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МАКЕДОНСКИОТ ПЕЧАТ ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ 
НА МАКЕДОНИЈА ВО ТЕКОТ НА ГРАЃАНСКАТА BOJHA 

ВО ГРЦИЈА (1945—1949)

Со капитулацијата на ЕЛАС (февруари 1945) грчкото и ма
ке донското ослободително движење се најдоа пред една нова 
ситуација. Грчката десница, која дојде на власт, благодарение на 
отворената англиска воена интервенција и грешките на раковод- 
ството на отпорот, за да ja зацврсти и обезбеди својата власт, се 
зафати со пресметнување со револуционерните сили во земјата.

Грците и Македонците-антифашисти борејќи се херојски 
против окупаторот не беа готови да ги жртвуваат придобив- 
ките здобиени со крв во текот на борбата, односно не сакаа 
да се врати предвоената положба и беа готови да ja продолжат 
борбата.

Оваа политика на грчката десница ги оневозможи настоју- 
вањата на македонското и грчкото раководство — односно на 
НОФ и КПГ — со мирољубиви средства да се обезбеди мирен 
развиток на земјата. Поради тоа во Егејска Македонија и Гр- 
ција се разви вооружен отпор воден од Македонците и Грците- 
антифашиста и родољуби до ноември 1946 година одделно, а од 
тогаш заедно во редовите на ДАТ.

Кон крајот на 1946 и почетокот на 1947 година партизан- 
ското движење беше толку развиено што успеало да ослободи 
и големи територии. Така, во егејскиот дел на Македонија од 
албанската граница на запад до Траки ja на исток беше созда- 
дена слободна територија.

Решавањето на проблемите во слобэдните територии, како 
и прашањата што произлегуваа од целите на борбата, ja намет- 
наа потребата од формирање на институции и организации по
ради што Главниот штаб на ДАТ на 10 август 1947 година ги 
донесе првите статутарни акта за организација на народната 
власт, народните судови, аграрната реформа, школството и др. 
Врз основа на тие акта во слободната територија беа форми- 
рани месни и окружни народно-ослободителни одбори и народни
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судови, беа отворены македонски и грчки училишта, иародни 
болници, беа формирани кооперации и др.

Дејноста на тие органи и организации престана со иоразот 
на ДАГ во јули—август 1949 година.

Создадената ситуација по договорот во Варкиза за Маке- 
донците не значеше само национално угнетување, туку и фи- 
зичко истребување. Тоа, како и победата на револуцијата во 
ред земји на Балканот и Европа, а особено создавањето на 
македонска народна република, влијаеа огромното мнозинство 
на македонскиот народ од егејскиот дел на Македонија да се 
ориентира за отпор против истребителната политика на грчката 
десница и за борба за извојување на свои национални права. 
Од тие причини во егејскиот дел на Македонија постоеше рево- 
луционерна ситуација, ко ja ja наметна потребата од создавање 
на организација ко ja ќе застане на чело на таа ситуација, од- 
носно ќе раководи со борбата. Така на 23 април 1945 година 
се појави НОФ (Народноослободителен фронт) на Маке донците 
од егејскиот дел на Македонија во чиј состав беа формирани 
и женската организација АФЖ и младинската организација
номе.

Раководството на НОФ уште во почетокот на неговото 
создавање ja согледа потребата и значењето од издавање на 
македонски печат.

Со забраната на А/гакедонската организација СНОФ (Слав- 
јаномакедонски ослободителен фронт) во мај 1944 година и 
отцепувањето на македонските единици од ЕЛАС во октомври 
1944 година, во егејскиот дел на Македонија престана да изле- 
гува македонски печат. Последниот македонски весник што из- 
лезе во текот на НОВ беше „Победа", орган на Славјаномаке- 
донската војска на 1 октомври 1944 година.

Со одделувањето на македонските единици од ЕЛАС маке- 
донското раководство односно штабовите на македонските ба- 
талјони, на Првата егејска ударна бригада и на политичката 
комисија на Маке донците од Грција1) своите ставови за бор
бата и правата на Македонците ги објавуваа преку прогласи, 
летоци, прокламации и сл., пишувани на македонски и грчки 
јазик2).

Македонскиот печат во новата ситуација од 1945 година, 
не само што требаше да ги инфэрмира и запознава Македон
ците со политичката линија на организацијата НОФ, да ги

О Архив на Македонија (AM), Збирка „Егејска Македонија во HOB“ 
AE: 266.

2) Еден дел од тие прогласи, летоци и сл. се чуваат во Архивот на 
Македоиија во состав на збирката „Ег. Македонија во НОВ 1941—1945“,
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брани од ѕверскиот терор на грчките монархофашистички во
оружены банди и да ja запознава внатрешната и надворешната 
јавност со тоа, туку скоро 2 годный да се брани и од клеветите 
и нападите на КПГ и БАМ и да го убедува грчкото раководство 
за потребата и ползата од обединувакье на македонските и грч
ките демократски сиди во борбата против десницата.

За македонскиот печат во текот на граѓанската војна ка- 
рактеристични се три периоди: периодот од неговата појава до 
крајот на 1946 година кога НОФ делуваше надвор и независно 
од КПГ; периодот од ноември 1946 до јануари односно август 
1948 година, кога НОФ и покрај тоа што се наоѓаше под рако
водство на КПГ, сепак успеваше да ja сочува својата самостој- 
ност; и периодот од јануари до август 1948 т.е. до крајот на 
граѓанската војна (август 1949) односно од I-от Конгрес и 1-от 
Пленум на НОФ кога КПГ преку инфилтрирање на свои луѓе 
успеа да ja постави организацијата НОФ под своја целосна 
контрола.

За подобро пратење на печатот, првин ќе го разгледаме 
централниот, потоа окружниот односно локалниот печат и на 
крајот списанијата и другите изданија на НОФ.

Централни весниди

Аа напоменеме дека од формирањето на НОФ (23 април 
1945) до појавата на првиот весник, оваа организација своите 
ставови и политичката линија ги изнесуваше преку прогласи, 
повици, летоци и сл;3)

Прв званичен весник што излезе во периодот на Граѓап- 
ската војна (1945—1949) е органот на НОФ на Македонците од 
егејскиот дел на Македонија, кој во почетокот го носеше насло- 
вот БИАЕТИН. Првиот број на Билетин излезе на 17 јули 1945 
година.

Од петтиот број, кој излее на 3 октомври 1945 година, 
овој весник го менува насловот и се вика „Билтен", орган на 
Македонците под Грција. Билтенот се печатеше на шапилограф, 
на мал формат, на 8—10 страницы, двојазично, односно на 
грчки и македонски јазик, а излегуваше редовно еднаш ме- 
сечно и вонредно по повод годишнината на Илиндеиското вое- 
тание.

„Билтен" имаше информативен карактер, кој преку целиот 
период на неговото излегување (јули 1945 — октомври 1946) 
донесуваше написи, статии, информации и слично преку кои 
раководството на НОФ ja изнесуваше својата политичка плат
форма и ставови за водење на борбата, за ситуацијата во зем-

3) Повеќето од тие прогласи и летоци се чуваат во Архивот на Маке- 
донија во збирката „Ег. Македонија во НОБ 1945—1949“.
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јата, вести за масовниот терор и прогон врз Македонците, сиро- 
ведуван од грчките вооружени теорористички банди и од офи- 
цијалните грчки власти, како и вести и информации за обновата 
и изградбата во земјите во кои успеа револуцијата, потоа, за 
изградбата на младата македонска држава, надворешни вести 
и други новини.

За да биде пристален на поширок круг читатели, како 
што наведовме погоре, кои од познати причини не го познаваа 
македонското писмо, „Билтен" излегуваше двојазично, на маке
донски и грчки јазик. Двојазичното издавање на весникот, меѓу 
другото, имаще и за цел да й овозможи на грчката јавност 
да се запознае со целите на НОФ кој и од десницата и од леви- 
цата беше напаѓан и клеветен како автономистичка сепарати- 
стичка организација и сл.

За да се запознаеме со задачите на овој весник, ja по- 
местуваме уводната, програмска статија поместена во првиот 
број, кој излезе на 17 јули 1945 година. Во статијата се вели.

„Со голема радост го издаваме првиот број на нашиот „Билетин“. 
Тој ќе се бори за братство и единство на грчкиот и македонскиот народ, 
за уништување на фашизмот и нивните водачи: Гликсбург, Воен Сојуз, 
Вулгарис и други. Ќе се бори против сите реакционерни сили за созда
вайте на вистинска народна демократија, во ко ja сите националности ќе 
имаат полна рамноправност.

Ние ќе го ојакнеме единството меѓу работници и селани, занаетчии 
и интелектуалци оти знаеме дека е тоа основна гаранција за победа над 
фашизмот и неговите сили“.

Од изнесените ставови, кои всушност се ставови на НОФ, 
многу јасно се гледа дека извојувањето на полна рамноправност 
на Македонците можеше да се оствари само со борбен сојуз 
со грчкиот демократски народ.

Според тоа нападите и клеветите против НОФ за автоно- 
мизам, сепаратизам и сл. од страна на грчката десница и левица 
немаа никаква основа и имаа за цел, како што впрочем потвр- 
дија настаните, да го ликвидираат не само македонското, туку 
и грчкото ослободително движенье.

