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Д-Р ВАНЯ ИВАНОВА

Националното тракийско поклоне-
ние на „Илиева нива“, посветено на 
една от най-големите трагедии в бъл-
гарската история, събра на 4 юни тра-
кийци от цялата страна за почит пред  
паметта на жертвите, избити през 1913-
а година.

По време на Междусъюзническата 
война турски войски и башибозук из-
девателства над българите в Тракия, 
горят села, избиват мъже, прогонват 
жени и деца от родните им места. За-
падноевропейските консули призова-
ват българското население да се събере 
в Дедеагач, като обещават с параходи 
да го превозят до Варна и Бургас, за да 
бъдат спасени хората от турските без-
чинства. Над 40 000 души от близките 
села пристигат заедно с децата си в 
ръце. За съжаление консулите оттеглят 
обещанието си. Излъганото население 
тръгва по маршрута Дедеагач – Фере 
– Армаганската долина. По пътя керва-
нът е подлаган многократно на жестока 
сеч от турския башибозук и от турски 
потери както в Армаганската доли-
на, така и край град Фере. Основната 
група, бягащи тракийски българи пре-
минава над село Сачанли и се насочва 
към върхарите и поляните между Кру-
мовград и Ивайловград, стигайки до 
Илиева нива. Тук, в началото на  в., 
турците безмилостно избиват над 200 
невинни тракийски деца. 

Една година след кървавите съби-
тия, през 1914 г., Любомир Милетич 
предприема пътуване по тези места и 
прави фотографски снимки на непо-
гребаните още останки от жертвите и 
записва в своята знаменита книга по-
тресаващи факти.

Илиева нива завинаги остава в 
паметта на тракийци като болезнен 
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спомен и отворена рана. Днес на това 
свято място се издига мемориален ком-
плекс, изграден през 199  г. по идея на 
Съюза на тракийските дружества в Бъл-
гария, с даренията на тракийци и с под-
крепата на община Ивайловград, които 
са традиционни организатори на Нацио-
налния тракийски събор-поклонение.

Тази година съборът започна с  под-

насяне на венци и цветя пред паметни-
ка на Капитан Петко войвода в с. Пеле-
вун и продължи на „Илиева нива“ пред 
паметника на избитите деца. 

Официален гост на тракийското 
поклонение бе ристиан Вигенин, 
зам. председател на 47 ото ародно
то събрание.

На 2 юни отдаваме почит на подвига на Христо Бо-
тев и на загиналите за свободата и независимостта на 
България. Животът и делото на Ботев са вдъхновявали 
тракийци в борбите им за национално освобождение. 
Техните потомци, обединени в Съюз на тракийските 
дружества в България, се поклониха пред делото на 
поета-революционер в цялата страна. 
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Вартоломей и неговата 
специална мисия

Цариградската патриаршия  
и църковният пъзел  

в Македония
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НАЦИОНАЛНО ТРАКИ СКО ПОКЛОНЕНИЕ 
СЪ РА ТРАКИ ЦИ НА ИЛИЕВА НИВА  

В ДЕНЯ НА ТРАКИ СКОТО ДЕТЕ

На 28 и 29 май в град Средец, в местността Божу-
ра се проведе Национален Странджанско-тракийски 
събор „Фолклорен венец Божура“, чиито традиционни 
организатори са Община Средец, Съюз на тракийски-
те дружества в България, Народно читалище „Пробуда 
– 1897“. Председател на Инициативния комитет е инж. 
Иван Жабов – кмет на Община Средец. 

Участниците и гостите на празника бяха приветства-
ни от кмета Иван Жабов и Красимир Премянов, пред-
седател на Съюза на тракийските дружества в Бълга-
рия. Сред официалните гости бяха членовете на ВК на 
СТДБ Михаил Вълов, заместник – председател на ЦР 
на Съюза и председател на Ямболското тракийско дру-
жество, Божанка Николова, председател на ТД „Лазо 
Лазов“ в Средец, народната певица Калинка Згурова. 

Председателят на СТДБ припомни 30-годишната ис-
тория на събора, стартирал благодарение на д-р Стамат 
Апостолов, като родова среща на тракийския Шамата-
нов род. Постепенно през годините той се превръща 
от регионален в национален странджанско-тракийски 
събор, чиято главна цел е да съхрани музикално-песен-
ната фолклорна традиция, да провокира интереса на 
младото поколение и да стимулира неговото развитие 
в областта на фолклорното ни наследство. 

НАЦИОНАЛЕН СТРАНДЖАНСКО – 
ТРАКИЙСКИ СЪБОР  

ОЛКЛОРЕН ЕНЕЦ БОЖ РА  А  ЪТ

в областта на фолклорното ни наследство. 
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миер Зоран Заев диалог с Вселенската пат-
риаршия, на която бе обещано да не се из-
ползват определения, производни от името 
„Македония“. 

Неуредените църковни дела в Скопие до 
този момент устройваха Атина. Гръцкият 
министър на външните работи Никос Кодзи-
ас наскоро заяви, че „Преспанското споразу-
мение не урежда църковните въпроси“, но че 
„църквата в Гърция признава територията на 
Северна Македония за подвластна на Сръб-
ската патриаршия, с архиепископ Йован 
(Вранишковски) като неин законен предста-
вител“ и дори подкрепи разговорите в Ниш. 

Сръбската идея за признаване на църквата 
в Скопие под името „Македонска православ-
на църква – Охридска архиепископия“ обаче 
предизвика огромно безпокойство у митро-
политите на Северна Гърция, защото за по-
реден път се създават възможности за пре-
тенции към гръцката част на географската 
област Македония. Това наложи бързата на-
меса на Вселенската патриаршия, която от-

чете, че Сръбската православна църква 
чрез църковният македонизъм обслуж-
ва интересите на Москва. Не е случаен 
фактът, че Руската църква вече заяви, 
че признава само каноничните права на 
СПЦ в Македония. Замисълът на Русия 
е стратегически маньовър – чрез заоби-
каляне на Вселенската патриаршия по 
въпроса за „Македонската православна 
църква – Охридска архиепископия“, да 
се оспори правото на Вселенския патри-
арх да даде самостоятелност на Право-
славната църква в Украйна. Именно бло-
кирането на Московската патриаршия, 
която искаше да се намеси на Балканите 
чрез Сърбия, е мотивът, който подтикна 
Цариградската патриаршия да признае 
църквата на Скопие без определението 
„македонска“. 

Решението на Цариградския патри-
арх да обяви за канонична църквата в 

Северна Македония, имаща право на евха-
ристийно общение с останалите православ-
ни църкви, е взето без консултации с БПЦ и 
очевидно не зависи от нас. С оглед на този 
факт, предизвикателството за България е да 
разработи такъв подход, който да позволи да 
се отстояват българските интереси при нова-
та реалност. Точно тук отварящите се двери 
за съслужение няма да бъдат прецедент, още 
повече, че примерът ни е даден от самата 
Цариградска патриаршия. 

Случката е изключително интересна. На 
8 февруари 1953 г. сутринта камбаните на 
българския храм „Св. Стефан“ в Цариград 
бият тържествено. Обявено е, че за първи 
път в новата история, Вселенски патриарх 
ще влезе в българска църква. Атинагор I е 
посрещнат с огромни почести от предсе-
дателя на българската църковна община 
Аргир Черкезов и от Георги Белчев и Лам-
бо Фъндаклиев като представители на бъл-
гарската колония, по-голямата част от която 
произхожда от Беломорска Македония. Па-

триархът поздравява на български с „до-
бро утро“ и сяда на архипастирския трон. 
Службата се води двуезично на български 
от протойерей Йоаким Мустрев и на гръцки 
от архидякон Гаврил, а Атинагор I лично на 
старобългарски пее „мир всем“. Въпреки че 
по това време все още официално БПЦ няма 
избран предстоятел, когато наближава мига 
чрез думите „в первих помяни Господи“ 
да се изброяват водачите на православните 
църкви, Вселенският патриарх го замества 
с „архиепископа на Българската църква“, 
като по този начин публично оповестява, че 
в България предстоят промени. 

