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Пишува:
 Жаклина МИТЕВСКА

ВО ГРА ДОТ НЕГ УШ СЕ ОДРЖ А ЗАЕ ДНИЧК А СРЕ ДБА НА 
УЧЕСНИЦИТЕ ВО ГРАЃАНСК АТА ВОЈНА

ГРЦИТЕ ЈА БА 
МИРКА ГИНОВ 

  МАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ

На 25 јуни годинава 
грчкиот град Негуш 
беше домаќин на 

средбата која по повод 60-
годишнината од почнува ње-
то на Граѓанската војна во Гр-
ција (1946-1949), се одржа во 
оваа наша соседна земја, а 
на која присуствуваа и околу 
педесеттина Македонци од 
Република Македонија. Меѓу 
нив имаше активни учесници 
во таа војна, нивни потомци 
и протерани Македонци. По-
каната до Сојузот на здру-
женијата на Македонците од 
Егејскиот дел на Македонија 
за учество на оваа средба 
дош ла од Здружението на 
политичките емигранти ре-
патрирани во Грција, чие се-
диште е во Атина, а прет се-
дател е Глигорис Тофу. Во по-
следно време нивната сора-
ботка сè повеќе добива во 
интензитет. Во тие рамки, по-
крај активноста околу нео-

 "Сите ние заедно сме се бореле за време 
на Грчко-турската војна, сите заедно учес-
твувавме на албанскиот фронт кога се во-
деше војната меѓу Грција и Албанија, сите 
заедно се боревме против фашизмот за 
време на Втората светска војна, сите заедно 
учествувавме во Граѓанската војна на Гр-
ција од 1946 до 1949 година и сите заедно 
бев ме протерани од Грција како губитници. 
Но, за жал, ние се вративме, а нашите дру-
гари останаа во земјите каде што сите за-
едно бевме прифатени. Интензивно бараме 
од грчката Влада и од Парламентот да ја 
коригира оваа грешка, да го укине Законот 
од 1982 година за да можат сите да се вра-
тат во родните места и да ги уживаат сите 
права како граѓани на Република Грција", 
истакнал Глигорис Тофу на средбата во 
Негуш.

ско. Таму ноќевавме за да би-
деме поблиску до Негуш. На 
25 јуни пристигнавме на ср-
едбата во градот Негуш. На-
вистина оваа средба за нас 
беше голем настан. Но, голем 
настан беше и за органи за-
торите, бидејќи прв пат им 
доа ѓаат такви гости од Ма ке-
донија. Беше и емотивно и 
многу интересно. За мене 
најсилен впечаток беше са-
миот пречек од нивна стра-
на, интересот на органи за-
торот за нас. По добредојдето 
од нивна страна сакавме и 
ние да се претставиме и да ги 
поздравиме. Тука дома ќи ни-
те беа претпазливи за тоа 
што ние ќе кажеме и на кој 
јазик. Меѓутоа, најдовме ед-

дамнешното подигнување 
на спомен-плочата на заги-
натите 1.200 партизани, при 
нападот на Лерин во 1949 го-
дина, е и официјалната по-
кана прв пат да присуствуваат 
на собирот во Негуш. 

"Со задоволство ја при фа-
тивме поканата, но со оглед 
на тоа што стануваше збор за 
прво наше учество на ваква 
средба, и од двете страни 
постоеше одредена прет паз-
ливост за нашето одење, за 
настапот... Но, на крајот на 
краиштата по неколкуте раз-
говори со организаторот на 
средбата сепак заклучивме 
дека ние треба да одиме и 
оти довме со намален број 
луѓе, односно автобус од пе-
де сеттина активисти. Зами-
навме на 24 јуни кога всуш-
ност престојувавме во Собот-

но решение кое се покажа 
многу успешно. Од наша ст ра-
на настапи Евдокија Фо тева-
Вера. По моја слободна оцен-
ка на средбата имаше повеќе 
од 8.000 присутни, а таа збо-
руваше на грчки ја зик. Збо-
руваше за работи за кои сите 
ја разбраа, бидејќи таа беше 
една од учесниците во Гра-
ѓанската војна во Гр ци ја, 
беше учесник на Демо крат-
ската армија на Грција. Осо-
бено силен впечаток ос та ви 
кога го потенцира пра ша-
њето на стрелањето, ма-
чењето на хероината Мирка 
Гинова, а присутните знаеја 
за кого всушност станува зб-
ор. Кога најави дека при сут-
ните ќе ја слушнат песната за 
Мирка Гинова во исполнение 
на нашата популарна пејачка 
на народни песни Марија 
Дим кова и тоа на македонски 
јазик, настана еуфорија во 



25  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 628 / 14.7.2006

РААТ ПЕСНАТА ЗА 
А НА ГРЧКИ ЈАЗИК

сми  сла на прифаќање на пес-
ната. Ме изненади тоа што 
повеќето музичари кои учес т-
вуваа во програмата вед наш 
побараа да се преведе пес-
ната на грчки јазик. Потоа се 
'ослободивме' од тремата и 
ние и домаќините. Се разви  
другарска емотивна средба", 
ги пренесува впечатоците од 
средбата генералниот се кре-
тар на Сојузот на здру же ни-
јата на Македонците од Егеј-

скиот дел на Македонија, Ѓор-
ѓи Доневски.

