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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

"Во ДАГ имаше повеќе 
Македонци отколку Грци. 
Иако се мислеше дека и 
Грците се борат рамо до 
рамо со Македонците, тие 
уште на првата борбена 
линија нè предадоа. 
Граѓанската војна се 
водеше за да се истераат 
Македонците од Грција. Во 
Атина и во Солун воопшто 
немаше војна, таму беше 
мирно. Се војуваше само 
во македонскиот дел 
на Грција", вели Атанас 
Чочкиров.

ВОЈНАТА СЕ ВОДЕШЕ ВОЈНАТА СЕ ВОДЕШЕ 
САМО ВО МАКЕДОНСКИОТ САМО ВО МАКЕДОНСКИОТ 

ДЕЛ ЗА ДА СЕ ИСТЕРААТ ДЕЛ ЗА ДА СЕ ИСТЕРААТ 
МАКЕДОНЦИТЕ!МАКЕДОНЦИТЕ!

ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС      КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: АТАНАС ЧОЧКИРОВПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС  

Во скопската населба Бутел го по-
сетивме Атанас Чочкиров, неко-
гашниот учесник во Граѓанската 

војна во Грција. Тој ги евоцираше свои-
те спомени од војната. Чочкиров е ро-
ден во село Статица, Костурско, во 1927 
година. Основно училиште, до шестто 
одделение, завршил на грчки јазик. Бил 
мошне добар ученик, па затоа и учи те-
лот му рекол дека е жално ако не про-
должи со своето образование. Требало 
да продолжи да учи во гимназијата, но 
немало кој да го пасе добитокот, па за-
тоа по желба на татко му, не го довршил 
своето образование.

"Во една прилика додека ги пасев 
овците дојде татко ми, беше расплакан. 
Кога го прашав зошто плаче ми одго-
вори дека треба да одам во партизани, 
во Граѓанската војна. Тоа беше во 1947 

година. Се собраа луѓето од нашето село, 
сите се поздравуваа, а постарите пла-
чеа. Ги прашував зошто плачат, а тие 
одговараа дека оваа разделба е многу 
лоша. Од селото заминавме седумдесет 
луѓе. Некои ги распоредија на Грамос, 
други во Сињачко, трети на Вичо. Јас 
бев на Сињачко, но имаше борби и на 
Грамос и на Вичо", раскажува Чоч ки ров.

Нашиот соговорник објаснува дека 
за време на војната 24 дена не каснал 
парче леб, туку се хранел со зелка, пченка, 
со сè што ќе го најдел по нивите.

Се потсетува дека во војната го пре-
несувале и оружјето, кое требало да 
биде испразнето. Раскажува за наред-
бите кои ги добивале од претпос таве-
ните за тоа како да ракуваат со него.

"Еден човек сакаше да се обиде да 
ракува со митралезот, но не знаеше дека 

во него има куршум, па несакајќи й ги 
повреди двете нозе на една девојка. На 
теренот веднаш излезе воен суд и него 
го отепаа", вели Чочкиров.

Во Сињачко, во една акција со мо-
нархофашистите нашиот соговорник бил 
ранет. Оттаму го пренеле во болницата, 
која се наоѓала во близина на албан-
ската граница. По заздравувањето на 
раните се вратил во Лерин, кога  бил и 
назначен за десетар. Добиле наредба 
да го заземат Лерин.

"Мене ми се погоди среќата да бидам 
распореден на аеродромот. Го обико-
ливме Лерин и чекавме да почне бор-
бата. Но, монархофашистите знаеја за 
нашата акција и пред да почнеме да 
пукаме, авионите нè надлетаа. Работата 
била наредена, Грците да го ликви ди-
раат македонскиот народ. Од бом бар-

 "24 ДЕНА НЕ КАСНАВ  "24 ДЕНА НЕ КАСНАВ 
ПАРЧЕ ЛЕБ, СЕ ХРАНЕВ ПАРЧЕ ЛЕБ, СЕ ХРАНЕВ 
СО ЗЕЛКА, ПЧЕНКА, ОНА СО ЗЕЛКА, ПЧЕНКА, ОНА 
ШТО ЌЕ ГО НАЈДЕВ ПО ШТО ЌЕ ГО НАЈДЕВ ПО 
НИВИТЕ", НИВИТЕ", 
АТАНАС ЧОЧКИРОВАТАНАС ЧОЧКИРОВ



        (Серијата "Сеќавања"  се      
реализира во соработка 

со Ташко Јованов)
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дирањето на авионите, чо ве-
кот - нишанлија кој беше по-
зади мене остана жив, а сите 
други беа мртви. Тој беше 
многу повреден, му дадов 
помош и му реков дека ќе 
бегам кон југословенската 
гра ница, истото му го пред-
ложив и нему. Од Лерин, пре-
ку Буф и Ерменско, дојдов до 
границата. Југословенските 
граничари ме внесоа во ка-
раулата и ми рекоа: 'Ти си 
еден од најлошите луѓе. Би-
рај сакаш да те убиеме или да 
те вратиме назад'. Им одго во-
рив дека не сакам да ме уби-
јат, туку да ме вратат назад, 
по што тие ми потенцираа: 
'Ти веќе ја помина границата, 
ќе одиш во Југославија и таму 
ќе работиш'".

Атанас Чочкиров дошол во 
Битола, од каде што со ва го-
ни ги однеле да ја изградат 
хидроцентралата "Маврово". 
Таму имало шест градилишта 
и многу се работело. Од Маврово ги 
однеле во Охрид за да учат за келнери 
и за кувари. 

Тој го посетил родниот крај при една 
средба на децата бегалци, било пред-

видено да се одржи во Лерин, но всуш-
ност се одржала во Костурско.

По Граѓанската војна неговите нај-
блис ки ја доживеале судбината на бе-
галци.

Тој имал две сестри од не-
говата маќеа (мајка му по чи-
нала по поро дувањето). Едната 
како дете бегалец се нашла во 
Црквеница во Загреб, тетка му 
(сестра на татко му) била во 
Бела Црк ва, а братучетка му во 
Осиек. Еднаш успеал сите да ги 
посети, но за тоа претходно мо-
рал да добие дозвола од Цр ве-
ниот крст. 

На прашањето за поли тич-
ката страна на војната, Чочки-
ров одговара: "Граѓан ската војна 
се водеше за да се истераат Ма-
кедонците од Грција. Во Атина и 
во Солун воопшто не маше вој-
на, таму беше мирно. Се во ју-
ваше само во маке дон скиот дел 
на Грција".

За односот меѓу Маке дон-
ците и Грците во рам ките на 
ДАГ, тој посочува: 

"Во ДАГ имаше повеќе Ма-
кедонци отколку Грци. Иако се 
мислеше дека и Грците се бо-
рат рамо до рамо со Маке дон-

ците, тие на првата борбена линија нè 
предадоа". 

ЧОЧКИРОВ БИЛ ВО СИЊАЧКО, А УЧЕСТВУВАЛ ЧОЧКИРОВ БИЛ ВО СИЊАЧКО, А УЧЕСТВУВАЛ 
И ВО БИТКАТА ЗА ЛЕРИН ВО 1949 ГОДИНАИ ВО БИТКАТА ЗА ЛЕРИН ВО 1949 ГОДИНА


