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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

О Д  А П Е Л  З А  В О Е Н А  В Е Ж Б А  В О       П О Г Р А Н И Ч Е Н  П О Ј А С  Д О  О Б И Д  З А  А Г Р Е С И Ј АО Д  А П Е Л  З А  В О Е Н А  В Е Ж Б А  В О    

 Повикот на грчката национална гарда за вежба во 
пограничниот појас, без претходна согласност од Република 
Македонија, претставува закана за нејзиниот суверенитет и 
територијален интегритет. 

 "Од таа вежба можело да произлезе и времен пограничен 
судир, но и одредена агресија доколку меѓународните 
фактори не би се вклучиле во решавањето на тој проблем. 
Надлежните институции во Република Македонија не смеат 
да си ја префрлат одговорноста за неинформираноста, па 
топката за тоа кој треба да реагира да ја пренесуваат од 
една на друга страна, зашто, како што рече и проф. д-р 
Ванче Стојчев, одбраната, суверенитетот и територијалниот 

интегритет на РМ е прашање на севкупните 
институции, вклучувајќи го и народот како 
институција".

Најновата грчка провокација пре-
точена во повикот за воена веж-
ба, насловена како "Македонија 

е една и грчка", во пограничниот појас 
со Република Македонија, е уште еден 
доказ до каде може да оди нашиот ју-

жен сосед со своите закани и ире ден-
тистички однос. Ваквиот повик на Гр-
ција, без при тоа да ја информира Ма-
кедонија, претставува флагрантно кр-
шење на меѓународните стандарди и е 
директна опасност за територијалниот 
интегритет и суверенитет на Република 
Македонија. За жал, од македонските 
надлежни институции не пристигна ни-

каков демарш кон грчкиот сосед. Од 
Министерството за одбрана ни изјавија 
дека за овој случај требало да реагира 
Министерството за надворешни ра бо-
ти, од каде, пак, ни  потенцираа дека 
веста ја дознале од медиумите, односно 
ги собираат фактите, и доколку се по-
тврди информацијата, ќе следува соод-
ветна реакција. И од Генералштабот ве-
лат дека веста ја дознале од медиумите, 
но и дека се изненадени, бидејќи на 20 
километри од границата нема гарнизон 
на Грчката армија. 

"Во нашата работа не мешаме по ли-
тика. Од друга страна, пак, ние како ар-
мија никогаш не сме предизвикале про-
вокација на меѓуармиски план", изјави 
портпаролот на Генералштабот, Мирче 
Ѓорѓоски.

Но, надлежните не смеат да си ја пре-
фрлат одговорноста или, пак, како што 
посочува и проф. д-р Ванче Стојчев - 
одбраната, суверенитетот и тери то ри-
јалниот интегритет на РМ е прашање на 
севкупните институции, вклучувајќи го 
и народот како институција. Според тоа, 
префрлањето на топката од една на дру га 
страна всушност е избегнување на од-
говорноста за тоа што не го напра виле, 
а според Уставот морале да го направат.

МАКЕДОНИЈА  Е ЕДНА,    АМА НЕ ГРЧКА, ТУКУ МАКЕДОНИЈА  Е ЕДНА,   
САМО МАКЕДОНСКА!САМО МАКЕДОНСКА!

"АКО КАРТИТЕ НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА, КОИ БЕА "АКО КАРТИТЕ НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА, КОИ БЕА 
ПОСТАВЕНИ ВО ВОЕНИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ, ГРЦИТЕ ГИ ПОСТАВЕНИ ВО ВОЕНИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ, ГРЦИТЕ ГИ 

ОКВАЛИФИКУВАА КАКО ЗАКАНА ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНИ ОКВАЛИФИКУВАА КАКО ЗАКАНА ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНИ 
ПРЕТЕНЗИИ, ТОГАШ МОЖЕМЕ ДА ПРЕТПОСТАВИМЕ ШТО ПРЕТЕНЗИИ, ТОГАШ МОЖЕМЕ ДА ПРЕТПОСТАВИМЕ ШТО 

ПРЕТСТАВУВА ВОЕНАТА ВЕЖБА ВО ПОГРАНИЧНИОТ ПОЈАС"?!ПРЕТСТАВУВА ВОЕНАТА ВЕЖБА ВО ПОГРАНИЧНИОТ ПОЈАС"?!
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О Д  А П Е Л  З А  В О Е Н А  В Е Ж Б А  В О       П О Г Р А Н И Ч Е Н  П О Ј А С  Д О  О Б И Д  З А  А Г Р Е С И Ј А   П О Г Р А Н И Ч Е Н  П О Ј А С  Д О  О Б И Д  З А  А Г Р Е С И Ј А

