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1)929 Караицовски,В. 
2)94(=163.3:495.6)“19“ 

Александар ЛИТОВСКИ* 
 

ПРИЛОГ ЗА ЖИВОТОТ НА ВАСИЛ КОРАИЦОВСКИ,  
БОРЕЦ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 

 
 
Апстракт: Прилогот го осветлува борбениот животен пат на Васил 

Кораицовски од Лерин. Неговата комунистичка и националреволуцио-
нерна дејност, неговата улога на личен аѓутант на командантот на т.н. 
Егејска бригада, Илија Димовски-Гоче, но и улога за одржување на 
врските и контактите меѓу македонските националноослободителни 
движења од Вардарскиот и Егејскиот дел, односно Битолско и Леринско, 
значат дека преку расветлување на неговиот лик и дело ќе се фрли и ново 
светло врз некои значајни настани од македонската антифашистичка 
борба во Вардарскиот и Егејскиот дел на Македонија. Секако, неговите 
спомени и согледувања се значајни и за добивање на реална слика за 
животот и дејствувањето на македонските емигранти во источно-
европските земји по завршувањето на Граѓанската војна во Грција.  

 
Клучни зборови: Васил Кораицовски, Егејски дел на Македонија, 

Лерин, Леринско, Битола, Битолско, Демократска армија на Грција, 
македонска емиграција во Источна Европа. 

 
Македонското националноослободително и комунистичко движење 

од Егејскиот дел на Македонија во средината на XX век, релативно долг 
период се наоѓало во една „воена состојба“. Имено, почнувајќи од времето 
на диктатурата на Метаксас, па сè до завршувањето на Граѓанската војна 
во Грција, македонските активисти биле приморани да дејствуваат во 
целосно неповолни услови: во илегалност, со константен жесток прогон 
од грчките власти, со секојдневно ризикување на животот. Таквата 
ситуација, од своја страна, придонела да се оформат низа солидни и силни 
револуционерни кадри во рамките на македонското национално-
ослободително и комунистичко движење. Еден од нив, досега непознат за 
македонската научна и поширока јавност, е Васил Кораицовски. 

Васил Кораицовски1 е роден на 17 декември 1920 г. во Лерин, во 
сиромашно работничко семејство. Таткото на Васил, Лазар Кораицовски, 
                                                            
* Доктор по историски науки Александар Литовски, кустос-советник во НУ Завод за 
заштита на спомениците на културата и музеј-Битола, ул. Климент Охридски, бб., адреса 
на живеење Иван Милутиновиќ бр. 68/14 Битола, е-маил: acelitobitola@gmail.com 
1Најголем дел од оваа наша статија се темели врз податоците од „Автобиографијата“ на 
Васил Кораицовски, која е необјавена и се чува кај авторот. Се работи за две тетратки во 
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кој бил учесник во револуционерните борби на македонскиот народ од 
илинденскиот период и член на Комунистичката партија на Грција (КПГ),2 
константно бил во „борба“ да ја прерани со леб четворочлената фамилија. 
Васил од раната младост се вклучил во борбата против социјалната 
експлоатација, така што во 1936 г. станал член на грчката Младинска 
комунистичка организација ОКНЕ.3 Во провала, во октомври 1938 г., бил 
уапсен и осуден на седум месеци затвор кои ги одлежал во затворот во 
Лерин. По излегувањето од затвор ја продолжил својата револуционерна и 
комунистичка дејност и тесно соработувал со низа истакнати грчки и 
македонски комунисти меѓу кои Илија Димовски-Гоче, Васил Паласка, 
професор на земјоделската школа во Лерин, Васиљи Брусинос исто 
професор во Лерин, Христо Сахиди,4 Јани Чочов,5 Стратос Кентрос6, 
Ѓорѓи Пеов,7Јанис Костандинис, земјоделски аптекар во Лерин, Спиро 
Xељо, управник на поштата во Лерин, Петре Калтабанов,8 Мите Шалаков, 
Мирче Чурлето,9 Иљо Курти,10 Мите Шалоков11 и други.  
                                                                                                                                                              
