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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Во изминатиов период на темата 
грчко-македонски односи се одр-
жаа повеќе трибини на кои можеа 

да се слушнат различни мислења, како 
во однос на прашањето за тоа која е при-
чината за долгогодишниот спор со јуж-
ниот сосед, така и во однос на наоѓањето 
начини за негово разрешување. Во овој  
контекст беа поставени и бројни пра ша-
ња. Меѓу нив беше и она дали тоа што 
Грција притиска да го смениме уставното 
име е поради стравот од некакви те ри-
торијални претензии на Македонците или, 
пак, вистинската причина е постоењето 
на македонското малцинство во Егеј ски-
от дел на Македонија? Историчарите, но 
и Македонците кои живеат во Егејска 
Македонија, велат дека токму тука лежи 
"зајакот", иако нашинците кои живеат во 
овој дел од Грција немаат никакви те-
риторијални претензии, туку само са ка-
ат да бидат признати како македонско 
малцинство и да го добијат она што го 

"Грчките државјани кои 
јавно се изјаснуваат дека не 
се чувствуваат како етнички 
Грци, туку како етнички 
Македонци или етнички 
Турци, се прогонувани или 
осудувани од грчкото 
правосудство, што докажува 
дека новогрчката јавност не 
само што не покажува почит, 
туку воопшто не го трпи 
различното", потенцира 
Стефан Влахов Мицов.

"Проблемот не е во името, 
туку во тоа што како етничко 
малцинство ние 
суштествуваме во Егејот. 
Меѓутоа, не само 
Македонци, во Грција 
живеат и други малцинства, 
албанско, ромско, турско, 
влашко..., а да не говориме 
за дојдените работници кои 
бараат работа во оваа земја, 
така што во однос на тоа 
прашање Грција има голем 
проблем. Доколку се почне 
со признавање на 
малцинствата во Грција, ќе 
се докаже дека во неа има сè 
само не Грци", потенцира 

Пеце Василијадис од 
"Виножито".

ги изобличува историските факти.
"Станува збор за фалсификувана ис-

торија на принципот 'едно племе, една 
вера, една нација'. Грчките државјани, кои 
јавно се изјаснуваат дека не се чув ству-
ваат како етнички Грци, туку како ет нич-
ки Македонци или етнички Турци, се 
прогонувани или осудувани од грчкото 
правосудство, што докажува дека ново-
грчката јавност не само што не покажува 
почит, туку воопшто не го трпи раз-
личното. Во изминативе осумдесеттина 
години кон македонското национално 

га овој проблем не е решен, а сегашните 
грчки влади отворено тврдат дека таков 
проблем не постои", потенцира про фе-
сорот Стефан Влахов Мицов на своите 
предавања на универзитетот "ФОН".

ПИРОВА ПОБЕДА
Како се чувствуваат Македонците во 

Егејска Македонија, по Пировата победа 
на Грција на Самитот во Букурешт, односно 
ветото за влез на Македонија во НАТО 
додека не се реши прашањето за името?

СО ПРИЗНАВАЊ   ЕТО НА ЕТНИКУМИТЕ СО ПРИЗНАВАЊ 
ПАЃА ФАЛСИФИ  КУВАНАТА ТЕОРИЈА ЗА ПАЃА ФАЛСИФИ 
ЧИСТА ГРЧКА Н  АЦИЈА!ЧИСТА ГРЧКА Н 

ГРЦИЈА И ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ВНАТРЕ ГРЦИЈА И ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ВНАТРЕ 
ВО ДРЖАВАТА САКА ДА ГО СПРЕЧИ ПРОЦЕСОТ ЗА ВО ДРЖАВАТА САКА ДА ГО СПРЕЧИ ПРОЦЕСОТ ЗА 
ПРИЗНАВАЊЕ НА ДРУГИ МАЛЦИНСТВА, КОИ ЖИВЕАТ ПРИЗНАВАЊЕ НА ДРУГИ МАЛЦИНСТВА, КОИ ЖИВЕАТ 
ВО НЕА, ЗАШТО НА ТОЈ НАЧИН ПАЃА ЦЕЛОТО МИСЛЕЊЕ ВО НЕА, ЗАШТО НА ТОЈ НАЧИН ПАЃА ЦЕЛОТО МИСЛЕЊЕ 
СО КОЕ Е СОЗДАДЕНА ГРЧКАТА ДРЖАВА, ЦЕЛАТА СО КОЕ Е СОЗДАДЕНА ГРЧКАТА ДРЖАВА, ЦЕЛАТА 
НАЦИОНАЛНА "МИСЛОЛОГИЈА", ПЕЦЕ ВАСИЛИЈАДИСНАЦИОНАЛНА "МИСЛОЛОГИЈА", ПЕЦЕ ВАСИЛИЈАДИС

