
Спиридон БЛАГОЕВ

Б ΥΓ'АРСКО-ИТ.A JI И Ј АНСКИТЕ СПРОТИВНОСТИ ОКОЛУ
„ПРАВОТО“ ЗА П РИ К Л У Ч У В А Њ Е H Ä  KGCTYPCKATA
ОКОЛМЈА KOM „ВЕЛИКА АЛБАНША“ И БУГАРИЈА

Ретки ce примерите на земјата што ce оросени со толку 
крв како што е македонската земја и малку ce народите кои- 
што стенкале и ce мачеле толку под разни јареми на ропство- 
то како што е македонскиот народ. Порано турските, потоа 
бугарските, српските и грчките комитски војводи: павломела- 
совци, капетанвардовци, чоновци и гарефовци*), му ja  стегаа 
јамката околу вратот, a македонскиот народ востануваше, ce бо- 
реше, но не можеше да успее, за жал, да го добие и најелемен- 
тарното право — да може на својот мајчин јазик да плаче над 
гробовите на своите умрени.

Сите борби на македонскиот народ во текот на целиот 
револуционерен период, поради самата историска потреба, имаа 
за дел обединување на својата татковина и создавање на сои- 
ствена национална држава. Тие борби беа организирани и р а к о  
водени од македонските комунисти и ВМРО (Об.) и ce разви- 
ваа во тесиа врска и под влијание на развојот на работничкото 
движење во Грција и другите соседни земји.

Бугарската бурлсоазија отсекогаш ce обидувала преку свои 
агенти во националните македонски организации да ja  и с к о  
ристи ослободителната борба на македонскиот народ и да ја̂  
потчини на своите завојувачки планови. За време на окупаци- 
јата на земјата таа ќе ce обиде да присвои најголем дел од ма- 
кедонската територија. Во рамките на таквите барања го д о  
кажуваше и своето „историско право" на Костурската околија 
при што ce судри со интересите на ф аш и сти ч ка  И тали ја , која

*) Павлос Мелас, Цонтос Вардас и Гарефис ce водачи на грчките ан- 
дартски чети во Македонија т  Илинденското востание.
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исто така го истакнуваше правото на оваа и други области; 
на Македонија. За соперииштвото помеѓу Италија и Бугарија 
во Костурско ќе стане збор во овој прилог.

Боспоставување на окупаторска власт во Костурско 
пролетта 1941 година

При распарчувањето на земјата односно Егејска М акедо 
иија, Костурската околија и Преспанските села беа вклучени 
во италијанската окупациоиа зона. Иаредба за заземање на 
Костур доби 13-от пешадиски полк на 8-та. италијанска дивизи- 
ја  „Пинероло". Но Италијанците не успеаја први да влезат ва  
градот, туку први влегоа Германците*). Последните не им доз- 
волија иа италијанските единици дење да влезат во градот туку 
биле принудени да преноќуваат надвор од градот1). Таквото од- 
несување на Германците било мошне понижувачко и навредливо 
за италијанските окупатори, но тоа било иаправено како казна за 
неефикасноста на Италијанците. Германските трупи влегоа во 
Костур на 14 април 1941 година2). »

По окупадијата на Грција од Германците, со цел да ce 
разграничат компетенциите меѓу воеиите и политичките власти, 
Хитлер на 9 јуни 1941 година, ja  издава „Директива ЗГв) што 
воведуваше три окупациони зони: Германската, Италијанската 
и Бугарската, и ce разграничуваат нивните компетенции. Од овој 
датум, т.е. од 9 јуни 1941 година, Италија е соокупатор во Грција 
и во својата окупациоиа зона ги врши сите функции, воени и 
политички. Италијанската окупациона власт во Костур воспос- 
тавена е во јуни 1941 година. i

За командант на Костур бил назначен полковникот Венери, 
командант на италијаискиот полк. За негов аѓутант и одговорен 
на 2-то биро за информации и шпионажа бил именуван поруч-

*) Италијанските трупи не молсеа да го скршат отпорот на Грчката 
армија во Албанија. Грчко-албанската граница ja преминаа само по потпи= 
шувањето на третиот протокол за безусловна капитулација од 23 април 1941 
година со учество на италијанскиот генерал Фереро. Истиот ден Грчката 
армија го предава оружјето и ce пшлекува од подрачјето на Епир по дол- 
жината на грчко-албанската граница. Во Костур пристигнува дури кон крајот 
на месец април 1941 година»

г. Ιω. II. ΓΙατυαχυρ&ακοπούλου, 5>Βούλγαροί. καί Ιταλοί εγκληματίαι ττολέμοτ 
εν Μακεδονία. „ΑΕΤΟΣ44 ,Α. Ε. - Αθήνα*. - 1946 σ. 13. Од говорот на јавниот обви- 
нител при судењето на Равали и Калчев.

2. Γενικόν Επιτελείον Στρατού. Διευθύνσις ιοτορίας Στρατού. Ο Ελληνικός 
Στρατός κατά τόν Δεύτερον Παγκόσμιον πόλεμον. Το τέλος μιας εποποιίας. Απρίλιος 
1941. Εκδόσις διευθύνσεως ιστορίας στρατού Αθήναι, 1959, φ. 704/Α/Ι, σ. 71.

3) Β. И. Дашичев, Банкротство стратегии германского фашизма. Из- 
дателство „Наука”, Tom 1, Москва 1973, 719—721.
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никот Равали*). Бидејќи го познавал грчкиот јазик, тој речиси 
целосно раководел со работите во врска со комаидувањето во 
градот, врбувањето на агенти, организација на контрачетништво- 
то. Во тоа својство тој организира шпионска служба од потка- 
жувачи при италијанската Командантура во Костур**). Според 
пишувањето на весникот „Лајки фони“4), Равали ги собирал сите 
агенти на Метаксасовата диктатура. Со помошта на овие агенти 
првиот браи на терор го насочил против населението на ма- 
кедонските села во оваа околија. За раководител на италијан- 
ските одреди за потера бил назначен италијанскиот мајор Дела 
Примо.