кои е пишувано со ракопис. Во едната, на крајот на текстот, стои „јануари 2001“, скратен 
потпис на Васко Кораицовски и „ул Илинденска-2 Битола.“ 
2КПГ, односно Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) била формирана во ноември 1918 г. 
под името Социјалистичка работничка партија на Грција. Од ноември 1920 г. станала 
член на Третата интернационала (Комунистичка интернационала, или Коминтерна), а од 
1924 г. се преименувала во КПГ.  
3Федерација на грчката комунистичка младина, односно Oμοσπονδία Kομμουνιστικών 
Nεολαιών Eλλάδας, или скратено OKNE. Функционирала од 28 ноември 1923 г. Била дел 
од Комунистичката младинска интернационала која била дел од Коминтерната. Во 1925 
г. била забранета од грчките власти и во наредниот период нејзините членови дејствувале 
илегално. На конгрес од 23 февруари 1943 г. ОКНЕ и други младински антифашистички 
и антиокупаторски организации се обединуваат и ја создаваат Националната општогрчка 
организација на младите, односно Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων,  или скратено 
ЕПОН. 
4Христо Сахиди е Пантелис Масиотис. 
5Јани Чочов од Лерин, подоцна загинат. Тој, според биографијата на Васил Кораицовски, 
заедно со својот брат и Стојан Чочов, еден период живееле во Битола каде имале 
шивачки дуќан и биле врска на Леринската и Битолската организација на 
комунистичките партии. Атанас Тане Наумовски, Леринско во крв и црнило, Битола, 
2007, 171. 
6Во спомените Васил Кораицовски стои Страто Кендро. 
7Ѓорѓи Пеов (Пејо Ѓорѓи)од Лерин. Истакнат комунистички активист. Член на КПГ од 
1936 г. Работел како рудар. Заради комунистичка активност, бил затворски казнуван од 
грчките власти. Загинал во време на Граѓанската војна во Грција во селото Клештина, 
Леринско. 

8Петре Калтабанов од Лерин, бил истакнат предвоен комунист. Бил член на КПГ од 1936 
година. Во почетниот период на окупацијата бил уапсен од Германците, затворен во 
Солун во затворот Еди-Куле и таму, истата 1941 г., бил убиен. 
9 Мирче Чурлето од Лерин, бил истакнат предвоен комунист. Во рамките на партиските 
активности на Леринската организација на КПГ тој бил задолжен за подготовката и 
ширењето на пропагандниот материјал. Во почетниот период од германската окупација 



НУ завод и музеј Битола  Зборник на трудови бр.20 
 

3 
 

Во 1940 г., повторно бил уапсен и затворен, а оттаму директно бил 
пратен како војник на Грчко-албанскиот фронт во војната со Италија. 
Откако во Априлската војна грчката кралска војска се распаднала, Васил 
Кораицовски се вратил во родниот Лерин и ја продолжил својата 
комунистичко-револуционерна активност. Уште во тие први денови на 
окупацијата, а во врска со акцијата на КПГ за собирање оружје од 
поразената грчка армија во Априлската војна 1941 г., Леринската партиска 
организација организирала состанок на кој биле поделени конкретни 
задачи. Кораицовски не само што имал задача да собира оружје,12 туку со 
Илија Димовски-Гоче бил задолжен за организирање на лица од 
леринските села за таквата активност. Затоа во првите денови на 
окупацијата тие двајцата, најнапред, организирале состанок во куќата на 
Наум Шупурков-Леон13 во селото Каленик, а на организираните селани 
присутни таму им се дала директива да собираат оружје и да го 
складираат на погодни места за да не биде откриено од окупаторот. Од 
Илија Димовски-Гоче и Васил Кораицовски биле посетени и селата 
Арменско, Песочница, Баница, Екши-су, Сорович, Кавказ (Неос 
Кавкасос), Клабучишта, Клештино и Битуша, каде, исто така, се одржале 
состаници и биле дадени истите насоки за работа. Во врска со собирањето 
оружје и подготовки за вооружена борба против окупаторот комунистите 
од Леринско, меѓу кои Илија Димовски-Гоче, Васил Кораицовски, Лазо 
Трповски и Алеко Шеби, одржале состанок со комунисти од Костурско во 
куќата на Васил Алексовски, а подоцна и состаноци во костурските села 
Рупишта, Нестрам, Габреш, Смрдеш и други. Дури состанок на овие теми 
бил одржан со албански комунисти во селото Билиште, во куќата на 
Сотир Бато, а во присуство и на Васко Колев. Во акцијата за собирање 
оружје, Леринската партиска организација имаше релативно добри 
резултати бидејќи, според податоците кои ги изнесува Васил Кораи-

