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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Провокација и смислено сценарио 
за континуиран притисок врз Ма-
кедонците од Егејскиот дел на Ма-

кедонија. Иредентистички однос кон та-
мошното македонско малцинство, но и 
обид за евентуална регионална дестаби-
лизација. Како поинаку би ги оквалифи-
кувале сите потези на грчката држава, 
вклучувајќи го и проблемот кој таа го 
има со македонското име, освен како на-
мерно заладување на меѓусоседските 
од  носи и оневозможување на приемот 
на Република Македонија во европското 
и евроатлантското семејство. Во таа на-
сока се воените вежби кои ги прави грч-
ката Армија, во тој контекст е и по след-
ната воена вежба во село Забрдени. Всуш-
ност, сите нивни потези не можат да се 
разгледуваат изолирано од севкупната 
грчка политика кон македонскиот народ 
и од сè она што таа го правеше на штета 
на Македонците во изминатиот период, 
а и сè уште го прави. 

Доколку, пак, се има предвид фактот 
дека грчката војска ваква слична вежба 
изведуваше и пред неколку месеци во 
околината на Лерин, во непосредна бли-
зина на македонската граница, тогаш ло-

гична констатација е дека се прави 
обид за воена агресија врз тамошното 
маке донско население. Иако војската 
од За бр дени беше повлечена по про-
тестите на Македонците, и иако сега 
засега тамошните Македонци се чув-
ству ваат безбедни, останува стравот од 
тоа дека вакво нешто може повторно да 
се случи. 

По сè изгледа, никој ништо не им 
може на Грците. Апелите и препораките 
за почитување на човековите права ни-
како да вродат со плод. Напротив, Грци-
те продолжуваат со дискриминаторската 
политика кон нашинците и со злоупо-
треба на правата на малцинствата кои 
се загарантирани со сите меѓународни 
конвенции. Откако светската организа-
ција се заинтересира за положбата на 
македонското малцинство во Грција и во 
оваа земја го испрати својот експерт за 
човекови права, Мег Дугал, што грчките 
весници го оквалификуваа како уште 
еден проблем за Грците, малцинскиот, 
нашиот јужен сосед, за возврат, уште 
повеќе ја засили таа дискриминаторска 
политика. 

За "Виножито", со последниот потег, 
односно вежба, станува јасно дека од-
носот на Грција кон македонското мал-
цинство е сè полош и покрај сите посети 
на експертите задолжени за испитување 
на малцинските права. 

Препораките се напишани само на 
хартија, а ќе треба да поминат многу 
светлосни години за нивно исполну-
вање. 

НАРУШУВАЊЕ НА 
ДОБРОСОСЕДСКИТЕ 

ОДНОСИ
Како еден од критериумите за влез на 

Македонија во ЕУ се препорачува и ус-
ловот за добрососедски односи. Докол-
ку реално ги согледуваме настаните на 
теренот, тогаш може ли да се заклучи кој 
ги нарушува тие односи и критериуми. 
Или, како што наведува СМК, вежбата 
претставува грубо кршење на стан дар-
дите на КЕБС и на Копенгхашките кри-

териуми и непријателски акт на земја-
членка на ЕУ и на НАТО против суверена 
држава во асоцијација со ЕУ и во Парт-
нерство за мир со НАТО. 

"Очигледно е дека се работи за уште 
една провокација од грчката војска, со 
вежби на нивите на луѓето кои нив ги 
поседувале уште од времето на Отоман-
ската империја. Со овој потег властите 
сакаат да создадат лош публицитет дека 
Македонците се против вежбите на 
грчката војска, но тие само ги штитат 
своите имоти", вели Атанас Парисис, 

Македонците од Егејскиот дел на 
Македонија го кренаа својот глас. Се 
спротивставија на обидот за грчка 
агресија врз нивните села. Докажаа 
дека нема сила која ќе ги пренасочи, 
односно оддалечи од вистинскиот пат, 
патот во докажувањето дека се Ма-
кедонци. Ниту тешкото оружје на грч-
ката армија, ниту артилеријата со то-
пови, нема да го уништи маке дон-
ското семе во Егејот. Напротив, тоа 
ќе продолжи да 'рти, а од него ќе 
изртат нови и нови вистински Маке-
донци, кои нема да го заборават иде-
алот на своите предци.

КОНТИНУИРАН ПРИТИСОК НА ГРЧ     К АТА АРМИЈА ВРЗ МАКЕ ДОНСКОТО МА ЛЦИНС ТВОКОНТИНУИРАН ПРИТИСОК НА ГРЧ  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

Откако ООН се 
заинтересира за 
положбата на 
македонското малцинство 
во Грција, каде го испрати 
својот експерт за човекови 
права, Мег Дугал, што 
грчките весници го 
оквалификуваа како уште 
еден проблем за Грците, 
малцинскиот, нашиот 
јужен сосед, за возврат, 
уште повеќе ја засили 
дискриминаторската 
политика кон 
Македонците. 

Вежбите кои ги 
реализира грчката 
Армија, во тој контекст и 
последната вежба во село 
Забрдени, не можат да се 
разгледуваат изолирано 
од севкупната грчка 
политика кон 
македонскиот народ и од 
сè она што таа го правеше 
и го прави на штета на 
Македонците.

