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UDC 343.123:32]:94(497.7)"1913" 
                                 069.51:94(497.7)(093.2)"1913" 

 
Драган ГЕОРГИЕВ,1 

 
ОБВИНИТЕЛЕН АКТ ОД 1913 ГОДИНА 

 
Aпстракт: Од сочуваниот документ во Музејот, кој говори за Обвинение 
во пресвтната 1913 година, се запознаваме со судбината на илјадници 
Македонци кои храбро и не жалејќи го својот живот се бореле за 
ослободување на својата Македонија. 
 
Kлучни зборови: четници, обвинителен акт, Васил Иванов, Васил 
Чекаларов, доброволци.. 
 

Во подзаборавената документација во поранешниот Историски 
музеј, сега во составот на Музејот на Македонија, во многуте запазени 
документи се среќава еден препис кој го носи датумот од пресудната 1913 
година. Во документот насловен како Обвинителен акт, од името на 
елинскиот крал, обвинети се лица пред кралскиот обвинител на Воениот 
суд во Солун2.  
 Потрагата по овој документ не доведе до спомените на Васил Иванов 
објавени во книгата Отрязаната глава3, во која се наоѓа факсимилот од 
оригиналниот документ на грчки јазик. 
 Всушност, овие спомени беа клучот на овој изворен документ преку кој 
се запознаваме за судбината на дел од многубројните Македонци 
учесници во Балканската војна. 

Во споменатата книга, самиот наслов укажува за судбината на 
костурскиот војвода,  каде, говорејќи за своето револуционерно минато, ги 
опишал последните денови од животот на прославениот костурски војвода 
Васил Чекаларов4.  

                                                 
1 Магистер по историски науки Драган Георгиев, виш кустос во Н.У. Музеј на 
Македонија- Скопје, ул. Ќурическа бб., адреса на живеење ул. Јани Лукровски бр. 10/11, 
dragigeorgiev@hotmail.com 
2 Документот бил заведен во влезната книга на Музејот под влезен број 402 на 23 
октомври 1965 година и бил откупен  за 7.000 динари, како што стои во забелешката. 
3 В. ИВАНОВЪ, Отръзаната глава 9. юлий 1913 год.,с. Радуилъ, Самоковско, 1928. 
4 Васил Чекаларов (1874, с. Смрдеш, Костурско-1913, Вич Планина), костурски реонски 
војвода. 
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  Авторот на книгата непосредно по Хуриетот, додека учителствувал во 
леринското село Љуботино, бил повикан од отоманските власти да служи 
за војник и поради тоа заминал како емигрант за Америка5.  
  На повикот за борба против вековниот непријател, како и жестоката 
пропаганда од страна на сојузничките балкански монархии за конечното 
ослободување на поробената Македонија,   довело во текот на 1912 година 
Васил Иванов, како и многубројни други Македонци, да се врати и даде 
свој придонес во борбата на крстот против полумесецот6. 
Според неговите зборови, дошол „...големиот миг и светли денови за да се 
извојува победа и слобода на својата татковина Македонија...душите 
биле исполнети  со устрем и желба на сонцето на слободата да ги згрее  
нивните смрзнати души“7. 

Инаку, според искажувањето на Васил Иванов, тој ,поради 
поседување на бугарски весници Вечерна пошта и Балканска трибуна, во 
кои се соопштувале бугарските ставови за неприфатливата поделба на тој 
дел од Македонија и брзата планирана воена интервенција на Бугарија, 
кои успеал да ги растури низ повеќе костурски села: Туриа, Кономлади, 
Поздивишта, Дреновени, на пат за Бапчор бил притворен на крајот од 
месец април 1913 година. Наредниот ден, по распитот, капетанот на 
градот Лерин го испратил во солунскиот Беаз Куле од каде со други 
притвореници бил интерниран  со австриски брод за островот Крит. 
Сепак, по неколку денови успеал, со групата да си купат билети и со 
истиот брод, по кратко патување, да бидат истоварени  во албанското 
пристаниште  Валона. Новоформираната власт во Албанија понеколку 
дневен притвор ги испратила со истиот австриски брод преку Крит-Солун-
Кавала и ги истовариле во пристаништето Портолагос од каде грчките 
власти под стража ги донеле (преку Ксанти-Кавала-Серес-Драма) до 
Дојран, каде што минувала тогашната демаркациона линија со Бугарија8.  

