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КАРАКТЕРОТ  НА  КАРАКТЕРОТ  НА  
ЗЛОСТОРСТВАТАЗЛОСТОРСТВАТА   

ВРЗ  ВРЗ  
МАКЕДОНСКОТО  МАКЕДОНСКОТО  
МАЛЦИНСТВО  МАЛЦИНСТВО  
ВО  ГРЦИЈА  ВО  ГРЦИЈА  
-  ГЕНОЦИД  -  ГЕНОЦИД  
ИЛИ  НЕИЛИ  НЕ??
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Во овој текст се осврнувам на една исклучително кон-
троверзна тема - карактерот на злосторствата и етничкото 
чистење врз населението во Грција од македонско ет-
ничко потекло во периодот по двете светски војни. Се 
наметнува прашањето дали во овие дејства има елемент 
на геноцид или не? 

За да се утврди постоење на елементи на геноцид во 
дејствијата кои ги преземале грчките власти кон при-
падниците на македонското малцинство мора да се ут-
врди постоење на намера да се уништи една етничка, 
национална, расна или верска група како таква. Инди ви-
дуите би се подложувале на геноцидни дејства само 
заради својата припадност на таа група. Разврската од 

овој тип дилеми треба да се бара низ призмата на крајната 
цел на геноцидното дејство. Натаму, покрај постоењето 
на намера, мора се утврди постоење и на најмалку едно 
геноцидно дејство во согласност со одредбите на Кон-
венцијата.

Факт е дека дошло до присилно раздвојување на ог-
ромен дел од децата-етнички Македонци од нивната на-
ционална група, за време на Граѓанската војна. Значи, се 
работи за спроведување на одлука на грчка герилска 
Влада, која во моментот имала фактичка контрола над 
значителен дел од територијата на Егејска Македонија. Во 
таа Влада Македонците речиси и не биле застапени. По 
завршувањето на војната грчката Влада забрани нивно 
враќање во Грција и репатријација со нивните семејства. 
Се дозволи само враќање на грчките деца, по собо ру-
вањето на грчката воена хунта. 

Оттука има елементи кои водат кон тоа дека грчката 
Влада свесно направила сè што е во нејзина моќ за децата 
бегалци да останат разделени од својата матична група. 
За да се обезбеди дека тие нема да се вратат и по сле-
дователно на тоа во рок од неколку децении да исчезне 
македонското национално малцинство од Грција, ним 
целосно им е одземен имотот; забранет им е влез во 
матичната земја. Законот за одземање на имотот се од-
несуваше само на македонското малцинство, а не и на 
другите малцинства, ниту на Грците по род. Со тоа посто-
јат индиции дека е спроведено дејство, кое според нор-
мите на меѓународното право е акт на геноцид.

Во однос на постоењето на намера да се уништи маке-
донската етничка група во Грција, истата може да се из-
веде од бројните изјави на највисоките државни рако-
водства, почнувајќи од премиери, министри па сè до 
началници на генералштабови, со која или се повикува на 
уништување на "словенската" опасност или се негира пра-
вото на децата бегалци на нивна репатријација.

Сметам дека научната мисла треба со исклучителна 
сериозност да го отвори ова прашање и да се обиде да 
разјасни дел од дилемите. Не заради дневнополитички 
или националистички побуди, туку заради објективно 
утврдување на сè она што се случувало во северниот дел 
од Грција, во период од неколку децении.
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