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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

СЕЌАВАЊАСЕЌАВАЊА
ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС      КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: ЃОРЃИ ЈОВАНОВСКИПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС  

"Добивме наредба од 
Вичо пеш да се префрлиме 
на Грамос (1949 година) за 
да ја продолжиме борбата 
во Орлија, во близина 
на албанската граница. 
Тогаш бев ранет, односно 
монархофашистите ми 
нанесоа неколку рани 
по телото. Дојдоа од 
болницата во Ланга и 
ме однесоа таму за да 
ми ги преврзат раните. 
Оттаму ме префрлија во 
болницата во Катланово, 
потоа во Војводина, 
за на крај, во 1950 
година, да се вратам во 
Скопје", раскажува Ѓорѓи 
Јовановски. 

За своето учество во борбата за сло-
бодна и демократска Грција збо ру-
ва и Ѓорѓи Јовановски. Овој осум де-

сет и двегодишен човек е роден во да-
лечната 1925 година во селото Позди-
вишта, Костурско, Егејска Македонија. 
Пред да се вклучи во Граѓанската војна, 
во 1945 година бил во редовите на ЕЛАС, 
каде заедно со многумина соборци се 
борел против Италијанците. Во таа бор-
ба за ослободување на Грција загинале 
многу Македонци, иако денес Грците на-
мерно го забораваат тој факт. Во текот 
на оваа војна, посочува нашиот сого вор-
ник, на помош на Италијанците им дош-
ле Германците. По Грчко-италијанската 
војна, овој борец бил мобилизиран во 
Демократската армија на Грција, во чии 
редови бил од 1946 до 1949 година. 

"Бев вклучен во 18. дивизија. Ко ман-
дант ми беше Арнанод. Се боревме про-
тив нашите непријатели и сакавме да ги 
истераме од селата во околината на Гра-
мос. Поставувавме мини и во заседа ги 
убивавме монархофашистите. Однапред 
добивавме информации каде ќе поми-
нат непријателите, па така ги поста ву вав-
ме заседите. Всушност, така се однесуваа 
и монархофашистите, па и многу наши 
соборци загинаа во нивните заседи", рас-
кажува Јовановски.

Тој се потсетува и на наредбата од 
1949 година кога од Вичо требало пеш 
да се префрлат на Грамос, за да ја про-
должат борбата во Орлија, во близина 
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на албанската граница. Тогаш добил и не-
колку рани по телото, по што го однеле 
во Ланга. Таму се наоѓала болницата на 
Демократската армија на Грција, а отта-
му бил пренесен во болницата во Ка тла-
ново. 

По заздравувањето на раните, го ис-
пратиле во Војводина, од каде што, пак, 
во далечната 1950 година се вратил во 
Скопје. Во македонската престолнина се 
вработил во Градски кина, каде всуш-
ност и го завршил својот работен век. 
Неговата сопруга, со која стапил во брак 
во 1952 година, потекнува од селото 
Буф. Денес тој добива боречка пензија.

За улогата на Комунистичката партија 
на Грција во Граѓанската војна и за неј-

зиниот однос кон македонското пра ша-
ње постојат многу контроверзи. 

"Ко му нистичката партија на Грција ни 
велеше дека се бориме за да ја осло бо-
диме Гр ција од монархофашистите. Но, 
иако ние се вклучивме во таа војна за да ги 
до биеме македонските права, КПГ ниш то 
не зборуваше за нашите права ниту, пак, 
нè нарекуваше Македонци". 

На прашањето зошто, и покрај так ви от 
однос на КПГ, тој и многумина останале 
да се борат, одговорот на Јовановски е 
едноставен: "Тоа беше наредба на Заха-
ријадис и така требаше да постапуваме".

Годините си го направиле своето. Де-
нес Јовановски храбро чекори во осмата 
деценија од животот, а ова негово све-

Многумина Македонци, кои по Граѓанската војна останаа распрснати 
низ светот, ги оставија своите имоти во Грција. Тоа му се случи и на Јо ва-
новски, кој денес не знае кој го обработува неговиот имот во Егеј ска Ма-
кедонија. Јовановски го даде својот удел во војната за да го види слободно 
неговото родно село. Но, за жал, од 1949 година до денес ниту еднаш не 
го посетил. На болното прашање зошто сиве овие из минати години не 
стапнал на родната грутка, Јовановски со тага во гла сот вели: "Не можам 
да одам таму, зашто се плашам од тоа што може да ми се случи при 
повторната средба со моето село. Кога ќе се сетам на минатите времиња 
и на она што тогаш ми се случуваше, може да починам на самото место". 

"КПГ НЕ ЗБОРУВАШЕ ЗА НАШИТЕ ПРАВА НИТУ, ПАК, НÈ "КПГ НЕ ЗБОРУВАШЕ ЗА НАШИТЕ ПРАВА НИТУ, ПАК, НÈ 
НАРЕКУВАШЕ МАКЕДОНЦИ, САМО НИ НАРЕДУВАШЕ ДА СЕ НАРЕКУВАШЕ МАКЕДОНЦИ, САМО НИ НАРЕДУВАШЕ ДА СЕ 
БОРИМЕ", ЃОРЃИ ЈОВАНОВСКИБОРИМЕ", ЃОРЃИ ЈОВАНОВСКИ
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дочење за војната ќе биде потсетување 
за идните генерации за она што напра-
виле нивните предци. Вели дека само тој 
од неговото семејство, бил во редовите 
на партизаните. Неговите три сестри, од 
кои сега едната е почината, ја имале суд-
бината на децата бегалци. Животниот пат 
ги однел во Романија и во Полска, а по-
тоа се вратиле во Македонија. 

Многумина Македонци, кои по Гра-
ѓанската војна останаа распрснати низ 
светот ги оставија своите имоти во Гр-
ција. Тоа му се случило и на Јовановски и 
тој денес не знае кој го обработува него-
виот имот во Егејска Македонија. Јова-
новски го дал својот удел во војната за 
да го види слободно неговото родно село. 
Но, за жал, од 1949 година до денес ниту 
еднаш не го посетил. На болното пра-
шање зошто сите овие изминати години 
не стапнал на родната грутка, Јовановски 
со тага во гласот вели: "Не можам да 
одам таму, зашто се плашам од тоа што 
може да ми се случи при повторната 
сред ба со моето село. Кога ќе се сетам 
на минатите времиња и на она што то-
гаш ми се случуваше, може да починам 
на самото место". 
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