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          Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, Големиот Џорџ, како милуваат да кажат неговите пријатели, е 
исклучително голема, позната, призната и неодминлива личност во македонската дијаспора и во 
Македонија. Тој, без сомнение, е еден од економски нај- успешните Македонци во светот. Иако подолго 
време живее во Флорида, во Соединетите Американски Држави, од своето емигрирање до денес тој е 
длабоко и силно поврзан со судбината, вистината и настаните во Македонија. Џорџ Атанасоски по 

националност е Македонец и православен христијанин по вера. Тој е еден од најголемите иницијатори и 
организатори на одбраната на македонското име, особено на македонското знаме од Кутлеш. Тој е 
бранителот и афирматорот на историјата и честа на македонскиот народ и Македонија во светот, посебно 
во Северна Америка.  Во овие мигови на распетие на Македонија, кога Република Македонија е 
меѓународно призната, иако не под нејзиното уставно име, тој ги изложува своите погледи за можностите 
за македонски стопански, економски, културни и верски  препород, како и за нејзиниот натамошен 
демократски развој како суверена самостојна и независна држава на овие балкански ветрометини.  

          Господинот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски е роден на 18 февруари (сечко) 1952 година во селото Марул, 
Прилепско, од татко Алексо и мајка Спасија. Тогаш ги прослави своите шеесет лета Господови на 
неговиот бурен живот, за кој со право се вели дека тој е еден од најуспешните македонски бизнисмени во 
светот. Во 1985 година се жени за Кристина, а во брак има четири сина. А во неговото потесно семејство 
се и сестра му Виолета, која е кардиолог во Флорида, а брат му Јосиф е позната и призната личност во 
бизнисот на американското општество.  

          Во 1970 година Џорџ Атанасоски заминува за САД, кај својот постар брат Јосиф, со кого ја почнал 
својата кариера како инженер вработен на Универзитетот во Њујорк. По само пет години сложните браќа 
формирале своја фирма што подоцна ќе прерасне во голема компанија. Денеска седиштето на 
„Микрофлекс инк“. („Microflex Inc“)  е во Ормонд Бич на Флорида, чии наполно автоматизирани погони се 
распослани на над 16 илјади метри квадратни. Врвниот квалитет на флексибилните метални производи ги 
задоволуваат потребите на светски познатите фирми: „Форд“, „Крајслер“, „Џенерал моторс“, „Џенерал 

електрик“, „НАСА“ и други фирми ширум светот. Во агендата на сложните браќа од неодамна е изградбата 
на нови производни погони во Америка. Исто така, господинот Џорџ Атанасоски планира да го изгради и 
првиот погон во Македонија за да се задоволат потребите на ЕУ, НАТО и другите европски земји со 
производи од добро познатата и призната програма на „Микрофлекс инк“ потврдени со сертификати за 
стандардизација, ИСО 9001. 

          Меѓутоа, Големиот Џорџ е препознатлив како најзначаен инвеститор од Македонците во 
дијаспората кои инвестирале во дедовската земја - Република Македонија. Тој е основач на македонскиот 
светски неделник „Македонско сонце“, на претпријатијата „Мак ам“, како интернационална компанија, на 
хотелот со бензинска пумпа "Сонце ГА“ во Прилеп, најпатриотската телевизиска станица во Македонија 
ТВ „Сонце“ во Скопје, „Жито-Прилеп“ во Прилеп, на Ракометниот клуб „Прилеп“  и други инвестиции. Тој 
планира да вложи сопствени средства и за нови производствени капацитети во Република Македонија и 
пошироко. Со тоа Големиот Џорџ се вбројува меѓу економски најуспешните Македонци во светот. Затоа со 
право се вели дека иако Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски подолго време  

живее и твори во САД, од своето емигрирање до денес, тој е нераскинливо поврзан со судбината и со 
настаните во Македонија. 

          Меѓу другите активности во новата средина во САД, господинот Атанасоски стана член, а подоцна и 
секретар (1974-1980) на една од најстарите македонски организации во Северна Америка, „Македонската 
заедница во Њујорк“. Организацијата ја промовираше македонската нација, нејзината историја и култура. 
За време на работата во Македонската заедница во Њујорк, тој ја обедини македонската заедница преку 
спонзорирање на социо-културни настани, вклучувајќи и фолк-фестивали, симпозиуми, вечери на 
поезија, спортски настани и слично. Тој е особено активен во промовирањето на демократијата во 
Македонија. Имено, шеф е на Организацијата за заштита на македонското име, знаме, устав, како и 
промоција на признавањето на Македонија како суверена држава од страна на земјите во светот.. 
Паралелно со промовирањето на демократијата во Македонија, во мај (косар) 1992 година, господинот 

Атанасоски ги фокусираше своите напори за финансиско помагање на „Светскиот македонски конгрес“ 
(СМК). Оваа асоцијација е широка организација која го форсира цивилното општество и економскиот 
развој, ги координира и им дава техничка поддршка на невладините организации. Истата година, Ѓорѓија-
Џорџ Атанасоски е избран за претседател на „Светскиот македонски конгрес за Северна Америка“, една 
од највлијателните македонски невладини организации во светот. Неговата работа во СМК резултира со 



организирање хуманитарни активности за спонзорирање на истражувачки работи од областа на 
историјата на Македонија. 