ГРЧКО МИЛЕНИЧЕ
Обидот со вежбата во пограничниот 

појас кој го направи Националната гар-
да на Грчката армија не може да се 
разгледува изолирано и надвор од 
останатата политика, која Грција ја води 
кон државава. Македонија е жртва на 
грчкиот геноцид врз македонскиот на-
род, кој како злосторство против чо-
вештвото Атина континуирано и сис-
тематски го врши од поделбата и оку-
пацијата на Македонија во Балканските 
војни од 1912 година па до денес, со 
намера да ги сотре Македонците од 
Земјината топка, до кулминација во 
барањето за промена и на државното 
име Македонија. Македонците не го 
забораваат осумнаесетмесечното ем-
барго на Атина на границата со Маке-
донија во 1994 и 1995 година. Грчките 

притисоци од ден на ден се сè поза-
силени. 

"Почнаа - вели проф. д-р Ванче Стој-
чев - со блокирање на границите, со 
малтретирање на возачите, но и на 
војниците во другите касарни каде има 
македонска војска како мисија од НАТО 
силите. Продолжија со понижувања, 
обез вредувања и отстранување на оз-
наките, кои докажуваат дека тоа е ма-
кедонска војска, за сè тоа да финализира 
со враќање на авионот со кој прет се-
дателот Црвенковски требаше да при-
суствува на Самитот во Солун. А како 
финале на сè она што тие го правеа, а не 
даде резултат, во насока на тоа дека 
Македонија ќе потклекне, ќе се потчини 
на нереалните барања на Грција, тие 
упатија повик за изведување вежба во 
пограничниот појас, што според меѓу-
народните права не е дозволено, до-
колку претходно двете соседни држави 

МАКЕДОНИЈА  Е ЕДНА,    АМА НЕ ГРЧКА, ТУКУ  АМА НЕ ГРЧКА, ТУКУ 
САМО МАКЕДОНСКА!

Грчкото лоби отиде и до таму да биде доведено под знак 
прашање назначувањето на новиот амбасадор на САД во Ма-
кедонија, Филип Рикер. Неколкумина американски сенатори 
искажале забелешки поради неговото "проскопско одне су вање", 
пишува грчкиот весник "Елефтерос типос". На сослу шување пред 
сенаторите Рикер за своите активности како иден амбасадор во 
Македонија рекол дека не треба само Скопје да се обвинува за 
провокативни активности кон Атина, бидејќи таквото одне су-
вање е обострано и аналогно. Според него, името не теба да биде 
пречка за зачленувањето на Ма кедонија во НАТО.

"СЛЕДЕЈЌИ ЈА ТРАДИЦИЈАТА ОД 1830 ГОДИНА "СЛЕДЕЈЌИ ЈА ТРАДИЦИЈАТА ОД 1830 ГОДИНА 
ЗАПАДНАТА ПОЛИТИКА СÈ УШТЕ ЈА СМЕТА ГРЦИЈА ЗАПАДНАТА ПОЛИТИКА СÈ УШТЕ ЈА СМЕТА ГРЦИЈА 
ЗА СВОЕ МИЛЕНИЧЕ, А ТОА ГРЦИЈА, КАКО ШТО ЗА СВОЕ МИЛЕНИЧЕ, А ТОА ГРЦИЈА, КАКО ШТО 
ГЛЕДАМЕ, НА СЕКОЈ НАЧИН И ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ ГО ГЛЕДАМЕ, НА СЕКОЈ НАЧИН И ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ ГО 
ЗЛОУПОТРЕБУВА", ПРОФ. Д- Р ВАНЧЕ СТОЈЧЕВЗЛОУПОТРЕБУВА", ПРОФ. Д- Р ВАНЧЕ СТОЈЧЕВ

на тој пограничен појас не се договорат. 
Од таа вежба можело да произлезе и 
времен пограничен судир, но и од ре-
дена агресија, доколку меѓународните 
фактори не би се вклучиле во решавање 
на тој проблем. Со оглед  на тоа што 
грчкиот Генералштаб и грчкото Минис-
терство за одбрана не й  дадоа никаква 
информација ниту, пак, упатија барање 
до Македонија да се согласи со из ве-
дување на таква вежба, таквиот потег 
претставува закана за суверенитетот и 
територијалниот интегритет на Репуб-
лика Македонија. Но, од друга страна, 
тое е и опомена за Македонија дека 
Грција е подготвена за секаков вид 
притисок и пресија врз Македонија са-
мо за да се прифатат нејзините услови 
во однос на името". 

