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Вовед

настан на неделата
Според извештајот на IBM Institute for Business Value

Македонија е прва во светот по бројот
на новоoтворени работни места
СЈО со нов политички театар

СДСМ во паника од избори
повторно ја активираше Катица
Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

В

о екот на расчистувањето на
последиците од катастрофал
ната поплава во Скопје, абер
стигна од портпаролката во сенка
на СДСМ, специјалната обвинител
ка Катица Јанева. Од писменото со
општение меѓу редови разбравме
дека е жива и здрава, дека убаво си
поминала кај ќерка ѝ на свадба, дека
добро се одморила на годишниот
одмор и дека ќе продолжи да работи
како приврзок на обвинетиот Заев
и на СДСМ.
Познавајќи го досегашниот начин на
функционирање на СЈО и на СДСМ по
принцип на врзани садови, сосема
очекувано беше до крај на месецов
да се појави специјалната Јанева со
уште еден политичко-циркузантски
настап без никаква правна логика.
Во деновите пред 31 август, кога пар
тиските лидери треба да донесат
конечна одлука дали се исполнети
условите за одржување фер избори,
само прашање на време беше кога ќе
се јави џокерот на Заев за повторно
да почне да креир
 а атмосфера на
криза и услови за бегство од избори.

Колку и да сака здраворазумен човек
позитивно да гледа на улогата на
СЈО во разрешувањето на кризата,
не може да не се запраша која е по
ентата на таквите јавни бламирања
(макар и преку соопштение), кои не
служат за ништо друго освен за бесп
латен политички маркетинг на Заев
и на опозицијата. Згора на сѐ, влијае
контрапродуктивно на угледот на
институцијата.
На никој сѐ уште не му е јасно која
ѝ беше потребата на Катица Јане
ва да ја информира јавноста дека
6
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„во периодот што следува ќе има
зголемена фреквенција на лица во
СЈО“. Специјалната сака да ги извести
граѓаните дека, конечно, решила да
си ја заработува платата. Дали тоа
значи дека, конечно, заврши сезо
ната на организирање и играње по
свадби и дека годинава не планира
да прави зимница? Па, кому, освен
на опозицијата, му е гајле колкава
фреквенција има во просториите на
СЈО? Не е важна бројката на луѓе што
влегле и излегле од зградата, важно
е дали во текот на досегашната рабо
та обвинителите успеале да соберат
какви било квалитетни докази кои
би ги потврдиле сомненијата за кри
минал. Ако ги имаат, нека повелат во
суд каде што ќе ја докажат вината
на осомничените. Народот тоа сака
да го чуе и види. Ако немаат докази,
нека молчат и нека работат.
Каква ли е само таа информација
дека „постапките се однесуваат на
досега објавени и необјавени неов
ластено прислушувани разговори“?
Кому му е грижа кој разговор од тие
600.000 што ги доби од Заев ќе биде
употребен за отворање на постап
ка? Кому воопшто му е грижа колку
предмети планираат да отворат?

Место СЈО да ја труе јавноста со бес
предметни соопштенија за да прика
же некаква активност, Катица треба
да се појави лично и да одговори што
конкретно сработила во изминатата
година. За овој одговор не може да
се крие зад „тајноста на постапката“
затоа што е должна да даде отчет за
сработеното пред граѓаните.

евра народни пари. Ако специјал
ната навистина сака да се симне од
врвот на листата најнедоверливи
личности, на која дури е и пред Зо
ран Заев, треба да престане да дроби
празна слама и да се одважи да даде
конкретни одговори.
И тоа, пред сѐ, информации во вр
ска со истрагата за аферата „Пуч“,
основната причина за формирање
то и постоењето на Специјалното
јавно обвинителство. Јавноста уште
чека да дознае кој прислушувал, по
чија нарачка го правел тоа, за кого
работел Верушевски, кои биле над
ворешните пријатели на Заев, колку
граѓани се опфатени со нелегалното
прислушување? Дали е точно дека
20.000 македонски граѓани биле
прислушувани и кои се тие? Сите
тие имаат право да добијат папки со
нивни разговори исто како најбли
ските соработници на Заев.

публика Македонија е рангирана на
Рновепроoтво
вото место во светот по бројот на
рени работни места по глава

на жител. Убедливо пред сите останати
земји во Европа и во светот, Македонија е
прворангирана за 2015 година во соглас
ност со објавените нови работни места од
директни странски инвестиции по глава
на жител во годишниот извештај на Global
Location Trends, објавен во август 2016
година од „IBM Institute for Business Value“.

Покрај сите предизвици со кои се со
очуваше и се соочува нашата држава
на политички план и наметнатата по
литичка криза што со себе ги донесе и
дополнителните економски ризици, еве
и една одлична вест за нашата држава
- оцени преку Фејсбук лидерот на ВМРОДПМНЕ, Никола Груевски, коментирајќи
ја информацијата.
�

„IBM Institute for Business Value“ е рено
мирана деловна истражувачка организа

ција која се фокусира на менаџерски и на
економски прашања со кои се соочуваат
компаниите и владите од целиот свет.
Конкретниот извештај Global Location
Trends за рангирањето на Република
Македонија е изработен од страна на
„IBM – Plant Location International”, спе
цијализиран за корпоративна локација и
стратегии за економски развој во светот.

Институтот укажува на тоа дека и мали
те држави може да бидат успешни, а Маке
донија втора година по ред е рангирана на
првото место во светот, односно и за 2014
година во согласност со објавените нови
работни места од директни странски ин
вестиции по глава на жител Македонија
се најде на врвот на ранг-листата на овој
институт , вели Груевски.
�

Она што е поважно, што политиките
за привлекување странски инвестиции
даваат резултати и тие се вреднувани
од оваа, како и од многу други меѓуна
�

родни организации. Мојот сон, часовите
поминати со тимот за инвестиции во
реализација на она во што силно веру
ваме, се исплатува. Мојата лична цел
уште од првиот ден кога ВМРО-ДПМНЕ
ја доби довербата да ја управува држава
та е како да се намали невработеноста,
она што претставуваше можеби и нај
големото барање и најболната страна
на македонските граѓани. И по извесен
период можам да кажам дека во голема
мера успеавме, ја намаливме невработе
носта. Тоа го говорат и бројките. Од 38
отсто, колку што изнесуваше во времето
на СДСМ, ја намаливме на 24,5 отсто во
првиот квартал на оваа година, а цели
2,8 отсто за само една година. Огромен
удел во ова намалување имаат странски
те директни инвестиции кои носат нови
работни места за невработените, но и
работа и вмрежување со многу домашни
компании. Ова е и најдобар демант на си
те коишто нѐ критикуваат за политиките
за носење странски инвестиции. Ние ги
носиме затоа што на Македонија ѝ треба
брз напредок, многу нови работни места
коишто можат да ги овозможат единс
твено поголемите странски компании,
но тоа е и огромна потпора за домашно
то стопанство - порача Груевски преку
социјалните мрежи. �

Јанева, која е дебело платена од
народни пари, има обврска да ја
сервира вистината на маса, а не да
ја манипулира јавноста и да води
предизборни кампањи. Граѓаните
имаат право да ја дознаат вистина
та и, порано или подоцна, повеќе од
сигурно е дека ќе ги добијат тие ин
формации, сакале Заев и Јанева да
откријат или не.

Катица Јанева и СЈО мораат посе
риозно да ги оправдаат милионите
www.republika.mk
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Коце Трајановски | градоначалник на град Скопје

ОСТАВКА МИ
БАРААТ ТИЕ ШТО
ГО ИСПОКРАДОА
СКОПЈЕ
Скопје е украден град и СДСМ го сведува на месна заедница. Одземен
му е севкупниот имот со кој располагал. Одземени му се пазарите, гро
биштата, ГТЦ, некогашниот ПУИК, „Топлификација“, „Градски аптеки“...
Барањето оставка е само политички маркетинг, собирање политички
поени; сега пренесете им нека повелат на терен да им помогнат на луѓе
то, имаме време да дискутираме за оставката, вели Трајановски
Разговараше | Наум Стоилковски
Фото | Дејан Станчевски

Постојано на терен во коорди
нирање, но и со лично учество
во расчистувањето. Десетина
дена потоа, каква е состојбата?
Трајановски: Состојбата полека
се стабилизира. Навистина беше
катастрофална. Морам да изра
зам жалење за загубените животи
и сочувство за семејствата. Ова е
една елементарна непогода ко
ја, според експертите, се случува
еднаш во 1.000 години, една биб
лиска катастрофа. Практично се
случи феномен. Водената маса која
патува од Јадранско Море преку
Грција, Албанија, Косово преку
Шар Планина ја минува Македо
нија на патот кон Србија, Бугарија,
Романија и нагоре во тој дел, но се
случи во делот на Скопска Црна
Гора таа да застане за момент и
се формираше таа воздушно-во
дена маса, која е висока и долга
12 километри и таа застана токму
над селата Црешево и Смилковци,
значи во реон
 от на Раштак, Була
чани, Страчинци кон Арачиново.
Таа водена маса за краток период
�
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се истури на тој регион. Ние све
дочевме за 800 грмотевици, значи
800 судири на облаците, со што
практично се празни таа водена
атмосферска маса да падне долу.
И сакам да потенцирам дека таа
падна најмногу во планинскиот
дел што е стрмен и насочен кон
селата Смилковци, Црешево, Ви
ниче, Страчинци, Брњарци, малку
дојде до Булачани, а таа огромна
водена маса со висина, велат дека
во долните делови кај Стајковци
и Синѓелиќ била висока и до два
метри, уривала сѐ пред себе. Прво
се погодени Смилковци, Црешево,
Виниче, Страчинци, Брњарци и таа
од таму се движи надолу, удира во
обиколницата, ја минува, за жал,
многу возила што се движеле по
неа биле зафатени и голем број од
возилата биле однесени речиси до
првите куќи во Стајковци и делот
во Сингелиќ, особено делот Каме
ник. Носени се по 500-1000 метри
по полето, дури едно возило беше
качено три метри на подвозникот
и тука висеше со браникот. Притоа
имаше и човечки жртви од тие во
зила. Водената маса потоа влегува
www.republika.mk

во Стајковци и Синѓелиќ, се про
бива во куќите, дел оди десно кон
Инџиково и кон Ченто. Но, таму
веќе нема кал бидејќи е поурбан
дел. Но, и Стајковци и Синѓелиќ се
зафатени со многу кал донесена
од нивите од Црешево, Смилков
ци, нивите околу обиколницата
и таа водено-каллива маса удира
во куќите, дворовите, улиците, во
што се однесени над 20 животи,
многу добиток страда, овци, ку
чиња, свињи, крави. Потоа поч
нува да се движи кон Илинден,
доаѓа во делот на Арачиновски
Шамак, хотелот „Белви“ и тука го
прифаќа, влегува во каналот. Но,
и тој не може да ја прими целата
вода и ги поплавува првите ку
ќи од општина Илинден, особено
оној дел над патот кон Куманово.
Зафатено е едно големо подрачје,
од една огромна водена маса која
за кратко време урива сѐ пред себе.
Се појавија многу обвинувања
и шпекулации, па со ред. По
пуштил ли насипот кај Смил
ковско Езеро, тоа беше една од
шпекулациите?
�

Трајановски: Не. Таму има две
езера, Смилковско и Стајковско,
кое не го споменуваат многу затоа
што е помало и надвор од патот,
подалеку. Не е попуштен ниту тој
насип. Значи не се работи за нешто
што ние сме можеле да го спречи
ме во смисла дека не е направен
добар насип, па тоа ги поплавило.
И да било така, тоа езеро нема та
ква количина вода што падна за
оваа елементарна непогода.

Да одговориме на следното:
Има или нема атмосферска и фе
кална канализација во тој дел
на општина Гази Баба?
Трајановски: Пак ќе потенци
рам, оваа елементарна непогода го
погоди во 90 проценти руралниот
дел на општина Гази Баба. Мала
дигресија; не беше само Гази Ба
ба погодена, туку и дел од Бутел,
Шуто Оризари, во подрумскиот
дел, Аеродром покрај усјанскиот
канал, Кисела Вода, патот од Сопи
ште, Карпош... Но, тука се случи во
руралниот дел, во селскиот дел, но
во планината, каде што водата од
планинскиот дел со огромна брзи
�

на се спушта надолу. Така што, не
постои атмосферска ниту фекална
канализација што може да прими
толкаво количество вода. Ние зна
еме дека има вакви елементарни
непогоди и во Франција, Германи
ја, САД секоја година, и се повто
руваат и се најавуваат и повторно
не можат да се справат со толкава
водена маса и невреме. Така што,
направена е фекална канализа
ција во Смилковци и во Црешево,
тие две се малку поголеми села во
подолниот дел на Скопска Црна
Гора, направена е фекална кана
лизација. Стајковци и Синѓелиќ
се целосно покриени со фекална
канализација.
Помогна ли тоа во состојбата?
Трајановски: Фекалните ка
нализации многу помогнаа во
намалување на штетите и во по
брзо истекување на водата. Пр
виот бран и по него не можеше
никаква канализација, ниту ка
налската мрежа, веројатно подо
лу ќе зборуваме и за каналската
мрежа, да ја прими целата вода и
да нема никакви последици. Но,
�
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каналската мрежа, атмосферска
та и фекалната канализација се
потребни за кога ќе се намалат
водите, за пократко време да би
дат истечени. Но, направена е фе
кална канализација од Стајковци,
Инџиково, Економија, Сингелиќ,
преку автопатот Скопје - Кумано
во, покрај Хиподром, на Вардар,
таму има препумпна станица која
ја подига водата и ја пушта во Вар
дар. Таа канализација е пуштена
во 2009 година или во 2010 го
дина. Таа одигра огромна улога.
Но, настана проблем во Инџико
во. Имаше проблем со тоа што во
прв момент водата ја преполну
ва канализацијата и таа почнува
да истекува. Со оглед на тоа што
не може да ја прими целата вода,
почнува да се излива во Синѓелиќ.
Во Синѓелиќ има каналска мрежа
која можеше да ги собере водите
бидејќи каналот веќе почна да се
празни, со големите пумпи вода
та од фекалната канализација се
префрлаше во каналот за да може
што повеќе вода да мине низ таа
канализација, дел да оди кон Вар
дар, а дел кон каналот. Така што,
петок, 19 август 2016 година
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интервју
прво што се направи при помо
шта, Владата набави 1.000 пумпи
од 500 и 1.000 литри во минута и
тие почнаа да се распоредуваат
по региони. Тука мора да спом
нам дека се определија координа
тори по региони, меѓу кои бевме
јас, министрите Пешевски, Чавков,
Башким, Спасов, и секоја вечер на
владини седници се реферираше.
И постојано цело време од утро
од 7 часот до навечер до 20 часот
бевме во штабот, а потоа во Вла
дата ги сумиравме резултатите,
што треба да се стори, што треба
да се ангажира од механизација,
практично на тој начин многу по
брзо се справивме со кризата. Ќе
повторам, не постои фекална и ат
мосферска канализација, особено
во руралниот дел, што ќе можеше
да ја прими водата од оваа елемен
тарна непогода.

Ги спомнавме каналите и ка
налскиот систем.
Трајановски: Има каналски
систем во овој дел на Гази Ба
ба. Еден дел е од езерото Кам
ник, испустот од Железара, низ
Ченто, Инџиково, покрај патот
Скопје - Куманово преку „Белви“
се вклучува во Арачиновски ка
нал и тој влегува преку Илинден,
Мралино, Кадино, покрај Дрма,
пред Петровец околу Огњанци и
оди во Таор. Има уште еден канал
што оди пред наплатната рампа
и практично тука се сливаат си
те води кои доаѓ аат од Скопска
Црна Гора. Покрај тоа, има уште
еден Ободен канал, којшто почну
ва од Синѓелиќ, во помал пресек
почнува од Смилковско и Стај
ковско Езеро, веќе на патот кон
Стајковци е во голем профил, оди
под Брњарци, оди во долниот дел
на Арачиново, под живинарската
фарма „Белимбегово“, минува кон
индустриските зони, над Мра
лино, зад Кадино, меѓу Кадино
и аеродромот минува над нап
латната рампа „Петровец“, над
Ржаничино и потоа оди до Таор.
Тој се смета за Ободен канал, кој
треба да ги прими водите што
доаѓаат од Стајковци, Страчинци,
Смилковци и да ги однесе до Таор.
Овие канали редовно се одржува
ат и во делот под Општината и во
делот под Град Скопје.
�

Трајановски: Таор е во Зелени
ково, но атарот се простира и на
другата страна на Вардар. Сите
води доаѓаат таму. Земјиштето
е пониско од нивото на Вардар.
Затоа уште во 20-тите години на
минатиот век е направена пумпна
станица, има и машини кои рабо
тат уште од 1935 година и има
ат капацитет од 60.000 литри во
минута. Сега тие се зголемени со
други пумпи кои ги донесовме за
побрзо и поефикасно испумпува
ње на водата. Во едни нормални
врнежи до 30-50 литри тие пум
пи си ја вршат функцијата, но во
едни вакви огромни поплави, не
ма пумпи што може да постигнат.
Сега се размислува да се удвои тој
капацитет. Водата сега се разлеала,
па повторно се враќа во каналот
по ден-два, па доаѓа како редуци
рана вода без таков налет како во
првиот дел кај Скопска Црна Гора.
Во расчистувањето учеству
ваа и волонтери, и МВР, и АРМ
и сите јавни претпријатија. Се
донира помош и од граѓаните, и
од организациите, и од странс
тво. Но, имаше ли доволно брза
реакција?
Трајановски: Реакцијата беше
многу брза. АРМ за речиси поло
вина час беше на терен. Првото
што се правеше беше да се спасат
човечките животи. Вечерта јас бев
таму во 21 часот. Имаше и многу
револтирани граѓани, јас не им
замерувам, секој имаше некоја не
�

Има ли капацитет системот кај
Таор да ги исфрли сите води?
�
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среќа, проблем, можеби и загубен
член на семејството, така што има
ат право да бидат револтирани.
Наше е таа револтираност да не ја
земе енергијата, напротив, да даде
енергија што повеќе да се ангажи
раме со механизација и луѓе да мо
же да помагаат. Во првиот период
беше да се спасуваат луѓе. Бевме
заедно со министерот Дритон Ку
чи, каде што доаѓаа граѓаните кај
последна 45 (автобуската станица
н.з.) и бараа начини како да се изв
лечат луѓето. Праќавме од специ
јалните полициски сили. Почнаа
со хермелини и повисоки возила
кои ги извлекуваа луѓето. Така
што над 1000 луѓе се спасија да
не настрадаат во оваа поплава. Во
тие моменти кога иде водена маса,
прво што спасуваш, спасуваш луѓе.
Имаше луѓе по покриви, во куќи во
вода до појас, некаде каде што беа
затворени врати, прозорци, сето
тоа да се пробие, да се отвори, да
се спасат животи, да се однесат на
суво. Кога ќе заврши евакуац
 ијата
на луѓето, почнува потрагата по
починатите и почнува вадењето
на водата и испумпувањето во
каналите и во канализациите и
чистењето на улиците.
Вие станавте дел и главна
тема на дневно-политичките
префрлања. Опозицијата бара
оставка од Вас, а за владејачка
та партија сте најдобриот гра
доначалник на Скопје досега.
Како ги доживувате обвинува
�

њата, колку тие ви одземаат
енергија во овие моменти?
Трајановски: Опозицијата од
мене бара оставка одамна. СДСМ
бара оставка за секој успешен
проект, за секој направен буле
вар. На Советот се бара оставка
затоа што не било направено во
некој друг дел. Секогаш се гле
да напредокот што еден човек
и институција го направиле во
еден одреден период. Не дали ги
направил условите добри, туку
какви биле условите и колкав на
предок е постигнат. Може не сме
ги стигнале Белград и Загреб, но
треба да се гледа колкав чекор
напред е направен според усло
вите кои се затекнати и колку се
подобриле условите за живеење.
Градот Скопје, практично, е укра
ден град токму од партијата
што од мене бара оставка. Ко
га имаа свој премиер и Влада, а
ВМРО-ДПМНЕ тогаш не беше во
власта, од 1992 до 1998 година,
Скопје е украден град и сведен од
таа партија на месна заедница. Од
земен му е севкупниот имот со кој
располагал. Одземени му се сите
станови, ПУИК, кој сега е државен,
беше под Град Скопје. Кога одам на
состанок со Јанковиќ (градоначал
ник на Љубљана, Словенија - н.з.)
или со Бандиќ (градоначалник на
Загреб, Хрватска - н.з.), Јанковиќ
ме прашува дали имаме станови.
Јас имам 15.000 станови. Градот
Скопје имал 15.000, можеби и
20.000 станови, но тие со одлука
стануваат државни и потоа ги про
дава или распределува. Исто така,
„Градски аптеки“ имавме. Љубља
на од градските аптеки добива 25
милиони евра годишно, Јанковиќ
вели дека најголемиот приход по
крај данокот на имот е оттаму. Да
ги прашам зошто му се земени
„Градски аптеки“ на Скопје и кому
му се дадени? Исто така, Градски
трговски центар, каде што сите
локали беа на Градот Скопје, кој
го продаде и кој ги зема, и како
кирија и како имот, на Град Скоп
је? Потоа, му се одзеде а.д. „Бутел“,
гробиштата се одземени, тоа го
нема никаде во регионот. „Скоп
ски пазар“? Еве, другите градови
низ Македонија ги имаат пазари
те. На Градот Скопје му ги прива
тизираа пазарите, што се тезги,
подвижен имот, под тезгите, сето
тоа е приватизирано. Град Скопје

не може да организира квалитет
ни пазари. „Топлификација“ беше
на Град Скопје.

