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Ристо КИРЈ АЗОВСКИ

ПРИЛОГ КОН ВИ СТИ Н АТА ЗА  П О ГУБУВАЊ ЕТО  
Н А  ГОРГИС ГАН УЛИ С

На 19 август 1948 година, на последниот ден од големата 
офанзива на владината армија против главните сили на ДАГ на 
Грамос, односно на денот кога единиците на ДАГ по седумдесет 
денови тешки и крвави борби беа принудени да го напуштат 
Грамос, се одигра уште еден трагичен настан. Имею, трагично 
го заврошил животот Горгис Ганулис, тој беше пошолковник на 
ДАГ, еден од главните организатори и раководители на оруже- 
нйот отпор против окупаторите (1941— 1945) и главен организа
тор и раководител на оружениот отпор против грчката реакција 
и туѓите интервента: во Западня (Егејска) Македонија, командант 
на ДАГ во Западна Македонија, една неспорна воено-политичка 
личкост на партизанското и НОД во тој дел· на Егејска Маке- 
до1нија. Велиме, уште еден трагичен настан, бидејки пред околу 
дваесет дена, исто така, на Грамос невино беа судееи, и осудени, 
од воениот суд на ДАГ осум Македонци —  борци на ДАГ : Двај- 
ца од нив беа осудени на смрт и стрелани. Неиосредно пред тоа 
беше осуден на смрт и стрелян Македонецот —  старешина на 
ДАГ и активист на НОФ (Народ,нооелободителен фронт) на Ма- 
кедонците од Егејскиот дел на Македонија, Петре Тануров и др. 
На 19 август 1948 година Г. Ганулис од воениот суд на ДАГ беше 
осуден на смрт и истиот ден беше стрелан.

Во свеста на борците на ЕЛАС и на ДАГ и на населението 
во подрачјата каде што се борел, Ганулис служел како пример 
на смел и способен борец и раководител. За Ганулис биле испе- 
ани пеони. Како што растел и се оформувал како револуционер- 
на и раководна личност, така еволуирал и развивал позитивен 
одндс спрема Македонците кои биле во огромно мнозинство во 
единиците што ги командувал. Ганулис во својот личен дневник 
на 31 декември 1947 година забележал: „ . . .  Треба да се додаде 
й тоа дека словено-македонскиот народ од нашето! подрачје на- 
вистина се покажа антифашист. НОФ го задржа словеномаке-
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донскиот народ во едно револуционерно расположение“1. Гану
лис со» Македонците бил поврзан и со тоа што се оженил со 
Македонка, партизанката Василка.

Раководниот врв на КПГ —  ДАГ, со цел да ja симне од 
себе одговорноста за неуспехот на ДАГ на Грамос, шгго бил суд- 
бонооен за крајниот исход на борбата, неосновано го обвинил 
Ганулис за небудност, немарност, за неизвршување на наредби 
и сл. кои наводно имаа решавачко значенье за завршувањето на 
битката на Грамос. Набрзина било монтирано обвинението врз 
кое Прекиюгг воен суд на 670 единица на ДАГ на 19 август 1948 
година roi осудил на смрт, однооно формално ja потврдил веке 
донесената пресуда од командата на споменатата единица. Ис- 
тиот ден смртната казна била извршена.

Веста за погубувањето на Ганулис многу болно одекнала и 
демобилизатороки делувала кај сите учесници на ДАГ и ЕЛАС 
кои го познавало или имале слуншато за него. Посебно бол!но 
и тажио! ja примиле веста македонските борци кои многу ги са- 
кал и ценел.

Авторот на овие редови и составот на 18 бригада на ДАГ 
ja слушнале оваа вест на 23 август 1948 година на Вичо1 од страна 
на членот на ПБ на ЦК на КПГ и комесарот на 670 единица на 
ДАГ, Мичос Влантас. Jac, и сите борци што го познававме Гану
лис, не можевме да поверуваме на обвинението против него што 
ни roi соопшти Влантас. Тоа кај борците создаде сомневање, не- 
доверба, разочарување и сл.

Еден близок соборец на Ганулис, Лефтерис Качакос, коме- 
сар на единиците на ДАГ на Вичо, кој|што за еден подюлг пери
од бил под команда на Ганулис, еве како ja примил страшната 
вест: „ . . .  Jac за прв пат за егзекуциј ата на Гакулис слушнав на- 
редниот ден1 од повлекувањето на единиците на ДАГ од Грамос 
во Вичо, во една долина помеѓу фалцата и с. Лабаница. Страш
ната вест падка врз мене како гром. Сите со наведнати глави, 
со илј ада и две мисли, изненадени од ужасната вест врвевме, а 
нагорнината кон Малимади стануваше потешка, веста дека Га- 
нулис е стрелан и дури како „преданник“ секавично се пренесе. 
Смрзнаа скршените орца на борците на грамос и Вичо кои 70 
дена се бореа со смртта, со невиден хероизам се бореа да го за- 
држат Грамос. Никој не поверува на гнасните обвинувања за Га
нулис“2. Слични реашрања и оценки за случајот имело од стоти- 
ци борци на ЕЛАС и ДАГ и друга припадници на НОД во Гр- 
ција и Егејскиот дел на Македонија.

Во 1956 година, по сушендирањето на Захаријадисовото ра- 
ководење на КПГ, ЦК на КПГ формирало специјална партиска 
комисија со задача да го испита целиот случај Ганулис. Комиси-

1 Ристо Кирј азовски, Дневникот на Горгос Ганулис, ГИНИ, XXIX, 
1—2, Скоп je 1985, 213—250.

2* Sp. Ti na kanume, periodos v, tomos I (6) dekemvri 1979.
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јата констатирала дека Ганулис е невин и му предложила на ЦК 
на КПГ да го рехабилитира, Во ороганот на ЦК на КПГ сп. „Наос 
коэмос“ објавена е некаква рехабилитација на Гакулис.

Речиси во сите трудови што се објавени во* Грција, а кои 
третираат прашања од Гратанската војна во Грција, случајот 
Ганулис е ирисутен. Раководителите на КПГ —  ДАГ што непо- 
средно и посредно сносат одговорност за случајот, ги лрикриваат 
фактите и вината ja префрлуваат еден врз друг. Членот на ПБ 
на ЦК на КПГ Мичос Вландас во својот труд во кој обработува 
настани од граѓанската војна, вината за ликвидирањето на Га
кулис му ja префрлува на командантот на 670 единица на ДАГ 
— Георгиос Вотнисиос-Гушас. Последниот, односно, Гушас, кој 
ja издал наредбата за изнесување на суд на Ганулис, во овојот 
труд „Причините за расцепот на грчката левица“ вината му ja  
префрлува на Маркос Вафијадис. Маркос, од своја страна, во 
своего писмо до сопругата на Ганулис —  Василка, ваведувал де
ка наводно ништо не знаел за стрелањето на нејзиниот сопру г3 4, 
иако во денот на стрелањето уште бил командант на ГШ на ДАГ.

