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Пишува: Венцо ДОНЕВ

Нападите на Грција кон Македонија 
се сè пожестоки. Степенот на за-
јадливост и нервоза кулминира со 

наближувањето на парламентарните из-
бори кај јужниот сосед. Откако грчкото 
лоби не успеа кај Буш и републиканците 
да влијаат да го променат ставот на САД 
во однос на Република Македонија, од-
носно признавањето под уставното име, 
тие сега играат преку демократите, кои 
имаат мнозинство и во Конгресот и во 
Сенатот. Деновиве сме сведоци на уште 
една иницијатива за донесување резо лу-
ција во претставничкиот дом, олицетво-
рена во предлог-резолуцијата на конгрес-
мени со грчко потекло или наклонети 
кон оваа земја, како госпоѓа Малони, и 
пратениците Векслер, Галеги и Били ра-
кис. Со таа резолуција ќе се инсистира 
Ма кедонија да се нарекува ФИРОМ, но и 
со обвинувања дека ја кршиме привре-
мената спогодба меѓу "првата" и "вто ра-
та" страна, само затоа што во маке дон ски-
те учебници ја имало картата на етничка 
Македонија, кој патем била изложена и 

Грција не може да го 
издржи притисокот од 
меѓународните институции, 
затоа се труди, со груби и 
неаргументирани напади, 
да ја девалвира секоја 
помисла за враќање на 
имотите на Македонците. 
Поради тоа, нивните 
настојувања и притисоци се 
толку жестоки да се 
откажеме од името 
Македонија. 

Тие наведуваат дека 
Македонија сакала да ги 
промени границите. Тоа е 
една голема лага, затоа што 
Македонија, под притисок 
на меѓународната заедница, 
која беше притисната од 
Грција, го промени Уставот, 
каде што децидно се кажува 
дека границите се 
непроменливи, односно 
нема да се грижи за 
националното малцинство 
кај соседите.

во Воениот музеј во Воената академија 
"Михајло Апостолски". 

"ПЈРМ треба да престане да користи 
материјали кои ги кршат начелата на 
При времената спогодба меѓу Грција и 
ПЈРМ, кои се однесуваат на непријателски 
активности и пропаганда. Исто така, тре-
ба да работи со ОН и со Грција за постиг-
нување на американската и на поли ти-
ката на ОН за наоѓање прифатливо офи-
цијално име за ПЈРМ", се вели во предлог-
резолуцијата на наведените конгрес ме ни. 

Покрај тоа, Македонија се обвинува и 
за иредентизам кон Грција и кон грчката 
историја, како и за кршење на При вре-
мената спогодба со преименувањето на 
скопскиот аеродром во "Александар Ве-
лики" итн.

УСТАВОТ ГАРАНТИРА 
НЕПРОМЕНЛИВОСТ НА 

ГРАНИЦИТЕ
Пристапот е речиси фашистички, а не-

булозите се многу проѕирни, можат да се 
видат и од Месечина. Грција, која сака да 
негира дека Македонија била сосед со 
Турција, потоа дека имала пирински цар 
(Јане Сандански), сака да каже дека на тој 
простор воопшто не живеело маке дон-
ско население, затоа што протераните 
Ма кедонци во светот, по Граѓанската вој-
на кај соседот, која всушност значеше 
едно од најголемите етнички чистења во 
светот, си ги бараат своите имоти, кои им 
се одземени на нелегитимен начин. Гр-
ција не може да го издржи притисокот од 
меѓународните институции, па затоа се 
труди, со груби и неаргументирани на-
пади, да ја девалвира секоја помисла за 
враќање на имотите на Македонците. За-
тоа нивните настојувања и притисоци се 
толку жестоки за да се откажеме од име-
то Македонија. 

Тие наведуваат дека Македонија са-
кала да ги промени границите. Тоа е една 
голема лага, бидејќи Македонија, под 

притисок на меѓународната заедница, 
која беше притисната од Грција, го про-
мени Уставот, каде што децидно се кажу-
ва дека границите се непроменливи, од-
носно нема да се грижи за националното 
малцинство кај соседите.

