
„Да се пише за Гоце Делчев, 
то е да се изложат перипетиите 
на борбите в македоно-одринско-
то революционно движение преди 
Илинденското и Преображенското 
въстание. Защото този колос в 
националноосвободителните борби 
на Балканите е взимал участие в 
подготовката на тия въстания и в 
двата края. Помнят го в Лозенградско, както го знаят 
и в Битолско, шетал е из Странджа, както е газил през 
Вардара. Неговото слово еднакво е будило съзнанието на 
роба из одринските поля и македонските чукари, еднакво 
е въодушевявало раята и тук, и там към борба за повече 
хляб и повече свобода. И затова обаянието на моралния 
облик на тая революционна фигура еднакво силно е било 
у всички, които са бивали в непосредствена близост до 
нея.” Тези думи на Михаил Герджиков напомням, тъй като 
на 29 януари се навършват 140 години от рождението 
на идеолога на освободителното движение на македоно-
одринските българи, когото Яворов нарече „праведник 
с кама в ръка”. Сравняваха го с Левски – по чар, обаяние, 
дар слово и активност. Дервиш ефенди, преследвач на 
четите признава: „Кажете на тоя дивен юнак, че желая да 
му се поклоня – ние всички, от последното заптие отдав-
на вече сме уморени, само той не се уморява.” Той не се 
умори да обича България, още на 25 години стана идеолог 
и ръководител на македонско-одринското движение, не 
се умори да воюва дори с приятелите си, за да запази 
революционната чистота на организацията. Геният на 
ВМОРО изгоря в битката за освобождение на поробените 
български земи. И в един балкански парадокс: потерята, 
която го преследва и убива край с. Баница в началото на 
май 1903 г., е командвана от майор Хюсеин Тефиков, съви-
пусник на Гоце във Военното училище в София. 

Пет години след като в „Кючук махле” в Кукуш се 
ражда Гоце Делчев, на 26 януари 1877 г. в Пловдив идва на 
белия свят бъдещият ръководител на Илинденско-Пре-
ображенското въстание в Тракия. За първи път двама-
та бъдещи  апостоли на избавлението на  Македония 
и Тракия се срещат през 1898 г. Михаил Герджиков е 
представител на основаната от него т.нар. женевска 
група на български студенти, организирани за освобож-
даването на „роба отвъд Вардара”: „На тая среща ние с 
Гоце се разбрахме. Оттогава останахме близки приятели 
с еднаква идеология по отношение на националните и 
социални борби и във всичките по-нататъшни организа-
ционни конгреси, сбирки, съвещания и срещи застъпвахме 
едно и също гледище по принципиалните организационни 
или тактически въпроси.” По предложение на Гоце Делчев 
Михаил Герджиков е определен за ревизор в Одринско и 
оттам тръгва пътят му на войвода, за да стане мотор 
на въстанието в Източна Тракия. „Смъртта на Гоце Дел-
чев се почувства силно в цялата организация. Съвестта 
изчезна и това се отрази твърде много върху колебли-
вите характери.” Михаил Герджиков остава верен на 
завещаните идеи и принципи от Гоце Делчев. На Петрова 
нива (28-30 юни 1903 г.) Михаил Герджиков е избран за 
член на Главното ръководно бойно тяло заедно с Лазар 
Маджаров и Стамат Икономов. Паметни ще останат 
неговите думи в деня на обявяване на въстанието -  6/19 
август 1903 г.: „Часът, който от петстотин години оч-
аквахме, за който работехме ден и нощ, купувахме пушки, 
скитахме из балканите и пълнехме занданите, най-сетне 
е ударил. Тази вечер наши братя по кръв и тегло, където 
и да се намират, ще премерят силите с нашите душма-
ни... Нека всеки, който чувства страх в сърцето си, да се 
отдели додето е време, защото потеглим ли оттук, няма 
вече връщане! Ние не се борим за нас, борим се за нашите 
жени и деца, за тези, които идват след нас.”

Гоце Делчев и Мишел Герджиков наистина се бориха 
не за себе си, а за тия, които идват след тях. Затова са 
живи и днес!

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, НО НЕ ОТМЪЩАВАЙТЕ!
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Те са живи и днес!
Тодор КОРУЕВ

На 12 януари 2012 г. депутати-
те от 41-вото Народно събрание 
приеха внесена от Иван Костов, 
съпредседател на „Синята коалиция“,  
декларация, с която осъдиха така 
наречения „възродителен процес“, 
осъществен през 1989 г. над българ-
ски граждани от турски произход. 

Декларацията, определяща така 
наречения „възродителен процес“ 
като етническо прочистване, е не-
приемлива за хилядите членове на 
Съюза на тракийските дружества в 
България (СТДБ), които са особено 
чувствителни по темата за траге-
дията на бежанците, но и непримири-
ми към опитите за пренебрегване на 
българските национални интереси. 
Така нареченият „възродителен про-
цес“ спрямо турскоезичното населе-
ние у нас не може да бъде оправдан, 
но е абсолютно недопустимо да бъде 

дефиниран като „етническо прочист-
ване“ от същите тези депутати, 
които отказаха да гласуват Декла-
рация за признаване на арменския 
геноцид.

На практика с Декларацията за 
„етническо прочистване” Народно-
то събрание на Република България 
гласува текст, който създава поводи 
за претенции към страната ни и ос-
нования за проблеми в международен 
план. Съществува реална заплаха за 
уронване на авторитета и престижа 
на България, а също така и за съз-
даване на икономически проблеми на 
страната,  с които ще бъдат нато-
варени българските граждани.

СТДБ категорично осъжда при-
етата в Народното събрание Декла-
рация като политически акт, който 
обслужва интересите на Турция, но и 
усложнява евентуалното обезщетя-

ване на потомците на тракийските 
бежанци съгласно клаузите на Ангор-
ския договор.

Верен на девиза „Да не забра-
вяме, но да не отмъщаваме“, СТДБ 
напомня на депутатите, че геноци-
дът над тракийските българи не е 
далечна история, не е въпрос на други 
нации. Това е въпрос на българската 
държава и той трябва да бъде решен. 
Историята на тракийското движе-
ние е написана с кръвта на безброй 
невинни жертви, убити или изселени 
от родните им места, а имотите им, 
заграбени от турската държава, и до 
днес не са върнати, нито наследници-
те им са получили компенсации. 

Като български граждани ние 
очакваме от управляващите наци-
оналноотговорна и последователна 
политика, а не натоварване на обще-
ството с несъществуваща  вина.

Руси Ст. РУСЕВ
След класическа артилерийска 

подготовка върху Църквата дойде 
време за основен удар срещу Нея. 
След кампанията с колата на вар-
ненския владика и гнусните клевети 
срещу уважавани духовници дойде 
ред на отварянето на досиетата.

Това се чака от месеци. Доси-
етата са четени от всеки, който е 
пожелал това - достъпни са според 
закона.

Замириса на скандал и от-
ново почти няма медия, която да 
не отделя място на този въпрос. 
Според бивш редактор на „Демо-
крация” епископите и митрополити-
те, които са имали контакти със 
службите на тоталитарния режим, 
„трябва да отстъпят място на по-
достойни”, които да заемат места-
та им.

 И АЗ СЪМ ЗА ОТВАРЯНЕТО НА 
ДОСИЕТАТА! НО НЕ ИЗВЪН ЦЪРКВАТА 

Искам да зная моят епископ 
дали е имал нещо общо с репре-
сивния апарат, но не искам този, 
който не влиза в черква, да се гаври 
с някого, който е бил притискан да 
подписва показания, който е бил 
инквизиран, заплашван и чието се-
мейство е било заплашвано, да бъде 
обругаван от тези, които са от-
глеждани от ДС или нейния признат 
ръководител – БКП.

На стр. 4

На стр. 3

Позиция на Съюза на тракийските дружества в България Позиция на Съюза на тракийските дружества в България 
по декларацията за така наречения „възродителен процес“по декларацията за така наречения „възродителен процес“

Да отворим досиетата на Светия синод, но за кого?Да отворим досиетата на Светия синод, но за кого?

Корабът на Църквата
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Първоначално гимназията 
се помещава в една малка сграда, 
закупена от италианци. Тя се 
намира в квартал „Балък пазар" 
и е преустроена за нуждите на 
учебния npoцec. Там ocтава само 
5 години, защото по време на 
голям пожар в центъра на града 
изгаря. Учебните занятия се пре-
насят в сградата на пансиона, но 
в началото на 1909 г. и тя изгаря. 
И тогава се решава да се пристъ-
пи към изграждане на собствена 
сграда в квартал „Калето" на 
мястото на закупените преди 
това сгради.

Основният камък на нова-
та постройка е поставен на 2 
май 1910 г. Присъстват цялото 
българско духовенство, всички 
гражданки и граждани, учениците 
и ученичките от двете български 
гимназии. Директорът на гим-
назията А. П. Стоилов произнася 
слово, в което между другото 
казва: „Издигат се паметници 
на царе, на полководци и на други 
велики хора, но по-велик паметник 
от този на просветата и на бла-
годеянието не може да бъде. Нека 
великият дух на покойния благо-
детел д-р Петър Берон, който с 
благодеянието си зида паметник 
в сърцата и душите на всички 
български поколения, които ще 
черпят просвета и възпитание в 
този храм на науката за българ-
ския народ от гр. Одрин и цяло 
Одринско, бди над него."