Според тврдењето на неговиот заменик Горгис Кикицас, Мар
кос во свойство на командант на ГШ на ДАГ лично ja организи- 
рал и ja раководел операцијата на швлекувањето на единиоците 
на ДАГ од Грамос во Вичо што била извршена веднаш по лик- 
видацијата на Ганулис. Според тоа не било возможно Маркос да 
не знаел ништо за случајот Ганулис. Василис Варџотас, пол. ко- 
месар на ГШ на ДАГ тврдел дека од страна на Привремената 
демократска влада, на ДАГ и на Партијата, наредбата за извр- 
нгување на смртната казна ja издал тогашниот командант на 
ДАГ, Маркос Вафијадис5.

По легализацијата на КПГ, особено од 1986 година и нава- 
му, кога неделникот „Елевтеротипиј а“ ; во повеќе продолженија, 
ja објавил архивата на ДАГ во Западна Македонија што ja запле- 
нила владината армија во последните операции во 1949 година. 
Интересот за расветлување на случајот Ганулис добил невсро- 
јатно голем интензитет. Околу две илјади писма од борци и ста- 
решини на ЕЛАС и ДАГ биле испратени во сиоменатиот весник 
и друш весници и списанија, во кои се изнесувале гледишта, 
оценки, ставови, видувања и сл. и барале обелоденување и рас- 
ветлување на случајот.

Добро и благородно е што учесниците на НОД во Грција 
покажале толку голем интерес за расветлувањето на случајот Га
нулис и на други грчки руководители кои невино настрадале. 
Тие ќе беа докрај доследни и принципиелни ако покажале сли
чен интерес и за Македонците, кои исто така, невино настрадале.

a* V. Elefterotipija, од 24 август 1986 год.
4 Исто, од 13 март 1986.
4* Vasilis Bardžotas, О agonas tu DSE, Sighroni epihi, Atina, 1981, 

73—74.
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Во објавените написи, во печатот и во разни трудови, ее пое- 
тавува и се бара од говор на следы,ите прашања:.за (не) одржли- 
воста на обвинението против Гану лис; суштинските причини за 
неговото ликвидирање; дали му е судепо; и како е погубен.

Такие Гастис, непосредниот автор на исфабрикуваното об
винение и намонтираниот судски процес, бил човекот кој ; заод 
но со Гушас на ист начин го ликвидирал потполковникот Горгис 
Горгадис, и исфабрикувал и бројни обвинителни акта и моити-1 
рал судски процеси против Македонии, обвинувајќи га за сепа- 
ратизам, автооомизам, за титовизам. Поголем дел од нив биле 
осудени на смрт. Во еден свој напис, тој со цел да ja симне од- 
говорноста за злочинот, меѓу другого, тврди: „ .. . Зошто е стре- 
лан Ганулис? . . .  Во ш(то згрешил Ганулис; Кои беа обвиненијата 
што го товареа поради кои го изгуби својот живот? Тие воглав- 
ио беа следните: Злосторничко отсуство на мерки на безбедност 
и будноет во секторот на неговата бригада што му дадоа мож- 
ноет на противникот без борба преку нокни изненадувања да го. 
зазема речиси сиот западен Грамос со огромните прир|Одни утвр- 
дувања: Каменик-Гољо и виоочиыата Батра што имаа големо стра- 
тегиско значенье, не извршувајки ja категоричната наредба на 
овојата команда, истата шж на изненадувањето·, ja повлече еди-: 
ницата што го заштитуваше преминот, поради што 102 бригада 
се расури a чиј команд ант беше Ганулис; поголемиот од нејзин 
состав да биде заробей или ликвидиран; да биде запленета го
лема, количина воени материјали и апарат; како последица на 
тоа беше изложен целиот одбранбен систем на ДА Г; да биде из-, 
ложена во непоередна опасност од заробување и ликвидиранье и 
Привремената демократска влада со ГШ на ДА Г и нејзиниот 
апарат и на крајот беше единствената причина раководств10то на 
ДАГ многу итно да го напушта сиот планински масив на Грамос 
со принуддо повлекување на своите сили кон Вичо и тоа во нај- 
критичиата фаза на Граганската војна, со огромна политичка и 
стратешка корист за непријателот и спротивно на тоа ja лиши 
командата на ДАГ од секоја стратегиска и политичка можност 
за прекин на крвопролевањето' и мирољубиво решение на гра
ганската војна{< . . .  Гастис, користејќи разни написи во режим- 
скиот печат и историографија, а со цел да ja оправда пресудата, 
0ДН01СН0 злоеторството, ,наведув1а дека ако ДАГ гс> задржеше Гра
мос до свикувањето на Генералното собрание на ООН, со помош- 
та на другате комунистички партии и движења, ќе успееше да 
наложи дефинитивно нримирје. Меѓутоа, продолжува Гастис,. 
coi вапредувањето на владината армија во целост биле оеуетеей 
таквите планови на раководството на ЌПГ. Од погоре изнесено- 
то, истакнува Гастис, се дав а од говор на прашавьето дали беше 
правилна пресудата на Воениот суд на ДАГ што го осудила на 
смрт Горгис Ганулис6.

6* Elefterotipija, цит. весник, од 3 февруари 1986.
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Политичкиот комесар на ГШ на ДАГ Василис Варцотас, во 
споменатиот труд, тврди: „ . . .  Ганулис е осуден на смрт и стре- 
лан со обвинение дека не исполни наредба за време на во]на. Му 
беше доверено со- својата бригада да ja брани најзнача]иата стра- 
тегиска позиција —  месноста Батра на Грамос.. .  Ганулис беше 
изненадан од непријателот, отстали и ja напушти позицијата. 
Заради тоа Ганулис беше суден од воен суд и осуден на смрт .. .7

Горе наведените тврдења на Гастис и Варцотас, особено на 
Гастис, предизвикале многубројни остри реагирања од страна на 
борците и старешините на ЕЛАС и ДАГ. Речиси сите во своите 
писма и налиси биле категорични во своите тврдења дека Гас
тис и Варцотас, со цел да го прикријат злосторството што го из- 
вршиле, го предимензионираат стратегиското значење на меснос
та Батра.

Василис Варцотас, за разлика од оваа информација во која 
нав1едува дека Ганулис бил осуден поради неизвршување на на- 
редбата во воени услови, во едно негово писмо од 21 декември 
1948 година до сопругата на Ганулис, наведувал дека Ганулис е 
осуден на смрт и стрелан како предавшие“ . Варцотас во писмо- 
то пшпувал:

ДАГ
Главен штаб 
Пол. комесар

друг. Василка,
Ти одговарам на двете писма што ми ги испрати. Тоа што 

си информирана за Ганулис е точно. Стрелан е со пресуда на 
Воен суд на Демократската ар-мија, за предавство. Без пречка го 
остави непријателот да ги зазема „Каменик“ и „Батра“ , нешто 
што имаше големи штетни последици врз целата наша одбрана 
на Грамос.

