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Пишува:
 Жаклина МИТЕВСКА

ГРЦИТЕ ПРОДОЛЖ УВААТ ДА ГИ СПУШТААТ РАМПИТЕ ЗА 
МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕ ЈСКИОТ ДЕ Л НА МАКЕДОНИЈА

РАК-РА   

СОСЕ  

  МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

По којзнае кој пат се 
повторува приказната 
за тоа како се одне су-

ваат грчките службеници кон 
Македонците со потекло од 
Егејскиот дел на Маке до нија. 
И овој пат рампите беа спуш-
тени за Доне Димов, де те бе-
галец, кој во 1948 го ди на за 
време на Граѓанската војна е 
протеран од Грција. Живеел 
во Полска, каде што бил пре-
фрлен од Романија, потоа во 
Битола од каде во 1965 го-
дина заминал во Кан бера, Ав-
стралија, каде што живее и 
денес.

"На 24 август тргнав да го 
посетам родното село Ста ти-
ца и да земам Извод од ма-
тичната книга на родените, 
зашто Австралија не може да 
ми издаде нова патна испра-
ва во која наместо Статица ќе 
пишува Грција без соод вет-
ниот документ. Откако служ-
беникот на граничниот пре-
мин виде дека во патната ис-
права ми пишува село Ста-
тица, ме праша: 'Што е ова?' 
Му велам така ми напишаа 
на патната исправа кога па-
тував од Македонија за Ав-
стралија. 'Чекај да видам на 
компјутерот', рече и замина. 
Се врати по еден час и ми ка-
жа: 'Не можеш да влезеш'. Го 
прашав зошто, што имам на-
правено? А тој ми вели: 'Ние 
не сме виновни така пишува 
во компјутерот, а сè тоа ни е 
наредено од Атина'. Се вра-
тив назад во Битола", објас-
нува До не Димов.

За оваа постапка на Гр ци-
те тој потенцира дека ќе бара 
помош од австралиските 
власти. 

"Дваесет и пет години ра-
ботев во Парламентот во Ав-
стралија, познавам многу лу-
ѓе. Ќе испратам писмо до Ев-
ропската унија, која има кан-
целарија во Канбера, ако тре-
ба ќе ангажирам и адвокат 
од Австралија. Ќе го барам 
народниот пратеник во Кан-
бера", коментира Донев и до-
објаснува дека најверојат на-
та причина за она што му се 
случило на граничниот пре-

мин е затоа што тој подолго 
време се занимава со маке-
донското прашање. Активен 
член е на Движењето за чо-
векови права, кое во 1984 
година во Австралија ис пра-
тило Манифест за Маке дон-
ците, на англиски, грчки и на 
македонски јазик, а Донев го 
објавил во печатените ме ди-
уми, по што и почнало не го-
вото прогонување. 

"Јас сум симпатизер на 
'Виножито', некогаш пишувам 
во австралиските весници за 
македонските работи. Сора-
ботувам со Македонците од 
Мала Преспа, со ОМО-Илин-
ден од Бугарија. Веројатно 
затоа ме имаат ставено на цр-
ната листа и ме прогласиле за 
персона нон грата. Но, грч-
ката држава не може мно гу да 
ги знае тие работи, ако тоа 

ЌЕ БАРАМ ПОМОШ ОД АВСТРАЛИСКИТЕ ВЛАСТИ ЗАШТО ГРЦИТЕ НЕ 
МИ ДОЗВОЛИЈА ДА ГО ПОСЕТАМ РОДНОТО МЕСТО, ДОНЕ ДИМОВ

нашите предавници не им го 
кажат. Уште во 1965 го дина, 
кога дојдов во Австра лија, 
еден ми рече: 'Вие Ди мовци 
сите сте испишани за тоа што 
командантот на Пр вата удар-
на егејската брига да, Илија 
Димовски-Гоче, ми беше чич-
ко, братучед на тат ко ми".

Иако ова не се случува 
прв пат, а и многу Македонци 
со странска патна исправа, 
кои биле спречени на грч-
ката граница да ги посетат 
родните места, најавиле дека 
ќе бараат помош од земјите 
во кои живеат да го решат 
ова прашање, од тоа нема ни-
каков резултат. Сепак, Донев 
вели дека многу од нив не ја 
истерале работата до крај, 
затоа што не се обратиле кај 
соодветните институции во 
тие држави.

"Само грчкото лоби во Ав-
стралија е многу силно. Тие 
успеаја во австралискиот Пар-
ламент да нè направат сла во-
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 НА ЗА НАШИТЕ ЈУЖНИ 
 ДИ Е ТОПОНИМОТ

На 24 август тргнав да го посетам род-
ното село Статица и да земам Извод од ма-
тичната книга на родените. Службеникот 
на граничниот премин, откако виде дека 
во патната исправа ми пишува Статица, не 
ми дозволи да ја преминам грчката гра ни-
ца. Според Грците, селото Статица не по-
стои, неговото име е Мелас. Австралија не 
може да ми издаде нова патна исправа во 
која наместо Статица ќе пишува Грција без 
соодветниот документ", вели Доне Димов, 
Македонец со австралиски пасош, роден 
во Егејска Македонија.

македонци. Ова лоби е раз-
виено во цел свет, сега Гр-
ците истото го прават и во 
САД за тие да се откажат од 
признавањето на уставното 
име на РМ. Но, во Австралија 
имало и пратеници кои го по-
ставиле македонското пра-
шање, Македонија да се при-
знае под уставното име", ве-
ли Донев. 