При раздаването на нафората патриарх 
Атинагор I на всеки богомолец казва на бъл-
гарски „за много години“ и точно в този мо-
мент вижда купчина календари, издадени от 
в. „Македонска трибуна“ и изпратени от Ма-
кедонските патриотични организации. През 
този период МПО активно подкрепя цари-
градските българи в борбата им да се про-
тивопоставят на пропагандата на Белград 
и Скопие и да съхранят своята автентична 
идентичност. Вселенският патриарх пожела-
ва да си вземе един календар, след което не 
си тръгва, а с цялата група отива в салона на 
метоха. Там се случва и най-голямата изне-
нада, защото произнася реч на български, с 
леко влияние на битолски диалект: 

„Г-н председателю, Ваши Свещенства, 
братя и сестри. Днеска за мене е Возкресе-
ние. Виждам по лицата ви какво и за вас е 
Великден. Много съм ви благодарен. Мно-
го съм радостен. Вие имате най-хубавата 
църква Православна. Слава Богу, дните на 
разпри и неразбирателства са закопани во 
страниците на историята. Денеска ние сме 
обвързани с благодатната връзка на Христо-
вата любов. Ние вече требва да живеем и ке 
живееме во мир и любов како бракя. За мене 
бе истинско удоволствие да чуя псалтийско-
то пение на български, толко убаво изпъл-
нено от вашия певец. Ето, вече 40 години от 
как не сум слушал и сборувал на български. 
Много сакам и ми е мило да говоря бъл-
гарски, но като че съм го забравил. Да ме 
простите. Много благодарам на църковно-
то настоятелство, което ме покани да дой-
да помежду вас. Благодаря на протойерей 
Мустрев за убавата му служба. Благодаря на 
певеца и хора, що пееха великолепно. Наде-
вам се и други път да ме поканите. А сега ви 
желая щастие и добри пости“. 

Този пример много ясно показва, че Все-
ленската патриаршия е била наясно какво 
е населението в Македония. Независимо 
че днес делото на патриарх Атинагор I по-
някога е критикувано от противниците на 
междухристиянския диалог, неговият на-
следник Вартоломей продължава да отдава 
необходимата почит към своя предшестве-
ник. Така например на 7 юли 2020 г. сегаш-
ният Вселенски патриарх отслужи трисагий 
(пеене на тропари, кратка заупокойна екте-
ния и молитва) на гроба на вечнопаметния 
Атинагор I. На този фон идеята на Фенер да 
откъсне църквата в Скопие от Белград, за-
служава нашето внимание. Тук трябва да се 
намеси БПЦ, която вече няма да има огра-
ничения да общува официално с предста-
вители на Охридската църква. Могат да се 
правят и съслужения, защото ритуалите на 
двете църкви са напълно идентични и това 
е добра възможност за сътрудничество в об-
ластта на религиозната сфера. 

Няма никакво съмнение, че част от клира 
на Охридската църква, както и ръководство-
то на РС Македония, за известен период ще 
продължи да бъде под сръбско влияние. Но 
появата на новата форма дава шанса тя да се 
изпълни с ново съдържание, все по-отдале-
чаващо се от извращенията на македонизма, 
обслужван активно от Македонската право-
славна църква в нейния досегашен вид. За 
целта трябва да загърбим традиционната 
пасивност и да я заменим със смислена про-
активна политика. 

Вселенският патриарх Вартоломей от-
служва трисагий на гроба на вечнопаметния 
Вселенски патриарх Атинагор I (2020 г.)

Източник: в. Труд
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ДОЦ. Д-Р СПАС ТАШЕВ,  
ИИНЧ ПРИ БАН

На 9 май 2022 г. българската 
общественост, чието внимание 
бе заето от злободневните ико-
номически и политически про-
блеми, сякаш бе изненадана от 
факта, че Цариградската патри-
аршия с решение на своя Светия 
Синод обяви за канонична църк-
вата в Скопие, но под името Ох-
ридска. Изрично се подчертава, 
че нейната църковна юрисдик-
ция е само в границите на дър-
жавата Северна Македония и 
от името и се изключва терми-
на „македонска“ и всяка друга, 
производна на думата „Македо-
ния“. А тъй като България няма 
своя стратегия по съвременните 
измерения на македонския въпрос, започна-
ха догадките с този акт кой играч на Балка-
ните какви цели преследва, а ние дали пече-
лим или губим от това. 

Всъщност през последните няколко ме-
сеца църковният проблем в Северна Маке-
дония започна да придобива заплашителни 
размери. Белград добре обмислено прокара 
информацията, че в Ниш са водени прегово-
ри между Сръбската православна църква и 
Македонската православна църква и че съв-
сем скоро е „възможно МПЦ да се върне в 
каноническото единство със СПЦ“. 

Оказва се обаче, че това „връщане“ се 
планира да бъде под формата на признава-
не от Белград на православната институция 
в Скопие под името „Македонската право-
славна църква - Охридска архиепископия“, 
а дългосрочната цел е да се промени ради-
кално равновесието на Балканите. По този 
начин Сърбия и проводниците на нейната 
политика в Скопие целяха да заобиколят и 
прекъснат поискания още от бившия пре-

ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИАРШИЯ  
И ЦЪРКОВНИЯТ ПЪЗЕЛ В МАКЕДОНИЯ

На 9 май обявиха за канонична църквата в Скопие,  
но под името Охридска

Целта е да се промени равновесието на Балканите

В първия ден на форума бяха 
представени традиционни тракий-
ски гозби и занаяти. 

Във фестивалната програма 
участваха млади фолклорни талан-
ти от цялата страна. На сцената се 
изявиха представители от Нацио-
налното фолклорно училище „Фи-
лип Кутев“ в Котел, от Музикал-
ното училище във Варна, от Нова 
Загора, Карнобат, Сливен, Бургас, 
Ямбол, София. По регламент мла-
дите изпълнители на странджански 
и тракийски песни бяха разделени 
в четири възрастови групи. Най-
малките участници бяха две моми-
ченца на по 3 години. 

Журито, което оценяваше из-
пълнителите включваше: дири-
гентът Ваня Монева, народните 
певци Милен Иванов и Даниел 
Спасов, директорът на музикал-
ното училище в Котел Георги Яна-
киев, Мария Градешлиева, Лазар 
Налбантов и инж. Иван Жабов, 
кмет на община Средец. 

Част от наградените на „Фол-

НАЦИОНАЛЕН СТРАНДЖАНСКО – ТРАКИЙСКИ СЪБОР ...
клорен венец Божура“ 2022 г.: 

Мария Стойчева от Бургас – 
най-добра в категория "Народно 
пеене" във II-ра възрастова група. 

Памела Петкова от Сливен и 
Марк Боян Константинов от Ко-
тел си поделят  първото място в 
категория „Народно пеене“, III-та 
възрастова група. 

Кристиян Дангърджиев от Бур-
гас е първи в категория „Инстру-
менталисти“ в III-та възрастова 
група. 

Кирил Кацаров е първи в кате-
гория „Инструменталисти – люби-
тели“ в IV-та възрасто-
ва група.  

Симона Данева – 
първа награда в кате-
гория „Народно пеене 
– професионалисти“, 
V-та възрастова група.  

Петър Петров от 
Котел (кавал), Дане-
лин Петков от Сливен 
(тамбура), Валентин 
Вълев от Бургас (гай-
да), Цветомир Герчев 
от Котел (гайда) и 

Християн Николов от Дебелт (гъ-
дулка) си поделят първото място 
в категория „Инструменталисти – 
професионалисти“, V-та възрасто-
ва група. 

Александра Белчева от ДФГ 
„Тракийче“ при НЧ „Л. Каравелов“, 
Бургас, получи грамота и парична 
награда от Съюза на тракийските 
дружества в България.

Лазар Налбантов, чиято кари-
ера започва на фолклорните над-
пявания на „Божура“, стана носи-
тел на приза за цялостен принос 
към събора. Призът му бе връчен 

от кмета на Средец Иван Жабов. 
Председателят на СТДБ на-

гради и кмета на Средец Иван 
Жабов с плакет „125 години ор-
ганизирано тракийско движение в 
България“. 

На 29 май в местността Бо-
жура се проведе гала – концерт 
на призьорите от конкурса и ла-
уреати от предходните издания. 
Почитателите на фолклора се 
насладиха на изпълненията на 
гост-изпълнителите Тодор и Донка 
Кожухарови и оркестър „Южни 
ритми“, Янка Рупкина, Калинка 

Згурова, Ваня Дже-
незова, Златка Став-
рева, Яна Иванова, 
Керка Тотева, Ирена 
Станкова, Квартет 
„Китен”, ТА „Въжички“ 
гр. Стралджа, Танцов 
клуб „Веселие“, ДЮТА 
„Искрици“, ТА „Стран-
джанска жарава”, 
мъжка и женска 
фолклорни групи при 
НЧ „Пробуда – 1897“, 
МФГ „Божура“.

