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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

П Р Е Д   И З Б О Р Н А  П Р Е Д  

Г Р Ц И Ј А  С Е  П О Д Г О Т В У В А  З А  К У Л     Т У Р О Л О Ш К А  " В О Ј Н А "  С О  М А К Е Д О Н И Ј АГ Р Ц И Ј А  С Е  П О Д Г О Т В У В А  З А  К У Л  
Седмицата по изборите 

ќе се одржи состанок на 
министрите за 
надворешни работи на 
земјите-членки на 
Европската унија, на чиј 
дневен ред ќе биде 
разгледување на 
состојбите на Балканот. На 
овој состанок ќе треба да 
се сумираат резултатите 
од напредокот на 
балканските земји, кои 
доколку бидат оценети 
како позитивни, би 
можеле да добијат зелена 
карта за визна 
либерализација која, пак, 
треба да се реализира во 
текот на годинава. Токму 
затоа мораме да имаме 
чисти избори, се разбира, 
доколку ја посакуваме таа 
либерализација. Но, од 
друга страна, и поради 
фактот дека Република 
Грција е земјата која 
претседава со ОБСЕ, што 
значи дека токму таа ќе ја 
оценува демократичноста 
на изборите, што секако за 
нас е дополнителен 
проблем, бидејќи станува 
збор за земја, со која 
имаме меѓународен спор 
и која е виновна за нашиот 
неуспех во Букурешт.

Неспорен е фактот дека 
преговорите ќе се 
одвиваат во мачна 
атмосфера. И тоа особено 
по тужбата во Хаг, но и 
поради најновата 
реконструкција на 
Владата на грчкиот 
премиер Костас 

Караманлис, во која 
свое место најде 

најголемиот грчки 
националист, Андонис 
Самарас. Неговите 
ставови за македонското 
прашање во Грција, но и 
воопшто кон Република 
Македонија, ни се добро 
познати, особено од 
времето на раните 
деведесетти години, кога 
тој беше министер за 
надворешна политика. 
Токму затоа неговото 
повторно назначување за 
министер, овој пат за 
култура, не е ни малку 
случајно, напротив е 
дополнителен сигнал за 
политиката која 
Република Грција има 
намера да ја води и оваа 
2009 година.

БЛЕ Д  А ТАКТИКАБЛЕ Д  
ИЛИ Н  Е С И Г У Р Н О С Т ? !ИЛИ Н 

Република Македонија мора да реа-
лизира фер и демократски из бо-
ри. Ова е дефинитивна одлука на 

Европската унија, и можеби засега един-
ствениот и најважниот критериум, кој 
нашава земја го доби во новата година. 
2009 година е годината во која Ев роп-
ската унија веќе нема да ни прогледува 
низ прсти кога грешиме, кога не ги по-
читуваме строго зацртаните европски 
правила и кога за сè што е лошо об-
винуваме некој друг. Напротив, таа ри-
горозно вели: Македонија мора да има 

сами виновни, се разбира, доколку се 
имаат предвид минатогодишните пред-
времени парламентарни избори кои, 
да потсетиме, завршија со многу ин-
циденти и една жртва. Неспорен е 
фактот дека поголемиот дел од вината 
треба да ја понесат албанските поли-
тички партии, кои на денот на изборите 
не успеаја да го дисциплинираат својот 
партиски естаблишмент а не, пак, свои те 

чисти избори, бидејќи според неа тоа е 
единствениот пат за напредок на на-
шата земја на патот кон Европската 
унија, но и одлична основа за пре че-
корување на првото скалило, односно 
добивањето визна либерализација.

