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ПОЛИТИКА САПУНИЦАТА ГРЧКО - МАКЕДО      

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

Последниот дијалог за 
решавање на спорот 
околу името, одржан 

пред една недела во Њујорк, 
е чисто промашување и гу-
бење време. А што друго м о-

"Ќе се среќаваме онолку колку што ќе сметаме 
дека е потребно", најавил Метју Нимиц, по 
средбата во Њујорк. 

Нимиц оценил дека нема временска рамка за 
пре говорите, но тие не можат да траат во 
недоглед, при што последните преговори ги 
оценил како задоволувачки.

"Остануваме на двојната формула за името, со 
уште неколку аргументи на основа на прет-
ходните средби", изјави пред преговорите 
во Њујорк, претседателот Бранко Црвен-
ковски.

же да се рече за една толку 
јалова средба, на којашто са-
мо е констатирано дека са-
пуницата грчко-македонски 
дијалог ќе продолжи до кра-
јот на февруари. Ние упорно 
се држиме за двојната фор-
мула, а Грците, како пијаниот 
за плотот бараат едно име за 
универзална употреба. Ра-
ботата е држ-недај и надми-
нува и шпанска, венецуелска, 
а богами и бразилска ТВ - но-
вела. Како водечки лик во 
серијалот неизбежен е спе-
цијалниот преговарач на ОН 
за спорот околу името, Метју 
Нимиц, кој виде - не виде, па 
реши и лично да нè посети, 
белким нешто ќе се оправело 
во преговорите.  Во другите 
главни ликови од сапуницата 
забележителен е нашиот 
млад и надежен ам басадор 
Никола Димитров и неговиот 
опонент, Гркот Ада мантиос 
Василакис. Кој ќе би де по-
мудар до крајот на ма мут-
ската серија е неизвесно, 
иако на моменти веќе ви-
дено, здодевно, еднолично. 
Недостигаат заплети и изне-
надувања. Можеби најинте-
ресниот момент беше кога 
САД нè признаа под устав-
ното име, што внесе голема 
доза адреналин во новелата. 
А нема сапуница, ако нема 
ни интересен женски лик. 
Тука е нашата прва дама на 

`

МЕТЈУ НИМИЦ СЕ НАДЕВА НА 
КОМПРОМИС 

ГРЧКАТА АМБАСАДА СПРЕЧИ ПРОМОЦИЈА НА 
МА КЕ ДОНСКАТА КУЛТУРА ВО МАЛЕЗИЈА 

Кон крајот на минатата година, на Институтот Азија-
Европа при државниот Универзитет на Малезија (Uni-
versity of Malaya) во Куала Лумпур, не беше дозволено 
да се одржи претходно закажаната промоција на ан-
глиското издание на книгата "Потомците на Алек сандар 
Велики од Македонија" од македонскиот историчар 
Александар Донски.

Наведенава книга требаше да биде промовирана на 
англиски јазик за овој дел од светот од страна на 
Светскиот македонски конгрес. Воедно требаше да 
биде прикажан и документарниот филм "Ден во Маке-
донија", како и 40-минутен архивски филм за Александар 
Македонски од Американскиот институт за археологија. 
Промоцијата на овие материјали требаше да ја изврши 
Гоце Дуртаноски, македонски новинар од дијаспората.

Настанот беше закажан за 24 ноември, датум дого-
ворен 4 месеци однапред и поддржан од неколку со-
работници од Институтот. Меѓутоа, неколку дена пред 
промоцијата, новиот директор на Институтот Азија-
Европа, г. Гарет Ричардс (од Велика Британија) му со-
општил на Дуртаноски дека промоцијата се откажува за 
(како што рекол) да не се иритира Грција со која Мале-
зија имала одлични односи ниту, пак, грчкиот амбасадор 
кој бил чест гостин на Институтот, а меѓу Македонија и 
Грција сè уште имало отворени прашања околу името и 
историјата.

Луѓето од Институтот, кои се залагале за одржување 
на промоцијата, подоцна му соопштиле на Дуртаноски 
дека во посета на директорот на Институтот Ричардс 
претходно бил грчкиот амбасадор во Куала Лумпур, кој 
интервенирал за спречување на промоцијата. 

Историчарот Донски е без коментар за ваквиот нас-
тан, а во врска со македонско-грчкиот дијалог за реша-
вање на спорот со името вели:

"За името, мојот став воопшто не се разликува од ста-
вот на сите граѓани на РМ, на Владата и на опозицијата, 
така што тука не би имал да додадам ништо поинтересно. 
Мојот став е дека ние се викаме Македонија, а Грција 
нас нека нè вика како што сака".
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 D  ЗА  МАКЕДОНИЈА?
     НСКИ ДИЈАЛОГ ПРОДОЛЖУВА

дипломатијата, Илинка Мит-
рева, која во последните епи-
зоди нè изненадува со ли-
цата кои ги назначува за но-
ви амбасадори. Но, не на вле-
гуваме во деталите околу неј-
зиниот избор, оти друга ни е 
темата. Освен тоа, таа на-
место кон дипломатијата по-
чна повеќе да се осврнува 
кон обичаите на народот, да 
крши и да дели лепчиња во 
кои има паричка, а кој ќе го 
најде паричето...(гледајте во 
следната епизода). 