 Участници в Национален Странджанско-тракий-
ски събор „Фолклорен венец Божура“



ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА 

. 
„Ти баща, ти майка, дай пет 

лева “, вика живописната гле-
дачка на ръка. Специалистката 
по хиромантия обикновено ре-
зидира покрай някоя черкова. 
Забелязва се отдалеко, понеже 
наподобява пембен облак с те-
некиени пендари върху знойна 
гръд. Даваш пет лева и полу-
чаваш най-светлите предсказа-
ния, не даваш пет лева – след-
ват люти клетви и проклятия  
Тия дни пак ми се мярна ней-
де  Както и да е. 

„Ти баща, ти майка “, вика 
Македонската православ-
на църква (МПЦ), готова да 
припознае всекиго за майка и 
баща, ако родителските права 
вървят с автокефалия. И напи-
са прошение до Божественото 
Всесветейшество Вартоломей, 
и зачака писмо.

Вартоломей има специ-
ална мисия. Възложена му е 
от неговите задокеански бла-
годетели и водещи офицери. 
Мисията е: разпадане на пра-
вославния свят, предизвик-
ване на междуправославни 
разправии, дрязги и войни, 
духовно (и всякакво) разде-
ление, омаломощаване, под-
чинение и контрол. Целите 
са стратегически, далекобой-
ни и дългосрочни. Главната – 
изключване на православна-
та цивилизация от времето и 
от историята, от културата, 
духовността и познанието, от 
днешния ден и от бъдещето 
на света. Щото, казва „циви-
лизованият“ Запад, цивили-
зацията свършва там, където 
започват православните хра-
мове, нали така… 

И Вартоломей се справя 
блестящо  Преди време ми-
слех, че обитателят на Фенер, 
който се има за източен папа, 
ще задейства изпърво „маке-
донското домино“. Избра укра-
инското. По-планетарно някак. 
Пак преди време МПЦ гледаше 
изотгоре, като хитрото агне с 
двете майки. Днес агнето от-
кри, че има две мащехи и нито 
една от тях не е БПЦ

ІІ.
В църковната дипломация 

няма нищо случайно. На 9 май, 
Денят на победата над наци-
зма и ден преди 9-та годиш-
нина от възстановяването на 
патриаршеското достойнство 
на БПЦ, Вартоломей ощастли-
ви МПЦ с кратко, но много-
значително решение. Малко 
след това дойде решението на 
Сръбската православна църква 
(СПЦ), която побърза да вземе 
своето. 

Какво казва решението на 
Вселенската патриаршия: 

1. Име. МПЦ стана ОПЦ, 
сиреч „охридска“. Решението 
изключва термина „македон-
ска“ и всякакви производни на 
„Македония“. Главата на МПЦ 
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архиепископ Стефан, Охрид-
ски и Македонски, вече няма 
право да се нарича „македон-
ски“. Македонската държава, 
държавност, история и нация 
изпаднаха нейде. 

На Богоявление 2019-а, под 
бандеровските възгласи „Слава 
Украине “, Вартоломей обда-
ри с томос Порошенко и не-
говата свита – банда смирени 
богомолци. Разколническият 
„синдикат“ на две неканонич-
ни църкви очакваше да получи 
името „Православна църква на 
Украйна“. Но не. Вместо ПЦУ 
стана СЦУ – „Светейшата 
църква на Украйна“. Незнай-
но къде изпадна същностната 
характеристика – „православ-
на“. Ако СЦУ е православна, 
не е свята, но ако не е право-
славна, е светейша, тъй ли  Но 
както две лъжи не правят една 
истина, така две лъжецъркви 
не правят една канонична, ако 
ще и с 10 томоса да я обкичат. 
Всичко е точно – СЦУ е ати-
под на Светото Православие и 
геополитически инструмент. 
Както и самият Вартоломей, 
прочее.

2. Юрисдикция. Само в 
пределите на РСМ. Изрично. 
Извън юрисдикцията на МПЦ 
остават задграничните епархии 
– в Европа, СА , Канада и Ав-
стралия. Къде отиват те  Висят 
във въздуха  Кой ги ръководи 
и обгрижва  Кой има право да 
създава задгранични епархии и 
енории  Кой назначава задгра-
ничните епископи  И кой при-
бира приходите, също така  
Как кой  Отговорът отново е 
в 2019-а. 

Украинският томос на Вар-
толомей забрани всякаква дей-
ност на СЦУ извън границите 
на Украйна. СЦУ няма право 
да създава задгранични епар-
хии и енории, нито да назнача-
ва задгранични епископи. Зад-
граничните структури, както и 
материалните приходи от тях 
преминават под контрола на 
Фенер. А-ха

3. Автокефалия? Няма. То-
мос? Няма. Патриарх? Няма. 
Има архиепископ с цензури-
рана титулатура. Автономия? 
Нито дума. Статут? Пълна 
мъгла. Пак се връщаме в 2019-
а. 

Украинският томос е кух, 
автокефалията – измамна, 
вместо патриарх – митрополит, 
вместо „незалежност“ – пълно 
подчинение на Фенер. Варто-
ломей взе всичко, което възже-
ла. И легитимира украинските 
разколници-неонацисти като 
оръжие във войната срещу Ру-
ската православна църква (в 
частност), Светото Правосла-
вие (по принцип) и Русия (не-
изменно).

Какво казва решението на 
Сръбската православна църк-
ва (СПЦ):

Вартоломей вдигна 55-го-
дишната схизма над МПЦ. Но  

Само който е наложил схизма-
та, само той може да я вдигне. 
И това е Сръбската православ-
на църква. Със сигурност тя 
не е църква-майка на МПЦ. И 
Вселенската патриаршия не е. 
Исторически факти са изобли-
чителни.  

Схизмата не е администра-
тивен, нито технологичен, а 
канонически въпрос, отдавна 
превърнат в геополитическо 
острие. Вечните фанариотски 
забавления. Със или без воде-
щи офицери.

СПЦ реагира благо, елейно 
и тъй виртуозно, че надмина и 
Всесветейшеството. И върна 
МПЦ в 1959 г. – в лоното на 
СПЦ, със статут на епархия 
с най-широка автономия, без 
автокефалия и с неясно офи-
циално име. София е против 
„охридска“, Атина – против 
„македонска“. 

СПЦ декларира, че   
р ководи о и изк чит но 
от к ио о ично к нонични 
и рковно тир ки рин и
и  крит рии и нор и  з д   

инт р ув  от р но о и
тич ки  о о итич ки  

рковно о итич ки  и дру
и  и и от н к кви дно тр н

ни ини и тиви  з ничи  
в и ни  и и н ти к . И демон-
стрира безкористност – няма 
претенции към задграничните 
епархии на МПЦ (за разлика от 
Фенер). Пък и защо да има пре-
тенции, като завръща заблуде-
ните овце в своята кошара. 

СПЦ остави отворени въ-
проси – за името, томоса и 

в нту ни  оконч т н 
т тут н  р иит  в 

в рн  к дони  (фразата за 
„евентуалния окончателен ка-
ноничен статут“ е повторена 
два пъти). Тези въпроси трябва 
да бъдат решени от Всепра-
вославен събор в р к р т
ки ди о , както е по канон, 

а не еднолично по волята на 
Вартоломей и неговите бла-
годетели оттатък океана. Така 
СПЦ метна всички горещи 
картофчета в градинките на 

р ко зичнит  и о т н ит  
о тни ркви . 

Тъкмо каноничният ред 
най-притеснява МПЦ. На един 
Всеправославен събор всяка 
поместна църква може да нало-
жи вето. Скопие тутакси при-
видя „дългата ръка на Москва“ 
(а Путин не подозира, че той 
лично ги е писал тия канони ) 
и изпадна в униние и тиха па-
ника подир шумното ликуване 
и камбанния звън. Досущ като 
украинците в 2019 г., които 
първом тържествуваха, а после 
изплакаха – „Измамиха ни ко-
варните гърци “

МПЦ не получи нищо. Но 
ще търгува за всичко.

ІІІ.
„Охридска архиепископия“.
Няма такова словосъчета-

ние в решението. Фактът, че 
нещо не е записано, не означа-

ва, че не е изтъргувано. За чия 
сметка  И на чий гръб  

Когато нещо го няма в редо-
вете, всеки чете между редове-
те каквото си иска и си го тъл-
кува, както му харесва и както 
му е изгодно. Според Скопие 
решението признава правата 
(несъществуващи) на МПЦ над 
Охридската архиепископия. 
Белград не обелва и зъб за авто-
номната архиепископия на Вра-
нишковски в Охрид, призната 
само от СПЦ. 

