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ТРОГАТЕЛНА СРЕДБА НА     

ПРОГОНЕТОТО С 
Во човековата историја, 

за време на Граѓанската 
војна во Грција се случи 

неслушнато и невидено зло-
сторство. Тогаш многу деца 
беа откорнати и прогонети од 
своите домови и испратени 

го нетите деца бегалци се-
стрите Александра Цветанов-
ска, Слободанка Пападополус, 
братот Ѓорѓи Маркуз и мајката 
Цвета Маркузова почна да из-
легува на виделина по 55 го-
дини. 

ПОТРАГА

Имено, оваа фамилија од 
Егејска Македонија грчките 
војски ја прогониле во 1948 
година за време на војната во 
Грција. Тогаш двегодишната 
Ал ександра била испратена 
во Полска, Слободанка во 
Бел  град, а од таму во Перт, Ав-
стралија, додека мајката Цв е-
та (сега 80-годишна), била 
бре  мена и нејзиното па те шес-

Прв пат во животот Алек-
сандра (59) ги из-
говори збо ро вите 
брате мили, брате 
и мајчичке моја. 
"Не знаев де ка сум 
имала злат но бр ат-
че и мај чич ка злат-
на. Моето дет ство 
по мина без роди-
телска љубов и се-
га, на 60 години, доз-
навам дека имам 
брат и дека мајка 
ми сè уште е жива. 
На вистина многу ми 
е тешко", зборува 
Александра со бол-
ка и со радост. 

Со лице облиено со сол-
зи, липајќи, Ѓорѓи 
го сле ди искажу-
 вањето на својата 
сестра. И тој вели: 
"Александра, јас 
во  општо не знаев 
де ка ве имам тебе 
и Слободанка".

во непозната насока, со цел 
никогаш повеќе да не се вр а-
тат на родните огништа. Ов ие 
дечиња најдоа засолниште во 
многу земји во светот, каде 
им беше пружена љубов, но 
им недостасуваше онаа најго-
лемата-мајчинската. 

Тие денес возрасни луѓе 
цел живот копнеат по оваа 
љу бов, по местата каде што 
им било прекинато детството, 
како со нож пресечена дет-
ската игра. Некои од нив сè 
уште трагаат по своите браќа 
и сестри и се прашуваат ка-
де се. 

Таква е и следната животна 
сторија, односно трогателната 
средба која се случи во Ав-
стралија. Приказната за про-

 ИЦО НАЈДОВСКИ ВО ДОМОТ НА ЃОРЃИ, СЛОБОДАНКА И МАЈКАТА ЦВЕТА ИЦО НАЈДОВСКИ ВО ДОМОТ НА ЃОРЃИ, СЛОБОДАНКА И МАЈКАТА ЦВЕТА
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македонската радиопрограма "Трипати Зет" 
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 ЕМЕЈСТВО ОД ЕГЕЈОТ

твие ја одвело во Скопје. Тука 
се родил Ѓорѓи и потоа Цвета 
и бебето биле испра те ни во 
Трст, Италија, од каде што за-
минале за Мелбурн, Ав стра-
лија. 

Никој од нив за никој свој 
ништо не знаел до пред не-
колку месеци кога внуката 
Ли дија (ќерка на Александра) 
ис пратила писмо до Аген ци-
јата за иселеништво (Летка 
По лизова), од каде што неј зи-
ното писмо било препратено 
до македонската радиопро-
грама "Трипати Зет" во Мел-
бурн. Барањето на посоче ни-
те личности веднаш започ-
нало, но немало резултати. 
По тоа од Агенцијата за исе-
леништво било побарано да 
се испрати фотографија од 
не когашните деца бегалци. 
Би ла испратена фотографија 
од Ѓорѓи, кога тој имал само 
не колку месеци, по што била 
објавена во македонските 
вес   ници во Австралија. За го-
лема среќа Ѓорѓи ги видел 

и на англиски јазик кон ста-
тирал: "Борисе, ова бебе сум 
јас, пред една година јас вак-
ва слика добив од мајка ми". 

Потоа Ѓорѓи го замолил 
бер берот да му прочита што 
пишува во весникот, бидејќи 
не знае да чита македонски. 
Откако ја слушнал при каз-
ната отишол кај мајка му и 
со пла чење ја прашал дали е 
точно дека тој има две сес-
три. То гаш мајката Цвета прв 
пат про говорила за тоа што 
се случило во минатото и му 
кажала на Ѓорѓи дека има 
две сестри, но не знае ниту 
дали се живи, а ако се каде 
денес се наоѓаат. 

