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П Р Е ГО В О Р И Т Е  З А  И М Е ТО  П Р Е ГО В О Р И Т Е  З А  И М Е ТО  
" М А К Е Д О Н И ЈА "" М А К Е Д О Н И ЈА "

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ГРЦИТЕ ЛУТИ ЗА АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ, 
А МАКЕДОНЦИТЕ НОВИ КУМОВИ ЗА 
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 

Спорот со името на нашава држава 
и понатаму е статус кво со Грција. 
Посредникот на Обединетите на-

ции, Метју Нимиц, од Атина дојде во 
Скопје, но не понуди нов предлог за 
името, иако се сретна и со македонската 
и со грчката страна. Немаше ништо ни-
ту од "напумпаните" спектакуларни грч-
ки тврдења дека одлуката на маке дон-
ската Влада за преименување на скоп-
скиот аеродром во "Александар Ве ли-
ки", Нимиц ќе ја окарактеризира како 
лош потег кој ќе има негативен ефект 
врз Македонија. Иако ваквите најави се 
покажаа како грчка офанзивна поли-
тичка кампања, зачудува инертноста на 
нашиот државен врв околу ова пра-
шање. Наспроти Грците кои се обидоа 
во јавноста да протуркаат став дека она 
што тие го мислат е став и на други, што 
и не се покажа точно, македонската ст-
рана не најде сили да каже стоп за вак-
вата политика која ја води една членка 
на Европската унија, па и да ги прекине 
преговорите, затоа што тие веќе одамна 
не се мрднати од мртва точка. Грчките 
весници ја цитираа изјавата на порт-
паролот на нивното МНР: "Атина не оче-
кува ништо ново, грчката дипломатија 
ги направила конструктивните чекори 

Oдлуката на македонската 
Влада за преименувањето 
на скопскиот аеродром во 
"Александар Велики" беше 
искоментирана како влог во 
оддавањето почит на 
историска личност, а не е 
никаква провокација кон 
Грција. Сепак, ќе бевме 
вистински патриоти ако 
пред светот категорично ги 
браневме ставот и 
историската вистина дека 
тој е Александар 
Македонски, а не е "Велики" 
или "Great". 

за изнаоѓање решение за спорот околу 
името. Народите на Балканот ја градат 
заедничката иднина гледајќи нанапред 
а не наназад, искривувајќи го ми на-
тото". 

Но, ако некој го искривува минатато, 
тогаш тоа е оваа наша соседна земја. 

Симболите и историските аспекти, 
ка ко што всушност, изјави и самиот 
Нимиц во Скопје, отсекогаш биле при-
чина за разлика во односите меѓу двете 
соседни земји, за жал, и со политички 
последици. 

Преименувањето на скопскиот аеро-
дром во "Александар Велики" е влог во 
оддавањето почит на историска лич-
ност, а не е никаква провокација кон 
Грција. И на крајот на краиштата, никој 
нема право да нè условува со ниедно 
друго име освен уставното, а тоа е Ре-
публика Македонија. Ова име не озна-
чува никакви територијални претензии 
кон нашата соседна држава, напротив 
со него Македонците сакаат да си ја за-
чуваат својата долговековна историја. 
Името Македонија и Македонци не е од 
денес или од вчера. Ова име го носеле 
многу генерации пред нас. Заради нив, 
но, пред сè, поради нас самите не сме-
еме да дозволиме за нечии други ин-
тереси да се откажеме од него, зашто 
народ без име не е народ. Не смееме 
никому да му дозволиме да нè пре-
крстува и да ни кумува. Иако многумина 
сè уште атакуваат на нашата држава и 
народ, македонските граѓани, името на 
државата - Македонија дефинитивно го 
затворија со референдумот од 8 сеп-
тември 1991 година, кога со апсолутно 
мнозинство, гласаа за "самостојна и су-

верена држава Македонија", без до-
давки и придавки. Оваа одлука е за-
должителна за сите во земјата, и затоа 
никој нема мандат за какви и да е раз-
говори, со кого и да се, во име на на-
родот и државата за нејзиното име, за 
двојна или каква и да е друга формула. 
Секоја егзебиција надвор од одлуката 
на референдумот претставува фла г рант -
но кршење на Уставот!

Иако од грчка страна доаѓаат најави 
дека преименувањето на скопскиот 
аеро дром е против логиката на при-
времената спогодба и на никаков начин 
не придонесува за подобрување на од-
носите меѓу двете земји, а може и не-
гативно да се одрази врз нашето за чле-
нување во ЕУ и во НАТО, време е да ка-
жеме доста беше. 

Светскиот македонски конгрес од 
Владата и од претседателот на Ре пуб-
ликата побара да ги прекинат разго-
ворите за името и да го известат гене-
ралниот секретар на Обединетите на-
ции за воспоставување на името на 
државата Македонија во ООН и во сите 
меѓународни организации. Владата да 
го именува скопскиот аеродром со вис-
тинското име Александар Македонски, 
како показ дека тој е дел од културно-
историскиот идентитет на сите бал-
кански нации, а не при најмала "заушка" 
да се карикира историјата и вистината 
во "Александар Велики", затоа што се 
прави голема историска и национална 
грешка. Исто така, СМК бара охридскиот 
аеродром да биде преименуван во 
"Свети Апостол Павле", бидејќи тој ниту 
бил Грк, ниту сопственост на Грчката 
православна црква. 

МАКЕДОНСКИОТ ВРВ НЕ СОБРА СИЛИ ДА МАКЕДОНСКИОТ ВРВ НЕ СОБРА СИЛИ ДА КАЖЕКАЖЕ  
СТОП ЗА ГРЧКАТА ПОЛИТИКАСТОП ЗА ГРЧКАТА ПОЛИТИКА