 
ПОСЕТА ЗА ЗГОЛЕ МУ-
ВАЊЕ АДРЕНАЛИН?!

Според најавите, намерата 
на специјалниот лик од се-
ријата, Нимиц,  да ја посети 

Македонија е од прва рака 
да се запознае со ставовите 
на македонскиот државен 
врв за намерите како да го 
решаваат спорот со Грција, 
при што ќе се сретне со прет-
седателот Бранко Црвен ков-
ски и со шефицата на дипло-
матијата, Илинка Митрева.
За да се добие набој на не-
извесност од посетата, во 
МНР тврдеа дека не се со-
сема сигурни во причините 
за неочекуваната посета на 
Нимиц на Македонија, наја-
вена веднаш по средбата во 
Њујорк, повторувајќи дека 
нашиот став за преговорите 
не се менува, иако на сред-
бите со грчкиот преговарач 
официјално се изразува доб-
ра волја да се најде решение 

што би било прифатливо и за 
едната и за другата страна. 
Таквата позиција пред сред-
бата ја повтори и прет се да-
телот Бранко Црвенковски, 
според кој предлогот на Ма-
кедонија и натаму е двојната 
формула, нагласувајќи дека 
сега нашите аргументи се 
дополнително засилени во 
од нос на претходните сре-
ќавања. Посетата на Нимиц, 
по десетгодишни безуспешни 
преговори во ОН за името е 
реакција на очекувањата на 
специјалниот преговарач на 
Грција и генерално на ОН 
дека македонскиот државен 
врв веќе не е заинтересиран 
да преговара, туку само ја 
задоволува формата која се 
бара со Резолуцијата на Со-
ветот за безбедност, бидејќи 
излезот од спорот го гледа 
на други адреси пред свет-
ската организација, односно 
во ЕУ, поточно, во билате рал-
ното признавање од дру ги 
земји, од меѓународни орга-
низации и слични придо-
бивки кои би се надоврзале 
на признавањето на устав-
ното име од страна на САД. 

ВО ИСЧЕКУВАЊЕ НА 
РАЗ ВРСКА

Додека гледачите вни ма-
телно го следат серијалот 
(кој ќе ја надмине и "Ди на с-
тија" по епизодите), на ТВ - ек-
раните и во кино-салите, мо-
жеа да се видат многу до-
кументарни филмови за Ма-
кедонија, Македонците. Ма-
кедонската фаланга, Алек-
сандар Македонски... Поле-
ка, срамежливо, но бомбас-
тично долго криената вис-
тина за историјата на еден 
народ, кој се нарекува МА-
КЕДОНСКИ и една држава 
која не може да биде поинаку 
нарекувана освен МАКЕ ДО-
НИЈА, излегува на виделина.

А нашиот серијал трае ли 
трае, барајќи интересен и, 

пред сè, среќен за нас THE 
END.

Решението на спорот со 
името надвор од ОН, поточно 
во Европската унија - го бара 
и официјална Атина, иако и 
таа се повикува на ОН и под 
нејзин притисок се забр зу-
ваат преговорите во Њујорк. 
Од грчки извори е најавено 
дека во Атина ќе заседава 
Националниот совет за над-
ворешна политика, кој ќе 
расправа за спорот со Ма-
кедонија, а во февруари грч-
киот шеф на дипломатијата 
ќе престојува во официјална 
посета на САД, каде што, ис-
то така, ќе го отвори ова пра-
шање. Е, таа епизода не тре-
ба да се пропушти. Се пак, 
според Нимиц, постои пози-
тивно расположение во Скоп-
је и во Атина прашањето да 
се остави зад нив, а ре ше ни-
ето да биде задово лу вачко 
за интересите на двете земји, 
иако тоа не е лесно. 

По последната средба, со 
доза на оптимизам зазвучи и 
Гркот, постојаниот претстав-
ник на Грција во ОН, Адам-
андиос Василакис. 

"Секој ги повтори своите 
ставови, разменивме идеи и 
ќе видиме како ќе се од ви-
ваат работите",  изјавил Ва си-
лакис, заклучувајќи дека со 
секоја средба се прават мали 
чекори напред. 

Според портпаролот на 
грчкото Министерство за на-
дворешни работи, Куму ца-
кос, Атина сака разго во рите 
да бидат суштински и со 
реална содржина за да се 
најде решение. Атина била 
заинтересирана да се најде 
решение што е можно по-
брзо, иако не е утврден ни-
каков временски рок за тоа. 
Очигледно нашиот јужен со-
сед посакува што поскоро да 
ја гледа последната епизода 
од серијата грчко-маке дон-
ски преговори, но со каква 
завршница?

СПОРЕД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ, ПРЕДЛОГОТ 
НА МАКЕДОНИЈА И НАТАМУ Е ДВОЈНАТА ФОРМУЛА


