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M еа инервју ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ, 
БИЗНИСМЕН И ПОЛИТИЧАР

СЕКОГАШ ЌЕ ИМАМ ВРЕМЕ 
МАКЕДОНИЈА ДА ЈА 
ПРЕДВОДАМ КОН ПОУСПЕШНА 
ЕКОНОМСКА, НАЦИОНАЛНА И 
ПОЛИТИЧКА ИДНИНА
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Ексклузивно

Господине Атанасоски, зад Вас е уште една работна година во која Вие амбициозно и под-
еднакво работевте на сите полиња (економија - политика - македонска кауза). Дали сте за-
доволен од Вашиот завршен биланс?

АТАНАСОСКИ: Во некои полиња од мојот живот задоволен сум од  постигнатите резултати, а на 
некои други полиња, со кои требаше да тргнеме кон подобра иднина, не се постигнати оние успеси 
кои ги планиравме, но секако ќе се трудиме во иднина, во претстојната година тие работи да ги 
оствариме.

Да почнеме по ред. Во центарот на збиднувањата оваа година за Вас, а се разбира, и за нас 
Македонците беше одликувањето кое Белата куќа Ви го додели како заслужен граѓанин од 
странско потекло. Вие тоа го примивте мошне скромно, но за Македонија е од големо значење 
затоа што имаме успешен човек кој таму нè претставува.

АТАНАСОСКИ: Јас како Македонец многу сум горд што ми беше доделено едно такво признание, 
еден таков медал. Тоа не е гордост само за Ѓорѓија Атанасоски, туку тоа е гордост за сите Македонци, 
независно каде живеат во светот. И во иднина ќе се трудиме и други Македонци да бидат присутни 
во таа организација, која доделува вакви награди. Колку што повеќе Македонци се присутни во оваа 
организација, толку ќе можеме сè повеќе да вршиме голема мисија и да даваме придонес за 
Македонија.

Лично јас, како и моите соработници, работиме за македонската кауза. Одвреме-навреме, кога 
мислиме дека е потребно, имаме контакти со угледни луѓе од Белата куќа и од други важни ин-
ституции, особено кога се работи за витални прашања за Македонија. Ние не сакаме нив се којдневно 
да ги контактираме доколку за тоа нема одредена причина, и не одиме кај нив само за да се видиме. 
Овие контакти ги одржуваме и во иднина ќе ги одржуваме, сè во корист на Македонија, на маке-
донската нација и на Македонците кои живеат во Соединетите Американски Држави. 

Нивното расположение за успешна соработка со Македонија се докажа по изборот на прет-
седателот Џорџ Буш. Веднаш по првиот ден откако настапи вториот круг за претседател на САД, на 
дневен ред беше Македонија, која беше призната под уставното име. Мислам дека тоа е голем чекор 
и голем чин и ние секогаш треба да им бидеме благодарни на Соединетите Американски Држави, 
пред сè, на претседателот Џорџ Буш.
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I WILL HAVE ALWAYS TIME TO 
LEAD MACEDONIA TOWARDS

Interviewed by: Elizabeta Andonovska

Exclusive

M ega interview

Mr. Atanasoski, another working year is behind you in which you ambitiously and 
equally worked on all fi elds (economy- policy - Macedonian aim). Are you satis-
fi ed from your fi nal balance?

ATANASOSKI: I’m satisfi ed from the results in some fi elds of my life, but on some oth-
er fi elds, with which we should have started toward a better future are not accomplished 
as we planed, but surely we will make eff orts to realize them in the near future. 

Let us start in order.  In the center of the accomplishments of this year for, and of 
course for us Macedonians was the recognition which the White House gave to 
you as a worthy citizen with foreign origin. You received that very modestly, but 
for Macedonia it is of great signifi cance that we have successful man who repre-
sents us there.    

ATANASOSKI: As a Macedonian I’m very proud because I was awarded with that kind 
of recognition, that kind of a medal. That isn’t just an honor for Gjorgija Atanasoski, but 
also for all Macedonians, no matter where they leave. In the future we’ll make eff orts oth-
er Macedonians to be present in that organization, which gives such awards. As more 
Macedonians are present in this organization, as more we can lead a mission and give a 
contribution for Macedonia.

