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80 ГОДИНИ ОД АТИНСКОТО 
ОБЈАВУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ 

БУКВАР

На 14 ноември во Македонската акаде ми ја на 
науките и умет ностите се одржа Све чен собир по 
повод 80-годишнината од об ја вувањето на Атин скиот 
абецедар, прв маке дон ски буквар об јавен од грчката 
Влада. Собирот го отвори ака демик Зу зана Топо љин-
ска, а за Абецедарот го  вореше академик Бла же Рис тов-
ски.

"Се работи за извон редно значајно издание објавено 
во 1925 година од грчката Влада. Го подготвувале 
еминентни грчки струч њаци, а се појавил под притисок 
на Друштвото на наро дите со седиште во Женева, 
заради реализацијата на националните малцински 
права на населението во де лот кој й припаднал на 
Грција со Договорот од 1913 го дина", истакна академик 
Блаже Ристовски.

БУЧКОВСКИ: НА МАКЕДОНИЈА Й 
ТРЕБААТ СКАНДИНАВСКИ 

ИЗБОРИ

Независниот синдикат на образованието, науката и 
културата СОНК добил писмо од министерот за труд и 
социјална политика Стевчо Јакимовски, со кое тој ги упа-
тува да одат на суд со СОНК на Веселинка Трај ковска, за 
да докажат кој е легитимен 
да ги застапува ин тересите 
на вработените во овие деј-
нос ти. Ова писмо, според 
Дој чин Цветанов ски, била 
един  ствената при чина по-
ради ко  ја одлучиле да й 
дадат рок на Владата да им 
од говори дали ќе ги про-
дол жи преговорите за утвр-
ду вање на најниската пла-
та. Доколку не се случи тоа, 
СОНК на прес-кон фе рен ци-
јата се закани со ма совен со-
цијален протест, кој ќе би де 
на 23 овој месец. 

На протестот синди кал ците ќе бараат и неотпо вик лива 
оставка на министерот Јакимовски.

СОНК СО МАСОВЕН ПРОТЕСТ?

Премиерот на Република Македонија Владо Бучковски 
одржа средба со своите коалициони партнери, лидерите 
на ЛДП и на ДУИ, Ристо Пенов и Али Ахмети, на која, како 
што изјави по неа, се разговарало за повеќе теми. Една од 
нив биле уставните амандмани, при што, како што рече 
Бучковски, била постигната согласност да се пронајде 
заеднички компромис со опозицијата, односно да се 
прифатат дел од нивните забелешки, со што ќе се донесе 
промена на Уставот, со поголем број гласови, а не само со 
двотретинско мнозинство.

"Втор приоритет по завршувањето на импле мента ци-
јата на уставните амандмани е носењето на новото из бор-
но законодавство. Ние сме подготвени да бараме компро-
мисни решенија и да разговараме со опозицијата во една 
поширока дебата, сè со цел да се пронајдат решенија кои 
ќе бидат добра основа за организирање фер и демо крат-
ски избори", изјави Бучковски.    

Како што потенцираше Бучковски, на средбата не би-
ло разговарано за одржување предвремени избори, би-
дејќи пред тоа, согласно "авито" треба да бидат донесени 
пакет закони, односно законот за полиција, кој е дел од 
Рамковниот договор, потоа воспоставувањето едношал-
терски систем, како и донесувањето измени во изборното 
законодавство, што се претпоставува дека треба да се 
случи во средината на јануари. 

Како особено важен сегмент Бучковски го истакна одр-
жувањето фер и демократски избори кои, како што рече, 
мораат да бидат скандинавски, додека за нео фици јално 
најавената реконструкција на Владата, премиерот по тен-
цира дека за тоа би можело да се размислува дури откако 
Македонија ќе го добие статусот кандидат земја за член 
на Европската унија, што треба да се случи во де кември.  
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Денес, во орга низа ци-
ја на Кул турниот центар 
"Скрб и утеха" на сце-
ната на Факултетот за 
драмски уметности ќе 
се одржи централната 
прослава на 130-го диш-
нината од раѓањето на 
македонскиот театарски 
апостол Војдан Поп Ге-
оргиев Чернодрински. 
На оваа манифестација 
ќе биде промовиран ро-
манот на Тихомир Сто-
јановски "Лицето на Бо-
га", од страна на поетот 
и писателот Петре Ба-
шески, а делови од ро-
манот ќе глаголат ак те-
рите Александар Џу ров-
ски и Страшко Мило-
шевски. Исто така, ќе би-
дат изведени делови од 

повеќе претстави на театарот "Скрб и утеха" во чест на 
роденденот на Чернодрински. 

