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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

В ТО Р  К О Н Г Р Е С  Н А  " В И Н О Ж И ТО "В ТО Р  К О Н Г Р Е С  Н А  " В И Н О Ж И ТО "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

ИНТЕРНА   

Македонскиот јазик да 
биде дел од образовната 
програма во местата каде 
живее македонско 
малцинство, побара 
раководството на 
"Виножито", при што 
потенцира дека во борбата 
за правата на ова 
малцинство ќе се користат 
сите демократски средства. 

Додека се одржуваше 
Конгресот, припадници на 
неонацистичкото здружение 
"Хрисија виги Златна Зора" 
протестираа, делејќи 
памфлети на кои пишуваше 
"Надвор Бугари, надвор 
љубители на Скопје". 

Партијата на Македонците во Гр ци-
ја, "Виножито", во гратчето Су ро-
вичево, Леринско, го одржа Вто ри-

от конгрес. На Конгресот се дискутираше 
за активностите на партијата во однос 
на правата на Македонците, од одржу-
вањето на првиот Конгрес  на партијата, 
во Солун, во 2004 година, до денес. Се ка-
ко се разгледуваа и начините како да се 
подобрат правата на македонското мал  -
цинство во оваа наша соседна земја, но 
и како да се интензивираат контак тите 
со месното население на терен, би дејќи, 
како што посочија и самите, пос тојат луѓе 
кои сè уште се плашат да се изјаснат за 
својот идентитет и за нивните права. 

Покрај делегатите на "Виножито" од 
Серско, Воденско, Драмско, Кукушко, 
Ени  џевардарско, Костурско, Каљарско... 
и од солунските села, присуствуваа и 
претставници на Европска Слободна 
Алијанса, каде партијата на Македонците 
е член, претставници на Македонците од 
Албанија, од Бугарија, како и други гос-
ти. Присутните го поздравија Конгресот 
и ја поддржаа партијата во нејзините 
активности. 

На Конгресот беше избрано ново ра-
ководство. Во новиот Совет на партијата 
се избрани 25 члена, од кои тројца се од 
Америка, Австралија и Европа, а избрано 
е и ново Претседателство од девет чле-
на, кое треба да ја подготви партијата за 
изборите за Европскиот парламент за-
кажани за јуни наредната година.

ДЕМОКРАТСКИ 
СРЕДСТВА

Раководството на "Виножито" побара 
македонскиот јазик да биде дел од об-
разовната програма во местата каде жи-
вее македонското малцинство, при што 

треба на македонскиот јазик во учи лиш-
тата, Атанас Парисис, од "Виножито", вели 
дека "тоа би било изводливо доколку ЕУ 
се трансформира во политичка сила, која 
ќе има сила и авторитет да побара од 
некои свои членки, како што се, Бугарија 
и Грција, да ги напуштат шовинистичките 
доктрини и негирањето на малцинствата 
во своите земји".

"Ќе ги користиме - истакнува Парисис 
- сите механизми кои ни ги даваат ев-
ропските институции и внатрешната де-
мократија во Грција. Наша цел е да се 
интернационализира прашањето за приз-
навање на македонското малцинство. 
Главна стратегија е да успееме маке дон-
ското малцинство во Грција да биде приз-
нато како такво, во грчкото општество да 
се продлабочи демократијата и поради 
таа цел ние ќе ги искористиме сите мож-
ности кои ни ги дава Европа".

И покрај грчките притисоци со кои 
како малцинство во оваа соседна земја 
се соочуваат нашинците, тие велат дека 
нема да запрат да ги бараат своите пра ва, 
да докажуваат дека постојат и оти затоа 
ги чекаат уште многу битки. Комен тираат 
и дека многумина Македонци сè уште се 
плашат масовно да влезат во партијата, 
зашто грчката политика се води во насока 
на тоа да се спречи врабо ту вањето на 
оние луѓе кои се членови на "Виножито". 

Иако реалноста не е таква каква што 
ја посакуваат нашинците во Егејот, и 

иако, Грците коментираат дека таму не 
постојат Македонци, односно дека тие 
биле агенти на Скопје, нашите луѓе се 
надеваат на успех. Посочуваат и дека 
нема ништо повредно од тоа човек да се 
бори за своите права. Тоа е долга борба, 
но убедени се дека ќе ја остварат целта. 

Во нејзиното остварување имаат мно-
гу теоретски поддржувачи, но дали ќе 
имаат и во практиката, односно дали 
своите пораки тие ќе ги пренесат на 
вистинското место и дали навистина ќе 
застанат зад нашинците во Егејот. Како 
што е познато, многу пати досега Грција 
беше предупредена за својот однос кон 
македонското малцинство, но нема ни-
каква промена во тој поглед.

Од Европска Слободна Алијанса ве-
тија дека пораките од Конгресот ќе му ги 
пренесат и на грчкиот амбасадор во 
Стразбур, а на Атина и на Европската 

НА ПРАШАЊЕТО    ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАШАЊЕТО  
НА МАКЕДОНСКОТ    О МАЛЦИНСТВО ВО ГРЦИЈАНА МАКЕДОНСКОТ  

потенцира дека во борбата за правата 
на ова малцинство ќе се користат сите 
демократски средства.

