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Овие се селани чиј јазик е сличен со оној на Бугарите и Србите

„Овие се селани чиј јазик е сличен со оној на Бугарите и Србите. Тие сепак не ги
сакаат првите бидејќи им ги земаа нивните деца во армија. Вторите ги мразеа
поради нивниот лош третман кон нив како “Бугари“. Тие покажаа симпатии кон
Грците, бидејќи ние сме вистински духовни претставници на „Православниот
патријарх во Константинопол“ (...) Сепак, тие наведуваат дека не се ниту, Булгари,
(Бугари), ниту „SRRP“ (Срби), ниту Gkrrts (Грци), туку само „православни
Македонци“... ,, - пишува Стратес Миривелес во книгата „Животот во гробница“.
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„Животот во гробница“ е воена новела во која грчки наредник како новинарски извештај
го опишува животот во рововите за време на Првата светска војна. Таа преставува едно
од најуспешните и најчитаните грчки дела. Од нејзиното објавување како книга во
1923/1924 година, таа е продадена во повеќе од 80.000 примероци. Објавено во речиси
десетина преводи, ова дело има посебна литературна убавина и повеќе од еден вид на
голема литературна моќ.

Во 1917 година, пред да влезе во рововите, авторот на „Животот во гробница“ Стратес
Миривелес имал само 25 години и сеуште ги немал почуствувано вистинските вредности
на животот. Во рововите кои стануваат гробница на илијадници војници, тој секојдневно
се соочува со ужасот на војната и очајот на војниците кои незнаат дали ќе го преживеат
утрешниот ден.

Својата судбина во рововите на Солунскиот или Македонскиот фронт, Стратес
Миривелес ја споделува и со Македонците од Егејска Македонија, кои насилно се
мобилизирани од грчката војска и се приморани да се борат со своите браќа, татковци
или роднини, кои се наоѓаат од другата страна на фронтот. За нив Миривелес во 1917
година ќе забележи:

„Овие се селани чиј јазик е сличен со оној на Бугарите и Србите. Тие сепак не ги
сакаат првите бидејќи им ги земаа нивните деца во армија. Вторите ги мразеа
поради нивниот лош третман кон нив како “Бугари“. Тие покажаа симпатии кон
Грците, бидејќи ние сме вистински духовни претставници на „Православниот
патријарх во Константинопол“ (...) Сепак, тие наведуваат дека не се ниту, Булгари,
(Бугари), ниту „SRRP“ (Срби), ниту Gkrrts (Грци), туку само „православни
Македонци“... ,,

Напишано на модерен грчки јазик ова дело за време на диктатурата на Метаксас и
Германската окупација било ставена на листата на цензурирани романи. Всушност во
1936 година, по доаѓањето на власт на фашистичкиот диктатор Јоанис Метаксас за
македонскиот народ во Егејскиот дел од Македонија, започнал еден од најтешките
периоди. Метаксас строго ја забранил употребата на македонскиот јазик во
секојдневниот живот не само надвор туку и во рамките на семејството. За секој јавно
искажан македонски збор, без разлика на местото каде е изговорен следувале тешки
казни. Поради прекршување на забраната за користење на македонскиот јазик, повеќе
од 5.000 Македонци биле осудени и затворени.
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Јоанис Метаксас за време на Првата светска војна како монархист бил против
влегувањето на Грција во војна на страната на Антантата. По дентронизацијата на
грчкиот крал која е извршена со помош на силите на Антантата, Грција влегува во војна
на нивна страна на 29 јуни 1917 година, а Метаксас како непожелна личност бил
протеран во егзил на Корзика. Ваквиот негов став, како и негаторскиот однос кон
македонскиот народ, подоцна по доаѓањето на власт во 1936 година станува причина
книгата „Животот во гробница“, да се најде на листата на цензурирани романи.
Вистината за постоење на македонскиот народ во Егејскиот дел на Македонија морала
да исчезне.
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