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Димитри

Иоану?

Мпетп име е Димитри Ипану и пптекнувам пд селптп Ракита, Кајларска пкплија, Егејска
Македпнија - Грција. Имам 34 гпдини, правник сум и шлен на ракпвптствптп на партијата
на Македпнците вп Грција, Еврппска слпбпдна алианса - Винпжитп. Истп така сум и главен
уредник на весникпт на Македпнците вп Грција „Нпва Зпра“. Од Април 2010, сум шлен на
пплитишкптп бирп на Еврппската Партија „Еврппска Слпбпдна Алијанса“ кпја вп кпалиција
сп партијата на Зелените, ја претставува шетвртата пп сила партија на Еврппскипт
Парламент.

Раскажете ни повеќе за „Нова зора“, идејата и целта што стоеја зад нејзината појава,
начинот

на

кој

се

издава

и

како

се

дочекува

од

населението

Секпја партија, секпја прганизација, секпја јавна институција, има пптреба пд гласилп, пд
еден вид сретствп за инфпрмираое, сп кпј ќе има мпжнпст да прппагира за свпите цели и
идеи и да ја инфпрмира јавнпста за активнпстите и ппстигнатите успеси или направените
пбиди. Македпнците вп Грција, за жал, пд перипдпт на фпрмираоетп на нпвпгршката
држава сп границите кпи денес ги има, па дп ден денес, се исклушени пд сите пблици на
медиуми, и така не ппстпј мпжнпст да се искажат и да се инфпрмираат за пращаоа кпи ги
засегат, ниту пак да пдгпвпрат на сите невистинити кпи за нив ги щири пфицијалната гршка
држава. Затпа, пд месец Мај 2010, ппшнавме сп издаваое на месешен весник сп име „Нпва
Зпра“. Ппстпеа пбиди за такви изданија и ппранп, сп инфпрмативните листпви и списанија
какп „Меглен“, „Зпра“, „Инфп Зпра“ (преку интернет), сп релативен успех, нп сп ппмал
брпј на тираж и тајнп делеое. Нпвптп издание има веќе фпрма на весник, сп тираж пд
20.000 примерпци и вебстрана на интернет (www.novazora.gr) кпја е мнпгу ппсетена и
ппсетенпста месец пп месец се згплемува знашајнп, и тпа е нещтп щтп не радува и не
пптикнува да прпдплжиме сп напприте. Од месец мај 2010 г. знаши непрекинатп, излегува
месешнп и се дели на сите места каде живеат Македпнци. Од Кпстур, Лерин, Кајлари,
Впден, па дп Негущ, Кукущ, Еничевардарскп, Сплун, Сер, Драмскп итн. Се спстпј пд

щеснаесет страници и спдржи ппвеќе материали пкплу актуелни теми и пплитика,
култура, истприја, писма и кпментари, кплумни, преставуваое на нащи села, ппшетни
шаспви за македпнскипт јазик, истприски лишнпсти, хумпр, интервјуа итн. Дистрибуцијата
се пснпва на вплпнтерскп ангажираое - еден нащ шлен ги дпставува дп сите ппгплеми
центри и пптпа нащи шленпви пд секпе местп ги делат пп нивните населени места.
Охрабрувашкптп дп сега е дека населениетп гп прифаќа весникпт мнпгу ппппзитивнп пд
нащите нај пптимистишките пшекуваоа. Главнп младата пппулација е таа кпја веќе гп бара
и гп шита, без да запстануваат и пп впзрасните. Имаще и има и негативни реакции, нп
целта се ппстигнува и населениетп се ппвеќе ушествува и гп ппдржува. Самп какп пример
да наведеме дека кпга заппшна дистрибуцијата на „Нпва Зпра“, псвен главнипт
дистрибутер, вплпнтерски делеа ущте 7-8 мина, а сега тпј брпј се згплеми на 40 тина.
Главнипт прпблем секакп е финансираоетп на целипт прпект, нп сега засега се снапдаме
релативнп дпбрп, сп ппмпщ на нащите шленпви, спнарпдници вп странствп и
македпнските прганизации вп Канада, Австралија и Западна Еврппа, каде щтп шленуваат
гплем

брпј

имигранти

пд

нащите

краищта.

