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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

ГРЦИТЕ ВО О   ФАНЗИВА!ГРЦИТЕ ВО О 

Антимакедонската активност од со-
седна Грција, која во минатото се 
спроведуваше на територијата на 

Егејска Македонија со раселување, аси-
милација и прогон на македонското на-
селение, со уништување на спо ме ни-
ците на културниот, верскиот и на на-
ционалниот идентитет на маке дон скиот 
народ не е некоја нова работа, со која се 
соочи Република Македонија по неј зи-
ното осамостојување, туку плод на една 
долгорочна осмислена и добро орга ни-
зирана дејност, која е сфатена како при-

Во пресрет на 
парламентарните избори, 
во Грција се интензивира 
кампањата во поглед на 
наметнатиот проблем околу 
уставното име на Република 
Македонија, при што таа 
остварува и такви 
неочекувани резултати, 
како што беа резолуциите 
во американскиот Конгрес, 
во кои покрај уставното се 
користи и името ФИРОМ, 
или се бара откажување од 
македонската национална 
историја.

Дали Република 
Македонија и натаму 
останува во дефанзива, 
задоволувајќи се со 
Привремената спогодба 
меѓу двете земји и со надеж 
дека сепак вистината е на 
наша страна?

Дали се потценуваат 
грчките акции за промоција 
на нивните ставови кои се 
спроведуваат и низ 
институциите како 
Европскиот парламент, 
Советот на Европа и во 
други такви тела во кои таа 
има свои сојузници?

оритет на грчката држава во која беа 
впрегнати повеќе институции на држа-
вата, Грчката православна црква и број-
ните емигрантски и други иселенички 
организации низ светот, кои беа коор-
динирани од панхеленистичката орга-
низиција и од Институтот за балкански 
студии во Солун.

Цел на оваа широка замислена и дол-
горочно спроведувана акција од нај ви-
сок државен приоритет беше елими на-
цијата на докази за присуството на ма-
кедонскиот народ на територијата на 
Егејска Македонија, која Грција ја доби 
по поделбата на етничката територија 
на Македонија со Букурешкиот договор 
од 1913 година.

Нервозата и чувствителноста на офи-
цијална Грција во поглед на македон-
ското прашање, кое и натаму останува 
нерешено во најранливиот дел од Ев ро-
па, е многу поголема откако стана јас но 
дека ќе дојде до осамостојување на ма-
кедонската држава по дисолуцијата на 
поранешната федерација во која благо-
дарение на долгорочното пријателство 
на оската Белград - Скопје беше оне воз-
можено секакво поставување на пра-
шање за состојбите на македонскиот на-
род во Егејска Македонија, кои беа ус-
пеш но криени од меѓународната јав ност.

Така, на почетокот на деведесеттите 
години, дотогашната провинција Север-
на Грција беше преименувана во Маке-
донија и Тракија. Во Атина и во Солун се 
организираа масовни националистички 
митинзи со хистерични тврдења дека 
Македонија била грчка, со брза промена 
на имињата на аеродромот во Солун, на 
новинската агенција која работеше во 

Солун и на други институции. Да се пот-
сетиме и на големата изложба "2.500 го-
дини на 'грчка' Македонија", за која беа 
потрошени огромни средства со оглед 
на нејзиното селење и прикажување во 
прекуокеанските земји. Истовремено, 
беа печатени огромни тиражи на про-
пагандни материјали, во кои се објавуваа 
грчките тези за непостоење на маке дон-
скиот народ и неговата државност.

Во таа хистерија на грчкиот нацио-
нализам беше воведено и ембарго врз 
слабата и финансиски ограбена Репуб-
лика Македонија, која излезе од пора-
нешната федерација со само 35 милиони 
германски марки во својата Народна 
бан ка. Да кажеме дека сè тоа се спро ве-
дуваше пред очите на меѓународната 
заедница. Европските институции не 
мрд   наа со прст за да укажат на не леги-
тимноста на таквите антимакедонски 
акции од една држава членка на НАТО, 
на Европската унија, на Советот на Ев-
ропа и на ООН!

ГРЧКОТО 
ДЕЈСТВУВАЊЕ ВО 

ДИЈАСПОРАТА
Со оглед на големиот број Македонци, 

кои од економски причини или поради 
неиздржливите притисоци на грчките 
органи за нивно физичко исчезнување, 
асимилација и прогон заминаа на пе-
чалба во САД, во Канада и во Австралија, 
грчката држава обилно ја помагаше на-
водната емигрантска организација "Пан-
македоники", која дејствуваше во со г-
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Д А ЛИ ГИ СОГЛЕ ДУВАМЕ ОПАСНОС     ТИТЕ ОД НА ЈНОВАТА АНТИМАКЕ ДОНСК А  ТИТЕ ОД НА ЈНОВАТА АНТИМАКЕ ДОНСК А 
А К Т И В Н О С Т  Н А  С О С Е Д Н А  Г Р Ц     И Ј А  З А  И М Е Т О ? И Ј А  З А  И М Е Т О ?