Равали со Штабот на своите агенти аспеал: а) Да го открие 
поголемиот дел од скриеното оружје што било криено од гру~. 
пата на отпорот во Костурско, б) Да уапси голем број активио 
ти, кои биле на чело на движењето на отпорот, в) Да го теро- 
ризира населението. Тој веднаш покажал грижа за своите аген-, 
ти, т.е. за сите што добро му помагале. На овие монар- 
хисти и агенти Равали им издал дозволи и создал услови за. 
трговија и слободно движење низ цела Македонија и Албанија^ 
како и HPI3  некои градови на Грција. Посебно треба да ce на-( 
гласи дека италијанските окупадиони власти костурската о к о  
лија ja  изолирале од секоја врска со германската окупационај 
зона и речиси создале едиа посебна држава со воведување на 
најтежок режим. Олеснувања, ce разбира, имале само неговите, 
соработници5).

*) Равали — Џовани Равали, шеф иа италијанската полмцмја во Кос- 
тур од средииата на јуни 1941 година, познат разузнавач и организатор на 
македонските контрачетнички формации во Костурско.

**) Меѓу нмв биле и Филактидис од село Загоричани, Михалис Кл-о- 
нарис — Грк од Додеканезите, Андриадис Грк од италијанско потекло, 
родум од северна Италија, учител во Воден каде што ce оженил за Маке- 
донка. Зборувал италијански, грчки и македонски. Бил плаќан од италијан- 
ската команда. Од јуни 1942 година по назначувањето на Пападакис за ок- 
ружен началник, под негово влијание работи против комитатот. Панајотис 
Цамисис од Костур, Томас Статис од Костур, Елени Стојану, Тзјата Марија 
и Цона, Алекос и Параскевас Мавридис од село Четирок, Нејмакис од село 
Жупаништа и други Грци. Сд Македонците на Равали му помагале Борис 
Стојавоов, кој пребегнал во Германија каде што бил фатен, a грчките власти 
и не помислиле да го побараат. Пандо Макриев од село Четирок, Костурско. 
војвода на контрачетништвото во Костурско, ликвидиран од Првата ^дарна 
егејска бригада. Лука Дамјанов од село Дреновени, Костурско, еден од глав- 
ните агенти на окупаторот и организатор на контрачетништвото во Костур- 
ско. Кузо Кирјаковски, Ристо Насковски од село Језерец, Костурско, бугар- 
ски агент, ликвидиран од ЕЛАС. Јани Наумов Минов, контрачетник од село 
Сетома, Костурско, учествувал во убиството на Лазо Алексовски, во март 
1944. Ликвидиран е од Првата егејска ударна бригада. Ставро Томов од село 
Сетома, Костурско, контрачетник и дирвктниот убиец на Лазо Алексовски. 
Ликвидирал е од Првата егејска ударна бригада.

4. ,,Ααίκη φονή‘% όργανό τού Γραφείου Π εριοχής Μακεδονίας τού Κ Κ Ε , 24 
φεβρουαρίου 1946, αρ. φυλ. 458.

5. ,,Λαίκή φονή·· ..., Χρόνος ΙΙος, Περίοδοε Β’, 26 φεβρουαρίου 1946, αρ. φυλ. 
459, σ. I.

8 Исторша
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Италијанските окупациони власти костурската околија, 
Епир и некои други области ги прогласија не за Zonas occupa- 
tas, како и другите области, туку за Zonas Reservatас. Тоа, кака 
што ce потврди за време на судскиот процес при судењето на 
Равали, беше резултат на намерите на Италија горните областИ| 
да ги присоедини кон „велика Албанија“ , т.е. кон италијанска- 
та империја. Италијанските фашисти ce надеваа дека со созда- 
вањето на „велика Албанија" ќе успеат да ги придобијат Албањ 
ците.

Поаѓајќи од таквите империј алистички планови, италијан- 
ските окупациони власти ce обиделе да создадат услови за при- 
соединување на Костурската околија и Преспанско кон „Ве- 
лика Албанија", a еден мал дел на вооружените македонски 
села во Костурско да ги стават под контрола на грчката квио 
линшка власт.

Бидејќи цивилната власт ce наоѓала во рацете на грчките 
квислинзи, марионетските влади на Атина со одобрение на ита- 
лијанските окупациони власти во Костур на должност окруж- 
ни началници биле назначени: Петрован, Пападакис, Спилјотис 
и Макеас, за началник на жандармеријата Константинос Анто- 
ниу, за јавен обвинител Кантјотис. Во Костур биле поканети 
на државна служба и многу офицери на Грчката армија, осо- 
бено оние што воделе борби против македонското национално- 
ослободително движење до и по Илинденското востание така- 
наречените Македономахи. Меѓу нив бил и генерал Пихеон. Ка- 
ко соработници на италијанските окупациони власти биле: Me- 
sac, окружен началник, Харисјадис, окружен началник, Г. Бу- 
рис — поручник на жандармеријата6) и други.

Италијанските окупациони власти заедно со грчките квио 
линзи со засилувањето на административниот и полицискиог 
апарат, претежно со воени лица, дури и генерали, имале за 
цел да ja  спречат заедничката борба на македонскиот и грч- 
киот народ против окупаторите, како и против квислиншката 
власт и нејзините оружени формации што дејствувале не само 
во Костурско, туку и во сите други области на Егејскиот дел 
pia Македонија. Освен соработката со квислинзите италијански- 
те окупациони власти ja  прифатиле и помошта на бугарската 
пропаганда. Но тие брзо сфатиле дека не е лесно да ce скрши 
заедничкиот отпор на македонскиот и грчкиот народ, a уште 
повеќе да ce придобие македонското население во оваа околија 
со зн ач а јн и  револудион ерн и  традиции . Тогаш италијанските 
власти прибегнуваат кон различни други политички акции дури 
и обид за присоединување на Костурско и Преспанско кон „Ве- 
лика А лбанијаf со помошта на група агенти и шпиони врбуванн 
од Равали,

