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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 нас-
ледство, 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 кул-
турните 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 тру-
дови 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. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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д-р Александар ЛИТОВСКИ
1 

 
ГРЧКО-ИТАЛИЈАНСКАТА ВОЈНА И ПОЧЕТНОТО 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА АНТИФАШИСТИЧКАТА БОРБА ВО 

ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА НИЗ СПОМЕНИТЕ 

НА НАУМ ПЕЈОВ 
 

Апстракт: Наум Пејов кој е еден од најекспонираните македонски 

антифашистички борци од егејскиот дел на Македонија дава драгоцени 

податоци за Грчко-италијанската војна и за организирањето на антиокупа-

торската борба непосредно по капитулацијата на грчката држава. 

Информациите на Наум Пејов за настаните на фронтот кон Албанија, во 

зимата и пролетта 1940-1941 година, се од една лична перспектива, но ста-

вени во контекст на пошироки рамки, тие се доста корисни за добивање на 

една појасна слика за учеството на Македонците во тој вооружен судир. Во 

врска со организирањето на антифашистичката борба во почетниот 

период, односно за обновата на организациите на КПГ во Костурско и за 

тамошната акција за собирање на оружје, сеќавањата на Наум Пејов се 

особено значајни затоа што за тој аспект од националноослободителната 

борба во егејскиот дел на Македонија има малку податоци. 

 

Kлучни зборови: Наум Пејов, егејски дел на Македонија, Грчко-

италијанска војна, КПГ, антифашистичка борба. 

 

Дејствувањето на Наум Пејов врз антифашистичка основа започнало, 
како и впрочем дејствувањето на голем број комунистички дејци од егејскиот 
дел на Македонија, во текот на Грчко-италијанската војна од 1940-1941 година. 

По окупацијата на Албанија во април 1939 година, Италија започнала 
да води една агресивна политика во однос на Грција2. Од своја страна, Грција 
до нападот од Италија се обидувала да води неутрална политика во однос на 
големите светски сили. Сепак, во октомври 1940 година, италијанскиот амба-
садор во Грција, Грацијани, и врачил нота на грчката влада со која се барало 
Грција да и отстапи на Италија воени бази. Грчката влада на Метаксас, со 
поддршка на Велика Британија и со безусловната поддршка на сите поли-
тички партии од левицата до десницата, одговорила негативно3. 

                                                           
1Александар Литовски; доктор по историски науки; вонреден професор во Институтот за 
национална историја - Скопје; адреса: ул. Филип Втори Македонски, бр. 68/14, Битола; 
имејл: acelitobitola@gmail.com 
2Анексијата на Албанија од страна на Италија не предизвика вознемиреност и реакција од 
западноевропските големи сили и САД. Барбара Јелавич, Историја на Балканот–дваесетти 
век, Скопје, 1999, 255. 
3Стојан Киселиновски Историја на современа Грција, Скопје, 2017. 
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Мнозинството од Македонците од егејскиот дел на Македонија, во 
воениот судир се определиле да бидат лојални на грчката држава и при 
повикот за мобилизација се вклучувале во редовите на грчката армија. 
Според некои проценки од 300 000 војници кои учествувале во Грчко-
италијанската војна, околу 80 000 биле од егејскиот дел, а од нив 20 000 биле 
Македонци. Покрај тоа, военитенапори на грчките војници на фронтот кон 
Албанија биле помагани од цивилното македонско население кое живеело во 
пограничниот реон на Леринско, Костурско и Кожанско4. 

Самиот Наум Пејов, во спомените пишува: „Втората светска војна, за 
нас Македонците од Егејска Македонија, започна 1940 година co нападот на 
фашистичка Италија на фашистичка Грција, вo октомври 1940 година, преку 
просторот на Албанија која Италија ја имаше окупирано пред тоа“5. 

Всушност, уште од почетокот на 1940 година се спроведувала 
мобилизацијата на делови од резервниот состав во Грција, а во тие рамки и на 
Македонците од егејскиот дел на Македонија6. Наум Пејов бил еден од оние 
кои биле мобилизирани уште во март 1940 година за отслужување на редов-
ниот воен рок. Во своите спомени тој објаснува дека бил во редовите на 27-от 
пoлк на грчката војска стациониран вo градот Кожани. Тука, заедно со Евтим 
Петровски oд село Добролишта, Костурско и исто така познатиот партиски 
активист Аргир Кузевски7oд с.Четирок, Костурско, бил пратен во подофицер-
скиот курс и произведен во десетарски чин8.  