заслужуваат според сите меѓународни 
стандарди и критериуми. Но, од друга 
страна, пак, во Грција не живеат само 
Македонци. Познавачите на приликите 
коментираат дека ако нашиот јужен со-
сед го признае македонското малцин-
ство, тогаш ќе треба да почне процесот 
на признавање и на останатите мал цин-
ства кои опстојуваат на грчка територија. 
На тој начин ќе се докаже дека во Грција 
има сè само не Грци. Токму затоа Грција 

малцинство грчките влади применувале 
политика на насилна асимилација, а уште 
на почетокот на XX век Лигата на на-
родите ја предупредувала Грција да го 
смени својот став. На 11 ноември 1930 
година премиерот Елефтерос Венизелос, 
наспроти прифатениот Закон од 21 но-
ември 1926 година, признал дека маке-
донско малцинство постои и изјавил 
дека проблемот со македонското нацио-
нално малцинство ќе биде решен. Досе-
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цело време го држи во јавноста, за неа е 
внатрешен проблем, зашто ако нас како 
македонско малцинство нè немаше во 
Грција, таа немаше да реагира така сил-
но. Проблемот не е во името, туку во тоа 
што ние како етничко малцинство суш-
тествуваме во Егејот. Меѓутоа, не само 
Македонци, во Грција живеат и други 
малцинства, албанско, ромско, турско, 
влашко, а да не говориме за дојдените 
работници кои бараат работа во Грција, 
така што во однос на ова прашање Гр-
ција има голем проблем. Доколку се 

името за меѓународна употреба сигурно 
дека имаат намера да постигнат некаков 
компромис, но мора да го заштитат ус-
тавното име. Доколку ние бевме на ме-
стото на политичарите кои ја имаат те-
жината да преговараат со Грција, нико-
гаш немаше да им ја дадеме шансата на 
Грците да се радуваат заради непри зна-
вањето на македонскиот идентитет. За 
нас тој разговор ќе беше спречен од 
една едноставна причина, ќе постапевме 
на тој начин што ќе напаѓавме со про-
блематиката дека македонското праша-
ње е внатрешно прашање на Грција и 
дека со неговото признавање ќе треба 
да ги признае и албанското и останатите 
малцинства кои живеат во неа. Со тоа 
паѓа теоријата за чистината на грчката 
нација. Македонија и македонскиот на-
род треба да постапат на тој начин". 

Иако преговорите за името ќе про-
должат по македонските парламентарни 
избори, сепак тие не се заобиколени и 
во средбите меѓу претставниците од ма-
кедонска и од грчка страна.

Грчкиот премиер Караманлис и ми-
нистерката Бакојани од Бугарија пора-
чаа дека се за што побрзо решавање на 
грчко-македонскиот спор за името и 
дека не сакаат да ја изолираат нашата 
држава од НАТО и од ЕУ, но сè што 
направија беше во насока на спречување 
на македонското интегрирање во евро-
атлантските структури. Дали и сега ќе се 
однесуваат така?

Македонскиот претседател Црвен ков-
ски, пак, потенцира дека доколку цената 
која треба да ја платиме за полноправно 
членство во ЕУ и во НАТО е толку висока 
што ќе предизвика внатрешни поделби 
и дестабилизација, тогаш не само што 
тие резултати нема да се постигнат, туку 
и ќе се случи сосема спротивното. 

СО ПРИЗНАВАЊ   ЕТО НА ЕТНИКУМИТЕ ЕТО НА ЕТНИКУМИТЕ 
ПАЃА ФАЛСИФИ  КУВАНАТА ТЕОРИЈА ЗА КУВАНАТА ТЕОРИЈА ЗА 
ЧИСТА ГРЧКА Н  АЦИЈА!АЦИЈА!