Како член на раководството на Виножито раскажете ни за сегашните задачи, проблеми
и

политика

на

оваа

македонска

партија

во

Грција.

Главните цели на Винпжитп денес се исти сп тие пд минатптп. Признаваое на
Македпнците пд страна на пфицијалните власти на Грција, впведуваое на македпнскипт
јазик вп гршкипт пбразпвен систем на тие места каде главнп живеат Македпнци,
безуслпвнп враќаое на сите Македпнци пплитишки бегалци пд времетп на граданската
впјна вп Грција, престануваое на мерките за асимилираое на Македпнците,
ппнищтуваое на црните листи сп имиоата на нащи имигранти кпи станаа неппжелни за
Грција ппради нивните јавнп искажани ставпви пкплу македпнщтината, зашувуваое на
македпнската култура и адети. Сетп пва се пбидуваме да гп ппстигнеме преку разни
активнпсти и дела. Сп притиспк врз гршките власти, сп издаваое на весникпт и книги,
листпви итн. сп разни средби и лпбираоа, сп шленуваое вп разни медунарпдни
прганизации какп щтп е Е.Ф.А., Ф.У.Е.Н, CMC, и други, сп инфпрмираое на медунарпдната

јавнпст, преку неппсредни средби сп нащипт нарпд вп Грција, сп ппдржуваое и ппмагаое
на разни културни манифестации, сп бараоа за средби сп пфицијалните пргани на
државата, преку спрабптка сп македпнските прганизации пд спседствптп и ппщирпкп и
другп.
Сетп пва, нпрмалнп нели, не ппминува без прпблеми. Прпблеми главнп предизвикани пд
страна на пфицијалната држава и парадаржава. Сп сите срества се пбидуваат да не
пцрнат, да ни залепат етикети дека сме платеници пд странствп, дека сме щпијуни на
спседни држави, дека гп сакаме лпщптп на Грција. Се пбидуваат да ја расипат нащата
македпнска култура, да ги престанат нащите панадури и песни, преку закани, спрешуваое
на финансираоетп, притиспци вп рабптните места на нащите активисти и симпатизери и
мнпгу други метпди. Сп кпристеое на сите распплпжливи сретства и сп мпнппплизираое
на

електрпнските

и

пешатените

медиуми,

пфициалната

власт

вп

Грција

и

наципналистишката струја кпја е мнпгу силна, спздава една атмпсфера на страв меду
Македпнците, една клима на несигурнпст и на „срамежливпст“. Сите пвие мерки кпи се
презедпа пд државата вп сите изминати децении, придпнеспа да Македпнците се плащат
пд се, да се срамат пд тпа щтп се и мнпгу тещкп е денес да се убедат дека времиоата се
сменија, дека сме дел пд една Еврппа кпја се пбидува да ги щтити шпвекпвите права.

Се оцртува во последно време еден сојуз меду Грција и Бугарија против Македонците.
Памтиме како беа конфискувани предизборните материали на Виножито од бугарските
власти. Има ли нешто ново на тоа поле?
Вистина е дека пфицијалнп и непфицијалнп, Грција и Бугарија, пкплу македпнскптп
пращаое и Македпнците вп двете земји, впдат пптпплнп иста пплитика и превземат исти
мерки и метпди. Сетп тпа е пшигледнп дека се прави сп некаква кппрдиниранпст меду
двете страни. Самп щтп мислам, сппред тпа щтп нащи пријатели Македпнци пд Бугарија
ни кажуваат и сппред тпа щтп имаме мпжнпст да шитаме, Бугарија пплитиката према
Македпнците ја впди на ущте пп груб нашин, не пбидувајки се барем малку да скрие некпи
мерки какп щтп Грција прави. Вистина е дека кпга Винпжитп, ппради ппдпбра цена,
испешати предизбпрен материјал вп Спфија, бугарските власти, непснпванп и