ГРЦИТЕ ВО О   ФАНЗИВА!ФАНЗИВА!
политичари, како Мајкл Дукакис, кој свое -
времено дотурка и до номинацијата за 
кандидат за претседател на САД како 
член на Демократската партија.

Во оваа смисла треба да се сфатат и 
успесите на грчката пропаганда, која од 
неодамнешните туркања на резолуции 
по локалните конгреси во американските 
држави, во кои беа промовирани грч-
ките ставови за "грчкиот карактер на Ма-
кедонија", се премина и на донесување 
Резолуција во Конгресот, со која се ба-
раше прием на Хрватска, на Македонија, 
на Албанија и на други земји, а во која 
покрај уставното име на нашата држава 
во заграда беше напишано и прови зор-
ното име ФИРОМ, додека во најновата 

територии на Македонија, како привре-
мено окупирани територии, па сè до не-
очекуваното признавање на нашата др-
жава под уставното име во пресрет на 
одржувањето на референдумот за тери-
торијалната поделба на Македонија! Се 
поставува прашањето што направивме 
ние како држава за да се спречи ваквиот 
неочекуван развој на настаните, кој би 
можел да има поголемо влијание во на-
редниот период кога ќе се соочиме со 
процедурата за прием во НАТО кога, на 
пример, Грција ќе ги користи сите свои 
влијателни позиции и врски во Демо-
кратската партија на САД, која можеби 
ќе го даде и новиот американски прет-
седател?

предлог-резолуција се бара Република 
Македонија да се откаже од својата ис-
торија, од објавување на стари гео граф-
ски карти во кои се прикажани етнич ки-
те делови на Македонија, што е непри-
јатна работа за нас, без оглед на уве ру-
вањата од највисоки американски прет-
ставници, како амбасадорката на САД во 
РМ, Џилиан Миловановиќ, или на порт-
паролот на Белата куќа дека Вашингтон 
не ги променил своите ставови во по-
глед на употребата на уставното име на 
Република Македонија. Но, од таму дој-
доа и такви укажувања кои велат дека 
донесувањето одлуки во НАТО се прави 
со консензус на државите членки, по ра-
ди што нè упатуваат на потребата за ре-
шавање на спорот со Грција околу името 
пред отпочнувањето на процедурата за 
прием на Македонија во НАТО пактот!

Ова сепак се непријатни работи за 
нашата држава, ако се знае дека само 
пред неколку години Пентагон ги снаб-
дуваше своите маринци со географски 
карти на кои беа прикажани етничките 

ласност со грчката официјална политика 
за докажување дека Македонците или 
"славофоните" биле Грци. Во услови кога 
во дијаспората сè уште не беа изградени 
македонски цркви, голем дел од Ма ке-
донците беа присилени да одат во грчки, 
во српски, во руски или во украински 
цркви, каде се богослужеше на туѓите 
јазици.

Во оваа смисла, според одделни грч-
ки аналитичари, организацијата "Пан-
македоники" во Соединетите Амери кан-
ски Држави, за лобирање во Конгресот 
или за поддршка на своите моќни лоби 
групи, кои стануваат особено активни 
во пресрет на одржувањето избори за 
нови конгресмени и сенатори, годишно 
трошела меѓу 30 и 50 милиони долари, 
што за нас претставува баснословна су-
ма! Тука е и многубројната грчка заед-
ница, која живее во САД и која е зна чи-
телно побројна од Македонците, во неа 
има многу богати бизнисмени и елитни 

ДЕЈСТВУВАЊЕТО НА 
ГРЦИЈА ВО ЕВРОПА
Без оглед на грчката афирмација во 

европските институции и организации 
каде што таа е член подолго од Ре пуб-
лика Македонија, во средините на ев роп-
ските научни работници таа е позната 
како најголемиот фалсификатор на ис-
торијата, за што своевремено зборуваше 
и угледниот професор по меѓународно 
право на Универзитетот во Копенхаген, 
д-р Ерик Сисби. По одржувањето на Кон-
ференцијата за европска безбедност и 
соработка КЕБС во Копенхаген,  означена 
како хуманата димензија на човековите 
права, тој ја посети Грција и по неговата 
прва блокада во хотелот во Лерин, каде 
не му било овозможено да оствари кон-
такт со претставник на тамошните Ма-
кедонци, подоцна се вратил во Грција 
под дипломатска заштита, ги изврши по-
требните истражувања и да изготви ис-
ториски извештаи за нарушувањето на 
човековите права на Македонците, на 
Турците и на припадници на други ет-
нички групи во Грција, кои ги доставил 
до организацијата "Хелсинки Вотч". Но, 
сè тоа беше во организација на невла-
дините организации, кои токму на тој Са-
мит на КЕБС направија невидена промо-
ција за состојбите на Македонците во Гр-
ција, во Бугарија и во Албанија, што бе-
ше доказ дека на таков начин може да се 
направи многу нешто за афирмација на 
државата и за состојбите во регионот.