КОЛКУ М   НОГУ ИМА ЛАГИКОЛКУ М  
И ЅВЕКО   Т НА ОРУЖЈЕ И ЅВЕКО 
ТОЛКУ П   ОВЕЌЕ ЌЕ 'РТИ ТОЛКУ П 
СЕМЕТО    МАКЕДОНСКО!СЕМЕТО  



13  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  745 / 10.10.2008

член на "Виножито". 
Сепак, добро е тоа што овој пат на-

шинците во Грција не останаа сами. За 
разлика од неинформираноста на маке-
донскиот државен врв за претходната 
вежба во Лерин, кога надлежните си ја 
префрлаа одговорноста, и за тој грчки 
потег, од наша страна, немаше никаква 
реакција откако Македонците го кренаа 
својот глас, се огласи и македонската 
Влада. Во соопштението од Кабинетот 
на претседателот на Владата на Ре пуб-
лика Македонија, беше изразена загри-

женост за положбата на Македонците во 
северниот дел на Грција.

"Со огромна загриженост ги следиме 
овие настани и изразуваме надеж дека 
грчката држава ќе ги земе предвид ре-
акциите на граѓаните од овој дел на Гр-
ција и дека тие вежби не се во функција 
на демонстрација на сила".

Но, не остана покусо ниту грчкото 
Министерство за надворешни работи.
 "Реакцијата претставува свесно искри-
вување на реалноста со лажни тврдења", 
оцени грчкото МНР. 

ПРОТЕСТИ
Триесеттина Македонци во Егејскиот 

дел од Македонија, Грција, два дена про-
тестираа пред воен полигон на грчката 
армија во селото Забрдени, барајќи вој-
ската да се повлече од нивната околија. 

"Се собравме околу 200 луѓе и из ле-
говме пред камионите со кои војниците 
требаше да одат на гаѓање. Не сакаме да 
слушаме како тука пукаат и децата да ни 
се плашат од татнежот на гранатите. Не 
сакаме тука да биде воен логор, бидејќи 
не ни е потребен. Ова не е ништо друго 
туку почеток на остварување на намерата 
тука да се изгради и касарна во која би 
имало постојани поголеми единици, офи-
цери, нивни семејства и други луѓе. Нам 
тоа не ни е потребно", изјавуваа жителите 
на Забрдени. 

Објаснуваат дека и претходно грчката 
војска била стационирана во реонот око-
лу градовите Костур и Воден за потоа 
да се стационира во селото Лофи (Забр-
дени). 

Македонците од Грција ќе побараат од 
меѓународните институции заштита на 
нивните права, бидејќи станува јасно 
дека Грција нема намера да го подобри 
односот кон македонското малцинство. 

Во тој контекст е и посетата на Пар-
ламентарното собрание на Советот на 
Европа, во Стразбур, но и годишната сред-
ба на ОБСЕ во Варшава, посветена на чо-
вековите права. Претставниците на "Ви-
ножито" и на ОМО "Илинден" ПИРИН на 
овие средби го изнеле прашањето за 
трет манот на малцинствата во своите ма-
тични држави и проблемите со кои се 
соочуваат при остварувањето на основ-
ните човекови и малцински права. 

"Поминаа речиси две децении - од 
1989 година. Берлинскиот ѕид беше ур-
нат, но ѕидовите на предрасудите и не-
правдата кон македонското малцинство 
во Грција сè уште постојат", вели Павле 
Воскопулос, претставник на "Виножито".

Од Советот на Европа најавуваат по-
сета на експерти за правата на мал цин-
ствата во Бугарија и во Грција за да се 
запознаат со нивниот однос кон мал цин-
ствата. Но, и досега многумина експерти 
доаѓале и заминувале, а положбата на 
нашинците никако да тргне од мртва 
точка. И пред Европскиот суд за човекови 
права во Стразбур се пристигнати голем 
број предмети од Македонци-бегалци од 
Граѓанската војна во Грција со кои тие 
бараат да си ги вратат изгубените права 
кои им ги гарантира Европската кон-
венција за човекови права.

Сепак, за поздравување е тоа што со 
поддршка на македонската парла мен-
тарна делегација при Парламентарното 
собрание на Советот на Европа е, по-
ведена иницијатива за отворање рас пра-
ва за враќање на државјанствата и на 
имотите на Македонците од Грција. До-
колку резолуцијата биде донесена, таа 
нема да биде обврзувачка ниту за Пар-
ламентарното собрание на Советот ниту, 
пак, за Грција, но  сепак ќе придонесе да 
се засили притисокот врз Грција во однос 
на почитувањето на малцинствата. 

Македонците во Грција биле револтирани од тоа што грчката 
пешадија и артилерија со тенкови и со други тешки орудија 
одржува вежби на воениот полигон близу нивните села и тоа на 
имоти кои се во приватна сопственост на локалното население. 
Населението со своите автомобили му го попречило патот на 
грчкиот воен конвој од четири возила и го оневозможиле 
нивното распоредување до местото планирано за грчката воена 
вежба. Еден трактор го блокирал патот на грчкиот воен конвој. 
По ова на местото на инцидентот се појавиле полицијата и 
јавниот обвинител. Тие преговарале со демонстрантите по што 
тие се разотишле. Вториот ден македонското население повторно 
на ист начин го искажало своето незадоволство. На воениот 
полигон биле испратени три одреди на специјалци на грчкото 
МВР, за да го спречат навлегувањето на демонстрантите на по-
лигонот. 

КОНТИНУИРАН ПРИТИСОК НА ГРЧ     К АТА АРМИЈА ВРЗ МАКЕ ДОНСКОТО МА ЛЦИНС ТВО К АТА АРМИЈА ВРЗ МАКЕ ДОНСКОТО МА ЛЦИНС ТВО

КОЛКУ М   НОГУ ИМА ЛАГИНОГУ ИМА ЛАГИ  
И ЅВЕКО   Т НА ОРУЖЈЕ Т НА ОРУЖЈЕ 
ТОЛКУ П   ОВЕЌЕ ЌЕ 'РТИ ОВЕЌЕ ЌЕ 'РТИ 
СЕМЕТО    МАКЕДОНСКО!МАКЕДОНСКО!