Покрај програмската статија, во првиот број на ,,Билетин'1 
е објавен говорот на Маршал Тито по повод денот на воста- 
нието 7 јули, во кој, покрај другото, зборуваше и за ситуацијата 
во Грција и провокациите на грчката влада против Југославија, 
потоа написите „Соработување на Грците и Македонците фа
шиста“ (во походот против македонскиот народ и македонското 
ослободително движенье во Егејска Македонија), соопштението 
на Министерството за информации на Југославија по повод из- 
јавата на званичниот грчки претставник, за прогоните на Маке
донците во Грција, Резолуцијата од Конференцииата на ЕНОФ
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на Македонија до Сојузната влада на Југославија, „Новата так
тика на грчката десница“, „За ѕверствата на грчките фашис
та" и др.

Поголемиот број од материјалите поместени во овој број, 
како што впрочем се гледа и од самите наслови, зборуваат за 
разузданиот терор на грчката десница против Македонците. 
Така на пример, написот „Нова тактика . . .  откако ja истакнува 
борбата против фашизмот за победата на демократијата, за 
независност и национални слободи, се осврнува на судбината 
на Македонците по војната. Во врска со тоа, меѓу другото, 
се вели:

.. Македонскиот народ кој во растојание на цели векои стене под 
фашиските режими и денеска наоѓа истата грагедија, трагедија ко ja ja 
преживи и не престана да ja живи от векои на вака. Македонците брат
ски здружени со закалено со крв браство заедно со чесните Грци се 
бореле за истерувањето на окупаторот цели години и дадоа многубројни 
жертви во олтарот на слободата. Пролеаа многу крв за вистинските 
идеали на слободата и правдата, но денес се преселуваат, се псуваат, се 
ограбуваат, се тепаат... Ухапсват невини граѓани во време на работа и 
ги тераат со единствена кривица оти се Македонци. Пошто зборуват 
мајчиниот им јазик, јазикот на нивните дедовци, националниот им 
јазик! ... Сакат да ги поништат Славјаните от Македонија, да ги удраг 
и да им провалат националниот им отпор, кој се наоѓа во расцвет..

За потврдување на политиката на геноцид на грчката бур™ 
жоазија врз Македонците по војната во „Билетин" е поместена 
информација под наслов: „За ѕверствата на грчките фашиста" 
во која се изнесени конкретни податоци за напади, убиства, 
мачења, силувања и друга зверства извршени од вооружени 
терористички банди и регуларни воени и жандармериски еди- 
ници.

Вториот број на „Билетин" по повод годишнината на Илин- 
денското востание излее свечено на 2 август 1945 година* По
големиот простор на овој број му е препуштен на тој настан 
и на теророт во Егејска Македонија.

Во уводната стати ja на редакцијата на весникот под 
наслов: „ИАИНДЕН“ откако се напомнува за тешката положба 
на македонскиот народ под турското ропство и издржливоста 
на Македонците да не потклекнат и да не се откажат од своите 
стремежи за национално ослободување, се вели:

.. 2 август 1903 година е симбол на неравна борба на еден мал 
народ против објатната Турска империја. Ден кога прангите на роб- 
ството се заклатија от мускулните раце на револуционарите и звукот 
им се чу от Крушово до Костур и от Солун до Серее.

7 Историја
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Востанието не успеа, но остана овој ден како светал фар во исто- 
ријата на македонскиот народ. O pi г о  покажа патот за нацноналното им 
ослободување.

На Илинден 1944 година македонскиот народ благодарение на заед- 
ничката борба со другите југословенски народи, заедно со сите нацио- 
нални малцинства под водачеството и здравата рака на Маршал Тито 
успе да добие полно национално рамноправие заедно со другите југо- 
словенски народи натре во ФД Југославија. И кога народот от Вар дар- 
ска Македонија ке празнува слободно оваја година свој голем национа
лен празник, еден дел от Македонија — народот от Егејска Македонија 
оште стене под тежината на една фашистичка тиранија... Еден народ, 
кој се е борел со сите средства за уништување на фашизмот, народ 
што жертвувал нај арните си синои во големата сојузничка борба, денес 
се искоренува со палењето на куките му, со конфискација па храните 
и на целата му стока, со насилијата на жените му и со застрелвањата 
за тоа што си бара да се признаат неговите права. За овој народ нешто 
отдел'но ке претставува Илиндец. Ке му ja засили верата во борбата. 
ке му ja закали волјата за да ги премине сите пречки кои му се јавуваат 
во патот на правата хМу борба . . .“

Исто така и „Билетин“ бр. 3 што излезе на 10 август 1945 
година беше посветен на Илинденското востание.

И во останалите броеви на овој весник4) главно се изнесу- 
ваат многубројни податоци за немилосрдниот и ѕверски терор 
на грчките власти против демократскиот народ на Грција, а осо- 
бено против Македонците. Во нив наоѓахме и написи во кои се 
повикуваат грчкиот и македонскиот народ во борбено единство 
за отпор против теророт и за извојување на демократски права 
и слободи, како и информации за успесите во изградбата и 
животот на нова Југославија и HP Македонија.

Во врска со клеветничката кампања што се водеше во 
Грција и од десницата и од левицата против НОФ претставу
ва] ќи ja како автономистичка и сепаратистичка организација 
и во врска со ширењето на паролите од страна на домашната 
и страната реакција за „Независна Македонија под протекто
рат на големите сили“, во „Билтен" бр. 8 е поместена статија 
под наслов: „Нашиот пат". Откако накратко се прави осврт 
на учеството и придонесот на Македонците во антифашистич- 
ката војна (1941—1945), во статијата, меѓу другото, се вели:

..Али и хмакедонскиот народ не изостана. Натре од самиот после- 
декемвриски смут и докато беснее теророт, ce para НОФ. Тоа е анти- 
фашистичка организација на Македонците. Во териториите од источните 
склоној на Пинд па дури и до град Серее, нејзини луѓе работат за да 
сите заедно, Грци, Македонци, Мацири и Власи решително се фрлат про
тив неофашизмот во Грци ja.

4) Од овој весник се сочувани сите броеви и се чуваат во Архивот 
на Македонија,
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'Bće пак верно е дека премногу често се'слуша, кога се говори за 
НОФ-ците, да се примесуват и думите „Автономисты“, „Автономија“ и.т.ы. 
И тоа не само од фашистите (да зборуат они не е чудно нешто) ами и 
од антифашисты. Недоразуменије!. За да го нема, нужно е да видиме 
што би значело cera „афтономизирањето на Македонија“, й, који се они 
што имат интерес да зборуат за него. Ке бидиме подпомогнати во тоа 
ако земиме предвид известии постиженија на демократизацијата во БаЛ- 
канот, кои веќе се свршен факт.

1) Решението на АСНОМ согласно кое Македонија се прогласуе за 
Федерална државна единица во Федеративната заедница н а . југословен- 
ските народи. Во собрцнието зедоа участие, како негови членрви, истак- 
ыати антифашисти борци и од трите делови на Македонија. ,

2) Второто заседание на АВНОЈ. Таму преставителите од сите нации 
на Југославија еднодушно ставуват темелите за организиране на заед- 
ничка татковина врху федеративни начела. Оноа што просто како па- 
рола ш  ентусиазираше сите во нивната борба против окупаторите и 
домащните им слуги, а cera брзат да му се насладат и на пракса.

3) Прогласуенето — после ноемвриј ските избори на Југославија за 
Федеративна Народна Република.

4) Факт дека после сите овие постиженија и согласно со нив по
стои денес слободка Македонска Федерална Република. Нејзината неза- 
висност е гарантирака од цврсто заимкото единство на нациите во 
Федерацијата. Иејзината сила е силата на југословенските народи од ко ja 
што баш тоа единство извира.

Лесно е cera да се разбере што значи афтономизирањето на Маке- 
донија „под покровителството“ на некой од големите. Значи рушење на 
ова взаимно единство. Значи изолирањ е. на Македонија и губење на 
оноа што со толку , крв го постигна — националната независност.

Јасно е: само издајници Македонци, органи на меѓународната 
реакција, работат за едно такво нешто. Против нив без милостен, каз- 
нувач ќе застани Македонскиот народ. А Грците антифашисти, маци- 
рите ќе му поможат во тоа.

Но, автономизирањето на Македонија не е опасно зло само за 
Македонија...  Грамадно е значението на ФНРЈ во ролјата си како ди
намичен центар на антифашистичките сили на Балканот. Подигнуењето 
на такви пароли во сашност е стрела уперена против неа. Афтономизи- 
рањето на Македонија значи ослабуене на народна Југославија. Нешто 
поеќе: заседнуење на туга вонбалканска сила во срцето на Балканот 
под претекст дека иде како „покровителка“, значи претварање на Бал
канот во буре полно со барут.