                                                                                                                                                              
бил затворен од германските окупаторски власти, а потоа станал партизан на ЕЛАС. 
Подоцна бил борец во ДАГ. Загинал на Грамос 1948 г. 
10Иљо Курти од Лерин, бил истакнат предвоен комунист. Уште во тој период бил во 
затвор заради членство и активност во КПГ. Бил активен учесник во антифашистичката 
борба. Во 1944 г. се префрлил во Битола. Долги години живеел во Белград. 
11Мите Шалоковод Лерин, бил истакнат предвоен комунист. Уште во 1939/40 бил во 
затвор заради членство и активност во КПГ. Бил активен учесник во антифашистичката 
борба. Во годините по војната си отиде за Австралија каде како емигрант живеел 
неговиот татко. 
12Во спомените Васил Кораицовски објаснува: „Собраното оружје го складираме во 
скривници, или го закопувавме во земја надвор од градот.“ 
13Наум Шупурков-Леон бил предвоен активист на КПГ. Во текот на антифашистичката 
борба станал политички комесар на Партизанскиот одред „Лазо Трповски“, а подоцна и 
политички комесар на Леринско-костурската бригада. По 1945 г. живеел во Битола и 
имал раководни должности во претпријатија од државниот сектор. Подоцна емигрирал во 
Чехословачка и ја прифатил Резолуцијата на Информбирото.    
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цовски, во Лерин се собрале и во бавчата на Илија Димовски се сокриле 
22 пушки и 2 митралези, кај Ѓорѓи Сехиди 9 пушки, во селото Матешница 
кај Трајан Јанкуловски 70 пушки, 4 сандаци муниција и 30 рачни бомби. 

Значајни активности леринската организација на КПГ во текот на 
антифашистичката борба имала во насока на организирање и одржување 
на врски, контакти и соработка со македонските комунисти од Битола и 
Битолско.14 Уште есента 1941 г. Васил Кораицовски воспоставил контакт 
и врска меѓу комунистичките организации во Битола и Лерин. Имено, 
врската одела преку веќе споменатите Јани и Стојан Чочови и нивниот 
калфа, во битолскиот дуќан, Тоци Гоновски. Врската во Леринско, 
најнапред одела до Илија Димовски-Гоче, а потоа биле вклучени и други 
лица.15 Преку оваа врска бројни битолски активисти во 1941 и првата 
половина на 1942 г., повремено, во време на провали, се засолнувале во 
Лерин и Леринско, а меѓу нив и Петре Новачевски, Никола Тодоровски-
Коле Канински, Анести Пановски, Ѓоре Велковски, Насе Гецовски, Васил 
Бошевски, Коле Стефановски од село Граешница, Гавро Пановски, Ванчо 
Прке-Сермен, Киро Крстевски-Платник, Алеко Мусалевски, Трајан Белев 
од Ѓавато и други.16 

Васил Кораицовски, по барање на Никола Тодоровски-Коле 
Канински, во ноември 1942 г. воспоставил контакт со Тодор Ангелевски-
Строгов во битолското село Лавци и му предал писмо со инструкции и 
задачи. Освен тоа, во есента-зимата 1942 г., Васил Кораицовски 
константно одржувал контакти со битолските комунисти: Трифун 
Пановски, Зисо Наков, Петар Георгиевски, Душко Трпковски, со 
сопругата на Никола Тодоровски-Коле Канински, Загорка, со Невена 
Пановска, мајката на Анести и Гавро Пановски, со Пецо Гудовски, Јосиф 
                                                            
