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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

А Т И Н С К А  П Р О В О К А Ц И Ј А  З А  М     А К Е Д О Н С К И О Т  П Р Е Т С Е Д А Т Е Л  А Т И Н С К А  П Р О В О К А Ц И Ј А  З А  М  

Грчката хистерија и национал-шо-
винистичката политика продол жу-
ваат да се манифестираат со не на-

мален интензитет. При тоа, на мета не 
се само професионалните возачи на ка-
миони или граѓаните, туку и маке дон-
скиот политички естаблишмент.

Имено, забраната за прелет на ма-
кедонскиот авион со кој претседателот 
на Република Македонија, Бранко Цр-
венковски, требаше да пристигне во 
Атина и да учествува на Форумот на 
ООН, не само што претставува сериозен 
инцидент, туку е и меѓународен поли-
тички преседан, бидејќи тој беше по-
канет од страна на грчкиот колега Па пу-
љас, но и од генералниот директор на 
УНЕСКО. 

Според тоа, Атина продолжува да ја 
спроведува својата стратегија на не-
гација на сè што е македонско или што 
носи таков предзнак, односно симбол 
на некоја друга македонска припадност 

Македонскиот претседател 
Бранко Црвенковски не 
дозволи да "лази" и да ги 
моли колегите за да при-
суствува на Форумот на ООН. 

Тој културно ја одби 
уценувачката политика, која 
можеше да прерасне во 
сериозен македонско-грчки 
дипломатски инцидент.

Во Соопштението од 
Кабинетот на Црвенковски се 
истакнува дека по забраната 
на Грција за слетување на 
државниот авион, 
претседателот решил, и 
покрај поканата од грчкиот 
колега Папуљас и од 
генералниот директор на 
УНЕСКО, да не оди во Атина.

Малтретирањето на македон-
ските камионџии на граничниот 
премин "Дојрани"  претставува 

врв на националистичката грчка ка-
тарза, која по одржувањето на Самиот 
на НАТО во Букурешт се одвива во раз-
лични форми. 

Станува јасно дека овие 
случувања се диригирани и 
реализирани по наредба на 
Атина, а стратегијата за 
омаловажување на 
Македонците во Грција е 
дело на разузнавачите, кои 
го подготвиле планот за 
шиканирање и за целосно 
омаловажување на 
харизмата на македонската 
нација, јазик и култура.  

Од грчка страна ќе се 
настојува Македонците да 
бидат омаловажувани и во 
други пригоди, како што 
беше случајот со 
македонските офицери кои 
во Франција требаше, заедно 
со колегите од НАТО 
алијансата, да одржат 
вежбовни активности.

активности, се соочија со несоодветното 
непрофесионално однесување на вој-
ници на НАТО. Неодамна се случи скан-
далот со македонската мусака, нашето 
традиционално јадење, во кујната на 
кампот на мировните сили во Авга ни-
стан. Тоа значи дека немилите случу-
вања во рамките на евроатлантската 
организација, кои се на штета на нашите 
припадници на вооружените сили, се 
интензивираат поради провокациите 
на грчката националистичка и шови-
нистичка пропаганда. Тоа ќе прет ста-
вува сериозна пречка за развивање на 
добрососедските односи. 

По грчкото ембарго од деведесеттите 
години на минатиот век ова е втор обид 
за бришење на македонската нација и 
на Република Македонија од гео граф-
ската карта на светот. 

Прво, беа забележани примерите во 
кои беа изгребани македонските озна-
ки на транспортните возила, кои за Гр-
ција превезуваа различни стоки. Потоа, 
грчки националисти ги малтретираа 
нашите камионџии. Во овој момент ста-
нува јасно дека таквите случувања се 
реализираат по наредба на Атина, а ст-
ратегијата за омаловажување на Ма-
кедонците во Грција е дело на разуз-
навачите, кои очигледно го подготвиле 
планот за шиканирање и за целосно 
омаловажување на харизмата на маке-
донската нација, јазик и култура. Си-
гурно ќе се прават и други провокации 
во кои Македонците ќе бидат дис кре-
дитирани, како што е последниот при-
мер. Имено, македонските офицери кои 
во Франција требаше заедно со ко ле ги-
те од Алијансата да одржат вежбовни 
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и географска одредница. 
Методот кој Грците го користат во 

последно време ги надминува сите то-
лерантни граници, но и предизвикува 
ретроградна политика која, за жал, сè 
уште не воскреснала во Македонија. 

Претседателот Бранко Црвенковски 
не дозволи да "лази" и да ги моли ко-
легите за да присуствува на Форумот на 
ООН. Тој културно ја одби уценувачката 
политика, која можеше да прерасне во 
сериозен македонско-грчки дипло мат-
ски инцидент.

Во Соопштението од Кабинетот на 
Црвенковски се истакнува дека по за-
браната на Грција за слетување на др-
жавниот авион, претседателот решил, 
и покрај поканата од грчкиот колега 
Папуљас и од генералниот директор на 
УНЕСКО, да не оди во Атина.

"Оваа постапка на грчките власти е 
спротивна на меѓународните норми и 
принципи и не придонесува во развој 

на добрососедските односи и на за-
ложбите за споделување на заеднички 
европски и демократски вредности", 
оценува македонскиот претседател.