                                                 
5 Васил Иванов (1890, с. Неред, Леринско-1938, Софија). 
6 Најголемиот број од Македонците се приклучиле кон повикот за борбата против 
Отоманската Империја на страната на Царска Бугарија. За учеството на илјадниците 
Македонци во редовите на доброволните дружини формирани во Бугарија најцелосни 
податоци се среќаваат во книгата на нивниот творец и креатор, мајорот Петар Дрвингов. 
Види: Петър ДЪРВИНГОВ, История на македонско-одринското опълчение, София, 
1919. Во македонската историографија оваа проблематика опфатена е во трудовите на 
Петар СТОЈАНОВ, Македонија во времето на Балканските и Првата светска војна, 
Скопје, 1969, Ѓорѓи АБАЏИЕВ, Балканските војни и Македонија, Скопје, 1958, и др. 
7 Васил ИВАНОВ, Отрязаната глава Васил Чекаларов, (съставител и редактор Цочо В. 
Билярски), София, 2009, 34. 
 
8 Исто, 90. 
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Тука, Васил Иванов се приклучил кон здружените чети на Васил 
Чекаларов, Петар Чаулев9, Иван Попов10, Христо Силјанов11 и други, со 
околу 260 души, стари ветерани од Македонско-одринското ополчение.   
 

 

Васил Иванов 
како доброволец 1912 година 
 

 
Таму дознал за целта на четите да влезат во поделената Македонија, да 
делуваат помеѓу Србија и Грција, да го подготват населението за 
претстојното планирано настапување на бугарската армија и за 
приклучување на таа територија согласно договорите направени помеѓу 
балканските монархии пред започнувањето на воениот конфликт12. 
  Всушност, задачите биле истите кои биле зададени непосредно пред 
почетокот на балканскиот судир, строго дефинирани од страна на 
формираниот Штаб на партизанските чети во т.н. Правилник13 кои тогаш 
се однесувале за териториите кои биле под отоманската власт, а сега биле 
насочени против довчерашните сојузници. 
Дејствувањето на здружените сили на Васил Чекаларов, Христо Силјанов 
и Иван Попов имале задача уништување на телеграфските линии и 
мостови на потегот од Солун до Битола, како и да раководат со Леринско-
Костурско-Кајларската чета. 
  Овде Васил Иванов доброволно побарал да се приклучи и затоа бил 
одведен лично кај Васил Чекаларов кој по првата нивна средба му дал 
белешка со која од складот бил задолжен со една долга манлихерка, нож и 

                                                 
9 Петар Чаулев (1882, Охрид-1924, Милано), член на ЦК на ВМОРО. 
10 Иван Попов (1871, с. Лески, Неврокопско-1921, пл. Витоша), костурски војвода. 
11 Христо Силјанов (1880, Цариград-1939, Софија), костурски војвода. 
12 Повеќе за оваа проблематика види: Македонија во билатералните и 
мултилатералните договори на балканските држави 1861-1913, Документи, Под 
редакција на Михајло Миновски, Скопје, 2000. 
13 Задачите на формираните чети биле дефинирани со Правилникот за доброволните 
чети, кои ќе дејствуваат во Македонија и Одринско во Ослободителната војна. За ова 
види: Националноосвободителните борби на Българите от Македония и Одринска 
Тракия през Балакнската война (1912-1913), София, 1994, 203. 
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300 патрони и си направил за себе соодветна паласка  да изгледа како 
искусен четник14. 

Со читањето на телеграмите, ноќта на 16 јуни 1913 година, на 
построените четници, сместени во близина над селото Фурка, им се 
соопштило за објавената војна со Србија и Грција и заповедта да заминат 
веднаш кон договорените позиции. 
Оттогаш Васил Иванов известува за активностите на здружените чети од 
селото Фурка,  завземањето на Богданци и Гевгелија, па преку селата 
Моин, Хума, Нет, Тушим, до доаѓањето во тиквешкото село Чемерско.  
  Таму, на 27 јуни 1913 година, здружените чети на т.н. Војводски совет 
решавале за понатамошно нивно делување имајќи ја предвид тешката 
положба на Бугарија, која била нападната од петте соседни балкански 
држави. Васил Чекаларов предложил да се разделат на помали групи и 
одлучил да замине со својата чета преку Леринско–Костурско-Кајљарско 
за Албанија и оттаму да се евакуираат на безбедна почва. Со неговиот 
предлог се согласиле сите 64 души од неговата чета, меѓу кој бил и Васил 
Иванов, и тргнале по него. 

