НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ
НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – БИТОЛА

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ
БР.21

БИТОЛА
2018

i

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 21 НА
Н.У. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА
СПОМЕНИЦИТЕ
НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – БИТОЛА

Издавач:
НУ Завод и музеј Битола
За издавачот:
д-р Мери Стојанова
Претседател на редакциски одбор:
Енгин Насух
Технички секретар:
м-р Јове Парговски
Членови на редакциски одбор:
Надежда Георгиева
м-р Ристо Палигора
Владо Ѓоревски
Лектор: Стево Гаџовски
Печати: Херакли Битола
Тираж: 300

ii

СОДРЖИНА
Антонио ЈАКИМОВСКИ, Душко ТЕМЕЛКОСКИ
НЕКРОПОЛИТЕ ДОЛИШТЕ И ПРИСОИ КАЈ СЕЛО ПРИЛЕПЕЦ ................... 1
Александар МИТКОСКИ
КУЛТНИ ПРЕДМЕТИ ОД ВРЕМЕТО НА ЕНЕОЛИТОТ ОД
ПРАИСТОРИСКАТА ЗБИРКА НА Н.У.ЗАВОД И МУЗЕЈ – ПРИЛЕП .............. 13
Енгин НАСУХ, Аница ЃОРЃИЕВСКА
НОВООТКРИЕНИ ОБЈЕКТИ ВО ХЕРАКЛЕЈА .................................................... 31
Весна КАЛПАКОВСКА
МОЛИТВЕНИТЕ ПРОЗБИ ВО ЕПИГРАФСКИТЕ СПОМЕНИЦИ ОД
РАНОВИЗАНТИСКИОТ ПЕРИОД ......................................................................... 49
Оливера МАКРИЕВСКА
ДОПОЛНИТЕЛНИ СЛИКАРСКИ И ДРУГИ ИНТЕРВЕНЦИИ КАЈ
ИКОНИТЕ .................................................................................................................. 59
Рубинчо БЕЛЧЕСКИ
НАРОДНИОТ ХЕРОЈ КИРЕ ГАВРИЛОСКИ - ЈАНЕ НИЗ ТЕКСТ И
ФОТОГРАФИИ ......................................................................................................... 71
Гоце ВЕЉАНОСКИ
БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ (1912-1913 ГОДИНА) И АКТИВНОСТА НА
КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ
НАЦИОНАЛЕН ИДЕНТИТЕТ ................................................................................ 81
Бранко ЃОРГИЕВ
ТАЈНАТА ПОЛИЦИЈА НА МАКЕДОНСКАТА РЕВОЛУЦИОНЕРНА
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОЧВАТА НА СТРУМИЦА И СТРУМИЧКО ............... 89
Марјан ИВАНОСКИ
ВТОР, ВОНРЕДЕН КОНГРЕС НА МАКЕДОНСКАТА ЕМИГРАНТСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ОСЛОБОДИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА
(БРЕМЕН, 1972 ГОДИНА) ....................................................................................... 97
Ѓорѓи ЛАЗАРЕВСКИ
СО ЉУБОВ КОН ВИСТИНАТА ............................................................................. 107
Александар ЛИТОВСКИ
ПРИЛОГ ЗА ТРЕТМАНОТ НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО
ПРАШАЊЕ ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ВО ВРЕМЕ НА
ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА (ДО АСНОМ) ........................................................ 117

iii

Димитар ЉОРОВСКИ ВАМВАКОВСКИ
КРАЈОТ НА ГРЧКАТА „МАКЕДОНСКА БОРБА“ ВО ЈУГОЗАПАДНА
ОСМАНЛИСКА МАКЕДОНИЈА ВО 1908 ГОДИНА ........................................... 129
Невен РАДИЧЕСКИ
НЕКОИ ПОВАЖНИ ОДРЕДНИЦИ ВО ДОИЗГРАДУВАЊЕТО НА
МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА И КУЛТУРНА ПОСЕБНОСТ ВО 60ТИТЕ ГОДИНИ НА МИНАТИОТ ВЕК .................................................................. 143
Александар СИМОНОВСКИ
РАЗВОЈОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ ПО
БРИОНСКИОТ ПЛЕНУМ (1966 – 1967) ................................................................ 153
Роберто ТРАЈКОВСКИ
ОДМАЗДНИЧКИ АКЦИИ НА ВЕРМАХТОТ ВО МАКЕДОНИЈА
(1943-1944) ................................................................................................................. 169
Славица КРСТИЌ
ТРАЈКО МУФТИНСКИ ПРВИОТ КУМАНОВСКИ ЗОГРАФ И СЛИКАР по повод 55 години од неговата смрт (1963 - 2018) ............................................... 177
Горан ВАСИЛЕСКИ
ВОДИЧАРСКИТЕ ОБРЕДИ И ОБРЕДНИ ПОВОРКИ ВО ПРИЛЕПСКИОТ
ДЕЛ НА МАРИОВО ................................................................................................. 195
Мери СТОЈАНОВА
СРОДСТВОТО И СРОДНИЧКАТА МРЕЖА НА ПРЕСПАНИТЕ ВО
ПРЕСПА И ДИЈАСПОРАТА (КАКО ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ) .............................. 205
Gabriela TOPUZOVSKA
THE STATUTES OF THE MEDICAL FACULTY IN SKOPJE (1960-1991).......... 215
Соња СТРЕЗОСКА ВЕЛЈАНОВСКА
СТРАНСКИ АВТОРИ ЗА ИСТОРИЈАТА НА ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА
(БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ) ........................................................................ 225