Реч държи и одринският 
валия, който подчертава значе-
нието на такива тържества и 
пожелава във всеки град всяка на-
ционалност в турската империя 
да се краси с такива просветни 
храмове1.

Постройката е завършена 
през есента на 1912 г. в наве-
черието на Балканската война 
и струвала повече от 150 000 
златни лева. Поради настъпилите 

събития гимназията не успява 
да се нанесе в новата сграда. 
И великолепната белокаменна 
четириетажна постройка с из-
ковани железни инициали „П.Б." на 
централния вход запустява.

* * *
В заключение ще си позволя 

да проследя един далеч немало-
важен въпрос, а именно този за 
собствеността на сградата, 
включително и до наши дни.

Известн0 е, че Одринска-
та българска мъжка гимназия 
„Д-р Петър Берон" npecтава да 
съществува след Балканската 
война през 1913 г. Сградата, по-
строена със средствата на фонд 
„Д-р Петър Берон", се запазва 
като собственост на Българска-
та екзархия, респ. на българската 
държава.

В началото на 1916 г. 
турските власти поискали да 
използват сградата на българ-
ската гимназия „Д-р П. Берон" 
за нуждите на турската войска. 
Със знанието на българската 
легация в Цариград сградата им е 
предоставена на 3 август 1916 г. 
в името на общата кауза на съюз-
ническите отношения по време на 
Първата световна война2.

През 1933 г. в сградата, и 
то само в една стая, се наста-
нява новосъздаденото българско 
основно училище „Д-р П. Берон", в 
което учат до четвърто отде-
ление в една паралелка десетина 
българчета. Последният ученик, 
който завършва училището през 
1945 г., е Филип Чъкръков, бащата 
на сегашния свещеник в черквата 
„Св. Георги" в Одрин Александър 
Чъкрък. Поради липса на български 
деца в Одрин български ученици 
повече не прекрачват прага на 
гимназията3.

На 27 февруари 1936 г. ми-
нистър-председателят и минис-
тър на външните работи Георги 
Кьосеиванов назначава комисия, 
която да проучи положението на 
екзархийските имоти в Турция 
и да даде писмено мнение за 
уреждане на npaвocnocобността 
им съобразно последните турски 
закони. Има се предвид, че със 
закона от 1935 г. вакъфските 
имоти се запазват, докато има 
съответно юридическо лице, т.е. 
етническа община. След това 
имотите като неизползвани за 
целта, за която ca създадени, се 

отнемат в полза на държавата4.
В справка от 3 февруари 

1937 г. в списъка на екзархийски-
те и църковно-училищните имоти 
в Турция за Одрин е записано: 
четириетажно здание от камък 
и тухли с двор, застроено и неза-
строено пространство 2082 кв.м, 
скрепено с ферман за българско 
първоначално училище, бивша 
гимназия "Д-р П. Берон"5.

В края на 1952 г. в сградата 
ca настанени цигански семейства 
без знанието на българските 
власти. Помещенията били силно 
замърсени, покривът пробит, 
а при валеж водата течала в 
стаите. Води се дълго време 
разговор с валията за връщане на 
ключовете от стаите, които не 
се ползват от български ученици, 
но без резултат6.

В справка на Министер-
ството на външните работи се 
съобщава, че последните заня-
тия с ученици ca проведени през 
1950-1951 г. След това турската 
държава е завладяла сградата 
като безстопанствен имот7.

До 1961 г. Министерството 
на външните работи е назна-
чавало пазач, който да следи за 
външния вид на сградата8.

Въпреки положените усилия 
на автора не му бяха предоста-
вени документи от Архива на Ми-
нистерство на външните работи 
за отнемане собствеността на 
сградата от турската държава. 
В лични разговори с българския 
консул в Одрин г-н Ангел Ангелов 
разбрах, че този въпрос се проуч-
ва заедно с други собствености в 
Цариград.

Впечатленията на автора 
от последните 4-5 години ca, 
че външният вид на сградата и 
дворът ca поддържани изрядно. По 
непотвърдена информация там е 
настанен интернат за сираци.

(Продължава 

в следващия брой)

ДУХОВНОСТ

Духовно огнище в Одрин Достойна личност, 
достоен гражданин, 
достоен българин

Българската мъжка гимназия „Д-р Петър Берон“ 

Проф. Иван 
ФИЛЧЕВ
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ДЕКЛАРАЦИЯ
Ние, представителите на долуизброените организации, из-

разяваме своето възмущение и приемаме като лична обида от 
страна на изпълнителната власт изявленията на българския ми-
нистър-председател г-н Бойко Борисов по повод награждаването 
с орден „Стара планина“ I степен на вицепрезидента на Република 
България ген. Ангел Марин.

Заявяваме категорично, че за десетките хиляди наши членове 
ген. Ангел Марин e не само пример за вярна и доблестна служба 
в името на Родината, но и радетел за българската национална 
кауза, достойна личност и гражданин, верен на идеалите на нашия 
народ, българин, за когото родолюбието и историческата памет 
са онези святи ценности, които трябва да притежава всеки дър-
жавник.

По време на двата си мандата ген. Марин неуморно ратува-
ше за единението на българската нация, активизира връзките с 
предтавителите на българските общности от цял свят, успя да 
постигне забележителни успехи в изграждането на българското 
етнокултурно пространство и интегрирането му в световния 
културен процес, работи неуморно за изграждане и развитие на 
българското лоби по света.

Безспорно доказателство за признанието и уважението, ко-
ито ген. Марин e спечелил в обществото, е фактът, че десетки 
обществени организации, сред които и нашите, подкрепиха без-
условно пред Министерския съвет предложението за неговото 
награждаване c най-високото държавно отличие.

Председател на Съюза на ветераните 

от войните в България 

Д-Р ТОДОР АНАСТАСОВ

Председател на Съюзът на тракийските 

дружества в България

КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ

Председател на възпитаниците на военните 

на Негово Величество, училища, ЩЗО и РЗВ

О.Р. ПОЛК. ИНЖ. НИКОЛА РУХЧЕВ

Ген. Ангел Марин

На 10 януари 2012 г. вицепрезидентът на България ген. Ан-

гел Марин бе награден с орден “Стара планина” -  първа степен 

с мечове, от президента Георги Първанов. Награждаването му 

бе предложено миналата година от десет обществени органи-

зации, сред които и Съюзът на тракийските дружества в Бъл-

гария. Припомняме, че предложението бе прието безпроблемно 

от Министерски съвет. Затова реакцията на министър-пред-

седателя Бойко Борисов по повод връчването на високото 

държавно отличие на вицепрезидента е повече от обикновено 

недоразумение.

Във връзка с това председателите на СТДБ, на Съюза на 

ветераните от войните в България и на възпитаниците на 

военните на Негово Величество, училища, ЩЗО и РЗВ излезнаха 

с декларация, в която порицаха арогантното поведение на ми-

нистър-председателя (публикуваме я отделно).
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Българите мохамедани винаги Българите мохамедани винаги 
са били част от българския народса били част от българския народ

Сведенията за българите 
мохамедани на англичанките 
Д. Макензи и А. Ърби от 1862 
г. имат документален харак-
тер, защото съдържат не само 
личните им впечатления, но и 
разкази, слушани от самите 
българи мохамедани, с които са 
общували продължително време. 
Сред водачите им по пътищата 
на Европейска Турция имало един 
мюсюлманин от българите, кой-
то позволявал, както отбелязват 
двете англичанки, останалите 
да му казват в лицето, че и „до-
сега си останал християнин в 
душата”. Той именно ги улеснявал 
в контактите им с неговите ед-
нородци из средите на българите 
мохамедани. Благодарение на 
него те успяват да водят много 
разговори с местните хора и в 
книгата им е отразено едно ин-
тересно предание, разказано от 
българи мохамедани в Солунско, 
как е станало тяхното помоха-
меданчване: „Притеснени от тур-
ците, българите решили да се 
отдадат на пост и молитва, за 
да измолят помощ от Исус Хрис-
тос, с условието, че ако в про-
дължение на определен срок над 
тях не се появи пръстът Божий, 
те ще се покорят на Мохамеда. 
Срокът изтекъл, помощ не дошла 
и те преминали към мохамедан-
ството.”

Същото предание става 
повод двете англичанки да из-
ложат в книгата си и своето 
убеждение, изградено въз основа 
на личните им наблюдения, че 
между българите християни и 
българите мохамедани същест-
вуват много трайни връзки - ед-
наквите им чувства и еднаквата 
им привързаност към майчиния 
български език и общата им на-
родопсихология.