Четата формирала колона која на два товарни коњи ги носеле 
потребните патрони, бомби, адските машини, динамит, фитил и разни 
потребни медикаменти, облечени во бугарска  воена униформа со 
препознатливиот знак-лав на капите, следејќи го во чекор војводата 
Чекаларов качен на убав бел коњ15. 

 

Војводата Васил Чекаларов 
 

                                                 
14 Васил ИВАНОВ, Отрязаната глава Васил Чекаларов, (съставител и редактор Цочо В. 
Билярски), София, 2009, 34. 
15 Исто, 42. 
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  Вака екипирани се упатиле над Острово, кон Леринско, меѓу селата 
Чеган и Горничево каде што ја дознале вистината за положбата на 
Бугарија, така што им преостанало единствено повлекувањето  кон 
Албанија. Поради дознаената вистина, сите жалеле и плачеле зашто, 
според кажувањето на Васил Иванов„...одново ќе започнело распетието 
на целиот македонски народ на крст.“16. 
  Очајни, замислени за судбината која ги снашла,  по предавството од 
двајца Власи на патот од селото Горничево за селото Баница, во почетокот 
на јули се одиграл првиот поголем судир помеѓу четата на Васил 
Чекаларов и здружените сили на грчката редовна војска и полицијата.  
  Токму тогаш, по заземањето на височинката Муртенец, се случило 
ранувањето на Чекаларов во левата страна над срцето помеѓу ребрата. 
Иако раната пробила до грбот, по укажаната преврска, тој не ја губел 
самоподдршката и ја продолжил жестоката битка17. 
Одкако успеале да го одбијат нападот, доцна во ноќта, поради потребата 
од понезабележително движење, биле поделени на две групи: 
едната имала цел да мине над селото Горничево и да слезе при мостот над 
село Баница, за да може да изврши диверзија на железничката линија 
Солун-Битола, и другата група, во која Васил Иванов да замине кон 
селото Баница, со што се разделил од својот војвода Чекаларов. 

Групата во која бил Васил Иванов, броела вкупно 15 души која во 
дождливата ноќ на 5 јули успеала да го одбие силниот напад кој бил 
поддржан со силен оган од непријателските пушки, во кој дале 1убиен и 1 
ранет, со што успеале да ги разбијат здружените грчки војски и со тоа да 
се повлечат. 
  Преостанатите од неговата група, изморени и гладни, оддкако се 
разделиле на 4 групи  за полесно да бидат замаскирани  во густите дабови 
шуми поради организираната потера од грчка страна, го продолжиле 
движењето за Леринско. 
  Од попатните овчари што ги сретнале дознале за организираната потера 
по четата на Васил Чекаларов, за забраната на изнесување на храна од 
селата и строгата забрана за давање било каква помош на четниците. 
  На патот за Бапчор, барајќи леб во селото Котори, биле откриени и 
нападнати на сртот Вич каде што борбата траела до доцна вечерта на 8 
јули  и оттаму, во темнината на денот, четниците се распрснале. 
Откако увиделе дека останале само двајца, одделени од останатите, 
паднале во очајание заедно со својот соборец Лефтер Георгиев и решиле 
да одат во селото на Васил Иванов, Неред, и таму да се снабдат со 
неопходната храна18. 
                                                 
16 Исто, 46. 
17 Исто, 50. 
18 Исто, 62. 
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  Со пристигнувањето во родната куќа успеале да преживеат бидејќи 
неколку денови немале пробано никаква храна. Овде се сретнал со тетка 
му, сестра му и неговата жена со која скоро бил венчан, од коишто дознал 
дека веќе неколку денови биле испитувани за движењето на четата на 
Васил Чекаларов, како и за неговата смрт. 

