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По повод 8 Септември, Денот на не-
зависноста на Република Маке до-
нија, на градскиот плоштад во Мел-

бурн, Советот на Македонската заедница 
од Викторија, во присуство на неколку сто-
тини Македонци подигна 8 македонски 
државни знамиња да се веат на високите 
јарболи заедно со австралиското знаме.

Настанот има историско значење затоа 
што прв пат во Австралија званично се по-
дигнува македонското знаме на офици јал-
но место. Македонските државни знамиња 
беа подигнати со интонирање прво на 
австралиската химна, а потоа и на ма ке-
донската. Пригодни говори на свеченоста 
одржаа претседателот на Советот Злате 
Нически, секретарот Ицо Најдовски и д-р 
Миле Терзиевски.

Господинот Нически прочита петиција 
со која Македонците во Австралија бараат 
промена на австралиската политика во 
именувањето на Република Македонија. 
Петицијата е испратена на адреса на прет-
седателот на австралиската Влада, Кевин 
Рад, и до министерот за надворешни ра-
боти, Стивен Смит.

По говорите присутните продолжија со 
прославата, со песни и ора, со што го 
привлекоа вниманието на лицата кои бр-
заа на своите работни места. 

"Многумина од нив застануваа да нè 
прашаат и да ни честитаат. Добар дел од 
нив ја познаваат историјата на Македонија", 
велат насобраните Македонци.

Советот на Македонската заедница од 
Викторија испраќа јавна благодарност до 
премиерот Никола Груевски, кој е покро-
вител на знамињата. Инаку, тие се долги 
4,5 м со 1,8 м. Македонските знамиња ос-
танаа 24 часа на јарболите.

Инаку, годинава 8 Септември свечено 

беше одбележан на три места во Австра-
лија.

Централната манифестација се одржа 
во Амбасадата на Република Македонија 
во Канбера. Амбасадорот Виктор Габер 
пред присутните австралиски пратеници, 
странски амбасадори, колеги од австра-
лиското Министерство за надворешни ра-
боти, свештеници на МПЦ, предводени од 
владиката Петар, и многубројни прет став-
ници на организации на Македонци, збо-
руваше за значењето на празникот.

Хим ните на Македонија и на Австралија 
ги испеа студентката на сиднејскиот кон-
зерваториум Тина Јовковска, додека со 
пригоден концерт настапија флаутистка-
та Лена Андоновска и гитаристот Бреди 
Кундра.

На западниот брег, во Перт, почесниот 
конзул на Македонија, Зоран Ќосески, во 
хотелот "Хилтон" приреди прием за високи 
претставници на Владата на Западна Ав-
стралија и за Македонците од Перт. На 
приемот беа интонирани химните, а Ќосев-
ски говореше за вековната борба за сло-
бода на Македонецот и за фазите во 
формирањето на Република Македонија. 
Со пригоден концерт на традиционален 
македонски кавал настапи Петар Геор ги-
евски, а истата вечер се одржа и промоција 
на македонски вина.
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