„Ελεύθερέ Ελλάδα“, 22. 3. 1946, αρ. φυλ. 458,
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Обид за присоединување на Костурско и Преспанско 
кон „Велика Албанија“

Во почетокот на италијанската окупација политичките ин- 
тереси на Италија и на Бугарија биле спротивни. Италијанците 
Костур сакале да го присоедииат кон Албанија, a Бугарите кон 
Бугарија. Ова е една од главните причини поради што ита- 
лијанските окупациони власти, во почетокот, не дозволувале 
назначување на окружен началник во Костурско, туку само ра- 
ководител без широки државни функции. Поради разијдување- 
то на интересите меѓу Италија и Бугарија, бугарскиот универ- 
зитетски професор Доичев, назначен летото 1941 година како 
преведувач при италијанската Команда во Костур, беше п р о  
теран* 7). >

Со цел да ce прикаже дека присоединувањето го бараат 
жителите на околијата, Равали меѓу своите агенти барал луѓе 
што ќе го постават барањето за присоединувањето на Костур 
кон Албанија. Равали составува еден записник и преку своите 
шпиони го растура меѓу населението со цел истиот да биде 
потпишуван како петиција (меморандум)*)· Италијанските оку- 
пациони власти, за да го дезинформираат населението, проши- 
риле гласови дека ако Костур не ce присоедини кон Албанија, 
тогаш ќе дојдат Бугарите8).

Грчката квислиншка власт на Костур веднаш остро реа- 
гирала. Градоначалникот на Костур Гер. Вулерис, полковник, 
поднесол опширен извештај до Министерството за внатрешни 
работи на квислиншката влада во Атина во кој ги опишал пла- 
новите на италијанските окупациони власти во Костур. Влада- 
та на премиерот Г. Чолакоглу преку Генералниот секретар на 
Министерството за внатрешни работи Леонидас Батринос подне- 
ла протестно писмо до Германците со кои последниот тајно со- 
работувал. Според Григориу Ем. една интервенција на Герман- 
ците, no барањето на квислиншката влада на Чолакоглу Р., ш  
спречила плановите на Равали. Германците немале доверба во, 
Италија и не сакаа да предизвикаат нов бран на судири меѓу 
Италија и Бугарија, од една страна, и Грција, од друга страна, 
околу териториите што беа вклучени само како окупациони 
зони со директивата број 31 од 9 јуни 1941 година.

*) На судскиот процес Равали изјавил: ,,Βο оостојба сум да потврдам 
дека: 1. Василис Русулис, лекар заедно со својот тест Ах. Алвнос и ео бив: 
шиот градоначалник на Костур Фил. Пихеон поткажуваше во италијанската 
Команда за тогашниот градоначалник Гер. Вулерис. 2. Истите испратиле една 
женска делегација до италијанската Команда, која побарала^ а) Да ce проте» 
раат сите старогрцм од Костурска околија и б) Костур да ce присоедини 
кон Албанија". (Весник „Ризоопастис", орган на ЦК на КПГ, година 29-та, 
Атина, 7 март 1946# бр. 9697, C. 1).

7. Τω, Π. Παποίκυριακοπούπου, „Βούλγαροί, καί Ιταλοί εγκληματίαν εν Μακε
δονία“, „ΑΕΤΟΣ“. - Αθήναν - 1946, σ. 18.

8. „Ριζοσπάστης“ όργανό της ΚΕ του ΚΚΕ, Χρονος 290ς, αρ. φυλ. 9697, 
Αθήνα 7 ηαρτίου 1946, σ. L

8*
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Равали пројавил големо незадоволство од градоначалниког 
Вулерис и решил да го истера. Со помошта на своите шпиони 
тој организирал митинг со учество само на жени против Ву- 
лерис кој ce обвииува дека не е способен да го реши снабдува- 
њето на околијата со прехраибени продукти и сл. Овој митинг 
бил иовод за Равали да го истера Вулерис Р. од Костур и да 
ce ослободи од него. Вулерис Р. бил интерниран во Лариса, a 
потоа во Германија9). По горните настани, италијанските пла- 
нови за присоединувањето на Костур кон Албанија останале 
меостварени10). Обидот на Равали да создаде движење на „Албан- 
ците“ од Костурско за неговото присоединување кон Албани» 
ja  претрпел неуспех. Во оваа игра му помагале Харисјадис, Пан- 
тзјос и некој си Статис, агент на Равалис и Хатзијанис. Сепак, 
во ноември 1941 година, со меморандум до Мусолини, група 
домашии предавници и агенти на Равали од албанско и влашко 
потекло побарале присоединување на Костурската околија кон, 
„Велика Албанија”11).

Ако ce проаиализира прашањето, врз основа на кои 
претпоставки ce базирале намерите на италијанските окупациони 
власти со обидот за донесувањето на одлука за присоединување 
на Костурско кон Албанија, ќе ce види дека таа 5и била апсо- 
лутно неоснована*)· Податоците за етничкиот состав на насе- 
лението во Костурско во тој период, врз база на статистичките 
податоци изнесени во извештајот на Бугарската обласна дирек- 
ција во Битола, изгледаат вака:12)

s
сЅS3ноѕ   ̂a о vë т ѕЕ-

03

i§! ’s

лсЗ

I
џ £. <о § Ί & a g B

U
о gп а в% h a

( f  4
u
№ è 5

13.954 75.143 7.868 45.304 5.501 26.889

Ђ Истото.
1о. Ιω. Π. Παπακυριακοπούλου, „Βούλγαροι ηαί Ιταλοί εγκληματιαι πολέμου εν 

Μακεδονία“', „ΑΕΤΟΣ“, A. Ε. — Αθηνοα — 1946, σ. 18—21.
11 · ,,Λαίκη φονή“ . . . , Χρόνος ΙΙος, Περίοδος Β% αρ. φυλ. 459, 26 φεβρουαρίου 

194 , σ. ί .
12) AM, Фонд: „Обласна дирекција Битола”. Писмо до М инистерство 

то за надворешни работи и Министерството за внатрешни работи и иа- 
родно здравје, број 654 од 5. IX  1942 година.