          По осамостојувањето на Република Македонија, господинот Атанасоски активно се вклучи во 
македонската политичка сцена, а на меѓународен план е еден од најголемите борци за зачувување и 

негување на националните интереси на Македонците во земјава и во светот, при што особено внимание 
посветува на нивниот економски напредок.  

          На 24 јуни (жетвар) 1994 година, за да ја назначи важноста и да создаде верба во независните 
медиуми, тој го кофинансира, организира и етаблира првиот светски македонски неделник „Македонско 

сонце“, кој успешно опстојува на македонскиот медиумски простор и кој е отворен за секој граѓанин во 
земјата и во светот. 

          Како резултат на неговата политичка кариера, на претседателските избори во октомври (листопад) 
1994 година, македонскиот бизнисмен Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски се кандидираше за независен кандидат за 

претседател на Република Македонија. Беше потребно за исклучително кратко време да обезбеди десет 
илјади потписи. И кога сè беше завршено во рекордно време, Републичката (државна) изборна комисија, 
за жал, „констатира“ дека не е обезбеден потребниот број потписи. Аргументираните докажувања не 
вродија со плод.  

         Исто така, и во 1999 година Атанасоски се кандидира за претседател на Македонија, со желба, 
доколку ја добие довербата на граѓаните, да ја унапреди демократијата во земјата, да промовира 
економски систем базиран на принципите на слободен пазар и држава во која ќе владеат законите на 
правниот систем. Основна  агенда во неговата кампања беше да се забрза економскиот и социјалниот 
развој на Македонија. За жал, од слични причини не успеа да ја реализира својата намера. 

         Меѓутоа, Атанасоски не ја напушти почнатата патека за доброто на македонскиот народ и за 
неговата подобра сегашност и иднина. Продолжи со своите активности и како резултат на тоа, во текот на 
јануари (коложег) 1996 година, поведе иницијатива за формирање на политичката партија „Македонска 
алијанса“. 

          Окружниот суд во Скопје, како надлежен за Судскиот регистар на политичките партии, во 
вонпроцесна постапка, а во согласност со законските одредби, одлучи и донесе решение со кое 
„Македонската алијанса“ со седиште во  Скопје стекнува својство на правно лице и дека може да започне 
со работа од 22 март (цутар) 1996 година.  

         Од 1996 година па до денес, господинот Атанасоски е претседател на партијата „Македонска 
алијанса“. Партијата е регистрирана во Скопје, но има свои ограноци речиси во сите земји во светот, во 
кои живеат Македонци. Промовирајќи ги своите патриотски ставови, „Македонска алијанса“  стана 
синоним за националната борба на македонскиот народ. За таа цел, во 1998 година „Македонска 
алијанса” ја формира „Македонската национална коалиција“, со која учествуваше на парламентарните 
избори. За жал, партијата не се здоби со пратеник во Собранието на Република Македонија, од веќе 
добро познатите причини.  

          Меѓутоа, и покрај сè, „Македонската алијанса“ упорно продолжува со својот амбициозен план за 
развој на македонската економија, за излез од кризата и за развој на државата. За таа цел, партијата 
нуди рака за соработка со сите Македонци и малцинства во Република Македонија, за во иднина сите да 
партиципираат во севкупниот просперитет на државата. 

          Познатиот македонски бизнисмен Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски е уште поголем хуманист, донатор и 
мецена на многу важни национални и културни манифестации во Република Македонија и во 
прекуокеанските земји, каде живеат и работат многубројни Македонци. Тој дава сеопфатна стручна 
економска и политичка анализа за состојбите во земјава и пошироко. 

          Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски долги години работи за Македонија, за Македонците и македонското 
прашање, обединувајќи ги македонските иселеници и Македонците во соседните земји со спонзорирање 
на социокултуролошки настани, вклучувајќи и фолк-фестивали, спортски настани и друго. Тој особено се 
грижи за Македонците во егејскиот и пиринскиот дел на Македонија, Македонците од Мала Преспа, Горна 
и цела Албанија.  