Personally I, as well as my associates, am working for the Macedonian aim. From time 
to time, when we think that is necessary, we have contacts with respectable people form 
the White House and other important institutions, especially when it is a matter of vital 
interest about Macedonia. We don’t want to contact them on a daily bases if there is no 
reason to do so, we don’t just go to see them. We are maintaining these contacts, and 
we’ll continue to do so in the future, all for the benefi t of Macedonia, the Macedonian na-
tion and the Macedonians that live in the USA. 

Their willingness for a successful cooperation with Macedonia was obvious after the 
election of the president, George Bush. Immediately after the start of his second term in 
offi  ce, Macedonia was on the agenda, and it was recognized under its constitutional 
name. I think that this is a big step and a big act and we should always be thankful to the 
United States and above all to President Bush. 

I can say that I live in the USA and that I’m a member of the Republican Party and oc-
casionally I participated in their economic marketing campaigns. I have also received 
awards as an advisor to the Republican Party, which is also a big thing, which in the news-
paper “New York Times” was published on an entire page. People from diff erent states 
from the US, Florida, Texas and other, are put on the list and from time to time question 
sheets are send to them which contain key questions about investments and economic 
development and everything that is needed in the creation of US policy. 

 

MORE SUCCESSFUL 
ECONOMICAL, NATIONAL 
AND POLITICAL FUTURE
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Your business in America is still on an upward trend. Micro-
fl ex is a brand which is highly respected in the USA, which is 
another confi rmation for your success in the business fi led.

ATANASOSKI:  Our company Microfl ex, which is located in Or-
mond Beach, Florida was very successful this year. All of the set 
goals were accomplished and even surpassed. I hope that next year 
we’ll be on an even better path and will achieve more results, will 
put in new activities, so that the company will be even richer and 
bigger. In the future we plan to build facilities in which we will put 
our new production lines, with which we can be more competitive 
on the US market, and also in the world.  

Boldly and optimistically you have invested a lot in Macedo-
nia as well. Even though you have been confronted with se-
ries of problems, still you have shown how to clear them up, 

which can be a good example for the institutions in Mace-
donia. 

ATANASOSKI: In this business any man 
can be faced with problems. I was faced 

with these kinds of problems in Pri-
lep where I have investments, those 

are foreign investments (money that 
are brought from my business in the 

USA) and let me point out, it is a sum 
of 4 to 5 million dollars. The “Sun” hotel, a 

petrol station, a swimming pool, a tennis 
courts and a fi tness center are the facilities that 

I own. I’ve a large stake in the hotel “Lipa”, which 
is in the center, a vital object which will be reno-
vated, and that will be a beautiful object with 

which everybody in Prilep and in Macedonia can 
be proud of. Last year I decided to invest in anoth-

er facility, I also bought “Zito Prilep”. That is also a vi-
tal company of the city of Prilep and the region. Al-

though I was confronted with a lot of problems, of 
which corruption is on the top of the list, as well as the 
problems that arise from certain “legal regulations”, 

still I’m not giving up. Surely a lot of other businessmen 
will agree with this, with whom in the future I hope 

we will try to overcome these problems and I be-
lieve that other investors such as myself will enter 

with their foreign investments. Despite all of the 
problems that I have encountered, I will never 

give up my ideals, because a man who gives up 
can never succeed. I will point out, for those 

people who want to invest in Macedonia, be-
cause all of the problems that are happening 

here, they prosper very hard because if they 

Можам да кажам дека живеам во САД и дека сум член на Ре-
публиканската партија и повремено се вклучувам во нивните 
економски рекламни кампањи. Имам добиено и награда како 
советник на Републиканската партија што, исто така, е големо 
дело, кое во весникот "Њујорк тајмс" беше објавено на една ст-
раница. Луѓе од разни држави од Соединетите Американски Др-
жави, Флорида, Тексас и други, ставени се на листата и од време-
навреме ним им се испраќаат прашалници кои ги содр жат клуч-
ните прашања за инвестиции и економски развој и сè што е пот-
ребно во кроењето на политиката на САД.

Вашиот бизнис во Америка и натаму е во нагорна линија. 
Мајкрофлекс е бренд кој во САД котира мошне високо, 
што е уште една потврда за Вашата успешност на планот 
на економијата. 

