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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

СЕЌАВАЊАСЕЌАВАЊА
ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС      КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: БРАЌАТА ГАПКОВСКИПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС  

Свој придонес во 
борбата за слободна и 
демократска Грција дале и 
двајцата браќа Гапковски, 
кои од почетокот па сè до 
неуспешното завршување 
на Граѓанската војна и 
крахот на ДАГ, биле во 
првите борбени линии на 
фронтот. 

КРАЛИЦАТА ФРЕДЕРИКА КРАЛИЦАТА ФРЕДЕРИКА 
ПОМИЛУВА 36 ЗАРОБЕНИ ПОМИЛУВА 36 ЗАРОБЕНИ 

Во Граѓанската војна во Грција се 
истакнале и браќата Зисо и Јане 
Гапковски. Во војната се вклучиле 

во 1946 година, а како активисти на Де-

колку пати шкрапал со пиштолот за да 
   го убие, но не бил испукан ниеден кур-
шум. Командантот го фрлил пиштолот 
на земја и рекол: "Еве какво старо оруж-
је ни дава американскиот претседател 
Труман". Потоа заробените војници со 
камион ги однеле во затворот во Атина, 
каде Воениот суд итно ги осудил на 
смрт. 

Во тоа време, како што раскажува 
Зисо, неговиот братучед Панајоти Ди ми-
тропулос, командир на солунската по-
лициска станица, купил весник, го од-
нел дома, й го прочитал на мајка му и й 
рекол: "Твојот внук Јане, заедно со дру-
ги триесеттина војници, е осуден на 
смрт". Таа, пак, ги советувала своите два 
сина, Панајоти и Зисо Димитропулос, да 
одат кај кралицата Фредерика, бидејќи 
таа и нејзиниот сопруг, кралот Петар, 
биле добри пријатели со нивниот татко, 
кој во времето на Метаксас, од страна 
на кралот бил поставен за началник на 
грчката царинска полиција. Панајоти и 
Зисо со авион отпатувале кај кралицата 
Фредерика во Атина за да ја замолат да 
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мократската армија на Грција се бореле 
на Грамос. 

Јане Гапковски е роден во 1929 го ди на 
во село В'мбел, Костурско. Бил водник 
на четата "Самботер". Јане живее во Гр-
ција, а за неговото, но и за своето учес-
тво во борбите, раскажува брат му Зисо.

"Во јули и во август 1949 година се 
водеше жестока борба меѓу грчките фа-
шисти и нашата војска, која ги нападна 
непријателите. Борбата се водеше  ноќе, 
а бидејќи времето беше врнежливо не 
можевме да видиме кој со кого се бори. 
И од двете страни имаше големи загуби. 
Непријателот употреби специјални еди-
ници наречени 'Лок'. Непријателите како 
пијани, со бомби се нафрлија на бунке-
рите, војските се помешаа, а монар хо-
фашистите користеа батерии за освет-
лување, така што полесно нè откриваа 
и ни нанесуваа големи загуби", се пот-
сетува Зисо.

Тој ја прераскажува и случката кога 
36 војници биле заробени од грчкиот 
непријател. Грчкиот командант ги пра-
шал заробените војници кој им е главен 
командант на војската. Сите молчеле, 
само една партизанка извикала: "Ко ман-
дант ни е најдолгиот двометражен Јане". 
Тогаш командантот го извадил пишто-
лот и го вперил во Јаневата уста. Не-

го ослободи Јане од смртната казна. 
Кралицата Фредерика му ја исполнила 
желбата на Панајоти. Таа им дала еден 
автомобил за да одат до затворот и да 
го видат Јане. Со друг автомобил кој се 
движел низ Атина кралскиот службеник 
извикувал: "Кралицата Фредерика ги 
помилува 36-те партизански заробе ни-
ци, кои Грците ги нарекувале 'Симо ри-
тес'". Ослободените партизани биле од-
несени на едно островско место Хио. 
Таму партизаните останале една година 
и Грците им укажувале дека Кому нис-
тичката партија за која тие се бореле е 
една од најлошите партии на светот, 
која не му носела добро на народот. По 
неуспехот на Граѓанската војна, целата 
војска на ДАГ и Главниот штаб се по вле к-
ла од бојното поле во Албанија.

Во еден период браќата го носеле 
презимето Петкови. Подоцна кога Зисо 
дошол во Македонија го задржал пре-
зимето Гапковски, а Јане кој останал да 
живее во Грција се презива Рапкос. 

Јане во Грција формирал семејство. 
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ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС      КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: БРАЌАТА ГАПКОВСКИ КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: БРАЌАТА ГАПКОВСКИ

        (Серијата "Сеќавања"  се      
реализира во соработка 

со Ташко Јованов)

Кај соборците и кај непријателите Зисо Гапковски бил познат 
како капетан Вичо. Завршил офицерско училиште во Скопје, а 
сите години од Граѓанската војна (1946/49) ги минал во борбите 
во Румелија. Бил командир на чета, а подоцна и на баталјон. Во 
монографијата "В'мбел" од Сократ Пановски за него е запи ша-
но: "Тој на младите генерации им раскажува за маките и за па-
тилата поминати во борбите со германската армија, албанските 
ба листи во Мавровско и во Румелија". Тоа бил неговиот бор-
бен пат од 1943/49 година. Наведена е и една необична битка. 
"До бил наредба со својата единица да ја земе котата Њала на 
пла нината Аграфа на надморска височина поголема од 1.700 
мет ри. Тоа се случувало зимата 1947/48 година, а температурата 
била минус 40С. Се лепела кожата од рацете на металните 
делови од оружјата, што предизвикувало големи тешкотии во 
раку ва њето со нив. Нападот почнал рано сабајле. На стрелбата 
никој не одговарал од котата. Капетанот Вичо издал наредба за 
на пад со јуриш. Од другата страна никој не се огласувал. Кога 
бор ците стигнале на окопите имале што да видат, сите војници 
биле замрзнати, мртви заедно со нивниот полковник. Изброиле 
вкуп но 250 мртви војници". 

По завршувањето на Граѓанската војна, со голема група Ма-
кедонци, неколку месеци се пробивал низ непријателските за-
седи, бомбардирањето на авијацијата и тенковите сè додека не 
дошол во Албанија. Оттаму патот го однел во Ташкент, Узбе кис-
тан. Денес живее во Република Македонија.

Денес тој се занимава со трговија и е  
добар бизнисмен. Зисо вели дека брат 
му неколку пати дошол во Македонија 
за да ги посети. 
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