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ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА ВО АНТИФАШТИСТИЧКАТА В ОША
НА ГРЦИЈА

(јануари-август 1944), том УИ, кн. 2,
Архив на Македонија -  Скопје, 1988 година

Патот до публикувањето на из- 
ворни и архивски документи и матеи- 
јали е вонредно тежок. Нивното пу- 
бликување претставува посебен зна- 
чаен настан во аналите на секоја ис
ториографы] а. То а посебно доаѓа до 
израз кога истото се однесува на 
определена политичка организација 
или национално и социјално ослобо- 
дително движење, како што е впро
чем случајот со Комунистичката nap- 
raja на Грција, односно со македон- 
ското национално-ослободително 
движење во Егејскиот дел на Македо
нка. Таков редок потфат прави на- 
шата веќе ширум афирмирана орга- 
низација -  Архивот на Македонија, 
кој неколку години, напоредно со пу- 
бликување на бројни едиции од маке- 
донската историја, ja издав а и едици- 
јата „Македонија во антифашистич- 
ката војна на Грција 1941-1949 годи
на“.

Тука ќе ja претставиме книга 2, 
од том VII, што е продолжение на 
споменатава едиција, во издание на 
Архивот на Македонија. Книгата но
си наслов: „Егејска Македонија во ан- 
тифашистичката војна“, 1. јануари -  
31. август 1944 година, и за печат ja 
подготви, односно документите ги 
преведе, изврши избор и ги редактира 
д-р Ристо Кирјазовски, научен совет
ник во И НИ, и наш познат историо
граф и архивист.

Презентираните документи и ма
териалы во оваа книга, по својата

содржина и карактер можеме да ги 
поделим на неколку групи и тоа:

1. Документи од раководните фо
румы (органы) на Грчкото движење на 
отпорот и на Комунистичката партија 
на Грција што имаат политички-про- 
грамски карактер (декларации, резо- 
луции, изјави и сл.);

2. Организационо-политички и 
воени извештаи на политичките, вое- 
ните и други организации и институ
ции на Движењето на отпорот;

3. Документи за политиката и 
практиката на КПГ по македонското 
национално прашање;

4. Материјали за состојбата, це
лите и задачите на македонското на- 
ционалноослободително движење;

5. Материјали за појавата и дејно- 
ста на грчките квислиншки организа
ции во Егејскиот дел на Македонија;

6. Документи за односите и сора- 
ботката меѓу НОД на Југославија и 
Грција;

7. Материјали за дејноста на бу- 
гарската пропаганда во Македонија;

8. Документи за британската по
литика во Грција и др.

Врз основа на анализа на поме- 
стените документи во книгата може 
да се согледа, оцени и извлечат изве- 
сни заклучоци за политиката, страте- 
raj ата и тактиката на грчкото рако- 
водство на отпорот, односно на КПГ, 
потоа за развојот, целите и задачите 
на македонското националноослобо- 
дително движенье, политиката и прак-
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тиката на КПГ по македонското 
национално прашање, политиката на 
големите сили спрема НОД на Грција 
и на Балканот пошироко, како и за 
односите меѓу народноослободител- 
ните движења на балканските земји и
др.

Исто така, од презентираните до
кумента произлегува и непобитниот 
факт дека македонскиот народ од 
Егејскиот дел на Македонија антифа- 
шистичката војна ja сфатил како при
лика за изборување на своето нацио
нално и социјалнб ослободување. Toj 
револуцијата ja сфати сосем конкрет
но и од неа побара опредметување на 
своите стремежи. Toa најдобро е из- 
разено во масовното учество на Ма- 
кедонците во редовите на БАМ 
(Грчкиот национално-ослободителен 
фронт и на ЕЛАС (Грчката народно- 
ослободителна војска).