Според оптимистите реше-
нието признава изконната бъл-
гарска същност на Охридската 
архиепископия и дава шанс на 
МПЦ да се качи на този кораб 
на спасението. Само че МПЦ 
превзе кораба на абордаж, по 
пиратски. Хубаво е да си до-
бронамерен, глупаво е да си 
наивен.  

Въпроси: Решението при-
знава ли Българската охридска 
архиепископия с единствен 
приемник и продължител БПЦ  
Ако да – звучи красиво, но дали 
е вярно  Ако не – коя Охридска 
архиепископия признава  И 
колко охридски архиепископии 
има

1. История
1018 г. След 40-годишни 

войни България пада под ви-
зантийска власт, Българската 
патриаршия е понижена в ар-
хиепископия. На нейно място, 
като продължител и прием-
ник, Василий  Българоубиец 
прогласява Автокефалната 
Българска архиепископия в 
Охрид. Защо в Охрид? Защо-
то е столица на България, не на 
някоя друга държава, както си 
мислят едни историчари. 

Василий  издава три си-
гилия (грамоти), подпечатани 
с императорски молибдовул 
(оловен печат), нарича авто-
кефалната Охридска архие-
пископия „пресветата архи-
епископия на България“, а 
нейния предстоятел – „пресве-
тия архиепископ на България“. 
Официалната титулатурата на 
предстоятеля е „архиепископ 
на Охрид и цяла България“. 

Василий  има коварен 
план – да засили византийско-
то влияние сред българите чрез 
Охридската архиепископия. 
Неговата хитрост изиграва 
лоша шега на Византия.  

1235 г. След въстанието 
на Асен и Петър на помест-
ния събор в Лампсак Вселен-
ският патриарх св. Герман  
възстановява патриаршеското 
достойнство на Църквата ни и 
определя като „вечно и неот-
менимо“ нейното пето място 
в православните диптиси. И от 
1235 г. до падането на България 
под турско робство Търновска-
та патриаршия обгрижва ду-
ховно българите в България, 
а Охридската архиепископия 
обгрижва духовно българите, 
останали извън пределите на 
България. 

1394 г. По улиците на Тър-
новград кървавите реки още не 
са изстинали, стъпките на све-
ти патриарх Евтимий още не 
са заглъхнали, а Константино-
пол изпраща гръцки митропо-
лит. След фанариотски козни, 
ласкателства и подкупи един 
султански ферман хвърля пра-
вославния български народ под 
властта на Фенер. За да държи 
българите в подчинение и без-
паметност, че да ги не спохож-
дат родолюбиви и свободолю-
биви помисли. Без българско 
училище, без литургия на бъл-
гарски, без български духовни-
ци. И никакви разговори с Бога 
на български. Само на гръцки. 
За да забравим кои сме. 

Това е то, двойното робство. 
Едната империя възхожда, дру-
гата захожда, но маркира те-
ритории. Едните потурчвали, 
другите погърчвали. Едните 
отнемали живота, другите – 
душата. Веднъж в Атон изго-
рили толкова българска бого-
словска книжнина, че изпекли 
манастирския хляб. ото, каз-
вали гордите елини „Славян-
ската книга или съдържа това, 
което го има и в гръцките, или 
е писана от някой българин или 
сърбин, следователно нищо не 
струва“. 

1767 г. През тези време-
на на погибел Автокефалната 
Българска архиепископия в 
Охрид съществува  И съхра-
нява българския дух. Цели 749 
години  До 17 7 г., когато Ца-
риградския патриарх Самуил 
Ханджери (Скарлатос Хандзе-
рис) задейства целия арсенал 
от фанариотските козни, лас-
кателства и подкупи. И султан 
Мустафа , наричан Новато-
рът издава специално ираде, и 
ликвидира духовния български 
светилник в Охрид. Ирадето 
забранява под страх от смърт-
ни наказания всякакви проте-
сти и смазва всяка съпротива. 
Всички български православни 
църкви и манастири, ведно с 
православните българи, стават 
притежание на Цариградската 
патриаршия. Да забелязвате и 
полъх от каноничност в тази 
грозна сделка  

Така Фенер с любезното 
съдействие на падишаха лик-
видира Охридската архиепис-
копия, Охридската епархия и 
епископската катедра в Охрид. 
1870 г.  Българската екзархия  
И позорната схизма, наложена 
от „вълчия събор“ в Цариград, 
вдъхновен от кристални гръко-
мански интереси.

2. Гонения.
1873 г. Всенародно допит-

ване в Повардарието. Въпреки 
схизмата, над 90  от „маке-
донците“ припознават Българ-
ската екзархия. Защо  Защото 
са българи. 

„Да унищожим всичко 
българско!“ – това е девизът 
на Цариградската патриаршия, 
която беснее в пределите на 
Българската Екзархия. Вклю-
чително – в Скопие, Охрид, Би-
толя, Велес, Струмица, Струга, 
Преспа, Куманово, Ресен, Кру-
шово

Вилнеят гръцки епископи, 
кметове, чиновници, андарти, 
шайки и турска войска. Изби-
ват български учители и све-

щеници  плячкосват, сквернят, 
рушат български училища, 
църкви и манастири  горят 
български богослужебни кни-
ги  прострелват българските 
икони

Това е първата, гръкоман-
ската вълна от репресии над 
българите.

„Да унищожим всичко 
българско!“ – това е девизът 
на втората вълна от насилие над 
българите. Сърбоманската. Тя 
започва през 1922 г. Сърбия е 
сложила ръка върху Вардарска 
Македония, българския език е 
забранен, българите са обяве-
ни за „прави сърби, забравили 
своя сръбски произход, език и 
традиции“. Сръбската църква 
купува ( ), а Вселенската пат-
риаршия продава ( ) българ-
ските епархии в Повардарието 
ведно с православните българи 
за 1 млн. 500 хил. златни фран-
ка или 435 кг. злато. Работата не 
е в цената на златото. Да забе-
лязвате и полъх от канонични 
действия в тази грозна сдел-
ка  Българите са продадени 
като добитък. Като безсловесни 
животни. Продавачът не е соб-
ственик. А купувачът какъв е  
Как се нарича това  Грабеж се 
нарича. 

И отново – погроми, гоне-
ния, репресии срещу българ-
ските духовници и учители. И 
така – до 1945. 

„Да унищожим всичко 
българско!“ . И връхлита тре-
тата вълна на издевателствата 
над българите във вече го-
славската република Македо-
ния. След свирепата сърбиза-
ция – брутална македонизация. 
Гонения, затвори, арести, раз-
българяване, поругани свети-
ни, фалшифицирани учебници, 
подменена историческа памет, 
изличено национално само-
съзнание  и Кървавата Коледа, 
и 30 00 избити българи, и над 
200 000 българи, хвърлени в 
Титовите концлагери  

Още в 1871 г. П.Р. Славей-
ков безпогрешно разпознава 
македонизма – тази сърбом-
анска антибългарска доктрина 
като едно „зло намерение с 
разорителна за българите цел“. 
В 188  г. сръбският дипломат 
Стоян Новакович формулира 
„принципите“ на македонизма: 
„На македонския народ да му 
се внушава сръбски дух, да му 
се доказва, че не са българи и с 
българите вече нямат никакви 
връзки, че българите са врагове 
на македонския народ“. 

И настоява за „изолиране на 
българските владици и учите-
ли от Македония“, за „откъсва-
не на българите от българския 
екзарх“, за „разработване на 
македонска идентичност“  И 
„тъй като македонският език не 
е литературен, да се изхвърлят 
всички български изрази и да 
се въведат сръбски“

И „Понеже българската 
идея е хванала дълбоки корени 
в Македония и е невъзможно 
да бъде разколебана, сръбската 
идея се нуждае от съюзник про-
тив българизма. Този съюзник 
аз го виждам в македонизма“

150 години  150 години из-
девателства над българите в 
Повардарието. 
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Продължение от 1-а стр.

НАЦИОНАЛЕН ТРАКИ СКИ 
РИСТИЯНСКИ СЪ ОР СПАСОВДЕН

На 2 юни 2022 г. в местността „Бака-
джиците“ край мбол се проведе I 
Национален тракийски християнски съ-
бор „Спасовден“. Негови традиционни 
организатори са Съюз на тракийските 
дружества в България, Община Тунджа, 
Община мбол, Дружество „Тракия“ – 

мбол. 
Съборът беше уважен от Георги Ге-

оргиев, кмет на Община Тунджа, пред-
седателя на Общинския съвет в града, 
председателя на СТДБ Красимир Пре-
мянов, членовете на ЦР на Съюза: Ки-
рил Киряков, председател на ТД „Лазар 
Маджаров“, Сливен, Цанко Атанасов, 
председател на ТД „Одринска епопея“, 
Ст. Загора, д-р Ваня Стоянова, научен 
секретар на Тракийския научен инсти-
тут, тракийци и гости на мбол. 