СТРАЗБУР

Во 1988 година Донев вле-
гол во Грција, но не преку 
Битола, туку преку Гевгелија. 
Тогаш, како што вели самиот, 
било многу топло, имало 
мно гу народ и му дозволиле 
со австралиската патна ис-
права да ја мине границата. 

Ѓорѓи Доневски, гене ра-
лен секретар на Сојузот на 
здруженијата на Маке дон ци-
те од Егејскиот дел на Маке-
донија, објаснува дека за Гр-
ците рак-рана е топонимот. 

мов е, а е на црната листа на 
која има 50-100 активисти 
Ма кедонци во светот. Значи, 
што и да му пишува во пат на-
та исправа не може да влезе 
во Грција зашто е персона 
нон грата, заради неговата 
ак тивност. Инаку, ова не е 
ниту прв ниту последен пат 
да не можат Македонци од 
Егејскиот дел да си ги посетат 
родните огништа. Ние кои 
сме родени во Егејска Ма ке-
донија, а имаме нови патни 
ис прави каде името на се ло-
то, градот, не е напишано ни-
ту на грчки ниту на маке дон-
ски јазик, пишува само Репуб-
лика Грција и година на ра ѓа-
ње, сме подложени на интер-
вју кое трае половина час. На 
тоа интервју нè прашуваат на 
грчки јазик како се викале 
селото, таткото, бабата итн. 
Мно гу луѓе, особено оние 
кои беа деца, не ги знаат од-
говорите на овие прашања. 
Австралиската и македон ска-

олеснување, ако влеземе во 
ЕУ веројатно тогаш нема да 
има проблеми, само ќе ја по-
кажете патната исправа, но 
не знам дали ќе биде така и 
за македонските граѓани", ве-
ли Доневски. 

ИМОТИ

Генералниот секретар на 
Сојузот на здруженијата на 
Македонците од Егејскиот дел 
на Македонија, Ѓорѓи До нев-
ски, објаснува дека по 2003 
година кога била орга низи-
рана средбата на децата бе-
галци во Грција, работите се 
движат во позитивна на сока.

"Има новини. Масовно по-
кренавме барања сите Ма ке-
донци од Егејскиот дел на Ма-
кедонија да побараат Извод 
од матичната книга на ро-
дени, уверение за држав јан-
ство, бидејќи се родени во 
Грција и по силата на меѓу-
народните прописи треба да 

не се вратиле во рок од три 
години, но само ако се Грци 
по род, без никој да не нè 
пра ша што сме ние. Со тој 
закон нè елиминирале и за-
тоа Македонците од Егеј ски-
от дел останаа распрснати 
по светот. Денес нè има мно-
гу и не можеме да се пре-
брои ме. Не само што нè има 
во Македонија, нè има во 
Пол ска, Унгарија, Чешка, Ро-
ма нија, дури и во Ташкент 
има околу 1.000 луѓе. Грците 
кои беа во ДАГ се вратија, а 
Македонците кои учествуваа 
во неа и македонските деца 
бегалци не се вратија. Од 
вкупно 28.000 деца бегалци, 
8.000 беа Грци, кои се вратија 
на родните огништа, 20.000 
Македончиња останаа рас-
прс нати по светот. Цела Ев-
ропа нè убедува дека сме во 
право за тоа што го бараме. 
Од Егејскиот дел на Маке до-
нија беа протерани 120.000 
лица, а денес само во Репуб-

Но, било каде и да живеат Ма-
кедонците со таков документ 
не можат да ја преминат грч-
ката граница, ниту ако одат 
директно преку Лерин, Ко с-
тур, па и Гевгелија. 

"Втората работа е дали Ди-

та влада мора да се анга жи-
раат заедно со грчката Влада 
овие проблеми да ги раз ре-
шат, бидејќи во времето во 
кое живееме е излишно дури 
и да се зборува за ваквите 
нејзини постапки. Има едно 

бидат нејзини државјани, но 
некој неовластено ги из бри-
ша. Ги подучуваме луѓето да 
побараат имотни листови од 
катастрите во градовите во 
Егејска Македонија или во 
Грција за да можат да се ле ги-
тимираат пред Судот во Ст-
раз бур, каде по наше барање 
се води процес.  Од Судот се 
бараат адреси, опис и вред-
ност на имотот останат во 
Егејска Македонија. Во некои 
сегменти позитивна е реак-
цијата на грчките власти заш-
то почнаа да издаваат изводи 
од матичната книга на ро де-
ни. Веќе одреден број Маке-
донци родени во Грција се 
поканети да ги подигнат из-
водите од матичната книга 
на родени. Втора работа е 
уверението за државјанство, 
по основа на раѓање. Треба 
да се укине Законот со кој е 
речено дека во Грција можат 
да се вратат оние кои ја на-
пуштиле во 1948/49 година и 

лика Македонија има 200.000 
до 250.000 Македонци од та-
му. Во 2003 година со многу 
проблеми влеговме во Гр ци-
ја, од 2004 година тече пре-
ставка во Судот во Стразбур, 
само луѓето се надоврзуваат 
на неа. Од овој Суд се бара да 
се донесе пресуда со која ќе 
биде задолжена Грција да го 
укине Законот од 1982 и од 
1985 година и сите граѓани 
на Грција да се изедначат. Со 
тоа и Македонците да можат 
да се вратат и да распо ла-
гаат со својот имот во Грција. 
Преставка се води за нару ше-
ни човекови права, непра-
вилно протерани од држа-
вата, не се дозволува вра ќа-
ње во неа, не им е дозволено 
да располагаат со имотот, до 
неодамна не можевме и све-
ќа да запалиме на гробот на 
нашите предци. Про из ле гоа 
многу проблеми од тие зако-
ни, со кои сме дискри мини-
рани", потенцира До невски.