                                                           
4Лилјана Пановска, Теророт во Егејскиот дел на Македонија 1941-1944 Скопје, 1995, 21 
5Наум Пејов, Сеќавања за настани и луѓе во текот на Народноослободителната борба на 
Балканот во времето на Втората светска војна во Егејска Македонија (ракопис, се чува кај 
авторот), 1. Натаму само „Наум Пејов, Сеќавања за настани и луѓе...“ 
6Со цел да не ја провоцираат Италија, грчките воени и политички раководители не 
спроведувале општа мобилизација, иако било јасно дека италијанските војски, пораноили 
подоцна, ќе нападнат врз Грција. Л. Пановска, н.д., 18. 
7Аргир Кузевски е еден од првите активисти на КПГ во своето село. Учесник во 
антиокупаторската и антифашистичка борба од 1941 година. Во 1944 г. еден од 
најекспонираните кадри на СНОФ. Уште на основачкиот состанок на СНОФ за Костурско 
одржан на 20 октомври 1943 г. во селото Д'мбени, заедно со Наум Пејов и Лазо Поплазаров, 
бара веднаш да се оди кон создавање на македонски воени единици, во македонските села и 
градови да се создава „македонска власт“, да се создадат македонски училишта, културно-
просветни здружениа, па дури и одделни судови, а во црквите да се изведува богослужба на 
македонски јазик. Подоцна истата година, Аргир е политички комесар на Четвртиот баталјон 
на тешко оружје на Првата егејска бригада при нејзиното формирање во Битола на 18 
ноември 1944 г. По расформирањето на бригадата, заедно со група раководители од егејскиот 
дел посетува курс за политичко школување во НРМ. На Вториот конгрес на НОФ, одржан во 
село Попли, Леринско на 25-26 март 1949 г. предложен и избран за член на Главниот одбор 
на НОФ. На Првата земска конференција на КОЕМ од 2 август 1949 г тој е предложен и 
избран за заменик-член во раководството на КОЕМ. Егејска Македонија во НОБ 1945, том. II, 
Документи за учеството на македонскиот народ од егејскиот дел на Македонија во 
граѓанската војна во Грција 1945 година / превод и редакција Ристо Кирјазовски, Тодор 
Симовски, Скопје, 1973,док. 226, 435.; Егејска Македонија во НОБ : 1949. том. VI, 
Документи за учеството на македонскиот народ од егејскиот дел на Македонија во 
граѓанската војна во Грција 1949 година / превод и редакција Ристо Кирјазовски, Фани 
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Грчко-италијанска војна 
 
Изутрина на 28 октомври 1941 г. и уште пред да истече рокот од 

ултиматумот, италијанските трупи ги нападнале грчките погранични сили на 
фронтот од планината Грамос до Јонскиот Брег.„На секторот од планината 
Грамос до Езерото Голема Преспа непријателот се ограничува на мали 
локални судрувања, за да ги ангажира и закове грчките сили од овој сектор“ 9. 
По неколку дена од нападот италијанските единици направиле пробив на 
грчка територија до 40 километри и ја прекинале и разделиле грчката линија 
на фронтот во Епир и западна Егејска Македонија10. 

Самиот почеток на воените дејства го затекнале Пејов на дводневно 
отсуство, односно на пат за родното село. Тој се вратил во Костур и откако 
преку тамошната „команда места (фрурархиото)“11 се снабдил со информа-
ција каде се наоѓа неговата единица и со нужните документи за движење по 
линијата на фронтот, тој им се придружил на своите соборци. Тој во своите 
мемоари пишува: „Преку село Крчишта околу пладне стигнав вo логорот каде 
логоруваше мojaтa чета – во атарот нa селото Шак – само 2-3 километри oд 
самата гранична линија каде имавме изградено фортификациски објекти. 
Koгa стигнав во логорот не најдов никого oд командата, туку само комората, 
односно куварската служба кoja припремаше храна и мy носеше нa војската 
распоредена на фронтот вo фортификационите објекти. Ce информирав нa 
кое место, нa кој сектор точно е распореден мојот вoд и заедно co куририте 
кои носеа храна зaминaв и jac. Me информираа исто тaкa, дека од моментот нa 
почнувањето нa воените дејствија нe е забележан пешадиски напад нa 

                                                                                                                                                                 

Буцкова-Мартинова, Скопје, 1983, док. 74, 155.; Ташко Мамуровски,Паскал Митревски и 
неговото време (1912-1978), Скопје, 1992,107. 
8Наум Пејов, Сеќавања за настани и луѓе..., 1. 
9Христо Андоновски, Македонците под Грција во борбата против фашизмот, Скопје, 1968, 
30-31. 
10 Drugi svetski rat 1939-1945, Beograd, 1969, kn.1, 178-182. 
11Тука командант е, како што информира Наум Пејов, „резервниот офицер Стасо Далипо“. Се 
работи заАнастасиос (Стасо) Далипис. Грчки офицер и политичар, роден во 1895 г. во с. 
Габреш, Костурско. Син на Димитрис Далипис, гркомански војвода од илинденскиот период. 
Во Балканските војни се бори во редовите на грчката армија како доброволец. Во 1917 г 
завршува воена академија и подоцна учествува во Грчко-турската војна. Во 1923 г излегува 
од воена служба и започнува да се занимава со политика, па во триесеттите години неколку 
пати е биран за пратеник во грчкиот парламент од реонот на Костур–Лерин. Во 1939 година, 
се враќа во армијата и при избувнувањето на Грчко-италијанската војна е заменик-командир 
на 33-тиот пешадиски полк, со кој војува на албанскиот фронт и е ранет в борбите кај 
месноста Бубеси (Кота 717). За време на борбите со германските војски, во април 1941 г се 
бори на Крит и се извлекува кон Египет со последниот англиски конвој, на 29 мај 1941 г. Во 
1944 г се враќа во Грција и се пензионира со чин полковник. Во 1946 г. е избран за пратеник 
во грчкиот парламент и е назначен за губернатор на Западна Македонија. Во 1947 г патува во 
САД и сред грчката емиграција ја формира десничарската организација Панмакедоникис. 
Умира на 15 јули 1949 г во Атина.https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-
f24dce6a27c8/1929---974.pdf;https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%-82%D0-
%B0%D1%81%D0%B8%D0%BE%D1%81_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%81 
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непријателот, туку само гaѓa нивнaтa артилерија нa нашите позиции и 
позадина, нa просторот каде беше сместен логорот, но без нeкoи ycпecи нa 
нeпpиjaтeлoт. После еден саат патување стигнавме на позициите нa мojaтa 
единица и си ja презедов должноста нa десетар нa мojaтa десетина од како се 
видов со командирот на водот. Другарите oд десетината ме пресретнаа co 
голема радост и брзаа да ми раскажат како ги минаа првите саати нa војната. 
Како се изненадија, како oд логорот стигнаа дa ги запоседнат фортификацио-
ните објекти и секој имаше дa раскажи пo нешто и сите ми велеа дека си имал 
среќа што нe го преживеа тој страв и неизвесни сатови“12. 