На крајот од како ги анализира целите на реакцијата со обви- 
нувањето на НОФ како автономистичка организација за да го оправда 
физичкото истребување на Македонците и да го скрши единството 
меѓу Македонците и Грците односно антифашистичкиот фронт кои за 
жал не го разбраа или не сакаа да го разберат партиите на ЕАМ и демо- 
кратските организации, статијата завршува: „... Браство и цврсто и вза
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имно единство во редовите на антифашистичкиот фронт — тоа е един- 
ствениот пат кон општото ослободување, пат испитан во праксата. Тоа 
е нашиот пат.“

Се задржавме повеќе на таа статија ; бидејќи во неа нај- 
јасно е изразена линијата на НОФ на Мкедонците од егејскиот 
дел на Македонија, која беше за борбен сојуз со сите демо- 
кратски сиди во Грција за борба против теророт, за извојување 
на демократски права и слободи за сите националности и на
родности во Грција. Исто така, повеќе се задржавме и за тоа 
щто и покрај јасните ставови на НОФ, тоа прашање (етикетата 
за автономизам) беше присутно преку целиот период на гра- 
ѓанската војна и беше искористеио од грчките судови да ис- 
пратат илјади Македонии пред егзекутивните одреди и лэгорн. 
И захаријадовото раководство на КПГ обвини многубројни кад
ри и членови на НОФ и тој по ред да ги испрати по логори, 
затвори и сл.

Весник „НЕПОКОРЕН“, орган на НОФ на Македонците од 
егејскиот дел на Македонија, излезе на 1 мај 1947 година.

Развојниот пат на весникот „Непокорен“ беше во зависност 
од односот на КПГ спрема НОФ. Во периодот кога раковод- 
ството на НОФ успеваше да води своја политика, весникот 
„Непокорен“ излегуваше многу ретко, на мал формат и на при
митивна техника. И покрај тоа што беше решено тој да изле- 
гува еднаш неделно, од мај 1947 до август 1948 година излезе 
само И пати со тираж од 500—600 гхримероци. Причините за 
тоа беа од техничка природа — недостиг на хартија, машина 
за пишување, радио-апарат и сл. Весникот му беше препуштен 
само на Павле Раковски. Поради сето наведено весникот беше 
слаб и не ja одразуваше сосема работата на НОФ. Додека „Не
покорен“ не излегуваше по цели месеци, при Привремената 
демократска влада и ДАГ излегуваа редовно разни весници, спи- 
санија, брошури и друго во илјадници примероци. Од тоа про- 
излегува дека причините за ваквата состојба на весникот „Не
покорен“ не беа само во недостиг на технички средства, би- 
дејќи со такви располагаше грчкото раководство. Имено, се 
работи за неправилниот однос на тоа раководство према НОФ 
и неговиот орган5).

Kora Захаријадис успеа да инфилтрира свои луге во рако- 
водството на НОФ од типот на Кочопулое Ставрос, Гушопулос 
Анастасис-Макис, Малю и друга и преку нив да ja спроведува 
својата политика спрема македонското движење, положбата на 
„Непокорен“ коренито се измени. Со доаѓањето на новото ра- 
ководство на НОФ во август 1948 година, Захаријадес за да му 
го издигне авторитетот и полесно да се спроведува неговата

г9 Павле Раковски; „КПГ и Македонците под Грција“, во ракопис. 
стр. 116 -̂117. '■
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политика, нареди да се ыабави печатна Абашина на рачен погон, 
печатни букви на македонската азбука и печатарски квалифику- 
вани работници. По тоа „Непокорен" (и другите органи на 
НОФ) почна да излегува редовно, во тројно поголем формат и 
четири пати поголем тираж — од 2 000 примероци6).

Како што погоре наведовме, весникот го уредуваше Павле 
Раковски, член на Главното раководство на НОФ и одговорен 
за Агит-проп. Во него работеа и Христо Андоновски, Коле Си- 
митчиев, Паскал Паскалевски и др.

Од 1 мај 1947 до 10 август 1949 година — кога поради 
поразот на ДАГ, престана да излегува „Непокорен" -— излегоа 
28 броја од кои во 1947 5 броја, во 1948 година (до августов- 
скиот пленум на НОФ кога беше променето раководството само 
1 број) 17 броја, а во 1949 година 10 броја.

Весникот до август 1948 година се печатеше на шапило- 
граф, а оттогаш во печатница. Излегуваше на 4, 6, 8, 12 и 14 
страници, со тираж: првиот број излезе во 100 примероци, вто- 
риот 70, до 500—600 до август 1948 година, а оттогаш до 2 000 
примероци.

Расгурањето на весникот во времето кога излегуваше во 
ограничен тираж, се вршеше на тој начин, што беше уреденэ 
секој примерок да минува од рака во рака и да се чита на со- 
станоци и конференции по селата и по групи од борци на ДАГ7 *).

Од август 1948 година кога НОФ целосно мина во рацете 
на Захаријадис и кога тиражот беше зголемен за четири пати, 
растурањето на „Непокорен" и другиот македонски печат беше 
решено на тој начин што командите на сите единици на ДАГ 
беа задолжени да се снабдуваат со истиот и одговорните за 
Македонците4) во единиците организираа групово читање, а 
слободните стрелци разнесуваа македонски печат и во најод- 
далеченото македонско село во тилот на непријателот9).

Во програмската статија на весникот „Непокорен" обја- 
вена во првиот број што излезе на 1 мај 1947 година, меѓу 
другото, се вели:

.. Денешниот 1-ви мај — роден ден на нашиот лист „Непокорен“ 
ќе означуе крајот на таквото положение. Ке означуе и почетокот на 
еден нов период на Демократското македонско движење. Листот „Не
покорен“ е дело на нашиот народ и ке ja има неговата вцелосна грижа 
и љубов. Листот „Непокорен“ ке биде првоборец за разобличување на 
секаква политичка провокација против народот. Листот „Непокорен“ ке

6) Исто.
7) Исто.
«) Во секоја единица на ДАГ во ко ja служеа Македонци беше поста- 

вено одговорно лице со задача да ja води идеолшката работа мету 
Македонците во духот на линијата на Партијата.

») Павле Раковски, цитирано дело, стр. 116—117.

101



се бори за зацврстување на единството .меѓу Грци, Македонци и Власи 
во .борбата против граѓаиската војна, за . смирување, за разрешување на 
сите вопроси на мирен начин.

Аистот „Непокорен“ по случај неговото издаване, и по случај 
празникот на работниот народ од цедиот свет, го поздравуе непокорииот 
народ на Грција и ги покануе сите — сите без разлика — националистите 
деснйчари, патриоти левичари и остан атите Грци, Македонци, Власи и 
другите порешително да се обединат.. .10) против предизвикувачите и 
организаторите на граѓанската војна, који само на туги интереси им 
служат. Да се збратимиме. Да престане злочинот и крвтта. Да тргнеме 
за мирољубиви решенија.

î -ви мај “  деи за поход на работыите луге во светот за поарен 
живот — може и треба да стане ден на чекорание кон нормализација 
за спасуењето на иашата земја . . .“

Појавата на „Непокорен" го одушеви македонскиот на
род и тој. многу бргу стана најомилениот и најчитаниот весник. 
„Непокорен" го одушеви и поетот Паскал Паскалевски за кого 
ja напиша песната:

. „НЕПОКОРЕН“

„Непокорен“ — нашиот весник 
е одраз на нашата крв 
што во борба се лее и вечно 
е чиста ко кристал без црв

„Непокорен“ — едно заглавие 
на народ еден маченик 
што геројски крева днес глава 

и могучен расти велик

Непокорен народ сме ние 
демократией дух нас не по] 
и славјанска крв во нас врие 
за слобода летаме во бој

Во нашиЬт полет нагоре, 
урнуваме робии и гнет.
Со крвта ни, правиме море 
и зидаме човешки свет.

Непокорен народ сме ние, 
непокорен секој од нас 
и вулкан ни в срцето врие 
за скапа демократска власт.

Со Грци и Власи сме браќа 
за иста се бориме цел.
Нов во земјата живот ce para 
демократски, слободен смел.

„Непокорен“ не е заглавие 
на овој ни весник и број 
„Непокорен“ — то е заглавие 
на слободен народ герој.11)

Покрај програмската стати ja, во првиот број на „Непоко
рен" објавени се написи и информации за теророт врз Маке- 
донците од страна на грчките власти, вести и ’коментари за 
внатрешната и надворешната ситуација.

Вториот број на в. „Непокорен" излезе со големо задоцну- 
вање. Во него главно беа објавени материјалите и документите 
донесени на Првиот кадровски актив на НОФ на Македонците 
од егејскиот дел на Македонија одржан на 20 мај 1947 година.

10) Текстот поради оштетеноста не се чита.
Х1) Вес. „Непокорен“ од 1. мај 19Д7 година.
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Активот на НОФ беше прва најмасовна манифестација на 
организации ата НОФ во кој беше извршена анализа на вна- 
трешната и надворешната ситуација, на развојот на народно- 
ослободителното движење, на успесите и слабостите и идните 
задачи на НОФ, а беше конституирано и главното раководство 
на НОФ и др.

