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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

П Р О С Л А В Е Н А  С В .  Б О Г О Р О Д И Ц     А  В О  Е Г Е Ј С К А  М А К Е Д О Н И Ј АП Р О С Л А В Е Н А  С В .  Б О Г О Р О Д И Ц   М А К Е Д О Н Ц И Т Е  М А К Е Д О Н Ц И Т Е  
Н А  Б А Л К А Н О ТН А  Б А Л К А Н О Т

Со македонски песни и ора во 
Егејскиот дел на Македонија беше 
прославен верскиот празник Све-

та Богородица. Всушност, тоа е и др-
жавен празник на Република Грција и се 
прославува две седмици пред про-
славата на овој верски празник кај нас. 
За таа цел, Координативниот комитет 
на Македонците по потекло од Егеј-
скиот дел на Македонија, од 13 до 16 
август, беше во посета на тие краишта. 
И покрај грчката националистичка по-
литика за негација на сè што е ма ке дон-
ско, во Грција веќе се чувствуваат про-
мени, а Македонците од Егејскиот дел 
на Македонија водат засилена офан-
зива за докажување на македонскиот 
идентитет.

"Вообичаено, во текот на годината, 
Координативниот комитет организира 
неколку посети на овој дел од Маке-
донија. Па, затоа не е ни чудно што се-
која година има позитивни промени во 
однос на нивната борба за зачувување 
на македонскиот идентитет. Годинава 
отидовме на прославата на Св. Бого-
родица. Посетивме неколку села, исто-
риски споменици, како и гробови на 
нашите дедовци, кои починаа за време 
на Граѓанската војна и во текот на Грч-
ко-италијанската војна, во која Маке-
донците жестоко се бореа за осло бо-
дување на Грција. Им беше ветено дека 
ако се ослободи Грција тие ќе добијат 
права, но до ден денес такви права 

"Во Сетина на повеќе места 
беа организирани прослави 
по повод празникот Света 
Богородица. Се пееја само 
македонски песни и се играа 
македонски ора. По наша 
желба ни ја исполнија и 
'Сетинска свадба'. Запаливме 
свеќи во црквата 'Св. 
Богородица'", Ташко Јованов 
ги пренесува впечатоците од 
посетата на Егејскиот дел на 
Македонија.

Тамошните Македонци ја 
поддржуваат политиката на 
Никола Груевски во однос на 
егејското прашање, но и се 
гордеат што и тој потекнува 
од тие краишта. Му 
порачуваат да остане на 
цврстиот став против 
промената на уставното име 
на Република Македонија.

немаат. Напротив, Грција ја застапува 
тезата за чиста грчка нација, но никаде 
во светот не постои чиста нација. До 
кога Европската унија и другите земји 
ќе ги милуваат грчките националисти. 
Нека знаат ЕУ, НАТО и ООН дека еднаш 
засекогаш треба да пресечат и да при-
знаат дека во Грција навистина постои 
македонско малцинство, а не како што 
националистите ги нарекуваат буга ро-
фили, но и дека има и огромен број 
протерани Македонци", вели Ташко Јо-
ва нов, претседател на Координативни-
от комитет.

ПРОМЕНИ
Охрабрување во "борбата" на на-

шите во Егејскиот дел на Македонија е 
и изјавата на македонскиот премиер 
Никола Груевски, кој од грчките власти 
побара признавање на македонското 

малцинство во Грција, но и враќање на 
имотот на протераните Македонци за 
време на Граѓанската војна во Грција.

"Република Грција доби удар - до-
полнува Јованов. - Прв пат еден помлад 
премиер, кој има потекло од Егеј скиот 
дел на Македонија, на Караманлис му 
заби нож в гради. Иако и Караманлис 
има македонско потекло, тој сепак се 
откажа од својата македонска нација, го 
продаде своето македонско малцин-
ство само за да остане на власт".

