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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Тина Даутовска е родена во 1914 
година во селото Дреново, Ле рин-
ско. Кај неа годините го на пра ви ле 

своето, па едвај успеавме да до знае-
ме нешто за нејзиното учество во 
Граѓанската војна во Грција. 

Даутовска се потсетува за тоа како 
во 1947 година, неа и нејзините со бор-
ци, ги мобилизирала војската и ги од-
нела во планините. Таа им ветувала 
дека во случај да се ослободат од мо-
нархофашистите, Македонците ќе ги 
добијат правата кои ги заслужуваат, а 
ќе имаат можност да се образуваат на 
мајчин јазик. 

таа заминала за Русија. Во оваа држава, 
како што раскажува Даутовска,  добро 
ги пречекале. Русите им дале и пари, и 
храна, и облека. Таму работела како 
мајка на децата бегалци од Егејскиот 
дел на Македонија. Во Скопје дошла во 
1966 година.

Нашите напори да напишеме нешто 
повеќе за нејзиното учество во војната 
и за животот во Русија не вродија со 

 ДОДЕКА ВОЈСКАТА СПИЕШЕ,  ДОДЕКА ВОЈСКАТА СПИЕШЕ, 
ЈАС ЧУВАВ СТРАЖА!ЈАС ЧУВАВ СТРАЖА!

ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРА      ЃАНСКАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА:ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРА  
ТИНА ДАУТОВСКА,       ЈАНИ ИЛКОВСКИТИНА ДАУТОВСКА,   

"Не можевме да й се спротивставиме 
на мобилизацијата. Цели села беа ис-
празнети, во нив немаше луѓе. Ни да-
доа пушки и нè однесоа во планините. 
Дејствувавме во околината на Грамос 
и на Вичо. Јас со пушката на рамо имав 
задача да ја чувам војската додека таа 
спиеше. Всушност, јас воопшто не спиев. 
Оваа задача ја извршував во текот на 
целата војна", вели Даутовска.

Тина не била ранета во војната, но 
напомнува за тоа како во борбите вни-
мавале да не паднат во рацете на не-
пријателот. По капитулацијата на ДАГ, 

плод. Па, затоа и овие неколку рече-
ници запишани за неа нека бидат до-
волен доказ за генерациите кои доа-
ѓаат, за тоа како треба да се брани тат-
ковината.

        (Серијата "Сеќавања"  се      
реализира во соработка 

со Ташко Јованов)

НИ ДАДОА ПУШКИ И НÈ ОДНЕСОА ВО ПЛАНИНИТЕ НИ ДАДОА ПУШКИ И НÈ ОДНЕСОА ВО ПЛАНИНИТЕ 
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За своето учество во Граѓанската 
војна во Грција говори и Јани Ил-
ковски. Роден е во село Шештево, 

Костурско, во 1932 година. Во селото 
живеел до шеснаесетгодишна возраст, 
а на 17 години веќе заминал во пла ни-
ните да се бори против монархо фа шис-
тите. 

"Во февруари 1947 година, како до-
бро волец, заминав во партизанските 
ре   дови. Моја прва дестинација беше 
Вичо, иако немаше планина каде не сум 
бил. На почетокот постарите партизани 
ни кажуваа како се ракува со оружјето 
и како се брани територијата. Извр шу-
вав курирска задача, односно моја об-
врска беше да го испитам теренот и да 
й соопштам на војската дали може да се 
сконцентрира во некое место, а носев и 
писма", вели Илковски.

КАКО КУРИР КАКО КУРИР 
ГО ИСПИТУВАВ ГО ИСПИТУВАВ 

ТЕРЕНОТТЕРЕНОТ
Ја истакнува првата акција на не го-

виот вод против монархофашистите во 
селото Света недела. 

Во 1949 година бил ранет во градот 
Ардеа. По ранувањето се лекувал во 
ка тлановската болница, а бидејќи ра на-
та му била многу голема го префрлиле 
во бањите во Бугарија. Откако оздравел 
го однеле во градот Брковица на гра ни-
цата меѓу Бугарија и Романија. Живот-
ниот пат го продолжил во Чешка каде 
биле неговата мајка и сестра. Всушност, 
во таа држава заминал во 1951 година и 
таму останал 15 години. Во 1966 година 
дошол во Скопје. 

ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРА      ЃАНСКАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: ЃАНСКАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА:
ТИНА ДАУТОВСКА,       ЈАНИ ИЛКОВСКИ  ЈАНИ ИЛКОВСКИ

БОРБАТА ПРОТИВ МОНАРХОФАШИСТИТЕ ЈА ПОЧНАЛ БОРБАТА ПРОТИВ МОНАРХОФАШИСТИТЕ ЈА ПОЧНАЛ 
НА 17-ГОДИШНА ВОЗРАСТ НА 17-ГОДИШНА ВОЗРАСТ 