Други две англичанки също 
са оставили подобен докумен-
тален източник, представляващ  
два тома със сведения за народи-
те в Европейска Турция, събирани 
от тях в продължение на дваде-
сет години и издадени в Лондон 
през 1878 г. под заглавието „На-
родът на Турция: двадесет годи-
ни пребиваване между българи, 
гърци, албанци, турци и арменци. 
От дъщерята и жената на един 
консул”. Не са посочени имената 
нито на дъщерята, нито на съ-
пругата на консула, нито на са-
мия консул. Приема се като много 
вероятно, че това са дъщерята 
и съпругата на английския консул 
в Константинопол Блънт. Авто-
рите и на този документален 
труд говорят с голяма симпатия 
за българския народ. С искрено 
съчувствие те споделят, че тази 
нация на достойни и горди хора в 
продължение на векове е била ос-

тавена изолирана от цивилизова-
ния свят, пренебрегната и преби-
та при деспотичното управление 
на османците, обречена на вечен 
труд и лишения. В преминава-
нето на част от тези хора към 
исляма те виждат стремежа на 
по-заможните социални слоеве да 
запазят своя по-висок статус в 
обществото.

„Това тъжно състояние – 
казват те – продължава векове 
наред и поради мизерията хора-
та се разделят на две класи: на 
бедни, които са верни на своята 
вяра и на националното си чув-
ство, и на богати и просперира-
щи, които приемат исляма, за да 
се избавят от преследванията и 
да спасят своята собственост.”

Тези нови мюсюлмани, спо-
ред същите авторки, съблюда-
вали главно по външни признаци 
нормите на новоприетата ре-
лигия, която не познавали много 
добре, а самите те се държали 
като общност, различна от ос-
таналите мюсюлмани: „Те живеят 
отделно и минават за мюсюлма-
ни, защото имат джамии, но не 
познават Корана, нито следват 
стриктно неговите закони. 
Много от тях и до днес носят 
християнски имена и говорят 
славянски език.”

Има една друга група ев-
ропейски учени от това време, 
които извършват съвсем профе-
сионално своите проучвания в Ев-
ропейска Турция, като географи, 
геолози, природоизследователи и 
други, без да се интересуват от 
развитието там на политиче-
ските процеси, но не остават 
безразлични към съдбата на под-
властните на султана народи. Те 
също откриват различия между 
османските турци и приелите по-
късно исляма българи, сърби и др.

Германският географ и архе-
олог, председател на Географско-
то дружество в Берлин Хайнрих 
Барт посещава в началото на 
60-те години на XIX в. български-
те земи с изследователска цел, 
в резултат на което издава в 
Берлин пътеписа „Пътуване във 
вътрешността на Европейска 
Турция от Русчук през Филипопол, 
Рилския манастир, Битоля и Те-
салийския Олимп към Солун през 
есента на 1862 г.”. Тъй като не 
познава добре езика на местно-
то население, за неговата верска 
принадлежност той съди главно 
по това дали в селището, през 
което минава, има църква или 
джамия. Въпреки ограничените 
възможности да контактува не-
посредствено с местните жите-
ли Барт пак успява да разграничи 
българите мохамедани от дру-
гите мюсюлмани и да отбележи 
това в книгата си. Когато спира 
да нощува в българското село 
Демирджиолер, чийто жители се 
препитавали с добив и обработка 
на желязо, той отбелязва в пъте-
писа си, че тези силни мъже са в 
голямото си мнозинство христи-
яни, но сред тях имало и няколко 
семейства, които се били „от-
чуждили от християнството”.

В доклада на руския консул 
в Битоля Александър Хитров, 
изпратен на 15 май 1864 г. до 

временно управляващия руското 
посолство в Константинопол  
Евгени Петрович Новиков, се съ-
общават много сведения за соци-
алното положение на местното 
население, за неговото вероизпо-
ведание и народностна принад-
лежност. Доброто познаване на 
славянските езици позволява на 
руския дипломат да се произнесе 
компетентно и върху особено-
стите на местните говори и за 
някои исторически събития. „Ту-
кашните мюсюлмани – пише той 
в доклада си – всички са българи, 
приели някога исляма... Тиквешко-
то българско наречие е известно 
в цяла Македония. В нахията 
Тиквеш и Мориховско мюсюлман-
ското население се състои пре-

имуществено от българи, пре-
минали в исляма в началото на 
завоеванията, но запазили до ден 
днешен българския си говор”.

В издадения в Санкт Петер-
бург статистико-икономически 
очерк на А. Мошин „Придунавска 
България” мъжкото население на 
Дунавския вилает е разделено на 
групи по народностен принцип 
съгласно първото му официално 
преброяване през 1865 г. Според 
изготвената въз основа на тези 
показатели статистика Мошин 
посочва в същия вилает 140 000 
мюсюлмани и 10 000 помаци. 
Както се вижда в тази първа 
официална статистика за насе-
лението в Дунавския вилает, бъл-
гарите мохамедани са посочени 
в самостоятелна графа, отделно 
от останалите мюсюлмани. В 
тази статистика няма графа 
българи, тъй като османската 
администрация разграничава 
населението само по верски 
принцип, но не и по народностен. 
Мошин описва сравнително точ-
но селищата, в които живеят 
българите мохамедани, но само в 
границите на Дунавския вилает, 
т.е. в Северна България.

Друг руски изследовател, 
Викентий Макушев, в своите ет-
нографски и исторически очерци 

„Заддунавските и адриатически-
те славяни” показва една по-ця-
лостна картина на протеклите 
в миналото ислямизационни 
процеси сред славянските народи 
на юг от Дунава. „При завладява-
нето на Балканския полуостров 
от турците – казва той – част 
от българите и сърбите приели 
исляма от користни пробуди... 
Помаците запазили своята на-
родност, докато техните съна-
родници от Източна България за-
едно с религията приели и езика 
на победителите и съвършено се 
потурчили.” Макушев разсъждава 
по-нататък и върху един устано-
вен от него факт, че всички дру-
ги, които живеели сред българи-
те, запазили своята народност, 

докато обратното 
било рядко явление. 
Обяснението той 
търси в славянския 
им характер. Тук 
можем да добавим, 
че по времето на 
Макушев броят 
на българите мо-
хамедани е два 
пъти по-малък от 
помюсюлманчените 
сърби, въпреки че 
българите тогава 
превъзхождат по 
численост от два 
до три пъти сър-
бите.

В съвместния 
труд на А. Пипин и 
В. Спасович „Обзор 
на славянската 
литература” от 
1865 г. се посочва, 
че броят на  по-
мюсюлманчените 
сърби, които са 
запазили сръбския 
си език, тогава е 
бил 550 000 души, 
а на българите 

мохамедани – около 250 000 души. 
Общият брой на българите в 
пределите на Османската импе-
рия по това време е малко над 
4 000 000 души.

Професорът от Москов-
ската духовна академия Е. 
Голубински, който изучава про-
дължително време историята 
на православните църкви в Бъл-
гария, Сърбия и Румъния, стига 
до извода, че част от сръбските 
мюсюлмани са потомци на т.нар. 
патарини (богомили).Предположе-
нието, че много от павликяните 
и богомилите в българските 
земи са преминали към исляма 
през епохата на османското 
владичество, намира своите 
авторитетни привърженици и в 
българската историография.

Сериозен анализ на това 
явление прави през 1862 г. и Гил-
фердинг. Той установява, че бо-
гомилите в Босна и  Херцеговина 
изведнъж изчезват и на тяхно 
място се появява мюсюлманска-
та религия като изповедание на 
висшето съсловие и на част от 
народа. Гилфердинг не оспорва 
тезата, че това е станало с 
принуда, като уточнява: „Тези 
владетели, които принадлежали 
към сектата на богомилите, а 
те били повечето, безпрекос-

ловно се обявили за мюсюлмани, 
а православните и католиците 
предпочели наказанието.”. Така 
според него била помюсюлман-
чена босненската аристокрация 
и християни там останали съ-
словията от обикновения народ. 
В България също имало много 
богомили, но по време на осман-
ското нашествие, според Гилфер-
динг, тяхното влияние било вече 
загасващо и затова в България 
броят на помюсюлманчените 
българи бил по-малък от този на 
западните им съседи, тъй като 
от православните християни 
само една незначителна част 
склонила да се откаже от своята 
вяра. Разсъждавайки по-нататък 
върху тази своя констатация, 
Гилфердинг прави обобщаващо 
заключение за устойчивостта 
на православната традиция сред 
българите и добавя: „Случаите 
на съзнателно преминаване на 
българите към католицизма и 
протестантството, както и към 
мюсюлманското вероизповедание, 
доколкото знаем, са изключител-
но редки.”

До подобни изводи стига 
и Липранди в издадения от него 
през 1868 г. в Москва труд „Из-
точният въпрос и България”. Там 
той посочва, че навсякъде в „пла-
нинска България, на юг от Плов-
див, наречена македонска Бълга-
рия” (Родопите и македонските 
планини, СР), където е имало 
значителен брой мюсюлманско 
население, „няма друг език освен 
българския”.

За българи мохамедани в 
Родопите през 1868 г. говори и 
Обручев, когато описва Пловдив-
ския санджак в своя „Военноис-
торически сборник”. Разпръс-
натото по родопските планини 
мюсюлманско население, според 
него, се състояло преимущест-
вено от българи мохамедани, 
„съхранили и досега своя българ-
ски език и н знаещи нито дума 
на турски”. В същото време не-
говата сънародничка М. Карлова, 
която е може би първата рус-
киня, пътувала по тия места и 
оставила изчерпателни записки, 
обръща внимание върху бедното 
материално положение на бълга-
рите мохамедани в Македония. 
Тя установява, че по долината 
на Вардар селата на българите 
християни и на власите се отли-
чават с известно благополучие, 
докато тези на мюсюлманите, 
били те албанци или преселени 
от Мала Азия юруци, или „пото-
мци на българи и власи, приели 
мюсюлманската вяра”, поразява-
ли със своята бедност.