14Поопширно за ова види: Ристо Поплазаров, Врски и соработка меѓу антифашистичките 
движења на Југославија и Грција и посебно Битолско-леринската област (1941-1942), 
Зборник: Битола и Битолско во НОВ 1941 и 1942, Битола, 1978, кн. 2.; Димитар 
Тупурковски-Титан, Соработката на Македонците од Лерин и Леринско со другарите од 
Битола и Битолско во НОВ 1941.1942 година, Зборник: Битолските 
народноослободителни партизански одреди, Битола, 1982.;Lazo Hađi Popovski, Prvi 
partizanski odredi Bitolja i okoline i veza sa KP Grčke. Zbornik: Veze u NOB-u, knj. 2.; 
Александар Литовски, Соработката на националноослободителните движења на 
Вардарскиот, Егејскиот и Пиринскиот дел на Македонија во Втората светска војна, 
Битола, 2012.  
15Летото 1941 година врска била воспоставена и преку Димитар Тупурковски-Титан. 
Имено, тој дошол во  Битола и преку Никола Тодоровски-Коле Канински воспоставил 
врска со битолската партиска организација, а Вториот реонски комитет на КПЈ за Битола 
преку Петре Новачевски и Митре Кубуровски, есента 1941 година, набавувал воен 
материјал во Леринско. D. Tupurkovski-Titan, n.s., 207.; R. Poplazarov, н.с., 51. 
16Во необјавената „биографија“ на Васил Кораицовски има и мноштво други податоци за 
лица од Битола и Битолско со кои тој имал контакти и соработка, но тие податоци се 
доста хаотични и непрецизни и, оттаму, неразбирливи, па не може да се добие јасна 
претстава за кои лица се работи или каква била нивната улога во соработката. 
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Јанкуловски, Пандил Николовски, Митре Кубуровски, Донка Гецова, 
Ѓорѓи Јовановски и Трајче Грујоски.17 Во почетокот на 1942 г. во дуќанот 
на браќата Чочови, Васил Кораицовски имал средба и со истакнатиот 
битолски комунистички раководител Стив Наумов и кој го инструирал да 
се работи во насока „да се откриваат шпионите од Бугарија и комунистите 
да не одат во Бугарска армија.“18 

Васил Кораицовски бил вклучен во организирањето на состанок 
помеѓу претставниците на КПГ за Леринско и македонски комунисти од 
битолскиот ПО „Јане Сандански".19Состанокот се одржал во почетокот на 
1943 г. во селото Каленик, во куќата на Наум Шупурков-Леон.20 По овој 
состанок соработката  меѓу антиокупаторските движења од Битолско и 
Леринско уште повеќе се интензивирала. Всушност, Васил Кораицовски, 
сè до март 1943 г. кога станал активен борец на ЕЛАС, непрестано 
извршувал курирски задачи, а понекогаш префрлувал илегалци преку 
граничната линија.  

Меѓусебната соработка на двете комунистички партии, била 
обострано корисна. Помеѓу останатото, а кое произлегува од податоците 
на Васил Кораицовски, во почетниот период на окупацијата КПГ дала 
оружје за потребите на партизаните од Вардарскиот дел на Македонија. 
Од друга страна, македонските комунисти, не само што материјално ги 
помагале своите другари од Лерин и Леринско, туку македонските 
                                                            
