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К А К О  Д А  С Е  Р А З Б И Е  Г Р Ч К А Т А      П Р О П А Г А Н Д Н А  М А Ш И Н Е Р И Ј А ?К А К О  Д А  С Е  Р А З Б И Е  Г Р Ч К А Т А  

ДЕНЕШНАТА ДЕНЕШНАТА 
ГРЧ К А  Д Р Ж А В А  ГРЧ К А  Д Р Ж А В А  
Е ЗБИР НА ТУЃИЕ ЗБИР НА ТУЃИ  

ТЕРИТОРИИ ТЕРИТОРИИ 
С ТЕКНАТИ ПО    С ТЕКНАТИ ПО    
НАСИЛЕН ПАТНАСИЛЕН ПАТ

Продолжува дрската пропаганда 
на грчката држава. На секое мес-
то, во секоја пригода, пред сите 

европски слоеви. Секојдневното уди-
рање по нашите плеќи со најпогрдни 
изрази, тонови и реторики е јасен доказ 
за наклонетоста кон иредентизмот на 
јужниот сосед. Потоа ќе нè обвинат нас 
дека ние сме тие кои ги сопнуваме Гр-
ците, кои го уриваме нивниот историски 
мит. Во реалноста е сосема поинаку, во 

Македонија е свето име. Тоа е 
нешто повеќе од обичен 
географски поим, повеќе од 
топоним, повисоко од држава, 
посилно од национална свест и 
идентитет. Сквернавењето на 
македонството е грев, чин против 
Бога, узурпација и фалсификат на 
Светото писмо. Македонија е 
највозвишеното парче на 
Балканот, најлегендарното име 
од светската историја. Затоа 
денес со полно право стоиме во 
негова одбрана, го чуваме од 
злобните сили, кои со векови се 
борат да го растргнат и да го 
фрлат на буништето на 
заборавот. Неговото постоење и 
наше право не само на 
користење, туку и на живеење, е 
дел од нашиот дух, нашата вера, 
нашата мисија пред Господ Бог. 
Ќе паднат набрзо лажните 
вистини на нашето опкружување, 
ќе се посрамотат Грците, ќе се 
понижат Бугарите, ќе бараат 
прошка Србите, ќе се извинуваат 
Албанците. Но, за да го дочекаме 
денот треба уште многу да 
направиме за да ја донесеме 
вистината на површина. Мина 
времето во кое се молчеше, 
периодот во кој заради голата 
егзистенција сами го 
искривоколчувавме нашиот 
корен. Секој Македонец по род е 
должен барем збор, барем 
реченица да каже во одбрана на 
она што навистина е. Не плашете 
се, не бојте се! Не се проклетите 
грчки пари со кои сакаат да нè 
разнишаат повредни од крвта во 
нашите жили, не се бугарските 
пасоши достојни да се 
спомнуваат, кога се своевиден 
чин на понижување и предавство 
на дедовиот аманет. Нештата 
конечно треба да се кажат со 
вистинскиот збор, без двоумење, 
без страв дека ќе навредиме или 
ќе понижиме некого. Душманите 
и одродниците треба да го 
почувствуваат столбот на срамот, 
јавно и безобразно.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

секојдневието улогите се поинакви. Де-
нес Македонија води дефанзивна ди-
пломатска борба за зачувување на свое-
то уставно име и сопствениот идентитет, 
за разлика од Грција, која не само што 
применува офанзивна политика, туку 
користи и агресивни, потценувачки и 
негирачки елементи за обезличување 
на еден цел народ. Таквата стратегија 
на официјална Атина не е ништо друго, 
освен класичен хегемонизам, шови ни-

МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

МАПА НА ИСТОЧНИОТ ДЕЛ ОД СРЕДОЗЕМНОТО МОРЕ, МАПА НА ИСТОЧНИОТ ДЕЛ ОД СРЕДОЗЕМНОТО МОРЕ, 
ДВА ВЕКА ПРЕД РАЃАЊЕТО НА ХРИСТОСДВА ВЕКА ПРЕД РАЃАЊЕТО НА ХРИСТОС
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К А К О  Д А  С Е  Р А З Б И Е  Г Р Ч К А Т А      П Р О П А Г А Н Д Н А  М А Ш И Н Е Р И Ј А ?  П Р О П А Г А Н Д Н А  М А Ш И Н Е Р И Ј А ?