Меѓутоа, и покрај таквиот мошне 
поволен развиток на работите во ко- 
рист на НОД, грчкото партиско рако- 
водство не се откажа од т.н. фамозна 
политика ,,cè и со секого за национал
но ослободување на Грција“, односно 
од политиката на спогодување со гра- 
ѓанските партии и со владата во еми- 
грација преку недозволени остапки во 
корист на противникот. Резултат на 
таквата политика е договорот на 29 
февруари 1944 година на Плака за 
прекин на непријателствата меѓу 
ЕЛАС и ЕДЕС (Грчки национален 
демократски сојуз) (док. бр. 13). До
говорот предвидуваше продолжување 
на преговорите за постигнување на 
целосно политичко единство. Во те- 
кот на сондирањето на теренот, одно
сно создавањето на услови за спогоду- 
вање, раководството на КПГ, покрај 
другите остапки во корист на против
никот, донесе одлука за расформира- 
ње на СНОФ (Словено-македонски 
народно-ослободителен фронт) и 
СНОВ (Словено-македонска ослобо- 
дителна војска) кон крајот на април 
1944 година (док. бр. 51, 64). Логично 
беше Македонците и овој пат да не 
се согласат со еден таков непријател- 
ски акт против најважната нивна при- 
добивка. Тогаш една поголема трупа 
револуционерни борци и активиста, 
предводени од Наум Пејов, како про

тест на таквата одлука на КПГ се 
одвоија од ЕЛАС и се префрлија на 
Караорман каде организирани во ба- 
талјон се вклучија во НОВ на Вардар- 
скиот дел на Македонија (док. 45, 51, 
73 и др.). Раководството на КПГ на
место да извлече поуки, продолжи со 
напорите за спогодување со класниот 
непријател. Резултат на таквата по
литика на КПГ беше познатата капи
тул антска спогодба, склучена во Ли- 
бан на 20 мај 1944 година, со што бе
ше изложено во најголема' опасност 
НОД на грчкиот и на македонскиот 
народ (док. бр. 61). Всушност спогод- 
бата во Либан ги помогна цврстите 
напори на Англија и на грчката плу- 
тократска олигархија да го реставри- 
раат предвоениот реакционерен ре
жим и да му попречат на народот сам 
да одлучи за својата судбина.

Од публикуваните документи во 
книгата, дознавме дека на 25 јуни 
1944 година е одржана конференција- 
та на КПГ за Егејскиот дел на Маке
донка. Делегатите остро го осудија 
Либанскиот договор и побараа тој да 
се откаже. Во Резолуцијата усвоена 
на Конференцијата во врска со дого
ворот е заземен следниот став: „... 
Конференцијата пред целиот наш на
род го осудува и жигосува Либан
скиот договор како антинационален и 
предавнички, и го повикува народот 
да влијае со сиот свој авторитет врз 
Националниот совет на ПЕЕ (Поли- 
тички комитет на националното осло- 
бодување) за неговото откажува- 
ње...“ (док. бр. 119).

Во почетокот на јули Германците 
со помош на грчките квислинзи пре- 
зедоа една од најжестоките офанзиви 
против единиците на ЕЛАС во Запад- 
на Македонија и Северен Пинд. Во 
документите се тврди дека оваа акци- 
ја на Германците била во договор и 
кординација со офанзивата на ЕДЕС 
против ЕЛАС во Епир, што започна 
на 19 јуни, а со цел да ja принуди КПГ 
да го прифати Либанскиот договор. 
Единиците на IX дивизија на ЕЛАС, 
поради надмоќноста на’непријателот, 
неуредно и со големи загуби го напу- 
штија подрачјето на Западна Македо
нка и Пинд. Грчките квислиншки ор
ганизации и формации во Воденско,
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Гуменџиско и Евиџевардарско пре- 
зеле терористички акции од широ
ки размери против припадниците на 
Движењето на отпорот, особено про
тив Македонците. Грчкото раковод- 
ство на отпорот, соочувајќи се со 
оваа извонредно тешка ситуација, се 
одлучува да се обрати до раковод- 
ството на НОД на Југославија, што 
може да се види од следната радио- 
грама од Јанис Јоанидис, организа- 
ционен секретар на ЦК на КПГ до 
Андреас Цимас од 9 јули 1944 година: 
„Германската офанзива против IX ди- 
визија на ЕЛ АС зеде општ карактер. 
Побарајте од Тито српско-македон- 
ските единици да извршат напад во 
правецот Лерин-Вичо-Кајмакчалан- 
Соботско и да се поврзат со нашите 
единици и да им помогнат во најте- 
шките момента“ (док. бр. 136).