През следващата - 1869 г., 
Франц Брадашка издава в Гота 
своята книга „Славяните в Тур-
ция”, в която той отправя упрек 
към своя френски колега Лежан, 
че не правел в коментарите си 
разлика между различните мю-
сюлмани и османците. „Много 
българи – казва Брадашка в това 
си произведение, имайки предвид 
ислямизационни процеси в Се-
верна България – заедно с моха-
меданската религия са приели и 
турския език, но не са забравили 
и своя майчин език.”

Стоян РАЙЧЕВСКИ

Българомохамеданско семейство 

от Родопите.
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Да отворим досиетата на Светия синод, но за кого?Да отворим досиетата на Светия синод, но за кого?
От стр. 1

Според законодателството 
до падането на Тодор Живков 
отказът от сътрудничество се 
смяташе за криминално деяние. 
Това не беше формулирано точно 
така, разбира се. Ако откажеш да 
дадеш сведения за извършване на 
престъпление или за извършител, 
ти ставаш съучастник.

Тези, които са се опъвали да 
сътрудничат, са влизали в затво-
ра, но колцина са те? Имената им 
се знаят. Те могат да бъдат из-
писани на два трамвайни билета. 
А останалите? Тези, които под 
една или друга форма са оказали 
услуга на режима, без да са под-
писвали декларации? Те са доста 
голямо число. Не мисля, че може 
да им се вменява вина, ако са били 
измамени, че служат на Родината, 
че предотвратяват тежки прес-
тъпления. 

Каква беше преди десетиле-
тия границата между криминална-
та престъпност и политическото 
свободомислие? Много недоловима 
за мнозинството хора, които ми-
слеха, че социализмът е вечен. 

ДНЕС ЗА ВСЕКИГО Е МНОГО 
ЛЕСНО ДА КАЖЕ, ЧЕ Е ВИЖДАЛ 
МНОГО ЯСНО, ЧЕ СОЦИАЛИЗМЪТ 

ЩЕ ПАДНЕ 
Тогава обаче не беше така... 

Но пък тогава се възпитаваше 
това, което се проявява сега – не-
църковен човек да иска тези влади-
ци да си ходят, а на мястото им да 
дойдат „по-достойни”. Кой и как ще 
избира по-достойните? Ами че ня-
кой от изобличените в последните 
години агенти на ДС да е напускал 
политиката? Доган ли, Каракача-
нов ли? Защо му липсва същият 
ентусиазъм на журналиста да иска 
замяната им с по-достойни?

Праведниците в цялата ис-
тория на човечеството се броят 
на пръсти. 

Кой тогава отива в рая? 
Ами разкаяните грешници! Между 
тях има немалко светии - самият 
апостол Павел, който гони хрис-
тияните и ги предава на мъчения 
и смърт. Неговото „досие” съдър-
жа сертификат, който му дава 
право да ги преследва и задържа. 
А след това му се явява Христос и 
светията сам е сред преследвани-
те, инквизираните и мъченически 
загиналите за вярата. Нашият 
човек обаче ще поиска Павел да 
бъде махнат от числото на апос-
толите и заменен с „по-достоен”. 
А какво да кажем за римския вой-
ник, който участва в разпъването 
на Христос - той също е с лика на 
светиите, защото точно тогава 
повярва.

Трябвало обаче да се изпъл-
ни буквата на Закона, който е 
за всички. Добре, но се оказа, че 
текстът на Закона за вероизпо-
веданията изключва Църквата от 
числото на „религиозните общно-
сти”, защото тя не е „общност”, 
а „традиционно вероизповедание”. 
Ама в такъв случай Законът може-
ло да се поправи.

Е, като може да се поправи, 
защо законодателството да не 
предвиди затвор за тези, които 
са вербували с изнудване и ин-
квизиции? Нали такива действия 
Наказателният кодекс смята за 

престъпление! Защо законът не 
предвижда съд да установява дали 
вербуваният не е жертва и дали 
получената от него информация е 
изтръгната, или е дадена добро-
волно. И дали тя е навредила на 
някого и как?

Православните вярваме, че

БОГ Е ПРОМИСЛИЛ ДАЛИ ДА 
ПОЗВОЛИ РЪКОПОЛОЖЕНИЕТО НА 

ЕДИН ДУХОВНИК 
Именно ръкоположението, 

а не административна мярка го 
поставя пред Светия престол, а 
това ръкоположение се извършва 
не административно, а чрез риту-
ал, който е тайнство.

После: всякаква агентурна 
дейност, засягаща Църквата, се 
е състояла вътре в нея, следова-
телно работа е на вярващите да 
поискат вътре в своите йерархич-
ни структури информация за това 
кой е служил на ДС и кой не е.

А иначе Църквата си има сво-
ите правила за изобличение: на-
саме, пред свидетели и след това 
пред цялата Църква. Но не извън 
Църквата.

И всъщност защо става 
дума само за досиетата на аген-
тите на ДС? Защо не става дума 
за агенти на КГБ, на ЦРУ, на Мос-
ад, на Ватикана? Ама за тях няма-
ло информация! Ами придобийте я! 

Поискайте от тези чуждестранни 
правителства, които настояваха 
за отварянето на досиетата на 
ДС, да отворят досиетата на 
техните агенти сред българския 
управляващ елит, сред бизнеса, 
медиите, академичните среди, пък 
след това и сред вероизповедания-
та! Ама имало разлика между ДС и 
техните служби! Така ли? Защо по 
времето, когато ръководената от 
комунистическата партия Дър-
жавна сигурност беше във всички 
сфери на живота, както често се 
пише днес, тези чуждестранни 
правителства смятаха за леги-
тимни и властта, и специалните 
й служби? Не разменяхме ли посла-
ници? Не подписвахме ли договори 
за двустранно сътрудничество? 
Държавните глави не правеха ли 
визити? Или трябва да мислим, че 
сътрудничеството на чужди спе-
циални служби е нещо благочести-
во? Освен на руските, разбира се.

АЗ НЕ ИСКАМ ДА ЗНАМ ДАЛИ 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАВИНСКИЯ СЪВЕТ 
И НА ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО СА 

БИЛИ В КОНТАКТ С ДС 
Смятам, че това е проблем 

на изповядващите иудаизъм и 
ислям. Смятам и че всеки опит 
да им се вмени на вярващите от 
тези изповедания, че трябва да 
отворят пред всички друговерци 

досиетата на своите духовни 
ръководители, е недопустимо 
нарушение на техните права. Те 
трябва да имат правото сами 
да решат ще простят ли, или ще 
налагат възприетите от правил-
ниците си санкции. 

Ако съществуват сведения, 
че духовен водач е навредил на 
тези, които са му имали доверие, 
то с какво обаче са засегнати пра-
вата на атеистите, например?!

Техните права биха били 
засегнати, ако е извършено прес-
тъпление по смисъла на граждан-
ското законодателство, тоест по 
смисъла на Наказателния кодекс, 
но такъв текст там няма. Сле-
дователно става дума за проблем 
вътре в религиозната общност и е 
нейна работа как ще го възприеме.

Не е ли наясно българската 
общественост, че именно Дър-
жавна сигурност извърши поли-
тическите промени на 10 ноември 
1989 година? Че ДС създаде опози-
цията? Че ДС създаде икономиче-
ския елит на прехода? 

Ясно е. Ето защо - може на-
право да се каже - ДС сега иска 
отварянето на досиетата на 
агентите на ДС сред клирици-
те на Българската православна 
църква!

Ето защо някой си Тренчев, 
който не може да бъде запомнен 
с нищо, направено за облекчаване 
на съдбата на изкарващите хляба 
си не с измами и присвоявания, а 
с труд, настоява - отново през 
пости - НАП да влезе в православ-
ните храмове!

Само че Църквата не е силна 
поради хората в Нея! Тя е сила, за-
щото Бог е Нейният Първосвеще-
ник! Разбирате ли на кого служат 
в такъв случай враговете Й? 

Икони от Родопите показват в Одрин Икони от Родопите показват в Одрин 

Руси Ст. Русев е богослов и православен публицист. 
Произходът му е на българи от Одрин, които емигрират 
в границите на Царство България по време на Руско-
турската освободителна война и на Балканската война. 
Носи името на прадядо си Руси Гюзелев по майчина 
линия, убит на прага на къщата си от разбойници 
башибозуци, и на дядо си Руси Господинов-Пашата, по 
бащина линия, убит злодейски от засада през 1934 г. при 
ликвидиране на остатъците от ВМОРО от наемници на  
масонското правителство на Кимон Георгиев.

Регионалният исто-
рически музей в Кърджали 
е партньор по проект на 
музея в Одрин. Проектът 
ще продължи 12 месеца. 
На поредната среща на 

ръководния екип бяха об-
съдени какви прояви ще 
има през януари, февруари 
и март.