Договорот од Константинопол е производ на 
Конференцијата одржана во февруари 1832 го ди-
на, на која учествувале големите сили, Франција, 
Британија и Русија, од една страна и Отоманската 
империја, од друга. Во мај истата година Грција е 
дефинирана како независно кралство, но во гра-
ниците кои се прикажани на мапата. Значи, тоа е 
регионот над, околу и под Атина, што претставува 
само една третина од денешната грчка територија. 
На Отоманското царство му е надоместена сума 
од 40 милиони лири за губењето на таа територија. 
Границите на Грчкото кралство биле меѓународно 
верификувани со Лондонскиот протокол од 30 ав-
густ 1832 година, од страна на големите сили. То-
гаш Грција станала независна држава. Но, екс пан-
зионизмот на Грција и приграбувањето туѓи тери-
тории не застанува тука. Во 1864 г. таа добива не-
колку острови во Јонското Море, како што е при-
кажано на мапата. Тие острови Грција ги добива 
од Британија. По Руско-турската војна Грција се 
оби дува да приграби уште територии. Во 1881 г. ја 
добива областа Тесалија, дадена од Отоманското 
царство. Во нејзините граници влегува и Јанина и 
тоа со согласност на Британците и на Французите. 
За време на Балканските војни Грција ја добива 
територијата на Егејска Македонија. Никогаш пр-
ед тоа овој дел од македонската територија не бил 
грчки, ниту населението било грчко. Настапува пе-
риод на жестока асимилација и дискриминација 
на македонското население, се погрчуваат сите то-
поними кои претходно биле македонски. Во 1923 
г. Грција ја добива и територијата на западна Тра-
кија, дадена од бугарската држава. Истата година, 
со Договорот од Лозана, ја губи територијата на 
источна Тракија, која ја добива во 1920 г. со до го-
ворот потпишан во францускиот град Севр. Инте-
ресно е дека со овој договор од Севр, Грција до-
бро волно потпишала дека во неа живеат при пад-
ници на повеќе народи. Тоа што грчките власти ги 

прекршиле членовите 7, 8 и 9 од тој договор, а се 
однесувале на почитување на идентитетот на дру-
гите, е приказна која денес е општо позната. Во 
1947 г. грчката држава од страна на Италија добива 
и неколку помали острови во Егејското и Сре до-
зем ното Море. Сè ова јасно покажува на каков на-
чин е создадена денешната држава на Грците, со 
чии територии, со колку пари и со колкави англис-
ки кредити, за да го исплатат надоместокот на Ос-
манлиската империја. Во период за помалку од 
100 години таа доживува територијална експанзија 
по насилен пат. Тоа е правно ништовно согласно 
ме ѓународните начела, иако во проектот й по мог-
нале големите сили, кои во тој период само си ги 
гледале своите интереси. Очигледно е дека Грција 
никогаш пред тоа немала државност и функцио-
нирала само како градови-држави. Грците нека им 
кажат големо благодарам на Англичаните, кои во 
тоа време за пари им подариле многу нешта, од 
територии до кралски државен систем.

ГРЧКИТЕ ТЕРИТОРИЈАЛНИ ПРИДОБИВКИ (1832-1947)

"Грција е обврзана да ја нарекува Македонија со уставното 
име, и покрај Договорот од 1995 г. меѓу двете држави. Ма-
кедонија, со потпишувањето на таа привремена спогодба, во 
која се согласила дека ќе преговара за името, се откажала од 
правото да бара од Грција да го прифати името врз основа на 
обичајното право, но тоа не било по нејзина волја. Сепак, спо-
ред народното обичајно право, Грција има обврска наскоро да 
го прифати уставното име, зашто таа со својата политика до-
веде до таква ситуација во која Македонија беше вовлечена во 
преговори за името. Од меѓународен аспект позициите на Гр-
ција не се разбирливи, бидејќи треба да докаже дека Маке до-
нија специјално е наречена под тоа име само за да й наштети 
на Грција. Според мене, тоа не е случај. Ознаката Македонија 
за словенскиот народ, таму е прашање на идентитетот. Тие се 
чувствуваат како Македонци и затоа се нарекуваат Македонци, 
а не за да й наштетат на Грција. Во историјата досега имало са-
мо еден случај да не биде прифатено име на држава, а тоа е 
случајот од 1918 година со името Германо-Австрија, поради 
јасни територијални претензии кон Чехословачка".

