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ИСТОРИСКИТЕ ФАКТИ СВЕДОЧАТ ИСТОРИСКИТЕ ФАКТИ СВЕДОЧАТ 
ВО ПОЛЗА НА НАШЕТО ВО ПОЛЗА НА НАШЕТО 
МАЛЦИНСТВО ВО ГРЦИЈАМАЛЦИНСТВО ВО ГРЦИЈА

МАКЕДОНСКИ "БУКВАР" ВО ГРЦИЈА 
ОТПЕЧАТЕН ВО 1926 ГОДИНА

Освен податокот дека 
уште во 1920 година 
грчката Влада во 
официјалните документи 
признавала дека во 
Грција живеат Македонци, 
деновиве "Виножито" 
објави и податок за 
постоење на "Буквар", кој 
во Грција бил печатен на 
македонски јазик во 1926 
година.

Наспроти секојдневните грчки 
тврдења и антимакедонска про-
паганда дека во оваа држава не-

ма Македонци, сепак вистината отсе ко-
гаш била на наша страна, а за тоа све-
дочат историските архиви. Па, така ос-
вен податокот дека уште во 1920 година 
грчката Влада во официјалните доку-
менти признавала дека во Грција жи-
веат Македонци, деновиве "Виножито" 
објави и податок за постоење на "Буквар" 
кој во оваа наша соседна земја бил пе-
чатен на македонски јазик во 1926 го-
дина. Тоа се случило една година по-
доцна од печатењето на "Абецедарот" 
("Агностико"), во 1925 година, кој бил со 
латинично писмо, наменет за маке дон-
ските деца и за изучување на нивниот 
мајчин јазик. 

"Букварот", како што посочи Павле 
Вос копулос, член на колективното рако-
водство на "Виножито", бил отпечатен 
во Солун во печатницата "Папанес то-
рас", на улицата "Александар Маке дон-
ски", број 16. Тој потенцира дека на ско-
ро ќе објават и факсимили, но ќе го от-
печатат и "Букварот" во неговата ори ги-
нална македонска и кирилска форма. 

"По ова откритие - додава Вос ко пу-
лос - беспредметни се дискусиите на 
Грција на тема постоење на македонско 
малцинство и македонски јазик. Ако ве-
ќе грчките власти не сакаат да признаат 
дека постои малцинство, не сакаат да 
организираат попис, на кој ќе се утврди 
постоењето на не-Грци по род на нивна 
територија, тогаш не можат да го пре-
небрегнат податокот дека токму грч ка-

та Влада во 1926 година објавила 'Бук-
вар' за учење на македонски јазик со 
кирилско писмо".

Кога станува збор за пописот од 1920 
година, кој го организирала грчката др-
жава под притисок на Друштвото на на-
родите, треба да се спомне фактот дека 
во посебна графа означена на грчки и 
на француски јазик, различна од гра-
фите за бугарски и за српски јазик се по-
пишувало населението кое говорело на 
македонски јазик. Всушност, на попис-
ните листови биле поставени пра ша-
њата: Кој е твојот мајчин јазик?, Каков 
јазик говорите дома?, Доколку вашиот 
мајчин јазик не е грчки дали разбирате 
грчки? 

освен грчкиот. Исклучок бил пописот 
од 1951 г. кога можело да се најде де-
кларирање како славјански јазик. 

Објавувањето на овие сознанија се 
совпадна со традиционалната прослава 
на Илинден, која со години наназад ја 
организираат Македонците во Ле рин-
ско. 

Инаку, тамошните Македонци сè уш-
те се соочуваат со проблеми со грчките 
власти кога станува збор за нивните 
права и за употребата на нивниот мај-
чин македонски јазик. Иако веќе подол го 
време е во тек подготовката на офи-
цијалното стартување на "Гласрадио", 
експериментална радиостаница на која 
би се емитувала и програма на маке-

Иако официјалните резултати од 
овој попис никогаш не биле објавени, а 
најголемиот дел од пописната доку-
ментација била уништена, исто како 
што тоа се случило и со копиите на ки-
рилското издание на "Бук ва-
рот", наменет за македонските 
деца, сепак дел од пописните 
материјали биле зачувани од 
страна на грчки историчари. 

Овој пописен документ, кој 
сведочи за тоа дека маке дон-
скиот јазик бил дел од грчката 
владина политика, е реобјавен 
во второто проширено изда-
ние на "Абецедарот", про мо ви-
рано во Овчарани, Леринско.

Како што веќе објавија не-
кои медиуми, дел од пописната 
документација на која се гле-
дало дека две децении пред 
Тито Грција го признала маке-
донскиот идентитет, пред го-
дина ипол бил доставен до по-
средникот во преговорите за 
името на нашата држава, Мет-
ју Нимиц. Овие факти го на те-
рале Нимиц во претпо след ни-
от предлог за името да го сме-
ни ставот и во последниот 
пр ед лог да предложи поволно 
ре шение за Македонија кое, 
како што ни е познато, Атина 
веднаш го отфрли. 

По повоените пописи од 
1961г., 1971г., 1981г., 1991 го ди-
на е забрането секакво спом-
нување на друг мајчин јазик 

донски јазик, поради забраната од грч-
ката држава и нереалните услови кои 
таа ги поставува, проектот не може да 
се реализира.

МАКЕ ДОНЦИТЕ 
НА БА ЛК АНОТ