iv

Почитувани читатели,
Почитувани колеги,
Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови” кое како и години наназад
така и овој пат ќе понуди автентични материјали и нови сознанија од областа на
историјата, заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно
наследство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија,
историја на уметноста, епиграфика....
Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги од редот на вработени во
оваа институција, но и трудови на колеги кои работат во различни сфери во
културните и научнитеинституции ширум републиката.
Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение
на корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе
ги најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме за тоа
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место
во некој иден ваков број.
Како и секое претходно, и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги и
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни
трудови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста.
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и за секаква асистенција во
врска со аплицирањето за учество во Зборникот.

в.д.Директор

Претседател на Редакцискиот одбор

Енгин Насух

д – р Мери Стојанова

v

vi

УДК 355.425(495):323.1(497.77:496.02)“1908”
94(497.77:496.02)“1908”
1
Димитар ЉОРОВСКИ ВАМВАКОВСКИ
НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА

КРАЈОТ НА ГРЧКАТА „МАКЕДОНСКА БОРБА“ ВО
ЈУГОЗАПАДНА ОСМАНЛИСКА МАКЕДОНИЈА
ВО 1908 ГОДИНА
Апстракт: Илинденското востание од 1903 година претставува пресвртница
во политиката на грчката држава кон османлиска Македонија. Владата во
Атина сфатила дека е неопходна промена во националната доктрина во однос
на „македонското прашање“ доколку и понатаму сака да се надева на делови од
македонската територија. Од друга страна, официјална Атина повеќе не
можела да остане индиферентна кон повиците на националистичките кругови
за нејзино активно ангажирање во македонските работи. Кралството Грција
било принудено да размислува на поконкретни и поекстремни мерки за
’спасување‘ на елинизмот загрозен од револуционерното движење во
Македонија. Промената на политиката во насока на засилен ангажман на
грчките државни институции значела и отпочнување вооружена интервенција
на грчката држава на делови од територијата на османлиска Македонија, т.е.
почеток на т.н. грчка „македонска борба“ (1904-1908), насочена не кон
османлискиот режим, кој го сметале за свој сојузник, туку против силите на
Македонската револуционерна организација и кон Егзархијата.
Клучани зборови: османлиска Македонија, Грција, паравојска, Битолски вилает.

Зимата 1907-08 година во историјата на грчката „Македонска
борба“ е карактеристична поради фактот што дејноста на грчките
паравоени формации продолжила со зголемен интензитет. Имено, за
разлика од минатите зими, овој период андартските групи во голем број
останале на османлиска територија. Не била мала бројката на паравоени
формации во кои влегле во Македонија од грчката држава, додека, во
спротивен правец, заминувањето било минимално.2 Истовремено, во
рамките на структурите на андартското движење се одвивал процес на
реорганизација во начинот на дејствување на грчките чети. По отповикувањето од Солун на генералниот конзул Ламброс Коромилас, владата на
Георгиос Теотокис, сакајќи моментално да ги отстрани дипломатските
притисоци, настојувала да го обедини целото движење, т.е., покрај Битолскиот, и Солунскиот вилает да биде потчинет на наредбите на грчкиот
„Македонски комитет“. Разбирливо е дека ваквите намери биле дочекани
со негативни реакции од офицерите кои биле распоредени во Централна и
1

д-р Димитар Љоровски Вамваковски, вонреден професор во Институтот за национална
историја – Скопје. Адреса: ул. Григор Прличев, бр. 3, Скопје. е. пошта:
dljorovski@yahoo.com
2
Ο Μακεδονικος αγων και τα εις Θρακην γεγονοτα, Γενικον επιτελειον στρατου; Διευθυνσις
ιστοριας στρατου, Αθηναι, 1979, 284.
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Источна Македонија.3 По нивното децидно одбивање да се потчинат на
одговорните на Комитетот, донесено било компромисно решение офицерите го прифатиле вклучувањето во Комитетот, но под услов
нивната управа да се додели на еден повисок офицер. Изборот паднал на
полковникот на артилеријата Панајотис Данглис. Последниот, на 14
февруари 1908 година, го прифатил членството во грчкиот „Македонски
комитет“, со што го презел раководењето со андартското движење во
Солунскиот вилает.4
Меѓутоа, гореспоменатата одлука не придонела да се стабилизира
дејноста на грчката вооружена интервенција во османлиска Македонија.
Продолжиле личните несогласувања и финансиската нестабилност,
употребата на несоодветни личности, расформирањето на четите и отстранувањето на непогодните водачи - согласно со критериумите на одговорните во Комитетот. Исто така, нетрпеливоста меѓу вооружените лица
дојдени од Грција и месните македонски платеници била сé поголема.5
Данглис, по преземањето на функацијата, започнал да ја истражува ситуацијата која владеела во Солунскиот вилает, стапил во контакт со посебните
кацеларии на конзулатите во Македонија и со одговорните на грчкиот
„Македонски комитет“, при што дошол до заклучок дека е потребна
темелна реорганизација. Истовремено, водачите на грчките андартски
групи на 16 март 1908 година испратиле Меморандум до премиерот Теотокис и престолонаследникот на грчкиот трон, Констандинос.6 Тие како
главен виновник за парализирањето на грчката „Македонска борба“ го
сметале грчкиот „Македонски комитет“. Во меморандумот било наведено
дека „исчезна секоја доверба“ кон одговорните на Комитетот, обвинувајќи
ги дека „не си ја извршија својата висока мисија, бидејќи го немаа потребното искуство, ниту ги сфатија вистинските потреби на борбата, ниту беа
добри познавачи на теренот и не ги познаваа соодветните личности кои
можеа да ја спроведуваат работата со добри резултати...“.7 Во меморандумот се предлагало дејноста на „македонската одбрана“ да се додели на
поединци избрани од грчкиот народ и од офицери на грчката армија кои
како водачи биле вклучени во андартското движење. Од друга страна,
несупешните обиди и разните пречки во напорите за спроведување на
реорганизацијата на грчката вооружена борба го принудило Данглис, и тој
3

