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От години изследвам 
историята на тракийските 
българи, главно от Западна 
(Беломорска) Тракия. В ре-
зултат на тези мои изслед-
вания се появиха няколко 
статии и книгата „История 
на село Ефрем“ (която е 
паралелна история на две 
селища – Ефрем, Хасков-
ско и Съчанли, Беломорска 
Тракия). По време на тези 
дирения най-много ме по-
разиха високите нравствени 
добродетели, които са при-
тежавали нашите предци – 
някогашните тракийски бъл-
гари. Това ме подтикна да се 
опитам да систематизирам в 
настоящата статия техните 
най-характерни положител-
ни качества (характероло-
гични черти), проявени по 
време на съдбоносните съ-
бития, сполетели ги през ХХ 
век. Разбира се, без да пре-
тендирам за изчерпателност.

"ЮНАЧНИ БЪЛГАРИ“ 
(АКАД. ЛЮБОМИР 

МИЛЕТИЧ).
През втората половина на 

1913 г. българското христи-
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янско население в Източна 
(Одринска) и Западна (Бе-
ломорска) Тракия преживя-
ва голяма трагедия само за 
това, че са българи. Това, 
което се е случило с тях по 
време на турската реоку-
пация и на т.нар. гюмюр-
джински автономисти, акад. 
Милетич определя като: 
„разорение“, „погром“, 
„човешка касапница“, „най-
ужасните избивания, на 
които българщината е била 
подложена“…  Но според 
проф. Делчо Порязов истин-
ската дума, която отразява 
съдържанието на тези тра-
гични събития, описани от 
акад. Л. Милетич, е намере-
на едно десетилетие след не-
говата смърт в Конвенцията 
на ООН от 1948 г.: „престъ-
пление срещу човечеството 
– геноцид“. 

Времената на големи 
изпитания раждат сред 
тракийското население 
„юначни българи“ (Л. Ми-
летич), истински герои. 
Един от тях е войводата Ди-
митър Маджаров: „скромни-
ят, но инак велик патриот 

Маджаров“, по думите на 
Милетич. Тракийските бъл-
гари го наричат в песните си 
„Маджаро льо, наша дър-
жаво“. Преди българската 
военна част (7-ма погранич-
на дружина и опълчение) да 
се оттегли от Беломорска 
Тракия, подпоручик Добрев 
предлага на войводата Ма-
джаров да замине заедно с 
тях. Вижте само какъв отго-
вор дава той: „Всякога мога 
да си пробия път и да избя-
гам опасността, но мисля 
си, в България и без мен има 
много българи, ако и аз избя-
гам, какво ще стане с тези 
българи тук. Вървете си 
вие, аз ще остана тук и ка-
квато е участта на цялото 
българско население, такава 
ще бъде и моята.“ 

Войводата Маджаров ос-
тава и заедно със своята чета 
действително се превръщат 
в истинска „държава за-
крилница“ за българското 
християнско население в 
Беломорска Тракия. Заедно 
с другия прославен войвода 
– Руси Славов (Русьо войво-
да), организират отбраната 

на българските села, съз-
дават куриерска служба и 
тайна поща между селата, а 
по-късно двете чети охраня-
ват многохилядната колона 
от бежанци от град Фере до 
село Ятажик (Маджарово) 

на река Арда. Проф. 
Д. Порязов определя 
действията на войводата 
Руси Славов като „неве-
роятен патриотизъм“. 
Според него постъпките 
на Маджаров са логич-
ни – той е тракиец, ро-
дом е от село Мерхамли 
(Софийска околия), тук 
са неговите земляци и 
род. Докато Русьо вой-
вода е от равно Загоре и 
бедстващото тракийско 
население е далеч от не-
говото родно място. Но 
той бърза да помогне на 
мъченицата Тракия. 

Тракийските българи 
и в частност съчанлий-
ци дължат много на Ди-
митър Стаматев (Тер-
зията) – дългогодишен 
председател на револю-
ционния комитет (1901 
– 1912 г.), мухтар, а след 

това кмет на село Съчанли 
и организатор на героична-
та съпротива срещу баши-
бозушките нападения през 
1913 г. Стаматев е вуйчо на 
майка ми, която в спомени-
те си говореше с голям рес-
пект за него. Според нейни 
устни сведения, той е учил 
известно време в Одрин. 
От негови запазени писма 
до войводите Маджаров и 
Славов, както и до кметове-
те на съседните села Мана-
стир и Доганхисар личи, че 
е бил образован за времето 
си българин. На призивите 
на гюмюрджинските турски 
автономисти (които изпра-
щат три делегации) Съчан-
ли да се предаде, кметът 
Стаматев дава гордия отго-
вор: „Ще измрем до един, но 
не се предаваме“. Запазена-
та от това време единствена 
негова снимка дава добра 
представа за външността 
му: човек личен и предста-
вителен, поглед строг, про-
ницателен, мустаци – „па-
найотхитовски“.

ÄÎÁÐÎÄÅÒÅËÈÒÅ ÍÀ 
ÒÐÀÊÈÉÑÊÈÒÅ ÁÚËÃÀÐÈ

Ученическият конкурс „Завръщане към корените“ 
(Родовата памет е жива) завърши с тържествена це-
ремония в Триъгълната кула на Сердика. Конкурсът се 
организира от Съюза на тракийските дружества в Бъл-
гария и тракийско сдружение „Завръщане към корени-
те“ и „По обратния път на дедите ни“. Патронажът над 
конкурса в София е на кмета на Столичната община 
Йорданка Фандъкова.

Проф. д-р Георги Янков, 
заслужил професор на УНСС

ДИАЛОГЪТ 
НА ТРИ МОРЕТА – 

РЕАЛНОСТ И 
ПОЖЕЛАНИЯ

ÂÐÚ×ÅÍÈ ÁßÕÀ ÍÀÃÐÀÄÈÒÅ ÍÀ 
„ÇÀÂÐÚÙÀÍÅ ÊÚÌ ÊÎÐÅÍÈÒÅ”

Тържествена церемония в 
Триъгълната кула на Сердика

На заседание на Централното ръководство на 
Съюза на тракийските дружества в България на 18 
юни т.г. бе решено: да се свика Общо събрание на 
Върховния комитет на СТДБ на 25 януари 2020 г. 
от 11 часа в Тракийския дом в София, ул. „Стефан 
караджа“ 7А при следния дневен ред: 1. Отчет за 
дейността на СТДБ през 2019 г. (Докладва Красимир 
Премянов, председател на СТДБ и работна група); 2. 
Приемане на План-програма за дейността на Съюза 
за 2020 г.(докладва Красимир Премянов и работна 
група); 3. Отчет за изпълнението на  бъджета за 2019 
г.(докладват проф. Стати Статев и Даниела Хубчева); 
4. Приемне на бюджета за 2020 г. (докладват проф. 
Стати Статев и Даниела Хубчева) и 5. Разни.

Централното ръководство разгледа и прие про-
грамата за второто полугодие на 2019 г. Голяма част 
от проявите са насочени към 175-ата годишнина от 
рождението на Петко войвода, отбелязването на 
116-ата годишнина на Илинденско-Преображенското 
въстание,и 85-ата годишнина на Тракийския научен 
институт.

Продължава на 2-а стр.

От години изследвам янско население в Източна 

Проф. д-р Георги Янков е осно-
вател и ръководител на катедра 
„Политология“ в УНСС. Тя е пър-
вата българска катедра по Поли-
тически науки, станала член на 
Европейския консорциум за поли-
тически изследвания. Проф. Янков 
има над 200 публикации. Неговият 
фундаментален труд „Политоло-
гичната мисъл от древността до 
наши дни“ е претърпял три изда-
ния. Включен е в енциклопедията 
„Научната слава на България“ на 
Висша книжовна школа „Сириус“. 
През 2013 г. е удостоен от Акаде-
мичния съвет на УНСС със звание-
то „заслужил професор“(professor 
emeritus). Той е автор на първото 
по рода си изследване „Най-успеш-
ните български министър-предсе-
датели (1879 - 2009)“. Проф. Янков 
е член на Върховния комитет на 
Съюза на Тракийските дружества 
в България.

ОБЩО СЪБРАНИЕ 
НА ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ – 

НА 25 ЯНУАРИ 2020-А

въстание,и 85-ата годишнина на Тракийския научен 
Продължава на 2-а стр.
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ÂÐÚ×ÅÍÈ ÁßÕÀ ÍÀÃÐÀÄÈÒÅ...

