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ВО ТОРОНТО СЕ ОДРЖА ТРАДИЦИОНАЛНОТО "ЛЕРИНСКО ОРО 2005"

Пишува:
 Лилјана РИСТОВА

НАЈНЕЧОВЕЧКИОТ ГЕНОЦИД НАД 
МАКЕДОНЦИТЕ ЈА ВОЗВИШИ 

НАЦИОНАЛНАТА СВЕСТ

Една од најубавите, нај-
посетените, највеселите 
манифестации кои се 

случуваат во македонската за-
едница во Торонто, Канада, е 
таканареченото "Леринско оро", 
во организација на Ле рин ско-
то околиско друштво.

Најголемиот дел од ма ке-
донското иселеништво во Ка-
нада го сочинуваат иселе ни-
ците од Егејскиот дел на Ма-
кедонија, кај кои маке дон ска-
та национална свест, и покрај 
најнечовечкиот геноцид кој е 
извршен врз нив, останала не-
чепната и чиста. Нивните прек-
расни ора, со неверојатно бо-
гати ритми, какви ретко се 

"Гости на 'Леринската вечер' - вели Ристо Стефов - 
не се само леринчани, туку доаѓаат и од Во ден-
ско, Костурско, па и од Република Маке до ни-
ја, зашто сите сме Македонци".

и од Република Македонија, 
зашто сите сме Македонци". 

Ова е втор мандат на Сте-
фов како претседател на Друш-
твото, кој во Канада дошол 
уште во 1966 година, на 13-
годишна возраст. Има две де-
ца и прекрасна сопруга Лори, 
Канаѓанка, која за оваа при-
лика ја изработи таписеријата 
со македонското сонце, зна-
мето на Филип Втори.

Ристо Стефов се занимава 
со истражување на маке дон-
ската историја и има издадено 
три книги. Неговата прва кни га 
е посветена на родното место 
Ошчима, и во неа се зборува 
за историјата и за културата 
на селото во последните 200 
години. Втората книга е со 
нас   лов "Историја на маке дон-
скиот народ од античко вре-
ме до сегашноста". Пос лед на-

говиот татко Никола пет го-
дини бил интерниран на грч-
ките острови.  

Почесни гости на "Ле рин-
ската вечер" беа генералниот 
конзул на Република Маке-
донија во Торонто, Слободан 
Трајковски, со сопругата Бил-

јана и конзулот Бранко Трај-
ковски со сопругата Марина. 
Генералниот конзул Трај ков-
ски во поздравниот говор наг-
ласи дека Македонија ко неч-
но ќе го добие своето место 
во големото семејство на на-
родите, со тоа што наскоро ќе 
стане кандидат за влегување 
во Европската унија, со што 
ќе се олесни и пасошкиот ре-
жим и ќе се овозможи дви-
жење по сите простори каде 
што живеат и работат Маке-
донци. Генералниот конзул ги 
освои симпатиите на при сут-
ните гости со зборовите: "И 
ако не ме поканевте, јас ќе 
дојдев на вашата прослава, 
бидејќи таткото на мојата соп-
руга е од Егејскиот дел".

Меѓу гостите беа офицери 
од Република Македонија, кои 
престојуваат во воената база 
Борден, во рамките на вое-
ната соработка меѓу Маке до-
нија и Канада.

Протаставрофор Трајко Бо-
сеовски зборуваше за вер ски-
от празник Свети Архангел, со 
кој е поврзана оваа прослава, 
кој е еден од најстарите хрис-
тијански празници, востано-
вен уште во IV век.  

Традиционално, за секое 
"Леринско оро", управата на 
Друштвото поканува пејач од 
леринските села, а годинава 
тоа беше Георги Атанасиу од 
село Неред, кој присутните ги 
забавуваше со најубавите 
македонски патриотски пес-
ни, заедно со еден од најпоз-
натите и најстари македонски 
оркестри во Торонто, "Децата 
од Буф".

сре ќаваат во светот, сим бо-
лично зборуваат за тешката 
судбина која ја доживеале ка-
ко невини жртви на инте ре си-
те на големите европски си ли 
и нивните балкански пиони.

Според зборовите на прет-
седателот на Леринското око-
лиско друштво, Ристо Стефов, 
кој по потекло е од селото 
Ошчима - Леринско, Друш тво-
то обединува околу 150 ле-
рински села. Со тоа се зајакна 
ова Друштво, а во исто време, 
на овој начин, помалите села 
кои не можеа финансиски да 
издржат и да се организираат, 
ги зачуваа својот македонски 
идентитет, обичаите и тради-
циите. "Орото" е традицио-
нал  но и се одржува секоја 
година по повод празникот 
Свети Архангел, кој е светец 
на градот Лерин. 

"Но, гости на 'Леринската 
вечер' - вели Стефов - не се 
само леринчани, туку доаѓаат 
и од Воденско, Костурско, па 

та книга на Стефов, објавена 
неодамна, е "Илустрирана ис-
торија на Македонија", во која 
има карти, фотографии и био-
графии. Во неа има 40 карти 
на Македонија, повеќе од 100 
фотографии и биографии на 
револуционери од Илинден-

ското востание, од Втората 
светска војна и од Граѓанската 
војна во Грција. 

Ристо Стефов потекнува од 
револуционерно семејство, во 
кое сите биле партизани. Не-

РИСТО СТЕФОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЛЕРИНСКОТО ДРУШТВОРИСТО СТЕФОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЛЕРИНСКОТО ДРУШТВО

УПРАВАТА НА ЛЕРИНСКОТО ДРУШТВОУПРАВАТА НА ЛЕРИНСКОТО ДРУШТВО