Портпаролот на македонската Влада, 
Ивица Боцевски, веднаш даде своја 
оцен ка:

"Со последниот чин на јужниот сосед 
само се потврдува дека Грција не се 
откажува од уцени и од закани со кои 
сака да наметне свое име за Македонија, 
а кои се спротивни на сите циви ли-
зациски норми. Таквото однесување не 
й доликува на една земја-членка на ЕУ, 
на една земја-членка на НАТО. Тоа од-
несување не й доликува на една земја 
која, се разбира, претендира да биде 
лидер во регионот".

Веста за грчката одлука да не му до-
зволи слетување на македонскиот вла-
дин авион на кој, исто како и во случајот 
со македонскиот авиопревозник МАТ, 
се истакнати државните симболи, беа 

пренесени од грчката Канцеларија за 
врски во Скопје.

Грчките дипломати се обидувале да 
го убедат Црвенковски да патува со ав-
томобил, но предлог бил отфрлен како 
неприфатлив и уценувачки.

Уште пред да пристигне реакцијата 
од страна на нашиот шеф на државата, 
Грција потврди дека на претседателот 
нема да му биде дозволено да лета пре-
ку грчка територија.

Портпаролот на грчкото МНР, Јоргос 
Кумуцакос, изјави дека позицијата на 
Грција е јасна. Нема прелетување и сле-
тување за македонските авиони преку 
грчка територија сè додека на нив го 
има името Македонија. Тоа значи дека 
Грција не попушта во нејзината над-
ворешна политика, односно уште по-
веќе го продлабочува веќе утврдениот 
негаторски став кон Македонија.

Тезата дека малтретирањата на ма-
кедонските возачи на камиони прет-
ставуваат осамени случаи падна во во-
да откако грчки полицајци малтретираа 
македонски државјани, принудувајќи 
ги да го исчистат граничниот премин 
"Дојрани", како услов да влезат во Ма-
кедонија.

Малтретирањето на четворицата 
македонски возачи на камиони се слу-
чило на преминот "Дојрани" од грчката 
страна на границата. На овие наши гра-
ѓани, кои се на возраст од 26 до 60 го-
дини, им било дозволено да ја напуштат 
Грција и да заминат за Македонија от-
како грчките гранични службеници им 
дале гумени ракавици, метли и нај лон-
ски кеси и ги присилиле да го соберат 
целиот смет расфрлен на гра ничниот 
премин "Дојрани".

Македонските државјани со ини ци-
јали М.К. (26), А.Б. (25), О.М. (36) и М.Д. 
(60) инцидентот го пријавиле во маке-
донската полиција.

Станува збор за најнов, но не и един-
ствен случај на малтретирање на ма-
кедонски државјани за излез или за 

влез во Грција.
Претходно во Грција беше нападнат 

27-годишниот струмичанец Славе До-
нев. Тој буквално беше шиканиран од 
страна на триесеттина Грци, кои учес-
твуваа на протестниот собир кај Лариса 
во Грција. Тие му ги одзеле документите 
и под закана со нож го натерале да ја 
симне налепницата со знакот МК, која 
се наоѓала на задниот дел од камионот.

"Ме прашуваа од каде сум за на мер-
но да им кажам Македонија. Беа двајца 
постари, како да сакаа да ме нападнат, 
да ме удрат, и јас малку се повлеков", 
изјави Славе Донев. 

Како и секогаш, така и овој пат, сеи-
рот го гледале грчките полицајци, кои 
не мрднале ниту со прст за да го сп ре-
чат атакот врз Македонецот. До тој мо-
мент овој нашинец беше шесттата жрт-
ва на нападите кои се случуваа по грч-
ките патишта.

По ваквите инциденти македонското 
МНР й врачи протестна нота на шефи-
цата на Канцеларија за врски на Грција 
во Македонија, Александра Папа до пу лу.

Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија укажа 
дека со ваквите вандалски чинови не 
само што се попречува слободата на 
движење на лица и стоки, што спаѓа во 
фундаменталните вредности и прин-
ципи на Европската унија, туку и нај ди-
ректно се загрозува физичкиот ин те-
гритет на македонските државјани, што 
од своја страна не придонесува за гра-
дење на добрососедски односи и до-
верба меѓу народите, меѓу другото, е на-
ведено во македонската протестна но та.

Министерството за надворешни ра-
боти на Република Македонија очекува 
надлежните грчки органи итно да пре-
земат соодветни мерки, со цел да се 
спре чат слични насилства по патиштата 
во Грција.

Меѓутоа, од страна на официјална 
Атина сè до денес нема осуда на таквиот 
однос кон Македонците. Всушност, што 
може друго и да се очекува од грчките 
националисти, освен продолжување со 
негаторската стратегија, која етапно се 
интезивира, за удирање по маке дон-
ското достоинство, по македонскиот на-
ционален идентитет, по македонското 
име...

Играта на "живци" продолжува и по-
натаму. Очигледно е дека грчката про-
паганда ќе се развива, како во ма тич ната 
земја, така и во меѓународните ин сти-
туции. Токму поради тоа маке дон скиот 
државен врв ќе мора да ја пре ис пита 
својата надворешна дипломатија кон 
јужниот сосед, при што неминовно ќе 
мора да предложи реципрочна по литика, 
која нема да ги доведе во пра шање на-
ционалните интереси на ма кедонскиот 
народ, но и евроатлантските процеси на 
РМ во однос на Европската унија. 

"МЕТЛА" ЗА "МЕТЛА" ЗА 
ИГРАТА НА ИГРАТА НА 
"ЖИВЦИ""ЖИВЦИ"
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