Италијанската авијација ги бомбардира незаштитените градови Солун, 
Патра, Пиреа, Негуш и други. Италијанската пешадиска дивизија „Ферара“ и 
моторизираната „Кентаурус“, засилени од албански баталјони со артилерија и 
авијација навлегоа преку долината на реката Дрим во правец кон градот 
Јанина. На секторот од планината Пинд, дивизијата „Џулија“ ги потисна 
грчките единици меѓу Грамос и градот Коница. Нивна цел беше, со заобико-
лување да навлезат во тилот на грчката одбранбена линија. Второ, удирајќи 
на местото Какавја да стигнат до градот Јанина и преку градот Арта да се 
соединатсо друга армија и со помошта нa моторизираните единици преку 
градот Мечово да навлезат во Тесалија, а потоа да влезат во Атина. Трето, 
преку планинскиот преод на патот Лерин–Кожани, да избијат во Солун, 
изолирајќи ја грчката војска на Пинд. Тоа би станало соголема брзина за да 
не му се даде време на грчкиот Врховен штаб да спроведе мобилизација13. 

По првите италијански воени успеси, грчката војска во средината на 
ноември 1940 г преминала во контраофанзива, ја поразила италјанската 
војска на целата линија на фронтот и напредувала во Јужна Албанија меѓу 30-
50 километри, односно кон градовите Корица, Саранда, Корча и 
Аргирокастро14. Имено, уште во почетокот на борбените дејствагрчките 
војски во реонот на Пинд ги запреле и потиснале наназад италијанските 
војски, а во Западна Македонија го освоиле реонот по горниот тек на реката 
Девол. Во Епир, исто така била преземена грчка контраофанзива и на 13 
ноември 1940 година, грчките војски избиле на албанската граница. Заедно со 
новопристигнатите грчки единици на овој дел од фронтот, грчката армија го 
продолжила потиснувањето на италијанските војски кон албанскиот град 
Валона. Фактички, до 22 ноември 1944 година грчката армија навлегла 
длабоко на албанска територија и го освоила градот Корча, а до крајот на 
годината и градовите Аргирокастро и Пермети. Грчките успеси на фронтот 
биле успорени и сопрени од исклучително острата зима со голем снег и 
студ15. 

                                                           
12Наум Пејов, Сеќавања за настани и луѓе..., 4. 
13Х. Андоновски, н.д., 30-31. 
14Dušan Lukač, Treći Rajh i zemlje jugoistočne Evrope, deo 2, Beograd, 1987, 433.;Б. Јелавич, 
н.д., 267. 
15Drugi svetski rat..., kn.1, 178-182. 
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За протвнападот на грчата армија и сопственото учество во него Наум 
Пејов пишува: „Откако неколку дена изминаа во очекување дека 
Италијанците ќе нападнат и на нашиот сектор, a тиe не презедоа напад, 
кренавме ние во напад со ограничена цел да ги завземиме неколку височинки 
на границата и да дојдиме во поповолни позиции за одбрана или за 
евентуални натамошни напади во правец на градот Корча. Тоа беше во 
првите денови на ноември 1940 г. Едно утро сабајле крена и нашата чета во 
напад, a мојот вод требаше да ги завземе едни височинки изнад селото 
Манџара кое се навоѓаше на Албанска територија. После неколку саати напад 
Италијанците кои ги бранеа тие височинки ги совладавме, заправо тие се 
повлекоа од споменатите височини.Интересно, Италијанците немаа фортифи-
кации за одбрана, ами само извесни уредени позиции за напад од западната 
страна на височинките. После нивното повлекување ние ги доизградивме тие 
позиции и добро ни дојдоа за одбрана од евентуален противнапад од 
Италијанците. Вреди да го одбележам и следното, во оваа прва борба што ја 
водевме нашата единица, иако ќе звучи како самопофалба, едно време во 
текот на нападот на нашата десетина кога се јави отпор кај Италијанците 
десетината се укопа и не сакаше да крене. He сакаше да крене и пушко-
митралезецот да завземе една позиција од каде можеше од прилика странично 
да ги бие италијанските позиции и да го овозможи напредувањето на 
десетината со јуриш со бомби да навлези и да ги завземи италијанските 
позиции. Тогаш го зедов јас пушкомитралезот и извршивме јуриш и ги 
завзедовме. Италијанците не се бранеа до крај туку побегнаа. Тој наш напад 
го посматраше лично командирот на четата капетанот Шоротос, за да после 
завршувањето нa битката да го пофали нашиот вод, нашата десетина и мене 
лично како пример за храброст... Реков дека тука над селото Манџара 
останавме извесно време – до третата декада на ноември кога кренавме во 
напад на Корча и ја завзедовме – нашата единица беше една од тие што 
влегоа први во Корча и продолживме понатаму за да стигниме во очи на 
зимата нa Гури Toп (Мниматис Гријас – ја викаа на грчки), каде останавме 
цела зима се до нашето повлекување во aпpип 1941 година“16. 