Томаш Милеј, професор на Правниот факултет во Келн
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зам, национал-социјализам... Тука се ог-
ледува демократичноста, добро сосед-
ството и европската настроеност на 
оваа европска цивилизација. Но, во сè 
тоа што го креира грчката власт против 
Македонија и Македонците, ќе се за-
бележат огромни слабости. Многу не-
доречености и изблици на страв, не си-
гурност, збрканост. Денес, утре, зад ут-
ре, ние треба да ја искористиме грчката 
шизофренија во наша корист, со нова 
домашна пропаганда која ќе содржи 
несоборливи докази и аргументи, кои 
ќе го докажат нашето природно право 
на името Македонија и на маке дон ство-
то. И на овие страници презентираме 
познати или помалку познати податоци, 
историски документи и факти, кои ја 
соборуваат до земја лажната грчка про-
паганда полна со хистерија. Не се де-
нови или месеци, не се години и де сет-
летија, тоа се векови и милениуми низ 
кои живеело името македонско, родот 
македонски, јазикот и речта маке дон-
ска.

ГРЦИЈА Е ГРЧКА ОД 
СОЛУН НАДОЛУ

Историјата не е само минато, не се 
само куп хартија со кој ќе ги учиме но-
вите генерации што се случувало во пе-
риодот кој е зад нас. Историјата е мајка 
на иднината, основа на постоењето, тло 
на кое може цврсто да се гази. За Ма-
кедонија е важна иднината, развојот и 
просперитетот, но уште поважно е древ-

МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

МАКЕДОНСКОТО ПИСМО НА КАМЕНОТ ОД РОЗЕТА
Каменот од Розета е еден од најпознатите текстуални артефакти од 

стариот Египет. Пронајден е пред повеќе од 200 години. Инаку, тој пр ет-
ставува карпа црн гранит. Денес плочата е предмет на многу проу чу-
вања и истражувања. Името го добила според местото каде што е про-
најден, тоа е Розета, или Ел-Рашид на арапски. Каменот е однесен во В. 
Британија, каде и денес се наоѓа и е еден од најпознатите екс по нати во 
Музејот во Лондон. Станува збор за плоча поделена на три дела со три 
писма и според археолозите, потекнува од 196 година пред на шата ера. 
Во првото писмо има хиероглифски знаци на Египќаните, тре тото им при-
паѓа на Грците, додека средното или второто писмо е маке донско и ис-
тото е демотско. Македонското писмо е составено од збир на цртички и 
знаци и, според анализите на историчарите, се прет по ставува дека тоа е 
едно од најстарите, кое истовремено им служело ка ко основа за созда-
вањето на египетското, римското и на други писма. Археолозите, исто 
така, укажуваат дека досега од писмото се деши фри рани повеќе од 300 
македонски зборови. Писмото на гранитната плоча е пишувано од десно 
кон лево и тоа е слоговно, го сочинуваат согласки и самогласки со мал 
број пиктографски знаци. Ова македонско писмо на каменот од Розета е 
уште еден несоборлив доказ за античката генеза и за корените на ма-
кедонскиот народ. Доказот е уште посилен поради фактот што на пло-
чата го има и грчкото писмо, кое е сосема различно од македонското. Со 
тоа паѓа во вода дека Македонците биле Грци. До колку било така тие ќе 
зборувале и ќе пишувале на ист јазик. Маке донската цивилизација од тој 
период била мошне силна и таа послужила како основа во создавањето 
на денешната европска и светска цивили зација и култура.

ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗГРАНИЧУВАЊА НА БАЛКАНОТ. ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗГРАНИЧУВАЊА НА БАЛКАНОТ. 
1. ПРЕДЛОЗИТЕ НА ЛОНДОНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА 1. ПРЕДЛОЗИТЕ НА ЛОНДОНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА 
ОД МАЈ 1913 ГОДИНА. 2. ДОГОВОРОТ ОД БУКУРЕШТ, ОД МАЈ 1913 ГОДИНА. 2. ДОГОВОРОТ ОД БУКУРЕШТ, 
АВГУСТ 1913 ГОДИНААВГУСТ 1913 ГОДИНА
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balkan views 
Greek C. 
Nikolaides 1899 