Сепак, во однос на прашањето за упо-

"Кога на Грција й требаат мал цин-
ствата, таа ги бара, во спротивно, за 
неа сите миграции се невидливи. 
Затоа јас ќе се свртам како Кара-
манлис, за да не гледам непостојно 
малцинство. Затоа што нема Маке-
донци и Турци во Грција, ќе им се 
обратам на оние кои не постојат", 
иронично изјави претставникот на 
турското малцинство, Абдул Деде.

ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИЗНАВАЊЕ НА 
МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО ВО ГРЦИЈАМАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО ВО ГРЦИЈА



 ЦИОНАЛИЗАЦИЈА  

унија им порачаа дека патот на демо-
кратијата оди од Атина преку Лерин па 
сè до Брисел.

"Кога последниот пат го сретнав грч-
киот амбасадор во Стразбур, му ја об-
јаснив состојбата на Македонците овде, 
но тој ми рече 'не знам'. Сега кога пов-
торно ќе го видам ќе му речам дека Ма-
кедонците се овде и дека тие не се ду-
хови", рече Јан Дитрих.

Охрабрување за Македонците дојде 
и од Иан Димитрис, Федеративна унија 
на националностите:

"Сакам да ве охрабрам, ние се бориме 
за Европа, која ќе ги почитува разно вид-
ностите на народите, а не границите, 
кои се направени со насилство. Маке-
донска, корзиканска или која и да е кул-
тура е дел од културата на Европа. Ние 

не сме од некое старо време, туку луѓе 
кои ќе бидат и во иднина и треба да си 
помагаме", рече Макс Симеони, претс тав-
ник на Европска Слободна Алијанса.

"Можам само да кажам продолжете да 
се борите, бидејќи целта за која се бо-
рите е праведна и имате поддржувачи 
во Европа".

Грегори Валијантос од Грчкиот хел-
синшки комитет, изјави:

"Луѓето тука мислат дека Македонците 
не постојат. Но, во салата се луѓе кои не 
се Грци. За нив не може да се најде ниш-
то во учебниците. Децата учат за Филип 
и за Александар, а потоа има една го ле-
ма празнина. Тој вакуум мора да се по-
полни. Во Грција има Помаци, но не се 
кажува дека тие се етничко малцинство, 
за Турците се вели дека се муслимани, а 

јас прашувам кои Турци не се муслимани. 
Мораме да се отвориме и да ги приз-
наеме малцинствата".

 

ОБЕДИНУВАЊЕ 
Конгресот на "Виножито" на некој на-

чин ги обедини Македонците од сосед-
ните земји во борбата за македонскиот 
идентитет. Всушност, проблемите со кои 
како малцинство се соочуваат во своите 
земји им се идентични.

Стојан Георгиев од ОМО "Илинден" 
ПИРИН од Бугарија, вели: 

"Светот мора да знае дека борбата за 
македонски права не значи промена на 
границите меѓу земјите, туку за Европа и 
за Балкан без граници". 

Градоначалникот на Општина Пустец, 
Република Албанија, Едмонд Темелко, 
посочи: 

"Дојде време Македонците да бараат 
духовно обединување и сами мора да се 
изборат за своите права".

Доде  ка Партијата на Македонците во 
Грција го одржуваше Конгресот во кул-
турниот дом во Суровичево, припадници 
на неонацистичкото здружение "Хрисија 
виги Златна Зора" протестираа, делејќи 
памфлети на кои пишуваше "Надвор Бу-
гари, надвор љубители на Скопје". Сепак, 
ситуацијата не ескалираше, а полицијата 
ги држеше ултранационалистите на со-
одветно растојание, при што не дозволи 
да се случи било каков инцидент. 

За потсетување, протести на ултра на-
ционалистите имаше и на првиот Кон грес 

НА ПРАШАЊЕТО    ЗА ПРИЗНАВАЊЕ  ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 
НА МАКЕДОНСКОТ    О МАЛЦИНСТВО ВО ГРЦИЈА О МАЛЦИНСТВО ВО ГРЦИЈА

на "Виножито" во Солун во 2004 година. 
Илијас Зафиропулос, припадник на 

ини цијативата за обновата на грчката Ко-
мунистичка партија, изјави: 

"Апсурд е државата денес тука да до-
несе полиција за да штити малцинство, 
кое за неа не постои. Но, и тоа е резултат 
на грчкиот фашизам. Грчките интереси 
не се врзани за името Македонија, туку 
не сакаат Македонија да влезе во ЕУ и во 
НАТО, бидејќи со тоа ќе се отворат чув-
ствителни прашања".

Конгресот на "Виножито" се одржа во 
ситуација на многу затегнати односи меѓу 
Република Македонија и Република Гр ција, 
откако Македонија ја поднесе ап ликацијата 
со која ја тужи Грција пред Меѓународниот 
суд за правда, поради повреда на членот 
11 од Времената спо годба. 

ПОДДРШКА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА "ВИНОЖИТО"ПОДДРШКА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА "ВИНОЖИТО"