На граничниот премин кон Грција 
луѓето кои патувале кон своите родни 
огништа очекувале да имаат проблеми 
со грчките службеници. Но, сè минало 
во најдобар ред. Меѓутоа, секаде каде 
што се движеле ги следела грчката по-
лиција, која од власта на Грција била 
задолжена да се грижи за безбедноста 
на луѓето од соседната држава. Ги по-
сетиле Воденските водопади, бањите 

ЕУ ДА ЕУ ДА ЙЙ СЕ СП  РОТИВСТАВИ НА  СЕ СП 
ТЕОРИЈАТА ЗА   ЧИСТА ГРЧКА НАЦИЈАТЕОРИЈАТА ЗА  

ВОДЕНСКИТЕ ВВОДЕНСКИТЕ ВООДДООПАДИПАДИ
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во Пожарско, каде за време на Гра ѓан-
ската војна, во 1948 година, се наоѓала 
болница во која се лекувале ранетите 
партизани. Биле и во Концелево, тоа е 
борбено село, но и во Долно Врбени, 
познато како Кисела вода, или Екшисо. 
Таму е роден Страшо Пинџур. 

"Би сакале - вели Јованов - наредниот 
пат да ја посетиме и неговата куќа, иако 
таа е сосема изменета. Следна де сти-
нација ни беше Сорвич. Таму сите ни 
зборуваа на македонски јазик. Ни велеа 
- ова е прв пат овде да ни престојуваат 
Македонци од Егејскиот дел на Ма ке-
донија. Секогаш за нас ќе бидете до-

60 години, еден македонски премиер 
се залага за правата не само на Ма-
кедонците во Грција, туку и на оние во 
Бугарија и во Албанија", ги пренесува Јо-
ванов ставовите на нашите од Егејскиот 
дел на Македонија.

Јованов истакнува дека вообичаено 
кога одат во Егејскиот дел на Маке до-
нија ја посетуваат и спомен-плочата на 
дедото на Никола Груевски. Тој потек-
нува од село Сетина, но загинал во Грч-
ко-италијанската војна. Неговата куќа 
денес е претворена во месна канце ла-
рија, во која има неколку спомен-обе-
лежја од времето на Граѓанската војна, 
Илинденското востание, османлискиот 
период... Ја посетиле и куќата на таткото 
на премиерот, Тало Груевски, за која 
жителите на Крушодари, сакаат да биде 

историски музеј.
Биле и да им оддадат почит на по-

гребаните во масовната гробница во 
Лерин, во која, според кажувањата на 
луѓето од таму, биле закопани 704 пар-
тизани. На гробницата има поставено 
нова спомен-плоча, но таа и натаму е 
запуштена, обрасната во трева и не ог-
радена. 

Како дел од активностите на Коор-
динативниот комитет Јованов ја спо м-
нува и посетата на Овчарани за време 
на Илинденската прослава, на која од 
Република Македонија гостуваше ан-
сам блот "Танец". Најавува и следни так-
ви посети на Егејскиот дел на Маке-
донија, бидејќи само на таков начин 
нашите од Егејот ќе сфатат дека не се 
заборавени од Република Македонија.

ЕУ ДА Й СЕ СП  РОТИВСТАВИ НА РОТИВСТАВИ НА 
ТЕОРИЈАТА ЗА   ЧИСТА ГРЧКА НАЦИЈАЧИСТА ГРЧКА НАЦИЈА

бредојдени. Потоа отидовме во Сетина, 
каде на повеќе места имаше орга-
низирано прослави. Ниедна песна не 
беше испеана на грчки јазик. Се пееја 
само македонски песни и се играа ма-
кедонски ора. По желба ни ја исполнија 
и 'Сетинска свадба'. Запаливме свеќи во 
црквата 'Св. Богородица'".

ПОДДРШКА
Јованов посочува дека Македонците 

од Егејскиот дел на Македонија ја по-
ддржуваат политиката на Никола Гру-
евски во однос на егејското прашање, 
но и се гордеат што тој потекнува од 
тие краишта. Му порачуваат да остане 
на цврстиот став против промената на 
уставното име на Република Маке до-
нија.

"Доколку премиерот попушти тогаш 
ќе ја нема македонската нација. Ние 
треба да си ги зачуваме идентитетот и 
јазикот. Задоволни сме што прв пат, по 

ЦРКВАТА "СВЕТА ЦРКВАТА "СВЕТА 
БОГОРОДИЦА" ВО СЕТИНАБОГОРОДИЦА" ВО СЕТИНА

 КОНЦАЛЕВО КОНЦАЛЕВО

БАЊИТЕ ВО БАЊИТЕ ВО ПОЖАРСКОПОЖАРСКО


