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ХРАНА И ОБЛЕКА ЗА СИРОМА    

Пишува:
 Жаклина МИТЕВСКА

Чичко Сотир Митрев е 
Македонец од Австра-
лија, донатор и голем 

хуманист, активист на маке-
донската заедница. Шесна е-
сет години е претседател на 
Австралиско-македонската 
хуманитарна организација, 
преку која во татковината ис-
праќа помош во храна и во 
облека. Живее во Мелбурн, 
но секоја година доаѓа во Ма-
кедонија, зошто како што и са-
миот вели: "Македонија по-
стојано ми е во срцето". Кон 
неа ме влече носталгијата, но 
и желбата да му помогнам на 
мојот народ кој минува низ 
тешки времиња. Македонците 
се соочуваат со проблеми од 
економски, политички, без-
бедносен план...". 

Поради сè она што чичко 
Сотир го прави за овдешните 
Македонци, тој е чест гостин 
во македонските медиуми во 
Австралија. Би ги издвоиле 
ма кедонските весници Today 
- Денес и Australian Macedo-
nian weekly (AMH), потоа маке-
дон ското радио "Три пати 
Зет", ма кедонското радио "24 
часа", а и на државното радио 
"Плен ти Вали" й  се отстапува 
про с тор на македонската ху-
ма ни тарна организација, но и 
на македонската заедница во-
општо. 

Оваа година, како и прет-
ходната, чичко Сотир го по-
сети гробот на трагично по-
чинатиот претседател Борис 
Трајковски и положи венец. 
За средбите со сега веќе по-
којниот Трајковски, тој вели:

"Борис Трајковски ни ос та-
на во срцето. Кога пред две 
години дојде во Австралија, 
јас го пречекав на аеро дро-

мот. Дојде за да ја отвори ма-
кедонската кабелска теле ви-
зија. Имаше многу народ, а 
јас тогаш прв пат се запознав 

со него и станавме пријатели. 
Деновиве купив 50 книги- Мо-
нографијата на Борис Трајков-
ски. Сакам книгата да се ра-
шири во Австралија, односно 
неа да ја има секој тамошен 
Македонец, зошто таков чо-
век нема да се роди. Лично за 
мене, Борис не е починат, тој 
вечно ќе живее во моето ср-
це". 

Годинава во Македонија 
чичко Сотир го донесе кул-
турно-уметничкото друштво 
"Илинден" од црквата "Света 
Петка", Рок Даел - Сиднеј. И не-
го го однесе да го види веч-
ното почивалиште на Трај ков-
ски. Потоа чичко Сотир орга-
низираше прием во Клубот 
на пратениците, на кој при-
суствуваа стотина луѓе, по 
што следуваше настапот на 
ова културно-уметничко дру-
штво на плоштадот во Скопје, 
каде што децата изиграа де-
сет тина ора. 

"Постојано ние од нешто се откажуваме. Се 
откажавме од манастирот 'Прохор 
Пчињски' и сега не ни дозволуваат да 
одиме да положиме венец. Изградивме 
друг објект во Пелинце. До кога ние ќе 
градиме нови историски објекти?", 
прашува чичко Сотир Митрев.

МАКЕДОНИЈА МИ Е   
ВЛАДАТА ТРЕБА ДА ПРЕЗЕМЕ МЕРКИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ВЛАДАТА ТРЕБА ДА ПРЕЗЕМЕ МЕРКИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА 
СИРОМАШТИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА, СОТИР МИТРЕВСИРОМАШТИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА, СОТИР МИТРЕВ

СОТИР МИТРЕВ ГО ПРЕДВОДИ КУЛТУРНО-СОТИР МИТРЕВ ГО ПРЕДВОДИ КУЛТУРНО-
УМЕТНИЧКОТО ДРУШТВО ОД СИДНЕЈУМЕТНИЧКОТО ДРУШТВО ОД СИДНЕЈ
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  ШНИТЕ ВО ТАТКОВИНАТА

"Децата беа пречекани со 
аплаузи. Се собра многу на-
род, кој се воодушевуваше на 
нивниот настап. Потоа оти-
довме на игранка во Општина 
Кисела Вода, која траеше од 
23 часот до 2 часот наутро", 
ве  ли Сотир. 

