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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ЕГЕЈОТ Е НАША СУ   ДБИНА, А МАКЕДОНИЈА НИЕГЕЈОТ Е НАША СУ  
Е АПОСТОЛСКА С   ВЕТОСТ ЗА ИДЕНТИТЕТОТЕ АПОСТОЛСКА С 

"Таму нè чекаат духот и 
коските на нашите 
прадедовци кои и мртви се 
трн во очите на Атина, 
бидејќи се Македонци", вели 
Ташко Јованов.

"Егзодусот на децата 
бегалци е прашање кое сè 
уште не е разрешено во 
институциите ширум светот. 
Оваа Влада мора цврсто да 
се зафати со решавање на 
ова прашање поради тоа 
што тоа е нешто кое сè уште 
плива во кулоарите на 
европските, па и на 
светските институции", 
посочи Георги Волчевски.

"Кога зборувам за нашата 
историја, моето чувство и 
намера најдобро ги 
опишуваат зборовите на 
некогашниот премиер на 
Израел, Ехуд Барак, кажани 
на конференцијата за 
холокаустот во 2000 година. 
'Иако простив, се заколнав 
да не заборавам ништо и да 
запомнам сè'", истакна 
премиерот Никола Груевски. 

Под мотото "60 години прогонство 
кое трае", во организација на Ко-
ординативниот комитет, прого-

нетите Македонци од Егејскиот дел на 
Македонија се собраа на манифес та ци-
јата во Сарај за да проговорат за ужасот 
и за страдањата, кои ги доживеале за 
време на Граѓанската војна во Грција. 
Поради неприфаќањето на грчките дис-
криминаторски закони и барањето во 
Грција да се вратат само Грци по род, 
овие Македонци останаа распрснати 
низ светот, надвор од своите родни ог-
ништа. 

И по 60 години, за жал, прогонството 
сè уште трае. Затоа пораката која ја ис-
пратија Македонците кои потекнуваат 
од Егејска Македонија е дека само со 
единство и со одбрана на уставното 
име на Р Македонија и на националниот 
идентитет на македонскиот народ може 
да се запре овој антимакедонизам и да 
се испрати во историјата, за да можат 
пред етикетата на европската демо кра-
тија да се вратат во родните огништа. 
Тие сакаат да ја видат Македонија како 
членка на ЕУ и на НАТО, но само како 
Република Македонија и никако по-
инаку.

МАКЕ ДОНЦИТЕ МАКЕ ДОНЦИТЕ 
НА БА ЛК АНОТНА БА ЛК АНОТ

ТРН ВО ОЧИТЕ 
НА АТИНА

"Егејот е наша судбина. Таму нè че-
каат духот и коските на нашите пра де-
довци кои и мртви се трн во очите на 
Атина, бидејќи се Македонци. Па, и ние 
денес сме пречка на нивната демо кра-
тија само затоа што сме нивни потомци 
и никогаш не сме биле ништо друго 
освен Македонци. Затоа браќа и сестри 
Македонци, македонското име, нашето 
духовно и национално достоинство не 
го даваме по никоја цена, а најмалку за 
некакви срамни и валкани 70 милиони 
евра, кои ги понуди бесрамната Дора 
Бакојани, за да си го продадеме името 
Македонија, името македонско и на ша-
та светост апостолска. Имотот на било 
кој од нас во Егејскиот дел на Маке-
донија чини многу повеќе од овие пари 

