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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

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

"Уште мал, додека ги 
обработувавме нивите, 
сфатив дека нешто не 
е в ред. Се караа браќа 
со браќа, а кога одеа да 
сеат пченка по нивите, се 
расправаа за меѓите. Си 
реков - системот мора да 
се промени. Всушност, 
тоа беше стратегијата на 
Грците - да ги раскараат 
Македонците за да не 
се употребува името 
Македонија", вели Ѓорѓи 
Дуцов.

КАДЕ И ДА ОДЕВ КАДЕ И ДА ОДЕВ 
ИМАШЕ ВОЈНИ!ИМАШЕ ВОЈНИ!

Некогашниот учесник во Гра ѓан-
ската војна, Ѓорѓи Дуцов, или Ге-
оргиос Вангелис Дуцос, е роден 

во 1927 година во селото Жупаништа, 
Костурско. Уште од најрана возраст се 
истакнувал со својот револуционерен 
дух и пожртвуваност за татковината. На 
мали години останал без татко. Живеел 
со мајка му и дедо му. Тој се потсетува 

кажуваа како и што да правиме. На мај-
ка ми й велев дека не треба да се нер-
вира затоа што тоа што го имаме нема 
да го изгубиме, но ќе живееме поарно. 
Постоеја две организации ЕПОН - грчка 
и НОМС - македонска. Но, кога почна 
Гра ѓанската војна, некои луѓе кои дој-
доа од Македонија ни рекоа дека двете 
организации треба да се спојат, од нос-

борци, и ќе одите по сите села во Прес-
па за да ги информирате луѓето дека 
имаме механизирана војска. Тоа се слу-
чуваше во 1948 година. Ја завршивме 
работата. Бев курир на Главниот штаб. 
Ги извршував најсложните работи, раз-
несував писма, главните имаа доверба 
во мене". 

Неколку пати се спасил од сигурна 

на минатите времиња, но и на омразата, 
која постоела меѓу Македонците, кои 
не сакале да се видат меѓу себе. 

"Уште мал, додека ги обработувавме 
нивите, сфатив дека нешто не е в ред. 
Се караа браќа со браќа, а кога одеа да 
сеат пченка по нивите, се расправаа за 
меѓите. Си реков - системот мора да се 
промени. Всушност, тоа беше страте ги-
јата на Грците - да ги раскараат Маке-
донците за да не се употребува името 
Македонија", вели Дуцов.

Својата борбеност тој ја истакнал и 
во Втората светска војна, кога им по ма-
гал на партизаните. Кога почнала Гра-
ѓанската војна, во неговото село бил се-
кретар на Сегрчката младинска орга ни-
зација ЕПОН. 

"Работевме напорно. Комунистите ни 

но да остане ЕПОН, зашто со Грците за-
едно се боревме. Одевме по многу села, 
правевме агитации....", вели нашиот со-
говорник.

Тој раскажува и дека во време на 
Граѓанската војна имало големо пре дав-
ство, а кога биле фатени некои девојки 
кои им носеле храна на партизаните, го 
обвиниле него но и го осудиле. 

Неговото село постојано било опко-
лено. Се потсетува и на првата офанзива 
на Грамос, кога не настрадал од бом-
бите благодарение на тоа што се криел 
под земја. Вели дека не можеле да му се 
спротивстават на непријателот, зашто 
тој имал голема помош од надвор. 

"Кога почнаа борбите ме викна За-
харијадис и ми рече: 'Имаме шест мо-
тори, ќе им ги поделиш на твоите со-

НА ПЕТТИОТ КОНГРЕС НА КПГ НИ БЕШЕ КАЖАНО ДЕКА КОГА ЌЕ НА ПЕТТИОТ КОНГРЕС НА КПГ НИ БЕШЕ КАЖАНО ДЕКА КОГА ЌЕ 
ЈА ОСЛОБОДИМЕ ГРЦИЈА, ОВОЈ ДЕЛ ОД МАКЕДОНИЈА ЌЕ ДОБИЕ ЈА ОСЛОБОДИМЕ ГРЦИЈА, ОВОЈ ДЕЛ ОД МАКЕДОНИЈА ЌЕ ДОБИЕ 
АВТОНОМИЈА, ЃОРЃИ ДУЦОВАВТОНОМИЈА, ЃОРЃИ ДУЦОВ
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смрт. Еднаш, кога со мотор носел писмо, 
митралези од авион правеле дупки на 
патот, но успеал да го преживее тој 
напад. 

Раскажува за отпорот кој во 1948 го-
дина во околината на Костурско им го 
пружиле на окупаторите. Се сеќава и на 
Петтиот конгрес на КПГ, одржан во ја-

нуари 1949 година на Грамос. 
"На Конгресот ни беше кажано дека 

кога ќе ја ослободиме Грција, тој дел од 
Македонија ќе добие автономија. Тоа 
им го крена борбениот дух на Маке дон-
ците за помасовно учество во битката 
за Лерин. На 12 февруари 1949 година 
удривме на Лерин. Но, се случи голема 
катастрофа зашто фашистите однапред 
знаеја за нападот", објаснува Дуцов.

Тој зборува и за повлекувањето на 
Глав ниот штаб во Преспа, за битките на 
Вичо, на Грамос, за повлекувањето во 
Бу рели, Албанија. Од Албанија запло-
виле кон тогашниот Советски Сојуз. Во 
товарните бродови меѓу пченицата има-
ло по 5.000 лица. Седум дена, како што 
кажува овој борец, не можеле да дишат. 
Дошле во Грузија, Туркистан, потоа во 
Узбекистан, за привремено неговото 
патешествие да го заврши во Ташкент. 
Но, и таму се случила војна, по што сле-
дувало ново патешествие. На 8 август 
1991 година се вратил во Македонија, 
односно во Те тово. И повторно војна. 
Се отселил од Тетово и сега живее во 
Скопје.
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