За време на седумндневниот престој во својата куќа во селото 
Неред дознал дека во Лерин се заробени повеќемина соборци од четата и, 
со договор на семејството, решава да се предаде на властите, наводно дека 
дезертирал од војската. 
  Но таму го пречекал командантот на гарнизонот, човекот што пред 
неполни три месеца го испратил во интернација  на островот Крит, 
капетанот Параскевопулос, преку списокот што го пронашле  кај 
заробениот фелдфебел Коста Николов, веќе бил запознат со акциите на 
четата на Васил Чекаларов, со составот и имињата на четниците, со бројот 
на пушката и на ножот со кој биле задолжени, со бројот на патроните, па 
дури и со видот на чизмите кои ги носеле,  
затоа по кратко испрашување Васил Иванов бил приклучен на 
преостанатите заробени соборци од четата во темните простории на 
занданата во Лерин, од каде со воз биле префрлени за на суд во Солун. 

Овде од своите затворени другари дознава за подробностите и за 
битките на одделните групи по нивната поделба, како и за настаните 
поврзани со последните денови од животот на костурскиот војвода.  

Драгоцени се кажувањата на Васил Иванов за прославениот Васил 
Чекаларов со што ги дополнил информациите за неговите последни 
мигови, за неговата погибија и односот на Грците кон сето тоа 
во своето известување тој напоменува дека височинката Лакото ќе остане 
запаметена како една од многуте голготи кои биле водени за слободата на 
многустрадалната Македонија.  
  На таа височинка, кај местото Студена Вода, помеѓу селата Бел Камен и 
Невеска, се случила последната решителна битка на оскудната група 
предводена од војводата, 
овде, на 8 јули 1913 година, легендарниот Васил Чекаларов бил со своите 
костурски соборци: Митре од село Тиквени, Трајче од село Поздивишта, 
Трајко Желевски19, Томе Желински20 и еден херој од село Ракита, 
Кајљарско, кои по многубројните потери од грчки војски и милиции 
успеале да стасаат до височината Лакото.  

                                                 
19 Трајко Желевски (1875, с. Желево, Костурско-1923, Асеновградско), костурски реонски 
војвода. 
20 Тома Желински (неизвесно, с. Желин, Костурско-1923, Асеновградско), костурски 
реонски војвода. 
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  На ова место, во ноќта, биле преврзани раните на Чекаларов-едната  од 
борбата кај селото Чеган, во левата страна над срцето, другата во десната 
нога во битката при диверзијата на мостот, и се отеглиле во шумата со 
мисли да заминат за Костурско и да успеат да се сокријат од потерата. 
  Но, наредниот ден бил фатален за многустрадалната Македонија, тој ден 
ја изгубила најскапата жртва- Васил Чекаларов. Со мобилизирањето на 
многубројни шпиони, андарти, милицијата од градовите и селата по 
лутиот бој,  кој започнал рано во зорите, паднал убиен војводата со двајца 
верни четници. 

Атинскиот весник „Емброс“соопштува за самата битка, за 
погибијата на Чекаларов, за отсекувањето на неговата глава со големиот 
нож на андартскиот капетан, каде била поместена и фотографија од 
отсечената глава „...на страшниот Чекаларов.“21. 
Самиот чин на убиството на војводата било проследено со голема радост 
од страна на Грците, главата била набиена на кол и се разнесувала низ 
леринските улици, за да го плашат населението а, од друга страна да се 
пофалат дека успеале да се справат со најголемиот враг.  
  Истовремено, за време на тој срамен нецивилизиран чин силно викале: 
„Го нема Чекаларов! Нема Македонија! Го уништивме Чекаларов и 
заедно со него сите Чекаларовци!“22, 
најпосле, кога дел од траумите завршиле, отсечената глава била предадена 
и погребана во леринската црква Св. Пантелејмон.  

Според искажаните спомени на Васил Иванов, утрото на 14 јули 
1913 година, врзани и под големо засилено воено обезбедување, биле 
качени на воз за Солун и притворени во укотвен брод каде по две седмици 
го добиле обвинителниот акт. 