на грчката министерка за надворешни 
работи. Премиерот Никола Груевски, 
во овие тешки премрежија за Маке до-
нија и за македонската нација, пред 
некој ден порача дека имаме два блока, 
едниот кој е за влегување во НАТО и во 
ЕУ, а другиот е за уставното име Р Ма-
кедонија и националниот идентитет на 
македонскиот народ. Ние испраќаме 
европска порака дека ги исполнивме 
сите услови за интегрирање на Маке-
донија во Европската унија и за влез во 
НАТО единствено под уставното име 
Република Македонија, како маке дон-
ска нација и идентитет на својот народ. 
Ова е црвената линија преку која Маке-
донците нема да поминат. А доколку има 
некој кој сака да прави компромис со 
овие судбински вредности на Македо-
нија и на македонскиот народ, значи тој 
прави сојуз со ѓаволот, а не единство со 
македонскиот народ. Ние на денешниов 
собир на кој ја промовираме нашата 
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определба за неменување на уставното 
име на Р Македонија порачуваме: до-
колку со љубов подаваме рака, а токму 
тоа го правиме, тогаш сè што бараме од 
Грција и од грчкиот народ е само со 
љубов да ни се возврати, оти само љу-
бовта зближува, а ние посакуваме грч-
ката демократија да ја восприеми реал-
носта на постоењето на Република Ма-
кедонија како суверена држава на маке-
донскиот народ. Љубовта е најголемата 
човекова радост. Затоа се собравме овде 
во Сарај, заради јакнењето на един-
ството на сите Македонци. Нам, без 
разлика на тоа каде и да сме на Зе-
мјината топка, во мислите ни се Маке-
донија, родните огништа и гробовите 
во Егејскиот дел на Македонија. Затоа 
ние прогонетите, и по шест децении од 
прогонот, не можеме да бидеме ништо 
друго освен Македонци", истакна прет-

седателот на Координативниот комитет, 
Ташко Јованов.

ХРИСТИЈАНСКИ 
ПРОСТИВМЕ, НО НЕ 

ЗАБОРАВИВМЕ
"Шеесет години прогонство на де-

цата бегалци од Егејскиот дел на Маке-
донија, 60 години од еден момент кој 
одбележува една ситуација која сè уште 
нема видено бел ден во светот. Ег зо-
дусот на децата бегалци е прашање кое 
сè уште не е разрешено во институциите 
ширум светот. Оваа Влада мора цврсто 
да се зафати со решавање на ова пра-
шање, зашто тоа е нешто што сè уште 
плива во кулоарите на европските, па и 
на светските институции. Имавме една 

и од дијаспората и од повеќето градови 
на Македонија, а тоа е начин тие меѓу-
себно да си поприкажат и од тука да 
испратат порака до македонската, но и 
до европската и до светската јавност за 
узурпацијата на нашите права од стра-
на на Грција. Премиерот даде аманет за 
прогонетите, кои моментно во Маке-
донија се околу 320.000, во Грција жи-
веат повеќе од милион Македонци, а 
ширум светот има 8 милиони. Сакаме 
Македонија да биде примена во ЕУ и во 
НАТО, зашто тоа ќе ни биде од корист", 
вели Стојан Димков од Здружението 
"Ма кедонски Егеј" од Штип.

На собирот се обрати и премиерот 
Никола Груевски:

"Кога зборувам за нашата историја, 
моето чувство и намера најдобро ги 
опишуваат зборовите на некогашниот 
премиер на Израел, Ехуд Барак, кажани 
на конференцијата за холокаустот во 
2000 година. 'Иако простив, се заколнав 
да не заборавам ништо и да запомнам 
сè'. Грижата кон сопственото минато, не-
заборавањето е уште една одлика на 
цивилизираниот свет. Тоа е основа на 
идентитетот. Не постои администра ти-
вен метод за бришење на сеќавањето 
кои сте и што сте. Да, присилата може 
да потисне и навидум да го прикрие 
постоењето на една вистина, но тоа не 
може да биде вечно. И покрај сите пре-
мрежија на кои се најдовме во овој не 
така љубезен век, ние постоиме. И 
покрај сите неправди и недела кои ни 
беа сторени, христијански простивме... 
Го разбирам стравот на нашиот јужен 
сосед. Тоа не е страв од нас, од некакви 
наши претензии, тоа е страв од вис ти-
ната", додаде Груевски.

Манифестацијата беше збогатена со 
културно-уметничка програма. 

многу убава изјава на г. Џозеф, кој ја 
констатираше ситуацијата во Грција, 
односно дека проблемот со Македонија 
не е само со името, туку проблемот е со 
малцинството кое живее во Егејскиот 
дел на Македонија. И ние и светот знае-
ме дека таму живеат повеќе од еден ми-
лион Македонци, чиј етникум како та-
ков датира долги години наназад", вели 
Георги Волчевски, член на Бизнис фо-
румот од дијаспората, кој по потекло е 
од Егејскиот дел на Македонија.

На собирот во Сарај, освен од глав-
ниот град на државава, присуствуваа и 
Македонците од повеќето градови во 
Македонија. 

"Лично за мене средбата која денес 
се одржува во Сарај е од големо зна-
чење. На неа присуствуваат многу луѓе 


