
би требало да се даде поголем ак
цент врз грчката политика кон 
Илинденското востание, за кое по
стои огромен материјал во архив- 
ските фондови. Исто така, требало 
да се направи поголем осврт за ста- 
вот на британските дејци спрема овој 
проблем, и тоа од Гледстон наваму. 
Иаправени се некой грешки во опре- 
делувањето на дејноста на Внатреш- 
ната организација и нејзините од- 
носи со Екзархијата, како и созда- 
дените групации во ВМРО по Илин

денското востание. Освен тоа, забе- 
лежливо е дека во заклучокот се от- 
стапува од објективноста и е при- 
сутна нота на пристрасност.

Во цел ост, труд от на Д. Дакин 
претставува комплексен и студиозен 
преглед. Со ползување на богат ар- 
хивски и друг материјал, изложена 
е стојносна скица за еден интересен 
проблем. Затоа овој труд го привле- 
кува вниманието и на нашата исто- 
риска наука.

Х Л . - П .

Христо Андоновски, „Македонците под Грција во борба против 
фашизмот“ (1940—1944), Скопје 1968, 227

Во издание на Институтот за на- 
ционална историја излезе од печат 
книгата „Македонците под Грција во 
борба против фашизмот, во десет 
глави. Авторот, Христо Андоновски, 
со тоа, пополнил една празнина од 
борбата против фашизмот на ма- 
кедонскиот народ од егејскиот дел 
на Македонија. Празнината се од- 
несува повеќе во немање системати- 
зираност во граничите на можнос- 
тите на авторот, бидејќи дел од иас- 
т'аните изнесени во книгата, фраг
ментарно, се печатени во разни вес- 
ници и списанија.

Прилогот на Христо Андоновски 
добива во значење, од една страна, 
поради фактот дека ревидираната 
програма, за предметот историја, 
предвидува и некой содржини токму 
од историјата на македонскиот на
род од Егејска Маке д они ja, а од 
друга страна, дава можност да се 
поттикнат уште живите учесници за 
што пообјективно осветлување на 
оваа славна борба.

Пред првата глава авторот дава, 
во 13 страни, податоци за територи- 
јата на Егејска Македонија, за стан- 
дардот на емиграцијата на населе- 
нието. Во продолжение ги изнесува 
најкарактеристичните денационали- 
заторски мерки на разните грчки ре- 
жими, како што се: Законот од 1926 
година за менување на имињата на 
селата и градовите; Законот од 1953 
година за конфискување на имотите 
на македонски бегалци и др. За илу- 
страција на денационализаторската

политика на грчките режими, авто
рот го цитира Англичанецот Б. Хилд 
— „Грците не ги гонат само живите 
Словени, кои еднаш ги нарекуваат 
,Бугарофони', другпат ,Славофони', 
туку и сите мртви Словени, чии гро- 
бови се растурени по цела Македо
нка. Тие дури и на гробовите не им 
даваат мира. Ги бришат словенските 
натписи по крстовите, ги вадат кос- 
ките од гробовите и ги спалуваат .. 
(стр. 18—19). Првата глава содржи 
краток преглед на грчко-италијан- 
ската и грчко-германската војна, со 
посебен акцент на придонесот на 
Македонците од Егејска Македонија 
во овие војни, кои се славни за грч- 
киот народ, особено првата. Во вто- 
рата глава, авторот дава преглед на 
териториите на Егејска Македонија 
окупирани од тројниот окупатор. Во 
продолжение се зборува и за Драм- 
ското востание, кое го дигнаа, ноќта 
меѓу 28 и 29 септември 1941 година, 
грчки и македонски партизани. Иако 
во крв задушено од страна на бу- 
гарските фашисти, значењето на 
Драмското востание, според авторот, 
не е само во тоа што се дигна токму 
кога фашизмот господареше во Ев
ропа и во здобивање искуство за на- 
тамошна борба, туку и во тоа што 
македонскиот народ, иако имаше оп- 
равдување да биде заведен од бугар- 
ската пропаганда, со оглед на него- 
вата положба во грчката држава, 
сепак не се заведе.