*) Костурската околија во тој пвриод, според бугарскиот документ, има- 
ла 102 села. Од табелата ce гледа дека македонското население го сочинуваат 
околу 60%, a грчкото — 35%, од кое 25% ce бегалци од Мала Азија. Ал- 
банците и власите го сочинуваат само околу 5%. Преселените Грци ce 18.982 
души, 360 албански домаќинства со 1830 дупш и 225 цинцарски домаќинства 
со 1120 души. Бугарски домаќинства и Бугари — çe однесуваат на македон- 
ските домаќикства и Македондите,
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Според спроведената анкета на партиските повереници* 13) 
од 1941—1942 година македонското иаселение во Костурско из- 
несувало 7 5 , 2 %  од вкупиото население на околијата**).

Според еден извештај иа Битолската обласна дирекција 
упатен до Министерството за надворешни работи (политичка 
дирекција) и копие до Министерството за внатрешни работи и 
народно здравје (Централно управление) во Софија, ce покре» 
нувало прашањето дека италијанските окупациони власти во 
Костур подготвувале план за приклучување на Мала Пресиа 
што до војиата влегувала во составот на Леринско, кон „Царе- 
дворскиот околиски центар во границите на Албанската др- 
ж ава“14). Мала Преспа и Долна Преспа биле вклучени во ита- 
лијанската окупациона зона. Обидот на Италијанските окупа- 
тори никогаш не бил остварен. За илустрација и поткрепа на 
горната констатација ќе наведеме податоци за составот на на- 
селението во секое преспанско село во тој период15).
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1 2 3 4 5 6 1

Граждено 70 645 70 645 — —
Трново 14 95 14 95 — —
Орово 65 520 65 520 — —
Винени 24 150 — — 24 150
Ахил 12 72 12 72 — —
Нивици 120 1.050 120 1.050 — . —
Опаја* 32 315 32 315 — —
Дробитишта 10 74 10 74 — —
Р'би 90 770 70 620 20 150

**) Секако, бројната состојба на македонското население во оваа око- 
лија според еден друг податок беше значително поголем^ Македонци 54.995 
— 72,2%, Грци 15.425 — 21Д%, Цинцари 1.796 ИЛИ 2,5%. ВИДИ: AM, ф0НД: 
„грција ВО 1945—-1955", К. 2, АЕ : IV/29.

13) Државни архив Секретаријата за иностраие послове (ДАСИП), 
Београд, фасц. 98. Л. Лазаров. „Кон прашањето за остварување на иацио- 
налните права на Македонците во Егејска и Пиринска Македонија на 
Париската мировна конференција во 1946 година. „Гласник”, 2—3, Скопје 
1981, 181.

14) AM, Фонд: „Обласна дирекција Битола”. Извештај број 687 од 
14 септември 1942 година. Кон број 652 од 5. IX  1942 година.

15) Истото.
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1 2 3 4 5 6 7

Герман 312 1.535 312 1.535 - —
Штрково 52 450 52 450 — —
Рудари 73 614 73 614 — —
П'пли 60 520 32 310 28 210
Оровник 32 325 32 325 — —
Буковик 54 610 54 610 — —
Л'к 62 620 62 620 — —
Дреново 28 214 28 214 — —

Желин* 47 355 47 355 — —
Ошчима 18 165 18 165 — —
Руља* 24 245 24 245 — —
Брезница* 126 1.130 126 1.130 — -
Псодерит* 28 246 28 246 — ...

Вкупно 1.353 10.720 1.281 10.210 72 510

Според пишувањето на весникот „Лајки фони“ од 19 фев- 
руари 1946 година, број 453, со капитулацијата на Италија Џо- 
вани Равали не им ce предал на Германците, туку пребегнал 
во планината и ce поврзал со англиските агенти таканаречени- 
те офицери за врска при штабовите на ЕЛАС и станал англи- 
ски агент со број 1716). „По ослободувањето на земјата, додава 
Равали, ме позна еден офицер на ЕЛАС од Костур гл  ме уапсија, 
a подоцна им бев предаден на Англичаните. По сослушувањето, 
англискиот офицер ми дозволи да ce вратам во Италија, но во 
Солун бев препознат повторко од некој си костурчанин и грч- 
ките власти ме уапсија".

Еве што вели сведокот, Василис Иконому, адвокат, жител 
ва град Гревена, кој за време на своето службување во ЕЛАС 
беше претседател на Воениот суд при IX дивизија на ЕЛАС: 
„Равали го фатија единиците на I дивизија, го предадоа на IX 
дивизија и по наредба на Штабот лично ja  вршев истрагата. Во 
почетокот на октомври 1944 година истрагата беше завршена* 
Од главниот штаб на ЕЛАС беше побарано да биде составен 
специјален Воен суд за да му ce суди на Равали. Главниот штаб 
на ЕЛАС не го одобри барањето на IX дивизија, бидејќи тогаш

*) Под поимот бугарски домаќинства и Бугари ce мисли на Македон- 
ците. Селото Опаја е растурено уште од Балканските војни. Селата Желин и 
Брезница спаѓаат во Костурската околија, Руља во Леринската, a во Псодери, 
никогаш немало македонско население. Испуштени ce селата Мелово и Трнаа.