Грчката војска, во почетокот на 1941 г добила воена помош од Велика 
Британија, а британски експедиционен корпус, од околу 60 000 војници, се 
истоварил на грчка територија17. Во почетокот на март 1941 година, Бенито 
Мусолини ја посетил италјанската војска во Албанија и на тамошните коман-
данти им наредил да преземат нова офанзива. Италијанската војска, меѓу 9 и 
15 март 1941 г безуспешно се обидела со новите офанзивни операции, по 
целата линија на фронтот, да ги потисне и порази грчките војски18. 

Неуспесите на италијанските војски во Грчко-италијанската војна, 
како и државниот удар на Душан Симовиќ кон крајот на март 1941 г. во 
Југославија, ја загрижиле Хитлерова Германија, која калкулирајќи со 
                                                           
16Наум Пејов, Сеќавања за настани и луѓе..., 5. 
17 D. Lukač, n.d, 439. 
18Л. Пановска, н.д., 20. 
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истоварување на поголеми англиски сили на грчка територија, решила да 
преземи воена офанзива на Балканскиот Полуостров19. Откако германскиот 
амбасадор во Атина, принцот Ехрбарх, и врачил на грчката влада нота за 
објавување на војна, на 6 април 1941 година единиците на германскиот 
Вермахт ја нападнале Грција и ја принудиле на брза капитулација. Веќе на 9 
април 1941 година германските војски го зазеле Солун и ја отсекле и ставиле 
во обрач грчката источномакедонска армија20. На 20 април 1941 година било 
потпишано примирје меѓу германските и грчките војски, авеќе, на 23 април 
1941 година генералите Чалакоглу, Бахос и Деместихас, ја потпишале 
капитулацијата на Грција. Кралот, владата и дел од војската, заминале на 
островот Крит и, по неговата окупација од страна на германските сили, 
заминале за Каиро, Египет21. Бугарските војски од 20 април 1941 година 
започнале да навлегуваат во источните предели на егејскиот дел на 
Македонија, до реката Вардар без Солун и до 10 мај 1941 година, во целост 
била воспоставена бугарска окупаторска власт22.  Според наредбата на 
Хитлер, од 17 мај 1941 година за поделба на Грција, Костурскиот, Кожан-
скиот и дел од Леринскиот реон во егејскиот дел ѝ биле отстапени на Италија, 
а Солунско, Кукушко, Гуменџиско, Воденско, Берско и дел од Леринско, 
Германија ги задржала како своја окупациона зона во која што воспоставиле 
власт германските воени структури и новоформираните квислиншки грчки 
власти на генерал Чолакоглу23. 

Напредувањето на германските војски и поразот на грчките и англи-
ските војски во централните и западните реони од егејскиоот дел на 
Македонија, довеле до распаѓање на фронтот и кон италијанските војски во 
Албанија. На 20 април 1944 година единиците на германскиот Вермахт го 
освоиле градот Мечово и го отсекле главниот пат за повлекување на грчките 
трупи од Албанија кон Епир. Така, 20 000  грчки војници биле заробени од 
Германците, а грчката команда од овој дел од фронтот била приморана да 
капитулира24. 

Наум Пејов, од негова перспектива, вака го опишува распаѓањето на 
фронтот во Албанија, по 6 април 1941 година: „Само некој ден пo нападот на 

                                                           
19Ваквите калкулации не беа без основа, не само заради искуството од Првата светска војна 
кога т.н. Македонски фронт изиграл важна улога во крајниот резултат на воените дејства 
туку  и заради реалните планови кои Франција и Британија ги правеле за спротиставување на 
Хитлерова Германија. Vinston S. Čerčil, Drugi svetski rat, tom III Velika alijansa, knjiga I 
Nemačka prodire na istok, Beograd, 1964, 27-28. Elizabet Barker, Britanska politika prema 
jugoistočnoj Evropi u Drugom svetskom ratu, knjiga II: Britanska politika prema pokretu otpora u 
Jugoslaviji i Grčkoj–Referati, Zagreb, 1978, 351. 
20Л. Пановска, н.д., 24. 
21 Б. Јелавич, н.д., 277. 
22 Димитър Йончев, България и Беломорието (октомври 1940 – 9 септември 1944) 
Военнополитически аспекти, София, 1993, 41-51. 
23 Х. Андоновски, Форми на окупација во Егејска Македонија во текот на Втората светска 
војна, Зборник: Ослободителната војна и Револуцијата во Македонија, Скопје, 1973, 261-259. 
24Л. Пановска, н. д., 27. 
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Германија над Југославија и над Грција – нашите единици ги напуштија 
позициите нa Гури-Топ и почнавме да се повлекуваме oд фронтот...Од 
фронтот нашите единици почнаа да се повлекуваат. Како штo реков, неколку 
дена пo нападот на Германија на Југославија и на Грција oд 6 aпpип 1941 
година. Нашата чета се сконцентрира во едно село во позадина oд линијата на 
фронтот што ја држеше нашата чета. Ce построи цела чета и командирот на 
четата Шоротос ни одржа говор во кој ја величеше победоносната војна 
против италијанскиот напаѓач, нo рече откако нe нападна Германија за нас 
војната е завршена. Сега – рече тој – ни преостанува построени да се 
повлечиме и да гo положиме оружјето пред Германците.Крена четата вo 
правец на грчката граница и после неколкудневен марш стигнавме, нашата 
чета токму на позициите каде не затекна вojнaтa. Ha караулата изнaд селото 
Шак (Комнинадес) и тука добивме задача да извадиме стражи и да сме гoтoви 
да одбиеме евентуален италијански напад, a ни се објасни дека ние гo 
обезбедуваме отстапувањето и дека, гледајки према непријателот на запад, oд 
лево се грчки единици кoи се повлекуваат, a десно дека нема грчки единици. 
Во маршот oд фронтот до таму, кога единицата минуваше низ градот Корча 
не пyштија низ напуштените складишта нa грчката војска да земиме нешто 
повеќе од напуштената храна и облека, па некои oд војниците, за дa земат 
повеќе храна и облека се ослободуваа од оружјето. Меѓутоа, кога стигнавме 
нa границата на граничната караула над селото Шак и пред да ни соопшти 
четниот командир дека нашата чета има задаток да гo обезбедува отстапу-
вањето и побара да се построиме, лoшo минаа оние војници кои беа се 
ослободија oд муницијата за да понесат oд Корча повеќе храна и облека. Ho 
среќа oд мојот вoд такви немаше.Тука кај караулата и со таков задаток 
останавме 24 часа. Во тоа време можевме да установиме oд посматрање дека 
Германците гo завзедоа и градот Костур и гo бомбардираа патот западно oд 
Костур кај селото Дупјак. Така другиот ден квечерината нашата чета се 
повлече oд караулата, слезево селото се построи и ни беше речено дека се 
повлекуваме на југ према Епир“25. 