Под наслов „Обновување на раз- 
биените партиски организации во



Егејска Македонија и формирање на 
EAM“, — третата глава содржи по- 
датоцм за: создавањето на ЕАМ (На
ционален ослободителен фронт) на 
27 септември 1941 година; репресив- 
ните мерки на окупаторот, како 
одговор на отпорот што почна; соз
давай) ето партизански одреди во Ко- 
стурско и на Кожуф; борбите во 
Снихово и Бугази и формирањето 
на леринскиот партизански одред 
„Вич“.

Во четвртата глава, авторот накусо 
не информира за создавањето и ка- 
рактерот на колаборационистичките 
организации ИВЕ (Заштитници на 
Северна Грција, ПАО (Сегрчка осло- 
бодителна организација), ЕКА (На- 
ционална и социјална заштита), 
ЕДЕС (Грчки демократски национа
лен сојуз) и други, како и за кон- 
трачетничкото движење во Западна 
Македонија.

Заслужзпва посебно внимание пет- 
тата глава, во која авторот ни дава 
СЈсапоцени податоци за одделната 
антифашистичка организација на ма- 
кедонското население од Леринска 
и Косту река око ли ja СНОФ — 
(Славјаномакедонски ослободителен 
фронт), која се создаде во есента 
1943 година. Создавањето на оддел- 
на политичка организација се бара- 
ше уште во почетокот на отпорот. 
„Требало, меѓутоа“, вели авторот, „да 
поминат цели две и пол драгоцеии 
години и Покраинскиот комитет Haj- 
после да се принуди да сфати дека 
само од полза на Народноослободи- 
телното движенье ќе биде да му се 
дозволи на македонскиот народ да 
има свои политички антифашистич- 
ки организации, па и своја војска. 
За постигање на таа цел многу при- 
донесоа и контактите што ги имаше 
делегатот на ЦК на КПЈ во Маке
донка Светозар Вукмановиќ-Темпо 
со грчки партиски раководители. по
себно и со тогашииот секретар на 
Западномакедонскиот комитет на 
КПГ Христо Калфа, во летото 1943 
година, како и разговорите на чле- 
нот на ЦК КПМ Цветко Узуновски 
со претставници на ПК на КПГ за 
македонија во Со лун во август 1943 
година“ (стр. 115). Посебно место й 
е посвстено на Околиската кочФ ^- 
ренција на СИОФ што се одржа на

12. IV. 1944 година во с. Д'мбени, во 
присуство на 500 делегати. „Меѓутоа, 
оваа околиска конференција на 
СНОФ беше прва и последна мани- 
фестација во животот на оваа маке- 
донска антифашистичка организаци- 
ја во Костурско, зашто само по не- 
колку дена беше расформирана по 
директива на ПК на КПГ за Маке
донка“ (стр. 128).

Во шестата глава, под наслов 
„Зихмската германска офанзива про
тив EJIAC“, авторот ги изнесува по- 
важните акции на ЕЛАС (Грчка на- 
родноослободителна војска) во Егеј- 
ска Македонија од декември 1943 
до април 1944 година. И, под посеб
но заглавие, настаните поврзани со 
трагедијата на големото македонско 
село Катраница. Создавањето на 
ПЕЕА (политички комитет на нацио- 
налното ослободување) ; неговиот од- 
нос со Националниот совет и маке
донскиот народ; Либанската конфе- 
ренција со протоколот од неа и рас- 
формирањето на СНОФ се дадени 
во седмата глава. Во продолжение, 
авторот документирано зборува за 
погрешната политика на КПГ во- 
општо, повикувајќи се притоа и на 
изјави од истакнати членови на КПГ 
во поново време, а особено на неле- 
нинистичкиот став на КПГ спрема 
националното прашање воопшто, осо
бено спрема „Славјаномакедонците“.

Во осмата глава се изнесуваат: 
обидите на окупаторот за координи- 
рање на колаборационистичките си- 
ли на Балканот; формирањето на 
автономистичката воена формација 
„Охрана“ во Воден и нејзините зло- 
сторства и формирањето на маке- 
донските баталјони од Воденско и 
Косту рско-Л еринско.

„Претсмртни грчеви на неприја- 
телот и реакцијата“ е наслов на де- 
веттата глава, во која се зборува за 
спогодбата меѓу бугарската војска 
и националистичките грчки групи 
ПАО. Во продолжение се изнесуваат 
настаните поврзани со одвојувањето 
на македонските баталјони од ЕЛАС, 
судирањата меѓу единиците на ЕЛАС 
и Леринскиот баталјон и создава- 
ььето на Првата ударна бригада од 
Македонци од Грција во Битола, на 
7. XI. 1944 година.
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Договорите во Казерта и Вар- 
киза ja сочинуваат содржината на 
последната, десетта глава.