Съборът води началото си от I  
век, когато жители на близките до м-
бол села са се събирали в манастира 
„Св. Спас“ в местността Бакаджика. 
Първото организирано провеждане на 
събора като регионален е през 1998 г., а 
през 2000 г. става национален тракийски 
християнски събор. При нелеп инци-
дент през 2009 година загиват 18 души. 

С болка и тъга всички присъстващи 
си спомниха злочестата 2009 г. и поче-
тоха паметта на загиналите. 

Програмата започна с водосвет, от-
служен от архиерейския наместник на 

мболската духовна околия – архи-
мандрит Димитрий. 

Съборът беше открит от Михаил Въ-
лов, заместник – председател  на ЦР на 
Съюза и председател на ТД „Тракия“, 

мбол. Приветствени слова към учас-
тниците и гостите произнесоха Кр. Пре-
мянов и кмета на Община Тунджа.  

Старт на надпяването даде Михаил 
Вълов. Близо 400 изпълнители от над 
20 фолклорни състава от областите 

мбол, Сливен, Бургас и Стара Заго-
ра, участваха в празничната програма. 
Силно присъствие демонстрира Фол-
клорна певческа група „Тракия пее“ към 
ТД „Лазар Маджаров“, Сливен, която 
изпълни песните „Раснало дърво висо-
ко“  „Алтън бяла Борянчице“  „Седнало 
момче горянчице“. Гостите се наслади-
ха и на песните, изпълнени от Софийка 
Рашева, дуета Мария Пеева Минчева и 
Митра Андреева и др. 

Празникът завърши с кръшно тра-
кийско хоро. 

  риветствие на р  ре нов къ  участниците в 
Национални  тракийски ристи нски събор „С асовден“   Национален тракийски ристи нски събор „С асовден“

  и аил ълов  редседател на  „ раки “  
бол открива събора

Цветя пред паметника на поета революционер в Борисовата градина в столицата 
положиха представители на СТДБ и на ТНИ. 

За отбелязване Деня на загиналите за свободата на България, стана традиция 
представители на СТДБ и служители от българските посолства в Украйна и Италия да 
се събират пред паметниците на Капитан Петко войвода в Киев и Рим. За съжаление, 
поради военната обстановка тази година наши представители не можаха да положат 
венци пред паметника на Войводата в украинската столица, издигнат там по инициа-
тива на СТДБ и Асоциацията на българите в Украйна през м. септември 2011 г.

В Рим пред паметника на Капитан Петко войвода цветя положиха Кр. Беломорски,  
зам.- председател на ЦР на СТДБ, членовете на ЦР на Съюза Десислава Костова и 
Ангел Петров, Зорница Радонова, представители на българското посолство и на бъл-
гарската общност в града. Краснодар Беломорски връчи на посланик Стоянов юбиле-
ен плакет за заслуги и принос към тракийското движение.

Т       Б   
  

  осланик Сто нов с редставителите на С Б в и

   редставители на С Б  на бъл арското осолство в и  и на  
бъл арската об ност ред а етника на а итан етко войвода в и
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На 27 май т.г., в залата на Ре-
гионален исторически музей – 
Стара Загора се проведе Научна-
теоретична конференция на тема: 
„145 години от боевете за Стара 
Загора през 1877 година и значе-
нието им за развитие на нацио-
налното самосъзнание на населе-
нието и региона“.  

Събитието беше организирано 

от: Областния управител, Кмета 
на Общината, Командира на Вто-
ра тунджанска механизирана бри-
гада, Регионалния исторически 
музей и СОСЗР. 

Участие във форума взе Цанко 
Атанасов, председател на Тракий-
ско дружество „Одринска епо-
пея“ – Стара Загора, който изнесе 
доклад на тема: „Никола Каишев 

възстановител на опожарена Ста-
ра Загора“. 

Присъстваха представители на 
СОСЗР и членове на Управител-
ния съвет на тракийското друже-
ство в Стара Загора.

След края на конференцията 
присъстващите поднесоха цветя 
пред паметниците на боевете за 
Стара Загора. 

ТРАКИ ЦИ АСТВА А В ТЪР ЕСТВЕНОТО 
×ÅÑÒÂÀÍÅ ÍÀ 24 ÌÀÉ

  ра ник в дрин   ай  

  асковски танц ори в дрин

Представители на ръководството на Съюза на 
тракийските дружества в България участваха в тър-
жественото честване на Деня на светите братя Кирил 
и Методий, на българската просвета и култура и на 
славянската книжовност. От името на СТДБ и на ТНИ 
венци пред паметника на Светите равноапостолни 
братя Кирил и Методий пред Националната библи-
отека в столицата бяха поднесени от Красимир Пре-
мянов, председател на Съюза, член кор. проф. Васил 
Проданов, директор на Тракийския научен институт 
и от членовете на Върховния комитет Светла Пълева 
и Румен нков.

На тържествения прием по случай 24 май, даван в 
Националния исторически музей в Бояна от държав-
ния глава бяха поканени и участваха Кр. Премянов и 
Иван Гранитски.

Тракийци в цялата страна – Варна, Бургас, Плов-
див, Хасково, Стара Загора, мбол, Търговище, Сре-
дец, Созопол и др., се включиха в празничните общо-
градски шествия и тържества. 

В тържеството в Одрин по случай празника на 
славянските просветители, организирано от Генерал-
ното консулство на България, участваха Краснодар 
Беломорски – зам. председател на ЦР на СТДБ, Ки-

рил Сарджев, член на Централното ръководство на 
Съюза и председател на ТД „Г. Сапунаров“ в Хаско-
во, певци, танцьори и музиканти от Представителния 
ансамбъл за народни песни и танци „Китна Тракия.“ 
На сцената в Одрин се изявиха и деца от хасковския 
танцовия състав „Пъстрица.“ 

По време на тържеството със златен медал „Капи-
тан Петко войвода“ с лента бе награден генералният 
консул на Република България в Одрин Борислав Ди-
митров за заслуги към тракийската кауза. Наградата 
от името на ЦР на СТДБ бе връчена от Краснодар Бе-
ломорски. 

В Деня на светите братя Кирил и Методий учени-
ците в българското неделно училище „Иван Вазов“ 
в Одрин получиха подаръци – раници, пълни с кни-
ги, чиито автори са Христо Ботев, Иван Вазов, Дора 
Габе, Николай Райнов, Генчо Стоев и други. Дарение-
то, на което се радваха българските деца бе направе-
но  от Тракийското дружество „Георги Сапунаров“ и 
читалище „Тракия 2008“, благодарение на подкрепа-
та от хасковски спонсори и столичното издателство 
„Захарий Стоянов“, чиито директор Иван Гранитски 
е член на Върховния комитет на СТДБ.

   ай в дрин

  редседател т на С Б р ре нов ред а етника 
на Светите равноа остолни брат  ирил и етодий ред 
Националната библиотека в столицата

ТРАКИ ЦИ ОТ СТАРА ЗАГОРА 
АСТВА А В НА НА КОН ЕРЕНЦИЯ
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ПРОФ. Д.И.Н. СВЕТЛОЗАР ЕЛДЪРОВ,  
ЧЛЕН НА ТНИ
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Малко информация за шумно реклами-

раното тия дни за гостуване на мощите на 
Св св. ирил и Методий в България.

След дългогодишни археологически раз-
копки, които датират от края на 1858 г., и 
изследвания в държавни, църковни и частни 
архиви в Италия на много учени, през 19 3 
г. проф. Леонард (Ленард) Бойл, ирландец по 
националност и бенедиктински монах в Рим, 
им късмета да открие частица от мощите на 
св. Константин Кирил Философ в домашния 
параклис на стара аристократична фамилия в 
градчето Реканти на адриатическото крайбре-

жие на Италия. Ста-
ва въпрос за само за 
костицата на един от 
пръстите от ръката на 
светеца. 

На 15 ноември 19 3 
г. новоизбраният папа 
Павел  представя 
скъпоценните реликви 
в Сикстинската капела 
пред над 250 архие-
пископи и епископи, 
дошли във Вечния 

град за втората сесия на Ватиканския събор. 
Два дни по късно – на 17 ноември – с още 
по-голяма тържественост и церемониалност 
мощите на св. Кирил са положени в постро-
ения от папа Лъв Х  през 1885 г. параклис 
на двамата славянски равноапостоли в бази-
ликата „Св. Климент“. Честта да отслужи сла-
вянската литургия и да поеме безценната урна 
се пада на епископ Кирил Куртев, изпълняващ 
длъжността Апостолически екзарх на католи-
ците от източен обред в България и делегат 
във Втория ватикански събор. С този жест па-
пата засвидетелства уважение към ролята на 
България за утвърждаване на Кирило-Мето-
диевото дело. Реликвата и досега се съхранява 
в олтара на Горната базилика Сан Клементе  
(а не както някои погрешно си мислят, че е в 
саркофага при гроба на Св. Кирил в подзем-
ното равнище). 