Βασιλης Κ. Γουναρης, „Ο Μακεδονικος αγωνας στο τελος του. Προσπαθειες αναδιοργανωσης
και καινουργιες κατευθυνσεις“, Ο μακεδονικος αγωνας; Συμποσιο, Θεσσαλονικη - Φλωρινα Καστορια - Εδεσσα, 28 οκτωμβριου - 2 νοεμβριου 1984, Θεσσαλονικη, 1987, 114.
4
Β. Κ. Γουναρης, „Ο Μακεδονικος αγωνας στο τελος του. Προσπαθειες αναδιοργανωσης και...,
114.
5
Исто, 115.
6
Извештај на водачите до Г. Теотокис, Атина, 16 март 1908 година. Μουσειο μακεδονικου
αγωνα, Η ελληνικη αντεπιθεση στη Μακεδονια (1907-1908); 100 εγγραφα απο το Αρχειο του
Υπουργειο των Εξωτερικων της Ελλαδος, Θεσσαλονικη, 1998, 219, 220.
7
Исто, 219, 220.
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на 17 април 1908 година да поднесе посебен меморандум до
престолонаследникот Констандинос и премиерот Теотокис.8 Во меморандумот била опишана историјата на дотогашаната дејност на грчките
вооружени формации и редица на предлози, вкупно 13 на број, за
реорганизација на грчката „Македонска борба“. Данглис го сметал андартското движење за подготвителен период, „одлично практично училиште за
офицерите, бидејќи им овозможува да ја запознаат оваа земја (Македонија,
б.н.), во која еден ден нашата војска е предодредена да дејствува...“.
Поради тоа, продолжува авторот на меморандумот, „потребно е не само да
се одржува постојаноста на борбата во Македонија, туку и нејзино проширување во другите поробени грчки територии (се мисли на Тракија, б.н.).
Од една страна со вооружени чети, а од друга со мирна пропаганда“.
Според Данглис, целта на Комитетот била да ја организира и развива
дејноста на двете пропаганди, мирната и вооружената. Предлозите во
меморандумот предвидувале проширување на Комитетот во сегрчки,
односно опфаќање на сите територии на Османлиската Империја кои
националната доктрина ги прогласила за грчки. Неуспехот да ги наметне
своите планови за реорганизација го принудило Данглис да поднесе две
последователни оставки, на 7 април и 5 мај 1908 година. Меѓутоа, тие не
биле прифатени, со што тој продолжил да учествува во управата на
Комитетот сé до Младотурската револуција.9
Од друга страна, превирањата и судирите кои биле перманентно
присутни во редовите на Внатрешната организација (пред сè, на централно
ниво, а кулминирале со т.н. Ќустендилски конгрес од март 1908 година,
кога дефинитивно дошло до раскол во Организацијата), се рефлектирале и
на локално ниво. Евидентно било намалено присуството на четите на МРО
на терен. Во спротивна насока пропагандите на соседните балкански
држави со своите паравоени формации секојдневно „завладувале“ територии кои порано биле дел од мрежата на Внатрешната македонска организација. Притоа, причината за намалување на човековиот потенцијал од кој
биле пополнувани герилските структури на Организацијата се должела на
фактот дека таа својата сила, главно, ја црпела од месното население, кое
во текот на последните години било под постојан притисок на османлиската власт, но и од теророт и насилството на паравоените сили на
соседните големодржавни пропаганди. За разлика од МРО, на пример,
грчката пропаганда своите вооружени групи ги пополнувала постојано со
регрутирање на платеници од грчката држава и Крит. Ваквата ситуација
придонела во текот на 1908 година во југозападна Македонија андартското
движење да добие на интензитет, и посебно во одредени околии целосно
8