Во в. „Непокорен“ број 4 од 10 септември 1947 година се 
поместени написи, статии, информации, коментари и ел. како 
на пример: „Чесната и геројската борба на АФЖ“ во која се 
зборува за масовното учество на Македонката во ДАГ и во по- 
литичките организации, „Организациона дејност на НОФ“ во 
ко ja се соопштува за одржани состаноци, конференции и друго 
на организациите НОФ и АФЖ, статијата во продолженија „Ма- 
кедонскиот јазик и македонската литература“ од Блаже Ко- 
нески, „Плодот на заедничката борба“ од Паскал Паскалевски 
и друга о

Паскал Паскалевски во наведената статија ги коментира 
законодавните одредби на Главниот штаб на ДАГ за организа- 
цијата на народната власт во слободните територии, со посебен 
осврт на оние членови од одредбите со кои на националните 
малцинства им се призиаваат еднакви политички права и сло
бода да ja развијат својата нациэнална култура, да отвораат 
училишта на свој јазик. Авторот констатира дека оваа при- 
добивка на Македонците е резултат на заедничката борба на 
македонскиот и грчкиот народ.

„Непокорен“ бр. 6 од 20 февруари 1948 година ги доне
су ва документите од I-от конгрес на НОФ одржан на 13 јану- 
ари 1948 година во с. В'мбел, Костурско, потоа информации за 
теророт врз Македонците од грчките власти, дејноста на ДАГ, 
реагирањата во светот за ситуацијата во Грција, продолжение 
на статијата „Македонскиот јазик и македонската литература“ 
од Блаже Конески и др.

Број 7 на „Непокорен“, кој излезе на 20 март 1948 година, 
покрај уводната стати ja на Павле Раковски, во ко ja се освр- 
нува на надворешната интервенција во Грција, ко ja ja смета 
за главна причина на Граѓанската војна во земјата, во рубри- 
ката „Народни проблеми“ поместени се написи за проблемот на 
пролетната сеидба, за тешкиот живот на интернираните демо
крата и др. Во рубриката „Организационен живот“ донесени 
се информации за организационата активност на НОФ и АФЖ, 
за дејноста на Културно-просветната трупа на НОФ, информа
ции за теророт врз Македонците од страна на грчките власти, 
од животот во слободните територии и др. По повод грчкото 
востание од 1821 година, поместена е пригодна статија.

„Непокорен“ бр. 12 од 12 август 1948 година, печатен во 
голем формат и модерна техника, е првиот број што излезе, 
како што наведовме во почетокот, откако Захаријадес успеа да
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го стави НОФ под своја целосна контрола. Во овој број е обја- 
вена Резолуцијата на Централниот совет на НОФ со ко ja двајца 
раководители на Главното раководство на НОФ Михајло Кере- 
мидчиев и Паскал Митревски се суспендираат од раководството, 
наводно поради „фракционашка борба без принципи". Потоа, 
статијата на Павле Раковски под наслов „Македонското народ- 
но-ослободително движење ги изразуе вистинските потреби на 
развитокот на македонскиот народ”, како и дел од резолуцијата 
на IV Пленум на ЦК на КПГ за епопеата на Грамос, одржан на 
28—29 јули 1948 година. Во овој број има вести и репортажи 
за прославата на Илинден во Ег. Македонија, за годишнината од 
воведувањето на народната власт во слободните територии и др.

Во резолуцијата на IV пленум на КПГ за учеството и до- 
принесот на Македонците во борбата, меѓу другото, се вели:

„... Пленумот го потцртува особениот допринос на македонскиот 
народ во општото дело на слободата. Участиетс во Народно-ослободител- 
ната борба е всенародно и тотално. Со ова иегова борба македонскиот 
народ го изградува својот слободен рамноправен живот и осигуруе со 
крвта на своите синови и керки неговата демократска иднина. . . “

Во наведената статија „Македонското народнэ-ослободи- 
телно движење ги изразуе вистинските потреби на развитокот 
на македонскиот народ", авторот Павле Раковски, откако се 
осврнува на политиката на грчките режими за физичко истре- 
бување на Македонците, истакнува:

„... значи, вонредно тешките социјално-економските услови за жи
вот, опасноста да си ja загинат националноста или да бидат физички 
уништени, тоа главно ja составувуе основната причина за избувнувањето 
на македонското народно-ослободително движење“.

Во продолжение авторот се осврнува на улогата што ja 
играл субјективниот фактор — КПГ — во македонското дви
женье. Овде не е место критички да се осврнеме и да эдгово- 
риме на некой принципиелни ставови и заклучоци на авторот 
во оваа и во статијата „КПГ — организатор, воодушевител на 
народната борба за социјална и национална слобода", објавена 
во „Непокорен" од 18 декември 1948 г. со кои не можеме да се 
сложиме. Впрочем и самиот Павле Раковски во неговиот пэ- 
нов труд „Македонското национално прашакье низ политиката 
на КПГ" сосема ги корегира своите ставови изнесени во наве- 
дените статии32).

„Непокорен" бр. 19 од 10 декември 1948 година, доне- 
сува, покрај другото, уводна статија под наслов: „¥биј го за 
да не те убие", споменатата статија на Павле Раковски „КПГ 12

12) Павле Раковски: Македонското национално прашање низ поли
тиката на КПГ, ГИНИ бр. 3/68.
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организатор, воодушевител на народната борба за социјална н 
национална слобода“, ко ja беше печатена и во посебна бро- 
шура18), „Сакаат да нити вратат децата за да ги отепат со авио- 
ните" и друга написи, репортажи и информации од борбите 
на ДАГ и од животот во слободните територии.

Во уводната статија „Убиј да не те убие“, се зборува за 
настојувањата на Привремената демократска влада на Грција 
за помирување и окончување на Граѓанската војна на кои 
монархофашистите одговорија со уште поголем терор и разго- 
рување на војната, поради што на демократскиот народ не му 
останува ништо друго, освен да одговори со исти средства. 
Во статијата „Сакаат да ни ги вратат децата за да га отепат со 
авионите“ се зборува за кампањата на грчката влада во зем- 
јата и на дипломатски план за враќање на децата, кои ДАГ ги 
имаше евакуирано во соседните земји.

„Непокорен“ од 25 март 1949 година е посветен на Н-ог 
Конгрес на НОФ на Македонците од ег. дел на Македонија. 
Уводната статија на Паскал Митревски под наслов: „2-от Кон
грес на НОФ и Македонците од Егејскиот дел на Македонија;: 
и другите материјали поместени во овој број се во духот на 
‘заземениот став на КПГ по македонското прашање на 5-от 
Пленум свикан на 30—31 јануари 1949 година.

Врз основа на заземениот став на КПГ по македонското 
прашање, во резолуцијата на 2~эт Пленум на Главниот одбор 
на НОФ кој беше свикан по Пленумот на КПГ, мету другото 
се вели:

„... П-от Конгрес ке биде Конгрес за проклахмирање на новите 
програмски принципи на НОФ, кои што вековното тежнение на нашиот 
народ, ке п р о к л а м и р а  соединуванье на Македонија во една единена, 
независна, рамноправна македонска држава во рамките на народно- 
републиканската федерација на балканските народи, кое што ке биде 
релизирањето на неговите многугодишни крвави борби. II-от Конгрес на 
НОФ ке го прокламира сенародното востание на македонскиот народ, 
ке ja направи проверката на сите сили на македонскиот народ, ке ги 
групира околу НОФ и победноносно ќе ги поведе во заедничката со 
грчкиот херојски народ борба против монархофашизмот и американците 
нмперијалисти. I L o t  Конгрес ќе се отправи особено кон поробеното ма
кедонското население од градовите како што се: Лерин, Костур, Воден, 
Ениџе-Вардар, Гуменџе, Серее, Драма, ќе го покане и ќе го дигне во не- 
нримиравата борба против монархофашизмот и англоамериканците оку- 
патори за побрзото ослободување и исполнување на тежненијата на 
непокорниот македонски народ, во борба за Народна Република Маке
донка“. 13

13) За содржината на овој труд види во делот списанија и брошури.
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He e потребна некоја особена мудрост за да се наслути 
против кого беше усмерен и на чии интересы му служеше овој 
став на КПГ и НОФ по македонского прашање. Toj наjмалку му 
служеше на интересите на македонскиот народ, на македонското 
и грчкото ослободително движење. Зошто е заземен овој став, 
кој многу скоро беше корегиран и какви се штетите од него, 
не е предмет на овој напис.

„Непокорен“ престана да излегува во август 1949 година
со поразот на ДАТ Во Вичо.

Централыиот совет на НОФ, покрај весникот „Непокорен“, 
издаваше и БИЛТЕН. Билтенот имаше информативен карактер 
и излегуваше два пати неделно, во среда и сабота. Првиот број 
на овој лист излезе на 5 септември 1948 година и престана да 
излегува во првата декада на август 1949 година кога престана 
да излегува и „Непокорен“. Билтенот го уредуваше редакци- 
јата на „Непокорен“. До 5 февруари 1949 година излегуваше на 
мал формат, а оттогаш кога НОФ се снабди со нова печатница, 
почна да излегува во поголем формат, на 4 страници.

