
Кузман ГЕОРГИЕБСКИ

ИССЕЛУВАЊЕТО И ЗГРИЖУВАЊЕТО HA ДЕЦАТА—БЕГАЛЦИ
о д  е г Ејс к и о т  д е л  н а  м а к е д о н ш а  в о  в р е м е т о  н а

ГРАГАНСКАТА ВОЈНА (1946— 1949 ГОДИНА)

Македонскиот народ од егејскиот дел на Македонија, уче- 
ствувајќи масовно во антифашистичката борба 1941-—1945 го- 
дина, ce надеваше дека во оваа Народноослободителна борба 
ги извојува ii своите национални лрава. За таа цел постоеја и 
реални услови: беа формирани македонски единици, беше соз- 
дадена македонска азбука, печатен македонски буквар, отворе- 
ни македонски училишта, публикувани весници на македонски 
јазшс итн. Меѓутоа, поголемиот дел од раководството на К П Г , 
под чие раководство ce водеше Народноослободителната бор- 
ба, не беше искрено кон оправданите стремежи на македон- 
скиот народ за извојување на националните права.

Токму кога Славено-македонскиот Народноослободителен 
фронт имаше реална перспектива да постигне уште поголеми 
резултати за помасовно вклучување на Македонците во осло- 
бодителната борба, раководството на КПГ во април 1944 година 
донесе одлука за расформирање на СНОФ и СОВ (Славенома- 
кедонската ослободителна војска). Со овој смислен потег рако- 
водството на КПГ покажа дека повеќе сака да пактира со де- 
сницата, отколку да има силен сојузник во лицето на СНОФ и
сов.

Како резултат на таквата начелна политика на раковод- 
ството на КПГ дојде до потпишување на капитулантскиот д о  
говор во Либан со Георги Папандреу во 1944 година, потоа во 
Казерта на 26 септември 1944 година, со кој Народноослободи- 
телната војска на EJIAC ce стави под комавда на Георги Па- 
пандреу, со право да ja  расформира кога сака, a тој тоа право 
му го пренесе на командантот на англиските воени сили во 
Грција, генерал Скоби2). Договорот во Варкиза од 12. II. 1945 
година, доаѓа како последица и на претходното капитулантско

*. Ристо Кирјазовски, Македонски национални ииституции во Егеј- 
скиот дел на Македонија (1941 — 1961), Скопје, 1987, стр. 33

2. Исто, стр. 74
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држење на раководството на КПГ во преговорите со десница- 
та. Со овој договор беа забранети сите придобивки што ги има- 
ше извојувано македоискиот народ и нововоспоставената мо- 
нархофашистичка власт започна да применува средновековен 
терор врз македонското население.

„Органите иа власта, жандармеријата, полицијата, војска- 
та и вооружените терористички банди ce нафрлија врз голо 
ракиот македонски народ. Убиствата, маченијата, палежите, 
масовните силувања беа секојдневна појава... во периодот
1945 — 1946 година ce регистрирани: 400 убиени, 440 силувани 
жени и девојки, 8.145 затворени, 4.209 судени, 3.215 осудени 
13.529 интернирани по остроозите, 13 полудени од мачење, 1.291 
изгорени куќи, 80 ограбени села, 1.605 ограбени семејства, 45 
иселени села, 1943 иселени семејства. За да го спасат својот 
гол живот, Македонците беа принудеии да бегаат по планини- 
те, друг-и да ги напуштаат своите огништа т да нобараат засол- 
ништа во соседните народни републики. Само во H Р Македо- 
нија до крајот на 1946 година, пребегаа повеќе од 20.000 Ма- 
кедонци".3)

За тешката положба на Македоициге во егејскиот дел на 
Македонија органот на КПГ „Ризоспастис“4) пишува: „Ѕверско 
гонење на Македонците; нечуени оргии# ограбување на нивните 
имоти, мачења, прогони, апсења. Забранет им е мајчиниот ja- 
зи к"... „Проблемот на. Словеномакедонците е еден од сериозни- 
те проблеми на Македонија. Станува збор за малцинство од 
180.000 луѓе (иако бројката беше многу поголема — б. м.) кои 
живеат во компактни маси, главно во Лерикскиот округ 80% 
од населението ce Словеномакедонци, во Костур 70%, потоа 
Воденскиот округ и во Кожани.