"Меѓутоа - дополнува Стојчев - името 
не е никаков проблем кај Република 
Грција ниту, пак, тоа може да прет ста-
вува некаков проблем, бидејќи тоа е 
историско име, како што е историски 
фактот за постоењето на македонскиот 
народ, нација, како што е историски и 
фактот за разликите меѓу грчкиот и 
македонскиот етнички народ и како 
што е историски фактот дека на Грција 
отсекогаш й пречело постоењето на 
Македонците како посебен народ, од 
причина што тие секогаш биле  ин фе-
риорни во однос на неговото постоење. 
Токму таа инфериорност, а сегашна 
политичка супериорност, ги притиска 
Грците да ја остварат својата цел - 
реализирање на големата грчка идеја, 
со која тие сметаат дека Шар Планина е 
северна граница и дека Истанбул, или 
Цариград, односно Византија е Грција. 
Тоа историите во цел свет, особено за-
падните истории, веќе го имаат раз-
откриено. Но, политиката, особено за-
падната, следејќи ја традицијата од 
1830 година сè уште ја смета Грција за 
свое милениче, а тоа Грција, како што 
гледаме, на секој начин и во секое вре-
ме го злоупотребува. Ако картите на 
античка Македонија, кои беа по ста вени 
во Воениот музеј во Скопје, тие ги ок ва-
лификуваа како закана за тери тори јал-
ни претензии, тогаш можеме да прет-
поставиме што претставува воена та 
вежба во пограничниот појас".

ДЕМАРШ
Секоја држава-членка на НАТО може 

и има право на својата територија да 
изведува одредени вежби, со цел обука 
за своите вооружени сили, меѓутоа се-
која вежба која ја поминува границата а 
е во пограничниот појас мора да биде 
одобрена и од НАТО силите и за тоа мо-
ра да биде информирана државата кон 
чија граница се изведува таа веж ба.

"Во случајов - вели Стојчев - верувам 
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дека Командата на НАТО за Европа знае-
ла или барем таа требало да ја инфор-
мира Македонија, ако веќе Грција не го 
направила тоа, бидејќи и ние, како што 
коментираат сите, сме ги исполниле 
условите за НАТО, или барем условите 
ги исполнила Армијата на РМ. Од друга 
страна, пак, и македонските разузна-
вачки служби или погранични единици 
би морале барем неколку дена пред 
почетокот на вежбата да знаат што се 
подготвува на нашата граница. Со оглед 
на континуитетот на грчките притисоци 
кон Македонија, за што ги знаеме при-
чините, а имаме и претпоставки за по-
следиците, за да не дојде до некакви 
посериозни последици соодветните 
органи во Република Македонија, што 
значи Министерството за надворешни 
работи, па и Владата, би требало да ин-
тервенираат во меѓународните фак-
тори, во Командата на НАТО и ООН за 
таков вид притисок кон Република Ма-
кедонија и тоа секако да се поврзе со 
претходните притисоци". 

Стојчев потенцира дека лично оче-
кувал такви видови притисоци, бидејќи 
тие во историјата на односите меѓу 
Македонија и Грција веќе се познати. 

"Значи, сите видови притисоци ќе ги 
применуваат сè до дефинитивното ос-
тварување на нивните цели. Се надевам 
дека до агресија нема да дојде. Ќе се 
свести грчкиот народ, а и Република 
Македонија сè повеќе добива симпатии, 
па верувам дека и меѓународните ин-
ституции ќе ги согледаат грчката наме-
ра и цели, како и нивните форми и ме-
тоди за нивно остварување. Верувам 
дека и самата грчка Влада ќе сфати дека 
предалеку отишла со овие притисоци", 
посочува Стојчев.

Во однос на поставеноста на од-
бранбениот систем на Грција, овој воен 
историчар објаснува дека секоја армија 
има одреден број гарнизони, а секој 
гарнизон има зона на одбрана. Всуш-
ност, секој гарнизон е дел од одбран-
бениот систем на таа држава. Доколку 
се работи за помали погранични су-
дири гарнизонот го брани тој простор, 
а доколку, пак, станува збор за по голе-
ми судири тогаш се вклучува армијата 
во целина.

Грција сака да создаде тензична ат-
мосфера, иако ги познава сите наши 
реформистички успеси со Армијата и 
знае дека нашата Армија ниту се под-
готвува, ниту има намера за било каква 
агресија врз некоја од соседните др-
жави. Затоа имаме мала, подготвена, 

елитна армија, која ќе биде во функција 
на одбраната на суверенитетот и во фун-
кција на барањето на потребите на 
НАТО системот, односно на тој колек-
тивен систем на одбрана.