17Во пролетта и летото 1942 г. Трајче Грујоски бил илегално засолнет во своето родно 
село Раково, Леринско, а во јануари-март 1943 г. во Лерин и одржувал контакти со 
организацијата на КПГ од Леринско. Пролетта 1943 г. битолските комунисти Трајче 
Грујоски, Никола Стефановски и браќата Анести и Гавро Пановски, влегле како борци во 
Леринскиот ПО „Вичо“.  Трајче Грујоски, Битола на мојата младост, Скопје, 2007, 171-
172, 199-200. 
18Цитирано според необјавената „биографија“ на Васил Кораицовски. 
19Битолскиот ПО „Јане Сандански"добил инструкција за интензивирање на врските и 
соработката со КПГ во Леринско одсекретарот на Окружниот комитет на КПЈ-Битола, 
Страхил Бегинов, кој во писмото од 23 јануари 1943 година, до раководството на 
Одредот запишал: „Гледајте на секој начин а поготово сега кога веќе сте се поврзале со 
Г.П. (партизанскиот одред „Ѓорче Петров"б.м.) да се поврзете и со Г. (грчкитеб.м.) 
партизани, јер тије ке ви бидат преко потребни не само за сега ами и за будуке, за да би 
така могле взаимно да дејствувате и ја засилите активноста на акцији правење, јер това го 
дозвоqава новостворената ситуација на фронтовите, со преземањето иницијативата на 
сојузниците“ Извори за ослободителната војна и револуцијата во 1941-1945, Скопје, 
1974, т. I, кн. 5, док. 6, 320-322. 
20 Душко Хр. Константинов, Милош Хр. Константинов и Коста. Ан. Цингаровски, Вриеж, 
Битола, 1963, 133-135.; На состанокот по некои податоци присуствувале од македонска 
страна Ванчо Прке-Сермен, Ѓоре Велковски-Коста, Никола Тодоровски-Коле Канински, 
Петре Новачевски, Ристе Трпеновски, Алеко Мусалевски и Насе Гецовски, а од грчка 
страна секретарот на Окружниот комитет на КПГ во Лерин Спиро Жогата и 
македонскиот активист на КПГ Илија Димовски-Гоче. Методија Спасовски, Ѓорѓи 
Димовски, Подготовка и излегување на поголеми групи партизани од селата на II 
Реонски комитет, Зборник: Битола и Битолско... 1943 и 1944, кн. 2, 167. 
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партизани од Битола и Битолско, во втората половина на 1942 и, особено 
во 1943 г. во селата низ Леринско и Костурско, директно се вклучија во 
агитацијата и борбите на КПГ и грчките партизани против пробугарските 
контрачетнички формации.21 

Како партизан во ЕЛАС, најнапред во одредот „Вичо“, па во други 
партизански единици, вклучувајќи ја тука и Првата ударна бригада на 
Македонците под Грција во состав на НОВ и ПОМ, позната како Егејска 
бригада, Васил Кораицовски бил секретар и аѓутант на Илија Димовски-
Гоче.22 

Бил еден од борците на Леринско-костурскиот баталјон на ЕЛАС 
кој, по инструкции на Светозар Вукмановиќ-Темпо, Добривое 
Радосављевиќ-Орце и највисокото македонско воено-политичко раковод-
ство, се префли во Вардарскиот дел на Македонија и дејствуваше во 
Охридско.23 Индиректно, ги сведочи и разговорите на политичкиот 
комесар на 9. Дивизија на ЕЛАС, Ренос Михалеас, со Светозар 
Вукмановиќ-Темпо и највисокото македонско воено-политичко 
раководство.24 Бил сведок и учесник на судирот на дел од Леринско-
костурската бригада со единици на ЕЛАС на 28 октомври 1944 г., кај 
манастирот „Св. Петка“, во близина на селото Драгош.25 