ОЧЕКУВАЊЕ

Контактот на членовите 
од ова семејство го овоз мо-
жиле македонските медиуми 
и то гаш преку брановите на 
ма кедонската радио програ-
ма "Три пати Зет" Ѓорѓи прв 
пат разговарал со сестра му 

Алек сандра. Трогателно и исто-
рис ко интервју на разделениот 
брат и сестрите, исполнето со 
солзи, тага и радост. Секој кој 
од етерот го слушал разгово-
рот заплакал над нивната суд-
бина (сведоштво за тоа се мн о-
губројните јавувања). 

Во таа прилика Александра 
(59) прв пат во животот ги из-
говорила зборовите брате ми-
ли, брате и мајчичке моја. 

"Јас не знаев дека сум има ла 
златно братче и мајчичка злат-
на. Моето детство помина без 
родителска љубов и сега на 60-
годишна возраст дозна вам де-
ка имам брат и дека мај ка ми сè 
уште е жива. На вис тина мно гу 
ми е тешко", збо  рувала Алек-
сандра. 

Со лице облиено со солзи, 
липајќи, Ѓорѓи го следел иска-
жувањето на својата сестра. И 
тој изјавил: "Александра, јас во-
општо не знаев дека ве имам 
тебе и Слободанка. Мај ка ми не 
ми кажа...". 

И повторно болен плач... Ед-

ниот доаѓа од Скопје, а др у-
гиот од Мелбурн. 

По интервјуто на маке дон-
ската радиопрограма, Ѓо рѓи 
разговарал и со него вата дру-
га сестра Слобо дан ка, ко ја 
денес живее во Перт. Сло-
боданка изјавила дека не кол-
ку пати дошла во Мелбурн во 
потрага по мајка й, но ни ко-
гаш не успевала да ја најде. 

Инаку, Слободанка допа ту-
вала во Мелбурн на 6 октом-
ври. Оваа средба со мајка й  
Цвета и брат й Ѓорѓи, прв пат 
реализирана по 55 години, 
покрај македонските ме ди-
уми, ја снимала и најгледаната 
телевизиска станица, Канал 
7. Емисијата ќе се емитува ко-
га и Александра ќе допатува 
од Скопје. Таа поднела молба 
за австралиска виза плани-
рајќи во Австралија да допа-
тува на 15 октомври кога се 
одржувала и четвртата ср ед-
ба на децата бегалци од Егеј-
ска Македонија. Но, за жал,  
Амбасадата на Ав стралија ја 
одбила нејзината мол ба од 
непознати причини (веро јат-
но тоа било последица на реа-
гирањето на силното грч ко 
лоби поради одржувањето 

вес ниците "Денес" и "АМН" во 
мо ментот додека бил во бер-
берница. 

Берберот Борис, како и се-
кој бербер, обично им рас ка-
жувал нешто на своите му-
штерии. Сметајќи дека е ин-
тересно тоа што го прочитал 
во весниците почнал да ја ка-
жува приказната за малото 
дете Ѓорѓи, чија фотографија 
била објавена на  насловната 
страница на весниците, при 
што се наведувала молба да 
се јават оние кои нешто знаат 
за семејството од кое сес три-
те Александра и Слободанка 
ја бараат својата мајка Цвета. 
Кога берберот му ја покажал 
сликата на Ѓорѓи, на големо 
изненадување тој со испо ме-
шани зборови на маке дон ски 

на средбата на децата бегал-
ци?!). 

Средбата на аеродромот 
била трогателна, единствена, 
исполнета со солзи и со ра-
дост. Плачеле и патниците во 
авионот кои ја слушале при-
казната, немо гледајќи ја ста-
рицата Цвета која прв пат по 
55 години можела во своите 
прегратки заедно да ги пре-
грне синот и ќерката. Избрч-
каното и постојано распла ка-
но лице на мајката Цвета, од-
еднаш е сменето и денес тоа 
е весела и насмеана баба, која 
секојдневно  очекува да дој-
де и нејзината друга ќерка 
Александра, за семејството 
да си ги раскаже своите жи-
вотни приказни и преживеа-
ните маки.ЃОРЃИ, СЛОБОДАНКА И МАЈКА ИМ ЦВЕТАЃОРЃИ, СЛОБОДАНКА И МАЈКА ИМ ЦВЕТА

  СЕ СОЕДИНИ