                    Затоа со право се вели дека Големиот Џорџ навистина е прототип на Македонец кој со своето 
знаење, интелигенција, итрина и приспособливост успешно се снашол во туѓина. Воден од љубовта кон 
Македонија и од нејзиното сонце, како Големиот Александар, активен е и во Македонија. Цели дваесет 
години од осамостојувањето на Република Македонија, тој со срце, душа и голема љубов учествува  и 
инвестира во економијата, политиката, културата, медиумите и воопшто во социјално-општественото 
живеење и опстојување на македонскиот народ и Македонија.  



 

GJORGJIJA – GEORGE ATANASOSKI IS ONE OF THE WELL- KNOWN AND RECOGNIZED FIGURES IN 
THE MACEDONIAN DIASPORA 

           Gjorgjija - George Atanasoskiis an extremely great, well-known, recognized and unavoidable figure both 
in the Macedonian Diaspora and in Macedonia. He is, without doubt, one of the econoPmically most successful 
Macedonians worldwide. Although he has been living in Florida, United States, since his emigration, he is deeply 
and strongly attached to the destiny, truth, and the latest developments in Macedonia. George Atanasovski is a 
Macedonian by nationality, and an Orthodox Christian by faith. He is one of the biggest instigators and 

organizers of defense of the Macedonian name, especially of the Macedonian flag from Kutlesh. He is 
a defender and promoter of the history and honor of the Macedonian people and Macedonia all over the 
world, especially in North America. In these moments of crucifixion of Macedonia, when Macedonia is 
internationally recognized, although not under its constitutional name, he puts forward his views on the 
possibilities for the Macedonian economic, cultural and religious revival, as well as for its further demo-
cratic development as a sovereign independent and self-governing state in the Balkans, an area which is 
exposed to the winds figuratively.  

          Mr. Gjorgjija-George Atanasoski was born on February 18, 1952 in the village of Marul, in the region of 
Prilep, of father Alekso and mother Spasija. In that year of the Lord he celebrated his 60th birthday marking 
sixty years of his active life, and therefore it is rightly to say that he is one of the most successful Macedonian 
businessmen in the world. In 1985 he married Kristina, and he has got four sons. His sister Violeta, who is a 
cardiologist in Florida, and his brother Joseph, who is known and recognized figure in the business life of the 
American society, are also members of his immediate family.           

          In 1970 George Atanasoski left for the United States. There, he lived with his older brother Joseph. He 
started his carrier as an engineer with the University of New York. Only five years later the brothers, who have 
lived in harmony, set up their own busi-ness that would transform later into a great company. Today, the 
headquarter of their Microflex Inc. is in Ormond Beach, Florida. The fully automated plants of the company 
stretch over 16 thousand square meters. The top quality of the flexible metal pro-ducts meet the needs of the 
world famous Ford, Chrysler, General Motors, General Electric, NASA, and other companies worldwide. The 
agenda of the brothers, who get along very well, was expanded recently to include a construction of new 

production plants in America. In addition, Mr. George Atanasoski plans to construct his first plant in Macedonia 
to meet the needs of the EU, NATO and other European countries with products from the well-known and 
recognized program of Microflex Inc., whose quality is confirmed by the certificate for standardization, ISO 
9001.           

          However, Great George is recognized as the most significant Macedonian investor in the 
diaspora who has invested in his ancestral country – the Republic of Macedonia. He is a founder of 
the Macedonian weekly The Macedonian Sun, the first of its kind in the world, of the international company 
“Mak AM”, of a hotel with a petrol pump  “The Hotel Sun- GA” in Prilep, of the most patriotic TV station in 
Macedonia, “TV Sun”  in Skopje, of the company “Žito Prilep” in Prilep, of the Prilep Handball Club, and other 
sound  investments. He plans to invest his own funds in new manufacturing facilities in Macedonia and beyond, 
that makes Great George one of the most successful Macedonians in the business life worldwide. Therefore, it is 
quite correctly to say that although Gjorgjija-George Atanasoski has been living and working in the U.S. since 
his emigration, he is inextricably connected with the fate of and the developments in Macedonia. 