Сето тоа придонесува Скопје да
биде сиромашен град, да нема
приходи. Сега истите луѓе бара
ат Скопје да направи нешто над
вор од своите можности. Значи,
не може некој да бара оставка, а
претходно да бил на власт и да
имал можност да направи нешто, а
не направил, туку му одмогнал на
Град Скопје. Дури и ние каде што
сме сега, сме кираџии, земјиштето
не е на Град Скопје, до тој степен е
дојден Градот. Барањето оставка е
само политички маркетинг, соби
рање политички поен
 и, па дали
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тоа било за паднато дрво, расипан
автобус или насобран смет. Но, се
га ги замолувам да се концентри
раме на решавање и на санирање
на последиците од поплавите. Тие
бараат оставка кога јас секој ден
доаѓам дома во 2-3 часот по пол
ноќ, станувам во 6-7 и повторно
сум на терен. Немам време ниту
да ги прочитам вестите во кои ми
барале оставка. Сега пренесете им
нека повелат на терен да им по
могнат на луѓето, но не еден ден
или повремено. Имаме време, нека
помине сево ова побрзо, со што
помалку последици, па потоа на
Советот на Град Скопје сигурно
ќе ја бараат оставката, како и ин
формации за поплавите. �
петок, 19 август 2016 година

11

колумна
Сите што со години и со
децении тврдеа дека еден
од триесетте најбогати луѓе
на светот ги користи својата
фондација „Отворено
општество“ и мрежата
невладини организации
што ги финансира за
наметнување политички
одлуки добија
потврда за тоа

Протечените документи потврдија

Соросовите
платеници
одработуваат
политичка агенда
Пишува | Горан Мом ироски

П

овеќе од 2.500 интерни доку
менти, електронски пораки,
извештаи и друг вид комуни
кација меѓу вработените, членовите
на управниот одбор и партнерите на
фондацијата „Отворено општество“
(ФОО) се достапни за јавноста отка
ко прво, засега непознати, хакери
влегле во внатрешниот компјутер

ски систем на фондацијата, а потоа
ги објави веб-сајтот „Ди-Си ликс“.
Првиот упад хакерите го спровеле
во јуни оваа година.

Иако дел од западните медиуми и
политичари за упадот ги обвини
ја руските служби, а дополнител
но тврдат дека зад „Ди-Си ликс“
со седиште во Вашингтон стојат
хакери под контрола на Кремљ,
www.republika.mk

документите откриваат дека ми
лијардерот со унгарско-еврејско
потекло, покрај филантропијата и
берзански трансакции, се занима
вал и со наметнување на своите
политички ставови на држави и на
влади, наметнувал политички и ка
дровски решенија на американска
та влада, влијаел врз резултатите
на изборите во ЕУ и координирал
со дел од процесот на миграција
петок, 19 август 2016 година
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колумна
на бегалците од Блискиот Исток
во Европа. Според документите
објавени на интернет, Сорос сме
та дека објавувањето на подато
ците од страна на Едвард Сноуден
во 2013 година е шанса цивилното
општество да ги наметне своите
платформи за реформа на разуз
навачките служби. Оваа идеја била
поддржана со речиси 900 илјади
долари од фондацијата „Отворено
општество“. Дополнително, Сорос
со 500 илјади долари интервени
рал во истражувањето на начините
за одговор на руската политика и
пропаганда во Европа.

Сорос финансира
протести на движењето
#BlackLivesMatter

Според извештајот долг 69 стра
ници од состанок на програмски
от одбор на фондацијата „Отво
рено општество“, протестите во
Балтимор што беа организирани
по убиството на Фреди Греј од
полицијата во Балтимор се „од
лична можност“ да се создаде
атмосфера на одговорност за
полицијата во овој американски
град. Според протечените доку
менти, Сорос дал 650 илјади до
лари на организации што се дел
од мрежата #BlackLivesMatter. За
време на 48-часовните протести
минатата година беа повредени
десетици лица, а беше направена
штета вредна милиони долари во
соседствата каде што беа органи
зирани протестите. Според изве
штајот, ФОО директно признава
дека кризата во Балтимор ја гледа
како можност да биде спроведе
на агендата на Фондацијата. Об
јективно, протестите во Балтимор
донесоа позитивни резултати во
обидот да се промени начинот
на работа на полицијата во овој
град и во цела Америка, каде што
сѐ уште постои дискриминација
против Афроамериканците, но
на Сорос и неговата фондација
дел од аналитичарите им забе
лежуваат дека во голем дел од
активностите затскриени зад гра
ѓанското општество се обидуваат
да наметнат политички ставови
што се дел од агендата на поли
тичките партии.

14
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Тајните служби имаат доказ за манипулаторот Сорос
Шефот на кабинетот на унгарскиот премиер, Виктор Орбан, во мај изјави дека
Сорос има врски со сите групи што ги помагаат бегалците на пат кон Европа.
Јанош Лазар за унгарските медиуми тогаш изјави дека Сорос постојано го мани
пулира јавното мислење во Унгарија и дека постојано ги помага опозициските
левичарски организации што се залагаат за прием на бегалците. Според унгар
ската влада, Сорос е влијателен поддржувач на американската Демократска
партија, која ќе направи сѐ што е потребно за да ги спроведе неговите цели.
Лазар тогаш тврдеше дека благодарение на Сорос унгарскиот граѓански сектор
има неспоредливо поголемо влијание врз унгарското општество од реалната
моќ што ја поседува. Сепак, најавата на официјална Будимпешта дека Сорос
наскоро ќе почне акција против владата на Орбан, која ја смета за најопасен
политички противник во Европа, до денешен ден не се случи. Според Лазар,
за неговите тврдења постојат докази прибавени од тајните служби, но тие не
можат да бидат јавно објавени. Претходно, премиерот Виктор Орбан го об
вини Сорос дека стои зад проимигрантскиот став на Демократската партија
во САД, семејството Клинтон и на претседателот Обама.

Колкаво е влијанието на
Сорос врз американската
политика?
Објавените документи, кои да
тираат од 2008 до 2016 година,
откриваат детали од плановите,
стратегиите и главните цели на
активностите на централата на
ФОО и на мрежата невладини ор
ганизации под негова контрола.

Финецот Марти Ахтисари и Словакот Ми
рослав Лајчак -државната секретарка Хи
лари Клинтон преку партнерите во ЕУ
го наметна словачкиот дипломат како
посредник меѓу Сали Бериша и Еди Рама.

Според „Ди-Си ликс“, Сорос пред
води повеќе од 50 проекти на
светско и на регионално ниво, а
самиот тој се смета за архитект и
поддржувач на речиси сите пре
врати во светот во последните
три децении.

Најавата за таквиот развој на
настаните дојде пред два месе
ца кога „Викиликс“ на Џулијан
Асанж ги објави документите
според кои Сорос дава инструк
ции како САД да помогнат за да
се смири состојбата во Албанија
во 2011 година кога три лица
загинаа во демонстрациите ор
ганизирани од тогашната опо
зиција, а сега владејачка Соци
јалистичка партија на Еди Рама.

Колкава е моќта на Џорџ Сорос
и колку тој може да влијае врз
американската надворешна и
внатрешна политика се гледа
од фактот што еден од неговите
предлози подоцна стана специ
јален посредник во конфликтот
во Албанија. Од неговите тројца
предлози - Швеѓанецот Карл Билд,
www.republika.mk

Сорос и независното
новинарство
Во документите во кои се гледа како
функционира ФОО во медиумскиот
простор во Украин
 а може да се види
и матрицата што се користи и во Ма
кедонија и во други земји каде што е
активен. Во еден од документите се
предлага фондацијата да селектира
новинари од 5 западни земји кои би се
испратиле на подолг престој во Укра
ина, но место да им се сугерира што
да пишуваат, тие да предлагаат теми,
а Сорос да има право на вето доколку
нивните предлози не одговараат на
агендата на ФОО. Според документот,
овој пристап е добар затоа што е сли

чен со други ситуации во кои веќе
функционира таквиот начин на ра
бота (не се открива каде функцио
нира овој систем), а во исто време
се создава мрежа од новинари и од
нови медиуми.
Пречки за таквиот начин на сора
ботка со медиумите е загубениот
кредибилитет затоа што со ветото
за темите нема независно нови
нарство за кое, наводно, се бори
Сорос. Проблем е и контролата врз
новинарските производи финанси
рани од ФОО затоа што би можеле
да се појават новинарски текстови
што се спротивни или контрапроду
ктивни на „наративот“ за кој се за
лага фондацијата. Практично, ФОО
со документот признава дека неза
висното новинарство воопшто не
е дел од агендата на фондацијата.

ФОО и европските
институции

За да се види колкава е моќта на
ФОО и на самиот Сорос, не мора да
се читаат документите објавени
на интернет. На веб-страницата на
лоби компанијата „Кумкат консул
тинг“, со седиште во Брисел, може
да се види кои луѓе во Европскиот
парламент се водат како „доверливи
сојузници“ на Сорос во оваа европ
ска институција, во која често на
пленарно или на комисиско ниво
се водат остри дебати за Македо
нија. Меѓу „доверливите сојузни
ци“ на Сорос, кои се на број 226 од
26 национални делегации, се луѓе
што имаат улоги во расчистувањето

(или дополнително компликување
на македонската политичка кри
за), како, на пример, британскиот
европратеник Ричард Ховит, кој
неколку пати беше посредник во
преговорите меѓу ВМРО-ДПМНЕ и
СДСМ. Меѓу луѓето во ЕП што ги
делат вредностите на ФОО се пре
тседателот Мартин Шулц, 6 члена
на конференцијата на претседатели,
членови на Комитетот за надвореш
ни работи каде што најчесто за збо

Сорос: Бегалската криза е
„новото нормално“ во Европа

рува за Македонија, како и неколку
грчки и бугарски европратеници
што директно се противат на ко
ристењето на името Македонија за
нашата земја. Како Сорос ги користи
луѓето што ги смета за „доверливи
сојузници“ кога е во прашање Маке
донија може само да се претпостави
затоа што досега не сме чуле дека
ФОО лобирала или помогнала кога
на дневен ред се резолуции и пре
пораки за државата.

Протечен меморандум од комуникацијата на
ФОО покажува која е крајната цел во врска со
мигрантската политика. Во документот од 12
мај под наслов „Управување со миграцијата и
анализа на извршното портфолио“ се вели де
ка европската бегалска криза е нова можност
за организацијата да влијае врз глобалната
мигрантска политика. Во документот бегал
ската криза се нарекува „новото нормално“.
Според документот, ФОО работи со „лидери
те на терен“ за да ја „оформи политиката за
миграциите и да влијае врз регионалните и
глобалните процеси што влијаат на начините
на кои се менаџира миграцијата.

www.republika.mk
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ЗОШТО НА ЗАЕВ МУ СЕ КРАТКИ НОЗЕТЕ?

РЕЦЕПТ НА СДСМ:
ЛАЖЕН ТРИУМФАЛИЗАМ
ВО ЧЕТИРИ ЧЕКОРИ
Пишува | Љупчо Цветановски

В

еќе испробано, ефектот ка
тастрофален и не поминува
кај никого, но чуму да не се
испроба пак?! Ова е чудната и нес
фатлива логика на СДСМ со која пов
торно настапува пред електоратот.
Свесна дека ја немаат поддршката на
мнозинството граѓани, како и дека
нема никаква, ниту теоретска, шанса
да ја доближат разликата меѓу нив
и владејачката партија уште долго
време, врхушката секојдневно само
бендисано и со лажен оптимизам на
лицето тврди дека одат на победа во
декември?!

Иако, реално, сликата наликува на
Мумин кој влегува во ринг со Клич
ко и се смее и вели дека ќе победи,
опциите за ширењето на лажниот
триумфализам во СДСМ се подлабо
ки и имаат неколку отворени насоки
зошто тој се шири. Башка, Мумин е
позитивен лик...
Факт е дека овој наместен и извешта
чен оптимизам, во кој најмалку веру
ваат членовите на раководството
– кои, пак, истовремено секојдневно
и при секоја пригода го шират и спо
делуваат со медиумите и со член
ството, е првично наменет токму за
социјалдемократските активисти

Пред секои избори, веќе десет по ред,
СДСМ игра на една иста финта – глуми
лажен триумфализам и наводна верба
во победа, а потоа губи. Но, што од
мрзеливост, што од неинвентивност,
партијата пак заигра на истата
неефектна комбинација. Причини за
тоа има повеќе, а првата намена е за
внатрешна употреба за да ги смири
страстите и зовриените емоции кај
бесните партијци и кај шарените
чеда, негодување особено изразено
по катастрофалниот нов договор од
Пржино, со кој, како што пишаа и
самите шарени револуционери, „Заев
сам себе го убивал“. Но, лажниот
триумфализам на Заев и на Шекеринска
има најмалку три намени – глума за
одложување на изборите, олабавување
на гласачите или навистина веруваат во
сопствената лага? За партија со толку
голема фантазија, сѐ е можно...
и членови, но не помалку и за рев
носните припадници на „Шарената
револуција“.

Неговата прва намена за внатрешна
употреба е за да ги смири страстите
и зовриените емоции и кај двете гру
пации, особено изразени по катастро
фалниот нов договор од Пржино, со
кој, како што пишаа и самите шарени
револуционери, „Заев сам себе го уби
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вал“. За големината на отстапките,
предизвикани од нагло променетата
волја на чадорот, се свесни во врхуш
ката на партијата, но тоа, очигледно,
не смее да се покаже во јавноста. За
губија на сите полиња, добија датум
условен со исполнување на другите
точки, се кандисаа за само „бедотија“
од она што бараа да може да го прави
нивниот министер во МВР, разновид
но ад хок тело кое не им е по ќеф и,
петок, 19 август 2016 година
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најважното – нивните министри
одат во заборав веднаш штом ДИК
ќе прогласи резултати. Со тоа не
ќе можат ниту да фингираат криза
ниту да прават натамошни пробле
ми. Вака, со лажниот триумфализам
за наводна победа, раководството
едновремено ги смирува партијците
и шарените мавтосувајќи ги дека
сето тоа го прифатиле оти се сигур
ни дека ќе победат, а не дека морале
да ги прифатат и направат сијасет
отстапки затоа што така морало да
биде. Со договорот, СДСМ буквално
ја распушти и онака бурлескната и
патетична „Шарена револуција“, а
најсилните реакции против новиот
договор беа токму од нив. Шеке
ринска во меѓувреме ги подлажа со
пратенички фотелји, но тоа го при
фати само еден дел, оние платеници
што се видоа како дебатираат во
Собрание за 1.200 евра плата, баш
ка бонуси. Оној малоброен, наивен
и идеалистички дел на шарените,
кој сепак е битен за минорното и
празно гласачко конто на партијата
и кому СДСМ успеа да му ја протне
прикаската дека се борат за слобода
и за демократија, не се задоволи со
ветувањата за неколку пратенички
места, токму поради фактот што
знаеше дека нема да биде во нив,
башка идеологијата...
Сега, со новиот триумфализам, вр
хушката ги убедува дека нивната
„револуција“ имала цел и дека таа
фарса ќе биде заслужна за нивната
декемвриска победа. Во интервјуа
со неколку членови на Левица и
останати шарени чеда по „профе
сионалните“ медиуми, стана јасно
дека тие сериозно ја „купиле“ при
каската на раководството на СДСМ
и дека веруваат оти во декември
ќе победи опозицијата. Евтино,
но ефектно за некого. Би било
интересно да ги прашате на што
се должи нивната увереност, освен
на секојдневните изјави на Заев,
Шекеринска, Спасовски, Ременски,
Кирацовски и дузина други кои
се највовлечени во прикаската
мораат и најмногу да го промо
вираат тој лажен триумфализам.
Повеќето од нив имаат и директна
поврзаност на резултатите и на
кариерата, која ќе ја снема, а на
дел им виси и слободата. Не онаа
имагинарната што ја проповеда
СДСМ, туку онаа вистинската, која
се губи со одење во затвор...
18
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КОСТОВ: ЛАЖНИОТ ОПТИМИЗАМ ЌЕ ИМ СЕ ВРАТИ
КАКО ПЕСИМИЗАМ ОД НАЈЛОШ ВИД

ЧАДОРОТ НАЛАГА ИЗБОРИ,
СДСМ ОЛАБАВУВА ГЛАСАЧИ?!

ЛАГА КАКО ПРОСТОР ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ
НА ИЗБОРИТЕ
Втората намена на триумфалистичката
лага на партијата е уште посмешна, но и
многу веројатна. Играјќи на картата на
некоја чудна психологија, која не би ја
разбрал ниту Фројд, чијшто комплекс,
пак, го поседува и постојано промовира
лидерот на СДСМ, врхушката сега лаже
дека ќе победи за да направи пат за ново
одложување на изборите?!