По италијанскиот напад врз Грција, КПГ преку нејзиниот генерален 
секретар Никос Захаријадис, го повикала грчкиот народ “секој терен, секоја 
колиба, секој град и куќа да се претворат во бедем“ зашто војната што ја води 
владата на Ј. Метаксас за Грција значи борба „за слобода, чест и национална 
независност”. Поддршка на одбранбената војна изразиле преку свој Мемо-
рандум од 13 ноември 1940 година и комунистите од најголемиот грчки 
затвор Акронавплија26. 

Уште со регрутацијата, голем дел од Македонците, особено оние 
членови или симпатизери на комунистичката идеологија започнале со 
антифашистички активности. Самиот Пејов за ова ги дава следните 

                                                           
25Наум Пејов, Сеќавања за настани и луѓе..., 8-9. 
26Л. Пановска, н. д., 18. 
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информации: „Надоен co комунистички идеи, вo Кожани /дo летото 1940 
година, времето кое гo минав вo Кожани/ oд антифашистички дејности се 
сеќавам вo некој oбид да создадеме антифашистичка ќeлиja co три-четворица 
другари – Тани oд Костур и eднo момче од с. Рупишта. Ho без некоја 
поголема организациона активност, туку вo договарање за некакви акции вo 
евентуални ситуации, за кoи постојано вo истапувањата на офицерите 
нагрчката армија ни се говореше за воено-политичката ситуација, која е 
бремена со опасности за избувнување на војна, односно напад на Италија, 
која како што спомнав порано, беше ја окупирала Албанија“27. 

Поконкрети насоки за антифашистичко дејствување до Наум Пејов и 
други комунистички активисти пристигнале кон крајот на ноември 1940 
година.За тоа Наум Пејов информира на следниот начин: „Дури бевме над 
селото Манџара неочекувано дoбив едно многу значајно писмо, кое ќе ми 
помогни и мене и нa сите другари за правилна ориентација зa војната која се 
водеше. Писмото беше oд Лазар Трповски28, истакнатиот револуционер, 
организатор на комунистичката партија вo западна Егејска Македонија, 
уапсен oд Метаксасовата диктатура, 1939 година, и затворен вo злогласниот 
затвор вo Акронавплија вo Грција. Како штo е познато, пo нападот нa 
фашистичка Италија нa Грција тогашниот генерален секретар нa Комунис-
тичката партија нa Грција, кој беше вo затвор, објави отворено писмо co кое 
ги повикуваше комунистите да се борат против фашистичкиот напаѓач и да 
застанат вo одбрана нa земјата.Колку ceгa ми e вo сеќавање тoa писмо беше 
нa истата линија и како карактеристично гo наведуваше и следното: „Hиe 
бараме да бидеме ослободени и да дојдиме на фронтот...“ и „Вие борите се 
против италијанскиот фашизам, a ако бидете нападнати oд Германија, ќе се 
најди друг фактор кој ќе ja неја неутрализира или ќе ја елиминира“. Така 
некако стоеше вo писмото. 

Според, Наум Пејов писмото од Лaзo Трповски имало големо влијание 
во насока на зголемување на антифашистичкото расположение и било еден 
вид инструкција за комунистичките активисти за водење дискусија и за 
„борбена активност сред војниците“. Наум Пејов во оваа насока ги истакнува 
                                                           
27Наум Пејов, Сеќавања за настани и луѓе..., 1. 
28 Лазо Трповски–Црниот (село Д'мбени, Костурско, егејскиот дел на Македонија, 1901 – 11 
април 1943, село Имера, Кожанско) припадник на македонското националноослободително и 
комунистичко движење во егејскиот дел на Македонија, учесник во антифашистичката борба 
во Грција. Во 1928 г. емигрира во Канада и се активира во организираното македонско 
иселеништво и во американското комунистичко движење. Во 1932 г. присилно е екстрадиран 
од страна на американските власти во Советскиот Сојуз, каде што во наредниот период ја 
заврши Високата политичка школа. Во 1935 г. се врати во Грција, се активира во КПГ. 
Активен е и во македонското националноослободително движење претставувано од ВМРО 
(Обединета). На 17 јануари 1939 г. уапсен во село Сливени, Костурско, и спроведен во 
логорот на полуостровот Акронавплија. Во јуни 1941 г. ослободен и се вклучи во 
антифашистичката борба предводена од КПГ. Член на Македонското биро (МБ) на КПГ. 
Убиен од вооружените припадници на националистичката грчка организација ПАО. Весник 
„Глас на егејците“ од март 1954, година V, бр. 44, стр. 2. 
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како позначајни состаноците и координацијата меѓу него и Коста Трповски29 
(брат нa Лaзo Трповски) и онаа co „Bacил Лексовски“30 oд с. Дреновени – 
Костурско, кој во време на Грчко-италијанската војна бил „магационер на 
големи воени складишта нa фронтот и узгред пpи секое видување ни даваше 
колку можевме да носиме вo војничките ранци – цигари и разно овоштие, 
суво грозје, суви смокви итн“31. 