УЧЕНИЦИ ОТ АЙТОС 
ПИШАТ ДО СТДБ

  За конкурса четете и на стр. 5
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На тържеството в Триъгълната кула дой-
доха ученици от столични училища – учас-
тници в конкурса, директори на училища, 
преподаватели, консултанти, ръководители 
на фолклорни групи, родители, потомци на 
тракийски бежанци, приятели на тракийска-
та идея. С топли думи към присъстващите 
се обърнаха председателят на Съюза на тра-

кийските дружества Красимир Премянов 
и началникът на Регионалното управление 
по образование – София д-р Ваня Кастрева. 
Те връчиха голеемите награди на конкурса. 
Във връчванато на наградите участваха още 
зам. председателят на Централното ръко-
водство на СТДБ Краснодар Беломорски, 
научният секретар на Тракийския научен 
институт д-р Ваня Стоянова, председател-

ката на Софийското тракийско дружество 
Божана Богданова – ръководител на тракий-
ското сдружение, инициатор на конкурса.

Присъстващите бяха поздравени от фол-
клорната формация „Житената питка“ при 
Софийската гимназия за хранителни и слад-
карски технологии и  детската фолклорна 
група при 148 ОУ „Акад. Любомир Миле-
тич“.

В словото си председателят на 
Съюза на тракийските дружества 
в България Красимир Премя-

В програмата са националните тракийски събори 
на Петрова нива, в с. Аврен, в с. Славейно, „Богоро-
дична стъпка“ в Старозагорските минерални бани, На-
ционалните хайдушки празници „Капитан Петко вой-
вода“ в Чепеларе и Националният събор поклонение 
в Маджарово. Очертана бе и дейността на Литератур-
ния салон в Тракийския дом. Рзагледана бе и изда-
телската дейност на Съюза. Предстои излизането на 
Известията на ТНИ, „Разорението на тракийските бъл-
гари през 1913 г.“ от Любомир Милетич на руски език, 
„Тракийска сбирка“ – опис на Научния архив на БАН 
и др. Взето бе решение за награждаване на заслужи-
ли дейци и съмишленици на тракийското движение с 
юбилейния медал „175 години Капитан Петко войво-
да“. Преди откриването на заседанието председателят 
на СТДБ Красимир Премянов връчи възпоменателния 
медал „Капитан Петко войвода“ на проф. Стати Статев 
– член на Централното ръководство на СТДБ.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 
ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ...

В програмата са националните тракийски събори 
Продължение от 1-а стр.

На церемонията в Триъгълната кула на Сердика бяха връчени на-
гради, грамоти и символи на победителите в националния конкурс за 
ученици за есе и разказ на тема „Завръщане към корените“ (Родовата 
памет е жива) на участниците от  столичните училища.

Голямата награда за есе и разказ на тема „Завръщане към корените“ 
(Родовата памет е жива) получиха Йордан Игнатов, 7 клас – София (не-
говото есе поместваме в броя), Виктория Карчина, 7 клас – Бистрица, 
Виктория Лолова, 6 клас – София и Христина Грешева, 7 клас – София.

Специалната награда „Отличена творба“ за есе и разказ на същата 
тема бе връчена на Анджела Джунелова, 6 клас – София, Анджелина 
Стефанова, 6 клас – София, Васелена Гроздева, 6 клас – София, Димана 
Димова, 4 клас – София, Жени Здравкова, 6 клас – София, Милослава 
София Михайлова, 9 клас – София и Ралица Спасова, 6 клас – Бистрица.

Специалната награда „Отличена творба“ за рисунка на тема „Моето 
родословно дърво“ (Завръщане към корените) се присъжда на Михае-
ла Ангарева, 11 клас – София.

Грамоти за участие в националния конкурс за есе и разказ на тема 
„Завръщане към корените“ (Родовата памет е жива) бяха връчени на 
Асения Жекова, 6 клас, Бетина Иванова, 7 клас, Бисер Павлов, 6 клас, 
Ванеса Василева, 6 клас, Ванеса Стоименова, 7 клас, Виктория Бени-
на, 6 клас, Габриела Бечева, 6 клас, Ева Евтимова, 6 клас, Елена Стой-
нова, 6 клас и Яна Александрова, 6 клас – всички от София.

За съпричасност към ученическия конкурс бяха наградени и чети-
рима учители по български език и литуратура: Валентина Ченгелиева, 
192 СУ „Христо Ботев“ – Бистрица, Веска Малиева, 122 СУ „Николай 
Лилиев“ – София, Петя Дерменджиева  и Стоян Панчовски – 1 СУ 
„Пенчо Славейков" – София.

Голямата награда за участие в инициативата „И в добро и зло пома-
гали си дедите ни“ и инициативи, свързани със значими дати и съби-
тия се връчвана Георгия Райкова от 11 клас, София.

За участие в националната инициатива „И в добро и в зло помагали 
си дедите ни“ са наградени фолклоната група „Житената питка“ при 
Софийската гимназия за хлебни и сладкарски технологии с ръково-
дители Боряна Райкова и участници Асен Давидков, Веселин Стефа-
нов, Георгия Райкова, Емилия Ангаоржова, Николай Гиргинов, Петър 
Ангарев, Радост Данева и Светломира Младенова, всички от 11 клас. 
Боряна Райкова – заместник директор на тази гимназия получава на-
града за съпричастност към националните инициативи на тракийската 
организация.

За участие в националните инициативи на СТДБ и тракийското 
сдружение „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите 
ни“ награда бе връчена и на детската фолклорна формация към 148 ОУ 
„Акад. Любомир Милетич“ с ръководител Марио Атанасов и ученици 
от първи, втори и трети клас.

За участие в националните тракийски инициативи грамоти бяха 
връчени на групи от 1 СУ „Пенчо Славейков“, 2 СУ „Акад. Емилиян 
Станев), 18 СУ „Уилям Гладстон“, 88 СУ „Димитър Попниколов“, 129 
ОУ „Антим I“, 134 ОУ „Димчо Дебелянов" и 148 ОУ „Акад. Любомир 
Милетич“. И 10 директорr на училища получават грамоти: Веселка Те-
павичарова, 1 СУ „Пенчо Славейков“, Лилия Торньова – 2 СУ „Акад. 
Емилиян Станев“, Величка Стойчева  – 18 СУ „Уилям Гладстон“, Над-
ка Воденичарова – 88 СУ „Димитър Попниколов“, Ивета Германова 
– 122 СУ „Николай Лилиев“, Богдана Николова, 129 ОУ „Антим I“, 
Весела Палдъмова – 134 СУ „Димчо Дебелянов“, Ани Деянова – 148 
ОУ „Акад. Любомир Милетич“, Лилия Чавкарска, 192 СУ „Христо Бо-
тев" и Таня Новкиришка – Софийска гимназия за хлебни и сладкарски 
технологии.

Същата грамота получават и Лиляна Евтомова, преподавателка в 
129 ОУ „ Антим I“ и Анета Пиперова, училищен психолог в същото 
училище.

Шести ученически гвардейски отряд 
от СУ „Христо Ботев“ в Айтос, изпрати 
писмо до председателя на СТДБ, с мол-
ба отрядът да бъде включен  в тържест-
вената заря-проверка на Петрова нива, 
посветена на 116-години от Илинденско-
Преображенското въстание. В писмото, 
подписано от директора на училището 
Пенка Кирязова, се казва: 

На 12 април 2019 г. тържествено бе 
връчено знамето на шести ученически 
гвардейски отряд на Средно училище 
„Христо Ботев“, град Айтос. Церемони-
ята се проведе под патронажа на Прези-
дента на Р България – господин Румен 
Радев, с любезното участие на Нацио-
налната гвардейска част. Целта на учени-

ческия отряд е да участва в патриотични 
прояви и да възпитана у младите хора 
обич към родината.

Затова се обръщаме към Вас за съдей-
ствие, Шести ученически гвардейски 
отряд от СУ „Христо Ботев“ в Айтос да 
бъде включен в тържествената провер-
ка – заря, посветена на 116 годишнина 
от избухването на Илинденско-Преобра-
женското въстание, която ще се проведе 
през месец август 2019 г. в историческата  
местност „Петрова нива“, община Малко 
Търново.

Патриотичната дейност на млади-
те хора е похвална и ръководството на 
СТДБ ще направи необходимите постъп-
ки за удовлетворяване на тяхната молба.

ËÀÓÐÅÀÒÈÒÅ ÍÀ 
Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÈß ÊÎÍÊÓÐÑ



Продължава в следващия брой

Любомир Шопов:

Продължение от 1-а стр.

На снимката председателят на револю-
ционния комитет е в пълно бойно снаря-
жение – с пушка Маузер „при нозе“, сабя, 
револвер в пояса, патрондаши, паласки… 
Именно такъв човек е могъл да ръководи 
героичната отбрана на село Съчанли (а и 
на Манастир) срещу башибозушките на-
падения през 1913 г. 

В настоящата кратка статия не е въз-
можно да се спрем на подвига на стотици-
те знайни и незнайни българи от Беломор-
ска Тракия. Ще си позволим да споменем 
само имената на Ангел Карамитрев, кмет 
на Доганхисар и председател на „Доган-
хисарската република“, както и на Ангел 
Армутлиев, секретар–бирник на община-
та.