Меѓутоа во врвното раководство 
на КПГ надвладеа групата што упор
но се залагаше и се заложи за почи- 
тување и исполнување на Либанскиот 
договор. Како резултат на тоа, на 29 
јули 1944 година раководството на 
Движењето на отпорот соопшти дека 
се согласува да учествува во коали- 
ционата влада. ЦК на КПГ и ЦК на 
ЕАМ, на од дел ни седници одржани на 
2 и на 15 август 1944 година, донесоа 
решение да учествуваат во владата на 
Ѓоргис Папандреу по условите дикти- 
рани од седницата. На 2 септември 
1944 година претставниците на КПГ- 
ЕАМ-ПЕЕА ги зазедоа министерски- 
те фотелји во владата со седиште во 
Каиро. Со овој акт судбината на НОВ 
на грчкиот и на македонскиот народ, 
како што наведовме, во голема мера, 
беше запечатена.

Од документите поместени во 
Зборникот произлегува заклучокот 
дека Македонците од Егејскиот дел 
на Македонија со својата масовност, 
решителност, преданост и придонес 
во НОВ го принудија раководството 
на отпорот, односно на КПГ, не само 
формално, туку и фактйчки да ги 
признае како посебно национално 
малцинство, создавајќи политички и 
воени организации и друга македон
ски национал ни институции. Маке
донците во текот на НОВ со своето 
присуство и борба успеаја да прера-

снат во значаен политички и воен 
фактор, да се наложат и да извојуваат 
национал ни придобивки, односно сво- 
јата судбина да ja земат во свои раце.

И покрај тоа што КПГ настојува 
да го лимитира пристапот на Маке
донците кон партизаните, за да не 
прераснат во материјална сила што 
ќе й се извлече од контролата и ée 
почне да ги опредметнува своите на- 
ционални аспирации, и покрај широ- 
ката пропаганда со цел да се миними- 
зира, ако веќе не може да го елими- 
нира влијанието на НОВ и на реше- 
нијата на АСНОМ врз Македонците 
од Егејскиот дел на Македонија, се- 
пак македонското националноослобо- 
дително движење во Егејскиот дел на 
Македонија во 1944 година прерасна 
во комплетен фактор, субјект со кон
кретна материјална сила, кој побара 
од КПГ да ja ревидира својата поли
тика спрема борбата на македонскиот 
народ за национал на самостојност. 
Израз на таквото расположение нао- 
ѓаме во повеќе документа поместени 
во книгата. КПГ продолжи со поли- 
тиката, карактеристична за пројаву- 
вање на одредена резерва спрема бор
бата на македонскиот народ за нацио- 
нална и социјална слобода.

Меѓутоа, и покрај огромните 
пречки и тешкотии, во 1944 година 
дојде до целосно единство на нацио- 
налноослободителното движенье на 
македонскиот народ од двата дела на 
Македонија. Македонците од Вардар- 
скиот дел на Македонија борбата и 
успесите на Македонците од Егеј- 
скиот дел на Македонија ги чувству- 
ваа како свои и искрено им се раду- 
ваа. Во момент на тешкотии бараа 
совет и поткрепа и прибежиште на 
слободната територија во Вардар- 
скиот дел на Македонија, како што 
беше случајо во мај 1944 година и по- 
доцна.

На крајот, би сакал да го истак- 
нам и следново: публикувањето на 
споменативе документа и материјали 
не е случајна појава. Тоа е резултат 
на успешната дејност на колективот 
на Архивот на Македонија, на Коми- 
сијата за публикување на архивска 
граѓа и особено на д-р Ристо Кирја- 
зовски. Toj, покрај својот опширен
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предговор, извршил доста совесно 
вреднување на овие документа, кои- 
што ги подредил според класичната 
хронолошка класификација.

За научната фундираност на пу- 
бликацијата сведочат бројни дополни- 
телни коментари, како и презентира- 
ните библиографски прегледи и реги- 
стри. Поради сето тоа, гореспомена- 
тава публикација претставува значаен

придонес како за македонската така 
и пошироко за југословенската исто- 
риографија, бидејќи со неа ce созда- 
ваат услови за покомплетно проучу- 
вање на револуционерното и работ- 
ничко движење во Егејска Македони- 
ја и, воопшто, за историјата на маке- 
донскиот народ за време на Антифа- 
шистичката војна 1941-1945 година.

Владимир КАРТОВ
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