Покрај антифашизмот кој го манифестирале, Македонците регрути-
рани во грчката војска за време на војната со Италија, на разни начини го 
манифестирале и своето македонско национално сознание. Наум Пејов на 
неколку места од своите „Спомени“ пишува за тоа. На едно место вели: 
„После доручокот под строј секоја единица – вoд одевме на работа на градење 
фортификациони објекти. И на одењето и на враќањето зa ручек вo логорот, 
требаше дa пееме песни. Еден ден нa враќањето се договоривме војниците oд 
нашиот вод да не дисциплинираме нa командувањето на вoдниoт командир, 
потпоручникот Попвасилев, туку дa одиме растурени како толпа и да пееме 
народни песни, a не песни пo диктaт. Дa одиме и да се одмараме пo наше 

                                                           
29Коста Трповскиод село Д'мбени, Костурско, Егејскиот дел на Македонија, припадник на 
македонското националноослободително и комунистичко движење во Егејскиот дел на 
Македонија, учесник во антифашистичката борба во Грција. Од 1941 г. во илегалство. По 
налог на Партијата зимата 1941 г. како илегалец се префрла во Битолско, заедно со 
неколкумина други македонски активисти, каде останува до април 1942 г. Потоа се враќа во 
Костурско каде е формирана македонска партизанска група на чело со Наум Пејов, каде тој е 
заменик политички комесар. Георги Даскалов, Участта на българите в Егейска Македония, 
1936 – 1946“, Политическа и военна история, София, 1999, 405./911/ 
30 Се работи за Васил Алексовски (село Дреновени, Костурско, 1911 – 4 март 1944, село 
Требеница, Костурско), припадник на Македонското националноослободително и 
комунистичко движење во Егејскиот дел на Македонија и учесник во антифашистичката 
борба во Грција. Член на грчката комунистичка младинска организација (ОКНЕ) од 1933 г. и 
на КПГ од 1936 г. Во 1936 г. пратенички кандидат на КПГ за парламентарните избори. 
Поради комунистичката дејност уапсен во 1939 г., а како воен обврзник, учествува во Грчко-
италијанската војна (1940-1941). По фашистичката окупација, како активен припадник на 
КПГ и грчката антифашистичка борба, подготвува радио-вести и друг пропаганден 
материјал. Се залага за формирање македонски партизански одреди во рамките на грчката 
народноослободителна војска ЕЛАС. Во јули 1943 г., секретар на грчкиот 
народноослободителен фронт ЕАМ во реонот на Вишени–Горенци, Костурско, а во летото 
1944 г. од Окружниот комитет на КПГ за Костурско назначен за одговорен кадар за работата 
на разбивањето на контрачетничкото движење во селата Вишени, Блаца, Черешница и 
Олишта. Подоцна, во декември 1943 г., еден од основачите и член на Обласниот комитет на 
Славјаномакедонскиот народноослободителен фронт (СНОФ) во Костурско и секретар на 
Реонскиот комитет за селата северозападно од Костур. Убиен од Ставро Темо од село 
Сетома, Костурско, припадник на пробугарското контрачетничкото движење. Опеан во 
народни песни на македонскиот народ од тој крај. Македонска енциклопедија, МАНУ, 
Скопје, 2009, т. I, 39.; Егејска Македонија во НОБ 1944-1945, т. I, Скопје, 1971, док. 6, 10.; 
Егејска Македонијаво НОБ, т. II, Скопје, 1973, док. 182, 345.; Г.Даскалов, н.д., 636.; Т. 
Мамуровски, Бугарската пропаганда во југозападна и централна Егејска Македонија: (1941-
1944), Скопје, 1989, 54.; Карајанов Петар, Андоновски Христо и Павловски Јован, 
Личности од Македонија, МИ–АН, Скопје, 2002, 17. 
31Наум Пејов, Сеќавања за настани и луѓе..., 5-6. 
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расположение. Ha водниот командир не мy ce бендиса таа работа и гo 
сметаше тoa за мал бунт. Ho поголемиот дел oд составот беа Македонци и нa 
командирот мy беше познато, имаше дури и oд неговото село. Пa се инатеше, 
но не презеде мерки за тoa дa го изнесе пред командирот на четата, бидејќи 
тoa ќе значеше и негативна оценка и за самиот нeгo. Нo сакаше да знае кој е 
иницијаторот, a нajмнoгy сумњаше на мене“32. 

 
Обнова на партиските организации и собирање на оружјето 

КПГ по распадот на грчката држава се ориентира кон организирање на 
антифашистичко движење и вооружен антиокупаторски отпор. Веќе кон 
крајот на април 1941 година Бирото на КПГ за Македонија и Тракија одржало 
состанок во Солун со претставници на партиските организации и освен што ја 
определил политиката на вооружен отпор кон окупаторите, прифатен бил 
Манифест со кој се информирала јавноста за таквото решение и тој веднаш 
бил отпечатен во 7 000 примероци и растурен во Солун, по што следеле и 
првите апсења во Грција за антифашистичка активност33. 