Текстот на меморандумот е објавен во книгата: Ο Μακεδονικος αγων και τα εις Θρακην...,,
344-346.
9
Исто, стр. 285.
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да доминира и слободно да ја спроведува својата националистичка
програма.
Без оглед на сè, водечките личности на грчката „Македонска борба“
постојано предлагале начини во насока на изнаоѓање на модули за што
поуспешно спроведување на андартското движење. Така, на пример,
членот на Комитетот, С. Сапунѕис, во писмо до полковникот на грчката
армија, Ј. Ѕавелас, предложил низа „размислувања за подобрување на
ситуацијата во костурската околија“.10 Сапунѕис, откако ги набројал
недостатоците11 во андартското движење, предложил неколку мерки за
„завладување на Корештата“. Тој сметал дека македонските печалбари по
потекло од Корештата треба да се вратат од Грција во својот роден крај.
Целта на Сапунѕис била, сметајќи најверојатно дека тој дел од населението
веќе ја имало прифатено грчката идеја и било елинизирано, да служат како
логистика на грчките чети и да влијаат „врз свеста на своите роднини“.
Исто така, во писмото се предлагало испраќање на мали вооружени групи,
кои би се пополниле во најголем дел од месни платеници од македонско
потекло. Сапунѕис сметал дека ваквиот тип на организациона поставеност
ќе донесе резултати: „[вооружените групи] да можат слободно да се
движат и кријат, полесно да ги избегнуваат судирите и побрзо да ги
напаѓаат селата“.12 Од другите мерки кои ги предлагал авторот, заслужува
да се споменат следните: да се активираат во четите месните соработници
на грчката пропаганда, да се влијае врз поимотните селани и да се
поткупат турските офицери и бегови.
Како и да е, андартското движење во првата половина на 1908
година продолжило со идентичен интензитет, настојувајќи да ги зацврсти
позициите на териториите на кои веќе биле физички присутни, но, исто
така, било и предвидено да бидат приклучени кон идната грчка држава
проектирана според Мегали идеа. Управата на борбата во југозападна
Македонија продолжила и понатаму да биде под контрола од конзулатот
во Битола, каде одговорни биле Мимикос Димитриос, Сарајанис
Птолемеос и Папатанасиу Зафиреос, додека костурскиот „Центар“ бил
раководен од Димитриос Думбиотис.13
10

Μουσειο μακεδονικου αγωνα, Η ελληνικη αντεπιθεση στη Μακεδονια (1907-1908);..., 200.
Недостатоците на андартското движење според Сапунѕис биле следните:
Неразбирањето на националната работа на некои од водачите и војводите, и нивна
неадекватност во пределите каде што работеа.
Неформирање на комисии за дејствување од најсоодветните личности.
Непостоење на правилник и законик врз кои ќе се базира националната работа во разните
околии.
Мешање на несоодветни водачи и војводи во проблемите од судска природа.
Непостоење на пропагандна работа.
Μουσειο μακεδονικου αγωνα, Η ελληνικη αντεπιθεση στη Μακεδονια (1907-1908);..., 201.
12
Исто, 201.
13
Ο Μακεδονικος αγων και τα εις Θρακην.., 287.
11
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Традиционално секоја пролет забележително било зголемено
префрлување на паравоени формации од грчката држава. Карактеристично
за овој период, покрај зголемениот број на грчки чети, било присуството
на андартските групи во речиси сите реони од југозападна Македонија.
Ваквата ситуација се должела, пред сè, на евидентното ослабнување на
вооружените сили на МРО, кое, како што забележавме, се должело на
повеќе фактори. Од друга страна, главните личности на андартското
движење, сметајќи дека бројот на грчките чети не бил доволен за
соодветно реализирање на националните цели, продолжиле со регрутирање и испраќање на вооружени платеници на османлиска територија.
Ваквиот развој на настаните придонело во речиси сите околии од
југозападна Македонија истовремено да бидат стационирани по две или
повеќе андартски групи.14
Од андартскиот терор, во првата половина на 1908 година, најмногу
настрадало селото Косинец. Имено, кон крајот на април 1908 година во
Костенаријата пристигнале четите на Г. Диконимос и Папалукас, со
вкупно 55 андарти. Во овој реон тие се соединиле со постоечките чети на
Г. Суљос и Г. Белу. Одлучено било да се нападне селото Косинец, кое
подолг период било едно од главните центри на МРО во Корештата.
Нападот бил извршен вечерта на 12 кон 13 мај, по неговото целосно
опколување.15 Според планот, акцијата требало да заврши за два часа,
бидејќи водачите на андартите стравувале од реакцијата на селската
милиција на МРО од соседните села. Андартите за поуспешно спроведување на планот користеле бомби и запаливи материјали, при што биле
уништени голем број на куќи и друг вид на недвижен имот. Треба да се
спомене дека од страна на селската милиција и невооружените селани бил
даден жесток отпор. Меѓутоа, ваквата реакција имала контраефект,
бидејќи само го зголемило насилството и ѕверскиот однос на грчките
платеници кон населението во Косинец. Андартите се повлекле по пристигнувањето на османлиската војска од градот Билишта и селото Д’мбени,
14