По повод набавката на модерна печатница, „Билтен“ од 
5 февруари 1949 година објави пригоден напис под наслов: 
„Во нашиот крај се основа првата македонска печатница“. Во 
написот, меѓу другото, се вели:

„... Видовые за прв пат во нашата историја наше писмо, наши вео 
ници и списанија. И cera си имаме и наша веке одделна македонска 
печатница. Почесто cera ке излегуваат илјадници наши листови... Но, 
иаралелно со тоа ке ja собудат нашата потисната иационална култура 
од досегашните антинародна влади на Атина. За да одговори наполно 
на своите историски задачи првата македонска печатница во егејскиот 
крај на Македонија има нужда од поткрепата на сите. За да стапне во 
здрави темели треба овие први корени на нашиот културен развиток 
да ги подржаваме со силна духовна храна што ке ja дава секој од пр
вата линија, од гюзадииата и од поробениот крај. Само вака ќе ги изне- 
суваме нашите постигања во военото и политичкото поле и ќе ги при- 
влечиме сите наши заблудени сонародници покажувајќи им го спасител- 
ниот пат по кој ке треба да тргнат и они за нашата национална сло
бода“.

Од анализата на досега пронајдените 30 броја од Билтенот 
констатираме дека тој иакратко информира за најважните нас- 
тани во земјата и странство. Haj голем дел во Билтенот зафаќаат 
информациите и комуникеата за воените операции меѓу ДАГ и 
владината војска, поважните воени операции и битки, како што 
се, на пример, биткнте на Грамос, Негуш, Воден и друга, успе
емте на ДАГ, загубите на непријателот и сл.

Една од најинтересните рубрики на Билтенот беше рубри- 
ката „Терор“ во ко ja се изнесуваа податоците за злогласниот те- 
рор на грчките власти врз Македонците (масовни апсења, уби- 
ваььа, горење на села, силувања, интернирања и сл.). Во врска

106



со тоа Билтенот бр. 63' од 20 мај 1949 година објави стати ja 
под наслов „Злочинскиот поход“ од Паскал Митревски, а Бил
тенот бр. 64 од 24 мај 1949 година го објави „Апел-прэтестот 
на Главниот одбор на НОФ“. Откако во Апел-протестот Глав- 
ниот одбор на НОФ ги разобличува целите на пропагандната 
офанзива на грчкнте власти против Македонците и нивната 
организација НОФ, се задржува на жалосната положба на Ма
кедонците, за што меѓу другото, пишува:

»... Преку 3500 Македонци и Македонки за малце дена стана а 
жертва на тој крвав терор. Малки деца, жени, старци и баби се фрлени 
по занданите и затворите каде што се подложени на нечовечки мачења 
и се уништуваат.

Во Хрупишта, во селата Изглибе и Желин ги убиваат без да 
ги сметаат Македонците по улиците и со надминато гестаповско престав
ление ги горат заедио со своите куќи малките деца, жените и старците. 
Бета Гулева од с. Олишта, Костурско, ja исекоа на парчиња во нејзи- 
ната кука, бидејќи не сакала да ja обездомат и да ja однесат во град 
Костур. Фана Белова од с. Мокрени ja отепаа сред село под нечовечки 
услови. Тало Цалепанов од с. Неокази, Аеринско од како го измачија 
страшно го однесоа во еден дол и го заклаа, а на Кица Апостолова и на 
нејзината мајка од истото село им ги скршија со копачка главите и 
после мало умреа. Никола Сидовски 70-годишен старец од с. Бела Црква, 
Костурско, го подложија на средиовековни инквизиции и го убија, а 
после го исекоа на парчиња и парчињата ги фрлија в село, за да се 
уплати народот.

Истото нешто го извршија и во с. Жупаништа, костурско каде 
ги отепаа и ги исекоа на парчиња дветс сестри Златка и Депа и Ил о
Пандовски. . ....... Аеринските затвори се иаполнаа со демократски гра-
ѓани. Истото се врши и во Воден, Енице — В ар дар, Гуменце и пасе™ 
каде.

Това што последно време се врши против Македонците е нечуено 
претстапление што друго равно нему, не се чуло. Това е еден вистински 
прогром организиран од монархофашистите со определена цел за масов- 
но физичко уништување на македонскиот народ...

Пред овоа страшно положение и масовно престапление, ние изди™ 
гаме глас и бараме од световната демократска солидарност и од сите 
меѓународни организации и друштва да ja запрат убиствената рака на 
монархофашистите . . .  “

„Билтенот“, покрај цитираните статии, донесуваше матери- 
јали и документи од организационата дејност на НОФ, односно 
од одржаниот II Коигрес на НОФ, говорите на Захаријадис и 
Костас Карашргис, член на ПБ на ЦК на КПГ во Конгресот, од 
формирањето и дејпоста на КОЕМ, обновувањето на младин- 
ската организација HOMO, и вести за работата на органите на 
народната власт во слободните територии, написи -за целосното 
ангажирање на македонского население во борбата, во служба 
на ДАГ, за поправка на училишни згради и патишта, за збри- 
нување на бегалците и сл.
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Окружни (локални) и други весницн
„ЗОРА" беше орган на Окружниот одбор на НОФ за Ле- 

ринско. Првиот број на „Зора" излезе во ноември 1946 година. 
Излегуваше „под редакциона комисија", еднаш месечно, дво- 
јазично односно на македонски и грчки, мал формат и тираж, 
печатен на шапилограф, на 4 страници.

Вториот број на „ЗОРА" излезе на 25 декември 1946 го
дина непосредно по обединувањето на силите на НОФ и КПГ 
врз основа на постигнатата спогодба.

По повод тој настан, односно на обединувањето на маке- 
донските и грчките демократски сили, весникот „ЗОРА" од 25. 
12. 1946 година донесува во духот на тоа единство редакциска 
статија под наслов: „Браство-единство — помирение", во која, 
меѓу другото, се вели:

„Предаден во пламенот на граѓанската војна што ja запалија во 
Грција Англичаните окупатори и монархофашизамот, народот от нашата 
околиа, Грци и Македонци збраствени тесно и нескршливо соединены 
ги преминуват тешките денои на втората чузда окупациа, и ги уништо- 
жават опитите на реакциата што сака да ги раздели...

Сака ja да не видат разделени. Да се јадиме еден со друг, да се ко- 
лиме. И тиа тогаш тихо да си вршат нејната работа. Но поминаја тиа 
февтските години, Нови времина — Нови луге. Свесни и групирани око- 
лу нејните демократски организации, збраствени и сооединени, со орга- 
низирана и усилена борба. Истата тешкиот живот ги направи такви“.

Откако во продолжение зборува за островите и затворите каде на- 
предните Македонци и Грци го „окалија братството и единството“ ста
ти јата завршува:

„НОФ (Народен Ослободителен Фронт) Демократска и антифа- 
шистическа оваа организациа БАМ то на Македонскио нарот, неиниот 
авангарт, продолжава и кога нејната тежка борба за една истинска сло- 
бодна, Демокрацка, и независна Грциа, за ослободуението и рамнопра. 
вието на македонскиот нарот, го покажва и усветлава патот шо ќе треба 
да го тргне народ от нашата околиа..

Во врска со пропагандата на грчката десница да го накле- 
вети и претстави НОФ како автономистичка организација и Ма- 
кедонците како автономиста, а со тоа да ги оправда злостор- 
ствата што ги вршеше врз нив, весникот „Зора" број 4 од 13 
март донесува статаја од секретарот на НОФ Михајло Керемид- 
чиев под наслов „Фалсификувачи на вистината" во ко ja ги изне- 
сува основните цели на НОФ за демократија, независност и 
рамноправност на Македонците.

„Зора", бр. 5 од 15 април 1948 година, покрај другото го 
објави меморандумот на 161 Македонци затвореници во солун- 
скиот затвор „Павлос Мелас“ доставен до Анкетната комисија на 
Организацијата на Обединетите нации (ООН).

Во Меморандумот се вели:"
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Долупотписаните 161 Славомакедонци затворници во затворите „Па- 
влос Мелас“, учесници на движењето на отпорот и демократски граѓанн, 
по повод клеветничкиот и безобзирен искас што го даде пред Анкетната 
комисија на ООН "Ванте Лумпе Валтадорос со кој на НОФ (Народно- 
ослободителни Фронт на Македонците од Er. Македонија) и на Славо- 
македонците им препишува тенденции и цели за божем автономија на 
Македонија, а со цел да го поткрепи неоснованото тврдење на грчкиот 
монархофашизам за „надворешна помош“, под одговорност го изјаву- 
ваме следново:

Подла е клеветата дека НОФ и воопшто Славомакедонците се стре- 
мат за автономија на Македонија. Војувавме во сите војни заедно со 
грчкиот народ. Војувавме во Албанија ние и нашите деца на првата ли
ни ja за слободата, суверинитетот и независнота на Грција, затоа што 
верувавме и веруваме дека внатре во една слободна, независна и демо- 
кратска Грција ќе ja придобиеме нашата рамноправност. Премногу се 
жртвите на Славомакедонците во поранешните и во грчкоитаљанската 
војна.