Bulgarian 
Kenchov 1900 

Serbian 
Gopchevich 1886 

Macedonian 
Slavs 

454.000 - - 

Serbs - 400 1.540.000 

Bulgarians - 1.037.000 - 

Greeks 656.300 214.000 201.000

Turks and 
others 

576.600 610.365 397.020 

neutral views 
German Dr. K. 
Ostreich 1905 

Austrian K. 
Gersin 1903 

English Andrew 
Rousos 

Macedonian 
Slavs 

1.500.000 1.182.036 1.150.000 

Serbs - - - 

Bulgarians - - - 

Greeks 200.000 228.702 300.000

Turks and 
others 

550.000 627.915 400.000 

ното минато. Повиците на Бакојани, Ка-
раманлис и на останатата грчка свита 
да се откажеме од нашата историја и да 
се свртиме кон иднината доколку са ка-
ме вистински живот, е повеќе од уцена. 
Не. Свесни сме дека Грција можеме да 
ја победиме со минатото. Доколку Ати-
на е во право за она што го зборува око-
лу нашето потекло, зошто тогаш се пла-
ши од историските факти? Зошто свес-
но ги крие показателите кои се одне-
суваат на македонството? Ги крие затоа 
што не одат во нејзин прилог. А, фактите 
се безбројни, аргументите не се до бро-
јуваат. Грција има славно минато. Тоа е 
точно. Грците навистина се древен на-
род. И тоа е точно. Но, само од Солун на-
долу, само под македонската тери то ри-
ја, во карпите околу и под Атина. До ка-
жано е и покажано е до каде од секогаш 
била грчката држава, што приграбила, 
што асимилирала и дискриминирала, 
што уништила. Нема многу позитивни 
бе лези во историското и во денешното 
општење на Грците. Едноставно, таму 
демократијата е само теорија, цивили-
зациското живеење е обична утопија. 
Чудно е само како една таква неде мо-
кратска држава можела да стане членка 
на највлијателните светски институции, 
НАТО и ЕУ. Доколку денес Грција, со так-
во општествено однесување би се бо-
рела како кандидат за влез во овие ус-
танови, веројатно дека би била во си-
туација да не може да потпише ниту До-
говор за стабилизација и асоцијација, а 
не нешто повеќе.

ЗА МАКЕДОНИЗМОТ 
НА ВЕЛИКАНИТЕ

Да се потсетиме и ние, да ја потсе-
тиме и Грција дека славната египетска 
кралица Клеопатра Седма, по крв и по 
гени била етничка Македонка, далечна 
правнука на Александровиот генерал 
Птолемеј, кој по распаѓањето на маке-
донската империја останал да владее 
со Египет. 

Да ги потсетиме дека хрис тијан ство-
то во Европа прв пат почнало да се ши-
ри токму преку Македонија. Ма ке до-
нија и Македонците повеќе пати се 
спом нати во Библијата, најмногу по ми-
сијата на светите апостоли Павле и Лу-
ка, кои престојувале во македонската 
земја. Првите Европејци кои го примиле 
христијанството како вера биле Маке-
донци. 

Понатаму, етнички Македонци биле 
и византиските цареви, припад ници на 
македонската династија, која владеела 
со Византија од IX до XI век. За Светите 

Грчкиот етнограф Николаидис, за разлика од неговот бугарски и 
српски колега, Кенчој односно Гопчевиќ, нуди поинаква статистика 
за постоењето на македонско население во Македонија. Интересен 
показател за Николаидис, кој по потекло е Грк, е што го признава 
постоењето на македонската нација во 1899 година, како посебна 
нација различна од другите. Иако ги пишува како Македонски 
Словени, сепак со тоа докажува дека Македонците се народ раз ли-
чен од српскиот, грчкиот и бугарскиот. Во периодот во кој живее, тој 
собрал и многу докази со кои ја докажува посебноста на Маке дон-
ците во однос на Србите и на Бугарите.

ГРЧКА, БУГАРСКА И СРПСКА СТАТИСТИКА ЗА 
МАКЕДОНСКАТА ПОПУЛАЦИЈА

Уште поконкретни и за нас многу поважни податоци нуди неутрал-
ната статистичка анализа на германски, австриски и на англиски етно-
графи за постоењето на македонското население. Истражувањата пока-
жале дека Грци-
те, пред по дел ба-
та на Ма ке до нија, 
биле навис тина 
мала етнич ка гру-
па, ко ја бр ое ла 
око лу 10 от сто од 
вкуп ната по пу ла-
ција, додека спо-
ред Острич, Гер-
шин и Роуз, Срби 
и Бу гари на тери-
то ријата на Маке-
донија воопшто и немало. Овие етнографи се само не колку од многуте 
неутрални автори, кои го докажуваат по стое њето на македонскиот 
етнос. Тие детаљно ги уништуваат тезите и не булозите на Грција, на 
Србија и на Бугарија дека во Македонија не по стојат Маке донци. Меѓу 
другото, тие пишуваат дека Македонија им при паѓа на Македонците. За 
бугарската и за српската официјална про паганда едно ставно велат дека 
е фалсификаторска во однос на ма ке донската нација. Авторот Карл 
Хрон од Австрија, пак, запишал: "Сле дејќи го српско-бугарскиот кон-
фликт дојдов до заклучок, според кој Македонците, во контекст на нив-
ната историја и нивниот јазик, се по себна нација, што значи дека тие не 
се ниту Срби, ниту Бугари, туку се група која го насе лу ва Балканот да-
леку пред Србите и Бугарите и кои по доцна не се изме шале со ниту една 
друга нација на Полуостровот. Што се однесува до ма кедонскиот јазик, 
тој си има свои гласови, соп ствени граматички пра вила и форми, што го 
одделува од останатите јазици". Своевремено оваа анализа беше под-
држана и од други грчки и бугарски автори. На пример, бугарскиот 
славист и етнограф Дра га нов, за време на студиите од 1887 до 1894 г. и 
уште еднаш во 1903 го ди на, го докажува постоењето на Македонците и 
на македонскиот јазик како посебна нација и посебен јазик.