Секако, самиот препис на обвинителниот акт од 1913 година, кој го 
поседува Музејот на Македонија, за нас е многу интересен, 
сочуваниот документ е во форма на еден лист кој е, всушност, рачно 
напишан превод направен во Министерството за надворешни работи во 
Софија, за којшто непознато останува како и од кого дошол во 
документацијата на Музејот. 

На самиот документ „…кралскиот обвинител во името на кралот 
на Грците ги обвинува наведените лица…, согласно чл.100 од воениот 
                                                 
21 Васил ИВАНОВ, Отрязаната глава Васил Чекаларов, (съставител и редактор Цочо В. 
Билярски), София, 2009, 97. 
22 Исто, 98.  
Пример за вакви нечовечни однесувања имаме и во делот заземен од страна на Србија. 
Познат е случајот на судбината на крушевскиот војвода Иван Котев (Ванчо Белувчето) 
кој исто така во јули 1913 година загинува во битката помеѓу селата Ракитница и 
Острилци. Србите му ја отсекуваат главата и ја разнесуваат низ улиците на Крушево со 
цел да го заплашат населението. Види: Димитър Г. ГОЦЕВ, Национално-
освободителната борба в Македония 1912-1915, София, 1981, 112. 
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кривичен закон, за повеќе дела: 1.Дека сакале да предизвикаат бунт во 
македонските провинции, окупирани од грчките војски, со цел да ги 
отсечат од грчката држава и ги присоединат кон бугарската држава, 2. 
Да услужат на целта како шпијуни, издавајќи движенија на грчката 
армија на непријателската бугарска армија, 3. Да извршат обединување 
со чета, како и убиства и грабежи во градовите и селата на Македонија, 
окупирани од грчката армија, да ги завладеат со сила и да се 
спротивстават на воените..со што се спротивставиле од 3 до 10 јули 
близу до селата Екшсу, Чеган, Ајтос и др. на воени сили испратени 
против нив...како и убиствата на војниците (се наведуваат нивните 
имиња) во кои стрелале со пушки со куршуми и барут, како и убиството 
на стражарот кој, одкако го пленил,е го заклале со штик кој бил најден 
окрвавен. 

За извршените престапи според чл.123 од Кривичниот закон со 
казна смрт се осудуваат тие...кои сакаат да го присоединат кралството 
кон некоја друга држава или да отцепи дел од неа..кој служи на 
непријателот како шпиони. 
  Членот 125 со смрт се казнува секој кој по каков и да е начин со 
вооружена чета командува или е во служба да причини грабеж и 
опустошење.. 
  Заради обвинението биле повикани и неколку свидетели кои биле ранети 
во борбите.. 
...решено во Солун 25 јули 1913 година“23. 

 
  Од четата на Васил Чекаларов, која првично броела 64 лица, откако била 
разбиена дел од нив биле убиени, мал дел од нив се извлекле и пребегале, 
а преостанатите  26 лица се споменуваат во наведеното обвинение. 

Меѓу обвинетите од споменатата чета ги среќаваме имињата на 
Христо Цветков од село Кономлади24, Костурско, Ганчо Атанасов од село 
Јакоруда, Разлошко, Андон Јуруков од село Лобаница, Костурско, 
Димитар Лјасков од село Кономлади, Костурско, Никола Врингов од село 
Емборе, Леринско, Илија Димушев од Лерин25, Никола Кузинчев од село 
Дреновени, Костурско26, Лазо Дорев од село П’теле, Леринско, 
Константин Николов од село Куманичево, Костурско27, Сотир Христов од 
                                                 
