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ОБИДИ ЗА НАПАДИ ВО СОЛУН ВО 1927 ГОДИНА

ИСТОРИЈА
ИСТОРИЈА

Д

ПРЕДАВСТВО НА 
"ЦЕНЕТИОТ ПАТРИОТ"

"Во Солун се уапсени тројца комити кои 
беа готови да почнат терористички напади 
во градот", "членови на Бугарскиот комитет 
ќе го кренеле Солун во воздух. Огромни бом-
би беа пронајдени...", "Солун преживеа една 
од најголемите опасности", се само дел од 
насловите во грчкиот дневен печат од крајот 
на септември 1927 година.

огодина ќе се навршат 
80 години од кога ВМРО 
се обидела да изврши 
терористички напад во 

Солун, настан за кој до денес, 
многу одамна или воопшто, не 
е пишувано во македонската 
историја. Терористичките на-
па ди биле добро испланирани, 
а времето кога требало да се 
извршат не било случајно из-
брано. Тоа биле денови кога се 
одржувал Првиот меѓународен 
саем во Солун. 

Несомнено станува збор за 
најзначајниот антите рорис тич-
ки успех на надлежните грчки 
служби меѓу двете светски вој-
ни, тогаш кога не биле про нај-
дени молотови коктели, а "ди-
намитните" атентати сè уште прет -
ставувале дел на национално-
ослободителните борби. 

ПОРОБЕН ДЕЛ

Есента 1927 година на Бал-
канот биле очигледни знаците 
на стабилизирање на сос тој ба-

та по десетгодишната војна, 
проследена со брутални на-
цио   нални чистки и преселби. 
Во делот на Македонија ос во-
ен од Грција размената на на-
селението само што завршила 
и, од македонско-турска етнич-
ка територија, за неколку годи-
ни добила претежно грчки ко-
лорит. Знаците на релакси ра-
ње на меѓубалканските одно-
си, кои ја олесниле и меѓу себ-
ната комуникација, придонеле 
за организирање на Меѓуна-
родниот солунски саем (МСС), 
чие отворање било закажано 
за 18.9.1927 година. 

Оваа релативно поволна кли -
ма, создадена со отворањето 
на границите, одредени рако-
водни луѓе на ВМРО решиле 
да ја исползуваат и да орга ни-
зираат терористички акции, 
преку кои би ја потсетиле Ев-
ропа дека не само "српска" Ма-
кедонија е поробен дел на Ма-

кедонија. Политиката на теро-
ристичко-четнички акции на 
ВМРО почнала да се реализира 
брзо по  нејзиното создавање, 
по Првата светска војна. Основ-
ната програмска идеја на оваа 
организација била автономија 
на Македонија, како преодна 
фаза кон идното обединување 
со Бугарија. Автономијата на 
Македонија, како цел на ВМРО, 
пред европската јавност била 
користена за да се прикрие 
главната цел, која во тоа време 
била неостварена, бидејќи Бу-
гарија учествувала и била по-
разена во претходните две вој-
ни (Втората балканска и Прва-
та светска војна). 

Терористичко-четничките 
акции кои ги практикувал То-
дор Александров, а подоцна и 
неговиот наследник Иван Ми-
хајлов, најмногу се изведувале 
во оној дел од Македонија кој 
се наоѓал под Кралството СХС, 
додека во делот од Македонија 
кој се наоѓал под грчка власт 
тие речиси не се прошириле. 

Како причина за тоа се посо-
чува некомпактноста на маке-
донското население по позна-
тата размена на население со 
Бугарија, како и големата ко-
лонизација на Егејска Маке до-
нија по поразот на Грција во 
војната со Турција. Според офи-
цијални југословенски пода то-
ци од тоа време, меѓу 1919 и 
1934 година во Вардарска Ма-
кедонија се забележани 467 
напади на ВМРО, во кои биле 
убиени 185 високопоставени 

лица и органи на редот, 128 ко-
мити и 268 жртви меѓу цивил-
ното население. 