Како народен борец и офицер на ДАГ, верувам дека јунач- 
ки ќе се соочиш со овој испит.

За cera ќе треба да останеш таму каде што се наоѓаш, да 
се зајакнеш и да внимавши на твоето здрав je. Подоцна ќе дој- 
деш во ДАГ. Напиши им на надлежните да ти дадат облека што 
ти е потребна.

21.12.48
Со друг, поздрави 
Пом. комесар 
В. Варцотас, с.р.8.

7* Vasilis Bordžotas, цит. труд, 
в* V. Elefterotipija, од 21 април 1986.
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Го поместивме во целост ова потреено писмо бидејки го 
изразува официјалниот став на ГШ на ДАГ за случајот „Гану 
лис“ .

Во нашето натамошно изнесување, потпреио врз автентич- 
ни документа и врз анализа на наставите, ќе ja докажеме нео- 
држливоста на погорниот став на главната команда на ДАГ, од- 
носно на раководството на КПГ. Ке докажеме дека никаков ре- 
гуларен суд не му судел на Ѓанулис. Тоа што е најблиску до вис- 
тината е дека Гушас, со помоишта на Гастис и со соглаоноста на 
Барцотас, Захаријадис и другите членови на врховната команда 
на ДАГ, организирале судска фарса со цел своите грешки за. по- 
разот на ДАГ на Грамос да му ги префрлат на друг, т.е. врз Га- 
нулис.

Горше Василко, команд ант на бригада на Грамос и поли- 
тички комееар на дивизија на ДАГ на Вичо, во својот напис во 
врска со случајот „Ѓанулис“ , меѓу другото, пишувал: „ . . .  Гану- 
лис не располагаше ниту со резерви за да му застане на пат на 
противничката армија со десет пати надмокност во луге и неспо- 
редЈШва надмокност со1 воени материјали, ниту пак ja напущти 
својата позиција. Сосема друга работа е принудното отстапу- 
вање“ .

Општата ситуација на фронтот кога Батра паднала, jaceo 
покажувала дека судбината на Грамос има прашање на неколку 
дена. На источниот сектор на одбраната на Грамос 14 бригада 
на ДАГ држела само’ две потпори: Харос и Котелцката Кула, и 
тие, речиси, биле опколени од непријателот. Држењето на тој 
сектор на фронтот било прашање на 2—3 дена, да не речеме ча- 
сови.

На западниот сектор 102 бригада, под команда на Гакулис 
ja држела Батра. Според тоа, ако Батра не паднала на денот 
што паднала, сигурно ќе паднела по 2— 3 дена, б-идеј;ќи отпорот 
на ДАГ на Грамос веке бил решен.

Борбите на Грамос траеле околу два и пол месеци. Тие би
ле чод најтешките во воената историја на Грција. Пресметката 
била нерамна. Во текст на тие борби, ДАГ по титанскиот, може- 
ме да речеме, отпор бил принудена да се повлече од главните 
свои твр'дини како што се: Клефтис, Страчаки, Мухеци, Колоки- 
та кај Котелци, Амуда, Алевица и др. Зарем Батра ќе не спасела?

Нашата борба на Грамос била одбранбена и нерамна. Наг 
шата одбр!ана, така или инаку ќе била совладана. Сите објасну- 
вања од командата на ДАГ имале за цел да ее оправда едно не- 
опрвдано дело. За 2— 3 дена не се ропиавал проблемот. Тоа е ше- 
га што се однесува до безбедноста на ГШ на ДАГ, не постоела 
никаква опасност. Од многу порано тој ги имал преземено сите 
мерки. Едната нога ja имал во Грција, а другата во Албанија. 
Ганулис бил убиен и тоа œ  ншпто не можело да се оправда“9 . . .

9 Исто, од 13 февруари 1986 год.
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Второго прашање што го поставуваат учесниците во ЕЛАС 
и ДАГ, и по кое остро се спорело, е прашањето' дали Гакулис е 
изведен пред регуларен воен суд на ДАГ, односно дали му е су- 
дено врз основа на постоечките законски прописи и регулативи. 
Мислењата биле поделени.

Василис Варџотас по споменатиот труд категорички тврди 
дека на Ганулис му судеше регуларен воен суд и пресудата е ре- 
гулареа.

Димитрис Гастис го тврди следното: Ганулис е изведен пред 
воен суд на 670 единица на ДАГ на 18 август 1948 година по на
редба на ГШ на ДАГ под доставувањето1 на швештајот од истра- 
гата ко ja ja спровеле по иегова наредба. Овде Гастис пласира две 
дезинформации. Имено, овде тврди дека наредба за изведување 
на Ганулис пред воен суд издал ГШ на ДАГ, а во» пресудата и 
другите судски описи што самиот ги потпишувал, е наведено де
ка таква наредба издала командата на 670 единица со ко ja ко- 
мандувал Гушас, и дека судењето наводно било одржано на 18 
август, а во судските документ стой дека е одржано на 19 ав
густ 1948 година. Во продолжение Гастис наведува дека истра- 
гата ja спровел генерал мајрот на ДАГ, Ламброс Канакаридис 
што и тоа не е точно·; дека во составот на судот зеле учество 
правници, воени офицеры од судската служба на ДАГ и други 
офицери, дека по службена должност бил определен бранител; 
дека б1иле еослушани сведоци и тоа еден генерал, познати офице
ри и преживеани командир1и од неговата растурена 102 бригада, 
дека како публика присуствувале десетици офицери и борци, де
ка самиот Ганулис ja признал својата вина, не побарал никаква 
милост и олеснителна околност, и својот исказ наводно го завр; 
шил со желбата: „мојата крв нека постане повод кај командан- 
тйте над ДАГ за зајакната будност, да не паднат во· слични греш
ки и предизвикаат такви штети“ .

Во продолжение Гастис тврди дека судскиот предмет на Га
нулис му бил доставен на ГШ на ДАГ, а по службена должност 
Судот поднел молба до Привремената влада за пом)Илување или 
намалуваше на казната, бидејќи осудениот Ганулис одбил сами
от тоа да го стори; дека одговорот од Привремената влада прис- 
тигнал телеграфски и во него се велело: „молбата за помилување 
се отфрла. Одлуката да се изврши“ ; дека осудениот Ганулис пот- 
пишал документ во кој било наведено' дека му била соопштена 
наредбата“ 10.. .