АТАНАСОСКИ: Нашата компанија Мајкрофлекс, која се наоѓа 
во Ормонд Бич, Флорида, и годинава беше многу успешна. Сите 
зацртани цели ги постигнавме, па дури и ги надминавме. Се 
надевам дека идната година ќе бидеме на уште подобар пат и ќе 
постигнеме повеќе резултати, ќе вметнеме нови дејности, така 
што компанијата ќе биде уште побогата и поголема. Во иднина 
планираме да изградиме и објекти во кои ќе ги сместиме новите 
производства, со што ќе бидеме поконкурентни на пазарот во 
САД, па и пошироко во светот.

Храбро и оптимистички вложивте големи инвестиции и 
во Македонија. И покрај тоа што се соочивте со низа про-
блеми, сепак покажавте како треба да се расчистат ра-
ботите, што може да биде и добар пример за ком пе тент-
ните институции во Македонија.

АТАНАСОСКИ: Во овој бизнис секој човек може да се соочи 
со проблеми. Јас со вакви проблеми се соочив во Прилеп каде 
што имам инвестиции, тоа се странски инвестиции (пари кои се 
донесени од мојот бизнис во САД) и, да напомнам, тоа е су-
ма од 4 до 5 милиони до- лари. Хотелот "Сонце", бензинска 
пумпа, базен, те ниски иг- ралишта и фитнес центар, е 
еден од комплексите кои ги им ам. Имам голем дел 
од хотелот "Липа", кој е во центарот, ви тален објект 
кој ќе се реновира, тоа ќе биде пре красен об јект, со 
кој сите во Прилеп и пошироко во Ма кедо-
нија ќе можат да се гор деат. Ми- натата 
година решив да ин вестирам и во 
други објекти, го купив и "Жито 
Прилеп". Тоа е, исто така, витална ком-
панија за градот Прилеп и пошироко. 
Иако се соочив со многу про блеми, од кои 
на прво место би ја ставил корупцијата, како 
и проблемите произлезени од некои "законски 
регулативи", сепак не се откажувам. Сигурно со 
ова ќе се согласат и многу други стопанственици, 
со кои во иднина, се на девам, ќе се потрудиме да ги 
надминеме овие про блеми и верувам дека и другите 
ин веститори како мене ќе влезат со свои странски 
инвестиции. И покрај си те проблеми на кои наидов, јас 
никогаш нема да се откажам од моите идеали, затоа што 
човек кој се от кажува не може да успее. Ќе напомнам, за 
оние луѓе кои ќе сакаат да инвестираат во Македонија, 
поради сите про блеми кои тука се случуваат, многу тешко 
ќе можат да просперираат, затоа што до колку немаат 
врски нема да можат да останат во бизнисот, што воопшто 
не е добро за инвестирањето во Македонија. Би требало 
сите услуги да бидат пристапни за сите граѓани, за сите биз-
нисмени, без разлика од какво потекло се. Ако ние тоа го 
направиме, мислам дека во иднина многу поедноставно би 
дош ле инвестициите. Затоа сакам да ги повикам поли-
тичарите и сите компетентни, овие проблеми да се решат 
и да се преземат соодветни мерки за про мена на за-
коните, за што пократко време да й се спро тив стават 
на корупцијата која владее во Ма кедонија. 
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Во неколку наврати й понудивте на државава да по тро-
шите 5 години од Вашето скапо време за да ја водите 
напред и да й покажете како треба една држава да функ-
ционира. И покрај тоа што не станавте официјален лидер, 
сепак сте видени насекаде кога се работи за судбината на 
Македонија.

АТАНАСОСКИ: Секогаш кога се работи за Македонија јас ак-
тивно учествувам во сите преговори, особено кога се работи за 
витални прашања за нашата држава, а особено кога преговорите 
се водат со Соединетите Американски Држави. Не толку транс-

Во иднина не треба да се плашиме од вистината. Ние сме 
Македонци, директни потомци на Александар Македонски 
и не смееме да отстапиме од нашата историја, од нашата 
култура која ја имаме низ вековите. 

In the future we should not be afraid of the truth. We are 
Macedonians, direct descendants of Alexander the Macedo-
nian and we can not back away from our history, culture that we 
have throughout the centuries.