Предвидени са работ-
ни срещи, обмяна на опит 

на музейни специалисти, 
обучение на студенти по 
реставрация и консервация 
на движими паметници на 
културата. Подготвя се и 
изложбата „Икони от Ро-

допите ХVI-ХIХ в.” в Одрин. 
Експонати от традицион-
ни занаяти от Одринския 
регион пък ще гостуват в 
Кърджали. Предстоят и фо-
тоизложби.

Ще се издадат и раз-
пространят проспекти, 
каталози, CD и DVD-та.

Проектът се нарича 
„Музеите по поречието на 
река Арда”.

Икона на св. Йоан Богослов от 

XVI в. ще може да бъде видяна 

на изложбата „Икони от Родо-

пите XVI – XIX век”. 

Безценната икона се съхранява 

в Националната художествена 

галерия – София. Изкуствоведи-

те и иконописците я нареждат 

между най-добрите образци 

на епохата. Нейният произход 

също е от Смолян. 

По време на изографисването 

иконописците са били аноним-

ни, но знаем, че нейният автор 

е работил в районите около 

Пловдив и Пещера. Там има за-

пазени икони, които могат да 

се свържат стилово с иконата 

на  „Св. Йоан Богослов”, но име-

то на зографа не е известно.Откриване на изложбата

Още по темата на стр. 6
'ЗА НЯКОИ ОТ ВАС ТОВА 
МОЖЕ ДА Е ПЪТЯТ“



5брой 2•26 януари 2012 г.ХРОНИКА

Тракийци изградиха храм в СливенТракийци изградиха храм в Сливен
Михаил МИХАЙЛОВ

19 януари т. г. се превърна 
в празник за всички православни 
християни в Сливен и най-вече 
за потомците на тракийските 
българи в него, защото тържест-
вено бе осветен храм-параклисът 
„Св. Цар Борис I - Покръстител”,  
изграден изцяло по инициатива на 
тракийското дружество „Лазар 
Маджаров” в града и с дарения, 
събрани от тракийци, родолюбиви 
граждани, фирми, обществени 
организации не само от Сливен и 
региона, а и от други места. 

Сливенският митрополит 
Йоаникий освети храма и за 
първи път отслужи църковно бо-
гослужение в него. Специалният 
ритуал започна рано сутринта 
и продължи повече от четири 
часа. Той бе масово посветен от 
сливенци. Тук бяха и членовете 
на тракийските дружества „Ла-
зар Маджаров” – Сливен, „Георги 
Кондолов” – Старо село, както 
и от най-новото дружество в 
областта – това в Червенаково. 
„Братя и сестри – обърна се към 
сливенското гражданество мит-
рополит Йоаникий, – днес е един 
велик ден за нас, православните 
християни на Сливен, защато Бог 
благоволи да отвори спасително 
духовните двери на храм „Св. цар 
Борис – Михаил Покръстител”. 
Божият храм, който се явява учи-
лище на благочестие, вяра и родо-
любие, чрез своите богослужения 
и духовно-просветна дейност ще 
води вашите души към тихото 
пристанище на Царството не-
бесно.”

Гост на освещаването бе 
председателят на Съюза на тра-
кийските дружества в България 
Красимир Премянов, който връчи 
на митрополит Йоаникий дари-
телската книга. В нея са записа-
ни всички зачинатели и спомоще-
ствователи на храма, благодаре-
ние на чието родолюбиво дело и 
помощ той е реалност. 

След богослужението хоро-
вете на тракийските дружества 
в Сливен и Старо село изнесоха 
концерт от тракийски песни.

Потомците на тракийци, 
преселили се в Сливен от Одрин-
ска и Беломорска Тракия, обеди-
нени в свое дружество още през 
30-те години на миналия век, 
вземат решение да се построи 
в града храм-паметник в чест 
на загиналите за единението на 

майка България тракийци христи-
яни. Така че идеята за новия храм 
има  дълга, седемдесетгодишна 
история.  

Самото й осъществяване 
преминава през няколоко фази. Тя 
е възродена от члена на друже-
ство „Лазар Маджаров” Атанас 
Калапотлиев и е подкрепена от 
ръководството на организацията 
през 1997-1998 г. След различни 

постъпки се стига до първата 
копка, направена през 2001 година 
върху общински терен. Проектът 
е дарение от арх. Мария Енчев-
ска от Сливен. Строителните 
работи са изпълнени от фирма с 
ръководител инж. Христо Боляр-
ски. Иконостасът е изработен по 
проект на художника Александър 
Дойчинов, иконите са нарисувани 
от художника Йордан Парушев, а 

стенописите са дело на заграфа 
Живка Иванова - Вълкова. 

През 2011 година с решение 
на общинския съвет параклисът 
бе предаден безвъзмездно на 
Сливенската митрополия. Със 
средства отново на дарители 
(фондация „Плиска”) сградата е 
окончателно завършена и оборуд-
вана с всичко необходимо, за да 
бъде действащ храм – параклис. 

Дворът е ограден и благоустро-
ен. 

Документи, свързани със 
строителството на храм „Свети 
цар Борис I - Покръстител” бяха 
подарени на Регионалния истори-
чески музей - Сливен.  По случая 
тракийското дружество „Лазар 
Маджаров” бе удостоено със 
златния медал „Капитан Петко 
Войвода” на СТДБ.

Свети цар Борис-Михаил - покръстител на българите, бил 
родственик на св. мъченик княз Боян Български. За по-

кръстването преговарял с папа Николай, но приел Христовата 
вяра от Изток (Цариград) и патриарх Фотий Цариградски 
изпратил епископи и свещеници в България. Борис се кръстил 
с цялото си семейство, като при кръщението приел името на 
византийския император Михаил. Кръстили се болярите и це-
лият народ през 865 г.

След смъртта на светите братя Кирил и Методий уче-
ниците им намерили прием в България и подпомагали Борис в 
религиозно-просветната и книжовна дейност. Обикнал мона-
шеския подвиг, през 889 г. цар Борис поставил на престола 
по-големия си син Владимир и се оттеглил в манастир. Но не-
доволните боляри подтикнали Владимир да възвърне езическа-
та религия. Узнал това, Борис се върнал в столицата Плиска 
и потушил метежа. Владимир бил свален и на негово място 
той поставил по-малкия си син Симеон.

Върнал се в манастира на пост и молитва, Борис завър-
шил живота си като монах на 2 май 906 г. Като покръстител 
цар Борис е наречен “равноапостолен светец”.

Тропар на Св. цар Борис
Изпълнен със страх Божий, богоблажени царю Борисе, си 

станал жилище на Светия дух: след като си утвърдил Хрис-
товата вяра, си оставил царская престол и жезъл. И засе-
лил се в пустинята, разцъфтял си в подвизи и си намерил 
благодат пред Господа. А сега, като стоиш пред престола 
на Всевишния, моли Христа Бога да дарува на нашия народ 
мъдрост и сила, а на нас, които ти се молим, спасение на 
душите ни.

Тържество в КумановоТържество в Куманово
Д-р Иван АЛЕКСИЕВ

В края на миналата година 
тракийско дружество „Георги 
Кондолов” в с. Куманово прове-
де поредното си тържество. 
Председателят на дружеството 
Зоя Москова съобщи поводите 
за провеждането му – 134 годи-
ни от боевете при Шипка, 108 
години от Илинденско-Преобра-
женското въстание и 98 години 
от разорението на тракийските 
българи от Източна и Западна 

Тракия. Зоя Москова описа ге-
роизма на българските опълче-
нци и на българските солдати, 
подвига на дедите ни по време 
на въстанието през 1903 г. и 
трагедията на тракийските 
българи през 1913 г., след което 
даде думата на почетния пред-
седател на дружеството Баню 
Генев. Той представи гостите на 
тържеството – ветераните от 
Великата Отечествена война 
Лидия Алексеевна Кучина и Иван 
Иванович Астаев, почиващи в 
Санитарно-оздравителния ком-

плекс „Камчия”, и Юлияна Гюзеле-
ва, управител на хотел „Орфей 
палас” – Камчия. Сред гостите 
бяха и  Марияна Хайдутова и 
Георги Борисов – съветници при 
община Аксаково.

Баню Ганев съобщи, че за 10 
години дружеството организира 
над 20 прояви, спонсорирани от 
над 30 човека. Сред по-изявени-
те спонсори са д-р Иван Иванов, 
управител на Диагностично-
кардиологичин център №1 , биз-
несмените Илко Джутев и Тодор 
Мечев, о.з. полк. Стою Тодоров, 

о.з. адмирал Илия Попов, о.з. полк. 
Васил Вълчев, председател на 
Областния съвет на ветерани-
те от войните във Варна, Тодор 
Хайдутов, Георги Борисов, Вален-
тин Владимиров и др.

Юлиана Гюзелева привет-
ства участниците в търже-
ството от името на руските 
ветерани, почиващи в СОК „Кам-
чия”. Трогателни бяха разказите 
на двамата ветерани за участи-
ето им в отбраната на Москва. 
В организирането и провеждане-
то на тържеството се включиха 

над 30 човека, членове на дру-
жеството. Сред тях са Стефчо 
Боянов, Тодорка Иванова, Росица 
Демирева, Калчо Д. Божков, Не-
делчо Д. Иванов, Зоя Москова, 
Пенка и Тодор Данаилови, Ма-
рияна Генева, Бранимир Генев, 
Радка Тенева, Димитър Филев, 
певческата група „Кумановски 
авлиги” с ръководители Величка 
и Георги Лефтерови и др. За до-
брото настроение на гостите 
допринесоха също  гайдарят Ге-
орги Добрев и народната певица 
Марина Илиева от Аксаково. 

