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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ПО ВОЈНАТА ВОЕНИ    ТЕ ВЕШТИНИ ГИ СОВЛАДУВАЛ ПО ВОЈНАТА ВОЕНИ  

ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС       КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: КОСТА ВАСИЛЕВСКИПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС   

Имав недоразбирање 
со учителката Флорика. 
Таа живееше под кирија 
кај нашите соседи. Еднаш, 
кога й  се обратив на мојата 
мајка на македонски 
јазик за да ми даде јајце, 
учителката ме слушнала. 
Следниот ден бев казнет 
со десет прачки по рацете. 
Тоа се случуваше во 1943 
година. Бев добар ученик. 
По шесто одделение 
требаше да продолжам во 
земјоделското училиште 
во Лерин, но почна војната 
и јас заминав на Грамос", 
вели Коста Василевски.

Коста Василевски е роден на 15 ап-
рил 1927 година во селото Дра ни-
чево, Костурско. Детските денови 

ги минал во селото во кое живеел сè до 
септември 1946 година, кога како добро-
волец заминал во планините за да се 
бори за демократска Грција. И тој, како и 
многумина наши соговорници, училиш-
тето го завршил на грчки јазик, а се 
потсетува на случките кога децата биле 
казнувани затоа што во домашни услови 
говореле на македонски јазик.

"Имав недоразбирање со учителката 
Флорика. Таа живееше под кирија кај 
нашите соседи. Еднаш, кога й се обратив 
на мојата мајка на македонски јазик за 
да ми даде јајце, учителката ме слушнала. 
Следниот ден бев казнет со десет прачки 
по рацете. Тоа се случуваше во 1943 го-
дина. Бев добар ученик. По шестто од-
деление требаше да продолжам во зем-
јоделското училиште во Лерин, но почна 
војната и јас заминав на Грамос", вели 
Василевски.

Тој потенцира дека заедно со своите 
соборци се борел да ја истераат бур жо-
азијата.

"Ние на македонски јазик ја пеевме 
песната 'Во борба во борба', а Грците 
истата песна ја пееја на грчки јазик. Ни 
велеа дека не само што ќе добиеме пра-
ва, туку ќе има и целосна автономија на 
Егејска Македонија", дополнува нашиот 
соговорник.

На почетокот постоеле мали групи, 
ОДЕК (прогонети вооружени групи). Него-
вата прва акција со монархофашистите 
била во 1947 година во селото Ланга. Во 
ноември истата година веќе почнале да 
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ПО ВОЈНАТА ВОЕНИ    ТЕ ВЕШТИНИ ГИ СОВЛАДУВАЛ  ТЕ ВЕШТИНИ ГИ СОВЛАДУВАЛ 

ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНС       КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: КОСТА ВАСИЛЕВСКИ КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: КОСТА ВАСИЛЕВСКИ

        (Серијата "Сеќавања"  се      
реализира во соработка 

со Ташко Јованов)

 ВО БУКУРЕШКА  ТА ВОЕНА АКАДЕМИЈАТА ВОЕНА АКАДЕМИЈА

се организираат поголеми групи. Се бо-
реле на Ланга, Чука, Денско, односно во 
селата во околината на Грамос. Ги ис-
такнува нападите во Ембори, Влахоблац, 
Ептахори, Мецово. Во Ембори имале ус-
песи, а во Бигла, во април 1947 година, 
заробиле 70 грчки војници. 

На почетокот на борбите бил војник, 
а потоа политички комесар на група од 
100 луѓе. Таа функција ја извршувал сè 
до ранувањето во 1947 година на Мецо-
во, околината на Грамос - Ипир, во бли-
зина на албанската граница. По ранува-
њето бил префрлен во болницата во 
Ти рана, потоа во гратчето Москопули. 
Следна дестинација бил логорот Сук, 
каде се наоѓале и останатите ранети. По 
заздравувањето на раните, во 1948 го-
дина се вратил на Грамос, кога почнале 
и големите битки. Повторно бил ранет 
на Биковик (Костурско), по што на 23 
фев руари 1949 година бил префрлен во 
Катлановската болница. Животниот пат 
го продолжил во Банкис, гратче во бли-
зина на Софија, поконкретно бил смес-
тен во специјалната болница за партиза-
ните од Грција. Потоа бил пренесен во 
Романија, прво во болницата во Синаја, 
а подоцна во логорот Флорика, во око-
лината на Питешти. Сè ова се случило во 
текот на април-мај 1949 година. Ги об-
лекле во војничка облека, со намера пов-
торно да се вратат во Грција, но бидејќи 
се насетувало дека војната ќе заврши 
(29 август), тој и многумина негови 
соборци останале во Романија. Уште на 
Флорика Централниот комитет на пар-

тијата им испратил писмо за тоа дека ќе 
одат на партиска задача. Потоа дошле 
претставници на Централниот комитет, 
по што некои ги распоредиле по фа-

бриките, а него го сместиле во роман-
ската војска. Единаесет месеци тој учел 
војничко училиште во градот Дорохои, 
во околината на Јаш, подоцна учел вој-
ничка школа во Сибиу. 

"Таму бев три години, учев арти ле-
риска школа. На 23 август, на празникот 
на Романија, убаво нè облекоа и како 
потпоручник ме пуштија во единиците 
на бригадата на артилеријата. Прво како 

командир на вод, потоа командир на ба-
терија. Продолжив да учам воена акаде-
мија во Букурешт. Во 1959 година рабо-
тев во Генералштабот на Јаш на дивизија 

во разузнавачката служба". 
Во 1965 година (од 1949 до 1965 г. бил 

во редовите на романската војска) изле-
гол од војската со чин мајор, по што за-
минал во Букурешт, каде работел како гла-
вен економист, инспектор на "Техно метал 
Букурешт". Таму работел 13 го ди ни. Во Ро-
манија се оженил, а во 1977 го дина дошол 
во Скопје. Во главниот град на маке дон-
ската држава добил боречка пензија. 

ОД БИТКИТЕ ВО ГРЦИЈАОД БИТКИТЕ ВО ГРЦИЈА