В края на 1974 г. от една кореспонденция на 
Агенция „Ройтерс“ управляващите в България 

случайно узнават, че във връзка с възстановя-
ването и развитието на диалога между Католи-
ческата и Православната църква по молба на 
Цариградската гръцка патриаршия Ватикана 
се е съгласил да даде частица от мощите на св. 
Кирил за новоиздигнатия храм „Св. св. Кирил 
и Методий“ в Солун. По този повод са напра-
вени проучвания по дипломатически и други 
канали. В крайна сметка, въз основа на събра-
ната информация, тогавашната зам.-минис-
търка на външните работи Мария Захариева 
и зам.-председателят на Комитета за изкуство 
и култура проф. Александър Фол в докладна 
записка до секретаря на ЦК на БКП Алексан-
дър Лилов правят заключението, че случаят с 
нищо не накърнява интересите на България и 
не заслужава някаква по-специална реакция.

България винаги е имала първенство в ки-
рило-методиевските честванията в Рим за 24 
май, както в Кирило-Методиевото дело изоб-
що, но така и не успя и досега да се сдобие с 
частица от мощите на св. Кирил, въпреки че 
имаше възможност и го заслужаваше повече 
от всички други.

Тук следва да се изтъкне, че в България 
малко или изобщо нищо не се знае за маке-
донските честванията на св. св. Кирил и Мето-
дий в Рим, които датират от 19 9 г. А е добре 
да се познават, защото тъкмо в последните 
години македонската страна им обръща все 
по-голямо внимание, като умело ги използва 
за пропаганда на своята интерпретация на 
Кирило-Методиевото културно-историческо 
наследство. За сведение и за сравнение след-

ва да се изтъкне, че през 2014 г. Скопие също 
се сдоби с частица от мощите на св. Кирил, 
докато България, въпреки своето първенство в 
прославата на Славянските апостоли, не успя-
ва да го постигне, макар на два пъти официал-
но да е изказвала такова желание – през 2005 
г. от президента Първанов пред папа Бенедикт 
Х  и през 2015 г. от премиера Борисов пред 
папа Франциск. На два пъти го е искал и лич-
но Божидар Димитров, според собствените му 
медийни свидетелства. 

Всеки сам може да си направи сравнение 
как се представя актуалната „сензационна“ 
новина в блгарските медии и каква е истори-
ческата истина. Пълна лъжа е, че Ватикана е 
„върнал“ мощите на Св. Кирил на Солунската 
архиепископия. о се отнася за „частицата 
от ребрата на Св. Методий“, това е измама от 
най-чиста проба. Гробът на Св. Методий до 
сега не е открит, камо ли неговите мощи. За 
„частицата от Св. Кръст Господен“ дори няма 
какво да се коментира.

ай важният въпрос обаче е – кому е 
нужна и с каква цел е организирана тази из-
мамна и безсрамна акция, която според мен 
директно атакува сърцевината на българ-
ското културно историческо наследство и 
вероятно има някаква връзка с актуалната 
фаза на българо македонските отношения? 

„Малката информация“ стана твърде дъл-
га, но който има време  да чете, а който има 
ум  да размишлява. 

Горката България! Бог да я пази от чуж-
ди и свои.
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АНАРИОТСКИ МИСТИ ИКАЦИИ ОКОЛО ГОСТ ВАНЕТО  
НА МО ИТЕ НА СВ  СВ  КИРИЛ И МЕТОДИ  В ЪЛГАРИЯ

150 години страдания и 
гонения. 150 години разбълга-
ряване. Така Македония става 
анти-България.

3. Претенции. 
През 2009 г. МПЦ сложи 

едно тиренце към името си и 
след тиренцето написа „Ох-
ридска Архиепископия , и про-
мени своя герб и своето знаме. 
На стария герб беше изобразен 
охридския храм „Св. Богоро-
дица Перивлепта , построен в 
Х  в., втори катедрален храм 
на Българската охридска архи-
епископия в продължение на 
три века (Х -Х ). 

На новия герб е изобразен 
охридския храм „Св. София , 
съграден по времето на Пър-
вото Българско царство, при 
царуването на Св. княз Борис  
Покръстител. Първоначално е 
синодален храм на Българска-
та охридска патриаршия, след 
това – катедрален храм на Бъл-
гарската охридска архиепис-
копия, днес – обявен за главен 
храм на МПЦ. 

Върху герба е изобразен и 
жезъла от интронизацията през 
1958 г. на архиепископ Доси-
тей, титулуван „Архиепископ 
Охридски и Македонски, въ-
зобновител на Охридската ар-
хиепископия като Македонска 
православна църква“. 

Претенциите за историч-
ност са ясни. Те са несъсто-
ятелни.  И днес Скопие по 
никакъв начин не признава 
българската същност на Авто-
кефалната българска архиепис-
копия в Охрид. И днес Скопие 
нарича Българската екзархия 
просто Екзархията. Днес. Тук 
и сега. 

ВАРТОЛОМЕ  И НЕГОВАТА
„Решението на Вселенска-

та патриаршия идва в точното 
време, за да спре българиза-
цията на македонската църква 
от хора, позоваващи се на ня-
когашната Екзархия , каза ден 
след депешата откъм Фенер 
скопският коментатор Драган 
Павлович-Латас (етнически 
сърбин). Латас говори това, 
което Скопие мисли. 

Тъй било то  България ко-
варно българизира Българската 
Орхидска архиепископия, Бъл-
гарската Екзархия, Българска-
та православна църква, българ-
ското историческо и духовно 
наследство  

Има една Охридска архи-
епископия  Пресветата Ох-
ридска архиепископия на Бъл-
гария. И нейният единствен 
исторически и канонически 
наследник, продължител и пра-
воприемник е Българската пра-
вославна църква.

В става на БПЦ, чл. 1, 
ал. 3 пише: „Самоуправлява-
щата се Българска православ-
на църква – Българска Пат-
риаршия е правоприемник на 
Плисковската архиепископия, 
Преславската патриаршия, Ох-
ридската архиепископия, Тър-
новската патриаршия и Бъл-
гарската екзархия. Тя е единна 
и неделима“. Точка. Единна и 
неделима.

І .
инт ори и фарисеи

През ноември 2017 г. МПЦ 
удостои БПЦ с „братолюбив“ 
ултиматум – ако ни признаете 
за автокефални, ще ви призна-
ем за църква-майка. „Въпросът 
е политически, а не църковен. 
Ако успее финтът с БПЦ, тряб-

ва да честитим на този, който 
го е измислил. Ние (МПЦ) 
няма да получим нищо, а БПЦ 
ще предизвика конфликт в ця-
лото Православие и ще плати 
сметката , казаха още тогава 
църковни анализатори в РСМ.

Около сто пъти написах, че 
БПЦ не може едностранно да 
обяви автокефалност на МПЦ, 
нито да вдигне схизмата. Ос-
вен ако не гори от желание 
да падне в схизма и да взриви 
православния свят. За кефа на 
финтьорите и техните подстре-
катели. Св. Синод отказа да 
играе в тази пиеска и удържа 
на всички ултиматуми, интри-
ги, козни и сделки, на една ци-
нична злоупотреба със Светото 
Православие. 

Минаха 5 години. И кой се 
оказа прав  

Но тогава  О  Тогава наста-
на вой и скърцане със зъби сре-
щу БПЦ  

Развилняха се амбулантни 
търговци с достолепието на 
Църквата ни, разбесняха се де-
журни медийни „богослови , 
съмнителни политперсони, 
реанимирани разколници, ло-
бисти на свободна практика, 
тролове, фарисеи, лицемерци 
и велзевули всякакви – все „ко-
рифеи“ на каноничното право  
И фучаха като стенобойни ма-
шини от телевизор в телевизор. 