Звучи чудно и безобразно, но тоа и онака
е стилот на дејствување на партијата кој
го промовира минатите три години во
постбранковиот период. Во превод, СДСМ
сега на сите врати лаже дека е сигурен во
победата во декември за да кога на крајот
на август ќе пронајдат некаква глупост
зошто предусловите не се исполнети и
зошто не се оди на избори, првата мисла
да не биде дека повторно се исплашил
од неминовниот пораз. Затоа, цел месец
насила ја подготвуваат јавноста дека, де
мек, веруваат во победа во декември. Тоа
не било ни под знак прашалник. А, кога
во август ќе речат дека не е исполнето
нешто минорно и несфатливо за обични
те смртници, кои тие милуваат да ги на
рекуваат стока, како што и двапати беше
случај со избирачкиот список кој нема
маана освен таа што му ја смисли токму
СДСМ - па од 500.000 фантомски гласачи
се повлекоа на 39.000 од кои половина
испаднаа нивни јуришници - тогаш нема
да се помисли дека се исплашиле. Тоа,
иако би било повторно потценување на
граѓаните кои веќе и во сон знаат дека
дијагнозата за болеста од која пати опо
зициската партија се вика изборофобија,
очигледно, на СДСМ му изгледа како до
бар план за бегство. Или така ги научиле
или излажале нивните итри стартези.
Поверојатно, пак, така им кажал чадорот,
кој и онака постојано им наложува чекори
кои тотално не соодветствуваат со мен
талитетот на народот и на поднебјето. А,
поради истите тие американски финти,
партијата излегува смешна, а рејтингот
река понорница...
www.republika.mk

Триумфализмот отвора и трета, но
сигурно не и последна, намена кај
партијата со толку голема фантазија,
која би го оправдала, но не ѝ дала
логика на ширењето на лагата за
увереност во победа од првите луѓе
на СДСМ. Оваа опција особено доаѓа
до израз ако она што врхушката го
добила како порака од чадорот е тоа
дека веќе нема простор за отстапки
за нив и оти мора да одат на избори,
без шанси да изврдаат, како двапати
досега.

По таа, којзнае која по ред, чукната ло
гика, таквата триумфалистичка лага
би требало позитивно да влијае врз
потенцијалните гласачи. Овој момент
има и некакви психолошки оправду
вања во себе, според кои ретко кој би
гласал за декларирани губитници
како СДСМ и Заев. Тоа би одвратило
од гласачките кутии дури и дел од
симпатизерите, кои не би виделе по
ента да се мачат да излезат и гласаат
за некој што дефинитивно ќе загуби.
Вака, врхушката создава лажна слика
за својата надмоќ, која и да не се реа
лизира ќе значи некој глас повеќе, а со
тоа можеби и некој пратеник во пар
ламентот, што може да отвори врати
за натамошно пазарење и надмудру
вање со другите. Основниот проблем
со лажниот триумфализам за ваква
цел за „олабавување“ на гласачите
е што до изборите ќе излезат многу
анкети кои ќе ја покажат очајната
гласачка ситуација за опозицијата.
Ако баба лаже, рог не лаже. Ако СДСМ
лаже, анкета не лаже...

ЗАЕВ ВЕРУВА ВО СОПСТВЕНАТА
ЛАГА?

Последната и најнелогична намена на триумфализмот на СДСМ
што го протежира раководството е

дека Заев и Шекеринска, сепак,
веруваат во победа во декември?
Аргументите и фактите на терен
се целосно спротивни на нивно
то нелогично верување во таква
илузија. Од друга страна, пак, и
тоа има психолошка оправданост
иако навлегува во други димен
зии на свеста.

Замислете си ситуација во која
чадорот, вашиот свет и сакан
заштитник, по сите дадени
шанси, незаконски разговори,
поддршка во две одложувања на
изборите и што ли не, сега кога
конечно сфатил дека не ве би
дува, башка силно оптоварен со
проблеми од типот на Турција и
на Русија, престанува воопшто и
да се интересира за влијанијата
во една мала Македонија и еднос
тавно ве лизга и пушта низ вода,
свесен дека таму ве чека сигурен
пораз и уште посигурен крај на
кариерата, а за некого и слобода?

Психологијата вели дека во так
ви моменти личноста ќе се сврти
кон нереалното. Соочена со злата
коб, врхушката на партијата се
свртува кон имагинарни надежи
и шири триумфализам затоа што
сето останато би значело паѓање
во тешка депресија, стрес и реди
ца психосоматски болести. Башка
нова професија, а за некого и нов
сапун на врвца и затвор. Вака,
со лажна надеж и влезени во
филмот на триумфализмот, мо
жеби си се штитат од вистината.
Надежта последна умира, нели.
Па, зошто не и лажната надеж за
победа на избори...

Можеби во едно идеално
општество не би имало
потреба од лаги, ниту од
измами, вели колумнистот
и поранешен јавен обвинител Сотир Костов, но
кога ќе се свртиме околу нас, ќе ја погледнеме
реалноста, особено политичката сцена во Република Македонија, а најконкретно настапите
на Зоран Заев и дејствувањето на СДСМ во
последните две години, ќе видиме дека живееме
во свет на лицемерство, лаги и измами.

КОСТОВ: Знаеме дека луѓето секогаш не го кажуваат тоа што го мислат, ниту, пак, го мислат тоа
што го кажуваат. Исто така, неретко луѓето едно
зборуваат, а друго прават или. пак. го прават тоа
што најчесто не мислат, а тоа е спротивно на
нивните принципи, убедувања и залагања, барем
на тие што јавно ги декларираат. Ова најмногу
важи за луѓето што ја практикуваат политиката.
Во неа луѓето најчесто не ја кажуваат вистината,
и тоа го прават од најразлични причини. Така,
лагите привидно и краткорочно помагаат, но
многу брзо потоа излегува вистината на виделина. А, таа, вистината, секогаш е поинаква и
различна од полувистината, лагата и измамата
со предумисла. Тоа е неоспорната вистина за
лагите во политиката, каде што важи правилото:
секој лаже, но на никого не му се бендисува да
биде излажан.
Ете, мислам, за тоа се работи и во овој случај,
кога по многу натегања, двапати одложување
на датумите за предвремени парламентарни
избори, Заев наеднаш изјавува дека условите
за избори на 11 декември се исполнети, СДСМ е
подготвена за избори, ќе учествува на изборите
и ќе победи. Со таквата изјава, тој сега оди во
една друга крајност, Го убедува членството на
СДСМ, раководството, коалициските партнери
и македонската јавност дека рејтингот кај граѓаните им е добар и дека СДСМ и коалицијата
сигурно победуваат. Лично мислам дека Заев
има проблем кој се рефлектира како трикратен.
Прво, тој се обидува на брзина да ги залаже
раководството, членството и симпатизерите на
СДСМ, и во тоа има првичен успех, па така од
некои негови блиски послушници деновиве слушаме дека и тие се убедени оти победуваат на
изборите во декември. Добро, тоа до некаде и
го разбирам: тој е нивни лидер, тој ја води оваа
нечесна и нечиста игранка, влогот веќе е голем,
и тие мора да го следат. Се прашувам до кога?
Веќе се слушаат мрморења дека работите не се
добри за СДСМ, дури дека се и полоши од времето пред да бидат активирани бомбите. Сето
тоа се потврдува со резултатите од анкетите за
рејтинзите на политичките субјекти и лидерите,
од кои се гледа дека Заев и СДСМ имаат рејтинг
што не се зголемува, туку, напротив, е во благо
опаѓање. Поточно, рејтинзите на СДСМ, опозицијата и на Заев како нејзин лидер, и покрај
сѐ, не се зголемуваат. Натаму, рејтинзите на
новоформираните опозициски партии се ниски,
нерелевантни и како такви занемарливи, што
и не е добро за опозицискиот блок. Тоа значи
дека Беса, Левица, ФРОДЕМ, Унитати и некои
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други новоформирани партии или движења,
за почеток, како нови субјекти не се доволно
добро визибилни за граѓаните, па треба уште
многу да поработат на својот идентитет и имиџ
доколку сакаат да бидат порелевантни субјекти
за избирачите. Значи, да, СДСМ шири лажен
оптимизам меѓу членството за ова прашање,
ама се плашам дека тој и таков оптимизам ќе
ѝ се врати како песимизам од најштетен вид –
песимизам кој води во апатија, а таа во пасивно
членство, разочарано од раководството кое
редовно го става во заблуди и го мами.
Втор проблем на Заев е што тој веќе има недоразбирања во редовите на самата опозиција.
Како во коалицијата што тој ја предводи, така
и со новоформираните политички субјекти
или движења кои имаат амбиции да прераснат
во политички партии. Впрочем, тоа се виде и
од самите митинзи на „Шарената револуција“
и на движењето „Протестирам“, кога Заев и
Шекеринска неколку пати беа исвиркани. Тука,
да не заборавиме дека тој за период од една
и пол година со овие субјекти потпишуваше
договори или протоколи за соработка неколку
пати и исто толку пати истите ги раскинуваше.
Таа погрешна стратегија и тактика со краток
здив, еве сега пред избори, му се враќа како
несакан и штетен бумеранг. Доколку се точни
информациите дека Левица и шарените имаат
рејтинг во пораст во однос на СДСМ, што значи
тежнеат да му се доближат, тоа веќе е голем
проблем за Заев и за СДСМ. Тука веќе нема
место ниту за затскривање на дебаклот во преговорите, а камоли за глумење победници. Секогаш, редовно, како според некое непишано
правило, кога губитникот сакал да се прикаже
како победник, го добивал единственото што во
таква ситуација го заслужува – пораз, еднаков
на дебакл и на катастрофа.
Но, сепак, најголем проблем за Зоран Заев и за
СДСМ се граѓаните-избирачи. Како опозиција
која сака да победи на избори и да ја освои
власта, СДСМ во последните две години на
граѓаните не им понуди ништо, ама баш ништо
што значи програма за развој и прогрес на
Македонија, проекти за нови инвестиции и вработување или, пак, конструктивни, иновативни и
инвентивни идеи со кои можат да се разрешат
барем некои од постојните проблеми. Е, ова
ептен не чини за СДСМ. Особено за Заев како
лидер на опозицијата. Тука тој има проблем сам
со себе. Тоа е реторичко-говорнички синдром
кога треба да кажеш нешто, а не знаеш што;
кога, пак, веќе зборуваш, не знаеш што заборуваш; а кога си завршил, не знаеш што си кажал.
Ова, можеби, е и најголемиот проблем на Заев.
На тој план тој и СДСМ се многу тенки и состојбата им е за никаде. Кодошењето, бомбите,
аферите, уличното насилство и хулиганството и
вандализмот не им донесоа резултати. Никаква
пародија од офанзива не помага. Зад лажниот
триумфализам стои тотално паднат сервер.
Треба да се менува и политичкиот софтвер и
партискиот хардвер. Потребно е програмско
ресетирање, а времето истекува. Предизборниот цајтнот отчукува тик–так, тик–так.
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Интервју со Дени Ѓорчевски, директор на Бирото за судски вештачења

Треба да се подигне
свеста за осигурување
По катастрофалните поплави што го зафатија скопскиот ре
гион, сите човечки и институционални ресурси беа ставени на
располагање на оштетените граѓани. Една од клучните инсти
туции во оваа ситуација е Бирото за судски вештачења, која
секојдневно е присутна на терен вршејќи увид во домовите и
во автомобилите што се оштетени. По завршување на увидот
ќе следува процена на штетите, врз основа на кои ќе биде
исплатено и обесштетувањето на настраданите
Разговараше | Александрија Стевковска
Фото | Дејан Станчевски

Кога би завршил увидот на
терен во поплавените подрачја,
со колку тимови располагате?
Ѓорчевски: Сега се прави увид
во оштетени објекти и возила,
значи комисиит е се постојано
на терен и вршат увид на тоа
што е оштетено. Процената сѐ
уште не ја правиме. Таа ќе би
де направена откако ќе заврши
увидот. До 15 август е извршен
увид во 3.200 куќи и имаме по
минато 1.200 возила. Тимовите
продолжуваат да работат на те
рен, така што очекуваме оваа
недела да биде завршен увидот
во најголем дел од населените
места погодени со поплавата.
Очекуваме дополнителна рабо
та со населеното место Синѓе
лиќ бидејќи таму има најмногу
штета. Значи, во сите населени
места има наши комисии. Во
најпогодените места имаме
најмногу комисии. Со оглед на
тоа дека 90 отсто од објектите
се посетени, го имаме намалено
бројот на комисиите бидејќи,
реално, веќе нема голема потре
ба за комисиите да одат на увид,
така што сега во оптек имаме 25
комисии кои се на терен. Коми
сии ќе има уште неколку дена,
за луѓе што не биле посетени.
Очекуваме оваа недела да биде
завршен увидот и во населено
то место Синѓелиќ, со увид во
оштетени објекти и возила.
�
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�Која е постапката за увид во
оштетените куќи и возила?
Ѓорчевски:Нашите комисии
одат на самото место, улица по
улица, во секој оштетен објект.
На терен има луѓе од Општина
Гази Баба кои се одредени како
координатори за сите населени
места и доколку некој е пропу
штен јавува во Месната заедни
ца, Општината или во населено
то место каде што е кризниот
штаб и ние потоа ги поминуваме
и тие оштетени објекти. Тоа зна
чи дека иако велиме дека дено
виве ќе завршиме со процената,
не значи дека дополнително, ако
е нешто пропуштено, нема да
бидат посетени граѓаните. Сите
што се оштетени ќе бидат по
сетени и ќе биде извршен увид
од мобилните екипи. Нема да
останат куќа и возило што нема
да бидат поминати.

Каква е процедурата за увид?
Ѓорчевски: Значи, кога се
оди на увид, се фотографира
објектот, куќата, покуќнината
што е оштетена. Доколку дел
од покуќнината е однесена од
лицата што чистат, сопстве
никот треба да даде изјава.
Ние затоа и упативме повик
до сите оштетени, да ја фото
графираат покуќнината која
е изнесена како оштетена, за
да ни ја олеснат работата, за
�
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да кога ќе дојде комисијата, се
приложи фотографијата со из
јава. За возилата, пак, имаме
случаи кога возилото било на
местото на настанот, се случила
штетата, но потоа возилото го
дислоцирале оттаму. Токму за
тоа ние претходно побаравме
од луѓето да го фотографираат
оштетеното возило на местото
на настанот во состојбата во
која што било за да знаеме де
ка тоа возило било поплавено.
Вака, ако го тргнете од местото
и го исчистите, ќе немате доказ
дека било поплавено, па ќе не
ма начин да се докаже дека тоа
возило навистина било оште
тено од поплавите.
Каква е процедурата за увид
на возилата?
Ѓорчевски: Увид имаме на
правено во 1.200 возила. Сме
таме дека имаме уште неколку
дена на терен и ќе има поголем
број возила врз кои ќе биде на
правен увид. За возилата важи
истата процедура како и за ку
ќите. Се фотографира возилото
од сите страни, моторот, вна
трешноста, се прави копија од
сообраќајната дозвола за да се
види бројот на шасијата, бројот
на моторот.
�

Каков е односот со граѓани
те за време на увидот имајќи
предвид низ што сѐ поминале?
Ѓорчевски: Ние им кажуваме
на граѓаните дека сме тука за да
им помогнеме. Треба да нѐ раз
берат дека мора да запишеме,
мора да видиме што се случило.
Генерално, во 95 отсто од слу
чаите приемот од граѓаните е
добар. Некогаш има ситуација
кога нѐ критикуваат, на при
мер, „влеговте во некоја улица,
па сега ќе си одите, зошто не
останете да ја завршите целата
улица“. Луѓето мора да нѐ раз
берат дека од 9 август, веднаш
по поплавите, нашите екипи се
излезени на терен секој ден, и
�

сабота и недела немаат запре
но. Така што, граѓаните мора
да разберат дека ако екипата
си замине, ќе дојде наредниот
ден. Никој нема да биде одми
нат. Фотографираат, прават за
писник од увидот за подвижни
и недвижни работи. Докумен
тите од увидот ги доставуваат
до Бирото и следната фаза е
правење процена. Да се види
колкава е штетата, да се прес
мета и севкупните процени да
бидат доставени до Државната
комисија за процени на штети,
која ќе ги предаде на Владата, а
Владата треба да донесе одлука
за обесштетување, односно да
ги прифати нашите процени на
штета, по што ќе следува исп
лата на парите.
Поплавени, според првична
та процена, беа околу 5.000
куќи. Како се проценува тоа
што може да се поправи, а како
тоа што не може?
Ѓорчевски: Ситуацијата на
терен е ваква. Куќите постојат,
тие се поплавени, но не се и од
несени од водата. Имаме некол
ку случаи, можеби помалку од 1
�

процент од тие 5.000 куќи, каде
што куќите се во толку очај
на состојба што не можат да се
поправат, односно треба да се
урнат. За нив Владата ќе одлучи
како ќе ги обесштети. Генерал
но, ќе се потрудиме колку може
да биде направено најповолно
сето тоа во интерес на граѓани
те, за да можат да продолжат да
живеат на местото на кое живе
еле пред поплавата. Во куќите
зафатени со поплавата најмно
гу е оштетена покуќнината. И
куќите се делумно оштетени,
но тоа ќе се пресмета за луѓе
то да можат да го санираат од
оштетата што ќе ја добијат и да
продолжат да живеат.

�Не е нарушена статиката на
објектите?
Ѓорчевски:Генерално, за тие
објекти што ќе ги посочат на
шите комисии за увид дека ре
ално немаат услови за функци
онирање, треба да се повикаат
експерти од ИЗИС или други
лица стручни за статика кои ќе
кажат дали тие објекти мора да
се урнат. Треба да се избере на
чин како да им се овозможи на
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луѓето да продолжат да живеат.
Ние не можеме да кажеме дека
некој објект треба да се урне.

Значи, вие ангажирате и екс
перти од други области?
Ѓорчевски:Ние мораме да им
се заблагодариме на сите еди
ници од локалната самоуправа.
Ни дојде помош од сите лица
кои располагаат со уверенија
за проценители. Дојдоа и ни
понудија помош за побрзо да
се направи увидот. Сите наши
ресурси се ставени во оптек.
Исто така, треба да им се заб
лагодариме на осигурителните
компании што ни излегоа во
пресрет, па ни дадоа неколку
експерти за процена на мотор
ните возила. Така што, напра
вивме голем број екипи со раз
лични експерти за да можеме
побрзо да завршиме, што ни
помогна за десетина дена да
направиме увид во над 95 про
центи од оштетените.
�

Колку време е потребно од
увид до процена на штетата?
Ѓорчевски:Различно е од об
јект до објект, зависи од оште
�
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економија

Бизнисот оваа недела

тувањето. Ние ќе направиме
повеќе тимови што ќе работат
интензивно за да може што по
брзо да се завршат процени
те. Може да дадам некој рок
откако ќе завршиме со увидот,
за 20- 30 дена да ја завршиме
и процената. Сепак, сметајте
на тоа дека се работи за околу
12.000 процени, што реално не
е мала бројка за брзо да се за
врши, но ќе направиме напори
најбрзо што може да се завршу
ваат процените и можеби ќе се
оди на етапна исплата, зависи
како ќе се одлучи. Генерално,
ние ќе се потрудиме што побр
зо да го завршиме нашиот дел
од работата.
Има ли поплаки на терен,
од типот на неис фрлање на
оштетеното за вие да напра
вите увид иако тоа може да
биде извор на зарази?
Ѓорчевски: Сѐ уште има та
кви ситуации на терен иако
ние неколку пати нагласивме
дека сета покуќнина може да
биде исфрлена, а доволно е
граѓаните да ја документира
ат преку една-две фотографии.
Дел од граѓаните сметаат дека
оштетеното треба да остане во
домот иако нема потреба за та
кво нешто, со оглед на тоа дека
најголем дел од оштетените
домови ние веќе ги попишавме
и нема зошто оштетеното да не
се фрли. Сепак, мислам дека та
квите ситуации се надминати
и нема потреба да не се фрли
оштетеното.