What is your stand about the issue for candidate country sta-
tus for waiting for EU entry?

 ATANASOSKI: I think that a positive step is for Macedonia to be-
come a member of the EU. Unfortunately we will have to wait along 
time, but the step has been made and I support such initiatives. Still, 

don’t have connections they can not stay in business which is not 
good at all for investments in Macedonia. All services should be 
available to all citizens, all businessmen, and no matter of their ori-
gin. If we do that then I think that in the future investments will 
come more easily. That’s why I want to call on all of the politicians 
and all of the authorities to settle this problems and to take appro-
priate measures for the implementation of laws in as short of time as 
possible and to stand up to the corruption that rules Macedonia.    

On several occasions your off ered the country to spend 5 
years of your valuable time to lead it forward and to show 
how a country should function. Even though you didn’t be-
come an offi  cial leader, still you are seen everywhere when it 
is a matter of the faith of Macedonia. 

ATANASOSKI:  Whenever it is a matter of Macedonia I’ll actively 
participated in all of the negotiations, especially when it is a matter 
of the vital interest of our country and especially when the negotia-
tions are conducted with the USA. Not so visibly, but I’m totally posi-
tively involved in all of the negotiations for our country, above all, 
driven by my Macedonian national identity.

You gave a big contribution to the recognition of the consti-
tutional name by the USA. You lead successful negotiations 
with the representatives of the Greek lobby in the USA, 

based on diplomacy and high 
politics.

ATANASOSKI:  As a Mace-
donian I have always lobbied 
and not only I, but also the 
people that I cooperate with. 
Sometimes we make direct 
contacts with the representa-
tives of the Greek lobby and 
some of the Greek associa-
tions during which most of 
the time we managed to over-
come the problems that exist 
between Macedonia and the 
Republic of Greece. Although 
diffi  cult still we come across 
positive acceptation and un-
derstanding. The talks that we 
have are very constructive and 
positive, but still the negotia-
tions that have to be conduct-
ed on a state level are missing. 
My understanding is that when-
ever we want to solve a prob-

lem we should sit down with those that we have the dispute with. 
Through mediators and other models the problem is only post-
poned and complicating and we can not achieve the right goal that 
way. In the future we should not be afraid of the truth. We are Mace-
donians, direct descendants of Alexander the Macedonian and we 
can not back away from our history, culture that we have through-
out the centuries.

парентно, но максимално позитивно учествувам во сите прего-
вори за нашава земја, пред сè, воден од сопствениот македонски 
национален идентитет.

Голем придонес дадовте за признавањето на ус тавното 
име од страна на САД. Успешни пре го вори во дите и со 
прет ставниците на грч-
кото лоби во Аме рика, 
засно вани на ди пло ма-
тија и висока по литика.

АТАНАСОСКИ: Како Македо-
нец отсекогаш лобирам, и не 
само јас, туку и луѓето со кои 
соработувам. Понекогаш пра ви-
ме директни контакти со прет -
ставниците на грчкото ло би и 
со не кои грчки асоцијации, при 
што најчесто успеваме да ги над-
ми неме проблемите кои пос то-
јат меѓу Македонија и Ре пуб ли-
ка Грција. Иако тешко, се пак 
наи  дуваме на позитивни при-
фаќања и разбирања. Раз гово-
рите кои ги водиме се мош не 
конструктивни и позитивни, но 
сепак недостасуваат прего вори 
кои треба да се вршат на др-
жавно ниво. Моето раз мис лу-
вање е дека секогаш кога са-
каме проблемот да го решиме треба да седнеме со оние со кои 
го имаме спорот. Преку по средници и други варијанти са мо се 
оддолжува и се комплицира и на тој начин не можеме да дојдеме 
до вистинската цел. Во иднина не треба да се плашиме од вис-
тината. Ние сме Маке донци, директни потомци на Алек сандар 
Македонски и не смееме да отстапиме од нашата исто рија, од 
нашата култура која ја имаме низ вековите. 

Кои се Вашите ставови по прашањето за доделување на 
статусот за чекање за влез во ЕУ?

АТАНАСОСКИ: Мислам дека позитивен чекор е и Македонија 
да биде членка на Европската унија. За жал, ќе треба да чекаме 
долго време, но чекорот е направен и поддржувам една таква 
иницијатива. Сепак, зависи и од нас кога ние ќе го достигнеме 
тој степен да бидеме рамноправна членка на ЕУ. Ако ги земеме 
работите во свои раце и ако сакаме што побрзо да влеземе по-
требна е голема стратегија и работите кои ги бара Европската 
унија да ги промениме што побрзо, а тоа се, повторно ќе речам, 
корупцијата и промената на законите, кои ќе бидат поповолни и 
со исти критериуми како и тие на Европската унија.
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Во програмата и целите на Вашата партија Македонска 
алијанса сублимирани се сите цели и задачи, кои рас цеп-
кано се појавуваат низ поголемите и помалите партии во 
Македонија. Зошто Македонска алијанса поуспешно функ-
 ционира меѓу Македонците во дијаспората и во све тот 
отколку во матичната земја?

АТАНАСОСКИ: Можам да напомнам дека ги анализирам сите 
политички партии во Македонија, но во ниедна не е застапена 
националната стратегија, која треба да биде во корист на др-
жавата и на граѓаните на Македонија. Македонска алијанса е 
единствена политичка партија која поаѓа од корените на Маке-
донците, а тие се од времето на Филип и Александар Ма ке-
донски. Сите други партии и нивните платформи во однос на 
ова пра шање се недефинирани. Затоа имаме и големи проблеми 
со при знавањето на Македонија. Ако ние уште од почетокот се 
дефи нираме кои сме, што сме и  почнеме од корените од каде 
што ни почнува историјата, денес не би ги имале тие проблеми. 
Во од нос на историјата Македонска алијанса секогаш стои зад 
тоа и во иднина ќе продолжи да ги промовира тие идеи. Идната 
го дина ќе учествуваме на парламентарните избори, уште еднаш 
ќе й се понудиме на македонската публика, а таа ако знае и умее 
да го избере најдоброто за Македонија, ние ќе бидеме тука. 
Сепак, ќе оставиме одлуката да ја донесе народот. 

Можам да напомнам дека Македонска алијанса не работи 
само во Република Македонија, туку во сите земји каде што има 
Македонци. Еден од успесите е и создавањето политичка пар-
тија на Македонците во Албанија, која се вика Македонска али-
јанса за европскa интеграциja. Ние соработуваме и со "Вино жи-
то" од Егејскиот дел, успешна соработка имаме и со ОМО "Илин-
ден Пирин" од Република Бугарија, со кои гаиме слични цели и 
идеали. Симболот на Македонска алијанса - македонското сон-
це од Филип и Александар Македонски, е истиот знак кој го има 
ОМО "Илинден". Ние како Македонци, ако сакаме да се иден-
тификуваме, мораме да имаме сила. Покрај другите симболи на 
државата, водечко треба да биде шеснаесеткракото сонце кое е 
симбол на македонската нација. 

За македонската кауза веќе 11 години стоечки се борите 
и преку неделникот "Македонско сонце". Во најскоро 
време ќе ја поставите и бистата на Александар Маке-
донски во Прилеп, грандиозно дело на познатиот вајар 
Жарко Башески, кое ќе биде сведоштво за македонскиот 
идентитет од времето на Александар Македонски. 

it is up to us when we’ll get that degree to become full member of 
the EU. If we take matters in our own hands and if we want to enter 
as soon as possible we need a big strategy and the things that the 
EU wants us to change, and those are, I’ll say again, corruption and 
legislative changes should be done as soon as possible which we’ll 
be very favorable for us.   

In the program and goals of your party - The Macedonian Al-
liance all of the goals and tasks that separately appear in the 
programs of the bigger and smaller political parties are in-
corporated.  Why the Macedonian Alliance is more success-
ful among the Macedonians in the Diaspora and in the 
world rather than in its home country?     

    
ATANASOSKI:  I can point out that I analyze all the political par-

ties in Macedonia, but none of them have a national strategy, which 
should be in the benefi t of the country and the citizens of Macedo-
nia. The Macedonian Alliance is the only political party that starts 
from the roots of the Macedonians, and they are from the times of 
Phillip and Alexander the Macedonian. All other parties and their 
platforms in relation to this question are not defi ned. That’s why we 
have such big problems with the recognition of Macedonia. If we 
defi ne our selves from the beginning who we are, what we are and 
start from the roots from where our history starts, today we 
wouldn’t have those problems. In relation to the history, the Mace-

The Macedonian Alliance is the only political party that 
starts from the roots of the Macedonians, and they are from 
the times of Phillip and Alexander the Macedonian. All other 
parties and their platforms in relation to this question are 
not defi ned. That’s why we have such big problems with the 
recognition of Macedonia. If we defi ne our selves from the 
beginning who we are, what we are and start from the roots 
from where our history starts, today we wouldn’t have those 
problems. In relation to the history, the Macedonian Alli-
ance will always stand behind it and in the future will con-
tinue to promote those ideas. Next year we’ll participate in 
the parliamentary elections and we’ll again off er our selves 
to the Macedonian public, and it knows how to pick the best 
for Macedonia, we’ll be there. Still we’ll leave it to the people 
to make the decision.



13  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 600/601 / 30.12.2005

АТАНАСОСКИ: "Македонско сонце" е неделник кој постои 
повеќе од 11 години. На страниците на овој неделник може да 
се види дека македонската кауза е присутна во континуитет и 
покрај сите пречки на кои наидувавме. Неделникот ги негува 
националниот и верскиот идентитет, а работи и на успешна по-
литичка и економска стратегија. Ние размислуваме на сите по-
лиња. Бронзената биста на Александар Македонски веќе две 
години чека на своето поставување. Тоа ќе биде гордост за гра-
ѓаните на Прилеп, но гордост и за Македонија и за сите Маке-
донци секаде во светот. Ние сакаме со тоа на народот и на гра-
ѓаните да им ја разбудиме асоцијацијата со Александар Маке-
донски.  

Покрај сè сте и голем хуманист. Вашите донации се дви-
жат во различни насоки. 

АТАНАСОСКИ: Да, јас помагам и донирам насекаде. Стипен-
дирам голем број студенти, од кои најмногу се наши деца од 
Мала Преспа, Голо Брдо и други. Донатор сум и на камбаната за 
црквата "Свети Никола" во Маврово, на која е вградено шес-
наесеткракото сонце. Ја помагам радиостаницата во Мала Пр ес-
па, како и многубројните македонски клубови и црковни оп ш ти-
ни низ светот. 

Како би ја заокружиле годината која измина, поточно ка-
ко би ја заокружиле Вашата 25-годишна успешна работа 
во САД и во Македонија како успешен бизнисмен, но и 
човек кој, како што реков, паралелно работи на многу 
други полиња. Воедно, кои се Вашите планови кои си ги 
поставивте за во иднина?

АТАНАСОСКИ: Плановите не се менуваат. Само плановите 
мора да се остваруваат. Успешно ги реализирав економските 
цели и задачи кои си ги поставив и слободно можам да кажам 
дека на тој план сум задоволен. Во политиката не е така ед-
ноставно. Транзицијата во Македонија направи една голема за-
блуда. Во прво време стравот од комунизмот на народот му 
наметна повторно да гласа за лидерите кои беа останати од ми-
натото. Помина еден период во кој јас напорно работев и сме-
там дека народот тоа ќе го осознае. Иако нашиот народ е па-
метен, сепак треба да умее и да ги препознае вистинските лич-
ности, кои на еден демократски начин ќе го поведат кон по-
добра иднина. Ќе завршам со пораката дека јас како Ѓорѓија - 
Џорџ Атанасоски секогаш за мојот народ ќе имам и време и 
желба да му го пренесам моето знаење и практика, за да ја на-
правам државата економски постабилна, поуспешна, а за смет-
ка на тоа подготвен сум да вложам а не да земам, како што тоа го 
направија многумина досега. Ќе бидам најсреќен кога Маке до-
нија ќе блесне во вистинскиот сјај, независно дали предводник 
ќе бидам јас или било кој друг успешен човек.

Македонска алијанса е единствена политичка партија 
која поаѓа од корените на Македонците, а тие се од времето 
на Филип и Александар Македонски. Сите други партии и 
нив ните платформи во однос на ова прашање се неде фи-
нирани. И затоа имаме големи проблеми со признавањето 
на Македонија. Ако ние уште од почетокот се дефинираме 
кои сме, што сме и  почнеме од корените од каде што ни поч-
нува историјата, денес не би ги имале тие проблеми. Во од-
нос на историјата, Македонска алијанса секогаш стои зад 
тоа, и во иднина ќе продолжи да ги промовира тие идеи. 
Идната година ќе учествуваме на парламентарните избори, 
ќе й се понудиме уште еднаш на македонската публика, а 
таа ако знае и умее да го избере најдоброто за Македонија, 
ние ќе бидеме тука. Сепак, ќе оставиме одлуката да ја до-
несе народот. 

donian Alliance will always stand behind it and in the future will 
continue to promote those ideas. Next year we’ll participate in the 
parliamentary elections and we’ll again off er our selves to the Mace-
donian public, and it knows how to pick the best for Macedonia, 
we’ll be there. Still we’ll leave it to the people to make the decision. 
I can point out that the Macedonian Alliance doesn’t work only in 
Macedonia but also in all of the countries where there are Macedo-
nians. One of the successes is the creation of the political party of 
the Macedonians in Albania, which is called the Macedonian Alli-
ance for European integrations. We also cooperate with “Vinozito” 
from Aegean part of Macedonia; we have a successful cooperation 
with OMO “Ilinden Pirin” from the Republic of Bulgaria, with whom 
we have similar goals and ideals. The symbol of the Macedonian Al-
liance - the Macedonian sun of Phillip and Alexander the Macedo-
nian, is the same sign of OMO “Ilinden”.  We as Macedonians, if we 
want to identify our selves, have to have strength. Along side the 
other symbols of the country the leading should be the sixteenth-
sided sun which is the symbol of the Macedonian nation.  

About the Macedonian aim- you’re fi ghting for it stoically 
and trough the weekly newspaper “Makedonsko Sonce”. 
Soon you will put the bust of Alexander the Macedonian in 
Prilep, a work of art by the famous sculptor Zarko Basheski 
which will be a testament to the Macedonian identity from 
the time of Alexander.

 
ATANASOSKI: “Makedonsko Sonce” is a weekly magazine that 

exists for more than 11 years. On the pages of this magazine it can 
be seen that the Macedonian aim is present in continuity and de-
spite all of the obstacles that we encounter. The magazine nurtures 
the national and religious identity and also works on a successful 
political and economic strategy. We think on all fi elds. The bronze 
bust of Alexander the Macedonian is waiting for over two years to 
be put in place. It will be a pride to the citizens of Prilep and to all in 
Macedonia and to all Macedonians in the world. We want to awak-
en the association of the people to Alexander with it. 

You are also a great humanist. Your donations are directed 
towards diff erent objectives.  

ATANASOSKI:  Yes, I help and donate everywhere. I give scholar-
ships to many students, most of them are our children from Mala 
Prespa, Golo Brdo and others. I’m a donor for the bell tower for the 
church “St. Nikola” in Mavrovo, on which the sixteen-sided sun is in-
corporated. I help the radio station in Mala Prespa, as well as a num-
ber of Macedonian Clubs and Church communities around the 
world.

How can we round up this past year, more specifi cally how 
would you round up your successful 25 years in the States 
and in Macedonia as a successful businessman, but also a 
man who as I’ve said, works on many other fi elds at the 
same time? What are your plans for the future?      

   
ATANASOSKI: Plans do not change. Plans have to be fulfi lled. I 

have successfully realized the economic objectives and tasks that I 
have put in front of myself and I can freely say that I am pleased on 
that point. In politics it is not so simple. The transition in Macedonia 
created a hell of a mess. Initially the fear of communism in the peo-
ple made them vote again for the leaders that were left from the 
past. A period past in which a worked hard and I think that the peo-
ple will come to realize that. Although our people is smart, still it 
should know how to recognize true personalities which on a demo-
cratic way we lead them to a better future. I will end with the mes-
sage that I as Gjorgija-George Atanasoski will always have time for 
my people and a desire to transfer my knowledge and practice, to 
make our country economically more stable, more successful, and 
I’m ready to invest and not to take as many have done before. I’ll be 
the happiest when Macedonia will shine in its full glory, no matter if 
I or anybody else is her leader. 