Така, на пример, во областа меѓу Битола и Лерин, каде главен водач бил критјанинот Ј.
Каравитис, распределени биле уште групите на: Панајотис Геројанис, кој со својата чета
бил стациониран во околината на селата Раково, Обширено и Драгош. Четата на Георгиос
Камилакис во селата Битуша и Клабучишта. Четата на Стерјос Мораитис во селата
Негочани и Св. Петка. Четата на Стилијанос Клидис во селата Градешница, Велушина,
Канино и Олевени, итн. Во околијата на Костенаријата биле стационирани вооружените
групи на Георгиос Суљос и Георгиу Белу. Ο Μακεδονικος αγων και τα εις Θρακην..., 286,
287.
15
Подвојводите М. Пападакис и Т. Христу со 20 андарти биле испратени на источната
страна на селото за да го спречат евентуалното пристигнување на помош на селската
милиција од с. Д’мбени и турската војска. На страната кон с. Лобаница бил испратен
Бељос за да навремено реагира ако се појавела војска од Билишта. Ристо Поплазаров,
Грчката политика спрема Македонија во втората половина на XIX и почетокот на ХХ
век, Скопје, 1973, 139.
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но и по интервенцијата на селската милиција од Д’мбени. Резултатите од
нападот биле катастрофални. Според еден извештај од грчката комисија од
селото Лошница, цитиран од историчарот Ристо Поплазаров, убиени биле
30 мажи и над 10 жени, а изгореле 27 куќи.16
Османлиската власт, по нападот на селото Косинец, преземала
акција за прогонување на андартските групи. Ова резултирало со принудно
разделување на грчките чети. Папалукас се упатил кон Костенаријата, каде
делувал сè до Младотурската револуција. Макрис, постојано следен од
војската, бил во константно движење во северниот дел на Корештата.
Последниот, откако успешно се извлекол од турска заседа во селото
Бесфина, се стационирал меѓу селата Желево и Преспа.17
Ослабнување на вооружените сили на МРО било соодветно искористено од грчката пропаганда во насока на наметнување (со употреба на
физичка ликвидација, терор и насилство), на националистичката доктрина
и црковното конвертирање на македонското население. Андартските групи,
чувствувајќи ја вооружената надмоќност, започнале со тактика на напади
на големи македонски села, кои биле важни бази на МРО. Така, на пример,
покрај нападот на селото Косинец, карактеристична била акцијата на
грчките паравоени формации во селото Вишени (Пополе). На 25 мај 1908
година обединетите сили на водачите Макрис и Андријанакис го тероризирале месното население во Вишени, при што постојат контрадикторни
информации за бројот на убиените и уништениот недвижен имот во селото.18
Последениот поголем судир помеѓу вооружените сили на МРО и
грчките паравоени формации во југозападна Македонија се случил на 8
јули 1908 година – само два дена пред победата на младотурците.
Обединетите вооружени групи на Каравитис и Воланис, со вкупно 50-тина
андарти, одлучиле да го нападнат селото Баница (Леринско), кое било
„силен центар“ на МРО. Движејќи се кон југ, двајцата водачи се обединиле
со групата на Емануил Николудис, одговорен за реонот на јужно Мариово,
со селата: Сетина-Сович-Попадија и Фармаковите колиби. Каравитис во
своите мемоари, според кажувањата на Николудис, споменува дека
македонската револуционерна организација „има регрутирано околу 150
комити од Караџова и околиите на Баница и Екши-су и други околии“,19
16

Р. Поплазаров, Грчката политика спрема..., 140.
Ο Μακεδονικος αγων και τα εις Θρακην..., 288.
18
Во грчката историографија, од каде податоците ги преземал и историчарот Ристо
Поплазаров, е наведено дека биле убиени 25 селани и биле запалени 30-тина куќи. Додека
во турските дефтери за овој настан било наведено дека биле убиени 6 лица, а 3 биле
ранети. Запалени биле 14 сламарници, 11 куќи и 7 животни биле убиени. Ο Μακεδονικος
αγων και τα εις Θρακην..., стр. 289; Р. Поплазаров, Грчката политика спрема..., стр. 140;
ДАРМ, Турски документи за оружените борби во Македонија 1903 - 1908, Скопје, 2007,
384.
19
Ιωαννου Καραβιτη, Ο μακεδονικος Αγων, Απομνημονευματα, Τομος Β’, Εισαγωγη, Επιμελεια,
Σχολια Γιωργος Πετσιβας, Αθηνα, 1994, 797.
17
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бројка која во тогашните услови очигледно е дека била зголемена. Битката
се одиграла на планината Пиперка, која се протега јужно од Кајмакчалан.
Фактот дека андартите биле запознаени со позициите и движењето на
четите на Внатрешната организација, што не било случај и во обратна
насока, претставувало голем предност. Имено, групата на Николудис се
стационирала на врвот на планината, со цел да ги предизвика вооружените
сили на МРО да го нападнат. Истовремено, откако претходниот план
успеал, андартите предводени од Каравитис и Воланис ги нападнале
македонските револуционери од зад грб. Изненадени од негативниот по
нив развој на настаните, македонската герила започнала да се повлекува во
правец на селото Баница, оставајќи на бојното поле голем број на жртви.
Да не биде катастрофата целосна помогнала турската стража која се
појавила од страна на Фармаковите колиби и го спречила понатамошниот
судир меѓу двете завојувани страни. Според Каравитис, убиени биле 28
комити, меѓу кои и војводата Петар Погончев од село Загоричани.20 Како и
да е, без разлика дали бројката на убиени македонски борци е точна или
не, бидејќи во своите спомени андартите најчесто тенденциозно го зголемувале нивниот број, сепак, овој судир имал тешки последици за мрежата
на МРО во Леринската околија и само скорешните настани од Младотурската револуција спречило грчката вооружена пропаганда посериозно да се
наметне во овој дел на Македонија.
Крајот на грчката „Македонска борба“ временски се совпаднало, но
и директно влијаело на овој процес, со победата на младотурците и промените што се случиле во Османлиската Империја.21 Имено, долгата стагнација во османлиската држава во сите сегменти на општествено живеење
придонело интелектуалната елита, пред сè воената, да се залага за
коренити промени кои ќе го овозможиле продолжувањето на животниот
век на Империјата. Првата младотурска организација била создадена во
1889 година во Истанбул, наречена „Обединение и напредок“. Притоа,
Организацијата во нејзината политичка програма се залагала за воведување на ред и напредок, носење на устав, реформи за целата империја и во
интерес на сите граѓани, без разлика на верската и етничката припадност,
како и престанок на мешањето на странските држави во внатрешните
работи на Турција.22 Непосредно пред почетокот на револуцијата тежиштето на дејноста на младотурците, дефинитивно, преминала во Македонија. Подготовките за востанието ги насочиле, главно, кон војската и, во
20