ЗАЕДНИЧКА БОРБА

Потсетувајќи се на сред-
бата, Доневски го потенцира 
настапот на Глигорис Тофу, 
кој повеќе од половината од 
својот говор му го посветил 
на проблемот на проте ра-
ните Македонци.

"Сите ние заедно сме се 

бо реле за време на Грчко-
тур  ската војна, сите заедно 
учествувавме на албанскиот 
фронт кога се водеше војната 
меѓу Грција и Албанија, сите 
заедно се боревме против 
фашизмот за време на Вто-
рата светска војна, сите за ед-
но учествувавме во Граѓан-
ската војна на Грција од 1946 
до 1949 година и сите заедно 
бевме протерани од Грција 
како губитници. Но, за жал, 
ние се вративме, а нашите 
дру гари останаа во земјите 
каде сите заедно бевме при-
фатени. Не ми е јасно зошто 
тоа го направи грчката Вла-
да. Ние имаме покренато ак-
ција и пред грчкиот Пар ла-
мент и пред грчката Влада да 
се поправи оваа неправда и 
да се вратат сите граѓани на 
Грција, бидејќи и овие наши 

носно настап на повеќе пе-
јачи, играорни групи од цела 
Грција. На средбата при сус т-
вувале деца бегалци од Пол-
ска, Унгарија, Чешка, од Ро-
манија, учесници во Граѓан-
ската војна, борци од Таш-
кент итн. Интересно било тоа 
што постојано пред микро-
фонот застанувале луѓе кои 
барале да се видат со други 
луѓе. Имало солзи радосници. 
Некои од нив по толку из ми-
нати години прв пат се ви-
деле. 

ПОПУШТААТ СТЕГИТЕ

За средбата во Негуш про-
говори и Стојан Димков, ко-
ординатор на Сојузот на зд ру-
женијата на Македонците во 
Егејскиот дел на Маке до нија. 

"Оваа покана за нас значи 

денешни гости, кои дојдоа 
во Грција, се нејзини граѓани 
и учествуваа на страната на 
Грција секогаш кога требаше. 
Не ми е јасно зошто ова се 
случува и затоа интензивно 
бараме од грчката Влада и од 
Парламентот да ја кори ги ра-
ат оваа грешка, да го укинат 
Законот од 1982 година за да 
можат сите да се вратат во 
род ните места и да ги ужи-
ваат сите права како граѓани 
на Република Грција", изјавил 
Глигорис Тофу.

И другите говорници го-
вореле во тој стил, при што 
изразиле задоволство од 
при суството на гостите од 
Ма кедонија и ги поканиле 
идната година во уште по го-
лем број да присуствуваат на 
оваа средба.

Доневски објаснува и де-
ка и во програмата имало 
културно-уметнички дел, од-

Градот Негуш има околу 30.000 жители. Тоа е град кој им-
пресионира со својата природна убавина и е познат по тоа 
што во текот на Граѓанската војна беше ослободен од пар-
тизаните од ДАГ. Веројатно тоа е поводот таму да се одржува 
оваа средба, како град на победата на ДАГ. Негуш бил чисто 
македонски град. Сега во него има доселеници - маџири итн. 
Но, луѓето живеат убав и богат живот. Тој е туристички пла-
нински град. Лоциран е на оддалеченост од 25 километри од 
Воден. 

многу и ние сме преза до вол-
ни. Грците веќе ги напуштија 
стегите од пред 5-6 години, а 
ние очекуваме таквите сред-
би во  иднина да бидат по-
чести. На самата средба имав-
ме контакти со организа то-
рите, со другите друштва, ги 
поканивме да бидат наши 
гос ти во Македонија, а тие 
поканите ги прифатија со 
задоволство. Нашиот автобус 
од педесеттина луѓе прво 
пре стојуваше во селото По-
жарско, бевме во црквата 
'Св. Злата Мегленска' во Со-
ботско, каде што имаше ли-
тургија, панихида за борците, 
а потоа отидовме во Негуш. 
На средбата присуствуваа 
меѓу 7.000-8.000 луѓе од 15 
градови, Атина, Солун, Кос-
тур, Воден, Лерин, од секаде. 
Таму за прв пат некои се ви-
доа, се препознаа борците. 
Имаше повеќе од 200 фо то-
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графии од Граѓанската војна. 
За мене е доживување тоа 
што Грција прифаќа да има 
една таква соработка. Грција 
и Македонија мора да најдат 
нешто заедничко за Граѓан-
ската војна, за прогонетите, 
за бегалците. Тоа го налагаат 
и ЕУ и Судот во Стразбур, ка-

