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Тодора Анастасова (1922 - 1948) е македонски комунистички деец, припадник на
македонското национално - ослободително и комунистичко движење во Егејскиот дел на
Македонија, учесник во антифашистичката борба и Граѓанската војна во Грција. Во
текот на девете години војна во Грција (1940 - 1949), Тодора позната под псевдонимот
Скорна, беше една од најистакнатите Македонки кој го даде својот живот за
националните права и слобода на својот македонски народ.

Тодора Анастасова (Паскалова) е родена во 1922 година во селото Нострам, Егејскиот
дел на Македонија, во сиромашко семејство. Во 1938 година, заедно со другите млади од
селото, таа се приклучила на грчката младинска комунистичка организација (ОКНЕ).

По започнувањето на италијанско грчката војна во октомври 1940 година и
вклучувањето на Германија во април 1941 година, Тодора Анастасова учествувала во
акцијата за собирање и чување на оружјето кое зад себе го оставала поразената грчка
армија.

Во 1942 година, по дојавата на локален информатор, италијанската војска влезе во
селото Нострам во потрага по скриено оружје. И покрај заканите селаните не го
предале оружјето. Но, заедно со своите соселани, Тодора била уапсена на 22 март 1942
година и затворена од италијанските окупаторски војски во атинскиот затвор „Авероф“,
каде била страшно физички мачена. Меѓутоа, поради недостаток на докази, таа и
другите набрзо биле ослободени.

По овој настан, тие се вратија во своето село и активно се вклучија во
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антифашистичкото движење. Во март 1943 година, по престојот на Првиот партизански
одред на ЕЛАС во селото Нострам, Тодора стапила во неговите редови и отогаш
учествувала во сите борби против фашистичкиот окупатор, рамо до рамо со другите
борци, секогаш со оружје во раката.

Од есента остата 1943 година таа станала член и секретар на Нострамскиот реонски
комитет на КПГ. Во јануари 1945 година, преставувајќи ги младите од Костурскиот
регион, Тодора Анастасова Скорна учествувала на Сегрчката конференција на
прокомунистичката Национална сегрчка организација на младите (ЕПОН) во Солун.

Во периодот пред официјалниот почеток на Граѓанската војна во Грција, Тодора
учествувала во сите протестите, организирани од страна на ККЕ и ЕАМ, против грчките
власти. Во септември 1946 година, Тодора Анастасова Скорна беше една од првите
жени во Костурско која влегла во партизанските единици на ДАГ како активен борец.
Во текот на втората половина на 1946 и почетокот на 1947 година, учествувал во многу
вооружени конфликти во регионот.

Од јануари 1947 година ја посетувала школата за офицери на ДАГ. Како командир на
вод на една единица на ДАГ продолжила со активната борба.

Тодора Анастасова Скорна загинала во борба со грчките владини сили кај месноста
Копанче на Грамос Планина во јули 1948 година.
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