Странските туристи во јуни
најпристуни во езерските
места и во Скопје
Во јуни Македонија ја посетиле
вкупно 50.315 странски туристи,
кои оствариле 110.988 ноќевања,
објави Државниот завод за стати
стика. Странските туристи најмно
гу ги посетувале езерските места
и Скопје. Бројот на туристи што ги
посетиле езерските места изнесува
20.098, а Скопје го посетиле 18.797
странски туристи. Најмногубројни
меѓу странските туристи во јуни се
Турците 8.298, па следуваат Србите
со 6.150, Грците со 3.294, Бугарите
со 3.110, Полјаците со 1.552, Герман
ците со 1.462... Според податоците
на Државниот завод за статистика,
бројот на туристите во јуни 2016
година изнесува 71. 813, а бројот на
ноќевањата изнесува 171.861. Бро

�

Како Вие лично го доживеа
вте одењето на терен во поп
лавените подрачја?
Ѓорчевски: Тоа е траума. Не
кој што создавал долго време,
сѐ губи за миг. Има кал до ко
лена. Во најпогодените места
е многу страшна сликата. Има
големи количини вода, кал, се
то тоа се чисти, се отстранува.
Позитивно во целата ситуација
е што многу брзо се излезе на
терен за да се расчисти и граѓа
ните почувствуваа дека некој
се грижи за нив со севкупното
залагање на сите институции
и луѓе.
�

По поплавите лани во Тетов
ско, годинава во Скопско, дали
�
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македонија
Расте прометот на
индустријата на странскиот
пазар, паѓа на домашниот
јот на туристите во јуни 2016 годи
на, во однос на јуни 2015 година, е
зголемен за 0,6 отсто, а бројот на
ноќевањата е намален за 1,7 отсто.

Бројот на домашните туристи во јуни
2016 година, во однос на јуни 2015 го
дина, е зголемен за 1,7 отсто, а бројот
на странските туристи е зголемен за
0,2 отсто. Во периодот јануари/јуни
2016 година, во однос на тој пери
од од претходната година, бројот на
ноќевањата е зголемен за 8,5 отсто,
и тоа: кај домашните туристи има
зголемување за 13,8 отсто, а кај стран
ските има зголемување за 5,4 отсто.

Цените на некои производи се вратија на нивото пред 5 август

граѓаните го сфаќаат значење
то на осигурувањето, со оглед
на тоа дека основните пакети
не покриваат ваква елемен
тарна непогода?
Ѓорчевски:На Запад е широ
кораспространета навиката
за осигрување имоти и живот.
Кај нас сето тоа сѐ уште не е
издигнато на тоа ниво пора
ди што мислам дека треба да
се организираат кампањи со
кои луѓето ќе се запознаат со
предностите на осигурувањето.
Водено, би требало да бидат
изготвени пакети за осигуру
вање кои ќе бидат понудени
во некои поризични региони
иако поплавата не може да се
предвиди. Треба да се димензи
онира некој продукт кој ќе ги
покрие сите ризици од попла
ва, пожар и други елементарни
непогоди. Реално, не станува
www.republika.mk

збор за голем издаток за осигу
рување, па секој може да си го
дозволи. Треба да се работи на
тоа луѓето да ја сфатат потре
бата од осигурување, посебно
во руралните подрачја кои се
обично попогодени од несреќи.

Се соочувате и со екстремни
барања на терен?
Ѓорчевски:Стресот си го пра
ви своето. Луѓето доаѓаат, кажу
ваат сѐ што можат да кажат, па,
на пример, ако некој имал дома
еден пакет зејтин и тој го прија
вува. Тука не можеме да кажеме
каков ќе биде ставот на Владата.
Попишуваме сѐ што можеме да
видиме на самото место, особено
подвижен имот, кој е потребен
за живеење, надвор од дневни
те потреби за јадење. Цел ни се
подвижниот и неподвижниот
имот, но не и храната. �

Во согласност со одлуката на Владата,
определно е највисоките цени на оддел
ни производи во трговијата на мало да
се вратат на нивото што се применува
ло до 5 август 2016 година. Од Мини
стерството за економија информираат
дека одлуката, донесена врз основа на
член 30 став 1 алинеја 2 од Законот за
трговија, се однесува на вода, свеќи за
домаќинство, заштитни ракавици, гу
мени чизми, лопати, заштитни маски
и средства за дезинфекција, а поради
случаи на злоупотреба на дел од тр
говците констатирани при проверка

�

До крај на месецов осигурување
на посевите и на добитокот со
60 проценти од државата
До крајот на месецов земјоделците има
ат рок да аплицираат за субвенциите
за осигурување од штети на посевите и
на добитокот. Од платежната агенција
апелираат да побрзаат и да ги поднесат

на Државниот пазарен инспекторат
по поплавите во скопскиот и во тетов
скиот регион и зголемената употреба
на производите. Министерството за
економија појаснува дека користејќи
ја зголемената побарувачка на овие
производи, некои трговци ги зголеми
ле цените, па целта на оваа одлука е да
се вратат цените на овие производи на
нивото кое важело до 5 август 2016 го
дина (пред поплавата), кога побарувач
ката за овие производи била нормална,
т.е. немало побарување на значителни
количини за овие производи.
барањата. Тие треба да платат само 40
отсто од трошоците за полиса на оси
гурителната компанија што сами ќе ја
изберат, додека остатокот од 60 отсто
ќе го покрие државата. Годинава првпат
ќе бидат субвенционирани и сточарите,
а укинати се и ограничувањата во пог
лед на површините. Ќе можат да апли
цираат и поголемите производители.
Од платежната агенција информираат
дека лани биле поднесени над 3.800
барања. Бројот е поголем за разлика
од претходните години, но, сепак, не
задоволителен. Оваа година се очекува
поголем број апликации, со оглед на тоа
дека мерката е проширена. Земјоделци
те најмногу ги осигуруваат лозовите и
овошните насади, а помалку добитокот
и градинарските производи.
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Прометот во индустријата во пр
вите шест месеци од годинава во
однос на тој перио
 д лани бележи
раст од 9,9 отсто. Раст е забележан
во јуни годинава во однос на јуни
лани од 3,2 проценти и во однос
на мај годинава со 0,4 отсто, обја
ви Државниот завод за статистика.
Прометот во индустријата остварен
на домашниот пазар во јуни 2016
година во однос на јуни 2015 го
дина бележи опаѓање од 8,7 отсто,
а индексот на прометот остварен
на странските пазари има пораст
од 6,9 отсто. Според главните ин
дустриски групи, прометот во јуни
2016 година, во однос на јуни 2015
година, бележи пораст кај капитал
ни производи за 21,5 отсто и кај
трајни производи за широка по
трошувачка за 11,5 отсто, додека
опаѓање бележи кај интермеди
јарни производи, освен енергија
за 8,8 отсто и нетрајни производи за
широка потрошувачка за 4,8 отсто.

Во јуни пораст на
одобренијата за градба
Во јуни годинава се издадени 274 одо
бренија за градење, што е за 47,3 от
сто повеќе во однос на истиот месец
од претходната година, соопшти вче
ра Државниот завод за статистика.
Според издадените одобренија за
градење, предвидената вредност на
објектите изнесува 4.405.372 денари,
што е за 52,9 отсто повеќе во однос на
истиот месец од претходната година.
Од вкупниот број издадени одобре
нија за градење, 174 одобренија,
односно 63,5 отсто се наменети за
објекти од високоградба, потоа 30
одобренија, односно 10,9 проценти
се за објекти од нискоградба и 70 од
одобренијата, односно 25,6 отсто се
за објекти за реконструкција.
петок, 19 август 2016 година
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Рекоа, не порекоа Софија Куновска – глувата актерка Рекоа, не порекоа
нивните сведоштва не се
вклопуваат во политика
та на собирање политички
поени преку страдањето на
жртвите од невремето, па
Куновска остана глува.

Никола
Груевски
Убедливо пред сите ос
танати земји во регио
нот, Европа и во светот,
Република Македонија е
рангирана на прво место глобално за 2015 година
во согласност со објавени нови работни места од
директни странски инвестиции по глава на жител
во годишниот извештај на „Global Location Trends
2016 Annual Report”, објавен во август 2016 година
од страна на „IBM Institute for Business Value”. Самиот
институт укажува на тоа дека и малите држави
може да бидат успешни и Македонија втора годи
на по ред е рангирана на првото место во светот,
односно и за 2014 година во согласност со објаве
ните нови работни места од директни странски
инвестиции по глава на жител Македонија се најде
на врвот на ранг-листата на овој институт.

„Ова беше нешто невиде
но. Имаше неред, водат
ги носеше возилата како
конзерви“.
„Ги носевме луѓето во ра
це 150 метри. Како што
ни јавуваа и бараа помош,
така се упатувавме до точ
ките. Влегуваше вода во
дефендерот. Се качивме
на покрив, па го влечевме
со сајла.“

Емил
Димитриев
На владина седница до
несовме одлука да ин
тервенираме авансно
со 1,5 милион евра. Тие
средства потоа ќе бидат вкалкулирани во средства
та што ќе бидат како отштета, но сметаме дека е
добро да се реагира авансно бидејќи на некои луѓе
и сега им требаат.

Катица
Јанева
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Актерка
Професија:
Пратеник
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Во периодот што сле
дува ќе има зголемена
фреквенција на лица
во ова јавно обвини
телство. Во согласност со Законот за кривична
постапка, лицата кои се повикуваат ќе бидат од
корист со нивните сознанија за разјаснување на
околностите по повод сите постапки кои се от
ворени во овој период. Постапките се однесуваат
на досега објавените и необјавени неовластено
прислушувани разговори. Заради тајноста на пре
дистражната постапка, поконкретни детали нема
да се откриваат.
24

Роденa:
31 август 1966 година
во Скопје

евремето престана,
водата се повлече, но
не ја изми човечката
нечистотија. Десетина дена
од калта испливуваат човеч
ките поганштини. Овој пат
изречени на собраниската
говорница, испратени како
ножеви во срцата на војни
ците и на полицајците што
борејќи се со водата, на раце
ги носеа мртвите тела на со
граѓаните, а живите ги спа
суваа од сигурна смрт.

Софија Куновска. Прате
ничка, по професија актер
ка. Уште еден вешт играч
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во валканата претстава на
својата партија.

Драматично, со треперлив
глас, небаре ја зборува ви
стината и само вистината,
ги нападна спасувачите, вој
ниците и полицајците на
паѓајќи ја целата државна
структура. Целта е секогаш
иста – несигурност. Народот
да се плаши за сопствени
от живот, да не ѝ верува на
сопствената држава. А, по
тоа ќе се појави месија.

� Полицијата и војската
беа два дена, исто така,
парализирани, сѐ додека
не се случи преку телефон,
преку медиумите блиски
до власта, да добиваат ко
манди од Никола Груевски
- рече Куновска од собрани
ската говорница.

Полицајците и војниците,
оние кои беа на терен, све
дочат поинаку, но изгледа

„Немаше услови за прва
помош, ние бевме среде
поплавата и брзавме она
му каде што требаше да
влечеме лица на безбед
но место. Ни пријавија чо
век под возило, лично јас
го подигнав возилото, се
работеше за лице до 65 го
дини, го извадивме, брзата
помош беше зад нас, лице
то беше во бесознание и
екипата на брзата помош
констатира смрт“.
Но, Куновска не слуша. Тек
стот научен, патосот совла
дан, истата ролја по којзнае
кој пат.

„Полицијата и војската
затаија. Груевски издава
наредби, но во кое својс
�

тво? Како може тој да дава
задачи да се одржи седни
ца на влада. Време е за од
говорност, и тоа политич
ка и кривична. Фактурата
за секоја бесправна градба,
лоповлук, партизираност,
исечени дрвја, ја плаќаме
со животи. Сета помош да
биде јавно достапен доку
мент за да нема сомнежи
за злоупотреби“.
На СДСМ му е потребна пуб
лика, армија која ќе ракоп
леска, ќе врти со главата со
негодување и ќе превртува
со очите во очајување. Ели
тата сигурно да се заринка
во калта. А, пострашно од
ова е тоа што Куновска го
потврди ова од говорница
та. Нејзината перцепција за
присуство на теренот не се
чизми и лопати, ами пресконференции.

„Манипулирате и лаже
те за Стајковци затоа што
да бевте во Стајковци, ќе
видевте дека Петре Шиле
гов држеше прес-конфе
ренција дента со Радмила
Шекеринска“.
�

Во Стајковци за да бидат
видени. Повторно изврту
вање на вистината изрече
но од удопството на функ
цион
 ерската фотелја. И како
што самата вели, оваа земја
страда од тоа што тие што
се платени да работат, не го
прават тоа. � (Р.Р.)

Никола
Тодоров

Ние ќе бидеме на
терен и со луѓето до
последната обно
вена куќа. До последната обновена улица. Сѐ
што е уништено, ќе биде изградено, сѐ што е
оштетено, ќе биде поправено и надоместено.
Механизацијата ќе продолжи да работи на те
рен, а армијата и полицијата да помагаат сѐ
додека постои потреба. Нема да ги креваме
очекувањата и да кажеме дека сѐ ќе биде готово
за неколку дена или една недела, ќе бидат по
требни и неколку месеци, но ќе ви кажам дека
направивме сѐ за нормализација и враќање на
првобитната состојба.

Владимир
Пешевски
Македонија се пока
жа одлично и покрај
сите критики кои
доаѓаат од оние што
можеби се обидуваат да добијат некои поли
тички поени во оваа ситуација, и тие се неос
новани. Ние го одбравме пристапот наместо да
се занимаваме со критики на „Фејсбук“ или на
други социјални мрежи, да бидеме деноноќно
на терен и мислам дека тоа ги даде резултати
те. Очекувам во следните неколку денови да
дојде до целосно нормализирање на животот.

Андреј
Жерновски
Имаше физички кон
такт. Ако мислите
дали се случија шла
каниците, не се случија затоа што не дојде до
такво нешто.

www.republika.mk
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Заштитата на секуларизмот ја нарушува верската слобода во Франција?

свет
Почитување на секуларизмот
И поддржувачите и противниците
на забранувањето на настанот со
буркини велат дека се залагаат за
основните слободи што произле
гуваат од секуларизмот - принцип
што Француската Република же
стоко го бранеше и кој датира од
1905 година.

Забраната за забава
во буркини предизвика
политичка бура
Поделби

И поддржувачите и противниците на буркини велат дека се
залагаат за основните слободи што произлегуваат од секуларизмот
- принцип што Француската Република жестоко го бранеше
и кој датира од 1905 година. Франција во моментов се бори да ги
балансира своите негувани секуларни вредности со своето
мултикултурно општество по бранот смртоносни терористички
напади што ги изврши т.н. Исламска држава.

З

абраната за носење буркини
во Марсеј предизвика остри
критики во целиот политич
ки спектар во однос на прашањето
за верската слобода во Франција.

Сѐ почна откако муслиманското
здружение „Смајл 13“ организи
раше забава за жени во воден парк
барајќи од капачите да носат бур
кини. На тоа локалните власти од
говорија со забрана за настанот
закажан за 10 септември.
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Мишел Амиел, левичарски градо
началник на гратчето Ле-Пен-Ми
рабо - предградие на Марсеј, каде
што требаше да се одржи настанот
- смета дека забавата е закана за
јавниот ред.
петок, 19 август 2016 година

- Сметам дека овој настан е про
вокација што не ни треба - изјави
тој осврнувајќи се кон чувстви
телната ситуација во Франција по
терористичките напади. Тој, исто
така, рече дека смета оти настанот
поттикнува поделби во општес
твото.

Заменик-градоначалникот Доми
ник Бучи изјави дека носењето бур
кини претставува ризик за култур
ните вредности во земјата велејќи
дека тоа би било нарушување на
еднаквоста меѓу мажите и жените
и газење на секуларните вредности.
Екстремнодесничарската партија
Национален фронт го нарече на
станот „исламски ден“.
www.republika.mk

Сепак, не сите локални политичари
се согласуваат со тоа.

Франција во моментов се бори да
ги балансира своите негувани се
куларни вредности со своето мул
тикултурно општество по бранот
смртоносни терористички напади
што ги изврши т.н. Исламска др
жава.
Кон крајот на минатата година, со
цијалистичкиот премиер Мануел
Валс јавно ја истакна важноста на
секуларизмот во Франција во сво
јот говор во Националната библи
отека на Франција.
Валс рече дека секуларизмот га
рантира оти „ниту државата ниту
црквата не можат да ги наметнат
своите верувања“ на француски

те државјани, што им овозможува
слобода да „се обединат околу за
едничките вредности“, како што се
слободата и еднаквоста.

Муслиманските жени
и слободата

Беатрис Халса, професорка по ро
дови студии со специјализација
за државјанство и различност на

Универзитетот во Осло, изјави за
„Франс 24“ дека не се согласува
со изјавата на градоначалникот
Амиел за медиумите оти настанот
претставува нарушување на „до
стоинството на жената“.

- Несфатливо е да се забрани при
ватен настан. Ако се работеше за
јавен настан, тогаш комплексно
ста на францускиот секуларизам

Градоначалникот на едно предградие
во соседството на Ле-Пен-Мирабо и
една муслиманка, Самија Гали, беа
меѓу тие што ја осудија забраната.

Тоа е приватно место и приватна
работа меѓу сопственикот и здру
жението, вели Гали.

- Изнајмувањето приватно место
не е спротивно на законот, капе
њето со покриено тело не е спро
тивно на законот и затоа не раз
бирам како може некој да забрани
настан што не претставува закана
за јавниот ред - вели таа.
Со речиси 200.000 муслимани, Мар
сеј е град каде што жени облечени во
буркини е вообичаена глетка.

Нисрине Самали, млада муслиманска
наставничка која носи буркини, из
јави за АФП дека не може да разбере
зошто носењето исламска облека за
спортови на вода би му сметало не
кому и рече дека би било подобро ако
луѓето се послободоумни.

www.republika.mk
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свет
ќе беше вклучена на еден поина
ков начин, но дури и тогаш ќе ми
беше тешко да разберам - вели таа.

Заземам прагматичен пристап.
Ако носењето буркини значи де
ка повеќе жени ќе се капат, тогаш
јас тоа го сметам за добра работа,
додаде таа.

Буркинито станува популарно

Валери Бојер, членка на десничар
ската партија на Никола Саркози,
ги повтори критиките на Амиел
наведувајќи дека носењето бур
кини е навреда за достоинството
на жената.

Но, нејзините ставови не се попу
ларни во модната индустрија, која е
од клучно значење за француската
економија. Сѐ поголем број дизај
нерски куќи и трговци почнуваат
да се занимаваат со трговија со
буркини.
Додека некои големи модни марки,
како „дона каран“, „томи хилфигер“

и „долче и габана“, веќе дизајнираа
цели исламски модни колекции,
британската „маркс енд спенсер“ ја
промовираше својата прва колек
ција буркини во февруари, што пре
дизвика критики од француската
министерка за правата на жените,
Лоренс Росињол.

- Кога модните марки инвестира
ат во исламска облека на пазарот,
тие ги избегнуваат нивните одго
ворности и промовираат покри
вање на женското тело - изјави Ро
сињол за француското радио РМЦ.