Ι. Καραβιτη, Ο μακεδονικος Αγων, Απομνημονευματα, Τομος Β’..., 802.
Повеќе за Младотурската револуција и состојбата во османлиска Македонија во тој
период, види кај: Манол Пандевски, Македонското ослободително дело во XIX и ХХ век;
Политичките партии и организации во Македонија (1908-1912), том четврти, Скопје,
1987.
22
Историја на македонскиот народ, том 3, Институт за национална историја, Скопје,
2003, 422.
21
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прв ред, меѓу воените единици во Македонија. Востанието избуванало кон
крајот на мај 1908 година, кога командантот на ресенскиот гарнизон,
Ахмед Нијази-беј, со околу 200 војници се одметнал во планините.
Револуционерното движење постепено добивало на интензитет и сé повеќе
османлиски гарнизони, пред сè во Македонија, се приклучувале кон
младотурците. На 10 јули веќе го имале под своја контрола градот Солун,
од каде по два дена биле ослободени неколку илјади политички затвореници. Истовремено, во текот на 9 и 10 јули во повеќе македонски градови
бил прогласен уставот, додека ноќта спроти 11 јули 1908 година во Солун
стигнало телеграфско известување дека и султанот го востановува уставот.23
Победата на младотурците, што директно влијаело на паѓањето на
султанскиот апсолутизам, ја одредило судбината на нерегуларните вооружени формации од секаков вид во Османлиската Империја. Грчките чети
со новонастанатата ситуација, едноставно, морале да исчезнат.
Соработката со младотурците и легализирањето на вооружените структури
на македонското револуционерно движење, без разлика дали тие биле дел
од „левицата“ или „десницата“, како и дадената амнестија од новите
власти, претставувале главните фактори зошто морале да се распуштат и
андартските групи – едноставно, тие веќе немале против кого да војуваат.
Најголемиот дел од грчките чети „бесшумно“ се повлекле на грчка
територија, додека еден дел, пред сè вооружени групи од месни платеници,
и по разоружувањето останале во Македонија.24 Уште на 18 јули 1908
година грчкиот конзул од Битола, К. Димарас, побарал од МНР да ги
отповика андартските чети од Битолскиот вилает.25 Конзулот како главна
причина за повлекувањето на грчките вооружени групи го сметал
распуштањето на „бугарските“, т.е. четите на МРО. Според Димарас, по
воведувањето на новиот режим, андартите биле принудени да
„безделничат“. На крај од извештајот, откако конзулот ги изнел своите
аргументи зошто е потребно повлекувањето на андартите, заклучил „дека
четите ја спасија нашата работа во Македонија и дека тука направија
големо дело... Им се придава голема слава и чест на оние кои ја сфатија
идејата за таквата работа, без кои елинизмот во Македонија ќе беше
тотално уништен, грчкиот проблем во Македонија немаше да се роди, а
денес нејзината судбина ќе беше сосема спротивна. Националната
благодарност се должи на хероите кои ја пролеаја нивната чесна крв за
правата во Македонија, како и на сите што се бореа за нив, но мора да се
забележат и направените грешки за да се употребат како лекции за
иднината“.26
23

Историја на македонскиот народ, том 3..., 427.
Douglas Dakin, Η ενοποιηση της Ελλαδας: 1770-1923, Αθηνα, 1982, 267.
25
Извештај од К. Димарас до МНР. Битола, 18 јули 1908. Μουσειο μακεδονικου αγωνα, Η
ελληνικη αντεπιθεση στη Μακεδονια (1907-1908)…, 248 - 250.
26
Исто, стр. 250.
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Во однос на ставот на официјална Атина за превирањата во
Османлиската Империја, како и односот кон младотурското движење и
понатамошното спроведување на грчката национална пропаганда во
османлиска Македонија, позицијата на грчката влада била воздржана,
неутрална и нерешителна. Министерот за надворешни работи Балтаѕис, на
27 јуни 1908 година, ги советувал конзуларните претставници на воздржан
став, бидејќи очигледно било дека „мешањето на нашите на каков било
начин ќе донесе само катастрофи за нив и нема да имаат никаква добивка,
но, од поопшти позиции, разгледувајќи ја ситуацијата, гледаме дека
насилното нарушување или пресврт во турскиот режим ќе предизвика
немири кои, секако, ќе ни донесат и национална штета“.27 Неутралната
позиција на владата на Теотокис се должела на делумната воена
подготовка и дипломатската изолираност на Грција, што, само по себе, ја
направило неспособна официјална Атина да искористи какви било немири
во османлиската држава. За разлика од ваквата позиција на грчката влада,
Цариградската патријаршија се изјаснила против младотурците и советувала да се организира таен отпор против нив.28 Меѓутоа, по државниот
преврат во Империјата, грчката влада имала декларативно пријателски
однос кон младотурците. Притоа, официјална Атина се надевала дека
новиот режим ќе ја одржи рамнотежата меѓу националните пропаганди на
балканските држави, ќе ја оддалечела заканата на Бугарија од евентуална
воена интервенција, но, исто така, очекувала и задоволување на одредени
претензии во корист на грчката пропаганда. Во рамките на оваа политика,
значи склучување на пријателски односи со младотурците, била и одлуката
на Теотокис, а во согласност со главната програма на новата власт во
Истанбул, за прекинување на воените судири во Македонија.
Новонастанатата ситуација и крајот на грчката „Македонска борба“ барала
коренита промена во начинот на делување на грчката пропаганда активност која ја принудило грчката влада сериозно да занимава од
втората половина на 1908 година.29
На почетокот на август 1908 година започнала да се формира нова
пропагандно-националистичка организација, која се планирало да
дејствува според новонастанатите околности. Целта на организацијата „Сегрчка организација“ - како што се именувала, била спроведување на
националната програма на грчката влада и подготовка на „поробените
Грци“ за одбрана на секаков начин.30 Како органи на оваа национална
27