16. ,,Λαίχή φονή“ ..., 19. 2. 1946, Χρόνος ΙΙος, Πεόοδος Β ’, αρ. φυλ. 453. Од 
искажувањето на Равали при судењето во февруари 1946 година во Атина.
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веќе во Атина пристигнаа тројца министри на Владата. на Нацио- 
налното единство и со одлука иа последната, сите воени злоо 
торници требаше да одговараат само пред Владата. Џовани Ра- 
вали ce наоѓаше во притвор од единиците на EJIAC до 17 март 
1945 година, a no извесниот договор на Веркиза тој беше пре- 
даден на еден англиски мајор, беше составен соодветен запис- 
ник. Заедно со Равали им беа предадени од EJIAC на истиот 
англиски мајор и Калчев, Димчев и уште 248 комитаџии и пао- 
џии, заедно со истражните материјали ..  ,“17). Понатаму, Василис 
Иконому во своето излагање пред судот додаде, дека Англича- 
ните го ослободиле Равали во Солун, но бил препознат од 
офицер на ЕЛАС, a потоа притворен. „Од 248 затвореници, пре- 
дадени од EJIAC на јавниот обвинител на Кожани, додава Ико- 
ному, само 45 останаа во затвор, a другите беа ослободени“. Во 
почетокот на 1946 година, Равали е осуден на доживотен затвор, 
a јавниот обвинител побара смртна казна18).

Барање на таканареченото „Костурско друштво“ за< 
присоединување на Костурската околија кон Бугарија

Италијанските окупациони власти во Костур тесно сора- 
ботувале со квислиншката администрација со цел да го спречат 
брзиот развој на движењето на отпорот и да го оттргнат ко- 
митетот од влијанието на Бугарската фашистичка влада. Раз- 
личните бугарски братства, како, на пример, таканареченото 
„Костурско братство“ остро реагирале против репресалиите на 
италијанските власти врз македонското население кое го сме- 
тале за бугарско. Таквото реагирање ce гледа од една телеграма 
на Лазар Гошев, претседател на „Костурското друштво“ испра- 
тено од Битола на 5 јули 1941 година до Министер—претседа- 
телот Б. Филов, во која, меѓу другото ce вели:

„Костурската околија денеска поминува најстрашни маќи 
под јаремот на Италијанците поради грчките клевети. Итали- 
јанските војници беснеат по селата без да бидат казнети, ja  од- 
земаат храната, жестоко ги тепаат луѓето и ги напаѓаат жените* 
Живите сведоци што успеале да побегнат од крвопијците, по- 
криени со рани, раскажуваат за многубројните инквизиторски 
мачења. Селото Четирок е центарот на тие паклени маќи. Овде 
ce собрани Бугарите од околните села и на најжесток начин ги 
мачат, a откако ги доведуваат до свест со вода, ги бесат со 
главите надолу, со пумпи им ги наполнуваат мевовите (преку

17. „Ελεύθερη Ελλάδα“, απογευματινή εφημερίδα, Αθήνα, τετάρτη 27 μαρτίου 
1946, ,,Χρόνοςα., Περίοδος Β’, αρ. φυλ. 462. „Н δίκη Ραβαλι - Κ αλτσεφ...“

18. Ιω. Π. Παπαχυριακοπούλου, „Βούλγαροι καί Ιταλοί εγκληματίαι πολέμου 
εν Μακεδονία“, „ΑΕΤΟΣ“, A. Ε. - Αθήναι - 1946. 91.
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ЗаДното црево), луѓето повраќат преку устата. Имало и други 
неверојатни мачења. Има миогу жртви од ова адско мачење« 
Ќе наведеме само неколку: Христо Руков, Иваи Мелајчев, двај- 
цата од село Косинец, Ваигел Даутов, Сотир В лчев (највеќе из- 
мачени), Васил Даровичен — од село Драничево, Аргир Сукалов 
(избегал преку прозорот), Васил Трнов, Тико Сукалов — од село 
Граче, Фоти Галбов и Петар Димитров од село Желигоже*). Жр- 
твите ce обвинуваат дека како Бугари ja  мразат Италија“19).

Репресивните мерки на италијанските окупатори против 
македонското население на Костур, создаваат услови за поширо- 
ко активирање на Бугарската пропаганда и територијални бара- 
ња кон оваа македонска околија. Од јуни 1943 година бугар- 
ската пропаганда ce активира во западните области на Егејски- 
от дел на Македонија и особено во Костурско. Секојдневио при- 
стигиуваат во Лерин, во Костур и во Воден комисии на Буга- 
рите од Софија кои носеле храна, пари и оружје за комитатот. 
Голема активност пројавува извесниот Калчев, кој ce наоѓа во 
постојано движење Лерин—Битола, Солун—Воден и Костур. За 
координација на бугарската пропаганда, во Битола ce организи- 
ра филијала на Министерството за пропаганда на Бугарија, a 
еден дел од неговиот апарат ce префрлува во Костур под р а к о  
водството на Гошев. Во Костур доаѓаат „истакнати ' михаиловис- 
ти, Спиро Василев, Васил Стумбов, Георги Ѓатов, С. Стумбов, 
полковиик во резерва и X. и Л. Руков, кои ja  засилуваат сво- 
јата пропаганда во Кајлари.

Истовремено бугарските емисари организираат една група 
на комитатот од Папантониев, В. Ѓанаки и Калиманов и ja  ис~ 
праќаат во Софија, со цел да го следи развојот на прашањето 
за присоединувањето на западните области од Егејскиот дел на 
Македонија кон Бугарија и да ce погрижи за нивниот успех20). 
Причината за таквото активирање на Бугарите од јуни 1943 
година, според Григориу, ce должи божем на тоа дека „почнале 
да ce сомневаат за односот на Италијанците спрема нив, кои

*) Бутарските власти фатените и мачените Македонци ги претставуваат. 
како „Бугари". Повеќе од нив беа членови на КПГ и на групите на дви- 
жењето на оггпорот.

19) Архив на ВИИ—Београд, Фонд: НДХ, К. 250, бр. иа per. 54/1—2. 
Писмо на пратеникот на „Независна Држ ава Хрватска” до Министер- 
ството за надворешни работи. Политички оддел. Отсек за романските 
земји, Софија, 21 јули 1942 година, број Т. 159/42.