Гастис, колку и да е мајстор за исфабрикување на обвине- 
нија и монтирање на судски лроцеси и судски дела, во случајот 
„Ганулис“ паднал на испитот. Toj, убеден дека досието1 на Гану
лис е загубеио, како што впрочем наведува во својот напис, во 
целост ги преиначува и прекројува фактите. Од списите што се 
наоогаат во судското дело-, т.е. предметот, што за несреќа за Гас-

ю Исто, од 3 февруари 1986 год.
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тис во целост е сочувано, а кои самиот тој ги има составено и 
потпшнано, стой дека наредба за изведување пред суд на Гану- 
лис не ja издал ΓΙΠ на ДАГ, туку 670 единица на ДАГ; дека ис- 
трагата не ja извршил Ламброе Канакаридас, туку самиот тој 
и референтот при Судската служба при наведената единица; де
ка Захаријадис во составот на воениот преки суд не зел учество, 
и немало виши офицери правници, туку бил· соетавен исклучиво 
од персоналот на судската и другите служби на 670 единица на 
ДАГ; дека од сведоците бил сослушан само Горгис Цикар дикие; 
дека во судењето учествувале само судиите, и дека Ганулис во 
својот исказ не признал дека бил виновен.

Потполковниците на ДАГ — Ахилеас Папаиоану и Козмас 
Спанос-Аминтас —  тврдат дека Гану лис не бил изведен пред суд 
и дека судското дело накнадно било исфабрикувано. Тие таков 
заклучок извлекле од изјавата на генералниот секретар на ЦК 
на КПГ — Захаријадис, во август 1949 година дека на „Ганулис 
треб ало- да му суда воен суд“, и од ситуацијата во која се еаогале 
ДАГ на 19—20 август 1948 година кота беше погубен Ганулис11. 
Спротивно на таквото мислење, членот на ЦК на КПГ, Леонидас 
Цефронис, тврдел дека Ганулис бил изведен пред формален во
ен суд, и дека изјавата на Захаријадис е демагешка12. Изјавата 
на Захаријадис не може да се смета за објективна, бадеЈ!Ќи исти~ 
от пред една година, односно во август 1948 имал изјавено дека 
Ганулис поминал на воен; суд.

Комесарот на X I дивизија на ДАГ, Горгис Басилкос, од тоа 
што му раскажал Гастис, заклучил дека на Ганулис му судел 
воен суд, но судењето било една обична фарса. Судот изрекол 
пресуда која веќе била донесена од командантот на 670 единица 
на ДАГ —  Гушас и другите ракоозодатели на ДАГ — КПГ13.

Трето, спорно- прашање, во полемиката е прашањето на кој 
начин бил погубен Ганулис.

Еве како Горше Фурќотис14 му го опишал на Лефтерис Ка- 
чакос15 погубувањето на Ганулис:

„ ... Единицата за обезбедување на ГШ на ДАГ се движете 
кон с. Грамуста кое се наоѓа во планината Грамос. Заедно со нас 
беше и Ганулис, но невесел, како да нешто се случуваше со него. 
Имав нешто слушнато за некаква непријатност околу фронтот, 
но никогаш не можев да, претпоставам дека на тој начин ќе го 
убијлт. Мойте односи со Ганулис беа пријателски. Се двилсевме 
еден i пкрај друг. Не беше затвореник и ниту ни беше р-ечено да 
внимаваме на него. Ми се чини дека не беш1е разоружай. Во еден 
момент падна наредба да застанеме. До мене, на еден камен сед-

п Исто, од 8 февруари и 19 февруари 1986 год.
12 Исто, од 21 февруари 1986 год.
13 Исто, од 13 февруари 1986 год.
14 Ѓоргис Фурќотис од Лерин. За време иа НОВ (1941—1945) бил 

секретар на Околискиот комитет на КПГ за Леринско, а во ДАГ заземал 
разни воени и политички функции.

is Лефтерис Качакос, политички комесар на 18-та бригада на ДАГ,
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на Ганулис. Како што бев испружен, jac и другите околу мене, 
бевме избезумени од неочекуваното пукање од пиштол. Се диг- 
навме и го видовые Ганулис облеан во крв како се бори со смрт- 
та. Го уби Такие Сарио-Тисеас. Не можев да издржам од, толемо- 
то разочарување и отидов кај генерал Канакаридис и му реков: 
Каква е таа работа? Се работи за Ганулис. Требаше да го даде- 
те на суд и потоа да го стрелате. Канакаридис, разочаран и избе- 
зумен, ми рече: „Торги доброто што ти го сакам е да си ja зат
ворит устата, бидејќи не гарантирам и за твојата глава“16.

Навистина многу непријатно и разочарувачки изненадува 
неморалноета на еден долгогодишен партиски раководител како 
што1 бил Ѓоргис Фурќотис. На Качакое му изнесувал измислена 
приказна, претставувајќи се себеси како ништо1 да не му било 
познато' за трагедијата на Ганулис, иако тој во својство на се- 
кретар на воениот суд што форм,ал но го осудил Ганулис, ja пот- 
пишал пресудата и другите судски списи.

Генерал Кикицас дава друга верзија за случајот. Слоред ин- 
формацијата што му ja дал курирот на Ганулис, спо1мена,тите 
•Канакаридис и Тисе;ас> спроведувајќи го Ганулис кон седиштето 
на командата на 670 единица, без предупредување, од зад грб, 
бил убиен од Тисеас. Во· продолжение Кикицас наведува дека 
Канакаридис, во врска со случајот, му го изјавил следното: 
„ . . .  Тр1гнав)ме од 670 единица jac и Тисеас со задача да го сус- 
пендираме Ганулис и да го спроведеме βιο седиштето на едини- 
цата. Без мое знаење, Гушагти му имаше каредено на Тисеас да 
го убие“17.

Последното прашање што се поставува и бара одговор е 
прашањето за суштинските причини за погубувањето на Гану
лис. Повеќето од старешините на ДАГ сметале дека врховната 
команда на ДАГ, имале за цел својата вина за неуспехот на Гра- 
мос, што имало' решавачко зиачење за поразот на ДАГ, да им 
ja префрлат на други, а таа улоога можело да ja одигра личност 
каква што бил Горгис Ганулис. Зошто баш коцката паднала на 
Ганулис, т.е. зошто тој бил избран за тоа, имало повеќе причини 
кои ќе се обидеме во нашето натамошно излагање да ги обело- 
дениме.

Одговор на сите погоре постав1ени праЈШ(ања и дилеми око- 
лу трагичната смрт на Ганулис ќе се обидеме да дадеме со по- 
мошта на неговото судско досие, личната архива и други изво- 
ри. Тоа го· правиме и поради тоа што претставува историска и 
политичка 010врска, а и како обврска спрема историјата на НОД 
и како почит. спрема неговата фамилија ко ja cè уште страда од 
„предавничката“ дамка. Тоа го правиме и заради тоа што еди~ 
ниците на ДАГ што ги командувал Ганулис 80% биле составени 
од Македонци. Многу настани во Западна Македонија биле евр-

16* Ti na kanume, цит. труд.
17* у, Elefterotipija, цит. весник од 18 март 1986 год.
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зани со неговото име и трагичниот настан се случил на почва- 
та на тој дел на Македонија.

