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АНАХРОНИЗМОТ ЗА ИМЕТО 

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

ПОЛИТИКА ГРЧКИ МАРИФЕТЛАЦИ

Грција не пре-
станува со неј-
зината оп сед-

натост кога е во 
пра  шање Ма кедо-
нија, а зака ните за 
опструк ции околу 
нашето членство 

во НАТО и во ЕУ не прес та-
нуваат!

На неодамнешната средба 
во Брисел меѓу грчкиот прет-
седател Костис Стефанопулос 
со членовите на грчката за-
едница во Белгија, тој изјавил 
дека: "ПЈРМ претставува кул-
турна и национална закана 

За Грците претставуваме национална и културна 
закана!

Официјална Атина мора да го признае правото 
на мирно и слободно здружување на припад-
ниците на малцинствата без да прави пречки 
и да покажува нетолерантност, советуваат 
ев ропарламентарците! 

за Грција со нејзините теории 
за голема Македонија, во 
чии рамки има дел што й  
при паѓа на ПЈРМ, а друг дел 
неоправдано и илегално й  
припаѓа на Грција".

Како што пренесува со-
лунската државна новинска 
агенција МПА, Стефанопулос 
рекол дека "сè тоа ја оп рав-
дувало одлуката на Грција да 
го одбие името за ПЈРМ кое 
не й  припаѓа, име кое е чи-
сто грчко".

Замислете, една членка на 
Европската унија си дозво-
лува вакви муабети! 

Грците повторно забе гу-
ваат и забораваат дека колку 
и да се обидуваат да нè "ос-
порат", сепак вистината и 
прав дата се на наша страна.

Неодамна, каталонскиот европратеник Бернат Џо-
ан најави нов протест пред Европскиот суд за чове-
кови права во Стразбур поради сè уште присутното 
непо читување на малцинските права во Грција.

Овој член на Европскиот парламент од Каталонија 
и воедно потпретседател на Европската слободна али-
јанса наведува дека е "загрижен поради нетоле ран-
цијата и дискриминацијата во Грција, кои ги под-
држува државата, особено во однос на македонското 
и на турското малцинство". 

Неговата последна реакција доаѓа откако Вр хов-
ниот суд на Грција донесе одлука да ја расформира 
Турската унија на Ксанти.

Европратеникот нагласува дека неговиот протест 
пред Европскиот суд за човекови права следува како 
реакција на тоа што грчките власти, и покрај одлуките 
на судот во Стразбур, и натаму одбиваат да ги реги-
стри раат македонските и турските асоцијации или да 
ги принудуваат да се расформираат.

"Длабоко сум загрижен поради вестите за про-
должување на нетолеранцијата од страна на грчките 
власти. Грција се судри со Европскиот суд за човекови 
права и во минатото и според последните случувања 
изгледа дека сè претходно има мало влијание врз 
ставот на грчките власти", наведува европратеникот 
Бернат Џоан.

Тој укажува дека официјална Атина "мора да го 
признае правото на мирно и слободно здружување 
на припадниците на малцинствата, без да прави 
пречки и да покажува нетолерантност".

"Иронично е што во време кога Европската унија 
бара од земјите кои сакаат да й се придружат, да ги 
имплементира таканаречените 'Критериуми од Ко-
пен хаген' за почитување на правата на малцинствата, 
во исто време некои од постојаните членки на Унијата 
да се однесуваат на ваков начин", вели Бернат Џоан.

Неодамна од Европската комисија тој побара да 
одговори зашто Грција сè уште не ја почитува 
одлуката на Европскиот суд за човекови права во 
однос на регистрирањето на Здружението "Дом на 
македонската култура" во Лерин, што претходно бе-
ше одбиено од грчките власти.

Од цитатите на текстовите 
на старите историски из веш-
таи се потврдува фактот дека 
името "Македонија" е тра ди-
ционално име за об ласта во 
којашто со векови живе еме, 
а кога и да е ќе се раз открие 
грчката измама, со што ана-
хронизмот за име то ќе стане 
ad absurdum.