.. .Ce врши терор врз повеќе од 200 Славеномакедонски 
села. Во село Ракита кое има 200 домаќинства ce лрогонети 
220 лица. Во 13 села од Леринско и Соровичко од вкупно 8.500 
мачени ce 3.400 жители. ..

При такви услови природно дека ќе ночне масовно бега- 
ње на Македонците. Цели села бегаат во планините или бараат 
засолниште во Југославија. Видов словеиски села во кои 90°/ö 
од мажите ce избегани, од други ce избегани 60—70% од села- 
ните, a во некои нема ниеден жител!"

Во таква несносна и мачиа состојба во првите месеци на
1946 година, запсчна Граѓанската војна за одбрана пред cé на 
голиот живот ih за одбрана на честа и имотот на македонскиот 
човек. КПГ го прогласи како почеток на востанието 31 март 
1946 година, кога на денот на изборите еден партизански од- 
ред ja  нападна жандармериската станица во Литохоро.

3. Исто, стр. 102
А. „Ризоспастис“ од 13. I. 1946; — AM КПГ и Македонското нацио- 

нално прашање 1918—1974, стр. 340—342.
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Меѓутоа, треба да ce нагласи дека за македонското насе- 
ление настапуваат уште потешки денови веднаш по воспоста- 
вувањето на монархофашистичката власт во Грција, поради 
пгго, во големи групи, без никакви предмети, со мали бовчи, 
спасувајќи го голиот живот пред монархофашистичкиот терор, 
илјадници Македонци бараа спас и уточшдтв во Демократска 
Југославија. По сите градови и села во Народна Република Ма- 
кедоиија и цела Југославија ce организирани акции за собира- 
н>е помош за бегалците од Егејска Македонија и за нивно сме- 
стуваље.

Д е ц а  o d  Е г е јс к а  М а к е д о н и ја  н епосред но n o  п р и с т и гн у в а њ е т о  во

„Југославенските народни власти, антифашисшчките ор- 
ганизации и Југословенскиот Црвен крст организираа сместу- 
вање. Владата на H Р Македонија 1945 год. како помош во кон- 

дури, алишта и храна даде 24.296 динари. Од рефератот на 
Паскал Митровски, секретар на Главниот одбор на бегалците, 
прочитан на конференцијата во мај 1946 год. ce гледа дека 
само во текот на 9 месеци во 1945—1946 година Министерство- 
то за социјална политика на H P М потрошило 20.000.533 дина- 
ри за одржуваке на кујни, купување храна и други материјали 
за бегалците."5)

5. Југославија за избеглице из Грчке (Београд 1949), стр. 9
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Поголемиот број бегалци беа сместени îbo HP Македонија, 
a дел во Автономна Покраива Војводина: Буљкес*, Гаково и 
Крушевље.

Откако беа згрижени со храна, алишта, постелнина, спо- 
собните за работа беа вклучени во стопанските дејности, изне- 
моштените примаа месечна помош, a децата беа сместувани во 
детски домови.

М а к е д о н с к и т е  деца од е ге јс к и о т  дел н а  М а к е д о н и ја  во У н г а р и ј а
(1951 го д и н а )

Во Народна Република Македонија во повеќе места беа 
изградени населби за еместувањѕ на бегалците. Такви населби 
почнале да ce градат во Ерџелија — Свепи Николско уште 1945 
година, каде што до крајот на 1948 година биле изградени 80 
куќи, во кои биле сместени околу сто фамилии, потоа во Ка~ 
дрифаково, Нова 1\4езра и др.

Според некои статистички податоди во 1945 година. биле 
иребегани 1.204 фамилии со вкупно 5.402 членови, во 1946 пребе- 
гале 1.630 фамилии со 6.720 членови, 1947 година 2,406 фалш- 
лии со 13.006 членови, 1948 година 3.260 фамилии со 10.497 
членови,6)

Од статистичките податоци ce дознава дека во 1946 годи- 
на биле запишани на школуван3е 395 ученици и студенти, во

* Во Буљкес главно беа сместени Грци, a во Ѓаково и Крушевхве 
Македонци

6. Исто, стр. 10.
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[сшши и студенти и во 1948 годика 1.779 уче-1947 година 748 уч 
ници и студенти.7)

Во селото Буљкес, во јуни 1945 година биле населени први- 
тс бегалци Македонди и Ѓрци родољуби. Во 1946 година ce 
формирала задруга и им била додедена најубавата бачка ора- 
ница, гготоа модерна фарма за крави, коњи, свињи, живина и 
зајаци, како и механизадија за модерна обработка на земјиш- 
тето со стручна иомош на агрономк.