Откако го објави настанот со бур
кини на „Фејсбук“ претходно овој
месец, здружението „Смајл 13“ има
добиено куршуми преку пошта.

Франција првпат воведе забрана за
носење исламски шамии во учили
штата во 2004 година, заедно со сите
верски обележја и симболи. Таа по
тоа стана првата европска земја со
забрана за целосен превез на лицето
на јавни места во 2010 година.
Извор | „Франс 24“
Превод | Ана Цветаноска

Промоција и афирмација на нашето културно наследство

Етнолошки музеј со
уникатни предмети
во комплексот
„Македонско село“
К
омплексот „Македонско
село“ е лоциран во село
то Нерези, во близина на
манастирот „Св. Пантелејмон“
во Скопје. До таму е воведена
автобуска линија, така што до
колку не можете да се снајдете
со автомобил, брзо и лесно ќе
стигнете до етнокомплексот.
Пред нас се распосла прекрас
на глетка. На површина од
12.000 квадратни метри се
изградени куќи во стилот на
традиционалната македонска
архитектура. Има автентични
куќи од различни краишта на
Македонија со сместувачки ка
пацитет за сто гости. Во соста
вот на комплексот има и хотел,
ресторани и дополнителни со
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држини. Една од тие содржини
е и Етнолошкиот музеј во кој
посетителите имаат можност
да видат уникатни предмети
што досега не биле изложени.

Етнолошката поставка е
сместена на првиот кат на
површина од 132 квадрат
ни метри, а вториот кат е со
површина од 100 квадратни
метри и е наменет за одржува
ње мултимедијални активнос
ти, презентации, промоции...
Се претставуваат комплетни
народни носии со накит и без
накит, а предметите што се из
ложени потекнуваат од крајот
на 19 и првата половина на 20
век - велат домаќините.
�
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Етнолошката поставка е смес
тена на првиот кат на површи
на од 132 квадратни метри,
а претставени се комплетни
народни носии со накит и без
накит. Предметите што се изло
жени потекнуваат од крајот на
19 и првата половина на 20 век
Пишува | Невена Поповска

Овој проект има цел да го про
мовира и афирмира нашето кул
турно наследство.
Уште при самата идеја, кога
се реализираше овој проект,
од огромно значење беше да
�
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нија и културата на живеење
преку најразлични обичаи и
занаети кои можеме да ги ви
диме во секоја куќа посебно.
Имавме можност да видиме
грнчарска, филигранска и
ткајачка работилница, каде
што се изработуваат многу
предмети кои се за продаж
ба - велат оттаму.
Како што нѐ информираа, од
отворањето на комплексот до
сега имало над 20. 000 посети
тели. Музејот редовно е посе
туван, работи од 10 до 18 часот,
а се планира да се продолжи
работното време до 22 часот.

се отвори посебен музеј, каде
што работат кустоси, водичи
и други стручни лица кои се
неопходни за функционирање
на самиот музеј - рече мини
стерката за култура, Елизабе
та Канческа-Милевска.
Ги разгледуваме носиит е. Сите
се убави.

� Станува збор за македон
ски носии од најразлични
предели и од сите етнички
заедници. Има вреден накит,
кој е ексклузивен и претста
вен во витрини. Поставката
е збогатена со повеќе од 150
уникатни етнолошки пред
мети кои се изложени во му
зејот - ни велат оттаму.

Веднаш станувате свесни дека се
работи за значајна музејска ет
нолошка поставка.
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Поставката е реал
 изира
на во рамките на Музејот
на Македонија за да се ста
ви во функција на целокупни
от комплекс кој има културо
лошка и историска димензија
- ни раскажаа.
�

Дознаваме дека планираат по
ставката да се менува на шест
месеци и да бидат изложувани
нови предмети бидејќи Музејот
на Македонија поседува голем
број предмети и треба постојано
да се покаже нешто ново.

Излегуваме во средиштето на
комплексот и упатените ни ве
лат дека има 12 типски куќи од
Охрид, Крушево, Кратово, Га
личник, Прилеп, Малешевијата...
Тие ја претставуваат архитек
турата во Република Македо
�
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Мирјана Нинчевска, директор
ка на Музејот на Македонија,
рече дека успеале на толку мал
простор успешно да ја претста
ват темата „македонско село“
преку мултимедијален пристап

и преку стручно, издржано и
техничко поставување на са
мата поставка.

Најексклузивните пред
мети се во витрините, каде
што е накитот, а има некои
занаетчиски производи кои
се полуксузни бидејќи во ма
кедонското село функцио
нирале сите занаети. Не се
произведувало само тоа што
е основно, за преживување,
туку во културата на живе
ење на македонското село е
присутно и богатото украсу
вање, чествување на многу
случки од секојдневниот жи
�

вот - вели Нинчевска и додава
дека тие моменти се доловени
преку фотографии и докумен
тарен филмски материјал.
Директор на комплексот „Ма
кедонско село“ е Павле Ками
ловски, кој информира дека
комплексот е распространет на
15.000 квадратни метри. Освен
12 автентични куќи, има три те
матски ресторани - традициона
лен, интернационален и паб. Во
традиционалниот ресторан се
служи македонска храна.
Постои голема заинтересира
ност. Луѓето се воодушевени
�
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од самиот комплекс, од изград
бата на куќите, од храната што
се служи и од услугата што се
добива - рече Камиловски. �
петок, 19 август 2016 година
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здравjе

ВЕНКО ФИЛИПЧЕ, СПЕЦИЈАЛИСТ НЕВРОХИРУРГ, КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА

Механичка тромбектонија ќе почне да се
применува на Клиниката за неврохирургија
Доктор Филипче е првиот
„хибриден” неврохирург во
Македонија, како и во регионот
на поранешна Југославија,
што е едуциран во класичната
и во ендоваскуларната
неврохирургија, што значи
дека пациентите може да се
третираат оперативно или со
ендоваскуларен метод
(со катетар) за сите васкуларни
малформации на мозокот и
на ’рбетниот столб

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Дејан Станчевски

В

о Скопје, според статистиката,
на 600 илјади жители днев
но се случуваат меѓу 10 и 15
мозочни удари. Фактите говорат
дека 40 проценти од популацијата
на возраст меѓу 35 и 60 години има
хипертензија, а возраста на пациен
тите се намалува поради стилот на
живот. Зголемен е бројот на пациен
тите на возраст меѓу 30 и 35 години
што имаат дефиниран мозочен удар,
а тоа значи дека веќе имаат промени
на крвните садови за да може да се
дефинира мозочен удар.

Мозочните удари (инсулти) се делат
на две главни групи: хеморагични и
исхемични. Во хеморагичните мо
зочни удар има излевање на крв во
мозокот или, пак, во неговите обви
вки. Крвта може да биде во поголемо
или во помало количество.
Исхемичните мозочни удари се пре
дизвикани од опструкција (тромбо
за) во внатрешноста на крвниот сад
со што се предизвикува мозочна ис
хемија. Последователно на тоа, ако
не се воспостави повторна проодност
низ крвниот сад, изумираат деловите
од мозокот што биле снабдувани со
крв од тој крвен сад.
Хеморагичните мозочни удари, нај
често, се предизвикани од некоја ва
скуларна аномалија, која е можно да
биде генетски условена или, пак, од
покачен нерегулиран крвен прити
сок. Кај исхемичните мозочни удари,
освен фамилијарната историја, голе
ма улога играат и возраста, начинот
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Можете ли да ни кажете нешто по
веќе за методот механичка тром
бектонија кој наскоро ќе почне
да се применува на Клиниката за
неврохирургија?
ФИЛИПЧЕ: Периодот до шест часа
што следува од почетокот на симп
томите е „златен период” во кој, до

на живеењ
 е, исхраната, физичката
активност, пушењето и евентуални
от висок крвен притисок.

Бројот на исхемични мозочни удари
е сѐ поголем кај луѓето под 65 годи
ни. Еден од четири мозочни удари се
јавува кај пациенти од ова возрасна
група. Тоа се должи на зголемената
телесна тежина, високиот крвен при
тисок, дијабетесот. Мозочниот удар
се манифестира на различен начин
во зависност од генетската предис
позиција која ја детерминира т.н. ко
латерална мрежа на мозочните крв
ни садови. Оттука, некои пациенти
мозочните удари ги поминуваат на
нога, односно не се манифестираат
никако, други завршуваат со нагол
смртен исход, а најголемиот дел се
манифестираат со слабост на една
та страна од телото, искривување
на лицето, тешкотии со говорот или
компромитација на свеста. Во светот
се етаблираше акронимот FACT (face,
arm, speech и time - лице, рамо, говор
и време) како аларм за препознавање
на овие симптоми и брзо јавување
во соодветна болничка институција,
вели во интервјуто за „Република“
доктор Венко Филипче, специјалист
неврохирург од Универзитетската
клиника за неврохирургија.
Доктор Филипче е првиот „хибриден”
неврохирург во Македонија, како и
во регионот на поранешна Југосла
вија, што е едуциран во класичната и
во ендоваскуларната неврохирурги
ја, што значи дека пациентите може
да се третираат оперативно или со
ендоваскуларен метод (со катетар)
за сите васкуларни малформации на
мозокот и на ’рбетниот столб.

колку се интервенира со соодветен
метод, последиците од мозочниот
удар значајно може да се намалат
или да се елиминираат.
Станува збор за метод наречен меха
ничка тромбектонија со кој со посеб
на техника на навигација низ мозоч
www.republika.mk

ните крвни садови се стигнува
до тромбот што го затнува крв
ниот сад и тој се извлекува над
вор, со што се воспоставува нор
мален крвен проток во мозокот.
На Клиниката за неврохирургија
се набавени сите материјали за
овој метод и наскоро почнуваме
со негово аплицирање.
Дали овој метод се применува
само за мозочни удари?
ФИЛИПЧЕ: Не станува збор само
за мозочен удар, туку и за цере
брални аневризми и за васкулар
ни малформации на мозокот. Со
тоа се избегнува класичен опе
ративен третман на овие проме
ни, а пациентите се третираат со
многу помал ризик од компли
кации, како и пократко време на
болничко лекување.

Дали температурните разлики
што ни се случуваат може да
бидат причина за зголемена
појава на мозочни удари?
ФИЛИПЧЕ: Зголемената темпе
ратура е дополнителен ризик за
појава на мозочен удар, освен
болеста на крвните садови, дебе
лината, физичката неактивност
и дијабетесот.
Колкави се шансите да се по
втори ударот кај пациентите
што веќе еднаш го преживе
але?
ФИЛИПЧЕ: По преживеан мо
зочен удар пациентите примаат
терапија со која значајно, но не и
целосно, се елиминира ризикот
од повторен удар.

Дали стресниот начин на жи
вот влијае врз зачестените мо
зочни удари?
ФИЛИПЧЕ: Стресот е значаен
фактор на ризик кој четири пати
повеќе го зголемува ризикот за
мозочен удар.
Какви се вашите препораки за
пациентите?
ФИЛИПЧЕ: Новите студии пока
жуваат дека внесувањето помал
ку калории од дневно препорач
ливите дози може да го забави
процесот на склероза на крвните
садови, нервна дегенерација, па
дури и малигни болести. Значи,
да се јаде помалку. Секојдневно
е потребна физичка активност.
петок, 19 август 2016 година
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ИсториJа

АПСЕЊА И СУДСКИ ПРОЦЕСИ ПРОТИВ „КОМИТАЏИИ“
ВО ГРЦИЈА ОД ПОЧЕТОКОТ НА 20 ВЕК

Во македонската историска наука сѐ уште постојат значителен
број настани и личности за кои досега не е пишувано или, пак,
поради недостигот на изворен материјал се обработени површно,
без некоја суштинска анализа. Овој факт се должи на релативно
краткиот период на постоење (во споредба со другите балкански
историографии) на официјалната македонска историографија
(по 1945 година), но и на распространетоста на архивскиот
материјал, поврзан со историјата на Македонија, во соседните
балкански држави и во Европа
пишува |
д-р Димитар Љоровски Вамваковски

В

о овој текст токму ќе биде
обработен еден таков на
стан, за кој во македонска
та историја до денес воопшто не
е пишувано или, пак, споредно е
спомнуван.

34

Во развојот и проширувањето на
Македонската револуционерна
организација (МРО) на терито
ријата на османлиска Македонија
посебно место се придавало на
нејзиниот југозападен дел, однос
но на костурско-леринско-кајлар
скиот крај. Овој предел ја прет
ставувал најјужната граница на
историска Македонија, каде што
кон крајот на 19 и почетокот на
20 век доминантно било насе
ление што зборува македонски.
Географската местоположба и
релјефните карактеристики во
петок, 19 август 2016 година

овој дел придонеле за мошне
успешно развивање на ослобо
дителното движење. Од друга
страна, раководителите на МРО
ја ставиле областа високо на
агендата поради нејзината бли
зина со грчкото кралство. Имено,
поради константниот недостиг
на оружје за револуционерните
чети се предвидувало на отво
рање канал за вооружување од
Грција, наменето пред сѐ за потре
бите на Битолскиот револуцио
нерен округ. На почетокот на 20
век биле преземени посериозни
активности во оваа насока, при
што евидентно било пристигну
вањето на одредено количество
оружје, што од друга страна по
зитивно дејствувало во развојот
на Четничката институција на
МРО. Ваквиот процес се сретну
ва во спомените на најзнајните
раководители на Битолскиот
револуционерен округ (Атанас
www.republika.mk

Лозанчев, Пандо Кљашев, Георги
Поп Христов и други), ни и во
официјалните документи и пре
писка на поединци од Организа
цијата. Околу реализирањето на
оваа дејност посебно треба да се
спомнат: војводата Васил Чака
ларов, кој двапати бил во Грција
со цел да го уреди каналот за во
оружување, и Лазар Киселинчев,
кој бил еден вид претставник на
МРО во главниот град на грчката
држава. Така, на пример, В. Чака
ларов за време на својот престој
во Атина преку писмо (18 април
1902 година) го известил Гоце
Делчев дека успеал да купи 5.000
патрони и 95 пушки.

Македонското револуционерно
движење без присуството на го
лемиот број сезонски работници
и емигранти немало да има по
голем успех во реализацијата на
оваа активност. Реалната бројка
на македонското население ис
елено на грчка територија во
тој период не била попишана
од ниту една грчка служба, па
поради тоа речиси е невозможно
да се знае нивниот точен број.
Единствени податоци од кои
може да се добие некакви ин
формации се тогашните грчки
весници. Така, на пример, еден
грчки весник кон средината на
1902 година спомнува бројка
од 15.000 имигранти населени
само во Тесалија. Додека, пак,
еден друг весник во истиот пе
риод нагласува дека најмалку
„150 славофони семејства“ се
населиле во Мегало Кесарли во
Лариса, притоа избирајќи и свој
градоначалник.
Грчката политика кон осман
лиска Македонија во периодот
од крајот на 19 и почетокот на
20 век се карактеризирала со
дуализам. Имено, од една страна
била политиката на официјална
Атина, а, од друга страна, на грч

ките пропагандни структури во
Македонија. Ако првата се зала
гала за умерено дејствување кон
османлиската држава, пред сѐ по
ради катастрофалниот пораз кој
Грција го доживеала во војната од
1897 година, тогаш другите при
тискале за поагресивно настапу
вање на пропагандните институ
ции против своите конкуренти и
македонското револуционерно
движење. Претставниците на гр
чката пропаганда во османлиска
Македонија, пресликани преку
конзуларните претставништва
и црковно-образовните инсти
туции на грчката Патријаршија,
на терен го воочиле забрзаниот
развој на македонското ослобо
дително движење и постепената
ерозија на нивните тези за грч
коста на Македонија и македон
ското население. Сѐ погласни
биле апелите за директно и по
конкретно вмешување на Грција
во „македонското прашање“, па
дури се слушале и повиците за
испраќање грчки паравоени фор
мации за да се борат со вооруже
ните структури на МРО, но и под
заканата на оружјето да го прину
дат македонското население на
покорност кон Патријаршијата.
Најактивни на овој план во југо
западна османлиска Македонија
биле костурскиот митрополит
Германос Каравангелис и секре
тарот на грчкиот конзулат во
Битола, Ион Драгумис.
Една од целите на грчката пропа
ганда била да се прекине каналот
за вооружување на МРО преку
Грција и да се разбие групата на
поддржувачи на Организацијата
меѓу македонската емиграција
во грчкото кралство. Започнала
систематска акција против Маке
донците во Грција. Овој факт го
посведочил и самиот Чакаларов,
кој на 18 април 1902 година од
Атина испратил писмо до Гоце
Делчев. Во него тој навел дека

во моментот не било возможно
да се пренесува оружје од Грција
бидејќи „границата строго се
чува“. Во продолжение на пис
мото Чакаларов го информирал
Делчев дека со кралска заповед
биле испратени 400 војници во
пограничната зона на османлис
ко-грчката граница и дека по
лицијата постојано ги следела
приврзаниците на МРО. Дури
постоел и предлог од Киселин
чев да престане со работа тамош
ната секција на Организацијата,
на што остро се спротивставил
Чакаларов. Истовремено, грчките
власти пренесувањето на оружје
го дозволувале само со поседу
вање „полномошно од грчкиот
владика“ во Костур. За таквата
ситуација бил известен и Делчев
преку неколку писма на претход
но споменатиот Киселинчев. Во
писмо од 28 март 1902 година,
Киселинчев му се жали на Делчев
за неподносливите услови око
лу купувањето оружје, при што
забележал дека „грчката влада
забранува да се продаваат пушки
во цела Тесалија. Кога продаваат
пушки, трговците треба да ја из
вестат полицијата...“.
Во тој период, во Атина постое
ла и развиена мрежа на луѓе кои
биле на платен список на грчката
полиција и имале задача да ги
следат, шпионираат и малтрети
раат македонските печалбари, за
кои сметале дека на каков било
начин биле поврзани со МРО. На
чинот на дејствување на агентите
на најубав начин ни го претста
вил во неговите спомени Наум
Спанос, по потекло од Македо
нија, кој и самиот бил вработен
во грчкото Министерството за
внатрешни работи, со должност
да собира информации за дејнос
та на македонските печалбари
во грчката престолнина. Спанос
за своите почетни активности
запишал: „…имаше едно мало
www.republika.mk

кафеанче, влегов внатре…
полека, полека, седнав до
прозорот и ја гледам вратата
на зградата. Точно во 12.20
ч. напладне, беше Св. Димитрија, видов дека излегоа 15
лица кои ги познавам, зошто
често ги гледав во кафеаната
на ѕидарите во Варвакио. Ги
запишав нивните имиња и по
10 минути излегоа 19 лица,
исто така ги запишав и нивните имиња. Другиот ден, Св.
Нестор, во 10 ч. отидов кај г.
Стефанос Драгумис, му кажав
за сѐ што се случи и г. Драгумис ме испрати кај г. Панас,
секретар во МНР, му раскажав
сѐ. Ми кажа да се грижам и да
откријам други работи, тогаш
одма си ја почнав работата“.
Киселинчев во писмо до Делчев од 10 мај 1902 година, испратено од Атина, потврдил
слични вакви информации,
при што нагласил дека костурскиот митрополит „пред
една седмица испратил еден
човек, којшто е овде. Намерно
го следат наши луѓе, двапати
се среќавал со министерот за
надворешни работи“.