Во периодот на првата окупација исто така се боревме жестоко 
во редовите на ЕАМ—ЕЛАС за ослободување на Грција од тројниот фа- 
шистички режим и дадовме многу жртви. Немилосрдно ги удривме охра- 
нитите и ги ликвидиравме. Нападнавме и напаѓаме секое автономистичко 
движење кое нема друга цел, освен да го наклевети демократското дви- 
жење и да им служи на црните планови на англиските империјалисти 
и на грчкиот монархофашизам кој е нивни агент. Денес се бориме 
заедно со грчкиот народ за слободата и независноста на Грција и де
мократка и за нашата рамноправност во рамките на грчката држава. 
Тие што зборуваат за автономија на Македонија се наши непријателн, 
се непријатели на грчкиот народ, се непријатели на балканскиот и свет- 
скиот мир и јавно ги жигосуваме. Автономистичкото движење има за 
цел да го скрши единството и да предизвика конфликта помеѓу грчкиот 
народ и Славомакедонците, да створи проблеми на штета на соседните 
народни демократии и непријателство меѓу нив и Грција и да ja оправда 
англиската окупација.

Ja покануваме Анкетната комисија да не посети во затворите „Па- 
влос Мелас“ за да види од блиску и да се запознае со многубројни не- 
оспорни факти како мислат и кои се стремежите на Славомакедон
ците. За да види инвалиди и раненици и жртви насите војни, Славо
македонци. Да види Славомакедонци живи сведоци кои ги удрија со 
фанатизам автономистичките движења на Калчеф и на него слични. 
За да види со конкретни непобитни факти како Славомакедонците ja 
удри поделбата на пушки од страна на автономистите. За да види зошто 
денес Славомакедонците се имат ставено заедно со грчкиот демократски 
народ во немилосрдно истребително гонење, додека Калчеф, отпадоците 
Валтадори и слично на нив уживат поинаков третман од денешната 
антинародна држава, точно затоа што се охранити и предадени шпиуни
и агента и безобзирни лажни сведоци. л _Затвори „Павлос Мелас“

1 март 1947 година 
(следуваат .161 потписи).
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Покрај статии и писма, „Зора“ донесуваше вести и ин
формации за теророт на грчките власти во Леринско, за орга- 
низационата дејност на НОФ и др.

По повод годишнината од смртта на Годе Делчев, весникот 
„Зора“ од 20 мај 1947 година поголемиот простор му го по
свети на Роцевата револуционерна дејност за национално осло- 
бодување на македонскиот народ.

Органот на Окружниот одбор на НОФ за Воденско ПОБЕДА 
почнува да излегува на 1. I. 1947 година. Весникот го издаваше 
Одделението за Агит-Проп на НОФ под непосредно раководство 
на секретарот В ангел Ајановски — Оче. Првата редакција на 
„Победа“, покрај секретарот, ja сочинуваа: foro Петричев, Хри
сто Андоновски и Христо Николов.14)

„Победа“, како и другите органи на НОФ, излегуваше дво- 
јазично односно на македонски јазик со македонска азбука и 
грчки јазик со грчки букви, на 4, 8 и 16 страници. Според 
одлуката на Окружното раководство на НОФ и редакцијата, тој 
требаше да излегува еднаш неделно, но, тој не излегуваше ре- 
довно. Така, на пример, во месеците јануари — март излезе пет 
пати, во мај само еднаш, односно од 1 јануари 1947 до 23 април 
1948 година „Победа“ излезе 16 пати од кои 2 пати вонредно. 
Во врска со нередовното излегуваше на весникот „Победа“, се
кретарот на Окружниот одбор на НОФ Лазо Поп-Лазаров на 
окружната конфереиција на НОФ за Воденско одржана на 20 
декември 1947 година, меѓу другото, рече: „Во секторот за аги- 
тација и пропаганда не успеавме до крај да ja исполниме за- 
дачата поради недостиг на материјали. Од мај до cera „Победа“ 
излезе 4 пати.. ,“15) Секако Поп-Лазаров не ja кажа до крај 
вистината. Не може да станува збор за недостиг на матери]али, 
кога истовремено другите организации (КПГ, БАМ, ДАТ итн.) 
секидиевно издавав свои весници и билтени и друго во многу 
илјади примероци. Причината е во друго, во ставот на КПЃ 
према НОФ. Впрочем, еве што читаме во еден друг извештај: 
„ . . .  весникот „Победа“ што беше испраќаи во Штабот (штаб 
на 24 бригада на ДАГ на ДАГ н. б.) во неколку примероци, ми 
беше наредено од Штабот да го чувам во архивата под моти- 
вација дека имаше доволио материјали за читање кај борците. 
Исто така покренатото прашање во конференции од борците за 
печатење на македонски песни беше изоставено“.16)

Во програмск ата стати ja поместена во првиот бр oj на 
весникот „Победа“, под наслов „Целта на издаванието“, мегу 
другото се вели:

14) Павле Раковски, цитирано дело.
]5) AM, Збирка: „Егејска Македонија во ПОБ (1945—1949“, АЕ: 281. 
3 °) Цитирана збирка, извештај од Г. Jar пев, б.б,
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„ ... Овој мал, но богат со матери ј али неделни весник има за цел 
да го просветува и ориентира славомакедоыскиот народ од воденскиот 
округ. Овој неделни народно-демократски весник „ПОБЕДА“ ќе се бори 
за демократско решение на сите проблеми на работничкото национално 
славомакедонско малцинство за демократизирањето на Грција, али по- 
ике за да може славомакедонскиот народ да го ужива желанието, запо~ 
знавајќи се со својата азбука, својот език и воопшто своите должности.

Весникот се издава од Окружниот одбор на НОФ за Воденско што 
уште поике ќе биде широкиот орган на народноослободителната opra- 
низација кој ќе се бори за признавањето на самиот НОФ како едно парче 
организирано во рамките на демократскиот покрет во Грција, врху 
правата основ на рамноправието. И уште нешто, демократскиот весник 
„ПОБЕДА“ ќе се бори за примируенето, равновесијето и независноста 
на Грција. Должност на сите работни Славомакедонци е да пишуат и 
да изложуат целото им желаније, али појкје да го распрастраиат ниф- 
ниот им орган кон сите народи од округот ни“.

Покрај програмската статија, во првиот број на „Победа'1 
е објавена и статијата на Вангел Ајановски — Оче, секретар на 
окр. одбор на НОФ за Воденско, под наслов: „Патот на Славо- 
македонците". Откако, накратко ja изнесува политиката на по- 
воените грчки власти за физичко истребување на Македонците, 
во продолжение на статијата Оче пишува:

„ . . . .  Македонскиот народ наоѓајќи се пред истребителей прогон, 
одлучи со една цврста заклетва, живот или смрт, го најде патот на сло 
бодата, —- патот на демократа]'ата. И така пред оваа потреба го подигыа 
знамето на Пародно-ослободителниот фронт (НОФ), организиран и ра- 
ководеи под негово знаме, братски обединет со грчкиот народ се бори 
за збратимување, за нормализирање на положбата, за независност на 
Грција“.

Во пронајдените досега осум броја на весникот „ПО
БЕДА“ поместени се повеќе статии, како што се: „Ыашата мла- 
дина — HOMC“ од Того Петричев, во ко ja се опишува деј по
ста на младинската организаци и a HOMO во егејскиот дел на Ма
ке дониј а, „Жените во борбата“ од Мирка17) и друга, потоа ма
тери ј али, документа, информации за организационата дејност 
на НОФ, АФЖ, НОМС односно за одржаните реонски, околиски 
и окружни советувања, состаноци и конференции на НОФ, ка- 
дровскиот актив на НОФ одржан на 20 мај 1947 година, за деј- 
носта на ДАГ, за теророт на грчките власти против Македон
ците и нивниот отпор, за значењето на отворањето на маке дон- 
ските училишта, пригодны написи по повод роден денот на мар
шал Тито, за делото на браќата Кирил и Методы и др.

17) Мирка — Елена Стојкова.
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Како што иаведовме в. „ПОБЕДА“ два пати излезе праз- 
нично и тоа на 2 август 1947 година по повод 44-годишнината 
на Илинденското востание и на 23 април 1948 година по повод 
тригодишнината на организацијата НОФ.

Во празничното издание на „ПОБЕДА“ по повод Илин
денското востание, покрај фотографии на Годе Делчев како 
идеолог на истото, по повеќето написи за текот и значењето 
на востанието, за неговите идеолози и првоборци, поместен е 
и проглас на Окружниот одбор на НОФ за Воденско во ко] 
се вели:

„Окружниот одбор на НОФ за Воденско по случај 44-годишнината 
на Илинден испраќа топай поздрави на членовите и кадровите на НОФ 
од нашиот округ.

П О К A H Y Е

Членовите и кадровите на НОФ разбирајќи го значењето на исто- 
риските моменти кои преживуе Народно-ослободителната борба на ма- 
кедонскиот и грчкиот народ да застанат непоколебливо на своите по
зиции

О Д Y III Е В Л Е Н И

од величенствената борба на героите од Илинден и од геројскиог 
отпор на грчкиот народ, нека продолжиме неуморно усилијата за да 
го прошириме народно-спасителното движенье за помирение и единство“.

Со слична содржина и окружниот одбор на АФЖ испрати 
проглас до жените во Воденско.

Во Костурско во почетокот на 1947 година отпочнува да 
излегува весникот ЕДИНСТВО како орган на Окружниот од
бор на НОФ.

Како и другите, така и в. „Единство" излегуваше двоја- 
зично, на мал формат и тираж, еднаш месечно на 8—12 стра- 
ници, печатен на шапилограф. Во почетокот го уредуваше Мичо 
Губиденов18).