Дел од населението започнало да ce занимава со занаетчи- 
ство: столари, ковачи, кројачи, чевлари и друго,

Во детските домови биле сместени над 400 деца до три 
годишна возраст, биле отворени учшшшта со иастава иа грчкн 
јазик, ce печателе весници (Foni tu Bulkes) и книги на грчки 
и македонски јазик.

Кон крајот на февруари к почетокот иа март 1948 година 
во бившите германски села: Гаково и Крушевље биле населени 
околу 8.000 бвгалци Македонци од егејскиот дел на Македонија 
(деца, жени и старви). Меѓу нив имало и миогу инвалиди од 
борбите против италијаиските и германските окупатори, како 
и MHO.I y вдовици и сираци чии родители загинале во редовите 
ма Демократската армија. Во Гак.ово била формирана Земјодел- 
ската задруга „Гоце Делчев<ѓ, a во Крушевље „Лазар Трповски".

H a  час no м акедон ски  ја з и к  во Ч С С Р

7. Исто, стр. 12.

10 Исторнја
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Во учебната 1948/49 година биле запишани 1.300 ученици во 
основно училиште, a 100 ученицн во гимназија.

Во Гаково Црвениот крст формирал пансион за 100 деца 
ученици од Крушевље. Меѓутоа Граѓанската војна здродод- 
жи и секој ден земаше невини жртви. Во егејскиот дел од Ma 
кедонија ce уништувани и цели села, Во името на кралот, мо-

М о м е н т  од п р и с т и гн у в а њ е то  н а  деца од Еге јс гс а  М а к е д о н и ја  
во М и к у л о в  — Ч С С Р  (1948 год и на)

нархофашистите убивале деца од 4 до 15 годишна возраст, са- 
мо затоа што родителите или роднините им биле во редовите 
иа Деглократската армија.

Во јуни 1947 година монархофашистите донеле во Лерин 
27 отсечени глави од деца и од еден старец, нанижани на жи~ 
ца и изложени во чаршијата. Главите биле од дев;ата од 
селото Катранца. Главите биле изложени три дена во лерин* 
ската чаршија, a извршителите на ова гнасно недело швику- 
вале: „Продаваме глави на мртви партизани". Англискиот пол- 
ковник Шапард за тоа изјавил: „Господинот Цалдарис рече 
дека е обичај на атинската влада да ги изложува главите. ,

Во л^ај 1948 година, по наредба на Ван Флит и Цакалотос 
во селото Строини биле заклани 120 лица. По десет дена, кога 
единиците на Демократската армија влегле во селото Гион 
нашле само неколку деца и старци избегани надвор од селото, 
кои ce хранеле со трева и корења.8)

8. Исто, стр. 39.
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П р и с т и гн у в а њ е  н а  деца од едел иа Магседонија 
в о  М и к у л о в  —i Ч С С Р

Таму каде што не стигнале злочинските недела на монар- 
ѕофашистите, улогата за истребување на мирното население ja 
презела авијацијата која га бомбардирала селата, a кивна цел 
најчесто биле училиштата. Во врска со бомбардирањето на се- 
лото Рудари—Леринско, 13 годишната Попспирова изјавува: 
„Многу пати го бомбардираа нашето село. Од бомбардирање- 
то загина еден 17 годншен младинец, беа ранети Ставре и Еле- 
на Сотирови и нивното 12 годишно дете Васил. Поради бом- 
бардирањата не можеше да останеме во селото и бегавме во 
шумата".9)

Единициге ка мокархофашистичката влада иа Атина ce 
служеле и со други нечовечни методи за реализирање на сво- 
ја.та подла цел. Мирното македонско население и грчките ро- 
дољуби ги употребувале за чистење на патишхата од нагазни ми- 
ни и често нати од телата на млади деда правеле „заштитен 
ѕид“ во нападите на положаите на Демократската армија, ка- 
ко и при нивното повлекување.