В големите изпитания през 1913 г. не 
само мъжете, но и жените проявяват го-
ляма издържливост и безстрашие. В спо-
мените си Георги Зорнаджиев разказва 
за една българка от село Съчанли на име 
Янке Гъчева, която проявява безстрашие, 
на което мнозина мъже не биха били спо-
собни. След като селото е разорено и опо-
жарено, по време на бягството няколко бе-
жанци се скрили в една горичка от хвойна. 
Фанатизирана група башибозуци правели 
претърсване за укрили се бегълци – те 
вървели на около 50 крачки един от дру-
ги. „Когато един от тях дошъл вече съвсем 
близко до Янке, тя скочила и се хвърлила 
отгоре му, хванала го за гърлото, повали-
ла го на земята и го удушила. Успяла да се 
измъкне, след като цялата група се отдале-
чила.“ След преселването в България тази 
безстрашна жена живееше в село Ефрем и 
доживя до дълбока старост. В селото сега 
живеят нейните правнуци: Елена Грозева 
Янкова–Аврамова, Митко Грозев Янков и 
Божин Стоянов Тодоров.

СОЛИДАРНОСТ И 
ВЗАИМОПОМОЩ.

Солидарността и взаимопомощта са 
характерни за тракийските българи по 
време на големите изпитания през втората 
половина на 1913 г. На 22 август с.г. над 
500 башибозуци нападат село Манастир. 
На помощ на манстирци се притичва една 
дружина от около 60 въоръжени съчанлий-
ци под ръководството на Димитър Стама-
тев (Терзията). Обединените сили на двете 
села нанасят поражение на далеч по-мно-
гобройния нападател. За тази победа се съ-
държат сведения в писмото на кмета на Съ-
чанли – Стаматев, до този на Доганхисар. 
В него се посочва, че точно в такива време-
на се „узнава и народността и братство-
то“. А ето и текста на цялото писмо: 

„22 август 1913 г., с. Съчанли.
До Гуспудина кмета в село Доган  Хисар
Г-нъ кмете,
Щом като получите писмото ни, вед-

нага да разпоредите пощата ни, която 
ви изпращаме, и по-скоро да саобщите 
вашите новини, пакъ за нашите, ако пи-
тате, таз сутрин Манастир нападнаха 
турците, башибозук и до един ги разпръс-
нахме, турците бягат и засега има около 
25 души турци завързани: тук не знаемъ 
как ще станат, а пък населението, деца-
та, жените дойдоха в нашету село, зато-
ва, ако четата там не е нужна толкува 
към вашата страна, по-скору да прис-
тигнат за нашите места. Обаче нашето 
население е на ноги, ще ве молим, ако е 
възможно, да ни изпратите няколко па-

трони, мартинцки, а по-малко маузерцки. 
Затова ще ни задължите крайно, понеже 
в такова време се узнава и народността 
и братството, и пак повтарям и крайно 
ве молим, колкото може да ни се изпълни 
желанието, доколкото можете.

Съсъ поздрав Опщ. Кмет.
(P.S.) Помислете, ако ще теглим още 

много време, трябва да се разправите 
сасъ агентите Дедеагачки, възможно ли е 
да ни запазят в градът при тях си, та да 
ни се съобщите, безъ друго да се напълним 
в Дедеагач.

След сражението населението на село 
Манастир се преселва в Съчанли. Бежа-
нците са приютени братски, но след едно-
седмичен престой се връща обратно смя-
тайки, че няма да бъдат нападнати отново. 
На 4 и 5 септември 1913 г. една автоно-
мистка орда от 2 хил. души напада двете 
села (Манастир и Сачанли). Силите са не-
равни и при тези обстоятелства е дадена 
предварително уречената парола – цялото 
население да се изтегли към Доганхисар. 
Картината на изтеглянето на сачанлийци 
от родното им село, описана от очевидеца 
А. Попов, е потресаваща: „Същата вечер 
в с. Съчанли всички бяха обути, стегнати. 
Зловещият вой на кучетата предвещава-
ше, че ще се случи нещо лошо… Гърмежи-
те безспирно се чуваха по-близо. Виковете 
„Аллах“ и „Илери“ достигаха до ушите 
на децата и жените, смесени с олелията 
на хората. Шепата въоръжени храбре-
ци правеха последни усилия да задържат 
озверелия башибозук, но беше напразно. 
Пламна черквата, училището, цялото 
село.“ 

Бегълците от Съчанли и други българ-
ски християнски села намират временно 
приют в прочутата „Доганхисарска репу-
блика“. След като на 8 и 9 септември 
Доганхисар е нападнат и запален, 
бежанците се оттеглят в Дедеагач, 
където търсят защита от консулите 
(която не получават). На 23 септем-
ври 1913 г. (неделя) башибозуци и 
войници, по заповед на командира 
на въоръжените сили на т.нар. Гю-
мюрджинска автономна република – 
майор Сюлейман Аскери (заповедта 
е публикувана в книгата на турския 
историк Айдънлъ, документ № 5),  
подкарват нещастните бежанци по 
шосето към град Фере. Ето потре-
саващият разказ на очевидеца на съ-
битието Мавер Калоянов: „Когато 
народът се беше събрал при казар-
мите (в гр. Дедеагач – б.м. Г.Я.) на 
23 септември и когато башибозу-
ците го подбраха да го карат с бой 
дигна се такъв сърцераздирателен 
общ вик на многохилядния народ, 
че цял Дедеагач потрепера, целият 
град стана на крак; камък да беше 
човек, не можеше да не проплаче.“ 

Ето това, съвременни Кирякстеф-
човци и Рачкопръдлевци, се нарича 
етническо прочистване и то извър-
шено през ХХ век! (Рачко Пръдлèто, 
герой от романа „Под игото“ на 
Иван Вазов, доносник на турския 
конак). Това не е „далечна история", 
не е „въпрос на други нации“.

Страшна участ сполетява тракий-
ските бежанци от 23 септември до 4 
октомври 1913 г. по пътя им от Деде-
агач до село Ятажик (Маджарово), 
наречен от Л. Милетич „кървавият 

път“. Големите жертви на насилието са 
децата. Но и при тези тежки условия сме 
свидетели на примери на солидарност и 
взаимопомощ, особено при преминава-
нето на река Арда. Митре Стаматов Ар-
кумарев от четата на Маджаров разказва 
на акад. Милетич: „Тази цялата нощ (на 
4 септември 1913 г. – бел. Г.Я.) на гърб 
прекарвахме децата (през р. Арда); аз сам 
пренесох 27 деца.“ 

Солидарността между някогашните 
тракийски българи се съхранява и през 
периода 1919 – 1925 г. и в по-късни вре-
мена. В спомените си д-р К. Бакърджиев 
разказва следното за известния тракийски 
деятел Георги Сапунаров (чието име носи 
тракийското дружество в град Хасково): 
„Широка душа носеше. Живееше за дру-
гите… Когато някой беше в затруднено 
положение обичаше да казва: „Дайте де 
го подпрем тоя тракиец.“ Тази солидар-
ност и човещина е характерна и за други 
потомци на тракийските българи. През 
последните десетилетия в речника ни на-
влязоха купешки думи, като „толерант-
ност“, „коректност“ и т.н. Но като че ли 
човечността се позагуби.

ИЗОСТРЕНО ЧУВСТВО ЗА 
НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ.
Обстоятелството, че тракийските бъл-

гари са живеели на границите с други дър-
жави и народи изостря тяхното чувство 
за национална идентичност. За да отстоят 
националната си принадлежност, през ХХ 
век българите от Беломорска Тракия бягат 
на три пъти към „Стара“ България и три 
пъти се връщат по родните места.

Първият път бягат по време на т.нар. 
Гюмюрджинска автономна република 
(август – октомври 1913 г.). Високата 

порта се опитва да представи автономно-
то управление като „независимо народно 
революционно движение“. Но в действи-
телност, както убедително доказва проф. 
Стайко Трифонов, то е подготвено от аген-
тите на младотурския комитет в Цариград. 
Самият министър на вътрешните работи 
Джемал бей по-късно се хвалел, че бил 
„създател на това движение“. Команд-
ният състав на въоръжените сили на авто-
номното образувание се състояло главно 
от турски офицери (както е видно от кни-
гата на турския историк Ахмет Айдънлъ). 
Както вече споменахме, командир на въ-
оръжените сили е майор Сюлейман Аске-
ри бей, генералщабен офицер, участник в 
Триполитанската война и близък на един 
от младотурските водачи – Енвер бей. Гю-
мюрджинското автономно образувание 
„просъществува само два месеца, но те 
бяха напълно достатъчно за разорението 
на българското население и кървава раз-
права с него“. 

От 23 септември до 4 октомври 1913 г. 
десетки хиляди българи бягат в „стари-
те“ предели на Царство България. След 
8 октомври с.г., когато българските войски 
се завръщат в Беломорска Тракия, на ос-
нование на Букурещкия (18 август 1913 г.) 
и на Цариградския (29 септември 1913 г.) 
мирен договор, бежанците се завръщат по 
родните си места.