Весникот „ЕДИНСТВО" донесуваше статии како што се 
„Последната дума ќе ja има народот"19), во која се разобличу- 
ваа маневрите на грчката десница која преку формирање на 
влада на чело со либералот Софулис сакаше да го залаже јав- 
ното мислење, потоа статијата на Того Петричев по повод фор- 
мирањето на Привремената демократска влада на Грција под 
наслов: „Големата историска придобивка"20), написи и инфор
мации за револуционерната дејност на Лазо Поп-Трајков, деј-
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носта на ДАГ во Вич, организацијата и работата на органите 
на народната власт, теророт во Костурско, материјали од I 
окружна конференција на НОФ во Костурско одржана на 23 — 
24 декември 1947 година, за масовното учество на Македонците 
во борбата, за отварањето на македонски училишта и ел.

Во врска со масовното учество на Македонците во редо- 
вите на ДАГ и неговите помошни служб и во весникот „Един
ство“ од 14 ноември 1947 година читаме:

„Над 3000 само од нашата околија младинци и младинки стапија 
во редовите на ДАГ и се борат заедно со грчкиот народ во сите места, 
дури и околу Атина...  Со вистинска народна тревога славомакедон- 
скиот народ се дига со ентусијазам и дава cè за борбата, се за побе- 
дата..

А во врска со отворањето на македонски училишта во 
слободните територии во рубриката „коментари“ објавен е 
следниов напис:

„Етапа преродење
На 25. XL 1947 година заврши првиот курс на македонски народ- 

ни учители што беше организиран од страна на Централното раковод- 
ство на НОФ.

49 мина курсисти ги положи] а испитите и се ставија на располо
жение на учителските комисии. Нашите млади учители ќе ги отворат 
сите македонски училишта по сите слободни територии.

Нашиот народ почнуе веке, благодарение на наоружената помош 
од страна на ДАГ, да си го образуе јазикот, народната просвета и си 
ja развива националната култура.

Нашите млади учители требе да си ги вложат сите свои усилија 
и да одговорат на друштвено-народно и национален им задаток, уважу- 
вајќи така безбројните и скапоцените жертви во олтарот на слободата“.

Од мај 1949 година почнува да излегува весникот „БО
РЕЦ, орган на 18 бригада на ДАГ. Весникот излегуваше еднаш 
месечно и до крајот на војната излезе само три пати. Toj до- 
несуваше вести од животот и дејноста на бригадата, кратки ин
формации од дејноста на ДАГ и сл.21)

ОСЛОБОДИТЕЛ е македонско издание на органот на Шта- 
бот на ДАГ за Пајак — Кајмакчалан АПЕЛЕВТЕРОТИС, кој на 
македонски јазик почнува да излегува од својот петти број од- 
носно од 29 февруари 1949.

„Ослобэдител" излегуваше на 6 страници, мал формат, пе
чатен на шапилограф. Во него се објавувани статии, написи, 
информации за борбите на ДАГ, дејноста на масовните орга

21) Вес. „Προς τι ηικι“ (Кон победата), орган на Главниот штаб на 
ДАГ од 17 јули 1949 год.
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низации во Воденскиот округ, за органите на народната власт, 
за теророт, разните наредби на ДАГ, за ситуацијата во зем- 
јата и ел.

Во с. Булкес, Војводина (Југославија) од април 1949 го
дина беше покренат весникот ЕДИНСТВО, орган на секцијата 
НОФ — Булкес, односно на Македонците бегалци од егејскиот 
дел на Македонија настанети по војната во тоа место. Весни
кот беше печатен во модерна печатница, на 4 страници. Во 
него, покрај вестите и информациите за животот и работата на 
Македонците во Булкес, се донесуваа вести за дејноста на ДАТ 
и ПДВ, за ситуацијата во Ег. Македонија и Грција, написи за 
нашите револуционери Гоце Делчев и други.

Во издание на весникот „Единство", исто така, во Булкес 
од мај 1949 година излегуваше билтенот ВЕСТИ. Билтенот из- 
легуваше на 15 дена, на две страници, на македонски јазик и 
донесуваше кратки вести за позначајни настани во Грција и во 
светот, за дејноста на ДАТ, ПДВ, теророт и сл.

Списанија, брошури и други из дани ja на НОФ

Списанието НОВА МАКЕДОНКА беше орган на Анти- 
фашистичкиот фронт на Македонките во Грција (АФЖ) и беше 
првиот засебен орган на организацијата АФЖ. До појавата на 
својот орган, АФЖ на Македонките од Егејска Македонија сво- 
ите документа и материјали ги печатеше во органите на НОФ. 
„Нова Македонка" излегуваше еднаш месечно, двојазично (на 
грчки и македонски јазик) на 10, 16 и 20 страници. До 4-от 
број се печатеше на шапилограф, а од 5-от број натаму во маке- 
донската печатница на НОФ. Уредник на „Нова Македонка" 
беше Уранија Алиломова со непосредна помош на Павле Ра- 
ковски. Како и во другите изданија на НОФ, така и во „Нова 
Македонка" беше применет македонскиот литературен јазик 
од HP Македонија.

Првиот број на „Нова Македонка" излезе на 1 март 1948 
година а последниот 12 број во јули 1949 година со капитулаци- 
јата на ДАТ.

Покренувањето на списанието „Нова Македонка" имаше 
за цел да ja популаризира борбата на Македонката и уште по- 
веќе ja мобилизира во неа.

Во уводната статија во првиот број на „Нова Македонка" 
под наслов: „Цел на нашето издавание“, меѓу другото се вели:

„Нова Македонка“ излегуе во период, што борбата водена од Грци 
и Македонци против тугинците англоамериканци гшперијалисти и до- 
машните монархофашисти влегуе во решителна фаза. Таа излегуе во 
момент, кога ДА. му нанесуе здрави удари на непријателот, ослободуе 
нови територии на кои се создава еден нов живот на чело со Демократ- 
ската влада.. .“
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Откако во продолжение се зборува за учеството на Ма
ке донката во борбата против ненародните режими пред вој- 
ната, во текот на НОБ против фашистичката окупација, по вор 
ната против наметнатиот реакционерен режим за демократски 
слободи и рамноправност на жената, во статијата читаме:

„Од овие сурови борби изникна Антифашистичкиот фронт на ма- 
кедонката жена — АФЖ, којшто успеа да вникне во душата на маке- 
донката жена, да ги пронајде нејзините тежненија, да ja облее со све- 
тиот пламок за слобода и да ja поведе во борбата.“

Во продолжение се зборува за масовното учество на Ма
ке донката во борбата и за извојуваните придобивки кои ja из- 
равнаа со мажот. Во врска со значењето и задачите на списа- 
нието, мету другото се вели:

„ ... Затоа го издаваме нашего списание „НОВА МАКЕДОНКА“ за 
да и поможиме на македонката жена во секој сектор од нејзината деј- 
ност, во патот на нејзината борба за побрзата победа. Она за прв па г 
во нејзиниот живот —- двојно поробената Македонка-ке види свое спи
сание, нејзина придобивка, напитано на свој мајчин јазик што ќе го 
содржи секој нејзин идеал, нејзин стремеж, нејзини проблеми и деј- 
ност.

Со ова списание ќе ja популаризираме нејзината борба, ќе ja 
зближиме уште повеќе до грнкинката, ќе ги зацврстиме нашите братски 
врски, и ќе ги фрлиме сите наши сили во заедничката борба што ja во
дные Грци и Македонии за Независност, Демократа]'а и Рамноправ
ност .. .  „Нова Македонка“, навистина ќе стане носител на идеалите 
на новата македонка ќе ja поведе македонката во единствениот народ
носпасителен пат: во борбениот пат. Затоа што само на овој начин и 
ние жените ќе си ja добиеме рамноправноста и потполната еманципа- 
ција како жена, и националната рамноправност како народ, во рамките 
на независна и Народнодемократска Грција“.

Во списанието „Нова Македонка" со свои прилози учеству- 
ваа повеќе активиста на НОФ и АФЖ, кои ja опишуваа борбата 
на Македонката за извојување на рамноправност, национални 
и социјални слободи, за масовното учество на жената-Маке- 
донка во редовите на ДАГ како борец и раководител, како ак
тивист на АФЖ и другите организации, на народната власт и др., 
за херојски подвизи на Македонки во борбите и пред неприја- 
телэт, како Мирка Гинова, Цвета Андреева и други, за масов- 
ниот терор на грчките власти врз нив, итн. Цокрај тоа „Нбва 
Македонка" донесуваше материјали и други документа од ор- 
ганизационата дејност на НОФ и АФЖ, како што се докумен- 
тите од I и II Конгрес на НОФ, I Конгрес на АФЖ, реонски и 
экружни конференции, репортажи и раскази од борбите на ДАГ 
и сл. По повод годишнината на Илинденското востание, авгу-
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стовскиот број (1948) на „Нова Македонка“ донесе уводна ста- 
тија под наслов „Нови Македонки“, во ко ja, меѓу другото, се 
вели:

„Како пред 45 годный (2 август 1903 година) нашите татковци и де
довы во сојуз со малцинствата во Македонија станаа со оружје в раце 
— распадуејќи го историското илинденско востание против турскиот 
завоевател и неговоте платени слуги.