На 18 јануари 1948 година, во детскиот дом во Дрикве- 
ница, Василија Ставријанис изјавил: „Ние, младите деца, мо- 
равме да одиме пред монархофашистичката војска против пар- 
тизаниге. Тоа не принуди да ja напуштиме нашата куќа и на- 
шата татковина“.10)

9. Исхо, стр. 40.
10. Исто» стр. 40
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Во такви околности Привремената Демократска влада на 
Грција донела одлука да ce обрати во владите на: Југосла» 
вија, Бугарија, Албанија, Романија, Унгарија, Чехословачка, 
Полска и Германската Демократска Република со молба 
да ги прнфатат децата од Грција. Писмото11 гласи:

„Од името на Привремената Демократска влада имам 
чест да Ви ставам на знаење следното:

Како што му е позиато на целиот свет, од крајот на 1944 
година американските и англиските — Имиеријалистнте со 
нивиите слуги во Атина спроведуваат систематски терор и на- 
стојуваат да му наложат на грчкиот народ нова окупација, 
една од најстрашните п најопасните што досега ги познава 
историјата на Грција.

Првите жртви на варварските напади ce децата, болнитс 
инвалвдите и  лицата без заштита. Повеќето од тие жртви ce
ra ce наоѓаат во ќелиите на смртта, што специјално ce создаде- 
ни на грчките острови од монархофашиетите, по наредба
на нивните англо-американски господари.

Д е ц а  пред б у н к е р  (1947/1948 год ина)

Поради таквата ситуадија создадена со интервенцијата ан-
гло-американските империј aлисти заедно со нивните Л-Јонархо- 
фашистичките лакеи во Атина, во последно време илјадници *

п. А.М. Егејска Македонија во НОБ 1948 година том V, Скопје, 
1981, стр. 115/116.
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јшца од слободните и полуслободните територии испраќаат 
писма со кои ce обракаат до Привремеиата Демократска вла- 
да и молат да им обезбеди заштита на децата, старците, бол- 
ните и инвалидите од тие подрачја.

Со цел да им ce спаси животот иа тие невини жртви, 
Привремената Демократска влада, имајќи доверба во човечките 
чувства, реши да ве замоли во рамките на своите можности, 
да дозволите да бидат примеии на вашата територија извесен 
број деца, старни, болшт и инвалиди од Грција.

И с п р а ќ а њ е  деца од е ге јс к и о т  дел н а  М а к е д о н и ја  со а в и о н  од Ју го с л а -  
в и ја  за А в с т р а л и ја . Н а  и с п р а ќ а њ е то  ce и М и л и ц а  Д е д и е р во им ето н а  

Ју го с л о в е н с к и о т  ц рве н к р с т  и М, М егд он ал д

Доставувајќи ja, rope изнесената молба нека ми ce дозво- 
ли да Be уверува.м, Господине Претседателе, дека позитивниот 
одговор ќе биде ценет од грчкиот народ, за што тој Ви е дла» 
боко благодарен/'

Гјанис Иоанидис"
Иа 4 март 1948 година Радио станицата „Слободна Грци- 

ја  ' издала соопштение1Ја на Привремената Демократска влада 
со следната содржина:

|;На последниот Балкански Конгрес на младината што ce 
одржа во Белград на 3-тк март .1948 година, по предлог на *

* Потпретседатед на ПДВ и член на ПБ на ЦК на КПГ
11а. А,М„ Егејска Македонија во НОБѕ 1948 година, Скопје 1981, 

стр. 130
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грчкиот üpèTCTâBiîHîi, бдногМсно će домесе решенИС од СИте 
претставници на демократските земји да ce зтрижат и да им 
ce даде помош на 12.000 деда од Грција. Овие деца ce од 3—15 
годишна возраст. Тие ќе ce испратат во соседните демократ- 
ски земји, каде што ќе им ce даде секаква помош, грижа и 
вослитување. За секои 25 деца ќе има учителка, односно не- 
гователка која ќе ce грижи за нив".

По писмото на ПДВ од февруари и соопштението од март 
1948 година, започна систематска акција во собирање на 
децата од егејскиот дел на Македонија. Активистите од НОФ 
и АФЖ од Костурско, Леринско и Воденско со помош на сел- 
ските народни одбори ja  започнаа организираната акција M e
ry родителите и роднините, со цел да им ce објасии потребата 
од спасувањето на децата со нивното испраќање во соседните 
демократски држави. Во таквата положба, дали македонски- 
те и грчките деца да останат во своите огништа всзложени на 
глад, студ и да бидат загушени под рушевините на своите се- 
ла, изложени на невиденкот терор иа монархофашистичките 
злочинци или црисилно да бидат одведени на грчките острови, 
на „превоспитување“ под наводната грижа на кралицата Фре- 
дерика, ce одбра тоа што беше поприродно, да ce организира 
префрлување иа децата во соседните социјалистички земји.