Новооткритият 

храм

Митрополит Иоаникий и Красимир Премянов при 

освещаването на храма Снимка за спомен пред храма
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Надежда НЕДКОВА

На кръстовището 
на софийските булеварди 
„Слатински” и „Гео Милев” 
има малка градинка, всред 
която се намира скромен 
паметник и оръдия от 
минала бойна слава, които 
напомнят за загиналите 
по полетата на Тракия и 
Македония през 1912-1913 
г., войни от някогашното 
село Слатина, сега общи-
на на София. На паметника 
допълнително са изписани 
и имената на загиналите 
по време на Първата и 
Втората световна война. 
Днес тук виждаме табела 
с надпис „Площад „Михаил 
Герджиков”. Площадът е 
наименуван преди няколко 
години. Проф. Марин Коза-
ров в разговор с тогаваш-
ния председател на СТДБ 
Костадин Карамитрев 
споделил, че не е редно на 
името на Михаил Герджи-
ков  да няма нищо в София. 
Костадин Карамитрев 
поставил въпроса в Сто-
лична община и последвало 
решение да бъде именуван 
бившият площад на  Сла-
тина, където се намира 
и паметникът. Така сим-
волично се свързва името 
на Михаил Герджиков с 
Балканската война като 
всеобща борба за свобода 
на поробените. 

Този площад не е за 
празнични тържества и 

бляскави паради, за митин-
ги и разгорещени речи. Тук 
трябва тихо да приседнем 
на пейката до паметника, 
духовно да се приобщим 
към света на нашите 
деди, към техния възрож-
денски дух, жажда за спра-
ведливост и национално 
обединение.

На 26 януари 2012 г. 
се навършват 135 години 
от рождението на Михаил 
Герджиков, виден деец на 
Вътрешната  македоно-
одринска революционна 
организация (ВМОРО). 
Делегиран в Одринско, 
отдаден с душа и сърце 
на борбата за освобожда-
ване на останалите под 
чужда власт българи, той 
израства като ръководи-
тел на Илинденско-Прео-
браженското въстание. 
И когато идва горещото 
лято на 1912 г., ентусиа-
змът е всенароден. Като 
във фокус са събрани наци-
оналните, политическите 
и духовните тежнения на 
българския народ. Мъжете 
с нетърпение очакват об-
щата мобилизация и в деня 
на обявяването й тълпи 
се събират пред Народ-
ното събрание, сякаш е 
празник, а не война. Тръгва 
мало и голямо - бащи със 
синовете си, братя с бат-
ковците си, селяни водят 
и воловете си.  „Война е, 
може там да помогнат с 
нещо.” Чуждите кореспон-

денти са удивени от тази 
всеобща народна жертво-
готовност.

Стари воеводи от 
Илинденско-Преображен-
ското въстание също се 
включват. Михаил Герджи-
ков не може да остане без-
участен. Макар и убеден 
идеолог против всяка вой-
на, той нито за момент 
не се поколебава относно 
позицията, която трябва 
да заеме. Като истински 
българин той дава сили  и 
опит за организиране на 
прииждащите доброволци. 

Михаил Герджиков е 
назначен за командир на 
доброволчески Лозенград-
ски отряд, който трябва 
да действа в района на 
Странджа. Повечето от 
участниците са бивши 
дейци на революционната 
организация или бежа-
нци от Източна Тракия. 
Знамето, което донася 
Михаил Герджиков, е също 
въстаническо, опазено от 
1903 г. Ушито е от тъм-
ночервен плат, обрамчено 
с черна лента, от едната 
му страна е извезано със 
сърма „Свобода или смърт” 
и около тези думи - „Дер-
зай, народе, Бог е с теб!”. 
От другата страна на 
знамето, пак извезано 
със сърма, пише „Македо-
но–одрински комитет. Ло-
зенград, 1903 г.”. В района 
е възстановена и старата 
революционна мрежа. За 
пунктов началник в Бургас 
е назначен преображенски-
ят деятел Георги Минков. 
Много трудности срещат 
официалните власти с 
оборудването и намиране-
то на облекло за войници-
те и доброволците. 

В писмо от 29 сеп-
тември 1912 г. Михаил 
Герджиков пише на Георги 
Минков: „Срещни се с 
председателя на реквизи-
ционния комитет или с уп-
равителя, кажи им, че мом-
четата са съвсем голи, 
само по една куртка имат, 
нека съберат шинели или 
палта, а в краен случай 
нека пратят по едно одея-
ло за всекиго. С него поне 
ще се заспива. Такива 
работи ще трябват около 

80-90. Щом ги вземеш, пра-
ти повечето в Аланкайряк, 
а останалите в Текенджа, 
за мене поръчай да ушият 
цървули капаклии, да не 
са малки, защото с тези, 
които имам сега, почти 
бос ходя.” 

И в следващите си 
писма Михаил Герджиков 
напомня за дрехи, тъй 
като пристигат още 
момчета, отрядът се уве-
личава, а дрехи и цървули 
няма. Той разделя отряда 
на две отделения. Едното 
поверява на запасния под-
поручик Димо Аянов, също 
организационен работник, 
а  другото взема той 
с помощник войводата 
Стоян Петров. На 5 (18) 
октомври войната е обя-
вена, отрядът преминава 
турската граница и започ-
ва настъпление. Четата 
на Михаил Герджиков, в 
състав от 82-ма души, 
разбива турската заста-
ва при Визица и заема с. 
Граматиково. Отрядът 
продължава настъплени-
ето си и завзема, преди 
пристигането на  редов-
ната  българска  войска, 
Василико (днес Царево), 
Ахтопол, Резово и Малък 
Самоков. След това се 
установява в района на 
Мидия със задача да снаб-
дява Мидийскя гарнизон с 
продоволствие.

Евтим Воденичаров, 
родом от с. Велика, Мал-
котърновско, тогава де-
сетинагодишен, разказва 
за посрещането на отря-
да  в родното му село: „... 
Не си спомням датата, 
към обед се разнесе слух, 
че четата на Герджиков 
пристига. Забиха камба-
ните в селото. Разтичаха 
се мъже и жени, палеха се 
фурни и се печеше хляб, 
казани вряха с месо на 
огън, накладен до църква-
та. Привечер към корията 
– гробищата, излезе ця-
лото  село. Ето и четата 
пристига. Най-напред вър-
ви на кон войводата Ми-
хаил Герджиков с хубава 
черна брада и черна пеле-
рина. На коня пред себе си 
държи къса пушка, каква-
то не бях виждал, сигурно 
карабина. През рамото 
му виси бинокъл в кутия. 
Поздравиха го с „Добре 
дошли”. Поднесоха му 
нещо, но не помня какво. 
„Ура! Ура!” – процепихме 
въздуха ние, децата. Той 
даде знак, че ще спре на 
мегдана пред църквата, и 
всичко се запъти натам. 
Мина  редицата в строй 
по двама, жени извикаха: 
„Ей го и Никола Великов, 
а ето и Никола Станев, 
братов син на Георги Кон-
долов.” Това са момчета 
от Велика, избягали в 

България и се записали в 
доброволния партизански 
отряд. Прегръдки  между 
редиците, плач от радост 
и смях. Четата се строи 
на мегдана пред църква-
та. Михаил Герджиков им 
каза нещо от коня. Даде 
вероятно разпореждане за 
реда за охрана, обърна се 
с няколко думи към народа 
и слезе от коня. Пушките, 
бердани и мартини, се 
поставиха на пирамиди, 
поднасят се цветя, кърпи, 
хорото започна, момите 
пеят: „Българи глава ди-
гнали, българи и комитке-
то”.  Хванаха се и стари 
на хорото. Направи се 
нещо като обща трапеза. 
От казана се раздаваше 
курбан на момчетата, 
около стотина човека.”

 В началото на 1913 г. 
започват мирни прегово-
ри. Военното командване, 
като подчертава успешна-
та дейност на четите и 
голямата помощ, която са 
оказали на редовната ар-
мия, и са изпълнили задачи-
те, за които са съставени, 
ги разформирова. 

 Площад „Михаил Гер-
джиков” е кът за поклон и 
размисъл пред величието 
и саможертвата на бълга-
рите, на българския войник 
от Слатина, от Тракия, 
от всяко българско семей-
ство. 

За някои от Вас това може и да е Пътят! 
20.01.2012 11.46 ч. 

Коментар в “ДНЕС+” под 
новинарски материал, озагла-
вен „Борисов потресен от броя 
на доносниците в църквата“, 
показва и една малко комен-
тирана (и вероятно малко 
позната) страна на проблема с 
досиетата в Българската пра-
вославна църква. Коментарът 
е от неизвестен читател, но 
показва доста добро познаване 
на църковната проблематика и 
си заслужава да се прочете. 