Β. Κ. Γουναρης, „Ο Μακεδονικος αγωνας στο τελος του. Προσπαθειες αναδιοργανωσης
και..., 117.
28
Р. Поплазаров, Грчката политика спрема..., 228.
29
Β. Κ. Γουναρης, „Ο Μακεδονικος αγωνας στο τελος του. Προσπαθειες αναδιοργανωσης
και..., 117.
30
Организацијата била раководена од П. Данглис, подпомогнат од офицерите Флориас,
Циројанис, Цонтос (Вардас) и други.
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програма биле одредени посебни канцеларии, засилени со офицери на
грчката војска. Согласно со нејзиниот нацрт устав, главните
карактеристики на Организацијата требало да бидат следните:
територијални аспирации кон османлиската држава и соодветно подготвување на терен за реализација на планот за проширување.31 Истовремено,
одредени политички кругови во Грција се надевале дека младотурскиот
режим ќе му овозможел на елинизмот полесно да го асимилира населението во Македонија и воопшто во Османлиската Империја.32 Не било
планирано проширување на грчката држава за сметка на османлиската
држава, туку нејзино елинизирање - план кој за историчарот Даглас Дакин
бил „параноичен“.33 Идеолозите на ваквата стратегија биле едни од
водечките протагонисти на грчката „Македонска борба“, Јон Драгумис и
Атанасиос Николаидис (Суљотис). Според мислењето на последниот, за
Атина пожелно би било да биде во сојуз со Истанбул, и дека Грција
требала да го помогне опстојувањето на Турција. Ако Османлиската
Империја се распаднела, според Суљотис, пленот ќе го поделеле другите
претенденти за нејзината територија и елинизмот сигурно би бил во
загуба. Истите идеи ги имал и Јон Драгумис. Неговото мислење се
засновало на ставот дека вооружената борба која ќе се водела во
Македонија била нужно зло, која можеби ќе имала негативни резултати и
која можела лесно да донесе до поделба на Турција од словенските
држави. Младотурската револуција за него била една надеж што светнува.
Ако младотурците имале навистина за цел да ја модернизираат нивната
мултиетничка држава, тогаш грчката елита, според Драгумис, поново ќе го
добиело своето место, т.е. ќе управувала со Империјата и поново ќе им
дадела византиски елементи на тие територии.34 Слични размислувања
имал и еден од најголемите политичари во модерна Грција, Елефтериос
Венизелос, кој за еден критски весник, во јанури 1909 година, ќе каже:
„Целиот елинизам... длабоко чувствуваше... дека успехот на младотурското движење не само што ја спаси турската држава, но, исто така, и
елинизмот од распарчување и катастрофа... Елинизмот никогаш не беше
амбициозен за власт, туку беше цивилизациски, се чинеше дека воспоставувањето на уставниот режим во Турција беше, под поинаква форма,
реализација на Мегали идеја...“.35
Како и да е, победата на младотурците и воведувањето на новиот
политички режим во Империјата не значело целосно повлекување и
31