Како и да е, едно јунско утро
во летото 1902 година, грчки
те весници на своите насловни
страници сензационално ја наја
виле, можеби, првата голема „ан
титерористичка“ акција (како
што тие ја нарекле) во грчката
држава. Атинските весници ја
информирале јавноста дека бла
годарение на будноста за безбед
носните органи бил ликвидиран
„бугарскиот комитет“ во грчкиот
главен град со апсење „во цента
рот на Атина на фанатизирани
македонски и бугарски агенти
на бугарскиот револуционерен
комитет“, кои „со други другари
вршеле пратки на оружје во Ма
кедонија“. Но, што, всушност, се
случувало...?!?
...Продолжува
петок, 19 август 2016 година
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100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

„Ѕвездена ноќ“ на Ван Гог

Книжарницата „антолог“
препорачува:

1

Роман 1987
Даг
Солстад

2

18% сиво
Захари
Карабашлиев

3

Враќањето
во Панџруд
Андреј
Волос

4

Челик

Силвија
Авалоне

5

Чекајќи ја
историјата
Звонко
Танески
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Викендов сите патишта водат кон една од
најстарите опсерватории во светот

„Кокино - тврдина на сонцето“ целодневен културен настан

Братислав Ташковски (1960)

Бела книга за
љубовта
Никогаш не сум барал
доказ повеќе

Едукативни патеки, работилници за филигран, керамика,
компостирање, оригами, предавање од областа на астроно
мијата, поетско читање, проекција на краткометражни фил
мови и музички настап на Мухамед Ибраими, „Фолтин“
и на Кирил Џајковски

за да докажам дека сакам.

К

моите песни,

окино в недела (21
август) ќе биде ме
стото каде што ќе се
случуваат мноштво актив
ности за да се промовира
и афирмира мегалитската
опсерваторија, која според
НАСА се наоѓа на четврто место меѓу
најстарите опсерватории во светот.

Предвидени се мноштво култур
ни активности во подножјето на
Кокино, долж обележаната пате
ка/рута и во просторот на сама
та опсерваторија: организирани,
едукативни тури до опсерватори
јата, работилници за филигран, ке
рамика, компостирање, оригами,
паралелно со нив и предавање од
областа на астрономијата, а пер
формативните активности на на
станот почнуваат со поетско чита
ње, со кое се отвора главната сцена.
По читањето следува музичка про
грама со настап во живо на Муха
мед Ибраим
 и, „Фолтин“ и на Кирил
Џајковски.
За затворање на настанот е предви
дено вистинско уживање: набљуду
вање на ѕвездите и кино под отворе
но небо. Избор на краткометражни
филмски продукции за отпуштено за
творање на целодневното дружење.
Влезот за настанот е бесплатен, а
организиран е и автобуски превоз
�
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Едноставно,
секогаш сум бил вљубен.
За тоа нека зборуваат

„Ѕвездена ноќ“ е слика на холандскиот постимпресионистички
уметник Винсент ван Гог. Насликана е во јуни 1889 година и го
опишува погледот надвор од неговиот прозорец во санаториумот
во Сан Реми де Прованс. Сликата е во постојаната колекција на
Музејот на современа уметност во Њујорк уште од 1941 година.
Ова е една од најпознатите слики на Ван Гог. �

Топ 5 најгледани филма
во САД викендов

Заработка: 43.500.000 $

фотографиите и азбуката
што моето срце вечно
ќе го вбројува во
лесноскршлива материја.
од Скопје. Билетите за организира
ниот автобуски превоз на релаци
ја Скопје – Кокино – Скопје чинат
200 денари. За време на настанот
ќе биде регулиран и пристапот до
локацијата со автомобили, за што,
пак, е обезбеден посебен паркингпростор кој посетителите ќе ги
чини 100 денари од возило. Бидеј
ќи специфичноста на локацијата
наметнува посебни услови, пред сѐ
од безбедносен и од еколошки ас
пект, апелираме до посетителите
во што поголем број да го користат
организираниот автобуски пре
воз. Доколку, сепак, се одлучат на
настанот да дојдат со сопствено
возило, поради строго ограниче
ниот капацитет, ги советуваме што
поскоро да го осигураат билетот
за пристап до паркинг-просторот.
Сите средства од продажбата на
овие билети ќе бидат донирани
за помош на загрозеното населе
ние од поплавените подрачја, а
со цел да се соберат што повеќе
средства, на локацијата каде што
ќе се одржува фестивалот ќе има и
пунктови за донации - соопштуваат
организаторите � (Н.П.)

Одредот на отпишаните
Suicide squad

Жанр: акција
Режија: Дејвид Ајер
Актери: Вил Смит,
Џаред Лето,
Маргот Роби

Во мојата историја нема
Заработка: 34.300.000 $

победници,
јас сум тој, кој секогаш
позитивно губи.
Затоа најмногу го сакам

забавата на колбасите
Sausage Party

Жанр: анимиран
Режија: Грег Тирнан,
Конрад Вернон
Актери: Сет Роген,
Кристен Виг, Џона Хил

љубовниот пораз.
Заработка: 21.500.000 $

Еднаш, на музата и напишав
„никогаш да не ме заборави.”
Денес наликувам на гостин
кој секое утро

ПИТ И ЗМЕЈОТ
Pete's Dragon

повторно влегува во својот живот.

Заработка: 13.800.000 $

Се сеќавам на сите допири,
на мирисите, на pолнотијата
и на косите
што го бакнуваа сонцето.

Џејсон Борн
Jason Bourne

Јас секогаш сум сакал да

Жанр: акција
Режија: Пол Гринграс
Актери: Мет Дејмон,
Томи Ли Џонс,
Алиша Викандер
Заработка: 11.400.000 $

верувам дека е така
– жената е нешто што не може,
а да не се сака!

Жанр: авантура
Режија: Дејвид Лоуери
Актери: Оукс Фегли,
Роберт Ретфорд,
Брајс Далас Хауард

Лоши мајки
Bad moms

www.republika.mk

Жанр: комедија
Режија: Џон Лукас, Скот Мур
Актери: Мила Кунис,
Кетрин Хан,
Кристен Бел
петок, 19 август 2016 година
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Киријана А. Николоска, директорка на фестивалот „Македокс“

Секогаш има публика за
документарни филмови
„Македокс“ е активен преку цела година со
дистрибутивни и со образовни програми за
деца и за млади. За пофалба или за жалење
е дека „Македокс“ прв го воведе филмот во
наставата на средношколците, а од годинава
и на основците низ училиштата во Македонија.
Но, за секоја промена е потребно време. Така и
бројот на македонски документарни филмови
на „Македокс“ расте бавно во квантитет, но
значајно во квалитет, вели Николоска
Разговараше | Александра М. Бундалевска

С

едмото издание на Фестивалот на креативен документарен филм „Македокс“
ќе се одржи од 20 до 26 август во Куршумли-ан, Чифте-амам и во Музејот на
современа уметност во Скопје, под мотото „Сите сме приказна“. На Фести
валот годинава ќе се прикажат вкупно 63 документарни филмски остварувања
распоредени во пет програми, и тоа: Главна програма, Нови автори, Руски снег,
Кратки документарци и Студентски приказни. Ќе се одржат и три работилници,
а за Фестивалот, патувачкото кино, програмата и гостите во интервју за „Република“ говори Киријана А. Николоска, директорка на Фестивалот.
Овогодишното патувачко кино
на „Македокс“ беше во валандовско-дојранскиот регион. Какви
впечатоци носите од Валандово,
Богданци и од Фурка?
НИКОЛОСКА: Сите места на кои одиме
со патувачкото кино се места што се
само на стотина километри оддалечени
од Скопје, а штом ќе стигнеме нѐ тераат
да дишеме со еден друг ритам, ритам
кој тешко го фаќаме дома. Многу набрзо
по дишењето, почнуваат да се менува
ат перцепцијата и мислењето, па така
место да ги забележуваш „фалинките“,
очите и мислите ги мамат едноставни
те, искрените и заборавените нешта.
Затоа, во впечатоците ми преовладу
ваат слики на грч ладна изворска вода,
валјаци, воденица, самар и кооперација,
лица избраздени, а со очи љубопитни
и раце подадени.
�

Колкумина посетители доаѓаат на
проекциите, какви се реакциите на
луѓето? Имате ли некои посебни приказни што би ги споделиле?
�
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НИКОЛОСКА: Кога ќе поставиш платно
и озвучување сретсело, не може да не
побудиш интерес. Доаѓаат сите, а реак
циите се различни, како и луѓето. Гледа
ме секогаш да поминеме колку што мо
жеме повеќе време со мештаните пред
проекцијата за да се „намирисаме“ и да
ги наплатиме „влезниците“. Влезници
те немаат фиксна цена и не се плаќа
ат со пари - проекциите се бесплатни,
туку се плаќаат со поуки, приказни, по
некој адет или занаетчиски марифет.
Така, со полна каса марифети можеме
да им го дадеме најдоброто што ние го
имаме, да „им го погодиме“ филмот и
да си легнат вечерта сигурни дека не
нѐ пратил некој, туку сами сме дошле,
оти знаат дека повеќе ние сме добиле
од нив отколку тие од нас. Приказни за
духови и за магии, херои и предавници,
за благодати и оскудици има неброени,
а јас, за жал, не знам да раскажувам
како нив.
Од 20 до 26 август ќе се одржи
„Македокс“. Каква е програмата за
�
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овогодишното, седмо издание на
фестивалот?
НИКОЛОСКА: Иако годинава го удво
ивме бројот на филмови, од триесетина
на 63, не би рекла дека растеме, туку,
напротив, дека се подмладуваме. Освен
натпреварувачката програма од осум
филма на нови автори (прв или втор
долгометражен филм), која ја имаме
уште од првото издание, годинава се
подмладивме со уште една подмладу
вачка натпреварувачка програма - про
грама на 23 студентски документарни
филмови од академии и школи од цела
Европа. Со тоа речиси половина од про
грамата ја посветуваме на младите и
идни автори кои, како и во секоја друга
сфера, ја носат иднината на плеќи. Сме
таме дека токму нив „Македокс“ треба
да им даде простор, време и поттик до
кој многу тешко доаѓаат. „Стара“ ни е
главната натпреварувачка програма,
годинава со 10 долгометражни фил
мови, меѓу кои има филмови награ
дувани на најголемите фестивали и
две светски премиерни прикажувања.
Тука се победникот на Берлин, „Пожар
на море“, со кој ќе го затвориме ового
дишниот фестивал, и премиерата на
филмот „Мојот свет е наопаку“ на Петра
Селишкар, со кој ќе го отвориме фес
тивалот. Во оваа програма вклучивме
неколку филмови од светски познати
имиња во светот на документаристика
та, како што е филмот „Под сонцето“ на
култниот руски автор - Витали Мански,

„Бисерното копче“ на Патрицио Гузман;
филмови на автори што во изминатата
година беа во центарот на креативната
документарна сцена, но и филмови кои,
можеби, само ние мислиме дека може
и треба да се ставени на иста вага со
претходните. Програмата на кратки
документарни филмови годинава ни
брои 10 филма кои повторно во пого
лем дел се од млади автори. Меѓу нив
е и добитничката на „Златна мечка“ за
најдобар краток филм на Берлинскиот
филмски фестивал годинава - „Балада
за жабите“, чијашто режисерка влезе
во историјата на Берлинскиот фести
вал како најмлада добитничка на оваа
награда. Тука е и филмот „Кога ќе се
разбудиш“ на мајсторот на архивскиот
документарен филм - Џеј Розенблат,
кој ќе го прикажеме на отворањето
на фестивалот, како и прекрасниот
„Фигура“ на Катарзина Гондек, кој за
многу кратко време беше прикажан
на многу фестивали. Уште една нова
програма воведовме годинава, тоа е
програмата на современи руски доку
ментарни филмови со која носиме снег
среде жешките августовски ноќи. И
оваа година, освен проекциите, орга
низираме и три работилници што се
поврзани со главната фестивалска тема
- раскажувањето и нарацијата во созда
вањето на приказните: „Раскажувачите
раскажуваат“ е работилница наменета
за професионалци и за тие што сакаат
професионално да се занимаваат со
наративен филм, а е составена од серија
мастер класови кои ги осмисли Иика

Вехкалати од Финска. Иика е еден од
позначајните скандинавски документа
ристи чиешто професионално искуство
вклучува работа во ЕДН (Европската
документарна мрежа), телевизијата
„Иле“ и низа менторски позиции на
најзначајните работилници и школи
во Европа. Втората работилница ре
шивме да ја посветиме на процесот на
создавање приказна во најнаративниот
музички жанр: хипхопот. Оваа рабо
тилница ќе ја предводи Митко Гашта
ровски (познат како диџеј Димитри
од Чаир), член на еден од првите рап
и хипхоп-состави во Македонија - САФ.
Третата работилница насловена „Сто
ривуд“ ја наменивме за нам најмилите
- децата и за сите што можеби не се
деца, но ја сакаат играта и уживаат во
искрената и спонтана креација. Секако,
дел од програмата ни се и музичките
настани од кои би ги издвоила кон
цертот на Крис Екман од „Д вокабаутс“
(The Walkabouts), кој ќе настапи на от
ворањето на фестивалот, и „Черкези ор
кестар“, кој ќе настапи на затворањето
на фестивалот.

� Дали имате најавено гости што ќе
учествуваат на „Македокс“?
НИКОЛОСКА: Е, тука навистина по
раснавме. Годинава ќе имаме 56 гости
од Европа, Азија, Африка, Америка.
Немаме само од Австралија. Најголем
дел од нив се автори на филмовите,
а помал дел се членови на жиријата
и претставници на други фестивали.
Покрај значајните гости, како што е,
на пример, директорката на фестива
лот за документарен и анимиран филм
од Лајпциг - Лена Пасанен, особено ме
радува што со нас ќе бидат 36 автори
на филмовите што се дел од овогодиш
ната програма.

Оваа година мотото на фестивалот
е „Сите сме приказна“. Може да ни
кажете зошто го одбравте токму
тоа мото?
НИКОЛОСКА: Приказната, нарацијата,
односно начинот како ќе се раскаже
една приказна е од централно значење
во секој филм, а е од особено значење
во документарниот филм. Во време
кога креативната документаристика
е во подем и сѐ почесто кокетира со
сѐ повеќе форми на филмски изрази и
жанрови, сметавме дека е важно да го
свртиме фокусот на суштината, а тоа
е приказната. А, за точната формула
ција на мотото во „Сите сме приказна“
имавме лексички, филозофски, кон
цептуални, маркетиншки, сериозни и
�
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несериозни разговори во кои „раскажу
вање“, „прикажување“, „секој е приказ
на“, „секој своја приказна“ , „сите сме
дел од иста приказна“ и многу други
варијации на темата се сретнаа во „Сите
сме приказна“.

Документарните филмови ги
стимулираат самоизразувањето и
создавањето. Каква е состојбата со
македонскиот документарен филм?
НИКОЛОСКА: Сметам дека потребата и
способноста за креативно творештво ги
имаме сите и секој човек на некој начин
ги манифестира. Ги има домаќинка од
Волино кога креативно ги комбинира
расположливите намирници во ручек
гледајќи турска серија на телевизија; ги
има сметководителот во фирмата кој
поинаку ќе ги комбинира бројките или
сметките за да дојде до некој нов збир
или девојчето со церебрална парализа
кое на најкреативен можен начин за неа
ќе успее да дофати некој предмет. Колку
од таа креативност ќе се препознае и
насочи во медиум кој ќе се именува
како дело или креација зависи од та
лентот, самодовербата и поддршката
на околината. Филмот како медиум
посебно бара поддршка. Во последни
ве неколку години креативниот доку
ментарен филм во Македонија полека
почнува да воскреснува и да се препо
знава како сериозен филмски жанр.
Иако законските и институционалните
рамки во кои може да се развива се
на исто, а во некои сегменти дури и
на повисоко ниво од регионалните, не
е доволно препознаен како сериозен
филмски жанр од домашните автори.
Верувам, иако звучи нескромно, дека
„Македокс“ значајно ја подобрува сос
тојбата со македонскиот документарен
филм со дејствувањето преку сите свои
програми, не само со фестивалот. „Ма
кедокс“ е активен преку цела година со
дистрибутивни и образовни програми
за деца и за млади. За пофалба или за
жалење е дека „Македокс“ прв го воведе
филмот во наставата на средношкол
ците, а од годинава и на основците низ
училиштата во Македонија. Но, за се
која промена е потребно време. Така и
бројот на македонски документарни
филмови на „Македокс“ расте бавно
во квантитет, но значајно во квалитет.
�

Седма година по ред го одржувате
фестивалот и патувачкото кино.
Дали тоа значи дека во Македонија има публика за документарни
филмови?
НИКОЛОСКА: Никогаш доволно за нас
(се смее). �
�
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Охрид беше домаќин на уште еден светски познат музичар

Публиката во Антички теат ар на нозе пред Ал ди Меола
Ова ми е најстудениот концерт во кари
ерата. Да беше десет степени потопло,
ќе свирев уште побрзо, а замислете ка
ко ќе свирев да беше 20 степени потоп
ло. Каде отиде летово?, рече Ди Меола
кога излезе на сцената
Пишува | Невена Поповска
Фото | „Авалон продукција“

С

ветски познатиот гитарист
Ал ди Меол
 а направи кон
церт за паметење на Ан
тичкиот театар во Охрид.

Исклучително ниската темпера
тура за овој перио
 д од годината,
вечерта во Охрид температурата
изнесуваше 13 Целзиусови сте
пени, предизвика доцнење од
триесетина минути и замрзнати
прсти на изведувачот. Ди Меола
низ смеење коментираше дека
му се замрзнале прстите и затоа
не може да свири побрзо.

Ова ми е најстудениот кон
церт во кариерата. Да беше
десет степени потопло, ќе
свирев уште побрзо, а замис
лете како ќе свирев да беше
20 степени потопло. Каде оти
де летово? - рече Ди Меола ко
га излезе на сцената.
�

Потоа срдечно ја поздрави
публиката и ги претстави со
работниците со кои ја делеше
сцената: Пео Алфонси од Ита
лија (гитара) и Питер Касас од
Унгарија (тапани), а за извед
бата на славната танго-нуме
ра Ди Меола повика уште еден
музичар на хармоника, кого го
најави како Тони и кого го за
познал пред некоја недела во
Минхен каде што настапувал
како уличен свирач. Инаку, Тони
е од Македонија, а на Ди Меола
му се допаднал неговиот настап
и го поканил да биде негов го
стин на концертот во Охрид.

што не успеале навреме да си
обезбедат билет стоеја покрај
ѕидините на театарот од каде
што го следеа двочасовниот
настап на еден од најпознатите
светски гитаристи на денеш
ницата.

Имавме среќа да доживе
еме нешто што на музички
план ретко се случува кај нас.
Бевме привилегирани да го
слушнеме еден од најголе
мите виртуози на гитарата
и воопшто еден од најголе
мите музичари на денешни
цата - Ал ди Меола со своето
�
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„Можеби врв на сѐ беше посеб
ниот правец во музиката што
Ди Меола го има изградено.
Тоа е еден микс на класична
гитара со акцент на шпански
стил и примеси на џез-траги и
поп-музика... Но, сѐ така гени
јално инкорпорирано и слеано
во еден сериозен нов стил и
правец кој првпат се среќава
кај Ал ди Меола.
На крајот да му се заблагода
риме на господинот Меол
 а за
професионалниот однос и за
почитта кон овдешната пуб
лика, тоа со почит го искажа

преку прекрасното и долго
музицирање.
Повторно нагласувам дека
на Антички доживеавме не
што што ретко се доживува
на музички план, и тоа не са
мо кај нас, туку и пошироко“,
потенцира Коњановски за „Пуб
лицитет“.