20. Εμμ. Θ. Γρηγορίου. ,,Τό βοτλγάρικον οργιον αίματος είς την  Δυτικήν 
Μ ακεδονίαν/1941-1944/, ΑΟηναι’ „ΠΥΡΣΟΣ*4, A. Ε. 1947, 5 8 -5 9
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пројавувале незадоволство за соработката на комитаџиите со 
партизаните на Народноослободителниот фронт (ЕАМ)*), ce 
обидуваат да ги убедат Албаиците, кои пројавувале незадовол- 
ство поради создавањето на контрачетништвото во Костурско, 
и дека целата оваа околија ќе биде присоединета кон Албанн- 
ј а . . . “21). Имајќи ja  предвид создадената ситуација, италијан- 
ските окупациони власти во Костур ce обидуваат преку поедињ 
ци, контрачетништвото да го стават под контрола на грчките 
квислиншки власти. За ова ќе стане збор во натамошниот текст 
од овој труд.

За да ce спречат бугарските аспирации на Костур, Лерин* 
Воден и другите области на Егејскиот дел на Македонија, Грч« 
ката квислиншка влада преку германските окупациони власти 
успева да ги поттикне Италијанците да преземаат мерки. Двај- 
цата окупатори — Германци и Италијанци — имајќи го пред- 
вид засиленото партизанско движење во овие области, неуспе- 
хот на Бугарите да го привлечат македонското население во 
својата орбита, острите протести на грчкиот елемент и на дви- 
жењето на отпорот против бугарското проширување, го испра- 
ќаат следното писмо до Управата на таканаречениот Македон- 
скобугарски комитет како одговор на меморандумот, со кој 
ce барало присоединување на Костур кон Бугарија.

„До Управата на Македонско-бугарскиот комитет на За- 
падна Македонија. Те Т. 70 и до Команто Пресинтјо — Костур 
Број на протоколот 12475/M/6/123 од 25. 3. 1943 година.

На 15. 3. 1943 година испраќаме одговор на вашето бара- 
ње за присоединување на Западна Македонија, за преземање 
на ефикасни мерки, коишто би придонесле за зачувување на 
редот.

Овдешната комаида на 3-от Армиски корпус ce грижи за 
испраќање на воена сила за да го задуши секој отпор. Врз ос- 
нова на известувањето што го добивме од Врховната команда 
во Рим, чест ни е да ве запознаеме, дека предлогот со кој ce 
предвидува присоединување кон Бугарија на горните области, 
е залуден. Испраќаме италијански корпус за да воспостави ред.

Според информацијата на Врховната команда, од Атина 
тргна оклопна колона во придружба на еден баталјон Камици» 
онеро**), во правец кон вашата област. Камшдионеро ce наоѓа 
на чело иа колоната.

*) Мораме да подвлечеме дека контрачетништвото во Костур како, 
движење, раководено од италмјанските и бугарските окупатори никогаш на, 
соработуваше со движењето на отпорот. Многу вовлечени Македонци брзо 
го напуштија и дури цели села са приклучија кон народно-ослободителното 
движење.

21) Истото, 58—59.
**) Црни кошули.
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Co императорски указ стапуваат во сила, членовите на За- 
конот на Министерството на војната број 3345 од 23. 2. 1931 
година што ce однесуваат на смртните казни за воено време. 
Нашата политичка полиција ce обврзува да го следи и да ja  
информира Командата на италијанската Командатура во ва~ 
шето седиште.

Одговорни за сериозни грешки ce сметаат командирите на 
Штабовите, бандите, групите, одделенијата и сите други што 
вршат контрола.

Поштенски сектор. ЈЛ Kano Ди Стато Мантзоре. Џенерал 
Дивизјоне Пинероло“22).

Со овој документ италијанската фашистичка влада го од- 
била барањето на Комитатот, зад кој стоела Бугарската влада, 
за присоединување на западните области на Егејскиот дел на 
Македонија кон Бугарија. Еве каква беше содржината на ме- 
морандумот испратен до Италијанската влада од страна на 
Македонско-бугарскиот комитат во Костур на чело со Пандо 
Макриев:

1. Признавање на Комитатот како официјален сојузнички 
Македонско-бугарски воен организам и, следствено, кон- 
доминиум;

2. Италијанската интендатура да го прифати снабдувањето 
и издржувањето на Комитатот;

3. Присоединување на Костурската околија, ако не воено,
барем политички кон Бугарија, или нејзиното автоми- 
зирање и )

4. Отстранување на грчката управа и предавање во раце- 
те на Комитатот23).

Овој меморандум според Григориу, Равали го испратил до 
Италијанската влада во Рим, преку италијанската дивизија во 
Трикала, a комитатот до владата на Софија, до Друштвото на 
„Западномакедонците“ и Иван Михаилов, преку курирот Ламб- 
ро Пинтзо. Фашистичката влада на Италија го прифатила само 
барањето за снабдувањето на Комитатот од интендантурата на 
италијанската армија. Одговорот дојде преку Командата во 
Корча, под која припаѓаше Костур.

Италијанскиот командант, револтиран од и н и ц и ја ти в и т е  на 
Равали и откако го соопштил одговорот на својата влада по 
неговиот колега, командантот на дивизијата во Трикала, лично, 
доаѓа во Костур со цел да ce сретне со водачите на комитатот. 
Тука ги повикал на состанок за да им каж е дека божем и  τοί

22) Истото, 59—60.
23) Истото* 40.
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го сака постоењето на комитатот и деќа нивното барање, ce 
разбира, ќе ce реши по дипломатски пат. До тој момент, ита» 
лијанската армија ќе укажува материјална помош.

Соопштението на Италијанскиот генерал било пренесено 
во Софија, која откако го добила меморандумот на МакедоН' 
ско-бугарскиот комитат во Костур, ja  интензивира работата 
за неговото остварување и ce одлучува за сериозна помош. За 
средбата меѓу италијанскиот командант и претставниците на 
Комитатот подробно зборува д-р Драгомир Димитров во својот 
опширен извештај од 17 април 1943 година број 305 од кој п р о  
излегува, дека на состанокот учествувал и полковникот Мари- 
нов, командант на XV охридска дивизија. „Командирот на ита- 
лијанскиот полк „Пинероло" во Костур полковник Венери, пи- 
шува Димитров, неколку месеци ja  одбегнуваше нашата средба 
од извесни причини и на крајот беше средена по нашата посета 
на Корча и по разговорите со командантот на дивизијата ,АРЕ~ 
ЦО"'24).