Вторият път западнотракийските 
българското население бяга по време 
на гръцкото управление (май 1920–1924 
г.). През тези години българите са подло-
жени на натиск. В спомените си войводата 
Стайко Запартов свидетелства: „Насила 
заставяха българите да подписват де-
кларации, че стават гърци.“ А според из-
следването на Анастас Разбойников, „бли-
зо 25 хил. българи от Западна Тракия са 
били изпратени на заточение“. При тези 
обстоятелства изходът е един – преселва-
не в България. Още през 1919 г. в Ньой е 
подписана конвенция между България и 

Гърция за доброволно изселване 
на малцинствата. Костадин Гун-
чев, фотодокументалиста на Бело-
морска Тракия, в своите спомени 
споделя: „… гърците почнаха да 
дават паспорти за изселвание за 
България и аз реших да искарам 
паспорт, да се изселя. Който не 
е оставал под робство нищо не 
знае! Много е тежко под роб-
ство. Идвало е момент да каз-
вам: Нищо да немам, в България 
да съм, при народа си!“20 През 
пролетта и лятото на 1924 г. се из-
селват и последните остатъци от 
българите християни от Западна 
Тракия.

За трети път тракийските 
българи се връщат в Беломор-
ска Тракия по време на Втора-
та световна война, когато тя е 
временно дадена от Германия 
за администриране от властите 
в София. Баща ми дълго време се 
въздържал семейството ни да за-
мине, тъй като не е вярвал, че на-
цистите ще спечелят войната със 
Съветска Русия. Накрая отстъпва 
пред увещанията на роднини и съ-
седи и се заселва в село Куштепе, 
община Шапчи. Неговите опасе-
ния се оказали основателни – през 
есента на 1944 г. той и семейство-
то му, както и хиляди други тра-
кийски българи, напускат за трети 
път родната земя.
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ÄÎÁÐÎÄÅÒÅËÈÒÅ ÍÀ...

 Диомитър Стаматев-Терзията



стабилизиране на 
енергийната си-
гурност на евро-
пейските страни 
и на влиянието на 
енергийните ко-
ридори и различ-
ните видове мор-
ски индустрии и 
дейности върху 
екологичната си-
гурност в тези 
морски ширини.

Експертният 
характер на 
обсъждани-
ята на  кръг-
лата маса 
се допълни 
от очерта-
ните зони 
за изява и 
действия на 
г р а ж д а н -
ския сектор, 

който има важна роля във всеки 
сериозен процес, особено при фор-
миране на стратегическите подхо-
ди и политиките на ЕС в новите 
реалности след последните избори 
за Европейски парламент.

Участниците определиха из-
граждането на културни и ико-
номически коридори между Бал-
тийския, Средиземноморския и 
Черноморския регион като сери-
озна предпоставка за развитието 
на алтернативни подходи и поли-
тики от институциите на ЕС. За 
да има намаляване на напреже-
нието, повишаване на взаимното 
доверие и съвместната европейска 
сигурност и сътрудничество във 
всички секторни области, които 
могат да съдействат за по-голяма 
свързаност между народите и за 
укрепване на основите на мира и 
просперитета на страните в тези 
морски региони. 
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EВА АСЕНОВА

На кръгла маса бяха обсъдени 
„Международната обстановка и 
сътрудничество в акваториите на 
Черно, Средиземно и Балтий-
ско море – правни, икономи-
чески и екологични аспекти“. 
Дискусията за Черноморския, 
Балтийския и Средиземно-
морския регион бяха c акцен-
ти върху състоянието на меж-
дудържавните отношения, 
прилагането на международ-
ните норми, преодоляване 
на политическите предизви-
кателства и рискове, както и 
осигуряване на енергийна си-
гурност, реализиране на мак-
рорегионално сътрудничест-
вo и политика на сближаване. 
Интересът към тaзи огромна 
част от територията на ЕС 
нараства непрекъснато, каза 
за ДУМА Маруся Любчева, 
създателка на Черноморски 
институт – организация, която ра-
боти вече 10 години. 

Кръглата маса, проведена на 
5–7 юни 2019 г. в София, постави 
акцент върху насърчаването на кон-
структивния диалог и на устойчи-
вите форми и структури за равноп-
равно и обективно обсъждане на 
най-острите съществуващи и ново-
възникващи проблеми и предостави 
възможност на политици, експерти, 
учени и представители на граждан-
ски структури да изразят своите 
позиции и да предложат възможни 
решения. Макар да имат различна 
история и характеристики и да са 
изправени пред различни предизви-
кателства – териториални, икономи-
чески, социални, екологични,  

морските региони, 
гранични за ЕС

се нуждаят от специфични реше-
ния. Европейското териториално 
сътрудничество надхвърля нацио-
налните граници и развива потен-
циала на различните територии. 
Морската свързаност в ЕС ще опре-
дели не само успеха на синята ико-
номика в отделните морски страни, 
тя ще допринесе за съхраняване и 
ефективно използване на морските 
ресурси, ускоряване на синия рас-
теж и устойчивото развитие, както 
и изследователско сътрудничество. 
Това е политика, базирана на нови 
подходи и концепции за ролята на 
ЕС в новата обстановка, свързана 
с очакванията на милиони евро-
пейски граждани. Черноморският, 
Балтийският и Средиземноморски-
ят регион се нуждаят от политика 
на признаване териториалното 
разнообразие в Европа, гъвкавост 
и синергии между различните рав-
нища на управление.

Целта на дискусията бе да ак-
центира върху състоянието на меж-
дудържавните отношения, прила-
гането на международните норми 
и възможностите за реализиране 
на сътрудничество за преодоляване 
на политическите предизвикател-
ства и рискове, които рефлектират 

върху икономическото и социал-
ното развитие; да потърси прак-
тическите стъпки в решаването на 
съществуващи конфликти, намаля-
ване на ескалацията на напреже-
ние и повишаване на сигурността 
чрез прилагане на стратегически 
партньорства на макрорегионално 
равнище, включително за обезпе-
чаване на енергийна сигурност; да 
подкрепи усилията за съхраняване 
и ефективно използване на морски-
те ресурси чрез прилагането на ин-
тегриран мениджмънт на морската 
екосистема, който гарантира уско-
ряване на синия растеж и устой-
чивото развитие чрез сътрудни-
чеството в изследователската зона, 
което води до смекчаване на после-
диците от климатичните промени и 
повишава екологичната сигурност. 

Неведнъж в хода на дискусията 
бе очертано  значението на Балтий-
ския, Средиземноморския и Черно-
морския регион за по-нататъшното 
развитие на Европейския съюз и за 
повишаване на резултатността на 
политиките, които ще бъдат прила-
гани в изменящите се политически 
и социално-икономически реално-

сти на XXI век. 
Обърнато бе внимание на 

прилагането на международ-
ните конвенции и договори 
при осъществяване на вся-
какви дейности в моретата и край-
брежните зони, както и на специ-
фичните решения за преодоляване 
на дълго съществуващите „замра-
зени“ и възможните нови конфли-
кти поради тяхното сериозно вли-
яние върху цялостното състояние и 
бъдещото развитие на отношения-
та в Европа. 

Участниците отправиха 

призив към всички държави

граничещи с Балтийско, Среди-
земно и Черно море, да спазват 
утвърдените принципи и норми на 
международното право с оглед на 
запазването на мира, международ-
ния ред, взаимното доверие и съв-
местната сигурност в акваторията 
на тези морета и прилежащите им 
територии.

Отбелязано бе определящото 
значение на свързаността в ЕС, на 
важната роля на Балтийско, Среди-
земно и Черно море за укрепване и 

Посланията на участниците

в дискусията подчертаха необхо-
димостта от запазване и природо-
съобразно използване на моретата 
и морските ресурси за устойчиво 
развитие чрез стриктно прилага-
не на международните конвенции 
и механизми за постигане на раз-
бирателство, взаимно доверие и 
колективна сигурност. Сред посла-
нията се откроиха и създаване на 
среда за балансирано развитие на 
морските територии чрез прилага-
не на интегрирано управление на 
морската екосистема от национал-
ните и регионалните власти, както 
и на европейско равнище; разра-
ботване на регионални инициати-
ви и стратегически планове чрез 
прилагане на модела за планиране 
и управление „от долу на горе“ 
и използване на вече изградения 
опит и европейските инициативи 
за реализиране на „син растеж“; 
ангажиране на политическа и фи-
нансова подкрепа от компетентни-
те европейски, макрорегионални 
и други инвестиционни институ-
ции; създаване на „група от стар-
ши експерти“ за координиране на 
усилията за ефективно използване 
на териториалното разнообразие 
и биоресурсите, с участието на 
всички заинтересовани страни от 
Балтийския, Средиземноморския 
и Черноморския регион; запазване 
на културната идентичност на на-
родите във всички морски региони 
на Европа; спазване на утвърде-
ните принципи и норми на меж-
дународното право, включително 
ограниченията върху присъствието 
на чужди военни кораби в Черно 
море; своевременно разрешава-
не на спорове, свързани с морски 
инциденти или военни конфликти 
между морски регионални страни 
чрез добронамерен диалог и прего-
вори за намиране на справедливи и 
трайни решения, и др.