Уште пред убиството на То-
дор Александров (1924) интен-
зитетот на нападите во Вар-
дарскиот дел се намалил. По-
тоа дошло до расцеп на ВМРО, 
што се одразило и во полити-
ката на "војување". Протогеров 

се залагал за продолжување 
на четништвото како начин на 
борба, а Иван Михајлов ги прет-
почитувал терорис тички те ак-
ции како начин за реа ли зација 
на целта. Токму во овој период 
на засилени внатреш ни су ди-
ри се случил и неус пеш  ниот 
обид за напад на Со лун. 

За овој случај се дознало од 
грчки армиски извори, а поо п-
ширно од грчкиот и српскиот 
дневен печат кои излегувале во 
тоа време. На овој настан по-

доцна, накратко во своите "Спо-
мените", се осврнал и Иван Ми-
хајлов. Терористичките акции 
требало да се изведат во пе-
рио дот на одржувањето на МСС 
во Солун. Акцијата требало да 
ја реализира "тројка", која на 
легален начин влегла во Гр-
ција. "Тројките" и "петорките" 
биле терористички формации, 
формирани од ВМРО, кои има-
ле цел да изведуваат одредени 
акции таму каде што рако-
водството на ВМРО сметало 
дека е потребно. 

Во "тројката" која требала да 
го нападне Солун биле Никола 
Пандов од Софија, кој бил член 
во Комисијата за регулирање 
на спорните имотни прашања 
на иселените во Бугарија и во 
Грција; Васил Нанов, подо фи-
цер во бугарската гранична 
служба; и Ѓорѓи Кулели кој бил 
од село Просник (Серско) и за-
должен да го прими динамитот 
на бугарско-грчката граница од 
друга "тројка" за да го префрли 
до местото каде што требало 
да се изврши нападот. Кулели 
бил познат во Сидерокастро 
како црноберзијанец, и од ко-
ристољубиви причини, со про-

менливо национално чувство. 
Цели на "тројката" биле српски-
от конзул во Солун, српската 
трговска комора, француско-
српската банка и сите српски 
установи во слободната зона, 
Меѓународниот саем, Штабот 
на солунската команда итн. Цел 
на акциите, според грчкиот 
дне вен печат, било да се спре-
чи приближувањето меѓу Буга-
рија и нејзините соседи, а спо-
ред српскиот печат ("Поли ти-
ка"), да се нарушат односите 
меѓу Грција и Кралството СХС 
т.е. Србија. Според "Политика" 
(20.9.1927), атентаторите изја-
виле "дека една комитска трој-
ка добила наредба да премине 
од бугарска на српска тери-
торија и во Скопје да го крене 
во воздух грчкиот конзулат и 
сите грчки згради". Интересна 
информација за тоа што би мо-
жело да биде цел на теро рис-
тите, била објавена во "Поли-

ВАСИЛ НАНОВ
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тика" (3.10.1927), во која е на ве-
дено дека висок претставник 
(името и потеклото не му се 
спомнуваат) на една странска 
држава изјавил "обично се мис-
ли дека пред секое заседание 
на Друштвото на народите, Бу-
гарите пристапувале кон атен-
тати во Македонија, било на 
српска или на грчка терито ри-
ја, знаејќи дека печатот нај бр-
зо ќе ги пренесе случувањата 
од таму". 

Обидите за извршување те-
рористички акции пропадна-
ле, бидејќи "тројката" навреме 
била откриена, а извршителите 
уапсени. Пандов бил уапсен 
утрото на 27 септември, а На-
нов истиот ден попладне, пред 
хотелот "Монтерн". При прет-
ресот на собата на Нанов било 
пронајдено писмо од Кулели, 
во кое пишувало дека него ви-
от план за доаѓање во Солун е 
вечерта на 27 тој месец, и дека 
ги носел експлозивот и оруж-
јето. Имајќи претходно добие-
ни информации, грчката жан-
дар мерија и војска будно го 
следеле патот меѓу Серес и 
Солун, по кој требало да мине 
Кулели. Според други грчки 
извори, "извршен орган на Ко-
митетот (Кулели) ги подигнал 
бомбите, пушките и муницијата 
од шумата Кула, каде биле ос-
тавени од друга 'тројка' коми-
ти, со цел да ги пренесе во 
Солун со 'пазарна' кола, која ја 
зел под наем во Серес. Со него 
биле и неговите две деца. По 
пат сретнал тројца жители од 
Нигрита, чие превозно сред-
ство било во дефект, ги зел и 
нив и го продолжил патот, за 
малку потоа да падне во за-
седа, која го очекувала. Жите-
лите на Нигрита помислиле 
дека станува збор за разбој-
ници, ги фрлиле парите кои ги 
носеле со нив, околу 80.000 
драхми, кои подоцна биле про-
најдени. Кулели, иако бил воо-
ружен, се предал без да даде 
отпор. Пред истражните орга-
ни признал сè а, меѓу дру гото, 
и дека одвреме-навреме бил 
ангажиран како агент на грч-
ките власти во грчко-бугар ска-
та погранична зона". 