Меѓутоа, организираното собирање на децата, нивното 
даведување до југословенската и албанската граница не беше 
лесна задача. Во извршувањето на аваа задача учествуваа го- 
лем број активисти на НОФ и АФЖ. Беше одлучено да ce с о  
берат деиата од 2 — 14 годишна возраст. Запишувањето на де-

Кат Кондова со г р у п а  о е ц а  од Е г е јс к а  М ш се д о н и ја  во Романија



дата ce извршуваше на доброволна основа, без притисоци од 
страна на активистите на македонските организации. Беше од- 
лучено децата да ce групираат од 20—25 и на секоја група 
одговорно лице што ќе ги предложат родителите на децата. 
Обичко тоа биле млади жени, вдовици на паднати борци од 
Демократската армија, жени чии мажи биле по затворите или 
девојки чии родители биле борци.

Н а  ча с n o  магседонски ја з и к  во д етск и о т дом Т у л ге ги  — Р о м а н и ја  
(1949 го д и н а ), Д е ц а  од се л ата :  П о з д и в ш и т е , С м р д е ш , Д ’м б еии

Б р е з н и ц а  и d p ,

Весникот „Нова Македоиија" од 28 мај 1948 година на 
три страници го објавил меморандумот на Привремената Де- 
мократска влада. Истото било емитувано преку радио стани- 
цата „Слободна. Грција" на 27 мај f948 годана, испратено до 
Организацијата на обединетите нации по повод терористички- 
от бес на ?у!Опархофашистите против грчките деца и најновата 
кампања на лаш и клевети против Привремената Демократ- 
ска влада pi Демократската армија на Грција.

Во овој меморандум до генералниот секретар на ООН 
Тригве J1pï; ce демаскира атинската влада -и лично атинскиот 
архиепР1скоп Дамаскинос, кој за време на окупацијата сора- 
ботувал со Хитлеровските фашисти, a во декември 1944 годи- 
на го одобрил теророт pi геноцидот на атинската влада и та- 
ка учествувал во приготвуварвето на сегашната несреќа на 
Грција. Во него покрај другото пишува:

„Денеска во Гргшја 50.000 лР1ца ce наоѓаат во затвори pi 
концентрациони логори. До денес ce убиени илрх стрелани
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7.00Ô лица. Мораме да подвлечеме деќа поголем број од Грда- 
те ce схрелани, само затоа што не ce согласиле да ce одречат 
од нашата борба и што зедоа учесхво во народното движење 
за отпор против надистите. На процесите пред Воените судови 
често ce слуша дека единствениот доказ на вината на обвине- 
тиот е фактот niTO ce борел во редовите на EJIAC. Околу
700.000 лица, мажи, жени и деда ce истерани од своите домо- 
ви и одведени во градовите каде што гладот, болесха, студот 
х’и десехкуваах. Систедттските вооружени напади прохив не- 
боречкохо население во Слободиа Грција предизвикуваат мно- 
губројни жртвк меѓу лсените и децата. Блокадата на ослобо- 
дените краишта што ja  спроведуваат атинските политичари, 
има за цел да го спречн снабдувањехо со прехранбени продук- 
ти на схсте краишха кои шхо охсекогаш ce снабдуваа од гра- 
довихе. Пред таквата ситуација мајките во слободмите крап- 
шта не можах повеќе да гледаах како нивните деца умираах 
од хлад ѕили живеах во постојана опасност да загинах од бом- 
бардирањата. Грчхшхе мајки побараа од нашихе влади да им 
иомошат да ги засолнах нивнкхе деца во соседнихе земјн со 
народна демократија, за да ce спасах. По барањехо на роди- 
телихе ние ce обратуваме до доброхворнихе организации во 
етрансхво и со радосх констахиравме дека доброхворните ор- 
ганизации на демокрахскихе земји ce согласуваах да ги за- 
шхихат и да ce грижах за овие невини жртви од нечовечнаха 
полихика на „ахннскаха влада“. Така 10.000 грчки деца, не са- 
мо со согласносх, туку и по иницијатива на нивните родителл 
ce дрефрлени во схрадсхво. Мајките сами ги водеа своихе де- 
ца до границата, a во секое село избираа водачи кои ги сле- 
деа децаха на нивниот пах. Имаше случаи мајкихе да бидат 
принудени' да ее пробиваах низ непријахелскихе редови и за- 
седи за да ги испрахат свокхе деца до границаха.