           Among other activities in his new settings in the U.S., Mr. Atanasoski became a member and later a 
secretary (1974-1980) of one of the oldest Macedonian organizations in North America, the 
"Macedonian community of New York". The organization has promoted the Macedonian nation, its history and 
culture. During his activity within the Macedonian community of New York, he has united the Macedonian 
community by sponsoring social and cultural events including also folk festivals, symposiums, poetry evenings, 
sporting events and the like. He has been particularly active in promoting democracy in Macedonia. As an 

explanation, being a head of the Organization for Protection of the Macedonia's name, flag, and constitution he 
promotes the recognition of Macedonia as a sovereign state by countries all over the world. In parallel with the 
promotion of democracy in Macedonia, Mr. Atanasoski focused, in May 1992, his efforts on financial assistance 
to the World Macedonian Congress (WMC). This association is a broad organization that supports the civil 
society and economic development, coordinates and gives its technical support to NGOs. The same year, 
Gjorgjija-George Atanasoski was elected as president of the Macedonian World Congress of North America, one 
of the most influential Macedonian NGOs worldwide. His engagement at WMC has resulted in 
organizing humani-tarian activities for sponsoring research activities in Macedonia in the field of history.         

          Following the independence of the Republic of Macedonia, Mr. Atanasoski has commenced his 
active engagement on the Macedonian political scene, while on international level he is one of the 
greatest supporters of preserving and fostering the national interests of the Macedonians in their country and 
all over the world, paying particular attention to their economic progress.           



          On June 24, 1994, he has co-financed, organized and started up the first Macedonian weekly  The 

Macedonian Sun in order to emphasize the importance of and create confidence in the independent media. This 
weekly is very successful in the Macedonian media space, and it is open to any citizen in the country and 
beyond.  

          As a result of his political career, the Macedonian businessman Gjorgjija-George Atanasoski ran for 
president of the Republic of Macedonia as an independent candidate at the presidential elections in October 
1994. It was necessary to provide ten thousand signatures for extremely short period of time. And when 
it was completed in record time, the National Election Commission regretfully "concluded" that the necessary 
number of signatures was not provided. The presented valid arguments did not bear fruit.  

        In 1999 Atanasoski also run for president of the Republic of Macedonia, with a desire, if he’d gained the 
trust of the citizens, to promote democracy in the country, to develop an economic system based on the 
principles of free market, and a state governed by the rule of law. The main agenda of his campaign was to 
accelerate the economic and social development of Macedonia. Regretfully, he failed to transform his intention 
into reality as a result of similar reasons. 

         However, Atanasoski didn’t deviate from the path he had treaded for the well-being of the 
Macedonian people and for their better life at the present time and in the future. He kept on with 
his activities and, as a result, he launched an initiative to set up a political party Macedonian Alliance in the 
course of January 1996.  

The District Court in Skopje, which is in charge of the court register of political parties, adopted a decision in 
out-of-court proceedings, and pursuant to this decision the Macedonian Alliance based in Skopje has acquired a 
status of a legal personality and was allowed to commence its activity as of March 22, 1996.          

          Since 1996, Mr. Atanasoski has been a president of the Macedonian Alliance. This party was registered in 
Skopje, but it has got branches in all countries where Macedonians live. Promoting his patriotic views, the 
Macedonian Alliance has become synonymous with the national struggle of the Macedonian people. With the 
aim of expanding its influence, the Macedonian Alliance formed a Macedonian national coalition that participated 
in the 1998 parliamentary elections. Unfortunately, the party didn’t manage to get its deputy at the Parliament 
of the Republic of Macedonia as a result of the already well-known reasons.  

          Nevertheless, the Macedonian Alliance persistently keeps on continuing its ambitious development plan 
for the Macedonian economy, for finding way out of the crisis, and for a comprehensive development of the 
country. To this aim, this party has offered a hand of cooperation to all Macedonians and minorities living in the 
Republic of Macedonia so that anyone could participate in the overall prosperity of the country in the future.     

          The well-known Macedonian businessman Gjorgjija-George Atanasoski is even greater philanthropist, 
benefactor and patron of many important national cultural events in Macedonia and in overseas countries where 
many Macedonians live and work. He gives his comprehensive technical, political and economic analysis of the 
situation in the country and beyond. 

          Gjorgjija-George Atanasoski has been active for the benefit of Macedonia, of the Macedonians and for 
finding solution to the Macedonian issue for so many years uniting the Macedonian immigrants and the 
Macedonians who live in the neighboring countries by sponsoring social and cultural events, including folk 
festivals, sports events and the like. He especially cares for the Macedonians in Aegean and Pirin parts of 
Macedonia, for the Macedonians living in Mala Prespa, Gora and throughout Albania. 

           Therefore it is proper to say that Great George really is a prototype of a Macedonian who has 
successfully achieved his goals abroad with his knowledge, intelligence, resourcefulness and adaptability. 
Guided by his love for Macedonia and its sun, like Alexander the Great, he is active in Macedonia as well. For 
twenty years since the independence of the Republic of Macedonia he has been participating and investing, with 
his heart, soul and great love, in the economy, politics, culture, the media and in the social life in general for 
the existence and continuation of the Macedonian people and of Macedonia. 