Двочасовниот настап на Ал ди
Меола беше во рамките на пр
вото издание на фестивалот на
отворено „Охрид колинг“ во ор
ганизација на „Авалон продук
ција“, а гитаристот најави дека

Ди Меола им претстави на љуби
телите на неговата музика дел
од последниот албум „Elysium“,
но отсвири и постари песни од
албумот „All your life – tribute to
the Beatles“ и албумот „Di Meola
Plays Piazzolla“. На изведбата
на композицијата „Libertango“
од Астор Пијацола, Ди Меола ја
повика публиката од партерот
да се приближи до сцената, што
беше кулминација на неговиот
пријателски пристап во текот
на целиот концерт.

Античкиот театар беше испол
нет до последното место. Тие
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трио. Како прво, кога ги слу
шате, имате точен впечаток
дека технички можат да от
свират сѐ што ќе посакаат.
Од нивните гитари ја чувме
најубавата боја на тон кој ги
тарата може да ја произведе
како инструмент, не само по
ради врвните гитари кои ги
имаа туку и поради умешно
ста на музичарите од тој ин
струмент да се извади токму
тој тон. Притоа, да не забора
виме да го спомнеме врвниот
тапанар кој така дискретно и
виртуозно ги поддржуваше
врвните гитари воопшто не
нарушувајќи ја лириката на
настанот - напиша д-р Лазар
Коњаноски, за „Публицитет“.
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ќе остане неколку дена во Охрид
за да ужива во убавините на на
шето најпознато летувалиште.
Ал ди Меол
 а првпат настапи
во Македонија во Универзална
сала во 2008 година, а поширо
ката светска јавност го запозна
вo 70-тите години на минатиот
век како гитарист во џез-фјужн
составот „Ритрн ту форевр“
(Return to forever), во кој чле
нуваа клавијатуристот Чик Ко
реја, басистот Стенли Кларк и
тапанарот Лени Вајт. Подоцна
тој одлучи да гради соло-кари
ера и издаде 24 албуми, освои
многу значајни награди, а има
продадено над 10 милиони ко
пии од своите изданија. Сора
ботуваше и во т.н. супертрио
со Џон Меклафлин и со Пако
де Лусија. �
петок, 19 август 2016 година

41

Како да си човек
во ова (не)време

Цеце Трајковска, водителка
Цеце Трајковска, водителка: Во свет и време на изместени вред
ности и многу малку човечност и „вистински“ луѓе, привилегија
е да бидеш во друштво на искрени и чесни личности. За мене
времето поминато во такво опкружување со луѓе од кои можеш
да научиш нешто ново, луѓе што не познаваат граници и немаат
ограничени размислувања е момент што треба да се искористи
во однос на себеспознавање и себенадградување. Секое дожи
вување, без разлика дали е позитивно или негативно, треба
да е искуство и лекција за секого. Борбата за подобар живот е
секојдневие, но, од друга страна, пак, хоризонтите се широки
и затоа треба постојано да грабаме од светов!

Секој има свој начин да се подобри, да работи
на своето јас, на својата духовност, да ја негува
човечноста во себе
Пишува | Maрина Костовска

Елена Миленковска, пејачка

Ж

ивееме во време кога е тешко
да се избега од сѐ, да се остави
малку простор во денот за да се
средат мислите, да се одморат мозокот
и душата. Вести за терористички на
пади, кобни сообраќајни несреќи, теш
ки природни катастрофи, политика...
Премногу политика во секој момент од
денот, цело време, со години...

Сето ова не може, а да не допре до
нас. Без разлика на возраста, полот,

професијата, политичкото размислу
вање или социјалниот статус – пред
сѐ, сите сме луѓе.

Како да се надмине оваа тегоба на
секојдневието, стресот од обврските,
црните вести и мисли?

Секој има своја начин да се подобри,
да работи на своето јас, на својата
духовност, да ја негува човечноста
во себе.

Mаја Саздановска,
музичар:

Јован Куциновски,
фотограф и музичар:

Животот никогаш не е таков
како што планираме! Замислу
ваш и фантазираш како ќе
биде, но здравата основа што
родителите ќе ја вгнездат во
своите деца е таа што нѐ пра
ви луѓе како што растеме и се
развиваме. Различни ситуации
нѐ мотивираат какви промени
ќе направиме и како ќе си го
подобриме живеењето, бити
ето, душата... Сакам да бидам
сама со себе, да си помолчам,
да си ги средам мислите. Мојот
најголем лек е музиката, нека
де читав дека пеењето е голем
лек, па, како што се чини, го по
седувам еликсирот на среќата.

Работам на себе со тоа што гледам моментните
лоши политички влијанија да немаат ефект врз
мојот креативен живот, тоа е, сепак, некоја бор
ба во подобрување на квалитетот на животот.

Даниел Николовски, стилист:
Со оглед на тоа дека живееме во едно
стресно време со многу обврски што
ни ги налага секојдневието, искрено и
не посветувам многу време грижејќи
се за себе кога е физичкиот изглед во
прашање. Меѓутоа, со оглед на про
фесијата, секојдневно запознавам
различни карактери на луѓе од кои
гледам секојдневно да исцрпам некоја
доблест и искуство, за да успеам да
бидам подобар човек. Во секој случај,
сметам дека и сите ние би требало
да функционираме така за наше по
добро утре, на општеството, бидејќи
човечноста што, дефинитивно, сите
ја имаме е, всушност, и рецептот за
среќа и за исполнетост, ако ја дове
деме до нивото што секој треба да
го има.
42

петок, 19 август 2016 година

www.republika.mk

Нина Јанева, пејачка:

Не правам многу, за жал, бидејќи и самото време е премалку!
Денот е краток, но секое слободно време што го имам си
го посветувам себеси размислувајќи за многу теми, читам
книги, трчам на кеј, посетувам сала за вежбање, се гушкам со
моето куче, една од работите што најмногу ми ја исполнуваат
душата, исто така, се обидувам да поминам убаво време и со
моите најблиски. Ова мислам дека се доволно причини за
еден човек да биде во добра психичка и физичка состојба.
www.republika.mk

Подобрувањето и работењето на себеси никогаш
не смеат да престанат. Најчесто учам од малите
грешки, затоа што големите ги правам намерно,
за да видам какво ќе биде размислувањето или,
пак, реакцијата на луѓето. Најважното од сѐ е
дека сите чекори што ги преземам се лично моја
одлука. Дури и ако немам поддршка од никого,
јас преземам чекор што мислам дека треба да го
преземам. Пред неполни шест месеци преземав
многу ризичен чекор, но денес сум посреќна од
кога било поради тоа, иако многумина ми велеа
да внимавам и да не го правам тоа... Ние сме тоа
што го правиме. Затоа тоа што го правиме во
која било ситуација треба да биде обмислено,
дури и да е нестабилно. Секогаш имај план Б. И
најважното: Секогаш преземај одговорност за
своите постапки... Тоа те прави свесно човечко
суштество. �
петок, 19 август 2016 година
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Пишува | Кристина Николова Кузмановски

селото Агиос Никитас. Долгата
плажа со бел песок и море со
кристално тиркизна боја е оп
кружена со импресивни карпи
што го комплетираат пејзажот за
вистинско уживање. Ќе уживате
на песок или, пак, на некоја од
многубројните лежалки со чадор
кои можете да ги изнајмите. На
плажата има понуда на водени
спортови, како и повеќе барови
и ресторани за освежување.

Јонското откритие што
нуди одмор од соништата
Остров со прекрасни плажи од кои застанува
здивот, тоа е Лефкада. Овој остров е еден од
најголемите што ѝ припаѓаат на Грција. Лефкада
или Лефкас е остров во Јонско Море поврзан со
копното со автопат и со мост

Л

ефкада е мошне голем
остров. Во насока северјуг е долг 35 километри,
додека исток-запад, преку 15 ки
лометри. Вкупната површина
на островот изнесува 336 ква
дратни километри. Највисоката
точка на островот е планината
Ставрота, која се наоѓ а на среди
ната на копнената маса и се из
дига до 1.158 метри надморска
височина. Од Лефкада редовно
сообраќаат траек
 ти до Кефало
нија, Итака и до Меганиси.

Главниот град на островот, а во
едно и административен центар
на целата област, е истоим
 ени
от град, Лефкас, којшто се нао
ѓа на северно-источниот дел од
островот, на точката каде што
јонскиот остров се поврзува со
копнениот дел од Грција и на
приближно 20 минути возење
со автомобил од националниот
аеродром „Актион“.
Природата што ќе ја сретнете на
овој остров, чудесните комбина
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ции меѓу прекрасното море и
зеленото копно, ја плени душата
кај секој посетител. Сината лагу
на со својата тврдина и песоч
ните наноси што се поигруваат
со глетката кон него го прават
островот сосема специфичен.
Јонскиот брег со скриените пла
жи е вистинскиот магнет кој во
последните години го вброи во
самиот врв на светските дести
нации за одмор.
Лефкада е најпрочуена според
плажите од кои застанува зди
вот. Плажи за луда забава, плажи
каде што ќе можете да најдете
тишина и спокој, но и такви што
пленат со пејзажот и прават да
се чувствувате како да сте во не
кој рај, побегнати барем за миг
од градскиот метеж и од брзиот
начин на живот.

ос Јоанис. Оваа плажа се наоѓ а
најблиску до главниот град на
островот, само три километри
на запад, а сепак е една од нају
бавите. Пејзажот со златно-бе
ли песоци на моменти потсе
тува на карипските плажи. Во
заднина на плажата се гледаат
остатоци од старите ветерници,
што го прави искуството уште
помагично. Со оглед на тоа што
се работи за малку поветровита
плажа, таа е втората најпопу
ларна меѓу сурферите.
Катизма, пак, е плажата што се
наоѓ а на 14 километри источно
од главниот град, недалеку од

Ако сте од оние што сакаат по
мали и не толку посетени пла
жи, Каламици е вистинскиот
избор. Се наоѓа на 15 километри
југозападно од главниот град,
на источната страна од остро
вот. Плажата се одликува со
многу мек песок и кристално
бистра вода, што ја прави совр
шена за релаксација. Недалеку
од плажата има високи, но до
стапни карпи, кои за авантури
стички расположените туристи
служат како скокалници.
Кого и да прашате што веќе ле
тувал на Лефкада, веднаш ќе
ви каже да ја посетите плажата
Егремни, која е вистинска уба
вица. Егремни се наоѓа на 30
километри јужно од главниот
град. Долга, песочна, опкружена
со импресивни пусти гребени. До
неа се стигнува по 350 скалила
надолу и навистина е вртоглаво
кога ќе се застане горе.

Сепак, вистински хит на остро
вот е плажата Порто Кацики,
најпозната на островот, која од
туристите е оценета како една

од најдобрите плажи во целиот
Медитеран. До неа се стигнува со
симнување по 80 скалила од кар
пата над прекрасната песочна
површина. Ако доаѓ ате со авто
мобил, на ридот над плажата ќе
најдете паркинг-простор и бар.
До плажата можете да стигнете
и со такси на вода, од Василики
или од Нидри. Порто Кацики се
наоѓа 40 километри југозападно
од главниот град Лефкада.
Кога размислувате за сместува
ње, треба да знаете дека аген
циите нудат цени по лице без
превоз и со превоз за девет но
ќевања во вила.

Ако сакате термин за 20 август,
сместувањето по лице без пре
воз за девет ноќевања ќе ве чини
255 евра, доколку сакате аранж
ман со превоз, тогаш ќе треба да
платите 269 евра по лице. Од 29
август цената се намалува, 235
евра без превоз, додека ако го
вклучите и превозот во аранж
манот, тогаш треба да одвоите
249 евра. Од седми до 29 септем
ври цените, пак, за седум ноќева
ња се снижуваат и до 100 евра по
лице. За трето и за четврто лице
агенциите нудат и 70 проценти
попуст доколку претходно е из
вршен аранжман за минимум
две возрасни лица во студио или
во апартман. Доколку сакате да
користите само автобуски пре
воз преку агенција, до Лефкада
за возрасен треба да платите
педесет евра, а за деца до 12 го
дини триесет и пет евра.

Ако сте сместени во главниот
град и, секако, првиот ден отка
ко ќе пристигнете на островот
веднаш сакате на плажа, тогаш
ваш избор треба да биде Аги

Кога се одлучувате да летувате
на остров, важно е да знаете де
ка ќе имате пофлексибилен од
мор ако на островот стигнете со
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свој автомобил. Иако на самиот
остров има и јавен превоз за кој
треба да платите околу две евра,
секако кога би сакале се преве
зете од плажа до плажа бидејќи
на некои од нив не можете да
стигнете пеш. Патот до Лефка
да со свој автомобил ќе ве чини
100-150 евра во зависност од тоа
какво гориво користи возило
то. Тоа ќе ви биде доволно и за
превоз до плажите и за враќање
назад. Паркинг-просторот на по
веќето плажи е бесплатен, освен
на Егремни и на Порто Кацики,
каде што се наплаќа од две до
четири евра, во зависност од тоа
дали сакате да паркирате побли
ску до скалите што водат до пла
жата. Ако сакате да изнајмите
автомобил, тоа ќе ве чини околу
педесет евра без гориво. Сепак,
сѐ зависи од тоа во кој период од
летото сте на островот.
Лефкада нуди убав летен одмор
за сите генерации, убави ресто
рани, кафе-барови, музика и хра
на која нема да ве остави рамно
душни. Кој бил, веќе знае дека е
волшебен остров поради што е
и многу посетен и препорачуван
од туристите. �
петок, 19 август 2016 година
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атрактивно

Што ќе биде
модерно
оваа есен?
Секоја сезона носи нешто ново,
поинакво. Овој пат светските
дизајнери се потрудија да го
претстават трендот што ќе
донесе мала промена во нашиот
гардеробер, но и во стилот

Чевли, чанти, пар
чиња облека со
вез. Колку повеќе
има вез, толку е
повесело. Тоа беше
главната инспи
рација на Гучи, кој
везот го претстави
во својата колек
ција за есен-зима.

ако што се приближува новата сезона така и
обемот и варијацијата на трендот стануваат
сѐ поголеми.

Секоја сезона носи нешто ново, поинакво. Овој
пат светските дизајнери се потрудија да го
претстават трендот што ќе донесе мала промена
во нашиот гардеробер, но и во стилот.

Окер боја
Роберто Кавали на својата ревија прикажа преубав
фустан од шифон, а потоа истиот тој фустан Бијонсе го
носеше во еден видеоспот. Најдобро е да се комбинира
со твид и со кожени чизми преку колена.

Долги
обетки
Би било идеал
но кога долги
те обетки би
имале и висок
сјај. Атрактив
ни се и обет
ките украсени
со големи ка
мења. Овој до
даток е многу
ефективен и
софистициран
во исто време.
46
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Фустан со
едно рамо
Знаете дека 80-тите
години на минатиот
век имаат големо
влијание врз денеш
ната мода. Тоа го
докажува и фустанот
со едно рамо, кој
открива дел од ра
мото и од деколтето.
Најдобар пример
како да се носи по
кажа Ив Сен Лорен ставите колан, додај
те скапоцен накит и
ќе бидете шик!
www.republika.mk

Пишува | А. М. Б.

К

Додатоци
украсени со вез
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УБАВИ ЖЕНИ

Име:
Меган Дениз Фокс
Родена:
16 мај 1986 година
Роквуд, Тенеси, САД
Професија:
актерка, моделка
Сопруг:
Брајан Остин Грин
Деца:
три

М

Фокс повторно имаше уло
га во продолжението на
филмот „Трансформери:
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одмазда на паднатиот“
(Revenge of the Fallen) во
2009 година. Подоцна во
2009 година играше глав
на улога во филмот „Тело
то на Џенифер“ (Jennifer’s
Body), под името Џенифер,
што беше епоним за фил
мот. Фокс, исто така, се сме
та за една од модерните
женски секс-симболи и се
има појавено во списанија
како што се „Максим“, „Ро
линг стоун“ и „Еф-Ејџ-Ем“.

Пoдготви | К.Н.К.

Меган
Фокс

еган Денис Фокс е
aмериканска актер
ка и моделка. Таа ја
почна актерската кариера
во 2001 година со некол
ку помали телевизиски и
филмски улоги кога има
ше и редовна улога во те
левизиското шоу „Хоуп и
фејт“ (Hope & Faith). Во
2004 година таа дебити
раше со улога во филмот
„Исповед на тинејџер
ска кралица на драмата“
(Confessions of a Teenage
Drama Queen). Во 2007
година ја играше улогата
на Микаел
 а Банс, љубовта
на ликот што го играше
Шаја Лабаф, во мегапопу
ларниот филм „Трансфор
мери“ (Transformers), со
што се проби во светот на
славните.

Меган е мажена за актерот
Брајан Остин Грин. Таа ме
сецов стана мајка на трето
машко дете иако неколку
месеци пред да се роди
Џорни Ривер Грин, двој
ката објави дека се разве
дува. Двојката веќе ги има
тригодишниот син Ноа и
двегодишниот Боди. Нив
ната љубовна врска почна
во 2004 година, а во брак
се пет години. �
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МИЛЕНИЦИ

дом

градина

Подготви | К.Н.К

Пред да купите цвеќе,
дознајте го значењето
на бојата и на цветот

Папагал

Отворени ормани за мал
простор, а многу алишта

Папагалот не е препорачлив до трета-четврта година затоа
што во перјата има бактерија што им штети на децата, а не се
забележува. Колку и да се трудите да чистите и да одржувате,
глодачите имаат специфичен мирис кој тешко се отстранува, а
кај глодачи се мисли на морско прасе, глувче итн. Мачето е ви
стинско домашно животно, кое брзо ги учи хигиенските навики
и се приврзува со домаќинот. Но, и мачето пред седмата година
не е препорачливо поради обврските што ги носи и влакната
што ги остава, а може да биде штетно и за здравјето на детето.

Ако живеете во помал стан, секако не
мате простор за голем плакар, но по
стои начин да направите гардеробер
и без орман.

Најдоброто место на кое можете да
направите отворен плакар е спалната
соба. Можеби не е идеално алиштата
да бидат изложени на сечии погледи, а
доколку ви пречи тоа, проблемот може
да се реши со лесни мали завеси.

Уште една варијанта за складирање
на облеката се вградените полици и
прачки за закачување. Тие, всушност,
се составни делови на плакарите, но
вие ќе ги ставите таму каде што најм
ногу ви одговара и каде што нема да
заземаат премногу место.

Клучот е во максималното искористу
вање на просторот, така што орманот ќе
го разделите на повеќе места. Правилно
поставени, прачките за закачување гар
дероба и полиците ќе ви овозможат да
складирате еднакво многу работи како
да сте ги ставиле во плакар. �
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Куче

Кое милениче
за која возраст
на дете е?
Имате желба за домашно милениче, но не знаете
дали е вистинско време за тоа. Пред конечно да се
одлучите, најдобро е да мислите на тоа што е добро
според возраста на детето и според домашните ус
лови, кои не секогаш дозволуваат чување какво било
милениче. Возраста е важна, пред сѐ, за одговорност
кон миленичето, да се чува, да се храни, да се негува.
Најдобро е до две години да немате милениче, освен
ако сте го имале претходно, па има навики како да се
однесува дома, а во тој случај детето ќе треба да се
приспособи на миленичето

www.republika.mk

Кучето е верен пријател, но за него е потребен двор. Иако може
и во стан, но со тоа се добива обврска два-три пати во текот на
денот да се носи надвор за нужда. Ако и на тоа се додаде бањање,
четкање и јадење, кучето е голема обврска за едно дете. Ако ја
поделите обврската, ви препорачуваме детето да има 8 години
за да биде свесно за потребите на миленичето.

