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Нашите јужни соседи, Грците, или како што сами се на-
рекуваат Елини, евидентно е - не го сакаат својот национален 
идентитет (грчки) и сакаат да го менуваат. Следствено на тоа 
ќе го менуваат и името на својата држава. Се чувствувале 
како потомци по крв на нивниот антички најголем воен не-
пријател, и тогаш, од нив наречен варварин - Александар Ма-
 кедонски. Многу ја сакаат античката македонска историја, 
култура и се задоени дека е исклучително само нивна. Затоа, 
наместо Елини (Грци) ќе се именуваат како Македонци, а др-
жавата, најверојатно сакаат да им се вика Македонија. Не-
веројатно, но според нивната и досегашната ирационалност, 
од сегашните Елини (Грци) и нивното државно и политичко 
водство може и тоа да се очекува.

Намерата за преименување на националниот идентитет и 
на државата веќе неколку години сè почесто и гласно се 
најавува. На неодамнешната воена парада во Солун, пред 
бројни гости, министри за одбрана на повеќе држави од 
Југоисточна Европа, грчките војници-парадери хистерично 
ја искажуваа својата волја за нов идентитет: "Во крвта на 
секој вистински Грк тече македонска крв. Македонија е грч-
ка, не ја даваме на 'скопјани'".

На претходни слични воени и државни манифестации на 
Грција, исто така, беше нагласувана свеста за Елините дека 
тие се потомци на античките Македонци, дека античката 
македонска историја е нивен континуитет и дека "дрскост е 
од 'ФАЈРОМ' што им ја присвојува историјата: 'Македонија е 
единствена и само грчка'".

Грчките власти пред само 2-3 децении ги лансираа лаж-
ните аргументи дека Македонија е грчка, отсекогаш била 
грчка, дека Грците се потомци на славните антички Ма ке-
донци. Таа лага нон-стоп ја повторуваа по принципот на Ге-
белсовата парола "сто пати кажана лага и за оној кој прв пат 
ја смислил и изрекол е единствена вистина", и денес се убе-
дени дека е така. Со така испран мозок Грците имаат право 
да посакуваат да си ги преименуваат националниот иден-
титет и името на државата според името на "нивните" прет-
ходници. Но, секој кој малку ја познава историјата со право 
ќе констатира дека Грците се во голема заблуда. Историските 
факти се поинакви.

Факт е дека Грција како држава е формирана во 1830 го-
дина од дотогаш полис-државички на иницијатива и со по-
мош на тогаш влијателните монархистички држави во Ев ро па. 
Таа нова држава од север граничела со отоманската про-
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винција Македонија. Ниту дел од денешна Егејска Македонија 
не влегол во состав на таа држава. Таа провинција тогаш за 
нив била варварска територија, во неа не живееле Грци. На 
Грција не й припаѓала територија од Македонија сè до 1913 
година. Таа година со Букурешкиот договор за мир, ото ман-
ската провинција Македонија била распарчена, односно рас-
поделена на Србија (Вардарска Македонија, денешна Ре-
публика Македонија), на Бугарија (денешна Пиринска Ма ке-
донија) и најголем дел на Грција (Егејска Македонија или до 
пред некое време - Северна Грција).

Со Букурешкиот договор од 1913 година Грција прв пат се 
здобива со територија од етничка Македонија. Со подарокот 
територија од Македонија, Грција со тој договор добива и 
обврска на домицилното население да им обезбеди и да 
практикува културен и образовен развој на сопствен јазик, 
на којшто зборува тоа население. Но, Грција ја користи криз-
ната состојба во Европа и регионот (Балканските војни, Пр-
вата светска војна, Октомвриската револуција), поради која 
европските сили биле ангажирани со свои проблеми и не 
извршува ништо од обврските, напротив, таа спроведува 
репресивни мерки кон македонското население, врши при-
тисок за асимилирање на Македонците, издава разни дек-
рети за забрана на користење на македонскиот јазик. Во тој 
период Грција извршува и "размена" на населението. Ги про-
гонува Турците од Македонија и на нивните имоти ги до-
селува Грците од Мала Азија, од Ерменија... Оттогаш на таа 
територија живеат и Грци. За време на Граѓанската војна во 
Грција, 1948 година, и подоцна врши терор врз македонското 
население, го протерува и нивните имоти им ги конфискува. 
Подоцна, со декрет им забранува враќање на протераните 
доколку не се идентификуваат како Грци.

Овие факти не й се непознати на Европа, ги има во нив-
ните дипломатски архиви, но во својствен стил, не го караат 
своето милениче (Грција). Најновиот "компромисен" став на 
Грција во однос на прашањето за името на Р Македонија да 
биде со географска одредница Северна Македонија, а Ма-
кедонија да биде идно име на Грција, односно Грција да се 
преименува во Македонија. А во одредена иднина денешна 
Грција и Р Македонија да бидат во единствена федерална 
или конфедерална заедничка држава Македонија.

Харалампи Арсовски
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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отво  -
ре ност кон јавноста. Овде автен тич   но обја ву ваме и текстови 
кои не се во со гласност со на шата уредувачка политика.

ФОЛКЛОРОТ  ДЕМОНСТРИРА  ФОЛКЛОРОТ  ДЕМОНСТРИРА  
МИНАТО ,  СЕГАШНОСТ  И  МИНАТО ,  СЕГАШНОСТ  И  
ИДНИНА  НА  ЕДЕН  НАРОДИДНИНА  НА  ЕДЕН  НАРОД

Културно-уметничкото друштво "ГЕРДАН" неодамна го про-
слави своето 40-годишно постоење, кое преку игра и пес на 
ја шири, зајакнува, воскреснува македонската култура на 
Балканот. "ГЕРДАН" e прво културно-уметничкото друштво во 
Охрид, а се формира со цел да ги собере сите стари песни, 
ора, обичаи, носии во градот и околината, кои потоа успеа 
да ги постави музички и кореографски оригинално и да ги 
прикаже пред јавноста преку многубројни концерти, одр-
жани во Македонија, низ многу градови и села на тогашна 
Југославија, како и во многу европски држави. 

Ова друштво името го доби по украсниот накит од на-
нижани бисери или пари, кој го носат невестите и младите 
девојки околу вратот.

Фолклорот е жива уметност на еден народ, тој образува, 
воспитува, фолклорот зборува и ја полни душата и очите на 
секој гледач. Фолклорот демонстрира минато, сегашност и 
иднина на еден народ т.е. спречување на заборавот.

Македонската култура е една од темелите на европската 
култура. Македонија е место на првата цивилизација во Ев-
ропа од која произлегле многу подоцнежни земји и држави, 

кои презеле, а и ден денес крадат и слават дел од маке-
донската култура. А, од друга страна, пак, го негираат пос-
тоењето на македонската нација, како и автентичноста на 
македонскиот јазик, обичаи и култура.

Членувањето во фолклорен ансамбл за младите прет ста-
вува формирање лик со морални и патриотски особини, 
градење уметничка душа. А "ГЕРДАН" тоа го постигнува 40 
години. 

Четириесет години постоење на КУД "ГЕРДАН" е период 
исполнет со културна борба преку ора, песни, носии, обичаи 
и традиции, како доказ за опстојувањето на Македонија низ 
вековите.

Славко Ј. Ѓоргоски,
прв играорец и кореограф на КУД "ГЕРДАН"