Овие препораки или ултиматуми, 
ако сакате, се многу сериозни. Тие ве-
лат дека простор за поигрување веќе 
немаме или, пак, дека истиот е толку 
стеснет, што и најмала грешка овој пат 
ќе се разгледува под лупа. За ваквата 
ситуација делумно дефинитивно сме и 

ИЗБОРИТЕ ЗАК А Ж АНИ ЗА МАР ТИЗБОРИТЕ ЗАК А Ж АНИ ЗА МАР Т



13  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 759 / 16.1.2009

П Р Е Д   И З Б О Р Н А  И З Б О Р Н А  

Г Р Ц И Ј А  С Е  П О Д Г О Т В У В А  З А  К У Л     Т У Р О Л О Ш К А  " В О Ј Н А "  С О  М А К Е Д О Н И Ј А Т У Р О Л О Ш К А  " В О Ј Н А "  С О  М А К Е Д О Н И Ј А

На овој состанок ќе треба да се су-
мираат резултатите од напредокот на 
балканските земји, кои доколку бидат 
оценети како позитивни, би можеле да 
добијат зелена карта за визна либе-
рализација која, пак, треба да се реа-
лизира во текот на годинава. Токму 
затоа мораме да имаме чисти избори, 
се разбира, доколку ја посакуваме таа 
либерализација. Но, од друга страна, 

БЛЕ Д  А ТАКТИКАА ТАКТИКА  
ИЛИ Н  Е С И Г У Р Н О С Т ? !Е С И Г У Р Н О С Т ? !

намиката на работата на македонското 
Собрание, кое несомнено треба да из-
гласа одредени измени, пред сè, оние 
кои се однесуваат на цензусот за избор 
на претседател на Република Маке до-
нија, изборите би можеле да се одржат 
на 29 март. Но, доколку, пак, се следат 
европските директиви, би требало да 
се закажат на 22 март. Токму ова е нај-
новата сугестија од страна на Брисел, 
кој претпочитува изборите да бидат 
одржани на 22 март, сè со цел минис-
трите за надворешни работи една сед-
мица подоцна да можат пред себе да 
имаат некаков извештај на изборната 
динамика во нашава земја. Во сед-
мицата по изборите ќе се одржи сос-
танокот на министрите за надворешни 
работи на земјите-членки на Европската 
унија, на чиј дневен ред ќе биде раз-
гледувањето на состојбите на Балканот. 

гласачи но, исто така, факт е дека се-
вкупната оценка од меѓународните фак-
тори оди на контото на Република Ма-
кедонија, како и на контото на сите оние 
гласачи од различни нацио нал ности и 
вероисповести, за кои денот на гласа-
њето се поимаше како празник на де-
мократијата.

Токму затоа мораме да покажеме 

демократија. Мораме да покажеме ев-
ропски начин на однесување и гласање, 
бидејќи тоа дефинитивно ни е единс т-
вениот пат за влез во Европската унија, 
се разбира, доколку навистина поса ку-
ваме да бидеме дел од неа. Тука некаде 
или, пак, рака под рака, со чистите 
избори се наоѓа и прашањето за името, 
односно спорот кој го имаме со Ре-
публика Грција, околу нашето уставно 

име, а кое, да потсетиме, беше сериозна 
пречка за влез на Република Маке-
донија во НАТО, што го раѓа и третиот 
критериум кој, пак, вели: добри добро-
соседски односи! 

Ова дефинитивно е волшебниот 
круг за нашава земја, во кој несомнено 
ќе се вртиме и оваа 2009 година, а кој, 
за жал, ќе биде до полнет со светската 

економска криза, која ед ноставно не 
може да нè одмине и нас.

ИЗБОРИ НА 22 МАРТ!
Значи, чисти избори. Како солза. Ток-

му такви треба да бидат претстојните 
локални и претседателски избори, за-
кажани за март. Доколку се следи ди-

НАМЕСТО НИКОЛА ДИМИТРОВ, СЕГА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИМЕТО ТРЕБА ДА ГИ "ТЕРА" НАМЕСТО НИКОЛА ДИМИТРОВ, СЕГА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИМЕТО ТРЕБА ДА ГИ "ТЕРА" 
НОВИОТ ПРЕГОВАРАЧ ЗОРАН ЈОЛЕВСКИНОВИОТ ПРЕГОВАРАЧ ЗОРАН ЈОЛЕВСКИ
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пак, и поради фактот дека Република 
Грција е земјата која претседава со 
ОБСЕ, што значи дека токму таа ќе ја 
оценува демократичноста на изборите, 
што за нас е дополнителен проблем, би-
дејќи станува збор за земја со која има-
ме меѓународен спор, и која е ви новна 
за нашиот неуспех во Букурешт.