На Шестиот пленум на Централниот комитет на КПГ, одржан од 13 
јули 1941 година, завзел став за организирање и отпочнување со вооружен 
отпор против окупаторите. Дејствувањето на Наум Пејов и останатите 
активни македонски дејци врз база на антифашизмот, во најголема 
мерка,било детерминирано од политиката на КПГ кон антиокупаторската 
борба и националните прашања. Впрочем, македонските националноослобо-
дителни сили од егејскиот дел на Македонијадејствувале во рамки на КПГ и 
ЕАМ и сосема природно нивната стратегија и тактика за водење на политич-
ката и вооружената борба биле од круцијално значење34. 

Обновата на илегалните партиски структури на КПГ како предуслов за 
организирање на антифашистичка и антиокупаторска борба, како и 
собирањето и складирањето на оружје, муниција и други воени материјали од 
распаднатите фронтови на грчката армија, биле првите чекори на комунис-
тичките активисти по окупацијата на земјата.  

Во првите денови по распадот на грчката држава и на окупацијата, 
активностите за собирање на оружје и воени материјали се одвивале 

                                                           
32Наум Пејов, Сеќавања за настани и луѓе..., 4. 
33Л. Пановска, н.д., 40. 
34 Тодор Симовски, Некои моменти од националноослободителната борба на Македонците од 
Егејска Македонија, Зборник: Ослободителната војна и Револлуцијата во Македонија,219.; 
Ристо Кирјазовски, Народноослободителниот фронт и другите организации на македонците 
од Егејска Македонија (1945-1949), Скопје, 1985, 47. КПГ го признава македонскиот 
национален идивидуалитет, но го смета македонскиот народ за малцинство и му го негира 
правото на самоопределување и останатите права што произлегуваат од тоа право, а пред 
сèправото на отцепување и обединување. Фактички, КПГ окупацијата ја дочека со 
предвоениот став за „рамноправност на малцинствата“, а иако беше јасно дека таквиот став 
не е доволна политичка основа за мобилизација на македонскиот народ во антифашистичката 
борба, КПГ, сепак, калкулирајќи со поддршката на грчките националисти, го задржа во текот 
на целата војна. 
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поотворено, пред се, заради фактот дека беше разбиен бившиoт државен 
грчки апарат, a окупаторот беше лоциран, главно, вo градовите и сообраќај-
ните центри и  немаше воспоставено ефективна контрола на целата 
територија на Грција. Така, акцијата на комунистите за собирање оружје зеде 
широки размери, па германските, италијанските и бугарските окупатори веќе 
во летото 1941 г морале да преземаат широки обезоружителни акции кои 
биле пропратени со жестоките репресивни35. 

Наум Пејов по распадот на фронтот во Албанија, во април 1941 г, како 
и многу други Македонци-антифашисти не останал во воената единица на 
грчката војска која требало да го „положи оружјето на Германците“ и војни-
ците да паднат во заробеништво, туку се одделил од неа и стигнал во селото 
Д'мбени каде се сретнал co Наум Журчев36 и нему мy го оставил „личното 
наоружание –пушката co стотина метка да ги сокрие и да ги чува“37. 

По враќањето во родното село, најнапред започнале активностите за 
обнова на партиската организација. На иницијатива на Коста Трповски, кој 
бил задолжен во селата на Корешчата да формира нови или да ги обнови 
старите организации, во селото Габреш бил одржан широк партиски состанок 
и била обновена партиската организација на КПГ во која влегле Аргир 
Марков, Аргир Скендеров, Петре Наков, Михаил Керамичиев38 и Наум Пејов. 

                                                           
35Лилјана Пановска пренесува податок од италијанскиот командант на баталјонот за Претрес 
Де Прима, дека само на подрачјето на Нестрам се откриени над 20 000 пушки.Л. Пановска, 
н.д., 1995, 4.;Се чини дека бројката е претерано голема, но сепак отсликува ситуација во која 
доста оружје е скриено од населението. Види и: Р. Кирјазовски, н.д., 21. 
36Се работи за Наум (Нумо) Журков (село Д'мбени, Костурско, егејски дел на Македонија, 
1921 – 26 декември 1942, Трикала, Грција) припадник на македонското 
националноослободително и комунистичко движење во егејскиот дел на Македонија, 
учесник во антифашистичката борба во Грција. Во време на Диктатурата на Метаксас член на 
грчката комунистичка младинска организација ОКНЕ. Во 1939 г. уапсен и осуден на четири 
месеци затвор и 3 месеци интернација. По капитулацијата на Грција во април 1941 г. еден од 
припадниците на антифашистичкиот отпор кој ја спроведе акцијата за собирање и 
складирање на оружје во родното село. По провала на комунистичката организација во 
селото во ноември 1941 г., уапсен и затворен во Костурскиот затвор. Во февруари 1942 г. 
префрлен во затворот во Волос, а во август 1942 во злогласниот затвор Аверов во Атина. На 
12 декември 1942 г. од италијанскиот воен суд во Атина осуден на смрт и набрзо стрелан 
заедно со свои петмина соселани. Т. Мамуровски, Светли ликови од Егејска Македонија 
(1945-1949), Скопје, 1987, 108.  
37Наум Пејов, Сеќавања за настани и луѓе..., 10. 
38 Се работи за Михајло Керамитчиев–Бистрицки, (село Габреш, Костурско, егејскиот дел на 
Македонија, 25 март 1915 – 31 мај 1981, Скопје) припадник на македонското 
националноослободително и комунистичко движење во егејскиот дел на Македонија и 
учесник во Антифашистичката борба и Граѓанската војна во Грција. Член на КПГ од 1935 г. 
Во време на Метаксасовата диктатура затворен во Акронавплија. Учествува во Грчко-
италијанската војна од 1940-1941 г. Од 1941 до 1944 г. активно учествува во македонското и 
грчкото антифашистичко движење. Активист и секретар на раководството на 
Славјаномакедонскиот народноослободителен фронт (СНОФ) и пратеник во Политичкиот 
комитет за национално ослободување (ПЕЕА) на Грција од Костурската околија. Подоцна, во 
ноември 1944 г. стана политички секретар на Првата ударна бригада на Македонците од 
Егејскиот дел на Македонија (Егејска бригада) и член на Политичката комисија на 
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По предлог на присутните за секретар на организацијата бил избран токму 
Наум Пејов39. 