Кълняха и проклинаха бъл-
гарските архиереи: „нацио-
нални предатели , „руслямски 
слуги , „обслужват антибъл-
гарски интереси“. Разпорежда-
ха: „Св. Синод да бъде уволнен, 
разследван и съден за антидър-
жавна дейност“. Раздаваха акъ-
ли на митрополитите да вземат 

да се „поразровят в техните де-
бели книги и да открият как да 
се заобиколят каноните , щото 
„когато политическият интерес 
налага, каноните се променят“ 
(така де, какво тук значи ня-
каква си вековечност ). И на-
ставляваха Св. Синод „да не 
се крие зад каноните , „да не 
се размотава и помайва , а да 
„улови историческия миг , да 
„грабне златния шанс“ и (раз-
бира се  има си хас ) „да скъса 
руските окови  

И повтаряха в захлас „си-
новния“ призив на Струмиш-
кия митрополит Наум: „Тези, 
които се противопоставят на 
евроатлантическите интегра-
ционни процеси трябва, да 
бъдат разследвани от специал-
ните служби “. Кои и чии точ-
но служби – не каза. Но каза 
предостатъчно за евроатланти-
ческото лицемерие, наречено 
„Западни Балкани  

И крещяха „Анатема  Ана-
тема  Анатема “  

Днес всички те мълчат. о  
И за какво беше цялата тази ис-
терия

.
Истината е, че МПЦ беше 

и е инструмент, играчка в ръ-
цете на едни геополитически 
фарисеи и лицемерци. Които 
я направиха съучастник на 
своите алчни, студенокръвни 
интереси. Същото важи и за 
РСМ. Според анализатори в 
Скопие, „църковният въпрос“ и 
особено въпросът за Охридска-
та архиепископия, ще налеят 
допълнително масло в огъня. 
„България не държи вратата 
към ЕС заключена – ключът 

е в РСМ. Може би нашите съ-
седи започват да осъзнават, че 
промяната трябва да дойде от-
вътре, при тях. При умела цър-
ковна дипломация можем ясно 
и категорично поставим исто-
рическата основа на Охридска-
та архиепископия , каза проф. 
Ангел Димитров, съпредседа-
тел на историческата комисия. 

Но  Винаги има не едно 
„но“. Нашите съседи си имат 
„учители“.

Когато България наложи 
вето на преговорите с РСМ, 
тутакси избликнаха неколцина 
бивши западни дипломати в 
София и Скопие, плюс всебъл-
гарският „любимец“ Улф Брун-
бауер (спомнете си „митът Ба-
так ). И обвиниха България, че 
„издига нелепи, фалшиви, аб-
сурдни, провокативни, обидни, 
ненаучни, маниакални исто-
рически претенции за някаква 
си идентичност , „възкресява 
балканските призраци , „рази-
грава провинциални циркове , 
„загробва интеграционния про-
цес , за което „българите скъпо 
ще платят“ и изобщо – „лошо 
им се пише на българите   

Та за какво България скъ-
по ще плати  За похитената 
българска история  За „ака-
демичния“ грабеж на лич-
ности, събития, факти, ис-
торически периоди  За още 
по-„академичните“ фалшифи-
кации, измишльотини и фан-
тасмагории  За „принципа“ 
на „историчарите : „Немам 
докази, ама твърдим “  За ме-
тодичното изличаване на бъл-
гарската историческа памет и 
българското самосъзнание ... 

Някои са готови да се отка-
жат и от майка си  Винаги се 
намират такива услужливци.

Тия дни един български 

тв богослов измърмори веле-
мъдро, че с Охридската архи-
епископия има само един ни-
щожен проблем – записана е 
в става на БПЦ и най добре 
ще е БПЦ да си промени с-
тава и да зачеркне тая досад-
на Охридска архиепископия! 

Още по най добре и ев-
росолидарно би било БПЦ 
самоотвержено да зачеркне 
и Плисковската архиепис-
копия, и Преславската пат-
риаршия, и Търновската, 
и Българската екзархия, и 
накрая – Българската патри-
аршия. Та да рухне най сетне 
първата духовна крепост в 
славянския свят – Българ-
ската православна църква. 
Да не се пречка. а глобал-
ния „цивилизационен“ сце-
нарий. 

Тази съблазън не е нова. 
Отколе рекетьори, грабители 
и дребни джебчии натискат и 
Църква, и Държава, и Народ – 
всички нас  – да се отречем от 
себе си, от нашата история, па-
мет, духовност, култура, иден-
тичност и същност  от нашите 
светци и първоучители, апос-
толи и просветители  от св. Ки-
рил, св. Методий, св. Климент, 
св. Наум, св. Сава, св. Горазд, 
св. Ангеларий, св. Княз Борис 
 Покръстител, св. Патриарх 

Евтимий, св. Теодосий Търнов-
ски, св. Киприан Българин, св. 
Паисий Хилендарски . Да ги 
отречем, забравим и презрем. 
И да ги приподнесем другиму. 
Коленопреклонно, за предпо-
читане  В името на „евроат-
лантическите интеграционни 
процеси , пък и да не ни раз-
следват „специалните служби , 
които и да са те

Ами няма да стане.
Източник: о д.ин о



На 28 май 2022 г., в Свиленград се проведе 
Национален съвет на ТМСБ при СТДБ. Присъст-
ваха младежи от Хасково, Димитровград, Стара 
Загора, Созопол, Варна, Бургас, Свиленград и др. 

Гости на заседанието бяха: Красимир Пре-
мянов – председател на СТДБ, Анастас Карчев 
– кмет на Община Свиленград, Краснодар Бе-
ломорски – зам. – председател на ЦР на СТДБ, 
Кирил Сарджев – регионален председател на 
тракийските дружества в Хасковска област, Ва-
силка Вангелова – председател на Тракийско 
дружество „Тракия“, Свиленград.

Националният съвет бе открит от Десислава 
Костова – съпредседател на ТМСБ. 

Младите тракийци бяха приветствани от пред-
седателя на СТДБ г-н Премянов, който изтъкна 
значимостта на ТМСБ за Тракийската органи-
зация. Приветствени думи отправиха Кмета на 
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– Орган на Съюза на тракийските дружества в България –  Со и   ул  „Сте ан араджа“ -  тел     ечат  Н Н  
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ПРЕДСТОЯЩО

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ТМС  ПРИ СТД

ВАЛЯ ГЕОРГИЕВА

На 13 май т.г. тракийци от По-
морие посетиха град Енидже, Тур-

По решение на ЦР на СТДБ за работа в полза на тра-
кийската кауза кмета на община Гоце Делчев Владимир 
Москов бе награден с плакет „125 г. организирано тра-
кийско движение в България.“  

Плакетът връчи посланик Илко ивачев, член на ВК 
на СТДБ.

Централният съвет на ПП „Политически клуб 
„Тракия““ на основание на чл. 9, ал.2, т.1 от Устава 
на ПП „Политически клуб „Тракия““

СВИКВА
Национална конференция на ПП „Политически 

клуб „Тракия“ на 12 юли 2022 г. в заседателната 
зала на СТДБ, София, ул. „Стефан Караджа“ № 7А, 
от 13.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Отчетен доклад за дейността на ПК Тра-

кия за периода 2017-2022 г.
                      Докладва: Стефан Начев – 

председател на ПП „ПК „Тракия“
2. Промени в устава на ПП „Политически 

клуб Тракия“
                     Докладва: Стефан Начев – пред-

седател на ПП „ПК „Тракия“
3. Промени в състава на Централния съвет 

на ПП „ПК „Тракия“.
                                Докладва: Стефан 

Начев – председател на ПП „ПК „Тракия“
4. Разни.

К ЕТЪТ НА ОБ ИНА 
ОЦЕ ДЕЛ Е   

ЛАДИ ИР ОСКО   
С НА РАДА ОТ СТДБ

ТРАКИ ЦИ ОТ ПОМОРИЕ  
НА ПОСЕ ЕНИЕ В ЕНИД Е

ция. Посещението бе организира-
но от кмета на град Поморие, г-н 
Иван Алексиев и ТД „Одринска 
епопея“. 

Енидже е родно място на поко-
ления тракийски българи, чиито 
потомци днес живеят в Поморие. 

На снимката: кметът на град 
Поморие, г-н Вардар – кмет на 
гр. Енидже и общински съветни-
ци, почетният председател на ТД 
г-жа Елена Мурджева, сегашният 
председател – г-жа Ана Тодорова, 
членове на ТД „Одринска епопея“.

Общината г-н Анастас Карчев и председателката 
на тракийското дружество в Свиленград Васил-
ка Вангелова. 

Съпредседателят на ТМСБ Цанко Атанасов 
изнесе отчетен доклад за периода от 4 септем-
ври 2021 до 28 май 2022 г. Участниците в Нацио-
налния съвет приеха отчета, а в последвалите 
разисквания по него, изказалите се констати-
раха, че през отчетния период ръководството и 
членовете на младежката организация са рабо-
тили активно за тракийската кауза. 