Конкретно, на пример, пр-
вите документи во Мини-
стерството за надворешни 

ра  боти на Германија потек ну-
zваат од 1867 година и спо-
ред тоа би било апсурдно да 
се обвинат тогашните гер-
мански служби дека го из-
мислиле името Македонија. 
Што се однесува до Ѕвездата 
на Вергина, која според Гр-
ците е нивна лична соп стве-
ност а поради што од нас се 
бараше да го менуваме зна-
мето, исто така, постојат кон-
трааргументи. Имено, де-
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   КЕ  СТАНЕ  AB ABSURDUM 

нешните Македонци со тра-
диција од околу 1400 години 
на територијата на античка 
Македонија имаат право на 
Ѕвездата на Вергина повеќе 
отколку Грците со само 90 
години, особено што сим бо-
лот не е грчки или ели нис тич-
ки, туку е чисто МАКЕ ДОН СКИ.

Колку и Македонија да не 
беше слободна и независна 

за време на Османлиската 
империја, сепак во многу-
број ните акти пишува дека 
во изјавите на сите др жав-
ници од тогашните балкански 
држави, вклучувајќи ја и 
Грција, како и велесилите, од 
првите релевантни извештаи 
па сè до крајот на периодот 
одреден за истражување, по-
стојано и во секоја прилика 
за македонската област се 
користи името Македонија. 
Според поранешниот амба-
садор на Германија во РМ, 
Ханс-Лотар Штепан, оваа 
тривијалност мора особено 
да се истакне, со оглед на тоа 
што грчкиот министер за 
надворешни работи, Папа-
констанину, на еден офи ци-
јален брифинг во 1992 го ди-
на, сакал да ги убеди "при-
јателските" членки на то-
гашната Европска заедница 
дека дури во 1944 година 
Тито самоволно и против-
законски й  го доделил името 
Македонија на нашава др-
жава, која тогаш била една 
од републиките на пора-
нешна СФРЈ и дека тоа нема 
никаква врска со нејзиното 
минато.

"Како што изјавија добро 
информирани извори, на 
овој брифинг Папакон стан и-

боден проток на луѓе и стоки 
во регионот и нема да ги ту-
жиме на меѓународен суд. 

Само со таков став може 
да се притиснат. Ако ЕУ не 
знае за фактите - ќе им ги 
кажеме", велат наши извори 
кои се добри познавачи на 
состојбите и на текот на 
спорот со Грција.

Според нашите извори, 
наведениот став му бил пре-
несен и на претседателот на 
САД, Џорџ Буш, со на помена 
дека ние сме подготвени за 
јавна расправа и за соочу-
вање пред Конгресот и Се-
натот на САД (а и пред било 
која институција, вклучувајќи 
ја и ООН), каде ќе се каже 
вистината и ќе се изложат 
фактите. 

"Македонија треба да го 
извести Советот на Европа 
дека од сега ние бараме да 
ни се обраќаат со нашето 
уставно име.

Потоа тие нека се снаоѓаат 
со Грците. Ако не нè сакаат 
во ЕУ под такво име, САД нè 
сака во свој состав под ус-
тавното име - Република Ма-
ке донија. Македонците нека 
се подготвуваат за плебисцит 
за припојување кон Амери-
канската унија!", порачуваат 
нашите извори.

"МАКЕДОНИЈА Е КУЛТУРНА 
И НАЦИОНАЛНА ЗАКАНА 
ЗА ГРЦИЈА", ВЕЛИ ГРЧКИОТ 
ПРЕТСЕДАТЕЛ КОСТИС 
СТЕФАНОПУЛОС

ну не изнел никаква кон-
кретна информација и ниту 
еден историски, етнички, ре-
лигиозен или било каков 
политички аргумент, туку се 
служел со емотивни апели, 
со византиските формули на 
повикување на духови, како 
и со обвинувања против но-
вата Република Македонија. 
Грција - непопречена од ЕУ, 
НАТО, ОН, ОБСЕ и од Советот 
на Европа ја одржува оваа 
фикција сè до денес", пишува 
Лотар Штепан во книгата 
"Македонскиот јазол".

"Сепак, ние мораме да 
бидеме за нијанса 'дрски' и 
да го цитираме геноцидот 
врз Македонците и нивното 
страдање. Значи, кажување 
на вистината. Исто така, 
треба да биде прифатена по-
зицијата дека Грците мора да 
ги признаат сопственичките 
права на Македонците про-
терани од своите домови во 
Грција, да се вратат сите про-
терани дома и да го признаат 
името Македонија. За воз-
врат ние ќе им простиме 
(делумно), затоа што ниту 
Евреите не им простија на 
Германците, ќе прифатиме 
отштета како гест на добра 
волја, ќе прифатиме концепт 
за отворени граници за сло-

`