Иако непосредно пo враќањето од фронтот, како што пишува Пејов 
„самоиницијативно почнавме да прибираме и сокриваме оружје,муниција и 
друг воен материјал напуштен од грчката војска пo повлекувањето од 
фронтот во Албанија“, по обновата на партиската организација во селото 
Габреш,таа акција добила и поорганизирани и пообемни рамки. Наум Пејов 
објаснува дека „За разлика од други организации кои оружјето гo криеа 
заеднички – ние заради сигурност поставивме задаток секој да гo сокрие 
сопственото оружје и особено муниција и рачни бомби, oти ги имаше вo 
огромни кoличини вo нашето село. Поправо неколку племни вo селото беа 
склад на муниција на грчката војска. Таа муниција добро се искористи. 
Имено пo конституирањето на организацијата беа примени вo неа и Атанас 
Макриев (мој зет од најголемата сестра Елена) и мојот помал брат Христо. 
Tиe двајцата co помош и на други младинци – симпатизери на движењето на 
отпорот се нагрбија сo задачата да издаваат материјал oд тие складишта на 
соседните организации. Така вo текот на летото 1941 г. беа снабдени многу 
организации од Корешчата, од Д'мбени, која дотуруваше и на организации oд 
полето, Апоскеп итн. Tиe доваѓаа ноќе со мазги ги натоваруваа и ги 
однесуваа. (Јас пак и зет ми Насо Макриев за свои потреби заеднички 
сокривме оружје вo една наша корија вo Рударица)“. 

Во наредните месеци, антиокупаторската акција добивала 
поорганизирани форми. Веќе од јуни 1941 година, биле засилени 
активностите на КПГ за формирање на антифашистички фронт врз широка 
политичка основа, за на 27 септември 1941 година, официјално да биде 
конституиран Националноослободителниот фронт на Грција (ЕАМ). Потоа 
започнало формирање на партизански одреди и грчката народно 
ослободителна војска - ЕЛАС. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                 

Македонците под власта на Грција. Од април 1945 г. член на Главниот одбор на 
Народноослободителнот фронт (НОФ). Учесник во Граѓанската војна на Грција од 1946 до 
1948 г. и потполковник на ДАГ. На Првата (Земска) конференција на НОФ за Егејски дел на 
Македонија одржана на 20 мај 1947 на Кајмакчелан, избран за секретар на Централно 
раководство на НОФ. На Првиот конгрес на НОФ одржан во село В'мбел на 13 јануари 1948 
година, избран за претседател на Извршниот одбор на НОФ. Кон крајот на 1948 г. пребегна 
во Народна Република Македонија (НРМ). Член на раководствата на Сојузот на борците и 
ССРНМ. Еден период Главен директор на Дирекцијата за собраќај на НРМ. Член на 
Иницијативниот одбор за формирање на Матица на иселениците од Македонија. Умре во 
Скопје како член на Советот на Републиката. Михаил Керамитчиев, Недовршени спомени, 
Скопје, 2010, 21.; Егејска Македонија во НОБ 1944-1945, т. I, док. 114, 129.; Т. Мамуровски, 
Паскал Митревски и..., 56.; Г. Даскалов, н.д., 860. 
39Наум Пејов, Сеќавања за настани и луѓе..., 12. 
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РЕЗИМЕ 

Податоците од Наум Пејов за неговото учество во Грчко-
италијанската војна и настаните на самиот фронт видени од негова лична 
перспектива, ставени во еден поширок историографски контекст, даваат 
доста богати информации на кој начин се воделе борбите на фронтот меѓу 
грчките и италијанските војски во Албанија и ангажираноста и однесувањето 
на регрутираните Македонци во таа војна. Има податоци и за капитулацијата 
на Грција под ударите на германските и италијанските војски во април 1941 г. 
Од своја страна, како активист на КПГ, Наум Пејов и неговите соборци 
најактивно се вклучиле да се обноват партиските организации во Костурско и 
активно да се собере и складира што е можно поголемо количество на оружје 
расфрлано по распаднатите фронтовски линии во егејскиот дел на 
Македонија. 

 
RESUME 

 The data from Naum Pejov about his participation in the Greco-Italian 
war and the events on the same front, seen from his personal perspective, placed in 
a broader historiographical context, provide quite rich information of how the 
battles were conducted on the front between the Greek and Italian armies in 
Albania and the engagement and behavior of the recruited Macedonians in that 
war. There are also data on the capitulation of Greece under the blows of the 
German and Italian armies in April 1941. For their part, as a KPG activist, Naum 
Pejov and his comrades were most actively involved in the rebuilding of the party 
organizations in the Kostur region and actively collecting and storing as much 
weapons as possible scattered along the crumbling front lines in the Aegean part of 
Macedonia. 
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