Кога избираме цвеќе, секогаш внимаваме
на бојата, свежината и на убавината на
цветот, а забораваме да помислиме на
неговото значење и на пораката што ја
испраќа откако ќе се подари. Ако сакате
некому да му посакате среќа во домот, то
гаш одберете цвет во розова боја, доказ
за пријателство ви е цвет обоен во жолто,
портокаловиот симболизира енергија...

Розова боја

Розовата ги претставува учтивоста и
среќата. Отворените ливчиња на розово
цвеќе симболизираат младост, неви
ност и радост.

Жолта боја

Цветот со жолта боја претставува симбол
на пријателство и на среќа, и испраќа
порака за нови почетоци.

Портокалова боја

Риба

Ги симболизира енергијата, ентузијаз
мот и топлината. Аранжман со цвеќиња
со портокалова боја ги пренесува само
довербата, задоволството и страста за
животот.

Ако вистински сакате да подарите какво било милениче, тогаш
се препорачува аквариум со риби. Рибите се со најмала обврска,
освен морските, кои, сепак, се поскапи и бараат повеќе внима
ние. Иако рибите не бараат посебни услови, потребна е посеб
на температура во аквариумот, посебна храна и, секако, убаво
уреден аквариум. �

Потеклото на виолетовата боја е поврза
но со кралското семејство, па така оваа
боја на цвеќе претставува достоинство,
гордост и успех. Темни нијанси значат
длабочина и восхит, светловиолетови –
остварување и почит.

Виолетова боја

Сина боја

Темносината нијанса на ирисот може да
ги смири загриженоста и преокупацијата
и претставува мир, отвореност и чесност.

Зелена боја

Зелената боја е синоним на природата и
претставува здравје, еластичност, добра
среќа и младост.

Бела боја

Оваа боја често се поврзува со невино
ста, смиреноста, почитта, скромноста
и елеганцијата. �
www.republika.mk
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Томи Стефановски
е првиот Македонец
во „Куќата на славните“

Сурфање 
на ветер 
како дел од 
летните 
активности

Од една страна сум многу среќен, а
од друга страна сум тажен. Како што
постојат вакви институции во други
спортови, така и во маратонското
пливање има „Куќа на славните“.
Според мојата информација, ниту
еден Македонец досега не успеал со
резултатите што ги освоил да влезе
во „Куќата на славните“ во нит у еден
спорт. Тоа е особена чест за мене, за
моето семејство, за останатите мара
тонци од Македонија, за нашата земја,
вели Стефановски за „Република“

Подготви | Бојан Момировски

С

урфање на ветер е една од
атракциите во периодот на
летните годишни одмори. Тоа,
всушност, е склоп од сурфање на шти
ца на бранови и класично едрење.

Разговараше | Бојан Момировски
Фото | Дејан Станчевски

Н

Ваквиот тип забава, која сѐ повеќе има
и натпреварувачки карактер, датира
уште од средината на минатиот век
кога првпат е направен реквизитот. Тој
се состои од главна штица за сурфање,
која е препорачливо да е подолга од
три метри заради полесен баланс, и
од едро, кое е поставено централно
на штицата и преку едро со површина
од пет квадратни метри.
Во Македонија сѐ повеќе се практи
кува сурфањето на ветер бидејќи има
одлични услови за тоа. На речиси сите
наши езера има доволно ветер за пол
ни едра и затоа веќе се формирани
повеќе школи за изучување на овој вид
спорт. Секако, во нив има поделба по
категории. Покрај рекреативниот ка
рактер за почетници, постојат и повеќе
натпреварувачки категории.
Почетниците првите часови ги имаат
на мирни води без ветер обидувајќи
се прво да одржат баланс и да се
обидат да стојат на штицата. Сурфе
рот стои под агол држејќи го едрото
кон себе. Интересно е што тој што
управува со овој тим едрење може
52
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спорт интервjу

Легендата влегува меѓу легендите

Летна забава

За сигурност, сурферот треба да е добар
пливач во случај на паѓање од штицата и,
секако, да носи елек за спасување.
да го искористи истиот ветер за да
се движи во двете насоки.

Ваквиот начин на едрење веќе е вметнат и во
олимпизмот, па во 1996 година во Атланта
првпат се поделени и медали.

Постојат и екстремни елементи во овој
вид забава. Покрај силниот ветер, кој
може да го движи сурферот со брзина
поголема од 50 километри на час, многу
често се користат и големи бранови за
правење најразлични елементи.

Оваа година на Олимписките игри во Рио де
Жанеиро победник е Доријан ван Риселберге
од Холандија. Интересно е тоа што не се освоју
ваат бодови, туку победникот се добива откако
ќе се соберат негативните поени. Победник е
натпреварувачот со помал број поени.

www.republika.mk

ајдобриот македонски
маратонски пливач во
поновата историја на
нашата земја, ветеранот Томи
Стефановски најави крај на
кариерата по завршување на
оваа сезона во светско мара
тонско пливање. Истакнатиот
и светски познат Стефановски,
кој многупати ја израдувал ма
кедонската спортска јавност
на некое светско натпревару
вање, го чекаат уште две трки
во кариерата за, конечно, на
45-годишна возраст да се про
сти од пливањето. Повеќе од
35 години активни тренинзи
со неколку паузи во кариера
та најчесто поради повреди,
Томи на 4 ноември ќе биде
примен во „Куќата на славни
те во меѓународно маратонско
пливање“. На свеченото прог
ласување во Лос Анџелес тој ќе
влезе како првиот и единствен
Македонец досега.
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спорт интервjу
На 45-годишна возраст сѐ уште
си активен во маратонското пли
вање. До кога ќе трае долгата и
богата кариера?
Стефановски: Никогаш претход
но немав најавено повлекување од
активното пливање. Сите паузи што
сум ги имал на светските натпрева
рувања биле поради сериозни по
вреди кои завршувале со операции
или поради недостиг од финансиски
средства. Оваа сезона сам си реков
дека е доста. На моменти, по голе
мите митинзи и пливачки марато
ни, не си го чувствувам телото. Не
е како пред дваесетина години кога
по некој испливан маратон можев
веднаш да се натпреварувам на друг.
Сега ми е потребна повеќенеделна
рехабилитација. До крајот на оваа
сезона во светско маратонско пли
вање остануваат уште две трки. Ед
ната е на домашен терен во Охрид, а
втората, кога и се затвара сезоната, е
на легендарниот маратон од Капри
до Неапол. По маратонот во Итали
ја, дефинитивно, ќе ставам крај на
кариерата.

54

Во маратонското пливање, гле
дајќи ги твоите резултати во пос
ледните пет-шест години, се чини,
дека возраста не е воопшто проб
лем. За последен пат ќе настапиш
на Охридскиот маратон. Какво е
чувството?
Стефановски: Тоа и го кажав прет
ходно. Кога се подготвувам за еден
маратон, тоа не претставува никаков
проблем. Во кариерата имав среќа
да се подготвувам и да тренирам со
врвни пливачи од самиот врв. Од нив
научив како да ги штедам телото и
целата енергија. Сепак, веќе имам 45
години и многу време ми е потребно
за рехабилитација по испливан ма
ратон. Без разлика на заморот што
го чувствувам по учеството на два
та маратона во Канада, каде што се
искачив и на подиумот освојувајќи го
третото место, чувството на домашен
терен со учество на пливачкиот ма
ратон во Охрид е навистина посебно.
Ова ќе ми биде 17. настап во Охрид,
секако ќе биде проследен со многу
емоции. Сериозната повреда што ме
оддалечи повеќе години од активно
то пливање, ме спречи да дојдам до
јубилејниот, 20. настап. Сепак, ќе се
обидам да уживам во водите на ма
кедонскиот бисер и ќе се потрудам,
ако не се победа, барем со одлично
пливање да стигнам и до подиумот.
петок, 19 август 2016 година

донија не мисли дека токму фе
дерацијата или државата треба
да одвои толкави средства. Но,
со направена одлична стратегија,
финансиски план и континуирана
работа и подготовки за еден или
два олимписки циклуса, кои тра
ат по четири години, Македонија
може да се надева на пласман и во
некое големо финале.

По одличните настапи во кари
ерата, неколкуте први места на
маратоните низ светот, второто
место во генералниот пласман во
светот и многубројните подиум
 и,
се чини како круна на кариерата
е влегувањето во „Куќата на слав
ните во меѓународно маратонско
пливање“.
Стефановски: Емоциите се поделе
ни, да бидам искрен. Од една страна,
сум многу среќен, а од друга страна
сум тажен. Како што постојат вакви
институции во други спортови, така и
во маратонското пливање има „Куќа
на славните“. Според мојата информа
ција, ниту еден Македонец досега не
успеал со резултатите што ги освоил
да влезе во „Куќата на славните“ во
ниту еден спорт. Тоа е особена чест
за мене, за моето семејство, за оста
натите маратонци од Македонија, за
нашата земја. По резултатите што
ги направив, особено на залезот на
кариерата, со второ место во гене
ралниот пласман кога за влакно ми
избега и пиедесталот, со многуте пр
ви места на маратоните во Канада,
Аргентина, Мексико, некој се сетил
на мене и одлучил да влезам во оваа
реномирана институција која ги сле
ди маратонците од целиот свет. Некој
одлучил дека токму јас ќе бидам тој
што ќе влезе оваа година во „Куќата
на славните“. Сето тоа е во ред и е
навистина убаво, но, од друга стра
на, морам да кажам дека јас целата
моја кариера ја финансирам сам. За
работените финансиски средства од
учество на маратоните низ светот
ги пренасочував во подготовки за
следен маратон, за следно натпре
www.republika.mk

варување. Воопшто не е срамота да
кажам дека јас сѐ уште си плаќам кар
та за влез во базен во Македонија за
да можам да тренирам. Сите оние
мали финансии што сум ги добивал
не биле доволни за учество на еден
голем настан, а воопшто не станува
збор за покривање на целата сезо
на. Од средства за пат, сместување,
тренинзи, исхрана, опрема. Затоа и
претходно кажав, малку ми е жал
што ќе влезам во „Куќата на слав
ните“ бидејќи, гледајќи ги условите
на останатите маратонци од целиот
свет, успесите што сме ги направиле
ние се далеку поголеми од реалната
слика што ја има нашиот народ.

Во моментов се актуелни Олим
писките игри во Рио де Жанеи
ро. Македонија учествуваше со
двајца пливачи. Како го оценуваш
нивниот настап и дали нашата
земја може да се надева на подо
бри резултати во иднина?
Стефановски: Марко Блажевски и
Анастасија Богдановски се убедливо
најдобрите пливачи од нашата зем
ја. Долги години не сме имале такви
пливачи. Талентот што го поседуваат
е неоспорен, но сите резултати што
ги имаат се поради макотрпните тре
нинзи и работа, на кои се посветиле.
Знаете како, народот во нашата земја
никогаш нема да биде задоволен ако
не е освоен медал. Морам да напра
вам мала споредба иако тешко дека
е возможна. За среќна на Марко и на
Анастасија, нивниот талент и посвете
ност се забележани од врвни тренери
во САД. Таму главната национална
стратегија во сите спортови се прави

на универзитетите. Некои од нив повеќе
средства вложуваат во индивидуалните
спортови некои во колективните. Марко
Блажевски ја имаше таа среќа да биде на
универзитет каде што пливањето е спорт
број еден. Таму има беспрекорни услови да
тренира со врвни пливачи од целиот свет,
некои од нив се и олимписки шампион
и
и светски рекордери. Може многу да на
предува и затоа мора сериозно да се смета
на него и на следните Олимписки игри.

Правилата што ги направиле од Пли
вачката федерација на Македонија,
кои се доставени до Македонскиот
олимписки комитет, не дозволуваат
учество на две олимпијади без осво
ена А-норма.
Стефановски: (се смее) Тие што ги
правеле правилата, очигледно не се раз
бираат во пливање. Како споредба, во
неговата дисциплина, 200 метри меша
но, во финалето само првите пет нат
преварувачи остварија време кое е со
квалификациска А-норма. Ако некој од
Блажевски или од Богдановски очекува
тие во иднина да се освојувачи на медали,
тогаш е во заблуда. Пливачката федера
ција на Македонија има блокирано фи
нансиска сметка повеќе години. Не ми е
јасно како може да очекува резултати од
нашите пливачи кога нема вложено ниту
еден денар. Пред два дена излезе податок
дека освоените медали на британските
пливачи во Рио ја чинат државата точно
5,5 милиони фунти по медал. Тие освоија
шест медали, што значи дека државата
за еден олимписки циклус вложила во
пливачите повеќе од 30 милиони фун
ти, а, сепак, пливачите според нивната
јавност потфрлија и освоија само шест
медали. Никој од пливачите во Маке

Многу самоуверено го кажу
ваш тоа дека Македонија може
да има финалист во пливачките
дисциплини на Олимписките
игри. Од каде тој оптимизам?
Стефановски: Во последните
неколку години во Република Ма
кедонија, навистина, се создадоа
услови за тренинзи на пливачите.
Се отворија и многу школи за мла
ди категории. Нашата земја е рас
адник на млади таленти. Тие сега
веќе имаат услови за тренинг пре
ку целата година. Базенот во Кар
пош, кој е во склоп на СЦ „Борис
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Томи Стефановски

Трајковски“, работи 365 дена во
годината. Во наше време немавме
ниту базен за тренинг. Пред секое
големо натпреварување одевме
во Бугарија за да направиме ка
кви такви подготовки кои траеја
само по петнаесетина дена. Сега е
друго време. Повеќе од 300 тален
тирани деца пливаат во Скопје и,
секако, и во другите градови. Со
нив треба да се почне од најмала
возраст да се работи сериозно и
веќе кога и физички ќе се разви
јат, по 14. година, да влезат во нат
преварувачки циклус со учество
на голем број натпреварувања,
митинзи, европски и светски пр
венства. И оттаму да се создадат
нови македонски олимпијци кои
уште како мали ќе тренираат во
дисциплините кои најмногу им
лежат. Ова важи и за базенското
пливање и за маратонското. Жал
но ќе биде ако Македонија нема
пливачи на следните Олимписки
игри во Токио.
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твтека
ВРЕМЕПЛОВ
� 19 август 1952 година
Во Скопје е роден актерот Не
над Стојановски. Добитник е на
голем број високи сојузни и ре
публички награди и признанија.
Во 1985 година е прогласен за
актер на годината според ре
вијата „Екран“, добитник е на
наградата на весникот „Дневник“ од Нови Сад, добитник на
„Златен медал“ на Театарските
свечености во Шабац, за улога
та во претставата „Кула Вавилонска“. Ненад Стојановски е
филмски, театарски и телеви
зиски актер, кој се наметна како
највозбудлива актерска појава
во Македонија во последните
години од неговиот живот. По
чина ненадејно на 14 јули 1998
година во Скопје.
� 20 август 1968 година
200.000 трупи на Варшавскиот
пакт и 5.000 тенкови вршат ин
вазија на Чехословачка, со што
е задушена Прашката пролет,
период на политичка либерали
зација на Чехословачка во вре
мето на доминацијата на СССР
со Источниот блок по Втората
светска војна.
� 21 август 1897 година
Англискиот лекар Роналд Рос
открил кој вид комарец е пре
несувач на маларија, што било
пресудно за сузбивање на бо
леста која предизвикала смрт на
милиони луѓе. Тој е еден од пр
вите нобеловци за медицина, ја
добил наградата во 1902 година.
� 22 август 1864 година
Дванаесет земји ја потпишале
Првата женевска конвенција.
Основан е Црвен крст.
� 24 август 1572 година
Бартоломејска ноќ во Фран
ција: по наредба на Катерина
Медичи, започнал масакрот на
Хугенотите во кој за неколку
недели се убиени помеѓу 5.000
и 30.000 протестанти.
� 25 август 1903 година
Востаниците го нападнаа и
ослободија гратчето Невеска,
нахиски (општински) центар во
Леринска околија. Ослободувањето на Невеска е еден од
најзначајните настани во вре
мето на Илинденското востание.
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#PrayforSkopje
Здраво телефанатици. Го пишувам ова со малку пооладена глава, во време
кога верувам дека и вашите глави се бистри.
Ужасно ме нервира хаштагот за молење. Молете се за Париз, за Ница,
за Скопје... Не другари, престанете со молење. Само свестете се.
Свестете се дека сте единка што живее во колектив. Дека тоа што го правите влијае врз другите, токму како што дејствата на другите влијаат врз вас.
Свестете се дека секое ѓубре ви се враќа. Секое невнимание чини. Секое
поминато црвено светло ве прави штетник, лебарка.
Свестете се дека од вас зависи. Ова е глупава фраза, сигурно ви е
здодеана, но е вистинита.
Оставете го молењето, Бог, Алах, Буда...
Станете човек за себе и за тие околу вас, не затоа што евентуално ве чека
некоја поголема награда за вашите дела во рајот.
Биди свесен човек!

Малиот брат

Животен сопатник значело во животов заедно
да си патиме.
Секоја мајка сака да има син како Болт за до продавница.
Никогаш не се јавувај прв на "Ајде да јадеме готов е
ручекот", тоа е замка за да ја поставиш масата.
Ја скроз ги разбирам ајкулите и мене некој странец
да ми упадне дома по гаќи и јас ке го нападнам.
Новчаникот ми е црн. У жалост е.

www.republika.mk

Жена оди во аптека и прашува:
– Што е подобро за мојот сопруг
лексилиум или дијазепам?
Аптекарката прашува:
– А која е дијагнозата?
– Чевли од 200 евра.

Разговараат двајца пријатели:
– Морам да се разведам. Жена
ми два месеци не ми зборува!
– Треба сериозно да размислиш
за тоа. Ретко се наоѓа таква
жена...

– Дечко ја вежбав на таа справа.
– Извини не те видов.
– Пауза правев...5 години.
www.republika.mk
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КуJнски тефтер

Перфектен
свински стек
СостоJки:

Подготовка:

• 4 парчиња свински стек

# Со помош на блендер направете каша од
ананасот. Доколку сакате, можете да користите
папаја или, пак, и двете.

• 1 ананас (или папаја)
• масло

За салата ви е потребно:
• рукола
• неколку смокви
• 100 гр сино сирење
• сол
• црн пипер
• маслиново масло
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# Премачкајте го месото и оставете го да се
маринира. Најдобро е преку ноќ или да стои
најмалку 6 часа.

# Во грил-тава ставете малку масло и оставете да
се загрее на средна температура. Месото вртете
го почесто за да не се исуши. Процесот не треба
да трае подолго од 15 минути. Готовите стекови
посолете ги, ставете ги на чинија и покријте ги
со алуминиумска фолија.
# Направете салата по желба. Фичо направи
салата од рукола, смокви и од сино сирење.
# Сервирајте!

СОВЕТ: Нека не ве плаши овошјето за маринада, вкусот не
се чувствува кога ќе се испече месото.
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