Неспорен е фактот дека поради це-
лосната констелација на односите меѓу 
нашите две земји, Грција овие избори 
ќе ги гледа под лупа. За ситуацијата да 
биде уште посложена, паралелно со из-
борната динамика за подготовка на 
фер и демократски избори, односно 
многу порано или уште во текот на овој 
месец, треба да се случи и новата рунда 
преговори за спорот кој го имаме со 
Република Грција за нашето уставно 
име. Разликата е што наместо Никола 
Димитров, во улога на преговарач од 
македонска страна ќе биде амбасадорот 
на Република Македонија во Соеди не-
тите Американски Држави, Зоран Јо-
левски.

ЗА ГРЦИЈА 
ТУЖБАТА ВО ХАГ 
ДОПОЛНИТЕЛЕН 

ПРОБЛЕМ!
Новата средба на преговарачите Ада-

мантиос Василакис и Зоран Јолевски сè 
уште не е закажана, но според не офи-

та која Република Македонија ја под-
несе против Грција пред Меѓуна род-
ниот суд во Хаг. Тужбата која се од не-
сува на прекршување на спогодбата, 
потпишана меѓу Република Македонија 
и Република Грција, од грчка страна е 
сфатена како наша провокација, која 
наводно дополнително ќе ги влошела 
односите меѓу овие две земји, и ис то-
времено ќе направела значаен застој 
во долгогодишните преговори. Сепак, 
во оваа приказна грчката страна забо-
рава дека на тужбата има намера (како 
што сами изјавија) да возврати рафал-
но, наводно со македонски прекршу-
вања на спогодбата.

Неспорен е фактот дека преговорите 
ќе се одвиваат во мачна атмосфера, 
особено по тужбата во Хаг, но и поради 
најновата реконструкција на Владата на 
грчкиот премиер Костас Караманлис, 
во која свое место најде најголемиот 
грчки националист, Андонис Самарас. 
Неговите ставови за македонското пра-
шање во Грција, но и воопшто кон 
Република Македонија, ни се добро 
познати, особено од времето на раните 
деведесетти години, кога тој беше ми-
нистер за надворешна политика. Токму 
затоа неговото повторно назначување 
за министер, овој пат за култура, не е ни 
малку случајно, напротив тоа е допол-
нителен сигнал за политиката која Ре-
публика Грција има намера да ја води и 
оваа 2009 година.

САМАРАС ЌЕ 
ДОКАЖУВА КОЛКУ Е 

ГОЛЕМ МАКЕДОНЕЦ!?
Реконструкцијата на грчката Влада и 

назначувањето на Андонис Самарас за 

цијални информации, медијаторот Мет -
ју Нимиц има намера да ја закаже мно-
гу набрзо. Од неа не се очекуваат спек-
такуларни резултати, но сепак мора да 
се напомне дека таа е значајна, би деј-
ќи се одржува прв пат во новата го дина 
и, се разбира, со нов преговарач од 
македонска страна. Сè уште не е по-

Со голема скепса за надминување на 
проблемот стартува и грчката страна, 
според која, како што соопштуваат ме-
диумите блиски до Владата на Репуб-
лика Грција, македонските избори во 
март делумно ја попречуваат можноста 
за излез од овој проблем, но сепак како 
непремостлив ѕид ја посочуваат туж ба-

АРХЕОЛОГИЈАТА ЌЕ ГО ИМА 
ГЛАВНИОТ ЗБОР!

Што значи враќањето на 
Ан донис Самарас во грчката 
Вла да? Што значи враќањето 
на власт на некогашниот пре-
дав ник, како што свое вре-
мено го нарекуваа неговите 
сопартијци од Нова демо-
кратија? Што ќе ни до несе не-
говото минис терување? Ова 
се прашањата со кои многу 
повеќе ќе се за ни маваме во 
на редниот период, пред сè, 
поради фактот дека вра ќа-
њето на тврдиот нацио на-
лист во владејачките струк-

тури, не е во општо случајно, 
туку е смислен по тег на Вла-
дата во Грција како про тив-
тежа, односно парирање на 
ма кедонската културна поли-
тика, пред сè, во сферата на 
археологијата. От таму, докол-
ку се следи динамиката на 
истражувањето на македон-
ската култура, односно ар-
хео логија, што дефинитивно 
беше главна точка на кул ту-
рата во изминатава годи на, 
на реднава година очи гледно 
ќе ни мине во кон тра ука жу-
вања со Грција, чиј министер 
за култура несом нено ќе го 
има главниот збор.

