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Г Р Ч К А Т А  Х А З А Р Д  И Г Р А  П Р Е Д      Ф И Ј А С К ОГ Р Ч К А Т А  Х А З А Р Д  И Г Р А  П Р Е Д   

ГРЧКИОТ ИНА   ЕТ ПОЧНА ДА ГРЧКИОТ ИНА 
ГИ НЕРВИРА Е  ВРОПЕЈЦИТЕГИ НЕРВИРА Е 

МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Официјална Атина постојано по-
викува на разумот на иднината, 
но ги користи методите на ми-

натото. Блефира со историјата, ги зло-
употребува лажните пропаганди на 
претходните генерации за да ни го со-
пре патот по кој одиме. Всушност, цели 
17 години Грците не знаат да водат дру-
га политика. Тие се опседнати со ма-
кедонизмот и го сметаат за најголема 
опасност за постоењето на грчкиот мит 
за Македонија. А, што кога тој мит ќе 
пропадне, што ќе се случи тогаш кога 
лажниот ореол врз самонаречените 
грч  ки Македонци ќе стане трнлив? Вре-
ме е институциите и установите кај на-
шиот сосед да почнат да го под гот ву-
ваат својот народ за нешто што го оче-
кува. Ним им се потребни сериозни де-
бати и семинари, преку кои на безболен 
начин ќе треба на нацијата да й ја об-
јаснат многудецениската хегемонис тич-
ка и геноцидна политика на грчките 
влади. Тоа не го знаат денешните ге не-
рации Грци. Тие не сакаат да ја прифатат 
реалноста и вистината за грозоморното 
политичко и човеково општење врз 
оние другите, кои не се чувствуваат ка-
ко Грци. Секој ден да се повикува на 
почитување на правата на малцин ства-
та, меѓу кои и на македонското, а при 
тоа да се прераскажува дека во Грција, 
освен муслимани, нема друга заедница 
е несоодветно на глобалните трендови 

Грците ги испуштаат 
последните воздишки во 
битката со Македонија за 
многувековното име на нашиот 
искон. Знаат дека се поразени, 
но не се предаваат. Навистина 
машки и херојски. 
Истовремено, знаат дека и со 
инаетот кој го покажуваат пред 
светот ќе бидат посрамотени, 
исвиркани и понижени. Грците 
одамна заслужуваат срам, 
одамна заслужуваат плунка во 
нивното лице. Тешко е да се 
напишат и да се изговорат 
вакви зборови, но едноставно 
јужниот сосед одамна е зрел за 
распнување на столбот на 
срамот. Да се лаже со децении, 
да се манипулира секаде и во 
секое време навистина е 
перфидно за една земја, која е 
дел од сите релевантни светски 
институции. Атина веќе не е 
фактор и чинител во 
меѓународните односи. 
Нејзината дипломатија е 
повеќе деструктивна, отколку 
конструктивна. Мора да постои 
начин некој да й каже ДОСТА. 
Македонија може прва да го 
стори тоа. Македонија има 
причини, Македонија има 
факти и аргументи со кои ќе ја 
демаскира улогата на Грција во 
меѓународното општење. 
Доколку Косово е директниот 
чинител на нестабилноста на 
полуостровот, Грција секако е 
индиректниот. Ниту една земја-
членка на ЕУ и на НАТО досега 
немала толку интригантна 
надворешна политика како 
нашиот сосед од југот. Тие се 
опасен фактор за иднината на 
европското заедништво и за 
развојот на колективните 
вредности на европските 
народи. На Брисел му се доста 
поделби и спротивставени 
мислења. Тие досега не дадоа 
резултати. На Брисел му е 
потребен кохерентен став во 
духот на заемното почитување 
и уважување. Во тој дел Грција 
има уште многу да учи, а 
Македонија може да й  одржи 
лекции во рамките на 
човековите вредности и 
цивилизациските придобивки.

на почитување на човековите права. 
Тоа е уште еден доказ дека Грција, за-
едно со Бугарија, се најголемите узур-
патори на малцинските права и сло-
боди. Како такви, тие безусловно мора 
да бидат казнети, согласно меѓународ-
ните правила и прописи.