По апсењето на атентато ри-
те и нивното признавање дека 
имале намера да ги извршат 
нападите врз наведените ин-
сти ту ции, тие пред грчките 
истражни органи детаљно го 
опишале планот според кој 
требало да се извршат акции-
те. "Политика" од 30.9.1927 г. 
пишува: "Едниот од нив тре-
бало да оди кај нашиот конзул 
и да се претстави како наш гра-
ѓанин. Со себе би понел еден 
куфер со пеколна машина и би  

замолил еден од чинов ниците 
во конзулатот да го причува 
истиот. Во исто време, другиот 
атентатор требало да оди во 
нашата трговска комо ра во Со-
лун, и преку подрум скиот про-
зорец, да влезе во подрумот и 
да ја остави пекол ната маши-
на, која би ја кре нала зградата 
во воздух. На ист начин би се 
поставила и третата пеколна 
машина во зградите на нашата 
слободна зона. Пеколните ма-
шини биле темпирани да екс-
плодираат по полноќ во исто 
време, при што атентаторите 
веќе би биле префрлени во Бу-
гарија". 

Судењето на обвинетите би-
ло подготвено и изрежирано 
така што не требало кај никого 
да остави сомневање дека е 
пристрасно, и пресудата која, 
по сè изгледа, била однапред 

Всушност, судскиот процес 
немал цел да ги изнесе и да ги 
докаже фактите кои ги това-
реле обвинетите. Се сметало 
дека бомбите пронајдени во 
куферите на Кулели при не го-
вото апсење биле несоборлив 
доказ за обвинението. Планот 
на обвинението му ги "бркал" 
еден друг, исто така, несо бор-
лив факт. Имено, благодарение 
на апсењето на "комитите", пред 
да го извршат делото, тоа не 
можело поинаку да се третира 
освен како обид. Затоа на об-
винетите не можело да им се 
суди за сторено дело, туку за 
последиците од евентуално 
сторено дело. За да се убеди 
јавноста дека тие последици 
би биле страшни и да се оп равда 
пресудата, судот трите дена ги 
потрошил, главно, во обиди да 
се докаже со какво "страш но" 

телни жртви меѓу цивилното и 
невино население, веројатно 
и поголеми материјални ште-
ти. Политичката штета за грч-
ката држава би била голема, 
што сè заедно го инспирирало 
судот да донесе ригорозна 
пресуда, смрт со стрелање. Таа 
имала и предупредувачки ка-
рактер за оние кои би се оби-
деле да го пренесат и во овој 
дел тоа што се случувало во 
Вардарска Македонија. 

Како што истакнавме, цел 
на тридневното судење било да 
се пласираат аргументи, кои 
ќе требало да ја оправдаат пре-
судата која на смрт осудувала 
луѓе, кои подготвувале теро-
рис тички акции, но тие оста-
нале само обид, не предиз ви-
кале пролевање ниту капка 
крв, но и покрај тоа, тие тре-
бало да бидат осудени на смрт. 
Таквата пресуда не била во 
духот и на грчкото законо дав-
ство. Молбата за замена на 
смрт ната казна со временска 
била одбиена. Смртната казна 
била извршена на 7.5.1928 г. 
зад затворот Еди Куле (Белата 
кула), а нивните тела закопани 
50 метри северно од него. 

