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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

"Зошто сè уште не се 
најде некој од нашиве 
политичари да му каже 
на Караманлис дека кога 
Грците, во 1924-1925 
година ги донесоа во 
Егејска Македонија, која 
им ја дадоа на танца, таму 
немаше ниту еден Грк. 
Прво ги донесоа поповите, 
потоа даскалите, за да го 
'тормозат' македонското 
население", вели Ташо 
Гелов.

НОСЕВМЕ ХРАНА И НОСЕВМЕ ХРАНА И ОРУЖЈЕОРУЖЈЕ  

ЗА ПАРТИЗАНИТЕЗА ПАРТИЗАНИТЕ

ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС      КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: ТАШО ГЕЛОВПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС  

Ташо Гелов е роден во село Ме-
симер, кое се наоѓа во близина 
на градот Воден, во 1928 година. 

Основно училиште до шесто одде ле-
ние завршил на грчки јазик. Мајчиниот 
македонски јазик го говорел дома, во 

И нашиот соговорник ја продолжил 
соработката со партизанските органи-
зации. Кога почнала Грчко-итали јан ска-
та војна, Гелов не бил активен член на 

младите. Ние носевме жито, брашно, 
но и сè што им беше потребно. Откако 
ЕЛАС го предаде оружјето, по една 
година беше основана македонската 

кругот на семејството. Неговата мајка 
не го знаела грчкиот јазик. Таа завр-
шила македонско училиште. Всушност, 
пред да дојдат Грците, во османлиско 
време, во Грција постоеле македонски 
училишта. По нивното доаѓање, мај ка 
му, како што раскажува Гелов, не про-
должила со образованието зашто не 
знаела ниту еден грчки збор. Татко му 
малку го поднаучил грчкиот јазик. 
Како што доаѓале новите генерации 
така тие биле принудувани да учат на 
грчки јазик. Гелов потекнува од се меј-
ство кое ги помагало партизанските 
организации. Неговиот татко 15 годи-
ни бил затворен во најозлогласениот 
затвор "Едикуле", во Солун, зашто бил 
обвинет за непријател на Грците, од-
носно дека соработувал со парти за ни-
те. Поради слично обвинение, една го-
дина во затворите на островите била и 
мајка му. 

"Откако добив телеграма дека татко ми е на смртна постела, 
отидов во грчкиот Конзулат за да добијам виза. Но, ми рекоа да 
одам на граница, таму ќе одлучат дали ќе ми дозволат да 
влезам во Грција или не. На границата чекав три дена додека 
тие ги проверуваа информациите дали мојот татко навистина е 
болен. Кога пристигнав дома татко ми не можеше ниту да 
зборува, ниту да слуша. Кога ме виде, тој веднаш почина. Да 
дојдев навреме можеби татко ми ќе успееше нешто да ми каже", 
зборува со болка во душата Ташо Гелов. 

ЕЛАС, но соработувал со оваа орга ни-
зација. 

"Тие секојдневно организираа поли-
тички состаноци и на помош ги викаа 

организација НОФ, во која се вклучив 
и јас", објаснува Гелов.

Тој, како и многумина, доброволно 
се вклучил во ваквите организации 

КАДЕ И ДА НÈ ИСПРАЌАА ОД ДАГ НИЕ СИ ЈАКАДЕ И ДА НÈ ИСПРАЌАА ОД ДАГ НИЕ СИ ЈА
ИСПОЛНУВАВМЕ ЗАДАЧАТА, ТАШО ГЕЛОВИСПОЛНУВАВМЕ ЗАДАЧАТА, ТАШО ГЕЛОВ



        (Серијата "Сеќавања"  се      
реализира во соработка 

со Ташко Јованов)

ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС      КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: ТАШО ГЕЛОВ КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: ТАШО ГЕЛОВ

против фашистите.
"Се знае борбениот дух на младите. 

Кога ќе влезеш во тие организации, ќе 
правиш тоа што ќе ти го кажат", вели 
тој. 

Гелов раскажува како на еден соста-
нок од страна на еден Грк било по-
кренато прашањето за спојување на 
НОФ со ДАГ. На таа средба Гркот рекол: 
"Вие сте малку на број и ќе бидете 
принудени да зборувате на грчки ја-
зик". Македонците се побуниле. Сред-
бата била прекината, но по извесно 
време, сепак се реализирала идејата, 
односно се споиле НОФ и ДАГ. 

"Каде и да нè испраќаа од ДАГ, ние ја 
исполнувавме задачата. Покрај храна, 
пренесувавме и оружје. Грците - допол-
нува нашиот соговорник - многу ни 
ветуваа, ни велеа дека кога ќе се осло-
бодиме од фашизмот, ќе имаме чове-
кови права, школи, но на крај ништо не 
добивме". 

Во 1946 година во реонот на Воден 
немало јаки војни. Подоцна, во текот 
на 1947 година се разгореле директ-
ните судири со монархофашистите, но 
Ташов не учествувал во нив, зашто во 
1946 година кога бил на Кајмакчалан 

добил напад на слепо црево и со воен 
камион бил пренесен во Битола, каде 
го оперирале. Потоа организирано, тој 
и повеќето негови соборци, како вој-
ници ги испратиле во Скопје, а од таму 
во Струмица. Во Струмица останале ре-
чиси едно цело лето, за повторно да ги 
вратат во Битола. Ташов својот животен 
пат во 1948 година го продолжил во 
Ѓаково - Сомбор, Војводина.

"И таму постоеја младински органи-
зации кои се организираа во групи за 
да се приклучат во Граѓанската војна 
во Грција. Но, никогаш не заминаа, за-
тоа што по Информбирото Тито ги за-
твори границите", посочува Гелов.

Во Сомбор работел во селска за-
друга. Во Скопје се вратил во 1952 го-
дина и се вработил во градежништво. 
Тогаш, како што раскажува Гелов, се 
граделе станови за Егејците. Целиот 
работен век го минал во градеж ниш-
твото, од каде и зема пензија.

За односот на Грците кон маке дон-
ското прашање, Ташо Гелов вели:

"Зошто сè уште не се најде некој од 
нашиве политичари да му каже на Ка-
раманлис дека кога во 1924-1925 го-
дина ги донесоа Грците во Егејска Ма-

кедонија, која им ја дадоа на танца, 
таму немаше ниту еден Грк. Прво ги 
донесоа поповите, потоа даскалите. 
Еден грчки доктор рече: 'Нас нè до-
несоа за да го притискаме македон-
скиот народ. Маџирите не се вистински 
Грци. Со нив тешко се разбиравме".

Тој вели дека бил во неговото село 
во 1985 година, кога всушност починал  
татко му. Го раскажува и тридневното 
чекање на границата. 

"Откако добив телеграма дека мојот 
татко е на смртна постела, отидов во 
грчкиот Конзулат за да добијам виза. 
Но, ми рекоа да одам на граница, таму 
ќе одлучат дали ќе ми дозволат да 
влезам во Грција или не. На границата 
чекав три дена додека тие ги прове-
руваа информациите дали татко ми на-
вистина е болен. Кога пристигнав дома 
тој веќе не можеше ниту да зборува, 
ниту да слуша. Кога ме виде, веднаш 
почина. Да дојдев навреме можеби тат-
ко ми ќе успееше нешто да ми каже", 
зборува со болка во душата Ташо Ге лов. 