ВЕШТАЧКИОТ 
ИДЕНТИТЕТ НА 

ГРЦИТЕ
Грција нема други аргументи за ос-

порување на македонскиот идентитет и 
правото на користење на името Ма ке-
донија, освен историските лаги. Се вкуп-
ната грчка политичка мисла се кон-
центрира на историската поврзаност 
на денешната грчка нација со античката 
македонска. Тоа е погрешно, лажно и 
апсурдно. Но, од друга страна, пак, Гр-
ците мора да се базираат на таква стра-
тегија, затоа што без тие лаги едно став-
но субсахарската нација ќе остане без 
ништо. Дури потоа ќе следува процесот 
на повторно градење на грчкиот иден-
титет, кој гледано од денешен агол веш-
тачки е докажано. За да се разобличи и 
за да се разоткрие грчката пропаганда 
неминовно е да се оспорат фабрику ва-
ните докази на историско-научните ра-
ботници од Атина, кои потоа како такви 

НАТО ЕДНОГЛАСНО ГИ ОТФРЛА ГРЧКИТЕ НАТО ЕДНОГЛАСНО ГИ ОТФРЛА ГРЧКИТЕ 
УЦЕНИ ЗА ЧЛЕНСТВОТО НА МАКЕДОНИЈАУЦЕНИ ЗА ЧЛЕНСТВОТО НА МАКЕДОНИЈА
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Г Р Ч К А Т А  Х А З А Р Д  И Г Р А  П Р Е Д      Ф И Ј А С К О Ф И Ј А С К О

ГРЧКИОТ ИНА   ЕТ ПОЧНА ДА ЕТ ПОЧНА ДА 
ГИ НЕРВИРА Е  ВРОПЕЈЦИТЕВРОПЕЈЦИТЕ

им ги сервираат на политичките но-
менклатури. Македонија сега е во фаза 
кога мора да го урне лажниот пиедестал 
на грчката историографија и да го до-
каже спротивното. Македонија мора 
гласно да посочи кои се вистинските 
параметри со кои се служи грчката на-
дворешна политика и како таа ги зло-
употребува, мамејќи ја целата меѓуна-
родна заедница. Иредентизмот, на тој 
начин, ќе биде докажан на другата ст-
рана, а не на македонската, како што 
сакаат да прикажат грчките совре ме-
ници. Тврдиот македонски став, комби-
ниран со толерантна дипломатска так-
тика дава резултати. Грешките кои се 
правеа во минатото, а се прават и сега 
поради пасивниот однос на нашата дип-
ломатија, можат да бидат надминати и 
компензирани. Треба да се искористи 
периодот кој претстои. Увидовме дека 
НАТО й треба на Македонија, но уште 

како веродостојна приказна. Послед-
ниот круг од трката ќе биде жесток. Ако 
Грција 15 години полека но сигурно ја 
губи трчаницата, тогаш треба да се ос-
тави да папса и со испружен јазик да го 
дочека финалето.

БАКОЈАНИ Е ЗРЕЛА 
ЗА ЕДНО САФАРИ ВО 

ЕТИОПИЈА
"Последниве неколку години Алба-

нија и Хрватска направија многу дока-
жувајќи дека ги исполнуваат принци-
пите и условите за влез во НАТО. Жал 
ми е, но не можам истото да го кажам и 
за нашиот сосед БЈР Македонија. На-
шите две држави повеќе од петнаесет 
години се во спор под патронатот на 
ОН во врска со името на ФИРОМ. Грција 
навистина направи премногу отстапки 
околу името за нашиот сосед. Што има 
во името ќе се зачудите. Географски, 
Македонија е широк регион кој повеќе 
од 50 отсто й припаѓа на Грција. Денес 
повеќе од два ипол милиони Грци се 
горди што го носат ова име Македонци. 
Овие два ипол милиони луѓе кои го 
носат името Македонци се чувствуваат 
како под опсада. А, сè тоа е поради 
скопските провокации, политика на 
ана хронизам и обид за монопо лизи-
рање на македонскиот идентитет". 

Ова е дел од говорот на шефицата на 
грчката дипломатија, Дора Бакојани, 
одржан на Вашингтонскиот институт за 
стратегиски и меѓународни студии. По-
перверзна непријателска и лажна про-
паганда во современиот свет тешко де-
ка денес може да се сретне и да й па-
рира на грчката. На вакви трикови рет-
ко кој нормален дипломат и слушател 
на предавањето може да поверува. Тоа 
е уште еден од низата докази дека 
Грција не го избира ниту времето и мес-
тото, ниту средствата за да ги одбрани 
своите валкани позиции. Кога поеди-
нечно би се анализирала секоја нејзина 
реченица, ќе се согледа дека таа не са-
мо што води непријателска пропаганда 
против Македонија, туку отворено и 
недвосмислено застанува против се-

"Грција не направи никакви концесии за разлика од Ма-
кедонија, која со цел промоција на добрососедските односи ги 
смени знамето и Уставот. Атина со односот кон Македонија ги 
поткопува американските и интересите на НАТО во регионот. 
Македонија со свои сили учествува во меѓународните мисии 
во Ирак и во Авганистан, а како НАТО членка ќе придонесе за 
зацврстувањето на мирот и безбедноста на Балканот, особено 
во контекст на решавањето на статусот на Косово".

