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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ВО БРИСЕЛ "ВОЛ   КОТ" ЗАВИВАШЕ,ВО БРИСЕЛ "ВОЛ  
А НА БАЛКАНОТ    "АШИКУВАШЕ" А НА БАЛКАНОТ  

К О К Е Т И Р А Њ Е  С О  Ц Р Н О М О Р С К     И О Т  Б Р А Н  В О  Б У Г А Р И Ј АК О К Е Т И Р А Њ Е  С О  Ц Р Н О М О Р С К   

Последната средба на лидерите од 
земјите од Југоисточна Европа, 
која се одржа во црноморското 

летувалиште Поморие во Бугарија, по-
кажа дека регионалната соработка се 
наоѓа на крстопат или во криза ини ци-
рана од неколкуте круцијални пробле-
ми - спорот со името на Република Ма-
ке донија и ситуацијата со признавањето 
на Косово, кои  ги обременуваат се кој-
дневните односи меѓу земјите на Бал-
канот. Тоа значи дека евроатлантската 
интеграција се наоѓа во ќорсокак, иако 
шефовите на државите од ЈИЕ се оби-
дуваат да ги надминат проблемите. Но, 
страстите сè повеќе се подгреваат од 
страна на националшовинистичките си-
ли, кои окрупнувањето на политичкиот 
мозаик во регионот го набљудуваат низ 
призмата големината на нацијата, така 
што и не треба да нè изненадат некои 
чекори кои се преземаат во соседството 
или во политичкиот центар Брисел, ка-
де што се води војна меѓу грчките и ма-
кедонските политички претставници 
во меѓународните организации. 

Имено, политичкиот вакуум во Ма ке-
донија го искористи Грција која, не че-
кајќи ги изборните резултати во нашата 
држава, се концентрира кон меѓуна-

Општ е впечатокот дека 
грчките претставници на 
Владата во Бугарија биле 
"писмејкери", додека на 
друга страна, во Брисел ја 
препишуваат книгата "На 
Запад ништо ново". 

Во Брисел нè анатемисуваа, 
нè прекрстуваа, а... кај 
Лариса дури омаловажуваа и 
тепаа македонски државјани, 
кои се чувствуваат 
Македонци, кога ги носеа 
македонските сообраќајни 
обележја, кои меѓународната 
транспортна организација ги 
признава како знаци и 
симболи на државата 
Република Македонија.

Според тоа, волкот може 
да ги менува влакната, но 
карактерот не може да го 
смени. Тој и натаму дејствува 
во знакот "целта ги 
оправдува средствата". Тоа 
значи Караманлис ашикува, 

а македонскиот 
државен врв ја 
наведнува главата.

родното деградирање на позицијата 
на РМ. Грчкото парадирање во Брисел 
всуш ност го покри амбиентот на коке-
тирање, кој се случуваше во Поморие, 
Бугарија. На тој начин сè повеќе се на-
малуваат шансите за посериозна регио-
нална соработка меѓу земјите во Југо ис-
точна Европа. Процесот е во политичка 
криза, која долго време не ќе може да 
ги преброди меѓите поставени од ст-
рана на официјална Атина.

 

ВО СЕНКА
Од состанокот на шефовите на др-

жавите и владите на земјите-членки на 
Процесот за соработка во Југоисточна 
Европа, претседателот на Република 
Македонија, Бранко Црвенковски, не 
донесе волшебно стапче кое ќе го реши 
спорот со Грција, иако на маргините од 
Форумот накратко се сретна со грчкиот 
премиер Караманлис и со неговата 
"суф лерка" Дора Бакојани. Кратко трај-
ната средба во бугарското летувалиште 
Поморие покажа колкава е разликата 
меѓу Атина и Скопје, иако иницијативата 
е на страна на Грција, која последниве 
триесеттина дена, особено по Букурешт 
и по Брисел, успеа да ја прикаже Ре пуб-
лика Македонија како виновник за де-
ценискиот проблем, кој всушност ги 
крие вистинските причини за спорот, а 
тоа е идентитетот на протераните Ма-
кедонци од Грција, кои од 1948 година 
повеќе децении ја бараат правдата - 

зем јата и достоинството, кое им беше 
одземено со протерувањето од родната 
грутка.   