                                                            
21Според спомените на Васил Кораицовски, најактивен во агитацијата бил началникот на 
штабот на ПО„Даме Груев“ и, подоцна командант на ПО „Гоце Делчев“,Никола 
Тодоровски-Коле Канински, кој бил главен говорник на митинзите во низа Лерински и 
Костурски села. 
22Заверена изјава на Илија Димовски-Гоче од септември 1969 г. Фотокопија се чува кај 
авторот А. Литовски. 
23Во спомените Кораицовски вели: „Во присуство на Темпо станува 1-от баталјон на 
Кајмакчелан“, но фактички се мисли на преминот на баталјонот на чело со Илија 
Димовски-Гоче во вардарскиот дел во реонот на планината Караорман.Ристо 
Кирјазовски, Костурскиот македонски баталјон на Караорман, Зборник: Охридско-
Струшко во народноослободителната војна 1941-1945, Скопје, 1990. кн. втора, 181-191. 
24Наум Пејов, Прилози за односот на раководителите на КПГ по македонското 
национално прашање, Скопје, 1953, 49-50.; А. Литовски, Ставовите на Ренос Михалеас за 
македонското национално прашање во 1944 година, Зборник на трудови на НУ Завод и 
музеј Битола, бр. 19, Битола 2016, 5-12. Според Кораицовски, кој во овој период му бил 
аѓутант на Илија Димовски-Гоче, при овој престој на Ренос Михалеас во Вардарскиот 
дел на Македонија му дал „неофицијална“ поддршка на отцепените македонски 
партизани од ЕЛАС. Кораицовски вели: „Тој застана од страната на Димаки /Илија 
Димовски-б.м/ и поради тоа го сменија прост војник. Рено му рече на Васко 
/Кораицовски-б.м./ ако го пушташе комитетот /се мисли на КПГ-б.м./ ќе останеше кај 
Димаки.“ 
25Во спомените Кораицовски вели: „Во Битуша се судрија баталјонот на Димаки со 
грчката бригада“. Иако селото Битуша е блиску до настанот, сепак, поблиску е селото 
Драгош, Битолско. Види: Александар Литовски, Соработката на 
националноослободителните движења на Вардарскиот, Егејскиот и Пиринскиот дел на 
Македонија во Втората светска војна, Битола, 2012, 191. 
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Со Егејската бригада го поминал сиот нејзин борбен пат низ 
западните реони на Вардарскиот дел на Македонија во борбата против 
балистичките вооружени банди. Истовремено, во овој период вршел и 
специјални разузнавачки задачи за потребите на југословенските 
безбедносно-разузнавачки служби на теренот на Леринско.26 По расфор-
мирањето на Егејската бригада, заедно со Илија Димовски-Гоче, станал 
борец на 8. Дивизија на Корпусот на народна одбрана на Југославија 
(КНОЈ), која, фактички, вршеше обезбедување на границите и се бореше 
против внатрешните непријатели.27 Во оваа единица Васил Кораицовски 
останал сè до 1946 г. кога доброволно се вратил во Егејскиот дел на 
Македонија, односно во Грција и се вклучил во Граѓанската војна, во 
составот на единиците на Демократската армија на Грција (ДАГ).28 По 
поразот на ДАГ во 1949 г. се префрлил со единиците на ДАГ во Албанија 
и таму, во Корча, бил затворен како „титоист“. Откако по кратко време 
бил ослободен од затворот во Албанија, заедно со други борци на ДАГ, 
бил префрлен во Чехословачка. Живеел и работел во градот Острава. Таму 
бил сметан за „титоист“, па двапати имало обид за негово убиство. Првиот 
пат, на 30 јануари 1951 г., бил нападнат и избоден со ножеви во грбот.29 
Често бил предмет на истраги од службите за безбедност на Чехословачка. 
Впрочем, таквите сомневања и не биле без основа, затоа што Васил 
Кораицовски континуирано работел за разузнавачката служба на Федера-
тивна Југославија.30 По враќањето во Битола, во 1965 г., Васил 
Кораицовски бил вработен во битолската фабрика за производство на 
фрижидери „Ѓорѓи Наумов“ и го остварил правото на работна пензија. 