"Тоа што се случи во Букурешт не 
прет ставува никаков успех за Грција. Таа 
не ги убеди државите да се спротивстават 
на влезот на Македонија во НАТО,  но си 
дозволи да го употреби правото кое го 
има за да го спречи тоа решение. Ова за 
Грција е Пирова победа и повторно се 
поставува прашањето за името на Ре-
публика Македонија и за договор со Гр-
ција во однос на тоа прашање. Мислам 
дека Македонија ќе успее за кратко вре-
ме да влезе во НАТО и во ЕУ", вели Пеце 
Василијадис од "Виножито". 

И Василијадис, како и Влахов Мицов, има 
сличен став во однос на причината за не-
гаторскиот однос на нашиот јужен сосед, 
која лежи во суштествувањето на македон-
ското малцинство на нејзина територија. 

"Грција мисли дека во неа не живеат 
други народи, туку само Грци и дека тие 
се директни потомци на древните Грци. 
Но, вистината е поинаква. Македонското 
прашање кое го покрена Грција и кое 

почне со признавање на мал цинствата 
во Грција, ќе се докаже дека во неа има 
сè само не Грци. Сега Грција и во ме-
ѓународните институции и внатре во 
државата сака да го спречи процесот за 
признавање на другите малцинства кои 
живеат во неа, зашто на тој начин паѓа 
целото мислење со кое е создадена грч-
ката држава, целата национална 'мисло-
логија'. Од друга страна, пак, случувањето 
во Букурешт може да донесе и нешто 
добро за Македонците, односно да го за-
јакне македонскиот идентитет не само 
во државата, туку и во другите земји каде 
живеат Македонци", вели Василијадис.

НЕМА ОТСТАПКИ
Тој потенцира дека македонскиот на-

род кој живее во Република Македонија 
треба сам да го најде патот за да си го 
реши прашањето со името, но никој не 

С Т Р А В  О Д  М А Л Ц И Н С Т В А Т А  К О     И  Ж И В Е А Т  Н А  Г Р Ч К А  Т Е Р И Т О Р И Ј А   И  Ж И В Е А Т  Н А  Г Р Ч К А  Т Е Р И Т О Р И Ј А  

КАРАМАНЛИС И БАКОЈАНИ ВЕЛАТ ДЕКА НЕ САКААТ КАРАМАНЛИС И БАКОЈАНИ ВЕЛАТ ДЕКА НЕ САКААТ 
ДА ЈА ИЗОЛИРААТ МАКЕДОНИЈА ОД ЕУ И ОД НАТО, НО ДА ЈА ИЗОЛИРААТ МАКЕДОНИЈА ОД ЕУ И ОД НАТО, НО 
КОЛКУ ИМА ВИСТИНА ВО ТОА?КОЛКУ ИМА ВИСТИНА ВО ТОА?

смее да си игра со идентитетот.
"Не можеме - дополнува Василијадис 

- да влегуваме во внатрешните работи 
на Република Македонија и да кажеме 
на кој начин да се постапи. Не е можен 
компромис со македонскиот идентитет 
и ниеден човек, кој има тронка ум, не би 
смеел да дозволи такво нешто, односно 
да му спречи на Македонецот да биде 
Македонец. Сепак, сигурно дека ќе тре-
ба да има поголема сплотеност, единство 
на политичарите и на останатите гра-
ѓани. Народот во РМ е многу умен, а и во 
македонските институции има инте лек-
туалци кои нема да дозволат Македонија 
да го смени идентитетот. Од моментот 
кога во Република Македонија решија 
да седнат на маса и да се договараат за 

Во која насока и да се одвиваат пре-
говорите, македонскиот државно- поли-
тички врв не смее под притисок на Гр-
ците да направи уште една отстапка и да 
си го смени уставното име, бидејќи на 
тој начин се откажува од сопствениот 
идентитет, но и од сопственото мал цин-
ство во Егејскиот дел на Македонија. Да 
размислуваме во оваа насока, зашто сè 
што е спротивно од името кое Маке дон-
ците го носат со векови наназад им е во 
прилог на Грците, кои и натаму ќе про-
должат со практиката да ја менуваат и да 
ја фалсификуваат историјата како и да го 
негираат не само македонското, туку и 
останатите малцинства кои живеат на 
нејзина територија.