Участниците в кръглата 
маса посрещнаха с одобрение 
приемането на 21 май 2019 г. 
от министрите на седем чер-
номорски страни в Букурещ 
на Общ дневен ред за Черно 
море в изпълнение на изразе-
ната в Бургаската министер-
ска декларация от 31 май 2018 
г. решимост на тези страни да 
разработят – със съдействие-
то на Европейската комисия, 
съвместен документ. Целта е 
чрез него  регионалното съ-
трудничество в Черноморския 
регион да се доближи органи-
зационно до опита, натрупан 
в приложение на съществу-
ващите стратегии и политики 
на ЕС за макрорегионално 
сътрудничество в Адриатиче-
ски-Йонийския, Алпийския, 
Балтийския и Дунавския мак-
рорегион. (в.„Дума“)

Политиките в тази безбрежна област трябва да отговарят
 на очакванията на милиони европейски граждани

EВА АСЕНОВА

ÄÈÀËÎÃÚÒ ÍÀ ÒÐÈ ÌÎÐÅÒÀ – 
ÐÅÀËÍÎÑÒ È ÏÎÆÅËÀÍÈß

 Маруся Любчева
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Любомир Шопов:

Чедо, от Узункьопрю съм, от там идват 
моите корени. Питаш ме защо сме в Текира. 
Ами тя, нашата, е дълга за разправяне. Ето 
на, очите ми се напълниха. Тъжна, жаловита 
е нашата история.

Знаеш ли що е война? Не, естествено. И 
дано, дай Бог, никога да не узнаеш. Това е 
унищожение, смърт, ненаказаност, престъ-
пления, незнайни гробове и много, много 
черни забрадки, с мокри краища от майчи-
ни и невестински сълзи. Такова нечовешко 
и страшно име носи войната. Тя всява ужас, 
болка, страдание, носи жестокост. Не пешки, 
а хора застават срещу хора и загиват невин-
ни деца, жени, мъже, умират майки, бащи, 
синове – жертви на едно Безумие.

Ох, пак се разплаках! Не ме гледай прис-
мехулно. И мъжете плачат.

Спомних си за бягството от моето родно 
място, от моето Узункьопрю – най- хубавото 
кътче в сърцето ми. Ненагледно място. Не че 
тук, в Текира ми е зле, ама чуй я народната 
мъдрост, която аз съм чувал от дедите си и 
прадедите си – КОЕ КЪДЯ СЕ ОКУЧИЛО, 

ТАМ СЕ НАУЧИЛО.
Осмисли ли я?
Я сега да научиш и нещо ново! Да знаеш, 

че най-дългият каменен мост в света, стро-
ен преди пет века, все още действащ, и на 
който никога не е правен ремонт, е в моето 
Узункьопрю. То затова и градът ни се казва 
така – мост на турски е кьопрю, куприя на 
нашенски. Местни жители разказват легенда 
колко трудно е издигнат мостът. Строили го 
трима братя. Камъните се носили на ръце. 
Жените им също идвали на строежа. Но ста-
нало така, че след тежък труд братята пола-
гали основите вечерта, а сутринта те се за-
губвали. Най-големият брат казал: „Нужна е 
жертва, ще дадем курбан. Това ще е жената, 
която първа дойде на моста“. На сутринта 
сякаш станало чудо – основите за първи път 
си били на мястото. А трите жени на братята 
дошли усмихнати заедно, хванати за ръце.

Ех, младост!
В годините назад, в Узункьопрю живеех-

ме немалко българи. Бяхме 183 български 
семейства с 1011 души. В сговор, разбира-

телство се нижеше жи-
вотът. Дойдоха обаче 
войните и преобърнаха 
съдбите ни. Ето зато-
ва ти наговорих ония 
страшни истини за ли-
цето на войната.

Отвори се първо 
Балканската. Как да е, 
преживяхме я някак си. 
Ама дойде и Междусъ-
юзническото мурабе. 
Ами сега – започна се 
една мътна и кървава. 
То не бяха грабежи, то 
не бяха убийства. За 
една нощ натоварихме 
волската кола с бакъ-
рените съдове, обляк-
охме на гърбовете си 
по няколко ката дрехи, 
постояхме на прага, с 
насълзени очи за сбо-
гом и... към майка Бъл-
гария. Писано ни било 
там да търсим късмета 
си. Жената водеше во-
ловете, а на гърба ù, в 
цедилката скимтеше 
най – малката ни ро-
жба. Аз, на червен кон, 
като светията, на когото съм кръстен – свети 
Димитър Солунски Мироточиви, ги охра-
нявах отстрани, за да не ги бастише някой. 

Следвах указанията на 
моя баща и вървяхме, 
вървяхме, докато не 
стигнахме до бистри 
буйни извори. Така ми 
поръча той – край вода 
да се заселим, че:

– Водата – ми каза 
той – Димитре, е извор 
на живот и берекет.

Та така се озова-
хме в Текира, днес 
Триводици му викат, 
Пловдивско. Тук пус-
нахме нови корени, та 
и до днес. Да знаеш, да 
помниш и предаваш на 
деца и внуци нашата 
семейна история.

Помни: Дърво без 
корени няма и човек 
без минало – няма 
бъдеще! Заклевам те, 
като пораснеш и над-
виеш на масрафа си, 
отиди в моето Узун-
кьопрю, качи се на мо-
ста, разходи се и пей с 
цяло гърло, а аз отгоре 
ще те гледам и ще ти 
се радвам. А ако заро-

си, не се чуди – моите сълзи са.
Йордан Игнатов,

ученик в седми клас

ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ
ЕСЕТО ПОБЕДИТЕЛ

ЖАЛБА
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КОСТА ЛЬОНДЕВ

(Продължава от миналия броя)  
В края на годината – на 27 

декември 1928 г. бе свикана око-
лийска младежка конференция, 
на която идват представители на 
тракийските младежки друже-
ства от Хасково и Харманли. Тя 
протича при следния ред: пър-
во, панихида в църквата „Св. 
Троица“ за починалите борци 
за свободата на Тракия; следва 
манифестация със знамена и 
плакати по главната улица до 
пазарния площад  и оттам – до 
читалищни салон, където пред 
гражданството речи държат Г. 
Хълчев, председател на Тракий-
ския младежки съюз в България 
и членът на настоятелството 
Ив. Димитров, в които заклей-
мяват злощастния Ангорски 
договор. Вечерта младежите от 
театралната трупа представят 
пред гражданството и гостите 
пиесата „Открадната“ с изпъл-
нители: Славей Атанасов, Ив. 
Ананасов, Ат. Станкушев, Б. 
Рашкова, Славка Испирова, Ст. 
Армутлиев и др. Няколко дни 
по-късно пиесата се представя и 
в с. Пашакьой (Генералово), а в 
с. Щит (Юскюдар) тракийското 
дружество организира събрание 
с оратор Г. Хълчев, който гово-
ри за оземляването и настанява-
нето на тракийските бежанци, 
за облигациите на ликвидира-
ните имоти в Западна Тракия и 
против Ангорския договор.

Червеният кръст, с помощта 
на свиленградската община и 
САЩ откриват в града обзаве-
дена кухня за безплатен обяд за 
250 деца на бедни родители. 

Към края на 1928 г. бежа-
нците в Свиленград са вече 530 
семейства (78 от Източна и 452 
от Западна Тракия) с 2364 д.

На 6 октомври 1929 г. във 
Варна се открива Четиринай-
стият конгрес  на Тракийската 
организация, който остро за-
клеймява клаузите на Ньойския 
договор от 27 ноември 1919 г. и 
заявява, че е необходима реви-
зията му за завръщане на бежа-
нците по родните им огнища. 

На конгреса свиленградско-
то дружество е представено от 
внушителна група делегати: 
от Свиленград – Георги Качи-
козов и Коста Димитров, от с. 
Михалич – Атанас Вълков, от с. 
Пашакьой (Генералово) – Янко 
Костов, Г. Кедиков, от с. Евдже-
лери  (Р. гора) – Коста Белчев, 
от с. Веран Теке (Кап. Андрее-
во) – Димитър Панайотов,  Ан-
дрей Георгиев, от с. Хаскьой 
(Сладун) – Ташо Христов, от 
с. Фикел (Маточина) – Христо 
Шигулов, от с. Ения (Младино-
во) – Стою Иванов, от с. Кочаш 
– Михаил Георгиев, от с. Паша-
махле (Пашово) – Райко Палага-
чев, от с. Коджаапли (Васково) – 
Коста Георгиев, от с. Юскюдар 
(Щит) – Димо Петков. За член 
на секретариата на конгреса е 
избран Г. Качикозов.