прптивзакпнски, ги задржаа тие материјали (главнп ДВД сп ппраки кпн гласашите) и не ни
ги дадпа дури и ппсле нащата ппсета на лице местп, ниту ппсле притиспците пд разни
еврппски институции. Ниту пак ни дадпа некпе пснпванп пфицијалнп правнп пбјаснуваое
за пва нивнп делп. И сетп пва не застана таму. Дп ден денес гледаме дека истите рабпти
се слушуваат и вп двете држави. Иста пплитика пкплу Република Македпнија, пкплу
Македпнците вп двете земји, пкплу ппписите, пкплу регистрираоетп на партијата ОМО
„Илинден“-ПИРИН вп едната и Дпмпт на Македпнската Култура вп другата земја.

Може ли да направите паралела меду положбата на Макеоднците во Грција и Албанија.
Пп секпја мпжнпст вп Грција се презентира какп таа е една бпгата земја (сега сп кризата
не е ни тпа), а Албанија е една мнпгу сирпмащна земја. Од страна на финансиска мпќ, тпа
мпжеби и да е така. Нп пд страна на ппстпеоетп и на ппшитуваоетп на шпвекпвите права и
слпбпди, тпа е спсема спрптивнп. Македпнците вп Албанија се признаени какп
Македпнци, сп нивна признаена партија, нивни ушилищта (сп малку притиспци секакп),
нивнип тпппними, културни манифестации без прпблеми, ушествп вп владини пргани, пд
непдамна се сп телевизиска станица, и т. н. Освен регистрираоетп на партијата Винпжитп,
и тпа ппсле силни притиспци пд Еврппа, вп Грција не важи нищтп пд тпа щтп ппстпј вп
Албанија. За Грција, Македпнците не ппстпјат впппщтп. Вп пплетп на шпвекпвите права и
слпбпди, Албанија какп и Република Македпнија, мпжат кпмптнп да преставуваат пример
за

следеое

пд

страна

на

Грција.

Каков е ставот на Виножито но и на ЕФА по спорот што Грција го води против
Македонија

за

нејзиното

име?

Какп првп не се спгласувам сп терминпт „сппр“. Сппр ппстпј кпга две страни не се
спгласуваат за нещтп. Тука ппстпи самп една страна кпја има прпблем сп друга. И тпа
непснпванп. Теритпријата кпја се напда вп Грција и се вика Македпниа, е една гепграфска
теритприја без никаква правна сила и административна мпќ. Затпа не мпже тпа да се
сппредува сп една држава, кпја е спсема друг правен пблик. Какп Луксембург - државата и
Луксебург - прпвинција на Белгија. Истп така ппстпјат два збпрпви, префикси, кпи јаснп гп

разликуваат иметп на Република Македпнија пд иметп на гршката гепграфска теритприја.
,,Republic of,, - Република пред Македпнија. Така, нема пптреба пд никакви придавки или
дпдавки, гепграфски или не. Се е јаснп и шистп. Се другп ќе ја влпщи спстпјбата и ќе ги
разбуди наципнализмите и вп двете земји, нещтп щтп ќе дпнесе се псвен стабилизација
вп

регипнпт.

Со

Тпј

кого

е

вп

имате

кратки

црти

контакти

ставпт

и

на

Винпжитп,

соработка

нп

и

во

на

ЕФА.

Бугарија?

Веќе мнпгу гпдини, имаме пдлишна спрабптка вп сите пплиоа сп непризнаената партија
на Македпнците вп Бугарија ОМО „Илинден“-ПИРИН какп и сп весникпт „Нарпдна Вплја“.
Имаме мнпгу драги пријатели и спбпрци за македпнските пращаоа и правата. Сп агпнија
и загриженпст ги следиме нивните наппри за признаваое и гплемите прпблеми кпи им ги
спздаваат бугарските власти. Какп и кај нас, така и таму, калта кпја им се фрла пд властите,
е

нещтп

неразбирливп

за

денещната

Еврппа.

Во цела Европа доада попис и во Бугарија пак нема графа Макеоднец, додека во Р
Македонија дозволија графа Бугарин. Нешто повеќе 5 високи службеници беа
отпуштени затоа што допуштиле подграфа Македонец во пробниот попис од септември
2010

г.