Β. Κ. Γουναρης, „Ο Μακεδονικος αγωνας στο τελος του. Προσπαθειες αναδιοργανωσης
και..., 118.
32
Р. Поплазаров, Грчката политика спрема..., 228.
33
D. Dakin, Η ενοποιηση της Ελλαδας..., 267.
34
Исто, 267, 268.
35
Paschalis M. Kitromilides, Eleftherios Venizelos: The trials of statesmanship, Edinburgh
University, 2006, 140.
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расформирање на сите грчки паравоени формации од Македонија. Во
последните денови на август 1908 година, секретарот на Генералниот
конзулат во Солун, Ефтимијос Канелопулос, во еден свој извештај ги
изнел перспективите за идното делување на грчката пропаганда:
„следователно е потребно... оддадени на мирољубиви активности во
Македонија, да се задржат кадрите и на вооружената пропаганда и оттука
да се спрема населението за да биде во позиција и тоа самото да го
прифати одбивањето од евентуалните бугарски напади. Ваквата неопходност произлегува од можното постепено вооружување на населението и
населување на агенти кои се во можност да раководат со одбраната и од
првиот момент да не го остават без одговор првичниот бугарски удар“.36
Целта на Канелопулос била со помошта на офицерите од грчката армија, а
користејќи го периодот на релативен мир по младотурската револуција, да
се создаде база од вооружено население кое прво би се спротиставило на
евентуалната бугарска интервенција против османлиската држава.37 На
Канелопулос, како и на најголем дел од грчката политичка елита, му било
јасно дека опасноста за грчките аспирации кон територијата на Македонија
веќе не биле структурите на МРО, туку самата бугарска држава, која
сметале дека војнички би интервенирала и би ги искористила моменталните превирања во Османлиската Империја. Во таа насока, а одржувајќи ја
тензијата на терен, грчката пропаганда се зафатила со организирање на
поситни терористички акции. Целта на овие акции била со одделни
убиства и тероризам, спроведувани од агенти или поранешни андарти од
месно потекло, да се држи несигурно македонското население под
закрилата на Патријаршијата.
Како и да е, како најрелевантен показател за успехот или неуспехот
на андартското движење (1904-1908), може да се понуди еден релевантен
податок. Имено, ако приоритетната цел на грчката национална доктрина –
реализирана, пред сè, преку паравоени формации, била насилното конвертирање и враќањето на македонското население во прегратките на
Патријаршијата, тогаш по Младотурската револуција се случил еден
обратен процес. Прокламираната уставна слобода, која ја гарантирала
слободата на совеста и вероисповедта, значело постепено отфрлување на
патријаршиската црковно-училишна јурисдикција. Притоа, многубројни
биле примерите на преземање од страна на македонското население на
црквите и училиштата од Патријаршијата, и на протерување на грчките
свештеници и учители. Посебно ваквата појава била карактеристична во
36
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και..., 120.
37
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јужните делови на Македонија, пред сè, во Битолскиот вилает, т.е. таму
каде што била најжестока грчката „Македонска борба“.38 Сето ова
наведува на констатацијата дека грчката вооружена пропаганда постигнала
краткотрајни и делумни успеси, кои малку одговарале на големите
вложени сили и средства до Малдотурската револуција. Андартството
имало резултати единствено додека постоело на терен, а „грчкиот“
етникум во Македонија се одржувал или растел со помошта на
насилството и теророт.
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ЗАКЛУЧОК
Перманентното губење на население во Македонија кое грчката пропаганда го
имала прогласено за „свој етникум“, пред сè, однесувајќи се на македонската
патријаршиска црковна група, претставувало главен мотив за започнување на
андартското движење. Учеството на патријаршискиот дел од населението во
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Илинденското востание ја запалила црвената тревога меѓу одговорните
национални фактори во грчката држава. Одлучено било дека, покрај останатите,
најсоодветен метод да се задржи или врати македонското население во
„прегратките“ на елинизмот, т.е. кон патријаршиската црковна организација,
била вооружената интервенција, проследена со убиства, терор и насилства
насочени кон истото тоа население, а главно и против силите на МРО, но и
структури на пропагандните институции на останатите балкански претенденти
кон територијата на османлиска Македонија. Во основа андартското движење
претставувало терористичка организација, т.е. паравоена формација на
Кралството Грција која дејствувала на делови од Македонија. Целта била
завладување на територии кои веќе биле организирани од страна на МРО.
Во секој случај, релевантните фактори во Грција биле свесни дека ваков
тип на вооружена дејност во иднина немала да им донесе окупирање на одредени
делови од Македонија, но, сепак, дека ќе им обезбеди подобри позиции во
евентуален поголем вооружен судир во кој би биле вклучени сите балкански
држави кои претендирале кон османлиското наследство на Балканскиот
Полуостров, нешто што се случило за време на Балканските војни од 1912-13
година. Затоа, грчката „Македонска борба“ требала да послужи како
подготвителен период.

SUMMARY
The permanent loss of population from Macedonia, which the greek propaganda had
declared as ,,it`s own ethnicity”, primary referring to the Macedonian patriarch church
group, was the main motive for the beginning of the ,,andart” movement. The
participation of the patriarch part of the population in the Ilinden uprising had triggered
the red alert at the main nacional factors in the Greek state. The decision was that the
best method for keeping the Macedonian people in the ,,embrace” of the ,,Elinism”, or
the patriarchy, need to be from an armed movement, followed by murders, terror and
violence, and the target was that same population and the fight was mainly against the
forces of IMRO, but also against the structures of the propagandistic institutions from
the other Balkan candidates for taking the control over Ottoman Macedonia. In it`s
basics, the andart movement it`s a terrorist organization, a paramilitary formation of the
Greek Kingdom that operated in all parts of Macedonia. The main cause was to take the
control of the territories which already were organized from the people of IMRO. In
any case, the relevant factors in Greece were aware that this kind of tactics in the future
is not going to be effective in the struggle for occupation of some territories of
Macedonia, but still, they continued, because of the possibility that this tactics can help
to get better positions in some bigger armed conflict in the future against other Balkan
states. This happened later, at the Balkan wars (1912-1913) and therefore the Greek
,,Macedonian struggle” was supposed to be some kind of period for preparation for the
wars.
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ОВАА СТРАНА Е НАМЕРНО ОСТАВЕНА ПРАЗНА
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