„Тези, които са работили 
в защита на интересите на 

нашата църква срещу действия 
на църквата на Гърция, не са 
никакви доносници, а патриоти. 
Същото се отнася и за тези, 
които са работили за укрепване 
на българските църкви в Запад-
на Европа, САЩ, Канада и Ав-
стралия. Защо свещениците от 
така наречената Македонска 
православна църква, работили 
за тайните служби на Републи-
ка Македония за насаждане на 
македонизма в Западна Европа, 
САЩ, Канада и Австралия, да 
са герои, а нашите - доносници. 
Налице е ниско национално са-

мочувствие, липса на стратеги-
ческо мислене, махленщина и пр.

Нашият министър-пред-
седател дори не се и опита да 
направи някакво разграничение !

Излиза, че България е много 
лесна територия за външно 
влияние във всички области! 
Искам да попитам "прогресив-
ната" българска журналистика 
и политиците в България дали 
ръководството на Гръцката пра-
вославна църква ще извади на 
показ имената на свещениците, 
които са работили за гръцки-
те стратегически интереси 

в православния свят, в т. ч. в 
България, Република Македония, 
Албания и пр. Знае ли премиер-
ът, че понастоящем глава на 
Албанската православна църква 
е проф. Анастас Янулатос - 
етнически грък, професор от 
Атинския факултет. Някой смя-
та ли го в Гърция за доносник!

Срам ме е за голяма част 
от българите! Слабостите на 
българския народ, междуособ-
ните борби и чуждопоклонниче-
ството му са забелязани още 
преди време от Кръсте Мисир-
ков - един от първите идеолози 

на македонизма, автор на книга-
та "За македонцките работи" (с 
„ц” в оригинала) Констатациите 
на Мисирков му дават едно от 
основанията за отделянето на 
"македонците" от българите. 

В Министерския съвет 
дали четат историческа лите-
ратура?

За помията срещу бъл-
гарските свещеници, аферим 
на българските политици и 
журналистите! Аферим бе, кьо-
поолар!!!“*

* "Браво бе, кучи синове”

В памет на Михаил Герджиков

Така изглежда площад „Михаил Герджиков”

Михаил Герджиков с дъщеря си Магда

Продължение на темата
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ХРОНИКА

Павлина РАЙЧЕВА 

Уважаема редакция!
Пиша ви, за да споделя с вас 

радостта си от един предколеден 
ден. За мен и моите съселяни той 
бе голям празник.

На този ден в село Ефрем, 
откъдето виждаме река Арда, 
тържествено открихме читали-
ще „Тракия”.

След дълги години забрава 
читалището отново отвори вра-
ти. Светнаха лампите в салона и 
той отново започна да се пълни с 
хора, дошли да отпразнуват за-
едно този дългоочакван  момент. 
На входа бяхме посрещнати от 
момче и момиче, облечени в тра-
кийски носии, в ръце с погача и 
мед.

Гости на това тържество 
бяха: Милко Армутлиев, кмет на 
Маджарово, Христо Николов, кмет 
на съседното село Бориславци, 
Пенка Чакалова, родственица на 
Капитан Петко Войвода. Привет-

ствие към всички присъстващи 
отправи  Митко Саров, предсе-
дател на читалищното настоя-
телство.

Секретарят на новоучреде-
ното читалище Верка Ставрева 
ни запозна с настоящата и бъ-
дещата му дейност, както и с 
музейния кът, който бе оформен с 
много любов и почит към минало-
то на селото.

Кметският наместник Йор-
данка Станкова връчи на Верка 
Ставрева ключа на читалището 
и икона.  

И накрая - музикалната про-
грама! След дълги години тишина 
читалището отново се огласи 
от песните и хората на само-
дейците от Певческата група за 
автентичен фолклор. Прозвучаха 
тракийски песни, изпълнени от 
солиста Аракши Петков. Реци-
тираха се стихове. Отекваше 
веселият смях от изпълнението 
на сатиричния състав.

Това бе глътка свеж въздух 

за всички нас, които отдавна 
жадувахме да бъдем заедно и да 
се веселим, да почувстваме, че 
живеем в едно красиво кътче на 
нашата страна, което ще про-
дължи да съхранява българските 
традиции, завещани от нашите 
предци.

Уважаема редакция!
Искам чрез вашия вестник 

да благодаря на всички мои съ-
селяни, които помогнаха за осъ-
ществяването на мечтата да 
съживим духа на селото и да про-
дължим традициите. Да благо-
даря на Надежда Колева, адвокат 
от Харманли, която ни помогна за 
регистрацията на читалището.

Благодарим на дружество 
„Тракия” - София, чийто председа-
тел Николай Димитров ни уважи и 
ни подари книга и знаме „Тракия”.

Пожелавам на всички жители 
на с. Ефрем здраве, дълголетие 
и любов, както го разбират въз-
растните хора, а именно уваже-
ние и респект.

Новооткрито читалище в Ефрем Новооткрито читалище в Ефрем 

Председателят на СТДБ участва 
в тържествена церемония по 
награждаването на вицепрезидента 
на България Ангел Марин

Среща на Красимир 
Премянов с варненски 
дарители, съдействали 
за изграждането на 
паметник на Капитан 
Петко Войвода в Киев

Йордановден честваха
в с. Генерал Инзово

На 10 януари т.г. председа-
телят на Съюза на тракийски-
те дружества в България Кра-
симир Премянов беше поканен и 
участва в церемония по награж-
даването на вицепрезидента 
на Република България Ангел 
Марин с орден “Стара планина” 
-  първа степен с мечове. Пред-
ложението за награждаването 
е направено миналата година 
от десет обществени органи-
зации, сред които е и Съюзът 
на тракийските дружества в 
България. С указ от 9 декември 
2011 г. президентът приема и 
утвърждава гласуваното от 

Министерския съвет предло-
жение за награждаването на 
Ангел Марин. Високото държав-
но отличие бе връчено на Ангел 
Марин от президента Георги 
Първанов в Гербовата зала на 
президентството. В мотивите 
за награждаването му се посоч-
ват неговото активно участие 
в обществено-политическия 
живот на страната, заслугите  
му  за военно-патриотичното 
възпитание на младите хора и 
на гражданите, приноса му  в 
работата с българите, живе-
ещи извън пределите на роди-
ната.

По повод на публикуването на поредицата от статии на Стоян 
Райчевски, обединени под общото заглавие „Българите мохамедани вина-
ги са били част от българския народ”, се получи в редакцията писмо от 
наш читател до автора. В него се подчертава:

„Уважаеми г-н Райчевски,
Прочетох статиите Ви във в. „Тракия” (бр. 22 от 24 ноември 2011 г. 

и бр. 23 от  15 декември 2011 г.), озаглавени „Българите мохамедани ви-
наги са били част от българския народ”. По този повод искам да Ви кажа 
някои аргументи в полза на тезата за българските корени на българите 
мохамедани. Майчиният език показва кой от какъв корен е. А така също и 
фолклорът. И именно точно затова е запазено българското у тях. Проме-
нено е това, което е могло насила да се промени - имената и религията. 
За да се чувстват те българи, трябва и в ежедневния битов говор, и в 
названието им да фигурира българи. Освен това, какво пречи да си изпъл-
няват мюсюлманските ритуали, а имената им да бъдат български? На-
пример в Ирак има християни, които си носят арабски имена, защото са 
иракчани араби. Тарик Азис беше християнин, но името му е арабско. Така 
с общ език, фолклор и имена те ще се чувстват напълно българи, какъвто 
им е коренът и каквито са били дедите им.
Хасково 29 декември 20011 г.”

С уважение: Никола Костов 

На 11 януари 2012 г. председате-
лят на Съюза на тракийските 
дружества в България Красимир 
Премянов проведе среща с вар-
ненски дарители, съдействали за 
изграждането на паметника на 
Капитан Петко Войвода в Киев. 
По време на срещата Красимир 
Премянов връчи Свидетелства 
за дарения на Кирил Йорданов – 
кмет на гр. Варна, и на проф.д-р 
инж. Овид Азаря Фархи – ректор 
на Техническия университет и 
поднесе от името на Централ-
ното ръководство на СТДБ 
благодарност на дарителите за 
благородния жест. 

Калинка МИТРЕВА

Един от най-светлите хрис-
тиянски празници след Рождест-
во Христово е  Богоявление. На 
този ден всички инзовци бързат 
за храма, защото отец Стоян 
започва  богоявленската служба, 
на която се освещава водата. 
Всички присъстващи вземат от 
осветената вода за вкъщи. След 
църквата хората тръгват към 
плувния басейн. По традиция в 
него всяка година се извършва 
ритуалът по хвърлянето и из-

важдането на кръста. В ледени-
те води скочиха трима смелчаци 
- Иван Костадинов, Тодор Васи-
лев и Галин Михайлов. Победител 
за втора поредна година бе 25- 
годишният Галин Михайлов. Той 
получи парична награда и възхи-
щението на публиката.

Въпреки лошото време ин-
зовци показаха с многолюдното 
си присъствие огромен интерес 
към празника, провел се благода-
рение на църковното настоятел-
ство и кметството в Генерал 
Инзово.

ПИШАТ НИ

ЧЕСТИТО
Централното ръководство на СТДБ и редакцията на в. „Тракия“ поздра-
вяват най-сърдечно рожденника на съюза през февруари.