Постишувањето на таа цел нал ага да се каже во нај крат
ки црти кој е Горше Ганулис.

Горгис Ганулис е роден во 1915 година во с. Борбоцко, Кос- 
турско. Основно образование завршил во своето родно место, 
гимназија во Цотили и нравен факултет во Атина. Од крајот на 
1934 до1 1937 година работел како прв секретар кај познатиот 
грчки политичар Стефанос Драгумис. Како студент се поврзал 
со прогресивното студентско движење, и во 1935 годана бил при- 
мен во КПГ. Во 1938 шдина завршил* офицерска академија и бил 
произведен во чин потпоручник. Учествувал во грчко-итали јан- 
ската војна. Со окупацијата на земјата се вратил во своето село.

Кон крајот на 1942 година во Егејскиот дел на Македонија 
се појавиле првите партизански групи кои во почетокот на 1943 
година прераснале во одреди. Секретарот на Околискиот коми
тет на КПГ за Костурско, Андонис Андонопулос-Периклис, во ду- 
хот на генералната линија на својата партија ,,cè и со* секого во 
борбата за ослободување на Грција“ , командата на партизански- 
те единици им ja доверил на грчки офицери како* што беа Кир- 
цидакис, Ефремидис, Баскакис, Мандаропулос и др., кои, како 
што* покажале настаните што уследиле, припаѓале на грчката ре- 
акционерна оргаиизација ЕЌА (Национална 01Ш1тествена од- 
брана).

На 25 февруари 1943 година во с. Ланга, Костурско, во при- 
суство на членот на македонского биро на КПГ —  Лазо Трповски 
и секретарот на Окол. комитет на КПГ —  Периклис, било одр- 
жано' воено советување на кое се дискутирале проблеми на ору- 
жената борба. На предлог на Периклис на чело на сите парти
зански единици во Костурско бил* доставен Горгис Ганулис18.

На 4 март 1943 годана во македонского село Нестрам, Кос
турско, било прогласено сенародно востание. Стапувањето во ре- 
довите на партизаните имало масовен карактер. Постојните пар
тизански групи и одреди го зголемиле својот броен состав, биле 
формирани нови. Речиси поголемиот дел од Костурско, Гревен- 
ско и Воијо биле ослободени. На 11 март 1943 година било осло- 
бодено' гратчето' Хругшшта каде се одржал сенароден: митинг на 
кој Ганулис, во свойство на командант на партизаните, одржал 
говор* на Koj ги изнел целите на борбата.

Секавичното омасов1ување на оруженото движење во за- 
падна (Егејска) Макед01нија му се заканувало да го преоече един- 
ствениот италијански окупаторски систем, односно територија 
меѓу Албанија и егејскиот дел на Македонија. Поради тоа на 
13 мар т сил ни италиј аноки в о јски од Корча и од Кожани презе- 
ле комбинирана акција за задушување на востанието во Запад- 
на Макед01нија. Партизаните се судриле со Италијанците во бли- 1

1S AM, Ф-29/3/49; Ф-29/3/55.
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зина на с. Св. Недела и отстапиле. Окупаторот го изгорел селото 
што бшю и првото село уништено во окупациј ата. Италијански- 
те војски на 14 март влегле во Хруиишта и се оддале на масовен 
терор, грабежи, силувања и сл. Биле стрелани 53 родољуби.

Италијанеката офанзива, проследена со масовен терор, пси- 
холюшки ja изменила ситуацијата. Настанала абриса и растурање 
на партизански групи. Многу членови на полувоената организа- 
ција си заминале во своите домови.

Лазо' Трповски се обидел да ja консолидира еитуацијата. На 
25 март 1943 година во с. Нестрам одржал отстанок и ш реорга- 
низирал штабот на ЕЛ АС за Костурско во состав: Горгис Гану- 
лис —  командант и Левтерие Марголис и Кирцидакис, членови19.

Настанатата ситуација во редовите на партизаните се оби- 
деле да ja искористат споменатите офицери: Кирцидакис, Зисис, 
Мандаропулос, Баскакис, Ефремидис за да го нападнат и го лик- 
видираат движењето. Тие заодно со партизани од грчкиот еле- 
мент ги наиуштиле единиците на ЕЛАС и се повлекло во плани- 
ната Грамос каде пристапиле кон формирање на националистич- 
ки вооружени единици под идеолошката платформа на грчката 
реакционерна организација ЕКА во· борба против комунистите и 
Македонците. На чело> на тоа движење стоеле мајорот Портис 
кој својот штаб го имал сместено во с. Пенталофос. Реакционе- 
рите разоружало еден голем број од борците на ЕЛАС и за еден 
помал период станале господари на ситуацијата.

Ганулис во оваа ситуација не се снашол. Со една поголема 
трупа борци од своето и од околните села се повлекол во свое- 
то село' очекувај ќи го развод от на ситу ацијата.

Околиските комитета на КПГ за Костурско, Воијо и Греве 
на, на 4 април 1943 година им народил на Евгатзопулос Дими- 
трйс-Фотинос, Аристотелис Хутурас-Аријанос и Ласкал Михаиг 
ловски со своите одреди, и во- соработка со костурските парти
зани, кои претежно биле Македонци, со секавична акција да го 
ликвидираат реакционерното движење на офицерите. На 4 ап
рил 1943 година биле нападнати и обезоружани реакционерите 
на чело со мајорот Портис во с. Пенталофос, а на 8 април во 
с. Забрдени, Костурско. На фатените офицери им судел парти
зански суд кој на Портис, Мандаропулос, Манчос, Зисис и Бас- 
какис им изрекол смртна казна.

Ликвидирањето на контрареволуциоонерното движење при- 
донело движењето на ЕЛАС да се опорави и уште повеќе да се 
омасови, како што придонело и за преобразба на поихологијата 
на многу колебливци. Меѓутоа, антимакедонската пропаганда и 
платформа на реакционерното двигжење вешто го искористиле 
окупаторите за придобивање на еден број Македонци, односно 
за појавата на контрачетничкото движење во Костурско и Ле- 
ринско.

19 ДМ, Ф-29/3/55.
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На 10 мај 1943 гадана за командант на партизанските еди- 
ници на ЕЛАС во Костурско бил поставен Никое Теохаропулос- 
Скотидас.

Г анулис на 15 април 1943 година добров о лно се јавил во 
штабот на ЕЛАС за Воијо. Штабот откако го ислушал Гану лис 
решил да го испрати во Штабот на ЕЛАС за Костурско како н,ад- 
лежен: да го испита и да го оцени неговиот став и држење за вре- 
ме на реакционерното движење на ЕКА.