Поодамна се води и една друга војна - 
економска, за која Атина има изготвено 
државна стратегија. Само пред неколку 
сед мици беше стопиран извозот на маке-
донското јагне во Грција, кога тој беше во 
полн ек. Потоа, млечните производи на 
Битолска млекарница не ја минуваа гра-
ницата. Претставниците на битол ска та пе-
чатница "Киро Дандаро" беа спре чени да 
учествуваат на саем во Солун, бидејќи на 
пропагандните материјали стое ло устав-
ното име - Република Маке донија. Истата 
фирма неколку пати прет ходно учес тву-
вала на вакви манифес та ции во Грција. 
Од друга страна, пак, на грч ките фирми 
кои работат во Маке до нија и со Маке-
донија, грчката Влада им забрани да го 
употребуваат името Репуб лика Маке до-
нија.

Во државната грчка стратегија се на-
гласува дека Македонија мора да стане 
еко номски зависна од Грција на тој на чин 
што во приватизацијата и во инвес ти ци-
ите треба да предничат грчките компа-
нии, кои во даден момент ќе дејствуваат 
на сигнал од Владата. Така, до 1996 го ди-
на границата за македонските државјани 
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и бизнисмени беше затворена, при што 
најмногу се чувствуваше во однос на 
снабдувањето со гориво. 

Во моментов треба да се обрне вни-
мание на приватизацијата на ТЕЦ "Него-
тино". Меѓу заинтересираните за купу-
вање на ТЕЦ се и грчки фирми. Бидејќи 
во регионот наголемо се чувствува недо-
стиг од електрична енергија, а според 
грч ките медиуми, овој проблем кај јуж ни-
от сосед ќе кулминира уште летово, мо-
же да се случи, ако грчката фирма го до-
бие тендерот, ниту еден киловат елек-
трич на енергија да не й биде продаден 
на Република Македонија. Затоа мораме 
да си ги отвораме очите кога ќе се од лу-
чува кому ќе му ја продадеме ТЕЦ "Не-
готино".

Соседна Грција, како земја-членка на 
ЕУ, зема пари од развојните фондови на 
Унијата за развој на Балканот, некаде над 
50 милиони евра, а до ден-денес ниту 
жолта пара не им поделила на земјите од 
регионот. Наместо да се наметне како 
вис тински лидер, Грција со овие средства 
води политика за остварување на нацио-
налните интереси, кои не се содржани 
во европските начела, но сака и што по-
веќе од тие средства да завршат кај неа. 
Минаа неколку години а од реализацијата 
има само најави.

ЕКОНОМСКО-
ПСИХОЛОШКА ВОЈНА

Радко Начевски и Зоран Нацев од Ин-
ститутот за одбрана при Филозофскиот 
факултет во научната статија "Република 
Македонија заложник на големо држав-
ните балкански стратегии", подетаљно 

објаснуваат како нашите соседи сакаат 
да се спасат од нас, а во тие рамки е об-
јаснето како Атина планира да ја добие 
битката со Македонија.

За разлика од стратегиската практика 
на Албанија, на Бугарија и на поранешна 
СиЦГ, во чиј фокус е големодржавнот ин-
терес, анализите на грчката стратегиска 
практика укажуваат на фактот дека стра-
тегиската пресија врз Македонија нема 
такви амбиции.  

Активностите на грчката стратегиска 
практика е фокусирана против македон-
ската државотворност, која, според це-
лите кои сака да ги реализира, добиваат 
карактер на агресивен настап.

Силите и средствата кои се во функ-
ција на реализирањето на стратегиската 
цел се од богатиот арсенал на перфидни 
неконвенционални средства на страте-
гијата на "посредно настапување".