В раздела „Организационна 
дейност“ се отчита, че друже-
ствата в селата Любимец, Еше-

утвърждава разпределието на 
районите на КСТ и съответните 
пунктови началници. Един от 
десетте е Свиленградският ра-
йон с районен пунктов началник 
Иван Хус (Г. Василев). КСТ про-
съществува до 19 май 1934 годи-
на, след което се саморазпуща. 

КСТ изиграва положителна 
роля в живота на Тракийската 
организация – защитава социал-
ните интереси на тракийските 
бежанци, подпомага ги морално 
и материално, осигурява над 4 
000 000 лв. за фонд „Тракийско 
дело“ и др.

Особено се активизира дей-
ността на младежкото тракий-
ско дружество „Христо Ботев“ 
в града. 

С писмо № 138 от 18 март 
1931 г. Свиленградското кул-
турно-благотворително друже-
ство „Тракия“ съобщава на ЦК 
на ТМС в София, че полицията 
е арестувала младежите Стамо 
Армутлиев и Димитър Янев 
Иванов (син на Яне Иванов), 
които симпатизират на кому-
нистическите идеи (особено Д. 
Янев). Но и двамата отричат че 
имат връзка с организацията на 
БКП в града. Поради застъпни-
чеството на Пейо Поптренда-
филов, околийски началник на 
Свиленград (който преди това е 
бил в ръководството на ВТРО), 
те са освободени.

На 29 март 1930 г., по случай 
Деня на Тракия, в салона на чи-
талища „Просвета“ тракийско-
то младежко дружество изнася 
драмата „Зла свекърва“. Участ-
ват Ал. Цветков, Райна Галева, 
Славка Испирова, Карамфила 
Иванова, Еленка Караманова, 
Марийка Арнаудова, Ламбо 
Мърдев, Хр. Янакиев, Коста 
Перчемлиев. Публиката бурно 
акламира играта на артистите, а 
представлението събира приход 
от 3500 лв.

Една година по-късно, пък 
във връзка с Деня на Тракия, в. 
„Завет“ отразява отбелязването 
на годишнината от падането на 
Одринската крепост в града: 
„Още две седмици преди праз-
ника младежкото дружество из-
бра един увеселителен комитет 
от 8 членове, който под ръковод-
ството на М. Манолов изпълни 
бляскаво своята задача. Вечерта 
на 26 март бе изнесена богата 
литературно-музикална про-
грама. Празненството бе масо-
во посетено от гражданството. 
Откриването стана с кратка реч 
на председателя на дружество 

ÒÐÀÊÈÉÑÊÎÒÎ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎ 
Â ÑÂÈËÅÍÃÐÀÄ (1920–1934)

бегли, Керечлик от Свиленград-
ска околия не са били редовни 
в превеждането на вноските си 
към ВИК. Новообразувани са 
дружествата в селата Адачала 
(Бориславци) и Ятаджик (Ма-
джарово). Приветствие към 
конгреса поднася Тодор Петков  
от Свиленград, окръжен учили-
щен инспектор, който изтъква, 
че чрез учения процес младежта 
трябва да се възпитава да мисли 
и работи за освобождаване на 
поробените българи в резултат 
на Ньойския договор от 1919 г. 

Голяма загуба за тракийското 
движение е смъртта на Яни Ива-
нов – член на ВИК и председа-
тел на свиленградското тракий-
ско културно-благотворително 
дружество „Тракия“. В 
доклада се посочва, че 
„на 14 март 1929 г. при 
изпълнение на служеб-
ния си дълг като пред-
седател на свиленград-
ското дружество, бе 
нападнат и малтрети-
ран от една разсвирепя-
ла тълпа наши бежанци 
от с. Чирмен при раз-
пределянето на дрехи, 
получени като помощ 
за бежанците от САЩ. 
Неможейки да претър-
пи този позор, Яни Ива-
нов посяга на живота 
си, гръмвайки се със собствения 
си пистолет и почина, като оста-
ви многобройно семейство (че-
тирима синове и две дъщери). 
Заслугите на Яни Иванов към 
организацията са извънредно го-
леми. Рядко има между нас дру-
ги, които със своята опитност и 
енергия да са допринесли тол-
коз много, както той. Големият 
авторитет на Свиленградското 
дружество се дължи, може да се 
каже, в голяма част на Яни Ива-
нов“. Свиленградският делегат 
и секретар на конгреса Г. Качи-
козов предлага на семейството 
на Яни Иванов да се отпусне па-
рична помощ, което конгресът 
приема. Тракийските бежанци и 
цялото гражданство на Свилен-
град му организират всенародно 
погребение. 

За пропагандирането на тра-
кийската кауза, в страната през 
годината се устройват множе-
ство събрания. Свиленград и 
околията са посетени от К. Ге-
оргиев, председател на ВИК, 
Димитър Попниколов, Димитър 
Маджаров и местния деец и 
член на ВИК Г. Василев, които 
говорят на публични събрания, 
посетени масово от гражданите. 

По случай Деня на Тракия – 
26 март, в дружествената каса 
постъпват дарения от 7 223 лв., 
събрани от членовете на тра-
кийските дружества в околията.

Важно събитие в живота на 
Тракийската организация през 
1929 г. е учредяването на фонд 
„Тракийско дело“. На събрание-
то, проведено в Пловдив на 17-
18 ноември, от присъстващите 
67 души петима са от Свиленг-
радска околия, като представи-
телят на свиленградското дру-
жество Димитър Дяков, родом 
от Башклисе, е избран за секре-

„Тракия“ Д. Нашев, който с ху-
бави думи обрисува Одринската 
епопея. На другия ден чества-
нето продължи с отслужване на 
панихида в църквата „Св. Трои-
ца“, където началникът на 13-ти  
пограничен участък полк. Тъпа-
наров произнесе патриотична 
реч. Следобед, въпреки лошото 
време, директорът на гимназия-
та Бл. Златарев, който е предсе-
дател на читалище „Просвета“, 
разреши безплатно младите да 
ползват салона на гимназията и 
ученическата музика. Веселие-
то продължи след полунощ.“

Активна работа извършват 
и тракийските младежки дру-
жества в селата. В с. Юскюдар 
(Щит) учителите П. Аръшев 

(главен учител) и Д. 
Петков откриват ве-
черни курсове от 1 
декември 1930 г. по 
практическа геоме-
трия, български език, 
гражданско учение 
и хигиена, с което 
допринасят за про-
светното издигане на 
младежите. Те орга-
низират учителите 
в подготовката и из-
насянето на пиесата 
„Жив е той, жив е!“. 

Младежите от с. 
Михалич Д. Стефа-

нов, В. Ангелов и Ст. Колев, от 
името на всички неграмотни 
младежи от селото, изказват 
благодарност на учителя Петър 
Колев, че през зимните месеци е 
организирал вечерно училище и 
научава неграмотните младежи 
да четат и пишат. 

Пак в с. Юскюдар на 17 май 
1931 г. се организира голямо 
тържество по случай освеща-
ването на младежкото знаме. В 
селото пристига голяма група 
ученици от Свиленградската 
гимназия начело с директора 
Благой Златарев с ученическа-
та духова музика. Пристигат 
младежки групи от Свиленград 
и селата, от Тополовград и Хар-
манли. От София идва и предсе-
дателят на ЦК на ТМС Г. Хъл-
чев. Присъства и околийският 
управител Дуплев. Свещеници 
извършват панихида и освеща-
ват знамето от хубав копринен 
плат. Г. Хълчев поздравява мла-
дежите с пламенна реч. Същото 
прави и Д. Нашев, председател 
на свиленградското тракийско 
дружество. Голям принос за до-
брата организация на мероприя-
тието имат учителите П. Абра-
шеви и Хр. Петков и госпожица 
Велева.  

На Седмия конгрес на ТМС 
в Стара Загора, проведен на 1 
септември 1931 г., в ръковод-
ството на конгреса е избран Д. 
Янев, а в контролната комисия 
– Михаил Манолов, и двамата 
от Свиленградското младежко 
дружество. Делегат на конгреса 
е и Стамо Армутлиев.

На 20 ноември с. г. в салона 
на прогимназията се провежда 
общо отчетно-изборно събра-
ние на младежкото дружество. 
Реч държи Стамо Армутлиев, 
който говори за значението на 

тар на фонда. Средствата му за 
кратко време достигат 4 млн. 
лв. в облигации и пари, от които 
най-много се отделят за издръж-
ката на Тракийския научен ин-
ститут, за благотворители цели 
и за Тракийския младежки съюз. 