В изказването си Десислава Костова подчер-
та важността на участието на младежите в меро-
приятията от Националната програма на Съюза 
и набеляза посоките за подобряване дейността 
на ТМСБ. 

Младежи – тракийци поднесоха цветя на па-
метниците: Одринска епопея, Кръстно знамение, 
ген. Никола Иванов и Капитан Петко войвода. 
Госпожа В. Вангелова запозна гостите с истори-
ята на града и историческите забележителности 
в с. Мезек.



В събора-поклонение участваха Кр. 
Премянов, председател на СТДБ, Михаил 
Вълов, зам. председател на ЦР на СТДБ и 
председател на ТД „Тракия“ в гр. мбол, Ки-
рил Сарджев, член на ЦР на СТДБ и предсе-
дател на ТД „Георги Сапунаров“ в Хасково,  
Маргарит Петров, зам.-председател  на ВК 
на СТДБ и председател на ТД „Бойко Ча-
вдаров“ в Харманли, Кирил Киряков, зам.-
председател  на ВК на СТДБ и председател 
на ТД „Лазар Маджаров“, Сливен, членовете 
на Върховния комитет на Съюза: Тодор Ка-
ваков,  председател на ТД „Капитан Петко 
войвода“ в Димитровград, Нели Анастасова, 
председател на ТД „Стоян Мавродиев“, Тър-
говище, Никола Георгиев  Илчев, председа-
тел на ТД „ ни Попов“, Ивайловград, Ма-
риана Ликова, председател на ТД „Тракийско 
сърце“ в Кърджали, Веселин Костов, пред-
седател на ТД „Тракия 1922“ в Крумовград, 
Вяра Петрова, председател на тракийското 
дружество в Карнобат, Цанко Атанасов, член 
на ЦР на СТДБ, председател на Старозагор-
ското тракийско дружество и съпредседател 
на ТМСБ, Десислава Костова, член на ЦР на 
СТДБ и съпредседател на ТМСБ, член-корес-
пондент проф. Георги Михов, д-р Ваня Ива-
нова, Светла Пълева, Искра Чернева, кметът 
на община Ивайловград Диана Овчарова, 
тракийци от дружествата в София, Велико 
Търново, Търговище, Варна, Бургас, мбол, 
Стара Загора, Сливен, Димитровград, Хар-
манли, Хасково, Крумовград, Ивайловград, 
Любимец, Кърджали, Созопол, Карнобат и 
др., граждани и гости на Ивайловград.

Поклонението пред паметта на избитите 
жертви започна със заупокойна молитва, от-
служена от отец Георги пред мемориалния 
комплекс, продължи с трогателен рецитал, 
изпълнен от деца и с тържествени слова на 
официалните лица.

„Всяка година сме тук, защото паметта 
на избитите деца ни вика, за да направим 
своя дълбок поклон пред тях, пред невинния 
детски живот. Аз съм майка и като майка не 
мога да си представя ужаса, който са прежи-
вели жените тук, на Илиева нива. Нека нико-
га това, което се е случило, не се повтаря“, 
заяви  в словото си кметът на Ивайловград 
Диана Овчарова.

Заместник председателят на 47 ото 
ародно събрание ристиан Вигенин 

подчерта, че историята на българския на
род е дълга и повечето  страници са на
писани не с мастило, а с кръв. „С кръвта 
на нашите славни революционери и воини 

по бойните полета, но и с кръвта на невинни 
жени и деца, чиито единствен грях е, че са 
българи и православни християни. Събития 
като днешното ни припомнят един от най-
тъжните периоди в новата ни история – ко-
гато за втори път след Освобождението през 
1878 г. българите докосват националния иде-
ал за обединение на народа в една държава, 
но мечтите отново са посечени – и в пряк, 
и в преносен смисъл. И сякаш разбрала, че 
българският дух не може да бъде сломен, 
че стремежът към свобода, независимост и 
достоен живот е вплетен в гените на бъл-
гарина, османската власт стига до най-теж-
ките престъпления, извършвани от човека 
– етническо прочистване на стотици хиляди 
българи от поробената тракийска земя и ма-
сово изтребление на десетки хиляди тракий-
ци. В опит да заличи дори спомена за тези 
събития, башибозукът посяга и на децата 
пеленачета. ...Но ние не забравяме  Тук вся-
ка година България си припомня кървавата 
рана, нанесена в мрачната есен на 1913 г. и 
преживява отново болката от нея. Днес, със 
сълзи на очи, но вярвам и със стиснати юм-
руци, отправяме молитва за душите на онези 
над 200 деца, които остават завинаги тук, 
на Илиева поляна, които така и не стигат до 
пределите на свободна България. Днес е по
вод отново да си припомним, че стотици 
хиляди семейства на тракийци все още 

чакат справедливост. Че турската държа-
ва, наследник на разпадналата се Османска 
империя, не иска да поеме отговорност и да 
обезщети прокудените и разорени бежанци. 
Че България, която ги приюти, продължава 
да бъде длъжник на тях и на техните наслед-
ници. аша обща отговорност е тази спра
ведливост да бъде въздадена. Но нека днес, 
особено на фона на събитията около нас, да 
си пожелаем едно: икога повече да няма 
война на нашата земя! ека нашите деца 
живеят в мир! Нека отстояваме живота и 
свободата си  Поклон “

В речта си на възпоменателната церемо-
ния председателят на Съюза на тракий
ските дружества расимир Премянов 
благодари на Община Ивайловград и 
лично на Диана Овчарова за организира
нето на поклонението, на всички тракий
ци за това, че пазят паметта за миналото 
и подчерта, че традицията за провеждане на 
събора трябва да се съхрани, защото се прек-
ланяме пред ценността на детския живот и 
пред тежката бежанска орис, съпътствана 
от кръв и сълзи. Той определи извършени
те жестокости над тракийци като първия 
геноцид през миналия век, който за да не 
бъде забравен, ще бъде увековечен в нци
клопедия Тракия, над която работи екип 
на Тракийския научен институт и БА .

Всяка година вицепрезидентът Илияна 

отова е на Илиева нива заедно с тракий-
ци. Тази година неотложни ангажименти не 
 позволиха да присъства, но беше предста-

влявана от член на своя екип, който прочете 
паметен адрес от името на госпожа Йотова. 
В него вицепрезидентът заявява следното: 

„ верявам ви в твърдата подкрепа на 
президентската институция за тракийска
та кауза. Следваме мъдрия съвет на тракий-
ците „Прощаваме, но не забравяме“. Ще про
дължим да настояваме за справедливост за 
потомците на тракийските бежанци.“  

Йотова благодари на община Ивайловград 
и на Съюза на тракийските дружества в Бъл-
гария, че за пореден път организират деня 
за памет и почит. „Благодаря на Съюза на 
тракийските дружества в България и на 
неговия председател г н расимир Премя
нов, които въпреки трудностите толкова 
много години пазят паметта и я предават 
на поколенията“, посочва вицепрезидентът. 

„В началото на юни осиротелият мемори-
ал на Илиева нива за поредна година съби-
ра потомци на тракийци от цяла България. 
Под изгарящите лъчи на слънцето скланяме 
глави пред детската голгота. Времето е без-
силно да изпепели паметта за трагичните съ-
бития на 1913 г., които написаха едни от най-
тъжните страници в българската история. В 
небето над тази земя са ангелите на над 200 
български деца, които не успяха да опознаят 
света и да сбъднат мечтите си  Днес живеем 
с раната на десетки хиляди български семей-
ства, прогонени от родните си домове, загу-
били своите близки“, пише Илияна Йотова и 
подчертава, че никой няма право да прена-
писва историята на това мъченичество. 

„Но 1913 година е и величава – заради си-
лата на човешкия дух, несломимата вяра, за-
ради безграничната любов към Род и Родина, 
заради героизма на обикновения човек, който 
искаше да опази дома и семейството си, вяра-
та, българското“, изтъква вицепрезидентът. 

За госпожа Йотова тракийци са „при
мер за това как почитта към саможертва
та и паметта за предците са непресъхващ 
извор на патриотизъм и национално са
мочувствие“.

След тържествените слова присъстващи-
те запазиха едноминутно мълчание в памет 
на жертвите. 

Пред мемориалния комплекс прозвучаха 
изпълнения на тракийски хор „ ни Попов“ 
от Ивайловград.

Паметникът на избитите деца бе отрупан 
с цветя, а към небето полетяха 200 балона с 
цветовете на българския трибагреник.

Брой 11  10 юни 2022 г.
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