Италијанската Врховна команда во Грција во тој момент 
уште не го имаше одобрено создавањето на Македонско-бугар- 
скиот комитет во Костур и контрачетништвото. Поради тоа Ве- 
нери ja  одложуваше средбата со Бугарите. Еве што пишува 
Димитров во истиот извештај за овој случај: „Во секој случај 
тој (ce мисли на Венери — б.м.) призна дека организацијата на 
бугарската милиција (ce мисли на контрачетништвото во Кос- 
турско — б.м.) ja  почнал во почетокот на март 1943 година на, 
своја одговорност, a одобрение од Атина било добиено дури во 
почетокот на месец април, лично од генерал Џелоло. Ако тоа 
не би било дадено ,тој требало да си оди”\

Соопштувајќи за барањето за присоединувањето на Кос- 
тур кон Бугарија, Драгомир Димитров, пишува: ,Други праша- 
ња, коишто живо ги интересираат милиционерите (мисли на 
контрачетниците — б.м.) и бугарското население (ja негуваат 
големата надеж за побрзо присоединување кон општото Отече- 
ство) тие, чувствувајќи ce делумно за господари на положбата 
на северо-исток од градот Костур, повеќе немаат желба да ce 
обраќаат до грчките судови, да ги испраќаат децата во грчките 
училишта и сакаат да имаат своја црква — тоа го сакаат како 
награда за жртвите што ги даваат и коишто ce готови да ги 
даваат за општото д е л о .. ,“25). Италијанскиот генерал ништо

24) Дгр Драгомир Димитров, претставник на Министерството за над- 
ворешни работи на ЗБугарија.

25) AM, фонд: „Обласна дирекдија Битола". Писмо на д-р Драгомир 
Димитров до Министер-претседателот, Министерот за надворешни работи 
и исповедане и до Министерот за внатрешни работи од 17 април 1943, 
број 305*
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опредѕлено не им ветил на Бугарите, додава Димитров, дури m i  
рекол „дека тука диктира грчкиот закон и дека ништо не може 
да стори против него".

Различните политички комбинации меѓу нив и обидот на 
фашистичка Италија да го присоедини Костур кон „Велика Ал- 
банија" не беа остварени. He ce остварија и великобугарските 
планови за присоединувањето на истата околија кон фашистич- 
ка Бугарија. Фашистичките влади на Италија и Бугарија не беа 
во состојба да внесат корекции во определените граници на, 
окупационите зони од Хитлер. Секое територхдјално барање на 
Италија и Бугарија врз нови македонски области сретнуваше 
отпор од страиа на Третиот рајх, бидејќи македонскиот прос- 
тор имаше големо стратегиско значење за германските окупа- 
циони војски во Грција, a доста влијаеше и недовербата кон 
своите сојузници, кои не престануваа да ce судираат околу при- 
добивањето на нови македонски територии.

Формирањето на Нталијански „Доброволен одред“ 
во Костурско

Италијанските окупациони власти и Грчката квислиншка 
администрација во Костур, откако ce убедиле дека не ce во 
состојба да го придобијат македонското население и да ce сп ро  
тистават на засиленото партизанско движење во околијата, ce 
обидуваат македонското контрачетништво да го стават под 
контрола на Грчката квислиншка власт. Италијанските окупа- 
циони власти заедно со месната администрација на Костур вр- 
шат притисок врз водачите на вооружените македонски села. 
Ce прави обид вооружеиите Македоици да ce признаат како 
некакви „доброволци“, со цел да ce воспостави влијанието на 
грчката власт во македонските села на Костурско.

Под влијанието на месната грчка власт, италијанскиот ко- 
мандант на Костур — Венери, Македонците ги нарекува „буга- 
рофони" на што остро реагира Бугарската влада во Софија. На 
различните бугарски протести Венери одговара дека направил 
грешка што дозволил да ce формира „Македонско-бугарски ко- 
м и т е т В е н е р и  ja  губи довербата кон Бугарската влада за неј- 
зините планови и стремежи, бидејќи ce плаши од пошироко вли- 
јание н а  Б у г а р и ја  в р з  м а к е д о н с к о т о  н асел ен и е . Бугарската вла- 
да тоа го препишува на италијанското кокетирање со грчките 
квислинзи. Поради таквите стравувања Венери размислува да 
создаде еден „Италијански доброволен одред^, во чиј состав 
во почетокот ќе влезат Македоици, a понатаму ќе учествувааг 
и Грци од Костурската околија. Италијанскиот командант вед-
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наш побарал да му ce испорачаат италијански униформи, a грч- 
ката квислиншка власт била задолжена да обезбеди парични 
средства за исплаќање личен доход на „доброволците“26).

Со новите „доброволни одреди“ италијанските окупациони 
власти заедно со грчката администрација имале цел да внесат 
раздвојување меѓу вооружените Македонци за поуспешно да 
го потчинат македонското население под Грчка квислиншка 
власт. Главна цел на италијанскиот „доброволен одред", во чиј 
состав ќе влезат во прв ред Македонци, не е само тоа што тој 
ќе ii биде потчинет на грчката власт, туку и ќе извршува зада- 
чи што ќе бидат насочеии против самото македонско население 
на Костурската околија.

Од страна на грчката администрација ce врши силен при- 
тисок не само врз вооружените Македонци, туку и врз целото 
македонско население. Така, на пример, „окружниот началник 
на Костур му предложил на еден од водачите на вооружените 
Македонци Лука Дамјанов еден милион драхми, a подоцна mho- 
tv повеќе, за да ce постигне договор меѓу грчката власт и така- 
наречениот „Македонско-бугарски комитет“27). „Костурскиот вла- 
дика — ce вели во писмото на Битолската обласна дирекција — 
сметајќи го комитаџијата Паскал Ганакиев*) од село Мањак —- 
Костурско, за едеи од влијателните, му предложил 500 златници 
под услов да ce потчини на грчката администрација на Кос- 
тур"28).