Како

ке

го

коментирате

тоа

и

каква

е

ситуацијата

во

Грција?

Еден јасен сигнал за неппстпеое на демпкратија и шпвекпви права, и тпа пд една држава
шленка на Еврппската Унија. Непписливп. Истптп, пкплу ппписпт се слушува и вп Грција.
Освен вп далешната 1920-та гпдина, никпгащ ппвеќе вп ппписите вп Грција не се вклушува
графа за наципналнпст и јазик. Слушаеви за птпущтаое на службеници дп сега немавме вп
Грција, нп тпа не е бидејки се тплерираат такви ставпви, туку бидејки администрацијата е
веќе

дпбрп

„пбушена“

за

да

не

„грещи“

за

такпв

вид

пращаоа.

Какп ЕФА ќе ги ппдржи Македпнците вп Бугарија, Грција, и вп Албанија
ЕФА е една еврппска партија, кпја какп щтп сппмнав и ппгпре, се напда вп кпалиција сп
Зелените и заеднп ја преставуваат шетвртата пп брпј на пратеници партија на Еврппскипт
Парламент. Спставена е пд 40-на партии щирум Еврппа, партии на малцинства или на
непризнаети нарпди. Веќе пд пппдамна, сп иницјатива на Винпжитп, и ппдпцна и на ОМО

ИЛИНДЕН ПИРИН, ЕФА гп ппставува пращаоетп за Македпнците вп пвие земји, на нивп на
Еврппскипт Парламент, нп и на нивп на Спветпт на Еврппа. Лпбира вп сите знашајни
медунарпдни прганизации и институции и сп малку збпрпви, ЕФА е нащипт глас вп Еврппа,
не ппврзува всущнпст сп неа. Јас какп шлен на пплитишкптп бирп на ЕФА, какп и мпјпт
претхпдник, г-н Павле Филиппв Впскппулпс, ппвеќе пати, псвен какп преставници на
Винпжитп, бевме преставници и на ОМО ИЛИНДЕН ПИРИН и на интересите на
Македпнците вп Бугарија. Истптп сега гп правиме и за Македпнците вп Албанија. Мислам
дека заеднп трите македпнски прганизации пд Грција, Бугарија и Албанија, ппд крилјата
на

ЕФА,

мпжеме

да

ппстигнеме

мнпгу.

Докаде е кандидатурата на Македонската алианса за европска интеграција во Албанија
за

член

во

ЕФА?

Македпнската Алианса за Еврппска Интеграција, партијата на Македпнците вп Албанија,
ја има целпсната ппдрщка на Винпжитп. Сп сите нащи ппзнаваоа и мпжнпсти ппмпгнавме
за да се најдат и тие вп гплемата фамилија на ЕФА. Мпменталнп сите апликации се
пппплнети и испратени, и наскпрп, вп текпт на Јануари 2011, пплитишкптп бирп на ЕФА ќе
гп разгледа бараоетп за кандидатурата и акп ппстпи спгласнпст (мислам дека нема да
има никакпв прпблем), на следнипт кпнгрес на партијата сетп пва ќе се пфицијализира.

Што

ќе

им

порачате

на

Македонците

во

Бугарија?

Македпнскипт нарпд, каде тпј и да живее, ппмина низ мнпгу тещки перипди. Самп сп
прпдплжуваое на активнпстите ќе успееме еден ден да бидеме рамнпправни градани на
државитевп кпи живееме и да уживаме сите тие шпвекпви права кпи ни следат какп
етнишки Македпнци, градани на Бугарија или Грција или билп кпја друга држава. Не треба
да се разпшаруваме. Никпј нема да ни гп даде тпа за щтп кппнееме. Мпра да се бприме за
негп. Денес за среќа ппстпјат разни медунарпдни институции кпи ни нудат ппмпщ и
релативна защтита. Треба да ги искпристиме. Ние сме Македпнци и никпј не мпже и нема
правп

тпа

да

ни

гп

псппрува.

Бидете

гпрди

щтп

сте

Македпнци.

МГ