Самиот тек на настаните од 
апсењето на атентаторите до 
нивното стрелање укажува де-
ка групата на ВМРО била пре-
дадена од внатре. Може да се 
забележи дека од судскиот про-
цес бил изземен Пандов, а тој е 
и најчесто спомнуваното лице 
како предавник на групата од 
страна на печатот. Сомне ва-
њето дека Пандов го извршил 
предавството најдобро се гле-
да во предлогот на истражниот 
судија Константину тој да се 
ослободи од секакво обви не-
ние. Познато е дека во тоа 
време грчките тајни служби 
имале свои луѓе како агенти 
инфилтрирани во редовите на 
ВМРО: "Завчерашното раздви-
жу вање на властите се должи 
на обична информација. Таа  
да  де лице кое ја уживаше до-
вербата во Бугаро-македон ски-
от комитет додека во суштина 
работеше за Грција, како еден 
добар и чесен патриот". ("Елеф-
теротипија" 21.9.1927 г.). Дека 
Пандов го извршил предав-
ството нè наведува и тврде ње-
то на српскиот весник "По ли-
тика" од 30.9.1927 г. "Едно лице 
чие име грчката власт го држи 
во тајност заради успехот во 
истрагата дошло во полицијата 
два дена пред апсењето на 
атентаторите и изјавило дека ќе 
се случат многу важни нас та-
ни... На кој начин е уапсен Пан-
дов властите не сакаат да го во-
рат. Од него властите доз наа 
дека атентатите требало да се 

КУФЕР СО ЧЕТИРИ ПЕКОЛНИ МАШИНИ

определена ќе била апсолутно 
праведна. Тоа се одржало на 
19, 21 и 22 ноември 1927 го-
дина во преполната сала на 
Кривичниот суд во Солун. 
Познати судии, 12 поротници, 
судски вештаци, бројни све-
доци и др., го создавале ам би-
ентот во кој се одвивало суде-
њето, кое со огромно вни ма-
ние се следело во Грција, Ср-
бија, Бугарија и пошироко. 

Информациите со кои рас-
по  лагаме нè запознаваат со де-
лото за кое им се судело на "ко-
митите" ("комити", синоним на 
борец за слобода во време на 
османлиското владеење, се га де  -
градирано, односно изед наче-
но со поимот терорист), а тоа 
видовме, било обид да се "кре-
не во воздух" Солун. Ме ѓутоа, 
немаме информации за обви-
не тите, за нивната одбра на, по-
точно за причините кои ги на-
терале да го извршат тоа дело. 

оружје располагале атента то-
рите, што значи ако имале мож-
ност да го упо тре бат ќе предиз-
викале катас тро фа. 

На суд биле повикани раз-
ни специјалисти кои давале де-
таљни информации за бомби-
те: за материјалот од кој биле 
направени,  тежината, ди мен зии-
те, формата, начинот на ак ти ви-
рање. Осум бомби смес тени во 
два куфера се наоѓале во су дот. 
Еден од експертите-све док об-
јаснил дека бомбата која му би-
ла испратена од Третата ар ми-
ја на испитување тежела 1.214 
грама и нап ра вена од мате ри-
јал сличен на динамит. Друг 
стручњак рекол дека так вите 
бомби се упо тре бувале во Пр-
вата светска војна и пре диз ви-
кувале "огромни ка тас тро фи". 

И покрај очигледното пре-
ве личување на моќта на бом-
бите, нивната употреба не сом-
нено би предизвикала значи-
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ИСТОРИЈА
ИСТОРИЈА

извршат на 28 овој месец. Атен-
таторот й изјавил на по лици ја-
та дека во атентатот треба да 
учествува и Нанов". Тоа го по т-
врдува и еден до ку мент про-
најден во архивата на грчкото 
Министерство за над ворешни 
работи, чиј автор е воено ата-
ше во Софија, С. Си рос. Тој на 
сликовит начин из несува еден 
пример (писмото е од 19.5.1928 
г.), од кој може да се види како 
се врбувале луѓето и во слу-
чајов колку чи нело предав-
ство то на "цене ти от патриот". 
Некој човек при фа тил награда 
од 50.000 драхми за неговата 
"услуга", да даде детаљни ин-
формации за испратени убиј-
ци (една тројка и две двојки). 
Се разбира дека при пазаре ње-
то почетната сума која ја барал 
била 100.000 драхми.  