знато дали во тимот на преговарачи 
ќе бидат и поранешниот преговарач Ни-
кола Димитров и шефот на Кабинетот 
на премиерот Никола Груевски, Мартин 
Протоѓер, но јасно е дека позициите на 
Република Македонија во овој спор и 
натаму остануваат исти, што за меди-
јаторот Метју Нимиц не е новина, но 
сепак е значаен проблем во надми ну-
вањето на овој ирационален спор.

ЗА ГРЦИТЕ ТУЖБАТА ВО ХАГ – ПРОВОКАЦИЈАЗА ГРЦИТЕ ТУЖБАТА ВО ХАГ – ПРОВОКАЦИЈА



министер за култура очигледно прет-
ставува нова провокација од страна на 
Грција, пред сè, поради фактот дека 
станува збор за тврд националист, кој 
своите националистички ставови има-
ше можност да ги презентира во вре-
мето на осамостојувањето на Република 
Македонија, од позиција на министер 
за надворешни работи. Како кадар на 
Нова демократија, набрзо беше сменет 
од функцијата и тоа од премиерот 
Константин Мицотакис, инаку татко 
на сегашната министерка за надво реш-
ни работи Дора Бакојани. Неговата сме-
на предизвика радикална криза во Гр-
ција, која доведе до предизвикување 
вонредни парламентарни избори, кои 
власта му ја донесоа на ПАСОК, односно 
на тогашната опозиција.

Што значи враќањето на Андонис 
Самарас во грчката Влада? Што значи 
враќањето на власт на некогашниот 
предавник, како што своевремено го 
нарекуваа неговите сопартијци од Нова 
демократија? Што ќе ни донесе него во-
то министе рување? Ова се прашањата 
на кои во наредниот период ќе вни-
маваме многу повеќе, пред сè, поради 
фактот дека враќањето на тврдиот на-
ционалист во владејачките структури 
не е воопшто случајно, туку е смислен 
потег на Владата во Грција, како про-

тивтежа, односно парирање на ма ке-
донската културна политика, пред сè, 
во сферата на археологијата. Оттаму, 
доколку се следи динамиката на истра-
жувањето на македонската култура, 
односно археологија, што дефинитивно 
беше главна точка на културата во 
изминатава година, нареднава година 
очигледно ќе ни мине во контра ука-
жувања со Грција, чиј министер за кул-
тура несомнено ќе го има главниот збор.

Но, за тоа веројатно сме подготвени. 
Исто како и за изборите кои нè оче-
куваат, а кои, како што напомнавме, се 
од особено значење. Се разбира, па-
ралелно со грчката хистерија на Сама-
рас, рочиштата во Хаг, кои допрва треба 
да почнат, и преговорите за името, кои 
Јолевски треба да ги "тера" заедно со 
неговиот грчки колега Василакис. Сè на 
сè, тешка битка за Македонија. Всуш-
ност, како и обично!

     

КАДЕ СЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ?

Изборите се закажани, а двете најголеми политички партии во 
земјава, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ сè уште не ги истакнале своите 
кандидати за претседател на Република Македонија. Опозицијата 
тактизира и го чека ВМРО-ДПМНЕ прва да го истакне својот 
кандидат. Но, и истовремено ја бара личноста која ќе се одлучи 
да влезе во рингот. Од друга страна, пак, вистинското прашање е 
која да биде личноста што ВМРО-ДПМНЕ ќе ја избере како 
кандидат за иден шеф на државата. Она што засега стои како 
понуда не е сосема прифатливо. Поаѓајќи од Срѓан Керим, кој 
несомнено е одличен дипломат, но не е кадар на ВМРО-ДПМНЕ, 
па сè до вицепремиерот Зоран Ставревски, кој важи за кадар на 
ВМРО-ДПМНЕ, но нема никакво политичко и дипломатско ис-
куство. Затоа конкурс!