Животниот пат на Васил Кораицовски, на некој начин, може да се 
смета како парадигма за животите на многумина македонски борци од 
Егејскиот дел на Македонија во средината на минатиот век, односно во 
бурните, македонски воено-револуционерни времиња пред, за време и по 
Втората светска војна. Македонскиот човек воопшто, а не само од 
Егејскиот дел на Македонија, во тој периодот од македонската историја се 

                                                            
26Заверена изјава на Петре Новачевски од Битола, носител на „Партизанска споменица 
1941“, од 11 декември 1980 г. Фотокопија се чува кај авторот А. Литовски. 
27За формирањето, структурната поставеност, задачите и начините на дејствување на 
КНОЈ види: Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu, Dokumenti CK 
KPJ i Vrhovnog štaba NOVJ, knjiga 13 - 1 maj - 31 avgust 1944., tom 2, 716. 
28 Демократската армија на Грција (ДАГ, односноΔημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ) 
била создадена во декември 1946 г. од повеќе политички сили, меѓу кои најголема била 
КПГ. Види: Ристо Кирјазовски, Народноослободителниот фронт и другите организации 
на Македонците од Егејска Македонија (1941-1949), Скопје, 1985. 
29Васил Кораицовски како атентатори во првиот обид ги посочува некојси Вангели 
Димоскаки и Тодоро Стаматаки, а во вториот Панајоти Маргарити и Сотири Мумула. 
30Заверена изјава на Панде Новачевски од Битола, работник на Службата за државна 
безбедност на Југославија во Битола, од 28 ноември 1980 г. Фотокопија се чува кај 
авторот А. Литовски. 
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покажал како исклучително силно посветен на борбата за победа на 
социјалистичката идеја и, паралелно со тоа, на извојувањето на 
македонски национални права и слободи.  

 
 
Резиме: 
Васил Кораицовски од Лерин е еден од многуте борци од Егејскиот 

дел на Македонија, досега релативно непознат за пошироката македонска 
јавност. Со својата револуционерна дејност, со улогата на личен аѓутант 
на командантот на „Егејската бригада“, Илија Димовски-Гоче, со улогата 
на борец на 8. Дивизија на Корпусот на народна одбрана на Југославија 
(КНОЈ), која, фактички, вршеше обезбедување на границите и вршеше 
разузнавачки акции на теренот од Леринско, Костурско и Воденско, со 
улогата на политички емигрант во Чехословачка, но и со улогата за 
одржување на врските и контактите меѓу македонските национално-
ослободителни движења од Вардарскиот и Егејскиот дел, односно 
Битолско и Леринско, бил сведок на особено значајни настани од 
македонската антифашистичка борба. Секако, неговите спомени и 
согледувања се значајни и за добивање на реална слика за животот и 
дејствувањето на македонските емигранти во источноевропските земји по 
завршувањето на Граѓанската војна во Грција. 
 

 
Summary 
 
Vasil Koraicovski from Lerin is one of many fighters who fought in 

Aegean part of Macedonia,but until now he is little known for Macedonian 
public. With his revolutionary activity, he was right below the commander in 
the unit "Aegean Brigade", Ilija Dimovski - Goche, also fighter in 8th Division 
on the Corps of national defence of Yugoslavia, which practically was securing 
borders and commanding intelligence actions in the region of Lerin, Kostur and 
Voden. Vasil was also a political immigrant in Czechoslovakia and maybe the 
most important is that he was in charge for keeping contacts and connections 
between Macedonian national liberation movements in Vardar and Aegean part 
of Macedonia. That way he witnessed many important events of Macedonian 
antifascist war. Of course, his memories and testimonials are important for 
understanding the life of Macedonian immigrants in Eastern Europe countries, 
after the Greek Civil war. 
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1 Кораицовски Васил, борец од 

Лерин, Егејски дел на Македонија 
 

 
2 Васил Кораицовски во Охрид 

 
 
 
 

 
3. Илија Димовски-Гоче и Васил 
Кораицовски во Скопје во 1945 
 

 
4. Васил Кораицовски со Хаџи 
Трифунов Трифун  од село 
Соровичево, Леринско 
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5. Васил Кораицовски со Андрика 
од село Клештина, Леринско 
 

 
6. Васил Кораицовски (крајниот 
десно) со војници на ЈНА во Скопје 
во 1945 
 

 
 

 

7 Васил Кораицовски (крајниот 
десно) со војници на ЈНА на Камен 
мост во Скопје во 1945 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