През 1931 г. прокудените от 
с. Башклисе (Голяма църква) бе-
жанци, заселени в Свиленград, 
създават своя тракийски фонд 
„Башклисе“.  Средствата му се 
състоят от 2 563 500 лв. в обли-
гации от българския бежански 
заем и 210 515 лв. в брой, всич-
ки добити от ликвидацията на 
селския чифлик  “Топчиолу“ в с. 
Башклисе, Димотишка околия. 
От неговите приходи се отделят 
50 % за построяването на „Тра-

кийски дом“ в София, 25% – за 
подпомагане на нуждаещите се 
бедни селяни, болни, вдовици, 
сираци, ученици и студенти. 
Отпусната е помощ по 3000 лв. 
и на Дружеството за защита на 
децата, с. Щит, 25 % за увелича-
ване на основния капитал. Така, 
главно с помощта на фонда „Ба-
шклисе“  и други дарения на 
тракийци, през 1932 г. е закупен 
апартаментът на ул. „Стефан 
Караджа“ № 7 в София. С не-
гови средства е закупена и част 
от сградата на братя Старираде-
ви за клуб на Свиленградското 
тракийско дружество „Тракия“.

В края на 20-те години на 
миналия век активно работи и 
КСТ, чийто председател в пе-
риода 1927-1929 г. е Георги Ва-
силев. За засилване на неговата 
дейност в новите условия, на 1 
септември 1929 г. е свикан кон-
грес в Пловдив. От Свиленград 
присъстват Сп. Добрев и Иван 
Димитров. 53-мата делегати из-
слушват и приемат доклада за 
отчетния период на председате-
ля на старото Управително тяло 
Г. Василев. След много спорове 
дали организацията да престане 
да съществува, или да продължи 
да действа, надделява второто 
становище, но в условията на 
нелегалност. За председател е 
избран Димитър Маджаров, а 
за подпредседател – К. Георги-
ев, който е председател на ВИК. 
Две години по-късно, през 1931 
г. К. Георгиев застава начело на 
КСТ, т.е., той става ръководител 
и на легалната, и на нелегална-
та организация, които оглавява 
до смъртта си през 1932 г. След 
него за председател на КСТ от-
ново е избран Георги Василев. 
На заседанието на КСТ във Ва-
рна, от 7 октомври 1929 г., се 

току-що отминалия конгрес за 
по-нататъшното развитие на 
тракийското младежко движе-
ние. Избрано е ново ръковод-
ство: Стамо Армутлиев – пред-
седател (избран с 28 гласа),  
Димитър Янев – подпредседа-
тел (получил 29 гласа), Славка 
Испирова - касиер (26 гласа), 
Костадин Малеев – секретар (27 
гласа), а за съветници – Надя 
Нашева, Иванка Дълголетова, Г. 
Арнаудов.

Последният, Осемнадесети 
конгрес на Тракийската орга-
низация, се провежда на 29-31 
октомври 1933 г. в София. В 
неговата работа като делегати 
от свиленградското тракийско 
дружество участват Г. Василев, 
Д. Нашев и С. Лазаров, който от 
1931 г. е назначен за организа-
тор на ВИК за Южна България. 
Тази длъжност той изпълнява 
до 1936 г.

През лятото на 1933 г. по 
покана на ВИК, пограничните 
райони с Турция и Гърция, пре-
димно Ивайловградска и Сви-
ленградска околии, са посетени 
от баронеса d’Абсек от Светов-
ния черковен комитет с цел да 
се ангажира общественото мне-
ние в Европа с проблемите на 
тракийските бежанци.

Превратът на 19 май 1934 
г., извършен от Военния съюз и 
Политическия кръг „Звено“, за-
бранява политическите партии 
и общесдтвените организации. 
Представа да функционилра и 
Комитетът за свобода на Тракия 
(КСТ), а от началото на 1936 г. и 
Вэрхэвния изпълнителен коми-
тет на тракийската организация. 
Постепенно затихва дейността 
и на стотиците тракийски дру-
жества в страната.
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Стоян Райчевски – София ........................... 1 юли 1944 г.
Михаил Вълов – Ямбол ................................ 5 юли 1953 г.
Татяна Атанасова – Павликени ................... 5 юли 1961 г.
Златка Чолакова – Хасково .......................... 8 юли 1961 г.
Тоню Тонев – Средец .................................11 юли 1950 г.
д-р Юлия Григорова – София ....................16 юли 1963 г.
Недялка Тенева – с. Осеново .....................18 юли 1968 г.
Маруся Любчева – Бургас .........................20 юли 1949 г.
Маргарит Петров – Харманли ...................25 юли 1955 г.
Иван Стамболиев – София ........................25 юли 1948 г.
Златка Стайкова – София ..........................26 юли 1942 г.
Верка Секулова – София ...........................27 юли 1942 г.
Златка Стайкова – София ..........................26 юли 1942 г.
Цанко Атанасов – Стара Загора ................28 юли 1977 г.

Централното ръководство на 
Съюза на тракийските дружества в България и 

редакционната колегия на вестник „Тракия“ 
поздравяват рождениците на Съюза през месец юли:

Честито!

ÒÐÀÊÈÉÑÊÈ ÑÚÁÎÐ 
ÊÐÀÉ ÕÀÉÄÓØÊÈß 

ÌÀÍÀÑÒÈÐ
На християнските празници Петдесятница и Свети 

Дух се проведе традиционният двудневен народен съ-
бор край Хайдушкия манастир „Св. Троица“. Съборът 
се организира от Община Тополовград, Сливенската 
митрополия, читалище „Св. св. Кирил и Методий“ и 
тракийското дружество в Тополовград. В надпяването 
и надсвирването на събора участваха местни съста-
ви и формации от Югоизточна Тракия. Изпълненията 
се оценяваха от жури с председател Николай Ников, 
професор по музикално и танцово изкуство и народ-
ния певец Стоян Варналиев. С най-голямата награда 
се удостоен съставът за автентични тракийски песни 
„Капитан Петко войвода“ към читалище „Родопски фар 
1938“ с ръководител Георги Бояджиев.

Много хора присъстваха на Светата божествена 
литургия в манастирския храм, влязоха в скривалище-
то под олтара, научиха за историята на манастира и 
връзката му с имената на легендарните Индже и Кара 
Кольо. Заудно с фолклорния фестивал се проведоха и 
състезания по борба.

Българският свещеник в град Од-
рин – Александър Чакърък от църквата 
„Свети Георги“., бе удостоен с орден 
„Св. прпмчк. Игнатий Старозагорски I 
степен“. Отличието се връчва за него-
вото ревностно изпълнение на духов-
ните му задължения и за особени заслу-
ги към БПЦ. Това става по решение на 
Епархийския съвет на Старозагорската 
Света митрополия от 7 май 2019 г.

За особени заслуги към БПЦ с орден 
„Св. апостол Карп“ – I-ва степен са  от-
личени  Васил Вълчев, hенерален кон-
сул на Република България в  Одрин, и  
Емил Велинов, директор на Дирекция 
„Вероизповедания“ при Министерски 
съвет.

На тържествено заседание на Епар-

хийския съвет, 
проведено на 3 
юни 2019 г., Васил 
Вълчев и Емил 
Велинов получи-
ха отличията си 
от Старозагор-
ския митрополит 
Киприан, който 
е член на ЦР на 
СТДБ.

Поздравление 
до наградените е 
изпратено от тра-
кийското дружество „Георги Сапуна-
ров“ и читалище „Тракия“ в Хасково.

Ръководството на Съюза на тракий-
ските дружества в България поздравя-

ва наградените с високите отличия и 
поднася благодарност за тяхната ро-
долюбива дейност и всеотдайност към 
тракийската кауза, към традициите и 
вярата!

Тракийци от Хаско-
во почетоха празника 
Спасовден. Те орга-
низираха посещение 
на Тракийското све-
тилище „Нимфите“ 

край село Каснаково 
– община Димитров-
град. Недялка Деми-
рева – ръководителка 
на фолклорна група 
„Тракийска дъга“ раз-

каза много увлека-
телно за празника 
Спасовден и неговото 
място в бита и култу-
рата на тракийските 
българи.

ÂÚÂ ÂÀÐÍÀ ÙÅ ÈÌÀ ÍÀÓ×ÍÀ 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÇÀ ÏÅÒÊÎ ÂÎÉÂÎÄÀ

Българският свещеник в град Од- хийския съвет, 

ÒÐÀÊÈÉÖÈ ÏÎÇÄÐÀÂßÂÀÒ 
ÎÒÅÖ ×ÀÊÚÐÚÊ, ÂÚË×ÅÂ 
È ÂÅËÈÍÎÂ

Научният секретар на Тракийския научен институт д-р Ваня Сто-
янова се срещна във Варна с представители на филиала на Тра-
кийския научен институт в морската ни столица, град, с който ле-
гендарният капитан Петко войвода свързва житейската си съдба. 
Както е известно филиалът бе създаден през миналата година и 
към неговото учредяване имаше много голям интерес. Ръководител 
на филиала е доц. Геновева Михова, известна със своите изслед-
вания на демографията на тракийските българи.

Срещата бе посветена на предстоящите прояви, които органи-
зира Варненският филиал, сред които е и научна конференция, 
посветена на 175 години от рождението на Капитан Петко войвода.