              28 февруари – Тодор Петков Каваков, Димитровград

Пожелаваме му добро здраве, за да постигне нови успехи в обществено-
патриотичната и творческата си дейност за по-нататъшното укреп-
ване на тракийската организация и реализирането на нейната страте-
гическа цел „Тракия без граници“.

7 февруари 1864 г. - Роден Киро Димитров Узунов в Малък Самоков (дн. 
Турция) - войвода на Гьоктепенски (Звездецки) въстанически участък.
7 февруари 1990 г. - Проведена Национална конференция на СТДБ в 
София, която възстановява тракийската организация и избира за пред-
седател Костадин Карамитрев.
7 февруари 1900 г. - Починал Капитан Петко Войвода във Варна – про-
славен тракийски войвода. Роден на 18 декември 1844 г. в с. Доганхисар, 
Дедеагачко.
11 февруари 1876 г. - Роден Пейо Шишманов в с. Славеино, Смолянско - 
ръководител на осво-бодителното движение в Смолянско през 1903 г.
14 - 17 февруари 1904 г. - Проведен във Варна конгрес на Одринския 
окръжен революционен комитет за отчитане на дейността през Илин-
денско-Преображенското въстание.
15 февруари 1880 г. - Роден Велко Думев във Воден, Македония. Пред-
седател на Окръжния революционен комитет, Одрин.
19 февруари (3 март) 1897 г. - Проведен в Бургас Учредителен конгрес 
на тракийското дружество „Странджа“.
23 февруари 1882 г. - Роден Димитър Христакиев Дичев в с.Райково 
- началник на санитарен отряд през Илинденско-Преображенското въс-
тание.
23 февруари 1906 г. - Роден Ламби Данаилов в с. Райково, Смолянско. 
Виден деец на тракийската организация и неин председател от 1961 
г. до 1972 г. Член на тракийската делегация за мирната конференция в 
Париж през 1946 г.

Тракийски календар ФЕВРУАРИ

Ентусиастите от Ефрем Етнографска експозиция
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Българското църковно-историческо 
наследство в Беломорието

ПП
рез първата по-
ловина на ХХ век 
българското на-
селение в Беломо-
рието и Одринско 

е подложено на унищожение, 
отначало от турската войска, 
при потушаване на Илинденско-
Преображенското въстание от 
1903 г. Тогава от 92 въстанали 
български села 68 са опожарени 
и разорени. Голяма част от насе-
лението им е избита. По данни 
на ВМОРО общо в Македония и 
Одринско по време на въстани-
ето са опожарени 205 села, а 
броят на загиналите е над 5000 
души. Над 30 000 са бежанците 
в България. Част от селата, 

особено в Одринска Тракия, не се 
възстановяват. 

По време на Междусъюзни-
ческата война от 1913 г. почти 
изцяло Източна (Одринска) Тра-
кия е обезбългарена. Местното 
българско християнско население, 
живеещо компактно в Одринско, 
Лозенградско, Бабаескийско, 
Визенско, Малкотърновско, Ке-
шанско, Еноско, Малгарско, Узун-
кюприйско, Чорленско, Силиврий-
ско, е избито и прогонено, като 
близо 200 000 българи са прогоне-
ни от родните им места.

Трагични са последствията 
от действията на гръцката ар-
мия и турския башибозук срещу 
мирното българско население в 
Беломорието по време на Бал-
канската война през 1912-1913 г. 
и особено на Междусъюзническа-
та война през 1913 г. Тогава са 
опожарени 161 български села с 
близо 16 000 къщи. Голям е броят 
на избитото население, а още 
по-голям е броят на бежанците, 
потърсили спасение в България. 
Оттогава има унищожени бъл-
гарски села в Сярско, Ксантийско, 
Гюмюрджинско, Софлийско, които 
повече не се възстановяват.

Следват гръцките гонения 
над изконното местно българско 
население през 20-те  години 
на ХХ век, в резултат на които 
Западна Тракия е окончателно 
обезбългарена. А голяма част 
от оцелялото, вече малобройно 
българско християнско население 

в Егейска Македония след гонени-
ята и принудителното изселване 
през 20-те години е прогонено 
през 40-те години на века, след 
края на Втората световна война 
и по време на Гражданската вой-
на в Гърция. Същевременно ос-
таналото малобройно българско 
християнско население в Източ-
на (Одринска) Тракия е принудено 
да се изсели в България през 
30-те години на века. В Егейска 
Македония оцелява само българ-
ско християнско патриаршистко 
население, което обаче е прину-
дено да се погърчи съвсем, при-
емайки официално да общува на 
гръцки език и да се самоопределя 
като гръцко. Днес, в началото 

на ХХI век, в Източна (Одринска) 
Тракия са запазени и възстано-
вени едва 4 български църковни 
храма в големите градове Одрин 
и Истанбул. В Западна Тракия и 
Егейска Македония положението 
е по-различно. Тъй като Гърция е 
християнска страна, във всяко 
оцеляло до днес бивше българско 
християнско село има църковен 
храм. Все пак следите от българ-
ско присъствие в тия храмове 
почти изцяло са заличени, но ги 
има.

В резултат на новите поли-
тически реалности в Европа и на 
Балканите и особено след като 
България стана член на Европей-
ския съюз, са налице по-добри 
условия за културни връзки със 
съседните държави. Тези нови ре-
алности създадоха възможности 
да се изследват културно-исто-
рически паметници в отделните 
балкански държави и от учени 
от съседните страни. Макар 
все още трудно, вече могат да 
се правят проучвания, свързани 
с българското културно-истори-
ческото наследство в Турция и 
Гърция. Така със спомощество-
вателството на родолюбивата 
фондация „Българска памет”, в 
лицето на нейния председател 
д-р Милен Врабевски, бе финанси-
рано в начален етап изследване 
на българското църковно-исто-
рическо наследство в Източна 
(Одринска) и Западна (Беломор-
ска) Тракия, както и в Егейска 

Македония. Плод на проучвател-
ската дейност по темата са 
материалите, включени във фо-
тоизложбата „Българското цър-
ковно-историческо наследство в 
Беломорието”, която бе открита 
на 17 януари 2012 г. във фоайето 
на централната сграда на БАН. 
Тук са представени основно 
фотографии от разрушени или 
изоставени български църковни 
храмове в Беломорието. Целта 
на изложбата не е да се търси 
някаква сензационност или пък 
тенденциозно да се представят 
факти от българската трагедия 
през ХХ век, а да се припомнят 
някои забравени страници от 
новата българска история, 

свързани с трагичната съдба на 
българското християнско насе-
ление в тоя регион. Освен това 
тя цели да насочи вниманието на 
съответните български инсти-
туции върху съдбата на българ-

ското църковно-историческо на-
следство, останало по стечение 
на политически обстоятелства в 
територията на съседни страни. 
Разрушените църковни храмове 
са главно от несъществуващи 

вече български села, унищожени 
през Междусъюзническата война 
от 1913 г., като Баница, Лакос, 
Сярско; Габрово, Ксантийско; Съ-
чанли, Манастир, Калайджи дере, 
Гюмюрджинско; Пишмянкьой, Соф-
лийско, и др. Има църковни хра-
мове, като тези в с. Горно Броди, 
Сярско; Бутим, Неврокопско и 
др., които са изоставени и не са 
поддържани или възстановени 
по-късно. Други, като църквите в 
с. Гюреджик, Драмско и с. Круше-
во, Димотишко, са оставени на 
доизживяване и не са действащи, 
или пък доскоро бяха използвани 
за стопански складове, като бив-
шия униятски църковен храм в с. 
Каяджик, Софлийско. 

Някои села вече са изоста-
вени в резултат на миграционни 
процеси в по-ново време (главно 
през втората половина на ХХ 
век) и църковните им храмове, 
макар и в добро състояние, сега 
не се използват (с. Кутруджа, 
Софлийско, и Домуздере, Дедеа-
гачко - старото село). В земли-
щата на други, несъществуващи 
днес села като Дряново, Сярско, 
Бадома и Еникьой, Дедеагачко, 
има основно ремонтирани и под-
новени църковни храмове. 

Немалък е броят на запазе-
ните и подновени бивши българ-
ски църковни храмове, в които 
следите от българско присъст-
вие обаче са унищожени. Такива 
са църквите в селата: Волак и 
Черешево, Драмско; Фращене и 
Дутлия, Сярско; Еникьой, Ксан-
тийско; Козлукьой и Калайджи-
дере, Гюмюрджинско; Чобанкьой 
и Доган Хисар, Дедеагачко; Яню-
рен, Софлийско; Малък Дервент, 
Димотишко, и др. Други, като 
църквата в с. Раховица, Сярско, 
са изградени наново, но е запазе-
на част от старата българска 
църква. 

В процес на проучване са 
старите български църкви в 
Беломорието със запазени над-
писи и стенописи, като вече се 
публикуват материали за тях. А 
сегашната изложба е едно връ-
щане към българската история 
и към българското културно-
историческо наследство зад 
граница. 

Доц. д-р Георги МИТРИНОВ

Снимки от изложбата


	Trakia_02-1.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /BGR ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