Оглас на Обединетата македонска дијаспора

"Негирањето од страна на 
грчката држава на сосед-
ната земја и народ и про-
тивењето да се нарекуваат 
со име кое сами си го из-
брале, влијае на нашиот ма-
кедонски идентитет. Пра-
вото на самоопределување и 
избор на сопствениот иден-
титет е базирано на уни вер-
залните принципи за почи-
тување на човековите и мал-
цинските права. Затоа, ме ѓу-
народната заедница не тре ба 

да прави грешка давајќи им поддршка на агресивните бал-
кански национализми, особено во случајот како што е грчкиот, 
кој го негира македонскиот идентитет. Веруваме дека имаме 
право слободно сами да решаваме за својот идентитет и да ги 
уживаме сите права кои ни припаѓаат".

Дел од писмото на "Виножито" упатено до Кондолиза Рајс

повеќе Македонија му треба на НАТО. 
Тој сооднос натежнува на наша страна. 
Македонската дипломатија тоа го знае. 
Затоа не смее на крајот од маратонот да 
се потклекне на фабрикациите кои јуж-
ниот сосед се обидува да ги продаде 
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вкуп ната меѓународна заедница. Наја-
вата за вето на нашиот прием во Али-
јансата е истовремено и вето за самата 
организација. Грција оди спротивно на 
западните интереси и спротивно на 
заложбите за стабилност на регионот. 
Лага е дека Грција направила премногу 
отстапки во корист на Македонија. Вис-
тината е сосема обратна. Македонија 
направи преседан во отстапките кои ги 
спроведуваше само за да ги задоволи 
грчките суети. Референцата ФИРОМ, 
зна мето, уставните амандмани... Се пра-
шуваме која е отстапката од стра ната на 
Грција? Точно, нема ниту една. Тоа е 
огромна манипулација. Понатаму, Ба-
којани вели дека 50 отсто од Ма ке до-
нија й припаѓале на Грција. Точно, не 50, 
туку со 51 процент Грција владее на 
бесправен начин со територијата на 
етничка Македонија. Во таа Маке до-

нија грчката власт низ децении наназад 
уништи и сè уште уништува сè што е 
македонско. Асимилира, прогонува, 
пре   именува, дискриминира. Денешните 
Грци кои таму живеат се Македонци во 
географска смисла на зборот, исто како 
што Албанците во Македонија се Маке-
донци. Бакојани, мешајќи ги бабите со 
жабите, се заглавува во сопствените 
неодржливи тези за кои не постои ниту 
еден аргумент дека тоа е така. Да се 
зборува за монополизирање на ма ке-
донскиот идентитет од страна на Ма-
кедонија е повеќе од безобразлук, иако 
го имаме поголемото право на тоа. На 
Бакојани би й ги поставиле следните 
прашања: кој го монополизира ликот и 
делото на Александар Македонски, кој 
ја монополизира припадноста на ан-
тичките Македонци и ги претопува во 
Грци, знае ли г-ѓа Бакојани дека неј зи-

ната Влада е таа која граба и приграбува 
туѓи истории и туѓи етникуми, знае ли 
Бакојани дека токму тој Александар, кој 
толку го сака, ги убивал и масакрирал 
нејзините предци, старите Грци зашто 
тој за нив бил окупатор и варварин? 
Досега со ова имаме забележано еден и 
единствен уникатен случај во исто ри-
јата на човештвото - напаѓачот да го 
присвојуваш како свој, оној што ти го 
потчинувал народот на туѓата маке дон-
ска цивилизација, која била различна 
од грчката, да го доживуваш како свој 
сонародник. Дора Бакојани е смешна. 
Некој треба да й помогне да замине на 
сафари низ африканските земји за да си 
го открие своето вистинско потекло и 
крв. Би й препорачале првата дес ти-
 нација да й биде Етиопија. Веројатно 
таму ќе најде многу ликови кои потсе-
туваат на нејзиниот.

МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

"Букурешкиот Самит ќе биде значаен за Македонија. 
Проблемот со името е билатерален и треба да се реши во 
ОН под покровителство на Метју Нимиц. Членството во 
НАТО е поважно од името на една земја, затоа ве молам, 
моја желба е во име на сите европски земји ова прашање 
да се реши билатерално, пред априлскиот Самит на НАТО 
во Романија".

Жан Аселборн, министер за надворешни работи на 
Луксембург

Лесно е да се изговорат вакви тези од страна на 
дипломат чија земја нема етнички идентитет

ЃАВОЛСКАТА НАСМЕВКА ЃАВОЛСКАТА НАСМЕВКА 
НА БАКОЈАНИ ЈА НА БАКОЈАНИ ЈА 
ПЛАШИ ЕВРОПАПЛАШИ ЕВРОПА