130 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА 
ВОЈДАН ПОП ГЕОРГИЕВ 

ЧЕРНОДРИНСКИ

ТРАЈАНОВ И ДАУТОВСКИ НА 
ПАРИСКИОТ ГАЛА-КОНЦЕРТ

Во чест на шестдеценискиот јубилеј на УНЕСКО, кој 
се одржа на 16 ноември годинава во Париз, свој настап 
на овој гала-концерт имаа и македонскиот оперски пе-

јач Борис Трајанов и музичарот 
Драган Даутовски. 

Борис Трајанов испеа две опер  -
ски арии од Верди, додека Дау-
товски настапи со Светскиот ор-
кестар на традиционални ин-
стру менти и со оркестарот на 
Париската филхармонија.

На овој јубилеј Трајанов и 
Даутовски настапија заедно со 
уметници со светско реноме - 
рускиот пијанист Сергеј Мар-
каров и јапонскиот сопран Рие 
Хамада.

Инаку, во јануари годинава Борис Трајанов ја доби 
престижната титула уметник на мирот на УНЕСКО, и тој 
е единствениот уметник од Македонија и еден од мал-
кумина во светот кои добиле вакво признание.

Се очекува по концертот во Париз, Трајанов да нас-
тапи во продукцијата на операта "Тоска" во Италија.

"Доколку управата на Клиничкиот центар и Ми нис-
терството за здравство не одговорат позитивно на ба-
рањето за стопроцентно зголемување на платите, вра-
ботените на клиниките ќе го обноват штрајкот", инфор-
мираат од Синдикатот. Според најавите, се очекува да се 
обноват преговорите со Андреја Арсовски, директор на 
Клиничкиот центар и од нивниот исход ќе зависи од лу-
ката за активирање на штрајкот. 

Во текот на минатиот месец управата понудила зго ле-
мување од 5-6 проценти што, според синдикалците, е 
многу малку. За штрајкот кој се одржа минатиот месец, 
на 260 вработени Управата им скратила по 5 дневници, 
повикувајќи се на одредби од Законот за работни од-
носи.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НАЈАВУВА 
ШТРАЈК

Последиците од воениот конфликт во 2001 година сè 
уште се видливи. Роднините на 12-те киднапирани Ма ке-
донци од Тетовско за време на воениот конфликт во 2001 
година, минуваат низ нови интриги и разочарувања од 
надлежните институции. Според нив, сите надлежни веќе 
неколку месеци перфидно молчат за овие злосторства, 
кои Хашкиот трибунал ги врати во надлежност на маке-

донската судска власт.
Голема огорченост 

семејствата чувству-
ваат и кон правобра-
нителката Зоја Лега 
Станоевска, која ја об-
жалила нео дамнеш-
ната судска пресуда 
за претрпена немате-
ријална штета на се-
мејствата, кои ги изгу-

бија најблиските. Тие јавно й се исповедаа како се чув-
ствуваат упатувајќи й остри зборови.

Овие луѓе се многу разочарани и од истражниот су-
дија Велче Панчевски, кој ја води истрагата за спорот кој 
тие приватно го водат против водството на ОНА. Ис траж-
ниот судија не ги повикал ниту Даут Реџепи Лека, ниту 
Хазби Лика, ниту Али Ахмети, кои адвокатот ги побарал 
како сведоци да кажат кој дал наредба да биде блокиран 
патот Тетово-Јажинце и што знаат за киднапираните.

РОДНИНИТЕ НА 
КИДНАПИРАНИТЕ РАЗОЧАРАНИ 

ОД ИНСТИТУЦИИТЕ