На 20 километри од границата Грција 
нема гарнизон, но доколку се обиде да 
формира нов гарнизон од поголема ја-
чина, тогаш нашето Министерство за од-
брана, кое според Уставот е за дол жено 
да ја организира територијата за од бра-
на, ако ништо повеќе барем, како што 
истакна Стојчев, ќе треба да го обнови 
гарнизонот во Струмица, Би то ла или, 
пак, да има одредени гранични заси-
лувања, да се види дека на нивна закана 
ќе одговориме со иста сила и средства. 

За повикот за вежба во пограничниот 
појас, односно во Лерин, македонската, 
па и пошироката јавност, дозна од со-
општението на партијата на Маке дон-
ците во Грција "Виножито". Оттаму ве-
лат дека вежбата е уште еден доказ за 
лицемерството на Грција, која од една 
страна ја обвинува Македонија за ире-
дентизам, а од друга страна постојано 
спроведува иредентистички политики 
и поттикнува провокативни активности 
против својот северен сосед.

"Се прашуваме дали слоганот 'Маке-
донија е една и грчка', промовиран од 
Владата и од Армијата на Грција, ќе 
биде користен за напад на Република 
Македонија во случај на нестабилност 
на Балканот. Го откривме вистинското 
лице на грчката демократска држава и 
од институциите на ЕУ бараме да из-
вршат притисок врз неа. Грција мора 
еднаш засекогаш да почне да се од не-
сува како вистинска членка на ЕУ, а не 
како експанзионистички тоталитарен 
диктаторски режим од минатото", велат 
од "Виножито". 

За овие Македонци Стојчев комен-
тира дека, за жал, тие се најголемите 
страдалници кога е во прашање Ма-

кедонија и македонското прашање. Но, 
за уште поголема жал е тоа што нашата 
држава не направи ништо за да им го 
олесни животот и да ја поддржи нив-
ната борба за човекови права. Дури се-
га со поставувањето на прашањето за 
положбата на националните малцин-
ства, за статусот на бегалците, за мож-
носта за враќање на имотите, за зло-
сторствата од Балканските војни, па сè 
до Граѓанската војна, веќе се поставува 
не офанзивна, туку реална политика, 
која ги изнесува фактите кои одамна ги 
користат сите држави во светот, од-
носно ги имаат поставено таквите цели. 
На пример, Евреите одамна во ООН го 
имаат поставено прашањето за нивниот 
геноцид, ист е случајот и со геноцидот 
врз Ерменците, кој се случувал пред 
грчкиот геноцид врз Македонците во 
Егејскиот дел на Македонија. Што значи 
дека дефинитивно стануваме сериозна 
држава, која сериозно го поставува 
прашањето за своето национално мал-
цинство во соседните држави.

И Светскиот македонски конгрес 
оваа вежба ја оцени како грубо кршење 
на стандардите на ОБСЕ и на Кон епхаш-
ките критериуми, но и непријателски 
акт на земја-членка на ЕУ и на НАТО про-
тив една суверена држава во асоци-
јација со ЕУ и во Партнерство за мир со 
НАТО. Бараат остар демарш на маке-
донската Влада до Владата во Атина, 
Европската унија и НАТО. 

"Од македонската Влада бараме да 
побара одговор од ЕУ и од НАТО, про-
тив кого во последно време се воору-
жува Атина со огромно количество 
оружје, воздухоплови и воени возила, 
купени од Франција и од Русија и дали 
тоа е во рамките на регионалниот ба-
ланс на вооружувањето, со кое може да 
располага една земја-членка на НАТО, 
имајќи ги предвид рестрикциите кон 
Македонија?!", велат во СМК.

"ГРЦИЈА МОРА ЕДНАШ ЗАСЕКОГАШ ДА ПОЧНЕ ДА СЕ "ГРЦИЈА МОРА ЕДНАШ ЗАСЕКОГАШ ДА ПОЧНЕ ДА СЕ 
ОДНЕСУВА КАКО ВИСТИНСКА ЧЛЕНКА НА ЕУ, А НЕ КАКО ОДНЕСУВА КАКО ВИСТИНСКА ЧЛЕНКА НА ЕУ, А НЕ КАКО 
ЕКСПАНЗИОНИСТИЧКИ ТОТАЛИТАРЕН ДИКТАТОРСКИ ЕКСПАНЗИОНИСТИЧКИ ТОТАЛИТАРЕН ДИКТАТОРСКИ 
РЕЖИМ ОД МИНАТОТО", ВЕЛАТ ОД "ВИНОЖИТО" РЕЖИМ ОД МИНАТОТО", ВЕЛАТ ОД "ВИНОЖИТО" 