Италијанските окуиациони власти во Костур од пролетта 
1943 година, кога ce засилува партизанското движење почну- 
ваат со политика на кокетирање со месната грчка администра- 
дија, поради што грчката пропаганда одново ce активира. Грч- 
ките квислиншки власти во Костурско ги обновуваат своите 
усилби за да го придобијат расположението на италијанските 
власти. Костурскиот окружен началник го посетил полковникот 
Венери и му предложил, Окружната управа да му исплаќа ме- 
сечно на секој од воорулсените Македонци по 150.000 драхми. Be- 
нери не одлучил иишто, но му препорачал директно да разгова- 
ра со Штабот на комитаџиите во Костур каде што отишол со 
неколку Грци со цел да ja  изрази „грижата ‘ на грчката квис- 
линшка власт спрема „комитаџиите што ce борат против банди-

*) Паскал Ѓанакиев и неговиот брат Васил Ганакиев од с. Мањак, Кос- 
турско 14маа по два сина партизани, кои загинаа. ,

АМ; фонд: ,;Обласна дрхрекција Битола”. Писмо број 590 од 18 
јули 1943 година до Министер-претседателот, Министерот за надворешни
работи на Вугарпја. ^

27 ) Истото.
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те" (ce мисли на партизаните на EJIAC — б.м.). Комитскиот во- 
дач Васил Ганакиев не го прифатил предлогот на Грците и по- 
ради тоа не бил постигнат компромис29). ι

Нема сомнение дека грчката квислиншка власт со помош 
на италијанската окупациона власт во Костур сакала да пос- 
тигне три цели: Прво, вооружените македонски села да ги ста- 
ви под контрола на грчката администрација; Второ, да ги лик- 
видира бугарското влијание и пропаганда во Костурската око- 
лија и Трето, со оружјето на окупаторите и материјалната по- 
мош на квислиншката власт, вооружените македонски села да 
продолжат да му служат на окупаторот, но под грчка контрола.

* *

За причините што го оневозможија приклучувањето на Кос- 
турско кон Бугарија ce говори во еден политички извештај на 
посланството на „Независна држава Хрватска" во Софија30), во 
кој меѓу другото ce вели: „Во почетокот на оваа недела мини- 
стерот—претседател Б. Филов и Јоцов ce вратија од патувањето 
низ Македонија. Kora на 16. VII. 1943 година разговарав со него, 
тој ми нагласи дека положбата и расположението во Македо- 
нија ce добри. „Филов зборуваше за положбата во Костур и за 
тоа дека би било најдобро кога Бугарската армија би ja  оку- 
пирала цела Јужна Македонија (ce мисли на западниот дел на 
Егејска Македонија — б.м.), која уште ce наоѓа под грчка власт, 
односно делумно под италијанска окупација, но тоа засега, за 
жал, не е можно, бидејќи треба да ce имаат предвид грчка- 
та влада, германско—италијанските односи на Балканот и ита-; 
лијанското спротиставување

Постоеја многу објективни причини за што Германците и 
Италијанците ce спротиставувале против приклучувањето на 
Костурската околија кон Бугарија. Во врска со горните причи- 
ни, Божилов во разговорот со бившиот хрватски пратеник во 
Софија, Владимир Жидовец, во кој меѓу другото му рекол: 
„ . . .  Костур уште не е приклучен кон Бугарија, бидејќи Буга- 
рија сака да види што ќе направат Германците со организаци- 
јата на Албанската, Грчката и Српската држава, која работа 
овие денови е во тек . . . Бугарија мора да настојува пред cè да

2Р) AM, Фонд: „Обласна дирекција Битола”. Писмо на Битолскиот 
обласен директор до Министерството за надворешни работи во Софија, 
t’ooJ 415 од 25. V 1943 година.

30) AM, Фонд: НДХ, М—304. П олитички извеш тај број X X IX  од
M3, 2.



го реши и ова прашање и да ги приклучи овие краишта, a Гер- 
манците прават грешка ако им веруваат на Грците, Србите и 
Албанците“31).

Во текот на фашистичката окупација македонските кому- 
нисти и целиот македонски народ од овој дел на Македонија 
не беа поведени од омразата поради националното угнетување 
од грчките капиталисти до војната и демагогијата на окупато- 
рите, a особено на бугарскиот империјализам и шовинизам што 
беше сателит на Хитлер и Мусолини, туку стапија во национал- 
ноослободителната борба заедно со грчкиот народ и со н а р о  
дите на Југославија против завојувачката фашистичка оска, за 
победа на поробените народи, зашто само тоа претставуваше га- 
ранција и за нивната национална и социјална слобода. За жал, 
големите жртви на македонскиот народ против окугхаторите не, 
ги дадоа очекуваните резултати.

Spiridon BLAGOEV
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The Italian  occupying authorities the K ostur region, Epyrus 
and other counties have declared not for ZONAS OKKUPATAS, 
like the  o ther regions, bu t for ZONAS REZERVATAS. This, as it 
was confirm ed during the legal process of Giovanni Ravali, was a 
result of the intentions of Italy to join the upper regions towards 
„G reat Albania“ .

From June 1943 the Bulgarian propagande in the w estern re
gions of the Aegean p art of Macedonia and especially the K ostur 
region became m ore active. The reason for such an engagement of 
Bulgaria is due to  the fact tha t they started  doubting about the 
attitude of the Italians towards them.

The attem pt of the fascist Italy tö jo in  K ostur to „Great 
Albania", was unsuccessfull. The great Bulgarian plans also did 
not come true  for joining the same region the fascist Bulgarie. The 
fascist Bulgaria and Italy were not in a position to make some 
corrections in the determined borders of the H itler's occupying 
zones. Each terito rry  requirem ent of Italy and Bulgaria over new 
Macedonian regions was opposing by the Third Reich, as the Mace
donian terito rry  had a great strategic meaning for the German 
occupying forces in Greece, and had a strong influence and unsa
tisfaction tow ards its allies.