Несомнено, севкупната ак-
ција била организирана и ис-
планирана од најтесното ра ко-
водство на ВМРО, но проу чу-
вајќи ги информациите повр-
зани со овој настан се добива 
интересен впечаток дека оваа 
акција директно била органи-
зирана од А. Протогеров. Но, од 
друга страна, познато е дека 
токму луѓето на Иван Михајлов 
биле приврзаници на терорис-
тичките акции како начин на 
дејствување на ВМРО, додека 
оние кои биле блиски до Про-
тогеров сè уште го префери-
рале четничкото дејствување. 
Но, податоците од тоа време 
го потврдуваат токму спро тив-
ното. Во "Спомените" (том III) 
на Михајлов пишува "За жал, 
тој (Протогеров) беше против 
атентатите, но суетата и тука 
му надвладеа. Откако се слуш-
на за стрелањето на двајцата 
тој одбиваше да даде било как-
во објаснување пред друга-
рите, претставувајќи се дека 
нема никакво учество во це-
лата таа акција". За разлика од 
Михајлов, кој дава непрецизни 
податоци во "Спомени", во днев-
ниот печат од тоа време Про-
тогеров директно се посочува 
како организатор на акциите. 
Од таму дознаваме дека Про-
тогеров, само неколку дена 
пред да се случат овие нас та-
ни, се наоѓал во Солун, а од 
резултатите на истрагата се 
гледа дека атентаторот бил ор-
ганизиран од Македонскиот 
ко  митет во Софија, под вод-
ство и инспирација на генерал 
Протогеров. "Печатот, како нај-
важен доказ дека Протогеров 
стои зад оваа акција, го корис ти 
сведочењето на терористите, 
кои при сослушувањето не дво с-
мислено ја потврдиле сора бот-
ката со Протогеров". 

Дали постоеле и други "трој-

ки" кои й помагале на наве де-
ната "тројка"? Сигурно е дека 
една ваква крупна акција, как-
ва што сакала да изведе ВМРО, 
не би можела да се реализира 
без логистичка соработка со 
други членови на организа ци-
јата. На судскиот процес биле 
осудени само два члена на 
ВМРО, кои биле во главната 
"тројка", но сепак првите де-
нови по нивното апсење во 
Солун и неговата поширока 
околина се уапсени и други 
луѓе кои се сметале за сора-
ботници на главните атента то-
ри. На 29 септември во Солун 
бил уапсен Кехајов, кај кого 
нашле важни документи, а по-
седувал уреден бугарски па-
сош. Исто така, уште двајца би-
ле осомничени "Бугари", чле-
нови на Подкомисијата на грч-
ко-бугарската размена. "Поли-
тика" од 1.10.1927 г., врз осно-

МЕРКИ 

Крупен настан како овој, кој 
требало да се случи во Маке-
донија под грчка управа, пре-
диз викал страв и паника меѓу 
населението и остри мерки од 
страна на грчката држава. Ко-
мандантот на Третата армиска 
област, генерал Киројанис, на-
редил затворање на грчко-бу-
гарската граница, со цел да се 
спречи бегството на лицата, кои 
биле поврзани со солунските 
неуспешни напади. Овој гене-
рал наредил да се преземат 
потребните мерки да се зачува 
јавниот поредок во Маке до ни-
ја под грчка управа. Строгите 
мерки кои ги практикувала грч -
ката војска и полиција со пос-
тојано следење и апсење на 
мирното македонско населе-
ние, било причина тоа да поч-
не да го напушта градот и око-