Штабот на ЕЛАС во соработка на ОК комитет на КПГ за 
Костурско формирал воен суд со задача да му суди на Гану лис 
за неговиот одное и активност за време на споменатото движење. 
Судот бил соетавен од Никое Теохаропулос-Скотидае —  претседа- 
тел, секретарот на ОК комитет на КПГ — Периклис, членовите 
на ОК комитет на КПГ —  Левтерие Марголис и Горгие Савидис 
(Герое) — членови. Судот конетитрал дека истрагата што била 
иэвршена кај офицерите што· биле осудени на смрт и стрелани не 
давала никаков елемент што докажувал организациона врска на 
Ганулис и негово учество во реа1кционерното движење. Истото 
било констатирано од истрагата на офицерите во Воијо.

Воениот суд кој заседавал во с. Нестрам на 20.IV  1943 год, 
донел пресуда со која го обвинил· Ганулис дека во еден критичен 
момент на борбата се исплашил, покажал колебливост и ja на- 
пуштил истата. Пр1есудата била донесена единогласно.

Мерката што била преэемена против Ганулис била укор и 
забрана да учествува во движењето на отпорот додека штабот не 
донесе друга одлука.

По извршената консултација на командантот на ЕЛАС за 
Костурско со Околискиот комитет на КПГ за Костурско во ]уни 
1943 година Ганулис бил рехабилитиран и бил примен во ЕЛАС. 
Прво бил поставен како командант на вод, потоа на одред, на- 
чалник на штаб, командант на баталјон2а.

Ганулис во својата биографска изјава Што тогаш му ja до>с- 
тавил на штабот на ЕЛАС за Костурско ja осудил оваа иегова 
постапка и се заколнал дека со својата крв ќе ja измие таа Дам
ка. Во својата биографска изјава од 5 декември 1947 година што 
ja доставил до ГШ на ДАГ во врска со случајот од 1943 година 
пишува: „ . . .  Toj настан претставуваше етапа за црпење на вер
ба и дисциплина кон линијата на партијата. Клетвата што ja да- 
дов ja задржав до денес и ќе ja задржам во сиот мој живот .. .“20 21

Според писмените изјави на неговите соборци и раководи- 
тели на движењето како што се: Никое Теохаропулос, Јанис Па- 
чурас, Горгие Василкос, Ахилеас Палаиоану, Левтерие Качакос и 
многу други, Ганулис во многубројните борби протонов домашни- 
от и надворешниот окупатор и класен непријател што зел учес-

20 ДМ, Ф-29/3/49.
21 AM, Ф-29/355.
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тво и ги раководел, покажал доеледност, револуционерноет, од- 
даност и истрајност. И покрај тоа случајот од 1943 година не 
бил заборавен. Како што ќе видиме во< нашего натамошно из
лагайте, тој вешто, лукаво и непоштено бил искористен во афе- 
рата за негово ликвидирање.

По договор о т в о Варкиза (12.11 1945) Горгис Ганулис и дру- 
ги борци и активисти на НОД за да ги избегне репресалиите на 
монархофа(шјистите, по задача/ емигрирал во Југославија.

Врз основа на оддуките на 2-от пленум на ЦК на КПГ, одр- 
жан во февруари 1946 година, за примена и на оружена форма 
на отпор против монархофиншетичкиот терор, партиските орга
низации добило задача да исфрлат партизани, а групите прого- 
нети борци што се криеле по шумите за да го спасат својот жи
вот од разбеснетите грчки монархофашистички банди, добиле 
одобрение да се организираат, и во самоодбрана да употребат 
оружје.

Врз основа на по1горните одлуки, односно· ориентација за 
оружена борба, на 1 јули 1946 годдна од страна на КПГ во под- 
рачјето! на Грамос била исфрлена првата Партизанска трупа на 
чело со Горгис Ганулис. Треба да напоменеме дека во истото 
подрачје уште од 1945 годана дејствувале македонски партизан
ски единици организирани и раководени од организ:ацијата НОФ 
(Народноослободителен фронт) на Македонците од егејскиот дел 
на Македонија. Околу два месеци подоцна, односно на 26 сеп- 
тември, бил формиран првиот партизански одред на чело со Га
нулис.

Бројното зголемување на партизанското движење на Гра
мос наложило да се форм)ира оперативно1 раководно тело за тоа 
подрачје. На 9 октомври 1946 година во присуство на командан- 
тот на партизаните во Грција -— Маркос Рафијадис, бил форми
ран територијален штаб за Грамос на чело со Горгис Ганулис22.

Во ова cBojcTBO Ганулис изработил стратегиски перспекти
вен план за развиток и дејност на оруженото движење. Планот 
предвидувал: 1. Да се изврши општа мобилизација на мл адипа
та од Западна Македонија со' стратегискиот центар' Грамос. 2. 
Да се формираат 28-от лерински, 32-от костурски, 53-от воиски, 
27-от кожански и 85-от пешадиски полк во Коница. Вооружу- 
жувањето на овие единици требало да се изврши од скриеното 
оружје на ЕЛАС и од складиштата на непријателот. 2. Наведе- 
ните сили во почетокот на 1947 година да преземат офанзивни 
операции и да ги заземат подрачјата Гревена, Неаполи, Костур 
Лерин,, како и кожанската висорамнина како прва етапа. Во 
планот Ганулис потенцирал: „Кој прв ќе создаде армија, тој ќе 
победи“23. Гуналис овој свој план го образлржил на кадровскиот

22 Членови на штабот беа: Ахилеа Папаиоану, заменик на коман- 
дантот и Јанис Пачурас, член. Ристо Кирјазовски, цит. труд 222.

2з* у. Elefterotipija, од 2 февруари 1986 год.
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актив mro се одржал на 2 декември 1946 година во с. Туљ, Кос- 
турско.

Овој план на Гуналис бил во дијаметрдална и директна 
спротивност со стратегијата и тактиката на раководството на 
КПГ кое оружената борба сакало да ja искориси не за свргну- 
вање на атин!скиот режим, туку како притисок врз него за от- 
стапка за миролюбиво решение на грчкото прашање. Настаните 
што уследиле ja потврдиле исправноста на планот поради што то] 
бил и едва од основните причини за прв остар судир меѓу Га- 
нулис и раководството на КПГ-ДАГ. По поразот на ДАГ офици- 
јално било признато' дека најповолниот период, зимата 1946 и 
пролетта 1947 година, период што го предвидувал планот на Га
нулис за поинаков исход на настаните, бил испуштен. Раковод- 
ниот врв на КПГ-ДАГ, свесен за негативните последици за себе 
од обелоденувањето на планот, почиал систематски да кова за- 
вера за елеминирање на авторот на истиот.