Стратегискиот агресивен настап е ма-
нифестен преку следниве активности:

- Економска блокада на македонската 
држава. Целта е еквивалентна на целта 
на "жешката војна". Но, во овој случај со 
економските средства од арсеналот на 
неконвенционалното војување да се пре-
дизвика економски колапс на земјата, а 
со тоа и пропаст на во тоа време крев-
ката македонска државотворност. По сим  -
нувањето на економската блокада од стра -
на на Грција, таквата стратегиска пре сија е 
релаксирана. Во актуелниот мо мент, на 
задоволство на двете држави, со "осво-
јувањето" на македонскиот економ ски 
простор од грчката страна се очекува 
постепено да се релаксира стратегиската 
пресија и во рамките на политичката 
агресивност;

- Политичка блокада на македонската 
држава. Агресивноста на овој вид сред-
ства, применети против младата маке-
дон ска држава, веднаш вроди со плод. 
Тоа е оттаму што Грција во вистинско вре-
ме ја ефектуира својата кооптивна моќ, 
која ја стекна од статусот на рамноправен 
партиципиент во наднационалниот ев-
ро-трансатлантски стратегиски контекст. 
Таквата моќ резултира со присилно ме ну-
вање на тогашниот симбол на маке дон-
ското знаме и на уставното име на др жа-
вата. Грчкиот аргумент беше "доволен ар-
гумент" во ООН да бидеме примени под 
името БЈРМ, за кое тогашниот прет се да-
тел Киро Глигоров рече дека ќе биде при-
времено за два-три месеци. Факт е дека 
БЈРМ, или како што велат некои "бајрам", 
ни остана до денес, и за името со Грција 
се преговара со посредство на ООН.

Грчката агресивност е манифестна и 
во однос на: статусот на македонските бе-
галци од Грција; статусот на македонскиот 
ентитет на грчкиот простор и непризна-
вањето на Македонската православна 
црква. 

РЕПУБЛИКАНЦИТЕ НИ 
ДАДОА ГОЛЕМА 

ШАНСА, НО...
Во периодот на владеењето на ре пуб-

ликанците во САД Македонија се одне-
суваше многу индолентно, при што пра-
вевме пародии од одредени ситуации. 
Лишувањето на Македонија од амба са-
дор во највлијателната земја е чин на не-
дораснатост на проблемот и функциите 
кои ги вршат, а за што се овластени од 
народот. Внатрепартиските и меѓупар-
тиските пресметки нека се водат на дру-
га сметка, а не на сметка на Македонија. 
Тоа е разликата меѓу развиените демо-
кратии, искусните политичари и нашите 
детски игри со политиката.

Мора да имаме многу попријателски 
однос со САД, особено со републи кан ци-
те. Тие беа доследни во својата политика 
кон Македонија, без разлика на прити со-
ците на кои беа изложени. Нашето лоби 
мора да соработува со другите лоби гру-
пи во САД, како турското, хрватското, а 
зошто не и со албанското итн. Само така 
нашите позиции ќе бидат претставени во 
вистинско светло пред американските 
конгресмени и сенатори; само така ќе се 
здобиеме со повеќе пријатели; само така 
ќе ја прикажеме вистината. Но, во наша 
корист треба да се искористи скореш ни-
от Самит на НАТО во Охрид.

Нашето иселеништво треба да има пр ед-
вид некои работи кога идната година ќе 
го дава гласот за еден од претсе да тел-
ските кандидати во САД.

 СИТЕ ОВИЕ ЛУЃЕ СЕ ОД ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА - ДЕЛЧЕВ, МИ           СИРКОВ, ТУПУРКОВСКИ  СИРКОВ, ТУПУРКОВСКИ

МИЦОТАКИС И МИЛОШЕВИЌ 
САКАЛЕ ДА ЈА ДЕЛАТ 

МАКЕДОНИЈА

Пред неколку години лондонски 
"Фајненшл тајмс" пишуваше дека по-
ранешниот југословенски прет се да-
тел Слободан Милошевиќ во 1991 го-
дина предложил Грција и Србија ме-
ѓусебно да ја поделат територијата на 
Македонија. Тогаш предлогот бил при-
фатен од тогашниот грчки пре миер 
Константин Мицотакис, кој по барал 
од Министерството за одбрана на Гр-
ција да направи план за пре фр лање 
на грчки војници во јужниот дел на 
Македонија. Милошевиќ и Ми цотакис 
го информирале тогашниот грчки 
прет седател Караманлис за својот 
план, кој, пак, му ставил вето и не го 
до зволил неговото реализи ра ње.