Гледајќи дека и пропаѓа лланот за исхребување на насе- 
лениехо и децаха од ослободените краишта, атинската само- 
наречена влада, тогаш отпочна кампања иа лаги и клевети, 
иохврдувајќи дека ние божем ги ограбуваме, a всушносх таа 
иочна со вистинско ограбување на децаха од областихе што 
ce граничах со ослободенихе краишта. Жандармериите и вој- 
иицихе ги ограбуваах децаха од рацехе на мајкихе и без одо- 
брување на родителихе ги водах во градовихе каде шхо ќе 
слулсаг како слуги при богатихе семејсхва. Атинските власхо- 
држци ce обидуваат да го оправдаат овој свој злостор со тврде- 
њето дека божем сакаат да ги спасат децаха од нас. Меѓутоа, 
населениехо од ослободенихе краишта со гнасење ги одбива 
ваквихе изјави на дутехо ксш шхо га осудуваат нивнихе деца 
на смрх со глад и бомбардирање.. У

Во меморандумот ПДВ им благодари ка одзивот на вла- 
дихе што ги прифахиле децаха. На Меморандумот е потпишан
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претседателот на Привремената Демократска влада на Грци- 
ja — генерал Маркос.

Но доаѓањето на децата до југословенската гранида не 
било лесно. Многу деца, од две години и повозрасните морале 
да поминат и по сто километри. Одделни грутш поминале низ 
тешко проодии планини. Помалите мајките ги носеле во свои- 
те прегратки. Поголемите им помагале на помалите. Без ја-

Д е ц а  од Е г е јс к а  М а к е д о н и ја  непосред но n o  п р и с т и гн у в а њ е т о  во Ч С С Р

дење, гладни, со искинати алишта, боси или слабо облечени, 
иаполно изнемоштени, во почетокот на март 1948 година, поч- 
нале да доаѓаат во демократска Југославија. Тоа биле деца на 
поганати родители, деца на борци, деца чии родители чмаеле 
во грчките логори.

Првата помош на децата им ce укажувала уште при при- 
стапувањето на самата граница, a потоа по патот до Белград. 
Во Белград бил организиран систематски преглед и многу од 
децата биле во тешка физичка состојба. Слаби, изгладнети и 
полни со вошки, миогумина оболени на гради со специфични 
фиброзни процеси. Овие деца биле испраќани на лечење во 
болници и санаториуми, a другите во детски домови.

Поради масовното пристигнување на децата во март и ап» 
рил 1948 година Јутословенскиот Црвен крст упатил апел до 
организации ка Црвен крст и на други земји за да помогнат



во оваа хумана акција за згрижување на 10.000 македонсКи и 
грчки деца.12)

Во исто време на апелот на Југословенскиот Црвен крст 
започнале собирни акции за помош на децата. Во оваа голе- 
ма акција, покрај ЈЦК помогнаа и АФЖ, Сојузот на синдика- 
тите на Југославија, Комитетот за социјални грижи на Вла- 
дата на ФНРЈ, Комитетот на народно здравје и други. Југо- 
словенскиот Црвен крст само во периодот од алрил до декем- 
ври 1948 годииа доделил помош за. децата во износ од 32.107.124 
динари.13

Kora Југословенскиот Црвен крст добил позитивеи одго- 
вор од соседните организации на Црвениот крст, со голема 
помош на АФЖ организирал транспортирање на децата во 
Чехословачка, Унгарија и Романија. Во април 1948 година 6if*- 
ле транспортирани 2.490 деца за Чехословачка, 2.254 за ¥н- 
гарија, 3.300 за Романија. Во половината на декември допол- 
нително биле трансиортирани за Унгарија 797 и за Романија 
3.105 деца. Освен тоа на 3 јануари 1949 година од Булкес би- 
ле транспортирани 561 деца за Чехословачка. На тој начин 
од Нова Југославија до 3 јануари биле транспортиранн: вкуп- 
но 12,455 македонски и грчки деца во соседните држави,14)
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Откако децата биле транспоршрани во демократските 
земји, во Југославија останале упгге околу 11.000 деца, од кои 
во Народна Реиублика Македонија 4.080 деца, во Автономна 
Покраина Војводина 5.293 и околу 2.000 новодојдени деца.15)