23 Васил ИВАНОВ, Отрязаната глава Васил Чекаларов, (съставител и редактор Цочо В. 
Билярски), София, 2009, 114-117. 
24 Христо Цветков (1877, с. Кономлади, Костурско-1934, с. Нови Чифлик, Светиврачко), 
костурски војвода.  
25 Илија Димушев (1876, Лерин-1934, Бургас). 
26 Никола Кузинчев (1873, с. Дреновени, Костурско-1925, Софија,), костурски реонски 
војвода. 
27 Константин Николов (1878, с. Куманичево, Костурско-1924, Свиленград), костурски 
реонски војвода.     
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село Кондороби, Костурско, Костадин Ванев од село П’теле, Леринско, 
Костадин Христов од село Габреш, Костурско, Лефтер Георгиев од 
Дојран, Димитар Кузманов од село Куманичево, Костурско, Христо 
Николов од село Ајтос, Леринско, фелдфебелот Коста Николов од село 
Олишта, Костурско, Наум Ставрев од село Врбник, Костурско, Коле 
Митрев од село Тиквени, Костурско, Ставре Динев од село Тиквени, 
Костурско, Димитар Алексиев од село Орман, Костурско, Васил Чеков од 
село Екши Су, Леринско, Атанас Дамјанов од село Вишени, Костурско, 
Христо Хараламбов од село Б’мбоки, Костурско, Димитар Иванов од село 
Олишта, Костурско, Констандин Христов од село Баница, Костурско и, 
секако, на Васил Иванов од село Неред, Леринско.  

Интересен е податокот дека во примерокот зачуван во Музејот 
постои забелешка на крајот од првата страница каде се допишани имињата 
и на останатите членови од четата на Васил Чекаларов- Андон Поп 
Штерјов, на Наум Масалников и како последен обвинет Андон Марков.     

 

     
 

   
Препис од обвинителниот акт од 1913 година 

   
Лицето Андон Поп Штерјов со својата покажана храброст го среќаваме во 
многубројните вооружени судрувања уште во текот на илинденскиот 
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период28. Од многубројните негови борбени активности останале 
забележани неговото учество во битките при Локвата и Вињари од крајот 
на мај 1903 година, каде за својата покажана пожртвуваност се здобил со 
Свидетелство за храброст29.  
  Неговата храброст се потврдува и во спомените на посочениот Васил 
Иванов кој во битката на Вич говори за покажаната чудеса од храброст. 
Имено, таму Андон Поп Штерјов „... откако свршил со своите бомби, ги 
земал  и тие на другарите и сите прецизно ги фрлал да експлодираат 
помеѓу непријателските редови... со што ги приморал да отстапат....“30. 
 

За судбината на овие обвинети, осудени и затворени во 
злогласниот грчки затвор Еди куле во Солун, а подоцна префрлени во 
затворот во Атина, дознаваме од понатамошното искажување на четникот 
Васил Иванов.  
  Најавеното судење било закажано утрото на 3 август 1913 година. Од 
притворот на бродот, оковани во прангии, откако заедно биле и 
фотографирани, биле однесени во мобилниот Воен суд во Солун во еден 
конак каде им била дадена правна помош и поддршка од неколкуте 
европски конзули. Сепак, поради обвинението  за убиство на 86 грчки 
војници, биле осудени на 101 година затвор, освен лицата Лефтер 
Георгиев, Димитар Кузманов  Костурски и Христо Николов кои во својата 
одбрана изјавиле дека насилно биле одведени од четите31. По искажаната 
пресуда биле затворени во озлогласениот затвор Еди куле ограден со 
високи камени sидови, каде останале наредните 7 месеци се додека не 
биле префрлени во Атина. 
 
  Посетите на игуменката на католичката болница во Солун, придонесле 
покрај неопходните здравствени услуги што ги добивале, да имаат и 
постојана коресподенција со Министерството за одбрана, до Штабот на 
                                                 