Втор поостар судир на Ганулис, што имал големо значење 
за неговата судбина, бил судирот со командантот и комесарот 
на Штабот на ДАГ за Централна и Западна Македонија, Георгиос 
Кикицас и Ѓоргис Еретриј адис-Петрис. Имено, во јули 1947 го
дина, во рамките на пролетната офанзива на владините сили24 
против; единиците на ДАГ на Грамос со кои командуВ1ал Гану
лис, споменатите команданти —  Кикицас и Еретријадис —  на- 
редиле единиците на ДАГ да го· напуштат Грамос и да продрат 
во Епир. Ганулис изразил отворена несогласност на наредбата, 
со образложение дека ако ДАГ не го држи во свои раце Грамос 
не 1ке може да смета на своето> проширување во други подрачја, 
односно на успех, и предложил единиците да маневрираат во 
заднината на непријателот, водејќи Партизанска војна. Меѓутоа, 
Кикицас и Еретријадис биле категорични и наредбата била из- 
вршзена.

Ганулис тогаш во својот дневник забележал: „ . . .  Ако ГШ 
на ДАГ престојувал во· центарот на северен Пинд во периодот 
март-септември 1947 годинава исход от на борбата ќе беше мно'гу 
подобар. ГШ си отиде од основниот центар за партизаните и се 
упати кон Аграфа каде што се изложи во опасност. Раководство'- 
то на штабот за Централна и Западна Македонија (Кикицас — 
Еретријадис) не успеа да ш  фати пожешко и потворечки пра- 
шањата, а особено прашањето на регрутацијата и на кордина- 
цијата на тактиката со сериозни удари против непријате- 
лот . . .  “25.

Погорните настани се одиграле во времето кога се подгот- 
вувал 3-от пленум на ЦК на КПГ што се одржал во втората де
када на септември 1947 година во кој што решил центарот на 
борбата да биде оружената борба, и до пролетта 1948 годцна

24 Пролетната офанзива на владините сили против ДАГ траела од 
27 јануари до 18 јули 1947 година.

25 Ристо Кирј азовски, цит. труд.
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ДАГ да го освободи егејскиот дел на Македонија зашто бил 
и изработен оперативниот план „Езеро“ . Поради значењето 
што го имал Грамос за реализацијата на пленумските решенија, 
остро било критикувано неговото напуштање на единиците на 
ДАГ.

Командата на ДАГ за Централна и Западна Македонија на
место да изврши самокритика, целата вина за напуштањето на 
Грамос му ja префрлила на Ганулис кој отворено се епротивста- 
вил обелоденувајќи ja целата вистииа. Тоа бил повод против не
го да се започне една хајка без преседан од страна на Кикицас 
и Еретриј адис која им ала за цел негов о дискредитирање и ели- 
минирање.

Треба да се каже и тоа дека Маркос Вафијадис застанал 
на страната на Кикицас и Еретријадис што имало посебно зна
ченье за судбината на Ганулис.

По враќањето на членовите на ЦК и на членот на ПБ на 
КПГ Јанис Јоанидис и на старешините на ДАГ што учествувале 
на пленумот, почнала реализацијата на планот за елиминирање 
на Ганулис.

На 3 октомври 1947 година во седиштето на штабот на ДАГ 
за Централна и Западна Македонија бил одржан состанок на кој 
зеле учество: командантот на ГШ на ДАГ Маркос Вафијадис, 
комавдантот и комесарот на штабот за Ц. и 3. Македонија — 
Кикицас и Еретријадис — командантот и комесарот на штабот 
за Грамос —  Воијо-Вичо, Горѓис Ганулис и Тодорос Ефтимија- 
дис. Состанокот бил свикан по иницијатива на штабот за Ц. и
3. Македонија со задача да се разгледа и анализира наводно 
нездравата состојба во штабот на ДАГ за Грамос-Вичо-Воијо. 
Уводкичарот Еретријадис и другите присуши без некой валид- 
ни аргументи го обвиниле Ганулис.

Членот на ЦК на КПГ и комесар на Штабот за Ц. и 3. Ма
кедонии а, Горгис Ретријадис-Петрис, го нападнал Ганулис за 
следното: 1. Поставување на кадри без да бидат консултирани 
другите членови на штабот и повисоката команда. 2. за напуш- 
тањето на Грамос, 3. за отсуство на конструктивна дискусија и 
соработка меѓу членовите на штабот за решение на проблеми- 
те, 4. непринципиелни врски и пријателство на Ганулис со дру- 
ги лица, 5. команданти на баталјони што не ги извршиле зада- 
чите и наредбите не биле земени на одговорност, 6. надворепши 
влијанија во решавањето на прашања, 7. слабост спрема жени
те, 8. отсуство на будност и конспирација.

Кикицас уште во почетокот на својата дискусија го крити- 
кувал Ганулис за слабост спрема жените, дека операцијата на 
ДАГ против владиниот гарнизон во с. Нестрам26 имала можност 
да.успее; дека за операцијата на ДАГ во Гревена27 веројатно не-

26 Неуспешна операција на ДАГ на 12 септември 1947 година.
27 Неуспешна операција на ДАГ на 25 јули 1947 година.
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пријателот претходно бил· информиран; недостиг на психичка 
поврзаност на членовите на штабот по вина на Ганулис и сл.

Тодорос Ефтимијадис го наладнал Ганулис за деспотизам, 
прапотентност, сметајќи ce себеси како нај способен од сите ра- 
ководители на ДАГ и сл.

Земајќи збор' Маркое, меѓу другого, рекол дека во Штабот 
на ДАГ за Грамос-Вои јо-Вичо се создадени сериозни прашања 
кои не нашле решение во корист на ДАГ. Со појавените пробле- 
ми командата не се соочила сериозно. Времето било тие да би
дат разраниени. Требало да се подготви обј активен извештај за 
сите прашања со цел да се поправи ситуацијата.

На крајот Маркос, затворајош ja дискусијата, односно со- 
станокот рекол: „Никако не сум задоволен и треба да внимавате. 
Boi голема мера недостига само1контролата. Постојат колебања, 
потребна е поголема искреноет и готовност за критика и само
критика. Ганулис не го виде со добро око поставувањето на То
дорос Евтимијадис за комесар на штабот. Ганулис nara под вли- 
јание на други. Има слабост спрема жените. За појавените сла
бости кај него големо влијание одиграа неговите односи со же
ните. Недостига програмирана работа, смело соочување со про- 
блемите, има појава на омаловажување на непријателот. Ни зе- 
де ветер главата. Култивираме герилски акции и тактика. На- 
викнавме на лесни успеси. Не ни стана јасно дека борбата по- 
стана и ќе постаие потешка. Не го оценуваме моралот на про- 
тивникот. Не ги оценуваме нашите можности и одразот што го 
врши еден наш неуспех. Ганулис требаше повеќе да биде помог- 
нат и контролиран, што треба да се стори:

Издигнување на борбениот морал, потесна врска меѓу ста- 
решините и борците, секојдневна соработка меѓу членовите на 
штабот, секојдневна анализа на ситуацијата, распоред на рабо- 
тата, контрола на cè, одлучно соочување со неуспесите, слабос- 
тите и грешките, будност и др ... “28.