ÒÐÀÊÈÉÖÈ 
ÎÒ ÕÀÑÊÎÂÎ 
ÏÎ×ÈÒÀÒ 
ÑÏÀÑÎÂÄÅÍ

Съборът на народното твор-
чество и животновъдството 
„Рожен“ тази година ще се със-
тои от 19 до 21 юли. За първи 
път на събора ще се проведе 
конкурс за автентична женска, 
мъжка и детска носия и атрак-
тивното ù представяне. Кон-

курсът ще се състои на втория 
ден на събора (20 юли – събо-
та), и в него могат да се вклю-
чат всички, дошли на събора.

Българската народна носия 
е възприемана като семейна 
и родова реликва, която носи, 
пази и предава добродетелите 

на родствената група. Затова 
всеки участник ще трябва сам 
да представи носията си – го-
дини, етнографска област или 
от кой край е, кога и от кого е 
носена, в рамките на 3 минути.

Красотата и неповторимост-
та на традиционните народни 

облекла, на бродериите, на 
багрите и накитите, ще бъдат 
професионално и експертно 
оценявани.

Победителите в надпрева-
рата ще получат парични на-
гради и лична, професионална 
фотосерия със своята носия, за 

да запазят спомена за преживя-
ното и за потомците си.

Надяваме се, че богатството 
на носиите от Източна и За-
падна Тракия и от Мала Азия 
трябва да бъдат показани на 
конкурса за автентично бъл-
гарска носия.

ÍÀ ÑÚÁÎÐÀ „ÐÎÆÅÍ” – ÊÎÍÊÓÐÑ ÇÀ ÀÂÒÅÍÒÈ×ÍÀ ÍÎÑÈß
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Ñ ÊÀÊÂÎ ß ÇÀÏÎÌÍÈÕÌÅ2016: 

МАТЕЙ БОНЕВ 

Като място за поклонение, ле-
чение и пречистване на духа бо-
жествената скала в местността 
„Богоридична стъпка“ в курорта 
Старозагорски минерални бани 
е известна още от незапомнени 
времена. Според преданието, по 
времето на древния Рим, когато 
регионът е бил видна провинция, 
римски воини измъчвали ревнос-
тен християни. Света Богородица 
се трогнала от вярата на мъченика 
и му и се притекла на помощ. Спус-
нала се като мълния с младенеца на 
ръце върху римския легион и го от-
ървала. Там, където стъпила върху 
скалата, се образувала вдлъбнати-
на, колкото човешка стъпка.

В нея отдолу започнала да из-
вира вода, чиста като сълзите на 
Божията майка. 

Някои от ранените воини про-
мили с изворната вода раните си, 
които тутакси зараснали. Според 
легендата по-късно, убедили се 
в силата на християнството, и от 

благодарност римляните приели 
новата вяра. Оттогава местност-
та се превърнала в свято място за 
поклонение, а хората я нарекли 
Богородична стъпка. Дори и в най-
големи горещини, тази вдлъбна-
тина, която Богородица оставила 
върху скалата, винаги е пълна с 
вода. Според много свидетелства 
тази свята вода има изцелително и 
вълшебно действие. Изцелението и 
благодатта на Божията майка, спо-

ред миряните са най-силни в деня 
на нейния празник – Голяма Бого-
родица, 15 август.

В началото на демократичните 
промени един свят старец като со-
фийския дядо Добри - старозагоре-
цът бай Нейчо, с вяра и богоугодна 
упоритост, превръща Богородична 
стъпка в свято място за поклонение 
пред Божията майка.

Върху самата скала от неза-
помнени времена са изсечени об-
разите на Исус Христос и Света 
Богородица.

„По времето на социализма бяха 
намацали с червено-кафява боя из-
ображенията, за да не се виждат, и 
първото нещо, което започнахме да 
правим с баща ми, е да премахнем 
тази боя“, припомня си началото 
на облагородяването на святото 
място синът на покойния бай Ней-
чо Петко. С много усилия успели 
да изчистят образа на Христос, но 
ликът на Светата Майка и сега все 
още не се вижда много добре. Бай 
Нейчо съвсем сериозно смятал, че 
е посочен от Света Богородица, да 

построи манастир. Синът му го 
убедил, че това е невъзможно, но 
параклис спокойно могат да вди-
гнат. Тръгнал по инстанциите бай 
Нейчо, но след като разбрал, че 
няма до получи разрешително за 
строеж, започнал да строи Божия 
храм на своя глава. Архитектурни-
ят проект дарил старозагорският 
арх. Веселин Беров.

Той е сред най-щедрите ктито-
ри и по-късно при осигуряване на 

средства за иконопи-
стта в малкия божи 
дом.

„Всичко на ръка 
и на гръб се носеше 
чак от долу до скала-
та – вода, цимент, пя-
сък, железа, тухли“, 
припомня трудния 
градеж Петко. Нищо 
обаче не можело да 
прекърши баща му, 
който наближавал 
75 години. Когато 
ударили бетонната 
плоча на кота нула, 
нещата потръгнали. 
Много хора, и мест-
ни, и старозагроци, 
се включили и запо-
чнали да помагат – с 
материали, с труд, с 
пари. На 23 септем-
ври 2003 г. парак-
лисът „Рождество 
Богородично“ бил 
осветен. Бай Нейчо 
бил на седмото небе 
от радост. Всеки 
ден бил около новия 
Божи храм и продъл-
жил да облагородява 
святото място - пра-
вел пътеки, оформял 
градинки. Успял да убеди тога-
вашният областен управител на 
Стара Загора Мария Нейкова, да 
трасират черен път до Богородична 
стъпка за улеснение на поклонни-
ците.

Оттогава потокът от вярващи и 
страдащи е целогодишно. „В събо-
та и неделя са винаги има поне ня-
колкостотин човека, а в празнични-
те дни – още повече“, свидетелства 
Петко Нейчев. В първите години 
поклонниците оставяли парчета 
от дрехи, носни кърпи, всякакви 
вещи по храсти и дръвчета наоко-
ло, вярвайки че така ще оставят и 
болестите и страданията, които ги 
мъчат. В последните години обаче 
този, според църквата, езически 
обичай е поизоставен. Поклонни-
ците искрено се подлагат и на едно 
друго изпитане. Встрани 
от стъпката на Божия-
та майка има една тяс-
на цепнатина в скалата, 
около половин метър.

Според поверието, 
който успее да се про-
муши през този процеп,  
ще остави тук прегре-
шенията си.

Няма никакво съмне-
ние, че Божията майка е 
помогнала на много ис-
крено вярващи поклон-
ници, идващи от всички 
краища на страната и 
от чужбина. „Приживе 
баща ми беше събрал ня-
колко тетрадки с истори-
ите на благодарни хора, 

още пазя една от тях“, казва Петко 
Нейчев. Според местните хора и 
кметът на Старозагорските мине-
рални бани Станчо Станев най-
много били младите семейства, 
които Св. Богородица е благосло-
вила да се сдобият с първа рожба 
след години напразни надежди. В 
последно време се зародила тради-
ция всяко от тези щастливи семей-
ства да остави в параклиса „Рож-
дество Богородично“ вещ от своето 
бебе – ританки, чорапки, шапчица, 
играчка. Семействата, който тепър-
ва очакват рожба, ги вземали за 
кадем. Самият Петко Нейчев пък 
смята, че отдолу под скалата, на 
която е стъпката на Божията май-
ка, има затрупан скален манастир. 
Пръв лансирал тази версия гръц-
кият богослов Нихоритис, който 

дошъл на място да се 
убеди в божествената 
сила на Богородична 
стъпка. „Копайте, си-
гурно е, че ще откри-
ете обителта“, рекъл 
убеден гъркът. Пред-
положението му било 
потвърдено неведнъж 
и от десетки наши яс-
новидци. Според уче-
ни пък тук имало мно-
го силно енергийно 
поле. Петко припомня, 
че на 20 м от скалата 
е бил открит каменен 
саркофаг. От него се 
виждало само едно 
парченце, всичко било 
затрупано.

Няма как така на-
реченият саркофаг да 
попадне случайно до 
скалата и да стои с ве-
кове, до ден днешен.

Според мен, това 
не е саркофаг, както 
казват археолозите, а 
е жертвеник още от 
времето на траките, 
смята синът на бай 
Нейчо. Преди години 
с баща си били тол-

кова ентусиазирани да открият 
тайнствения скален манастир, че 
започнали да копаят. За 2-3 дни 
стигнали метър, метър и нещо, но 
се отказали обезсърчени, защото с 
кирка и лопата нищо не можело да 
се направи.

„Богородична стъпка е жив при-
мер как са възниквали и възникват 
храмовете и манастирите“, казва 
и старозагорският свещеник, отец 
Йордан Георгиев. От първия ден 
той подкрепя и окриля ентусиа-
зма на бай Нейчо и неговия син 
да направят известно святото мяс-
то. Отецът е убеден, дори да не се 
открие хипотетичния скален мана-
стир, след време тук ще израстне 
цял манастирски комплекс, посве-
тен на Св. Богородица.

 Вестник „Стандарт“

Богородична стъпкаБогородична стъпка
лекува и пречиства