Во заклучокот Христо Андоновски 
уште еднаш ja потцртува неправил- 
ната политика на КПГ во однос на 
македонското национално прашање. 
Текстот функционално го пополну- 
ваат 12 црнобели фотографии, два 
табеларни прегледи (едниот за уче- 
ството на македонското население

во СНОФ, ЕЛ АС и други политички 
организации, а другиот за наполно 
или делумно оштетените куќи на це- 
лата територија на ЕТејска Македо
нка во екот на движењето на отпо
рот) и една карта на Егејска Маке
донка. На крајот е дадена консул- 
тираната литература, архивските до
кумента и весниците.

X. М.

Крсте Битоски, „Дејноста на Пелагониската митрополија (1878—1912 
год.), Грчки религиозно-просветни и вооружени акции“,

Скопје 1968, 321

Во издание на Институтот за на- 
ционална историја — излезе од пе- 
чат оваа книга на Крсте Битоски. 
Во неа, авторот длабоко навлегол 
во проучувањето на досега слабо 
познатите момента од дејноста на 
Пелагониската митрополија во пери- 
ОДОТ од 1878—1912 година. При ком- 
понирањето на делото, авторот ко- 
ристел богат архивски материјал и 
обемна литература. Делото обилува 
со статистички прегледи и податоци.

Книгата е поделена на два дела. 
Првиот дел содржи пет, а вториот 
три глави. На крајот, покрај рези- 
мето на француски јазик, авторот 
дава преглед на користениот архив
ски материјал и литература, како и 
регистер на личните имиња. Нај- 
прво, во кратката интродукција, ав
торот, меѓу другото, се осврнува на 
користената архивска документаци- 
ја и поважната литература.

Во првиот дел (13—183 стр.), авто
рот пишува за дејноста на Пелаго
ниската митрополија во периодот од 
Берлинскиот конгрес до Илинден- 
ското востание (1878—1903 год.). Во 
п р в а т а  г л а в а  а в т о р о т  д а в а  к р а т о к  
осврт врз дејноста на Пелагониската 
митрополија до 80-тите години на 
минатиот век, Притоа, авторот пре- 
зентира краток историјат на Пела
гониската митрополија (до 1878 год.). 
Исто така, дава и неполн список на 
пелагониските архиереи за периодот 
од 1979—1917 година. Седиште на 
пелагониските митрополита бил гра- 
дот Битрла: Во XIX век „благодаре

ние на дејноста на пелагониските 
митрополита, Битола, покрај тоа што 
бил црквен, истовремено прераснува 
и во просветно-пропаганден центар 
на грцизмот во овој дел на Македо- 
нија“ (стр. 23). Понатаму, авторот 
пишува за територијално-админис- 
тративното простирање на Пелаго
ниската епархија. Пишува за Пела
гониската митрополија, како експло- 
ататор на христијанското население. 
Притоа потцртува: „Нашиот народ 
бил принуден да й плаќа на црквата 
многубројни и тешки даноци. По- 
крај данок за Патријаршијата, мит- 
рополитски данок, дарови на митро- 
политот при посетување на својата 
епархија, такси и награди за разни 
црквени потреби и служби што ги 
вршел митрополитот при различии 
случаи во својата епархија, како во 
цркви така и во приватни куќи, и 
покрај низа други такси, земјодел- 
ците биле принудени да даваат и во 
натура од своите производи — од 
плодот на нивите, и на лозјата, по- 
тоа јагниња, волна, масло, сирење 
итн.“ (стр. 32).

Во натамошното излагање авто
р о т  г и  изнесува п р и х о д и т е  на Мит- 
рополијата. Потоа го разгледува од- 
носот на Пелагониската митрополија 
кон преродбенското движење во Пе
лагониската епархија. Притоа Haj- 
многу се задржува на преродбен
ското движење во Прилеп. „Прилеп- 
ската општина, потпомогната од сил- 
ните еснафи, ќе биде несовладлива 
тврдина за грцизмот, а подоцна, и 
покрај промените, не лесно ќе се
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