Поради тоа, главната тема на со-
станокот на Процесот за соработка - 
напредокот на земјите од Југоисточна 
Европа кон европска и евроатлантска 
интеграција во Бугарија, беше во сенка 
на актуелните политички турбуленции 
на Балканот.

Имено, ниту Грција попушта, ниту Ср-
бија може да се препознае без Косово, 
поради што интеграционите процеси 
во ЈИЕ се стопирани или се наоѓаат во 
криза. Тешката политичка депресија не 
може да се надмине со евтини или ко-
мични трикови, бидејќи сè додека ед-
ната страна ги сопира настојувањата за 
решавање на проблемите, особено 
оној кој ги тангира македонско-грчките 
односи, нема да има суштествен на пре-
док во евроинтеграциониот процес. 

Според тоа, сакале или не, мораме 
да признаеме дека Процесот за со ра-
ботка во Југоисточна Европа се наоѓа 
во пат позиција. Оригиналното реше-
ние, оригиналната идеја за автономна 
регионална соработка во Југоисточна 
Европа сè повеќе колабира, затоа што 
комшиите се затвораат или ги по пре-
чуваат интеграционите процеси на ре-
гионот во ЕУ. Идејата беше покрената во 
1996 година, со цел регионот да се пре-
твори во зона на мирот, за развој на 
демократијата и за соодветен економ-
ски просперитет, како и за целосна 
интеграција на овој дел од континентот 

НЕФОРМАЛНАТА НЕФОРМАЛНАТА ДРУЖБАДРУЖБА СЕКОГАШ  СЕКОГАШ 
ПРЕТСТАВУВА ПРОФОРМАПРЕТСТАВУВА ПРОФОРМА
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ВО БРИСЕЛ "ВОЛ   КОТ" ЗАВИВАШЕ,КОТ" ЗАВИВАШЕ,  
А НА БАЛКАНОТ    "АШИКУВАШЕ"  "АШИКУВАШЕ" 

К О К Е Т И Р А Њ Е  С О  Ц Р Н О М О Р С К     И О Т  Б Р А Н  В О  Б У Г А Р И Ј АИ О Т  Б Р А Н  В О  Б У Г А Р И Ј А
во европските и во евроатлантските 
структури. Во процесот се вклучени Ма-
кедонија, Албанија, Бугарија, Турција, 
Грција, Србија, Црна Гора, Романија, 
Мол давија, БиХ и Хрватска.

ТАЖНИ СПОМЕНИ
На состанокот на шефовите на др-

жавите и на владите на ЈИЕ претсе да-
телот на Црвенковски истакна дека Ма-
кедонија и натаму стратешки е опре-
делена кон приклучувањето кон НАТО 
и ЕУ. 

Тој потенцира дека исходот од Са-
митот на НАТО во Букурешт за Маке-
донија претставува големо разоча ру-
вање, бидејќи ние ги исполнивме сите 
неопходни критериуми и стандарди. 
"Причината ви е добро позната - упо-
требата на правото на вето од страна 
на Република Грција заради сè уште 
нерешениот спор околу името. Она што 
особено загрижува е најавата дека ис-

согласи ниту со предлогот поканата за 
членство да ни биде упатена согласно 
Времената спогодба од 1995 година под 
привремената референца Поранешна 
Југословенска Република Македонија", 
истакна претседателот на РМ. Спо ред 
Црвенковски, решавањето на овој спор 
е можно само доколку се демонстрира 
добра волја од двете страни, и доколку 
постои заемно почитување, а не се 
наметнува решение од позиција на си-
ла и со уцени. 

"Почитувањето на критериумот за 
градење добрососедски односи не е 
само обврска на земјите аспиранти за 
членство туку исто толку, ако не и по-
веќе, на земјите- членки на Алијансата и 
на Унијата", оцени нашиот претседател. 

ЖОНГЛИРАЊЕ
Претседателот Бранко Црвенковски 

уште еднаш го повтори добро познатиот 
став за спорот со Грција, во кој ние се 

литичките ставови. Нивната конзис тент-
на, надворешна негаторска политика 
кон македонскиот народ и неговиот 
идентитет постојано ги издава грчките 
намери, така што не треба да веруваме 
во изјавите на Караманлис или на Ба-
којани.