ка да продолжи и да ги ос-
твариме нашите права кои 
ни се одзе мени од Грција. За 
нас е ох ра брување тоа што 
прв пат организаторот доз-
воли да се пее песната за 
Мирка Гинова. Песната беше 
поздравена од Грците, кои 
побараа да се пре веде на 

Кога станува збор за тоа што досега имаат направено 
во борбата за остварување на човековите права на по-
литичките бегалци од Егејскиот дел на Македонија, кои 
ги напуштија своите огништа за време на Граѓанската 
војна во Грција 1946 - 1949 година, Ѓорѓи Доневски ги на-
ведува следните активности:

"Минатата година прв пат успеавме да влеземе во ма-
кедонското Собрание. Постојната анкетна комисија за за-
штита на слободите и правата на граѓанинот ја разгледа 
нашата претставка. Одржа тематска седница и донесе 
свои заклучоци, кои се упатени до Владата и до соод вет-
ните министерства од каде очекуваме нивно активирање 
во разрешувањето на нашиот проблем. 

Американскиот Стејт департмент во својот извештај за 
минатата година зборува за одземеното државјанство на 
политичките бегалци на кои им е забранет влез во Грција. 
Се зборува за непризнавањето на македонското мал цин-
ство и за забранетиот македонски јазик. 

ЕКРИ-Европската  комисија за расизам и нетолеранција 
отворено  ја критикува грчката политика на непризнавање 
на македонското малцинство во Грција. Апелира да се 
укинат законите од 1982 и од 1985 година, со кои им е за-
брането враќање во Грција на протераните Македонци, 
како и враќање на нивните имоти. 

Комитетот за економски, социјални и културни права 
на Обединетите нации ја критикува Грција дека не ја 
ратификува Конвенцијата на Советот на Европа за за ш-
тита на националните малцинства во 1995 година и де ка 
признава само муслиманско малцинство.

Комисијата за петиции при Европскиот парламент ја 
прифати петицијата поднесена од Виножито за при зна-
вање на македонското малцинство во Грција и за враќање 
на политичките бегалци од 1949 година.

Европскиот суд за човекови права во Стразбур пресуди 
во полза на Македонците во Грција и во Бугарија, што е 
сигнал дека овој Суд нема да толерира кршење на чо ве-
ковите права во земја-членка на Европската унија каква 
што е Грција. Во тој контекст и на политичките бегалци од 
1949 година.

ОБСЕ на своето заседание во Варшава јасно й стави на 
знаење на Грција  дека е време да се коригира и да ги по-
читува сите права на своите граѓани, без разлика на ко ја 
националност й припаѓаат, како и неотуѓивите права на 
политичките бегалци.

КПГ, иако со големо задоцнување, преку својата пар ла-
ментарна група го покрена прашањето околу решавањето 
на проблемот на политичките бегалци по националност 
Македонци. Односно се бара укинување на расистичките 
закони од 1982 и од 1985 година. Оваа партија покажува 
и други активности кои одат кон тоа да се укинат сите ди-
скриминации во Грција.

Во Грција расте бројот на интелектуалците кои се из-
јаснуваат против политиката на грчката Влада, која ги 
дискриминира бегалците и македонското малцинство, 
ка ко и против непризнавањето на Република Македонија 
под нејзиното уставно име.

Движењето за човекови права во Грција енергично се 
бори за враќање во своите огништа на политичките бе-
галци и за владеење со нивниот имот. Тоа особено може 
да се констатира од настапот на архимандритот Никодим 
Царкњас, на заседанието на ОБСЕ во Варшава минатата 
година.

Здруженијата на Македонците од Егејскиот дел на Ма-
кедонија во источноевропските земји и во преку океан-
ските земји упорно бараат преку своите влади и директно 
од Обединетите нации и од Европската унија решавање 
на нашите проблеми. Тие контактираат со личности кои 
се наоѓаат на високи функции и бараат од нив конкретно 
ангажирање". 

де имаме доставено многу 
жалби, доказни материјали и 
бараме тоа да се реши во 
пол за на Македонците кои 
се прогонети. Имаме многу 
ви дувања со повеќе наши 
луѓе од Грција. Таму има го-
лем број Македонци, но се 
пишани како Грци. Ние како 
Сојуз очекуваме многу од 
ср едбите. Чести гости сме 
во Егејска Македонија, оди-
ме во Лерин, одиме во Кос-
тур, Воден, ќе одиме во Со-
лун... Сакаме нашата сора бот-

грчки јазик. Со по мош на 
владите на Ма ке донија и на 
Грција очекуваме да се ре ши 
проблемот во Егејска Ма ке-
донија. Во на ша та про гра ма 
има многу ра боти и за имо-
тите и за држав јанства, за ви-
зите... Ако веќе одиме на тоа 
да имаме со работка, ние са-
каме да има ме и грчко држав-
јанство, по големи права. За-
тоа се наде ваме дека нашите 
инсти ту ции и ЕУ ќе ги решат 
нашите барања, ќе најдат раз-
бирање за нашите пробле ми".


