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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

"Не можам со 
сигурност да тврдам 
дали постоел некаков 
договор да се протераат 
Македонците од 
Егејскиот дел на 
Македонија, но фактите 
го говорат токму тоа. 
Жестоките борби се 
водеа во оној дел каде 
што имаше најмногу 
Македонци, а речиси 
и сите уништени села 
се наоѓаат во Егејскиот 
дел", вели Ташо 
Колибанов.

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

ГИ УНИШТИЈА ГИ УНИШТИЈА 
САМО СЕ ЛАТА САМО СЕ ЛАТА 

ОД  Е Г Е Ј С К А   ОД  Е Г Е Ј С К А   
МАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈА

Некогашниот учесник во Граѓан-
ската војна во Грција, Ташо Коли-
банов, е роден во 1930 година во 

село Сетина, Леринско. Потекнува од 
ре  волуционерно партизанско семеј ство. 
Своевремено завршил основно шестго-
дишно училиште на грчки јазик, а дома 
во семејството зборувале на маке дон-
ски јазик. И тој, како и претходните наши 
соговорници, раскажува за тоа што се 
случувало кога Грците ќе забележеле 

Прокопана, како и до Вичо. Се вклучил 
во војната затоа што КПГ им ветувала 
дека ќе им даде човекови права на Ма-
кедонците, па дури во тоа време се збо-
рувало и за отцепување на Маке до нија. 
Во 1948 година се воделе најжес токите 
борби на Грамос, а нашиот соговорник 
учествувал во сите борби и на Грамос и 
на Вичо. Во периодот од 1948 до 1949 
година монархофашистите три пати го 
раниле. Првиот пат не бил толку тешко 

како луѓето зборувале на македонски 
јазик. Многу пати и учителите ги каз ну-
вале децата кои заборавале на забра-
ната и мајчиниот јазик го користеле до-
дека биле во училишниот двор. 

Во Граѓанската војна Колибанов за-
минал во 1947 година иако, како што 
вели самиот, тој и неговото семејство 
одамна биле заразени со парти занство-
то. Заедно со многумина другари Ташо 
пренесувал оружје од селото Сетина до 
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        (Серијата "Сеќавања"  се      
реализира во соработка 

со Ташко Јованов)
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ранет, но вториот пат морал да се ле-
кува во Корча, Тирана. Од Албанија се 
вратил на Вичо, во 18. бригада. Кога пар-
тизаните го нападнале Сорвич, монар-
хофашистите трет пат го раниле. По тоа 
бил упатен во партизанската болница 
во Преспа. 

"Минатата година - дополнува Ко-
либанов - го посетив токму тој дел од 
земјата каде што бев ранет и со болка 
во душата се потсетував на настаните 
од војната".

За разлика од монархофашистите, спо-

ред кажувањата на Колибанов, парти-
заните имале лесно вооружување, кое 
на почетокот на борбите им недоста су-
вало, па го дополнувале со арсеналот 
кој ќе го заробеле од монархофашистите. 
Подоцна, во 1949 година добиле довол-
но оружје. 

За односот со грчките членови на Де-
мократската армија на Грција, тој вели 
дека со нив комуницирале на грчки јазик. 

"Немавме никакви меѓусебни прово-
кации, дури се жртвувавме еден за друг. 
Како другари заедно се боревме против 

фашистите. Ние се боревме за права, а 
тие се бореа да го урнат фашистичкиот 
режим", вели овој борец.

По капитулацијата на ДАГ во 1949 го-
дина, Колибанов преку Албанија зами-
нал за Русија. Таму се вработил во не-
која фабрика за железо, потоа завршил 
средно рударско училиште и како ру-
дарски инженер дошол во Македонија 
во 1957 година. Работел во рудникот 
"Ра душа" сè до 1969 година кога се вра-
ботил во Топилницата во Железара. Таму 
го завршил и својот работен век. 

За исходот од војната и за тоа дали 
имало некаков договор таа да се води 
за да се протераат Македонците од Гр-
ција, тој вели:

"Тоа не можам со сигурност да го твр-
дам, но тоа како да го говорат фактите. 
Всушност, беа мобилизирани речиси сите 
Македонци од Егејскиот дел на Ма ке-
донија, помладите беа партизани, по-
старите ги користеа за копање ро вови 
и за пренесување на ранетите, а децата 
беа однесени како деца бегалци во дру-
ги земји. А сите села кои беа уништени 
се токму од Егејскиот дел". 
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