Така денеска нашите баби, нашите мајки и тие заедно со мажот 
ja грабнуват пушката за да ги скршат прангите на ропството, за спасу- 
вање нивниот живот, честа, уште и за извојување на рамноиравност 
со мажот во еден народен режим.

Мрзејќи го неограничено окупаторот и верувајќи длабоко во на- 
челата на тогашнадга ВМРО и на нејзиниот основател Годе Делчев, же
ните се одликуваа со храброст и дејноста. Не малку жени се навоѓаа на 
чело на востанички одреди како што е Сирма војводка, ЃУРЃа од Порди- 
вишта, Доца од Зеленич и др . . .“

Откако ги изнесуват причините за неуспехот на востанието 
и судбината на Македонија по Балканските војни, во продол
жение на статијата се наведува:

„ .. .  Денеска 45а годишнина од нашиот национален празник ja 
навоѓа македонката жена на чело со нејзиниот сјаен политички рако- 
водител АФЖ по решително да учествува во денешната титанска борба... 
Покажуваниот хероизам на нашите боркини во последните борби на 
Грамос преставуват безгранично саможертвување и верба во демократ- 
ските идеалы. . .“

Во 1947 година во издание на Агит-Проп Комисија при Цен- 
тралниот совет на НОФ излезе брошурата под наслов „НОФ — 
еден поглед на Народно-ослободителното движење на Славо- 
македонците“ од Павле Раковски.

Овој труд на Павле Раковски од 43 страници, печатен на 
шапилограф, беше наменет за активистите на НОФ и АФЖ кој 
им послужи како помагало во нивната идеолошка-просветна ра
бота. Овде немаме намера критички да се осврниме на ставо- 
вите и оценките на авторот изнесени во него. Ке се задоволиме 
само во вид на информација да ja изнесиме содржината на 
трудот од ко ja може да се заклучи за целите на авторот.

Покрај предговорот и уводната белешка, трудот на Па
вле Раковски е поделен на девет глави.

Во него се зборува за политиката на буржоаските режими 
по Балканските војни за асимилација и физичко уништување 
на македонскиот народ, улогата на свесниот фактор (КПГ) 
во раководењето на Народно-ослободителното движенье на ма
кедонскиот народ, за практичното решавање на македонското 
прашање во Грција со признавањето од КПГ на Македонците



како национално малцинство со права на рамноправност и рам- 
нограѓанство, за влијанието па војната во решавањето на тоа 
прашање, за појавата на СНОФ и политиката на ЕАМ, за уче- 
ството на Македонците во антифашистичката војна, странската 
интервенција и победата на десницата со што беше прекинат 
процесот за решавање на македонското прашање во рамките 
на Грција, потоа за трагичната положба на Македонците no 
војната и појавата на НОФ како продолжувач на делото на 
ВМРО и Илинден, за врховизмот, великобугаризмот и велико- 
грцизмот — како непријатели на македонското народноослобо- 
дително движење.

Во јануари 1948 година излегоа во брошури Програмата 
и Статутот на НОФ донесени на Тот Конгрес на НОФ одржан 
на 13 јануари 1948 година во с. Вмбел, Коструско; првата бро- 
шура на 8, а втората на 13 страници. Двете брошури се печатени 
во модерна печатница.

Во мај 1948 година излезе брошурата СЛАВОМАКЕДОН- 
КАТА ВО БОРБАТА. Брошурата беше печатена во печатницата 
на весникэт „Ексормиси", орган на ДАГ, во 2000 примероци, 
во мал формат, на 15 страници.

Авторот на брошурата Михајло Керамидчиев, секретар на 
НОФ на Македонците од егејскиот дел на Македонија, се обиде 
накратко да го опише учеството на Македонката од тој дел 
на Македонија во борбата за рамноправност, за национална 
и социјална слобода во Илинденското востание, во време на 
предвоените режими, во време на Антифашистичката војна, 
а со посебен осврт на појавата и дејноста на АФЖ во Егејска 
Македонија.

Во март 1949 година, како што наведовме погоре, се по- 
јави брошурата КПГ ОРГАНИЗАТОР, ВООДУШЕВИТЕЛ И РА- 
КОВОДИТЕЛ НА НАРОДНАТА БОРБА ЗА СОЦИЈАЛНА И НА
ЦИОНАЛНА СЛОБОДА од Павле Раковски, одговорен на Одде- 
лението за агитација и пропаганда при Централниот совет на 
НОФ. Брошурата ja издаде агит-проп на НОФ, печатена во пе
чатницата на „Непокорен", во 2000 примероци, мал формат, на 
16 страници, двојазично односно на македонски и грчки јазик. 
Овој труд на Павле Раковски го објави и органот на Централ
ниот совет на НОФ „Непокорен"22)

Во овој наш прилог не му е местото за да се осврнуваме 
критички на некой ставови, констатации и заклучоци на авто
рот со кои не можеме да се сложиме. Тоа ќе го оставиме за 
друг пат.

Како што наведовме на I-от Конгрес на НОФ (јануари 
1948) и I-от Пленум на НОФ (авп/ст 1948), Захаријадис успеа 
да инфилтрира свои луѓе во раководството на НОФ и да ja 
претвори организацијата НОФ во инструмент во спроведува-

22) Вес. „Непокорен“ бр. 17 од 10. X. 1948 год.
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њето на својата политика по македонскою прашање и да го ко- 
ристи македонскиот фактор во информбировската кампања про
тив Југославија. Кулминација на таквата политика на Захари- 
јадис беше создавањето на КОЕМ (Комунистичка организација 
на Егејска Македонија) и документот донесен од неа.

На 20 јуни 1949 година под неверојатно тешки услови за 
Македонците Захаријадис го свика кадровскиот актив на КОЕМ 
во кој е донесен документот: „Резолуција на раководниот ак
тив на КОЕМ за националистичката — издајничка клика Ке- 
рамидчиев — Годе". Резолуцијата беше печатена во брошура 
од страна на Агит-проп на НОФ и растурена во сите села и еди- 
ниците на ДАР. Брошурата беше печатена на македонски и грч- 
ки јазик, во мал формат, на 56 страници.

Од насловот на Резолуцијата се добива впечаток дека ис- 
тата е усмерена само против трупа Македонии раководители. 
Но, всушност, не е така. Од содржината на истата и од изве- 
штајот за текот на работата и диску си јата на конференци- 
јата23), констатираме дека таа беше насочена во рамките на 
информбировската кампања против Југославија и нејзиното 
партиско и државно раководство и против македонскою дви
жение. Захаријадис преку резолуцијата на КОЕМ целеше да 
постигне повеќе работа: да й се придружи на кампањата про
тив Југославија и за тоа го употреби и македонскиот фактор, 
вината за поразот на востанието на Грција, кој беше на прагот 
и за што беше свесен, да ja префрли на Југославија и на НОФ 
на Ег. Македонија итн.

Врз основа на исфабрикуваните обвинувања и клевети 
наведени во Резолуцијата на КОЕМ многу Македонии во текот 
на Граѓанската војна и по неа во источно-европските земји на- 
страдаа.

Во овој наш напис не е предмет во детали да ги анализи- 
раме политичките момента и интереси што го раководеа Заха- 
ријадис да се впушти во еден таков зафат, за реперкусиите 
што тој ги имаше за Македонците, за ставот на македонскиот 
субјективен фактор итн. Тоа е прашање кое заслужува посебно 
проучување. Но, должни сме да забележиме дека еден дел од 
раководството на НОФ не само што не потклекна пред Заха
р у  адис, туку стори колку што можеше да влијае кај КПГ 
да се откаже од таквата политика.24)

Покрај наведените весници, списанија, брошури и друго, 
во текот на Граѓанската војна раководството на НОФ израбэти 
повеќе студии, предавања и слично, кои ги умножи на шапи- 
лограф и ги растури мегу организациите на НОФ и македон
скою население. Така, на пример, на 7 мај 1947 година секрета-

23) AM, цитирана збирка, извештај за текот на дискусијата во Акти- 
вот на КОЕМ.

24) AM, цитирана збирка, б.б./49.
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рот на НОФ Михајло Керемидчиев изработи студи ja на 16 стра- 
ници за политичката ситуација во земјата и во светот и зада- 
чите на НОФ“5). По повод Илинденското востание истиот автор 
на 24 јули и на 1 август 1947 година изработи студии во кои 
на популарен начин ja анализира положбата на македонскиот 
народ под Турците, појавата на ВМРО, Илинденското востание, 
личноста на Гоце Делчев, штетната у лога на Ванчомихајлови- 
стичката ВМРО во македонското ослободително движење, уче- 
ството на Македонците во антифашистичката војна и сл.* 26)

И покрај тешкотиите и пречките, наведени погоре, маке
донскиот печат во текот на Граѓанската војна (1945—1949) оди- 
гра извонредно значај на улога за афирмација на борбата, на 
македонската национална култура и македонската самобит- 
ност.

2Г>) AM, цитирана збирка, 6.6У47.
26) AM, цитирана збирка, 6.6.Z47.
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