Д е ц а  од д ом о т во С а м о б о р  к З а гр е б  (1950/1951 го д и на )

Југословенскиот Црвен крст заедно со АФЖ и другите 
антифашистички организации, успеале за многу кратко азреме 
да ги згрижат овие изнапатени деца. По добивањето на првите 
топли оброци, ce пристапило кон хигиено-здравствена зашти- 
та, облекување и сместување во привремените 6apaiai и друга 
приспособени објекти, a веднаш потоа гшански биле сместу- 
вани во удобни и погодни детски домови. Околу 2.000 деца 
биле сместени во 12 домови на Јадранското приморје, во Војт 
водина и Словеиија.

Бројката на децата бегалци ce движи меѓу 25.000 и 28.000 
и во основа потекнуваах од областа на Западна Македонија, 
Епир и Источна Македонија.16)

На сите деца кои организирано биле сместени по домо- 
вите во сите демократски држави, a најповеќе во Југослави- 
ја  им била дадена не само соодветиа грижа и •помош, 'здрав- 
ствено да закрепнат туку и да ce оспособат во идни схруч-

1Ѕ. Исто, стр. 42
16. Петре Наковски: Заљшнувањехо на децата бегалци од Егејска 

Македонија. Македонски иселенички алманах '88, Скопје, стр. 224
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њаци од разни области во животот. Оваа акција пред cé е ор- 
ганизирана од хуманитарни причини, да ce помогне во несре- 
ќа. Меѓутоа, мобилизирањето на околу 1.200 деца на возраст17) 
од 14 до 15 години од овие земји што ги извршиле органите 
на ПДВ на Грција и га вратиле на боиштата да гинат, оста- 
нува како дамка која со ништо не може да ce оправда.

Kuzman GEORGIEVSKI

EMIGRATION AND SETTLING DOWN OF CHILDREN — 
REFUGEES FROM THE AEGEAN PART OF MACEDONIA 

DURING THE CIVIL WAR BETWEEN 1946 AND 1949

S u m m a r y

In  this contribution shortly is marked the participation of 
Macedonians in the People's liberation war between 1941 and 
1945 in the Aegean part of Macedonia together with the demo
cratic and antifascist forces in Greece in which the Macedonians 
gained certain national rights.

But, as e result of the bad attitude of the greater part of 
the leadership of CPG (Communist Party of Greece) came to the 
Varkiza Treaty (Febr. 2, 1945), so that all the authority was ta
ken by reactionary and nationalistic forces. As a result of this 
the white terror of the Macedonian population appeared. During 
the period between 1945 and 1949 have been registered 400 mur
ders, 440 rapes of women and girls, 8.145 inprisonned, 4.209 un
der trial, 3.215 condemned, 13.529 interned along the Greek is
lands, 13 went mad from the tortures, 1.291 burnt houses, 80 
plundered villages, 1.605 devastated families, 45 migrated villa
ges and 1.943 migrated families.

Those used to be the main reasons for the Greek Civil War, 
in which the Macedonians from the Aegean part of Macedonia 
took again mass participation. During the war the Macedonian natio
nal, cultural and language values affirmed on the free teritorri- 
es. From 1947 to 1948, 87 schools have been opened with over
10.000 pupils, there were also courses for Macedonian teachers, 
textbooks and newspapers in Macedonian literary language were 
printed, there were thetre and cultural groups spreading the Ma
cedonian literary word.

But, the reactionery Athenes government, suported from 
outside began to bomb heavily the free teritorries and the first 
victims of the Barbarian attacks were children, women and old 
people.

n . Исто, exp. 125
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Under such conditions, the Contemporary Democratic Go
vernment of Greece made a decision to get in touch with the go
vernments of Albania, Bulgaria, Eastern Germany, Yugoslavia, 
Poland, Romania, The Soviet Union, Hungary and Chechoslo
vakia in order to accept the children. The children were accep
ted ba all this countries and thanks to the Red Cross they were 
settled down and educated as their own children.

The number of children refugees is between 25.000 and
28.000 from the eastern and western part of Eagean Macedonia 
and Epirus. The Macedonians were the majority.

This action was organized because of humanitarian aims, 
but the mobilisation taking about 1.200 children at the age of 
14—15 from these countries made by the organs of the Contem
porary Democratic Government which took them back to the 
battles to be killed, could not be justified at all.
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