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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

"На 25 март 1936 година 
кога се прославуваше 
националниот празник 
на Грција, учителите нè 
построија на парадата, која 
беше организирана за таа 
цел. На чело на парадата 
беше претседателот на 
нашето здружение. Тој ја 
крена тупаницата и извика 
- да живее Македонија. Во 
еден глас сите ученици го 
повторија истото. Тогаш 
се активира полицијата 
и брутално нè растури. 
Се разбегавме кој каде 
стигна. Потоа поединечно 
нè повикаа во полицијата, 
каде бевме малтретирани 
и обвинети дека ние 
сме ги организирале 
провокациите", раскажува 
Атанас Катиновски-Гоче.

БОРБЕНОСТА ЈА БОРБЕНОСТА ЈА ДО    КАЖАДО  Л ВО МАКЕДОНИЈА, 
НО И ВО НЕЈЗИН   ИТЕ ЕТНИЧКИ ГРАНИЦИНО И ВО НЕЈЗИН 

ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС      КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: АТАНАС КАТИНОВСКИ-ГОЧЕПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС  

ААтанас Катиновски-Гоче е роден 
1925 година во село Баница, 
Егејска Македонија. Основното 

шестгодишно училиште и детските де-
нови ги минал во селото. Потекнувал од 
средно-имотно селско семејство. Имал 
еден брат и една сестра. Во 1928 година 
татко му заминал на печалба и ги ос-
тавил сами. Подоцна, иако бил помлад 
од неговиот брат, Гоче станал глава на 
семејството и ги презел сите домашни 
обврски. Поради употребата на мајчи-
ниот јазик и тој се соочувал со прити-
соци од грчките власти. Овој борец рас-
кажува дека за време на режимот на 
Метаксас во селото Баница формирале 
здружение со цел да му се спротивстават 
на Метаксасовиот режим. 

"На 25 март 1936 година, кога се про-
славуваше националниот празник на Гр-
ција, учителите нè построија на пара-
дата, која беше организирана за таа 
цел. На чело на парадата беше прет се-
дателот на нашето здружение. Тој ја кре-
на тупаницата и извика - да живее Ма-
кедонија. Во еден глас сите ученици го 
повторија истото. Тогаш се активира 
полицијата и брутално нè растури. Се 
разбегавме кој каде стигна. Потоа пое-
ди нечно нè повикуваа во полиција, 
каде бевме малтретирани и обвинети 
дека ние сме ги организирале про во-
кациите", раскажува Гоче.

 АКТИВНОСТ
КПГ била многу активна во селото 

Баница. На 15 мај 1941 година КПГ сви-
кала состанок на младинци и ја фор-
мирала младинската организација, во 
која како заменик на нејзиниот претсе-
дател бил поставен Гоче. Оваа органи-
зација добила задача да прибира ин-
фор мации и други активности кои се 
барале од Комитетот на КП на Баница. 
Во селото постоела силна политичка 
активност. Во 1942 година партијата од-
лучила да испрати 60 ученици да учат 
бугарско училиште во Битола.

"На чело на таа група бев јас. За вре-
ме на престојот во Битола се поврзавме 
со битолската младинска организација 
и учествувавме во нивните активности. 
По налог на партијата, а под водство на 
Турунџиев, ја нападнавме земјоделската 
банка. Сите работи оттаму, машини за 
пишување, хартија... ги однесовме во 

ци ганското маало во Битола, во еден 
стан на младинската организација, а 
потоа ги испративме во Преспа. Во 
Битола ме повикаа во Јавното обви-
нителство и ме обвинуваа дека сум бил 
организатор на нападот. Седум дена ме 
испитуваа за да кажам што се случило, 
по што условно ме ослободија, но со 
обврска секој ден да се јавувам во по-
лиција. Но, уште истата вечер се вратив 
во Баница, во мај 1943 година. Партијата 
одлучи да ме повлече, а од јули 1943 
година стапив во илегала. Ми беше до-
делен преспанскиот регион со седиште 
во Герман. Во Преспа ги организиравме 
младите, собиравме храна за партиза-
ните", посочува борецот.

Пролетта 1944 година го распоре-
диле во Суровичкиот регион, а во јули 
истата година, по налог на партијата, 
бил префрлен во леринскиот регион, 
каде продолжил со политичка актив-
ност. По судирот и по поделбата на грч-
ките и на македонските единици се 
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        (Серијата "Сеќавања"  се      
реализира во соработка 

со Ташко Јованов)

политички комесар на првиот баталјон. 
Останав во редовите на бригадата до 
нејзиното расформирање. Подоцна, со 
25 офицери бев испратен во првата бри-

Потоа се вратил во Скопје каде до-
бил стан и работа, се оженил со сопруга 
која потекнувала од Кичево, каде по-
доцна и се преселил. 

Раскажува и за тоа како во борбите 
против балистите на Шар Планина во 
1946 година проструила информација 
дека на 24 април Гоче загинал. Всуш ност, 
баталјонот за тоа ја известил бригадата, 
а таа, пак, девизијата. Објаснува и за 
одењето на скопскиот баталјон во Бос-
на и за тоа дека кога се вратил оттаму 
слушнал наредба за одење во Грција. 

"Сите офицери Егејци, по наредба на 
Врховниот штаб на КПЈ, беа мобили зи-
рани. Кога дојдов од Босна се пријавив 
во корпусот, но ги немаше моите доку-
менти и чекав да ме пронајдат. Во ме-
ѓувреме дојде до судир меѓу грчките и 
македонските политички организации 
со ЈНА. Југославија ја затвори границата 
со Грција и веќе не можеше да се ми-
нува. Така останав во Скопје", вели Гоче.

Иако директно не учествувал во Гра-
ѓанската војна во Грција, пред таа да се 
случи неколку пати одел во Грција и го 
организирал тамошното население, по 
што се враќал во Битола.

Подоцна, по завршувањето на војна-
та, неколку пати се обидел да добие 
виза за да го посети родниот крај. Дури 
пред шест години прв пат заминал во 
Грција, а досега два пати го посетил 
родниот крај. Исто така, имал и проб-
леми со одењето во Канада, каде во да-
лечната 1947 година се преселило него-
вото семејство. Оваа посета ја реали зи-
рал во 1984 година. 

повлекол во Битола, за што го известил 
Обласниот комитет на Лерин и се при-
клучил во одредот на Илија Димоски-
Гоце. 

ОРГАНИЗАТОР
"Во Битола во 1944 година бев во 

Првата македонска бригада и станав 

гада на Народната одбрана во Кичево, 
каде бев назначен за политички коме-
сар на чета и продолжив во бор бите за 
чистење на теренот од балистите.  Учес т-
вував во сите борби на бригадата во 
кичевскиот регион и како комесар на 
баталјон со чин мајор останав до крај, 
до 26.12.1946 година, кога бев демоби-
лизиран". 
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