MAÊÅÄÎÍÖÈÒÅ ÍÀ BALKANOT
ГОСТУВАЊЕ НА КУД "ПОГРАН
ИДЕНТИТЕТ
Културно-уметничкото друштво "Акритас Ахлада" го негува македонскиот фолклор,
а така ја негува и македонската култура. Опстојува во селото Крушодари. Станува збор за погранично село кое се
наоѓа во околината на Лерин,
а во кое живеат, како што вели неговиот кмет, Томас Андоњадис - Томе, околу 600 жители. Поголемиот дел од нив се
Македонци, иако има и други
малцинства. Во ова село не е
забрането да се говори на
македонскиот јазик, но сепак
тој претежно се зборува во домовите, кафеаните, на селските слави или свадби. Македонскиот јазик дечињата го
учат од своите родители. На
свадбите се пеат македонски
песни, а се играат и нашите
ора. Нашите од Егејот имаат

ДЕЧИЊАТА ГИ РАЗБУДИЈА
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Со солзи во очите, со песни за болната и тешка судбина на децата бегалци од Егејот, беше проследен настапот на културно-уметничкото друштво "Акритас Ахлада"- "Погранично Крушодари" од Лерин во Универзалната сала во
Скопје.
Тоа беше историски настан зашто прв пат по 55 години во Македонија концерт одржуваше културно-уметничко друштво од Егејска Македонија.
еца бевме кому згрешивме, без вина виновни да сме... плачат за нас планините, сенките под маслините...".
Неизбежни беа и песните
за Сетинската свадба, за последната желба Егејот да се
види...
Универзалната сала во Скоп-
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је ечеше од звуците од Егејот,
зашто во неа се случуваше историски настан, прв пат по 55
години во Република Македонија се одржуваше концерт на
културно-уметничко друштво
од Егејска Македонија. Гостуваше КУД "Акритас Ахлада",
"Погранично Крушодари" Лерин.
Сликата од Егејот отслика-

ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА КОНЦЕРТОТ, ЃОРЃИ
КАНЗУРОВ И ТАШКО ЈОВАНОВ

на преку дечињата од Крушодари, нивниот извонреден
настап, беа доволен мотив
присутните во салата, при
што мнозинството од нив беа
некогашни деца бегалци од
Егејот, да се потсетат на минатите времиња, кога со солзи
во очите беа откорнати од
нивните домови и раселени
по светот.
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можност да ја следат и сателитската програма на Македонската телевизија.
Во Грција не постои графа
за националности, па така сите кои живеат таму се третираат како Грци. Македонците
немаат никаков проблем при
вработувањето, односно Грците не прават никаква дискриминација. Жителите на

ИЧНО КРУШОДАРИ" - ЛЕРИН
Крушодари се занимаваат со
сточарство и земјоделство,
но поголемиот дел работат и
во рудникот за јаглен. Крушодари е современо село. Секоја улица е асфалтирана и
осветлена. Во педесеттите
години на минатиот век ова
село било многу мало и имало околу 30 жители. Но, постепено луѓето почнале да се
враќаат назад и денес Крушодари се состои од три маала: Горно, Средно и Јуроко.
Во селото има и бензинска
пумпа. Тоа е доста развиено и
не е онакво какво што изгледало како пред триесеттина
години кога луѓето биле сиро-

НОСИЈА ОД ЛЕРИНСКО

машни. Тие сега имаат фарми
и големи приходи од одгледувањето добиток.

ВПЕЧАТОЦИ
Нема зборови со кои можат да се опишат впечатоците
кои оваа фолклорна група од
Скопје ќе ги однесе во Егејот.
Секако, тука треба да се потенцира и огромниот труд кој
го вложија организаторите на
овој концерт (Здружението на
сетинци и попадинци од Лерин во Македонија и Сојузот
на Здруженијата на Македонците од Егејскиот дел на Македонија, чиј член е ова Здру-

жение), многуте фирми, раководството на Универзална сала, општинските власти... Треба да се истакне и коректниот
однос на грчките службеници
кои без проблем и подолго
задржување на границата й
дозволија на фолклорната група да влезе во Република Македонија.
"Гостите од Грција, децата
членови на 'Акритас Ахлада',
нивните родители, како и оркестарот од Лерин 'Балканци',
кој ја придружуваше фолклорната група, сè на сè околу 50
луѓе, беа сместени во хотелот
'Вип' во Скопје. Не сакавме да
се делат и да одат по роднини
и пријатели, иако имаа можност да се видат со нив. Сè ова
бара големи трошоци, но не
ги жалиме парите, голема е
радоста што тие дојдоа тука",
вели Ташко Јованов, претседател на Здружението на сетинци и попадинци од Лерин во
Македонија.
Овие дечиња ќе се сеќаваат
и на културно-историските споменици на градот Скопје, имаа
можност да ги посетат црквата
"Свети Спас" и гробот на Гоце
Делчев, Музејот на Македонија, скопското Кале... Но, секако најмногу ќе се сеќаваат
на средбата со првиот парламентарец Љупчо Јордановски,
кој ги прими во законодавниот дом и им ја покажа салата
каде се водат собраниските
седници.
"Групата од педесеттина луѓе беше примена од претседателот на Собранието, а
друштвото 'Акритас Ахлада'
му даде подарок. Со него разговаравме за културно-уметничкото друштво, за тоа како
да соработуваме, да нема дел-
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би, омрази... да им ја оставиме политиката на политичарите, а културата да си ја негуваме преку културно-уметничките друштва. Дури се разговараше и за покренување
иницијатива да се организираат вакви манифестации пошироко на Балканот, на кои
ќе дојдат Македонци од Албанија, Србија, Бугарија. Такво нешто да почне од Македонија и тоа да се запише во
историјата на Балканот", раскажува Јованов.
Децата од Егејот беа презадоволни и велеа "ние сме
биле во други земји, но ваков
пречек досега никаде не сме
имале. Гостите од Егејот се
дружеа и на заедничката вечер која беше организирана
во ресторанот "Гоце 2000",
Скопје. Организаторите на
ова гостување на гостите од
Егејот им подарија уметнички
слики со старо Скопје, а ќе
им ги однесат и снимките од
концертот во Универзалната
сала, кој го снимаше екипа на
Македонската телевизија, за
оваа фолкорна група да се
сеќава на гостувањето во Македонија.
Како и да е, вратите за Македонците од Егејот, конечно,
по 55 години се отворија, а
веќе се разговара и за гостување на КУД "Гоце Делчев"
од Скопје, кое е заштитен знак на Сојузот на Македонците
од Егејскиот дел на Македонија и на Здружението на сетинци и попадинци, кое е
вклучено во Сојузот, за гостување во Егејот.
На ваков начин тие докажаа дека се најголемите амбасадори на македонската култура.