НЕЗАВИСНА ЕВРОПСКА СТАТИСТИКА ЗА 
МАКЕДОНСКАТА ПОПУЛАЦИЈА
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браќа Кирил и Методиј сè е познато, 
иако присвојувачите на туѓото одамна 
ги ставиле во своите редови. Но, вис-
тината е една... тие се Маке дон ци, тие 
се заштитници на европскиот кон ти-
нент, автори на првото писмо на сло-
венските народи. 

Веднаш до нив стои Свети Климент 
Охридски, од чие пис мо денес учат, 
пишуваат и се раз би раат покрај Ма ке-

Македонци, со исклучок на одредена 
група македонски изроди и одродници, 
кои им го дале задникот на душманите 
за пари и за европски визи олице тво-
рени преку фамозните бугар ски па со-
ши. Соседите на Македонија ќе капи-
тулираат пред вистината и ствар носта. 

Сметаат дека нивната бројност пред 
Македонците е доволна за да се пре-
топи една нација во друга. Па, ако не 
успеале тоа да го сторат за време на 
војните, за време на српското, на бугар-
ското, за време на грчкиот геноцид врз 
Македонците, тогаш денес самите дис-
криминатори се осудени на пропаст и 
пораз. Биле немоќни пред духовната 
сила, ниту куршум ниту камшик не им 
помогнал да обезличат еден древен 
народ, кој е вброен меѓу најстарите во 
овие подрачја. 

Македонската држава и македон-
ската нација воскреснуваат, се будат од 
принудниот сон, кој некој им го натурил 

во блиското и во пода леч ното минато. 
Отпорот на Македонците кон асими-
латорите беше жесток, а тре ба да биде 
уште пожесток. Не е тоа ниту антигрчка, 
ниту антибугарска пропа ганда. 

Едноставно, тоа е антипропаганда на 
преостанатите фашистички анти по ди, 
кои сè уште егзистираат во државите на 
Елините и Татарите. 

Денес Маке дон ците сами ќе си ја пи-
шуваат историјата, која секако ќе пре-
трпи ревизија на лагите напишани од 
шовинистичките ре жими во Белград, 
Тирана, Софија и Атина. 

Денес Македонија сама се прет ста-
вува пред светот, со својата вистина. Таа 
вистина е многу поразлична од до се-
гашните пропагандни лаги.

Соседите ќе претаат и ќе се те те-
рават уште малку, но совре мената 
цивилизација веќе ги препозна 
анти човечките елементи кај нив. 

Време е за реципроцитети.

МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

БРИТАНСКИ АПЕЛ ЗА 
РАМНОПРАВНОСТ НА 

МАКЕДОНЦИТЕ

"Зошто не може Македонија за 
Македонците, исто како Бугарија 
за Бугарите и Србија за Србите?"

Писмо на британскиот пре ми-
ер Вилијам Еверт Гледстон упа-
тено до турската Влада. Објавено 
е во "Daily news" на 15 август 
1903 година.

донците и милиони Руси, Украинци, Ср-
би, Бугари, Црно гор ци... Етнички Маке-
донци се и повеќе од осумдесет све-
тители, кои денес се сла ват како во ка-
толичката, така и во пра вославната 
црква. 

Ние, денешните Ма кедонци, сме по-
томци, сме род и крв со сите овие го-
леми великани. Признале или не, ние 
живееме како Македонци, тво риме 
како Македонци, се одне су ваме како 

ЕТНИЧКИТЕ ЈАЗИЦИ НА БАЛКАНОТ ВО ПЕРИОДОТ 
1912-1918 ГОДИНА, СПОРЕД ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТИ


