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ЕВРОПА СО ДВОЈНИ СТАНДАРДИ КОН НЕЈЗИНИТЕ ЧЛЕНКИ

"САМО ГРЧКИОТ ПР 
ДЕКА ВО ГРЦИЈА ЖИ  Пишува: 

Жаклина МИТЕВСКА               

Браво за Елена! Наспроти 
старата "грчка песна" 
де ка во Грција не по сто-

јат Македонци, а уште по мал-
ку македонски јазик, среде Гр-
ција, на Евровизијата во Ати-
на, нашата претставничка на 
мајчин јазик отпеа еден ре-
френ од својата песна "Нина-
најна". Таа им докажа на Гр-
ците дека постојат и маке дон-
скиот народ и македонскиот 
јазик! Ќе беше многу по воз-
будливо ако целата песна ја 
отпееше на својот мајчин ја-
зик, но во услови кога Грците 
не сакаат да нè смислат и кога 
во светски рамки фигурираме 
како Поранешна југосло вен-
ска република, и овој нејзин 
потег е за поздравување. Не 
знаеме како во тие моменти 
се чувствуваа нашите вечни 
негатори на името, но знаеме 
како се чувствувавме ние Ма-
кедонците.

Сепак, да не се занесуваме 
самите себе, зашто веќе со го-
дини ние молчиме и дозво-
луваме да нè толчат. Да се 
вратиме на реалноста и да си 
признаеме дека досега не 
можевме или не сакавме да 
им се спротивставиме. До з-
воливме да нè ословуваат со 
разни имиња, се откажавме 
од знамето. Сè тоа им одеше 

Грците немаат намера да излезат од сво-
јата утопистичка задоеност за некаква си 
чистота на грчката нација, туку на секаков 
можен начин се обидуваат на светот да му 
докажат дека во таа земја нема Македонци. 
Толку ли е силна државата, па никој не мо-
же да й се спротивстави? Зошто, и покрај 
пре дупредувањата и препораките од ме-
ѓународните институции дека треба да го 
признае нашето малцинство, Грција ја пее 
старата песна. Кој ја поддржува оваа наша 
соседна земја во нејзината дискрими на тор-
ска политика, зошто никој од Европскиот 
парламент не реагираше на изјавата на грч-
киот претседател Карлос Папуљас дека во 
Грција не постои македонско малцинство?

во полза на овие наши јужни 
соседи, кои изминатиов пе-
риод на сите можни начини 
го убедуваа светот дека во 
нив ната земја нема Маке дон-
ци. Нивната дискримина тор-
ска политика се искачи на 
многу повисоко ниво, па дури 
и претседателот на таа др-
жава, Карлос Папуљас, чо ве-
кот кој во Европскиот пар-
ламент зборуваше за слобода, 
еднаквост и за хуманизам, ко-
га беше прашан да ги иско-
ментира барањата на "Вино-
жито" Европа да го укине грч-
киот апархејд кој го спро ве-
дува кон македонското мал-
цинство, си го покажа вто-
рото јас. Заробен и задоен со 
утопистичката идеја за чис-
тотата на грчката нација, из-

права, а Судот за човекови 
права во Стразбур со свои 
пре суди побара од Грција на 
Македонците да им ги до зво-
ли нивните малцински права. 
Но, сè тоа е само на хартија! 
Грција нема намера да го про-
мени својот однос кон маке-
донското малцинство кое та-
му живее. 

Сепак, симптоматично е 
зошто и покрај сите овие за-
белешки Грција продолжува 
по старо. Кој ја штити оваа 
земја? Зошто никој не й се 
спротивстави, зошто се пла-
шат од неа? Зошто Европскиот 
парламент не реагираше на 
изјавата на Папуљас, со која 
не ги признава Македонците 
во Грција? Значи ли тоа дека 
Европа применува двојни 

УКИНЕТЕ ГО ГРЧКИОТ АПАРХЕЈД,        

јави дека во неговата земја не 
постои македонско малцин-
ство. 

"Долго бев министер за на-
дворешни работи и колку 
што знам, не постои славо-
фон ско малцинство во Грција. 
Има само муслиманско мал-
цинство, кое ги ужива сите 
права како и остатокот на на-
селението", изјави Папуљас. 

ЧОВЕКОТ НА "МИРОТ"

Во Стразбур, претседателот 
на Европскиот парламент, Хо-
зеп Борел, овој човек го прет-
стави како човек на мирот, 
човек посветен на изградбата 
на Европа. Вистината е по-
инаква. Како поинаку, освен 
како лицемерност, може да се 
сфати неговата изјава дека 
затворањето на спорот со 
името на нашата држава мо-
же да биде од полза за евро-
интегрирањето на Маке до ни-
ја, зашто ако не ни го при зна-
ваш името, не ни ја признаваш 
и државата!

Папуљас зборуваше во мо-
ментот кога се одбележуваа 

25 години од приемот на не-
говата земја во ЕУ и тоа беше 
прво формално обраќање на 
грчки претседател во Европ-
скиот парламент по 1983 го-
дина, кога говор одржа то гаш-
ниот претседател на Грција, 
Константин Караманлис. Иа-

ко минаа толку години, иако 
сме во XXI век, Грција не ги 
почитува човековите права 
ниту, пак, ги почитува меѓу на-
родните конвенции за мал-
цин ствата. Нашиот јужен со-
сед беше предупреден дека 
ги крши основните човекови 
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ЕТСЕДАТЕЛ НЕ ЗНАЕ 
 ВЕАТ МАКЕДОНЦИ"

реалноста ништо да нема од 
тоа, или подобро речено, зош-
то не ја казни за дискри ми-
наторската политика кон та-
мошните Македонци.

Како им е на нашите во Гр-
ција, знаат само тие! Тал ка ат 
по институциите низ светот 
за да му докажат дека по сто-
јат, дека ги има. За нив, из ја-
вата на Папуљас е тра гико-
мична, затоа што цел свет 
знае дека постои македонско 
национално малцинство, ос-
вен претседателот на Грција. 

"Политичкиот пријател на 
Караџиќ и на Младиќ, по ра-
нешен министер за надво-
реш ни работи, кој широко-
градо ги пречекуваше ултра-
на ционалистите, прв пат да-
де една конкретна изјава - 

шти дека во Грција постои 
македонско малцинство.

"Факт е дека значаен про-
цент граѓани во Република 
Грција индивидуално се чув-
ствуваат како припадници 
на македонскиот народ. Тоа 
е факт со кој треба да се со-
очат сите, па и грчките влас-
ти", изјави претседателот на 
државава, Бранко Црвен ков-
ски. 

Оваа негова изјава е за-
доцнета. Но, зошто доаѓа 
токму во овој момент, кога 
ние веќе одамна во интерес 
на добрососедските односи 
се откажавме од нашето мал-
цинство и им го оставивме 
на милост и немилост на 
државните органи на зем ја-
та во која живеат.

ВИСТИНАТА

Сепак, приказната за она 
што се случува со нашите во 
Грција како да има и друга вис-
тина, но и прашања, кои барем 
засега немаат одговор. 

Дали Европа со тоа што им 
дозволи на претставниците на 
"Виножито" во Брисел (негова 
делегација од 10 до 13 мај при-
суствуваше во Брисел, каде 
учествуваше на Генералното со-
брание на Европската слободна 
алијанса - Европска политичка 
партија /EFA-EPP/, чиј полно пра-
вен член е и "Виножито" од 
2000 година. ЕФА како коали-
ција од партии кои се борат за 
правата на бездржавните на-
ции, малцинства и народи од 
регионите во Европа, на 11 мај 
2006 година ја прослави 25-
годишнината од нејзиното по-
стоење во централната сала на 
Европскиот парламент, во при-
суство на други политички гру-
пи, европратеници и претстав-
ници на европски институции), 
да истакнат транспаренти на 
кои пишуваше: Укинете го грч-
киот "апархејд", Сега Копен хаш-

ките критериуми да важат и за 
"старите" членки на ЕУ, сакаше 
да им замачка очи на меѓу на-
родната и на светската јавност 
дека ете се грижи за мал цин-
ствата? Овие пароли се одне-
суваа на дискриминаторската 
политика на Грција против неј-
зиното македонско малцин-
ство, како и на политиката на 
двојни стандарди на ЕУ што се 
однесува на критериумот за 
членство на новите земји-член-
ки и актуелната ситуација кај 
"старите" земји-членки.

Аудиториумот беше импре-
сиониран од иновативниот 
протест на "Виножито", бидејќи 
ретко се случува таков вид 
протест во централната сала на 
Европскиот парламент. По за-
вршувањето на славењето на 

годишнината, многумина од  
учес ниците й пријдоа на де ле-
гацијата на "Виножито" за да по-
бараат дополнителни инфор-
мации за ситуацијата во која 
се наоѓаат маке дон ското мал-
цинство и другите мал цин-
ства во Грција. За вре ме на 
свечената седница, ак тивис-
тите на партијата на Маке-
донците поделиле и по ли тич-
ки материјал, во кој се кри-
тикуваат двојните стан дар ди 
на Европа по пра ша њето за 
правата на малцин ствата. 

"Виножито" истакнува де-
ка "иронично и крајна хипо-
кризија е тоа што во рамките 
на ЕУ педантно се про ве ру-
ваат нејзините нови и идни 
членки во спроведувањето 
на Копенхашките критериуми 
по прашањата за малцин-
ствата, а не сака да го на пра-
ви тоа за старите членки". 
Златка Гилер, потпретсе да-
телка на Федералната унија 
за етничките малцинства, 
која неодамна го посети Ле-
ринско, утврди дека "Грција и 
Франција се типични при-
мери на држави, кои никогаш 
не ги следеле принципите на 
ЕУ за заштита на етничките и 
јазичните различности и про-
должуваат да ги дискрими-
нираат нивните малцинства".
Некои од најбитните теми на 
дискусија беа конкретната 
клима на скептицизам кон 
натамошната европска ин те-
грација, натамошното про ши-
рување на ЕУ, како и иднината 
на EFA-EPP на политичката 
сцена во ЕУ.

Би требало да се напомне 
дека на инсистирање на "Ви-
ножито" и со поддршката на 
EFA-EPP, македонскиот јазик 
беше вклучен во работата на 
собирот заедно со другите 
јазици. Говорите на "Ви но жи-
то" беа одржани на ма ке дон-
ски и беа симултано преве-
дени на другите работни ја-
зици. Отсега ова ќе премине 
во практика на идните со би-
ри на EFA-EPP во Европскиот 
парламент. Во рамките на со-
бирот беше дискутирано и за 
апликациите за нови член-
ства. По повеќе месеци ло-
бирање од страна на "Вино-
жито", на ОМО ПИРИН, по ли-
тичка партија на македон-
ското малцинство во Буга ри-
ја, едногласно му беше доде-
лен набљудувачки статус во 
EFA-EPP.

       МАКЕДОНЦИТЕ ВО БРИСЕЛ

ст ан дарди кон своите членки. 
Ако од нив таа бара да ги по-
читуваат правата на малцин-
ствата, зошто тоа не го бара и 
од Грција? Зошто им дозво-
лува на Грците да мафтаат со 
ливчиња и да велат дека се 
лулка на демократијата, а во 

дека во Грција нема Сло ве-
ни. Точно, во Грција не по-
стои ниту партија ниту група 
која бара признавање на 
Слове ни или славофони", из-
јавија од "Виножито". 

Конечно се огласи и на-
шиот државен врв, па сооп-