"Се надеваме дека овој пат и се мис-
ли она што е кажано. Од наша страна 
беше речено дека ние веднаш по избо-
рите сме подготвени да се интензи-
вираат преговорите и да дојдеме до-
колку што е можно побрзо решение, 
кое ќе биде прифатливо и за Република 
Македонија и кое нема да навлегува во 
нашиот национален идентитет и пов-
торно ќе ни ги отвори евроатлантските 
перспективи", вели Црвенковски. 

ВПЕЧАТОК
Што мислат грчките весници?! Дали 

намалувањето на критичкиот тон всуш-
ност е дел од стратегијата, која ја води 
грчката Влада или е на севкупната јав-
ност во Атина, Солун или Пиреја?

"Меѓубалканската соработка веќе е 
движечка сила на регионалната сора-
ботка во Југоисточна Европа", истакнал 
во своето обраќање во Поморие грч-
киот премиер Костас Караманлис, пи-
шува весникот "Навтемборики".

Весникот "Катимерини" кусо ја ко-
ментира неодамнешната средба меѓу 
Караманлис и Црвенковски, нагла сувај-
ќи дека на те-та-тет средбата и немале 
што да си кажат, односно не се збо ру ва-
ло за проблемите меѓу Атина и Скопје.

"Та Неа" оценува дека грчките прет-
ставници во Бугарија одлучиле да го 
намалат тонот во однос на маке дон-
ското прашање.

"Од Владата не очекуваат никаков 
развој во спорот со името пред парла-
ментарните избори во Македонија", пи-
шува весникот. 

"Етнос" ги цитира зборовите на Ка-
раманлис:

"Грција цели кон постигнување ре-
ално решение, кое ќе го носи печатот 
на Советот за безбедност на ООН".

Општ е впечатокот дека владините 
претставници на Грција во Бугарија би-
ле "миротворци", додека на другата ст-
рана од светот, во Брисел, истовремено 
ја препишуваат книгата "На Запад ниш-
то ново". Во Брисел нè анатемисуваат, 
нè прекрстуваат, а... кај Лариса ги ома-
ловажуваат и тепаат македонските др-
жавјани, кои се чувствуват Македонци 
и ги носат македонските сообраќајни 
обележја, признати од меѓународната 
транспортна организација како знаци и 
симболи на државата Република Ма-
кедонија.

Според тоа, волкот може да ги ме-
нува влакната, но карактерот не може 
да го смени. Тој и натаму дејствува во 
знакот "целта ги оправдува средствата". 
Тоа значи Караманлис ашикува, а маке-
донскиот државен врв ја наведнува гла-
вата и добива "заушки".

тиот пристап и политика ќе се преслика 
и во процесот на нашето интегрирање 
кон Европската унија. Ние сме под гот-
вени за разумен компромис и фер ре-
шение и за таа цел учествувавме и ќе 
учествуваме во процесот на преговори 
под покровителство на ОН на кон струк-
тивен начин и со позитивни намери", 
изјави македонскиот шеф на државата. 
Црвенковски нагласи дека конструк-
тивноста на државата е демонстрирана 
и во периодот пред Самитот во Бу ку-
решт, прифаќајќи го понудениот ком-
промисен предлог од страна на ме ди-
јаторот. 

"За жал, Република Грција го одби тој 
предлог. Во исто време, Грција не се 

залагаме за разумно или за тактичко 
решение, кое нема да им штети ниту на 
интересите на македонскиот народ, а 
ниту ќе ги погоди усвитените глави во 
Атина. Меѓутоа, за да се постигне такво 
решение или солуција потребно е да се 
покаже добра волја од грчка страна. 

Според оценките на Црвенковски 
кусиот разговор со грчкиот премиер 
Караманлис, како и средбата со ми нис-
терката за надворешни работи Ба ко-
јани, донеле уверување дека тие са каат 
брзо решавање на проблемот, кој ќе 
биде разумен и фер. 

Но, ваквиот став на првите луѓе на 
грчката власт не носи ништо ново, би-
дејќи тие и порано жонглираа со по-


