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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ГРЧКИТЕ И МАКЕДОНСКИТЕ ГРЧКИТЕ И МАКЕДОНСКИТЕ 
ПРЕТСТАВНИЦИ ВО БИТОЛА ПРЕТСТАВНИЦИ ВО БИТОЛА ПОРАЧАА:ПОРАЧАА:

ДА СЕ НАДМИНАТ ДА СЕ НАДМИНАТ 
НАЦИОНАЛИЗМОТ НАЦИОНАЛИЗМОТ 
И КСЕНОФОБИЈАТАИ КСЕНОФОБИЈАТА
Република Грција доби нож в гради 

и тоа од свои сограѓани. Наспроти, 
грчката официјална државна по-

литика за негирање на протераните Ма-
кедонци од Егејскиот дел на Македонија, 
претставниците на Антинациона лис тич-
ката, антимилитаристичка иницијатива 
на Грција, посочија дека нивната земја 
прави криминал против овие Македонци 
и треба да се казни. Грчките прет став-
ници потврдуваат и дека нашиот јужен 
сосед, со своите расистички закони, во-
ди дискриминаторска политика кон ма-
кедонските бегалци од Грција. Токму за-
тоа, потврдија дека ќе поведат широка 
кампања за укинување на овие закони и 
за враќање на имотите на македонските 
бегалци. 

"Во Грција бегалците се вратија пред 
15 години. Единствено кои не се вратиле 
се бегалците од Македонија. За ова Гр-
ција има неприфатливо објаснување де-
ка тие не се по род Грци. А дали пред да 
станат бегалци имале грчко држав јан-
ство. Зарем тогаш биле Грци по род. Ако 
биле, треба да се вратат. Ако не се, тогаш 
како станале државјани на Грција? Ова е 
расистичко однесување на официјалната 
грчка политика. Законите кои ги донесе 
Грција во 1982 и 1985 година се најго ле-
мата пречка прашањето на бегалците 
кои се во Македонија да се реши ин сти-
туционално. Но, не се откажуваме од 
бор бата. Левицата е почувствителна на 
овие проблеми и имаме услови за раз го-
вор, но ќе се разговора и со други пар-
тии. Се надеваме дека ќе успееме овие 
два закона, кои се спротивни и на Же-
невската конвенција, да се укинат преку 

"Во Грција бегалците се вратија 
пред 15 години. Единствено кои не 

се вратиле се бегалците од 
Македонија. За ова Грција има 

неприфатливо објаснување дека 
тие не се по род Грци. А дали пред 

да станат бегалци имале грчко 
државјанство? Зарем тогаш биле 

Грци по род? Ако биле, треба да се 
вратат. Ако не се, тогаш како 

станале државјани на Грција? Ова 
е расистичко однесување на 

официјалната грчка политика", 
вели Никос Јанопулос, претсе-

дател на Антимилитаристичката 
иницијатива на Грција 

и најавува широка кампања за 
укинување на расистичките 

закони и враќање на имотите. 
"Да се урнат барикадите, да 

дојде до поголем проток на идеи, 
луѓе, капитал. Со тоа ќе бидат 

елиминирани сите политичари 
кои сакаат да профитираат од 

национализмот и ксенофобијата 
во Грција", вели Гоце Петрески, 

претседател на организацијата на 
Македонците потомци од 

Егејскиот дел на Македонија.

лобирања кај пратениците. Да се урне 
ѕидот на молк. Имаме поддршка и од 
мно гу интелектуалци и организации во 
Гр ција, кои се согласуваат со нашиот ст ав. 
Национализмот е тој кој ни нанесува 
штета и нè води назад во минатото. Ние 
немаме предрасуди и нашата иници ја ти-
ва е насочена кон признавање на Ре-
публика Македонија под уставното име", 
изјави Никос Јанопулос, претседател на 
оваа иницијатива. 

Ваква изјава е исто риски момент за 
здруженијата на Ма ке донците од Егеј-
скиот дел на Македонија, кои во Битола 
се сретнаа со грчките пр етставници.

"Среќни сме што нашите барања ги 
прифаќаат и други организации. Овие 
млади луѓе се подготвени да го покренат 
грчкиот народ, да ја притиснат Владата 
на Грција, да ги поправи грешките на-
правени во минатото, да се укинат двата 
расистички закона од 1982 и 1985 г., да 
им се овозможи на некогашните граѓани 
од Егејскиот дел на Македонија сло-
бодно да се вратат на родните места, за 
да можат да го регулираат имот но- прав     ни от 
однос", изјави Ѓорги Доневски, ге не ра-
лен секретар на Сојузот на здруже нијата 
на Македонците од Егејскиот дел на Ма-
кедонија. 

Гоце Петровски, претседател на орга-
низацијата на Македонците потомци од 
Егејскиот дел на Македонија, вели: 

"Денес се виде дека демократијата на 
Балканот дојде. Овде е гласот на на ро-
дот. Не е гласот на партијата и на поли-
тиката. Да се урнат барикадите, да дојде 
до поголем проток на идеи, луѓе, ка пи-
тал. Со тоа ќе се елиминираат сите по-

литичари кои сакаат да профитираат од 
национализмот и ксенофобијата во Гр-
ција".

Во однос на прашањето за протестите 
на грчките демонстранти во САД, кои 
тврделе дека Грците во Македонија се 
обесправени, и грчките и македонските 
претставници имаат идентичен став. 
Јанопулос посочи: 

"Сите влади и сите земји се чувстви-
телни на своите малцинства, кои живеат 
надвор од нивните граници, но во рам-
ките на нивната држава не признаваат 
дека постои некое малцинство. Како Грк 
не ми се допаѓа кога нашата држава ќе 
каже дека постојат грчки Албанци и 
грчки Турци надвор од нашите граници, 
а не постојат Албанци и Турци во Грција. 
Ова треба и вие да го направите во ва-
шата земја".

"Протестите се само обид да се од-
брани тезата на грчката Влада во однос 
на правата на бегалците. Не може да 
стане збор за такви работи. Тоа се само 
измислици. Паметам кога Пангалос бе-
ше тука и рече дека во Македонија има 
250.000 Грци. Веројатно мислел на Ма-
кедонците од Егејскиот дел на Маке-
донија и на одреден број луѓе кои жи-
веат во Битола, Крушево, мислејќи на 
Власите", вели Доневски.  

Луѓето од Антимилитаристичката ини-
цијатива очекуваат притисоци од Грција, 
но веруваат дека демократијата ќе по-
беди. За иницијативата за оства рување 
на правата на македонското малцинство 
во Грција веќе разговарале со грчката 
политичка левица. 