28 Андон Поп Штерјов (1881, с. Д’мбени, Костурско-1932, Асеновград), костурски 
војвода.  
29 За овој вид на одликувања види: Драган ГЕОРГИЕВ, По трагите на првите 
македонски одликувања, Зборник Историја, бр. 3, Скопје, 2009, 49-54. 
30 Васил ИВАНОВ, Отрязаната глава Васил Чекаларов, (съставител и редактор Цочо В. 
Билярски), София, 2009, 61.  
Во публикацијата за селото Д’мбени авторот одделува посебно поглавје за дејноста на 
Доно Поп Штерјов, види: Лазо ПОП-ЈАНЕВСКИ, Костурското село Д’мбени, Скопје, 
1996, 66.  
Како интересен податок би напоменал дека Музејот го поседува  некрологот издаден по 
повод извршеното убиство над Андон Поп Штерјов. Документот е заведен во 
инвентарната книга во периодот ,,Македонија меѓу двете светски војни” под број 3318 
во Историскиот оддел на Музеотј на Македонија. 
31 Васил ИВАНОВ, Отрязаната глава Васил Чекаларов, (съставител и редактор Цочо В. 
Билярски), София, 2009, 131. 
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македоно-одринкото ополчение  во Софија со можност да делуваат за 
нивно ослободување.  
  Таква поддршка добивале и од малите ученички при Францускиот колеџ 
во Солун, од нивните доброволни акции за собирање на подароци и 
алишта како и нивните организирани посети. Сето тоа било неможно да го 
спречи одговорниот на затворот, па затоа решил да ги премести 
осудениците подалеку од делувањето на општествената јавност во Солун. 
  Средината на февруари наредната година, со врзани раце, со брод, биле 
однесени во Атина. Локалните весници веќе пишувале за нивното 
пристигнување така што повторно со погрдни зборови и вулгарности биле 
пречекани низ улиците на главниот град од пристаништето до затворот 
Кентрики еноматија. Таму биле сместени во мала подземна ќелија со 
јасна смисла дека оттаму нема живи да излезат32. 
  Сепак по месец дена, заборавени во затворската влага, преку дадените 
пари биле префрлени во логорот Парапигматон, сместен надвор од 
градот, каде биле затворени сите дезертери, коњокрадци, престапници од 
повисоки воени чинови и др. Таму касарната била со голем двор, уреден 
со чешми, перални и сл. 
  Дадените молби за помилување на осудениците, поднесени уште од 
времето на затворот во Солун, како и делувањата на австрискиот конзул, 
на Дворецот во Софија, на Штабот на Македонско-одринското ополчение, 
како и активностите на многубројните општественици во Бугарија не 
останале глас во пустина33.  
  И покрај одречувањата на Грција, дека имала вакви затвореници, по 
категоричниот став за нивното ослободување бугарскиот воен министер 
со поддршка на видни општественици задржал 46 грчки пленици како 
противтежа. 
  Грчкиот крал бил приморан, од страна на родителите на пленетите грчки 
војници, да го издаде на 1 април 1914 година, кралскиот указ со кој биле 
помилувани, а наредниот ден и ослободени, 23 лица кои со помош на 
рускиот конзул по список биле преземени од затворот34.  

Качени на романски брод со радост во градите и песната „...тој, 
којто падне за слободата за својата родина, тој не умира...“35 биле 
упатени кон Истанбул, каде биле задржани и сместени во болница 8 дена 
под засилен здравствен надзор и исхрана. От таму, со друг брод, биле 
пренесени во црноморското пристаниште Бургас од каде пак биле 
испратени за Софија, каде биле сместени месец дена во хотелите Ориент 

                                                 
32 Исто, 140. 
33 Исто, 148. 
34 Исто, 148. 
35 Исто, 149. 
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и Македонија, по што добиле пари за да можат да си ги купат неопходните 
потребни алишта. 

Така во своите спомени Васил Иванов ја завршува својата голгота и 
судбината на своите другари со кои ја преживеал жестокоста на Втората 
балканска војна. 

Преку овие спомени, односно преку сочуваниот документ, се 
согледува судбината на многуте Македонци кои, имајќи го како 
императив ослободувањето на својата татковина, ги положиле и своите 
животи во пресвртната и судбоносна 1913 година за Македонија. 
 
 
 Резиме 
  Крвавиот период од времето на Балканските војни е олицетворен во еден 
препис на документ -обвинителен акт од 1913 год. кој го поседува 
Музејот. Во него, надополнето со искажувањата на учесникот во тие 
настани Васил Иванов, се запознаваме за судбината на обвинети четници-
доброволци кои, сакајќи да ја донесат долгоочекуваната слобода на 
својата татковина ,беспоштедно и смело го заложиле дури и својот живот 
за саканата Македонија. 
 
Resume 
The bloody period of time of the Balkan wars is embodied in a copy of the 
document - an indictment act from the year of 1913 which is in possession of 
the Museum. In this document, coupled with the statements of the participant in 
those events Vasil Ivanov, we meet the fate of accused Chetniks-volunteers 
who on purpose to bring long-awaited freedom of their homeland, mercilessly 
and boldly pledged even their lives for their  beloved Macedonia 
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