Како што истакна и заменик-минис-
терот за надворешни работи, Зоран Пет-
ров, во моментов Грција настојува на се-
кој начин да го запре или да го онево з-
можи почнатиот процес за зачленување 
на РМ во НАТО, за што дејствувала во Ев-
ропскиот парламент, во Советот за Ев-
ропа и во други институции да се донесе 
документ со кој Македонија треба да се 
откаже од новото име на аеродромот кај 
Скопје "Александар Велики" и да ги ис-
фрли од употреба сите карти и текстови 
од историски карактер, објавени во об-
разованието и во науката, кои според 
Атина претставувале "непријателска про -
паганда". Се поставува прашањето дали 
ние како држава можеме слободно да 
дишеме и да го очекуваме приемот во 
НАТО, кој еве повторно се одол говле-
кува, ако веќе ги знаеме сите интриги и 
итроштини кои ги применуваат разните 
дипломатски, политички и други прет-
ставници на Грција!

КАКО ДА ИМ 
ОДГОВОРИМЕ НА 

ГРЦИТЕ?
Се чини дека умерената политика ко-

ја се спроведуваше од политичкото вод-
ство на Македонија, кога требаше да 
биде зачувана "оазата на мирот" на Киро 
Глигоров, што значеше и неподлегну ва-
ње на грчките провокации, спрове ду ва-АТИНА НЕ СЕ АТИНА НЕ СЕ ОТКАЖУВАОТКАЖУВА ОД БИТКАТА ЗА ИМЕТО ОД БИТКАТА ЗА ИМЕТО
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на во едно  чувствително време на обез-
бедување пошироко меѓународно при з-
нание на самостојноста на Република 
Македонија, која подоцна се задоволу-
ваше со девизата дека времето работи 
во наша полза и дека сè повеќе држави 
ќе нè признаат под уставното име за ра-
ди што нашите дипломатски претстав-
ници добиваа инструкции да не ја под-
греваат атмосферата во грчко-македон-
ските односи со девизата "не бранувај", 
конечно треба да биде заменета со по-
активна промоција на историската ви-
стина за Македонија. Во таа насока тре-
ба да бидат ангажирани не само маке-
донската дипломатија, која не е доволно 
кадровски екипирана ниту, пак, распо-
лага со доволно финансиски средства, 
туку и МАНУ и ИНИ и други институции, 
кои ќе издаваат дела на англиски јазик 
со кои ќе можеме побрзо да го пробиеме 
патот на историските вистини.             

Треба да се премине и кон промоција 
на историските вистини за спорот со Гр-
ција исто како што тоа, на пример, нео-
дамна се направи со  владината економ-
ска програма "Инвестирајте во Маке до-
нија", а треба да се активираат и сите 
можности за дејствување на значајни 
лич ности од македонската дијаспора, 
кои низ светот најлесно ќе ја шират вис-

тината за Македонија, како и со анга жи-
рање на професионални организации 
за лобирање и за пропаганда во свет-
ските престолнини, организирање из-
лож би на артефакти и слични акции. За-
сега, можеме да кажеме дека Република 
Македонија се задоволуваше со водење 
на една застарена кампања, која речиси 
беше завршена со објавувањето на исто-
риските книги за Филип Втори и за Алек-
сандар Македонски од античкото ми-
нато на македонскиот народ од страна 
на Васил Тупурковски и други книги. Тоа 
е резултат и на сè уште непостигнатиот 
консензус кај историчарите, полити ча-

рите и научниците за третирањето на 
античката историја на Македонија, па 
така во неодамна објавената емисија на 
грчката ТВ-станица "МЕГА" можат да се 
видат национални ставови од значајни 
интелектуалци, кои ќе речат дека во 
поранешниот период во училиштата се 
учела една историја, а по домовите дру-
га историја или дека враќањето кон ан-
тичките традиции кај Македонците било 
резултат на нараснатиот македонски на-
ционализам и како одговор на нацио-
налистичка политика на Грција во пе-
рио дот на осамостојувањето на Македо-
нија! 

Меѓутоа, тоа не треба да нè чуди, би-
дејќи доаѓа од устата на еден Денко 
Малески, кој изгледа не си го познава 
својот национален идентитет, човек кој 
на седница на првата Влада на само стој-
на Република Македонија на чело со Ни-
кола Кљусев, во која беше министер за 
надворешни работи, изјави: "Самостојна 
Македонија, но без мене!" Водат ли смет-
ка ваквите интелектуалци за нацио нал-
ните и за државните интереси на маке-
донскиот народ и држава во овие пре-
свртни моменти на нејзиното влегување 
во НАТО и во ЕУ кои се сметаат како ко-
нечно разрешување на стравувањата за 
нејзината иднина како независна и са-
мостојна држава, е прашање кое само се 
наметнува пред сите нас.

ПОДГОТВУВА НОВИ ПОДГОТВУВА НОВИ 
РЕЗОЛУЦИИ ВО ЕУ,РЕЗОЛУЦИИ ВО ЕУ,
ДОРА БАКОЈАНИДОРА БАКОЈАНИ