Децата биле сместени во 
хотелот "Бристол", а сега кај 
роднините во Битола и нај-
веројатно во Македонија ќе 
останат уште еден месец. 

БЕЗУСПЕШЕН ОБИД

Чичко Сотир по петти пат 
се обиде да го посети своето 
родно место Росен - Егејска 
Ма кедонија, но безуспешно. 
Приказната се повтори, грч-
ките службеници не го пуш-
тија да ја помине грчката гра-
ница.

"Откако ми ја зедоа пат на-
та исправа ми рекоа да по-
чекам петнаесеттина минути. 
Потоа еден од службениците 
ме внесе во канцеларијата и 
ми вели: Вие сте се обиделе и 
минатата година да влезете 
во Грција, иако знаете дека не 

вате да го посетам родното 
место? Затоа што две години 
пред смртта на Борис, во 
Охрид, имаше средба на која 
наши претставници од Гер-
манија, Франција, јас ја прет-
ставував Австралија, се со-
гласивме да й помогнеме на 
си ромаштијата во Маке до ни-
ја, затоа ли не ме пуштате во 
Грција. Ние не можеме да на-
правиме ништо, ми велат, тоа 
е во надлежност на др жавата, 
ако ние те пуштиме ќе си ја 
изгубиме работата", ни го об-
јаснува чичко Сотир раз го во-
рот воден на границата. 

Иако тој има и австралиска 
патна исправа, ниту со неа не 
му дозволуваат да влезе во 
Грција. Минатата година про-
тестирал до австралиската 
Влада, но годинава не го сто-

во Грција. 
Сотир прашува зошто ние 

им дозволуваме на Грците 
слободно тука да се шетаат и 
да веат грчки знамиња, а ние 
за да одиме во Грција мораме 
да плаќаме и да бидеме из-
ложувани на непријатни мо-
менти на грчката граница. 

МЕРКИ ЗА РЕШАВАЊЕ

За барањата на Албанците 
во Република Македонија, 
кои секојдневно се зголему-
ваат, чичко Сотир вели: 

"Јас немам ништо против 
Албанците, Ромите, Србите... 
сите ние заеднички треба да 
ја градиме Република Маке-
донија. Но, ако некој бара др-
жава во држава, ја имаат Ал-
банија, Бугарија, Србија..."

За ситуацијата во Кондово, 
Сотир потенцира дека нашата 
Влада треба да преземе мер-
ки и да ја реши. 

Нашата држава има про б-
леми и со соседите. Бугарите 
не ни ја признаваат нацијата, 
Гр ците не ни го признаваат 

име то, Србите не ни ја при-
знаваат црквата... 

За овие проблеми гос по-
динот Митрев потенцира: 

"Ние постојано од нешто 
се откажуваме. Се откажавме 
од манастирот 'Прохор Пчињ-
ски' и сега не ни дозволуваат 
да одиме да положиме венец. 
Изградивме друг објект во 
Пелинце. До кога ние ќе гра-
диме нови историски објек-
ти?", прашува чичко Сотир. 

"Грција - додава тој - не са-
ка да нè признае како народ, 
ние за нив не постоиме. Им 
пречи името на Александар 
Македонски... Ситуацијата со 
Бугарите е уште полоша, им 
пречиме и на Србите...".

Во однос на политиката во 
Македонија, чичко Сотир ве-
ли дека нема да ја критикува 
Владата, но таа треба да пре-
земе мерки за надминување 
на сиромаштијата, да отвори 
фабрики и да вработи луѓе. А 
тој и натаму ќе продолжи со 
своите активности несебично 
да им помага на својот народ 
и на својата држава.

Ви дозволуваат. Им велам: јас 
ништо не знам, вие треба да 
знаете. На тоа службеникот 
ми објаснува: можеш да се 
јавиш и да се жалиш во Атина. 
Му велам: не јас, туку вие та-
му ќе телефонирате. Му ги да-
вам весниците и му велам: 
гледај, зошто не ми дозво лу-

рил тоа, зошто му било ре че-
но таков е Законот на Грција и 
тие не можат ништо против 
тоа. 

Чичко Сотир го посочува 
примерот како протестирала 
бугарската држава кога на 
двајца нејзини државјани не 
им било дозволено да влезат 
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