виот секретар на бугарската 
Ам басада во Атина, Грозев, из-
јавил: "Јас се сомневам во на-
ционалната припадност на уап-
се ните лица дека тие се Бугари, 
но ако се покаже дека се Бу гари 
тогаш тие немаат никаква врска 
со бугарската Влада. Мис лам де-
ка станува збор за зем јоделци 
или комунисти кои имаа цел да 
дадат повод за влошување на 
пријателските односи меѓу Гр-
ција и Бугарија". Одговарајќи на 
провокативно прашање овој 
дип ломат кажал една вистина, 
со која се пот врдува врската на 
бугарската држава со ВМРО. Го 
прашале: "Дали е ова дело на 
комитетот на генерал Прото ге-
ров, кој  не одамна бил во посета 
на Со лун?", а одговорил "Не е 
можно генерал Протогеров да е 
вме шан во оваа работа. Прото ге-
ров работи само во српскиот 
дел на Македонија каде него ви-
те приврзаници се наоѓаат ме ѓу 
месното население" ("По литика" 
30.9.1927 г.). На оваа изјава остро 
реагирале српски те новинари, 
бидејќи се потвр диле бугарските 
претензии кон Вардарскиот дел 
на Маке до нија, изразени преку 
дејноста на ВМРО. 

Дејноста на ВМРО во Егеј-
скиот дел на Македонија не 
може да се спореди со таа во 
Вардарскиот дел на Маке до нија, 
и тука имало некои ак ции, но тие 
можеле да се из бројат "на прс-
тите на едната рака". Меѓу нив 
вреди да се спомне четата на 
Петар Ге ровски од 16.10.1925 г., 
која ја нападнала кафеаната 
"Дие т   нес" во Лерин, при што 
биле ранети 10 луѓе. Паралелно 
со обидот за дејствување на 
"трој ката" во Солун, дејствувала 
и четата на Петар Анѓелов во 
пределите на Леринско и Со-
рович, а како свои бази ги ко-
ристела блиските градови пре ку 
граница во Албанија и во Вар-
дарскиот дел на Маке до нија. 
Овие четнички навлегу вања би-
ле директно поврзани со обидот 
за терористички ак ции во Солун, 
а тоа го по твр дува и солунскиот 
печат, кој напишал дека Прото-
геров се кој месец испраќал по 
20.000 лева во злато за одр жу-
вање на неговите луѓе во око-
лината на Лерин. Треба да се 
спомне и настанот кој се случил 
на 10.10.1927 г. во селото Горни-
чево, каде дошло до судир ме ѓу 
четата на Никола Христов и 
грчката погранична стража и 
жандармерија. Борбата се во-
дела неполн час, при што за-
гинале двајца четници, меѓу кои 
и војводата, а другите чет ници 
се разбегале. Кај убие ни те два 
четника било пронај де но оружје 
со кое била снаб де на регу лар-
ната бугарска вој ска. 

ва на податоци добиени од 
солунската полиција, заклу чи-
ла: "Солунската полиција упор-
но трага да ги фати и оста на-
тите членови на терорис тич ка-
та банда, кои сè уште се нао-
ѓаат во Солун. Истрагата до се-
га утврди дека Солун бил цен-
тар, каде овие банди во пос лед-
но време ги развивале свои те 
акции". Апсењето про дол жило 
и во наредните денови. До 
1.10.1927 г. во грчките затвори 
се наоѓале девет атентатори, 
кои имале директна или инди-
ректна врска со планираните 
напади во Солун. Освен ими-
њата на Кулели, Пандов и На-
нов, се среќаваат и имињата 
на Јанчев, Кунтев, Гравов и два-
та брата Кехазови. Поради не-
достаток на докази на судската 
столица се нашле само Кулели, 
Нанов и Пандов, а како што е 
наведено Пандов бил ослобо-
ден, не му се судело. 

лината и да се упатува кон Бу-
гарија без уредни визи и пасо-
ши. Во "Политика" од 1.10.1927 
г. е забележано: "Владата наре-
дила во грчка Македонија и 
Тра кија да испрати 200 нови 
жандари". Особено под строг 
третман се држале уапсените 
терористи кои биле сместени 
во посебни ќелии и им бил 
забранет секаков вид комуни-
кација, освен со истражниот су-
дија, дури им било забрането 
на стражарите кои ги чувале 
да имаат било каков контакт 
со нив. 

Уште со откривањето на оваа 
афера, како главен виновник 
била посочена ВМРО, а со тоа 
индиректно и бугарската др-
жава. Но, бугарската дипло ма-
тија многу вешто ја одрекувала 
нејзината поврзаност со овој 
настан, како и било каква по-
врзаност меѓу неа и ВМРО. Пр-
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