Во врска со самокритиката за наводио покажаната слабост 
спрема жените, Ганулис во својата дискусија рекол дека навис- 
тина имал љубовни односи со македонската партизанка Василка 
со ко ja намерава да стали во брак. И навистина тој се оженил 
СО' неа и имал ќерка.

По таквата остра критика судбината на Ганулис била по- 
веќе од прозирна.

Следниот ден, односно на 4 октомври 1947 година, Ганулис 
бил повикан во седиштето на ГШ на ДАГ на разговор со членот 
на ПБ на ЦКна КПГ, Јанис Јоанидис и командантот на ДАГ 
Маркос Вафијадис. Во разговорот биле повторени прашањата од 
состанокот шјто се одржал претходниот ден.

Едновремено ГШ на ДАГ од неколку старешини на ДАГ по- 
барал писмена изјава за карактерот и мнението на Ганулис.

28 AM, Ф-29/3/5; Ристо Кирјазовски, цит# труд, 238.
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Горгис Кикицас во својата писмена изј ава од 5 октомври 
1947 година го нападнал Ганулис дека не ги поднесу вал другите 
членови на комавдата, дека во продорот кон Епир во јули 1947 
година ja изгубил храбрости, дека воден лична политика, им ce 
додворувал на повисоките раководители, дека имал слабост спре
ма жените, дека не бил конструктивен, дека бил кариерист, имал 
пооделни воени успеси, но многу неуспеси што предизвикувале 
сомневања29.

Истиот ден изјава поднел Тодорос Евтимијадис во ко ja на 
Ганулис му припишува сериозни слабости: за милитаристички 
однос, променлив во давањето карактеристики за кадрите, за во
ден^, лична кадровска политика, одржување врски со неприја- 
телски елементи, за борбени неуспеси и др.30.

Секако, нај тешки обвинувања и сомневања спрема Ганулис 
изнел членот на ЦК на КПГ и комесар на штабот на ДАГ за 
Централна и Западна Македонија, Горгис Еретријадис-Петрис. 
Веројатно таквиот душмански однос на Петрис се должел на не- 
говата одговорност за напуштањето на Грамос за што отворено 
укажал Ганулис во неговата дискусија на партискиот актив што 
се одржал на 29 септември 1947 година. Петрис во својата пле
мена изјава изразил сомневање во лојалноста и оданоста на Га
нулис. Го обвинил; дека во време од пет месеци имал повеќе не- 
успешни воени операции, а успешна само една; за небудност; 
слабост спрема жените; одговорност за напуштањето на Грамос; 
за кариеризам; интриганство; демагогија; за водење на лична не- 
принципиелна кадровска политика и др. Поместуваме само еден 
мал иоечок од изјавата на Петрис од кој многу јаоно се гледа 
неговата непринципиелност и непријателски однос спрема Гану
лис и последиците од тоа. Петрис пишува: „ . . .  Од сите воени 
кадри шго га имаме во нашиот обласен штаб и околиските шта- 
бови, единствениот човек кон кој уште од почетокот имав ре- 
зервй и не престанав да ги имам, е Ганулис. Овие мои сомнева- 
н>а и резерви зајакиаа и од тоа што ми кажа Аријакос (за учес- 
тво на Ганулис во реакционерното движење на офицерите на 
ЕКА пролетта 1943 година). На мислење сум ГШ да ни додели 
еден другар, од оние што дојдоа последно време, на кого да му 
ja  довериме безбедноста, за расчистување на ситуациј ата.. .“31. 
Сигурно' е дека изјавата на Еретријадис, во својство на член на 
ЦК на КПГ и комесар на обласниот штаб на ДАГ за Македони- 
ја, одиграла решавачка улога за суспендирањето на Ганулис што 
многу бргу уследило.

Аристелис Хутурас-Аријанос32 во својата изјава од 10 ок- 
томври 1947 година отворено го обвини Ганулис за непосреди а

29 AM, Ф-29/3/43.
30 AM, Ф-29/3/44.
31 AM, Ф-29/3/45.
32 Аристотелис Хутурас Аријанос, за време на НОВ бил командант 

на одред и баталјон, а во ДАГ командант на бригада.
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врска и учество. во реакдионернота движење на офицерите на 
ЕКА во април 1943 година33. Ов a тврдење на Хутурас било иско- 
ристено од Петрис и другите руководители на КПГ-ДАГ како ос
нова за еомневање на преданоста и лојалноста на Ганулис и 
одиграле решавачка улога за неговото елиминирање и префрлу- 
вање на вината за неуспехот на ДАГ во Грамос во 1948 година.

Никое Теохаропулос-Скотидае34, еден од најблиските собор- 
ци и соработници на Ганулис, во својата по долга изјава од 17 
октомври 1947 година навел дека Ганулис во еден критичен мо
мент на борбата, во април 1943 година, покажал малодушност 
и колебливоет. Меѓутоа, Скотидае бил категоричен дека Ганулис 
не бил поврзан и ниту учествувал во реакционерното движење 
на ЕКА во април 1943 година и дека Ганулис, и покрај некой 
слабости, бил доследен и одан на борбата и сл.35.

Изјавата била побарана и од самиот Ганулис. Во изјавата 
од 10 октомври 1947 година Ганулис накратко то опишу вал сво- 
јот пат. На неа стоела забелешката на Теодорос Евтимијадис, во 
својство на политички комесар на штабот, дека Ганулис бил не- 
искрен, бидејќи не пишува за то а дека наводно в о 1943 година 
излегол во планина како припадник на ЕКА, за слабост спрема 
жените и сл.36

(Продолжение во следниот број)

Risto KIRYAZOVSKI

A CONTRIBUTION ТО THE TRUTH ABOUT THE EXECUTION 
OF GEORGIS GANULIS

S u m m a r y

Georgis Ganulis, one of the main organizers and leaders of the anti
fascist resistance and an organizer and commander of DAG (Democratic 
Army of Greece) in West (Aegean) Macedonia, tragically ended his life on 
19 th August 1948. Ganulis was groundlessly accused and sentenced to death 
by the military court of the Democratic Army of Greece.

In reference to the death of Georgis Ganulis, many polemic articles 
appeared in the historic literature and in the periodicals in Greece, that 
dealt with the following questions: what were the reasons for such an end 
to the life of one of the most distinguished figures of the National Libera
tion Movement in Greece and Aegean Maecdonia; what were his misdoings, 
if there had been any; was his trial regular and how was he executed?

Having the original file of late Ganulis at our disposal, we have dis
closed the essential reasons for his execution, the unfolding of the trial’s 
farce and the way he had been executed.

Thus we have satisfied the historical truth and the interest of the 
fighters of ELAS and DAG in the case of Georgis Ganulis.

33 AM, Ф-29/3/38.
34 Никое Теохаропулос-Скотидас, за време на НОВ бил командант 

на територијален штаб, во ДАГ командант на дивизија.
35 AM, Ф-29/3/49.
se AM, Ф-29/3/48.
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