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„БЪЛГАРИН ДА 
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Етническото 
прочистване на 

българите от Източна 
Тракия и Мала Азия

Акад. Георги Марков

Продължава на 3-а стр.

28 април 2018 г. Слънчевият Несе-
бър посрещаше гости. Потомци на тра-
кийски и малоазийски бежанци от цяла-
та страна пристигаха тук, за да участват 
в Деветата националната инициатива-
среща „Завръщане към корените“ орга-
низирана от Съюза на тракийските дру-
жества в България, Тракийския научен 
институт и  Националната инициатива 
„Завръщане към корените“ и „По обра-
тния път на дедите ни“, заедно  с лю-
безните домакини: Община Несебър, 
тракийското дружество, народно чита-
лище „Яна Лъскова 1905“ и фолклорна-
та формация „Българка“. 

Лазар Япаджиев, зам.-кмет на Не-
себър и съпредседател на Регионал-
ния тракийски съвет за тракийските 
дружества в област Бургас, Красимир 
Премянов, председател на СТДБ, Ви-
олета Георгиева, председател на тра-
кийско дружество в Несебър, Божана 
Богданова – ръководител на проекта, 
посрещаха с „Добре дошли“, отворили 
сърцата си за всички. Тук бяха заедно 
със своите членове от тракийските 
дружества, някои и със своите деца и 
внуци председатели на тракийски дру-
жества, зам.-председателите на  СТДБ 
ген. Тодор Бояджиев и Михаил Вълов, 
зам.- председателят на Върховния ко-
митет Гено Пухов, тракийци от цялата 
страна... Над хиляда бяха участниците 
в срещата.

Срещата на тракийци беше открита 
от кмета на Несебър Николай Дими-
тров. В обръщението си той изтъкна, 
че е важно човек да помни своите коре-
ни и историята на своя род, за да може 
да преодолява предизвикателствата на 
времето и да върви напред. 

В лицето на президентската ин-
ституция потомците на тракийските 
бежанци могат да виждат най-верен 
съюзник. Това заяви ве-
цепрезидентът Илияна Йо-
това на срещата. Тя участва 
повторно в рамките на ман-
дата си в инициативата на 
СТДБ „Завръщане към ко-
рените“ и „По обратния път 
на дедите“. „Длъжни сме да 
поставяме ясно въпроса за 
обезщетенията на тракий-
ските бежанци всеки път 
в контактите си с турската 
страна. В лицето на прези-
дента Румен Радев и мен 
имате най-силните съюзни-
ци в търсене на справедли-

НАЦИОНАЛЕН ТРАКИЙСКИ 
СЪБОР В ОДРИН

На 6 май т.г. се състоя традиционният На-
ционален тракийски събор в двора на  бъл-
гарската църква „Свети Великомъченик 
Георги“ в Одрин. Това е значимо събитие 
както за тракийци, така и за цялата българ-
ска нация, което се провежда на територията 
на днешна Турция. Честван бе и храмовият 
празник. Двама митрополити Старозагор-
ският Киприян и Адрианополският Анфило-
хий отслужиха празничната литургия на бъл-
гарски и гръцки език. Те отправиха и свои 
послания към миряните. Председателят на 
Съюза на тракийските дружества в България 
Красимир Премянов подчерта значението 
на храма, който с усилията на тракийци бе 
възстановен, и сега всяка години тук се ор-
ганизира национален тракийски събор. Гене-
ралният консул на България в Одрин Васил 
Вълчев също се обърна с празнични думи 
към присъстващите.

вост“, заяви Йотова.
„Това не е невъзможна мисия. Пре-

ди години накарахме колегите евроде-
путати от други държави да подкрепят 
резолюция, която ясно поставя нашите 
искания в търсене на справедливи ре-
шения. Тази политика трябва да про-
дължи“, е отбелязала Илияна Йотова. 

Вицепрезидентът бе категорична, 
че този въпрос не трябва да отсъства 
от дневния ред на двустранните ни 
отношения с Турция. Според нея като 
страна член на ЕС България трябва да 
настоява за изпълнение на критерии-
те за добросъседство и изглаждане на 
проблеми и конфликти със съседни 
държави – такива, каквито са изисква-
нията на преговорния процес с ЕС.

„Като български държавник аз се 
уча от вас. Както и от стотиците хи-
ляди българи, които историята е пръс-
нала по света. Уча се на уважение към 

българската историческа памет и на 
съхранение на завета на предците ни. 
Уча се на това как надеждата и лю-
бовта към България побеждава дори 
в най-тежките и безнадеждни дни на 
асимилация и насилствено откъсване 
от корените“ – с тези думи вицепре-
зидентът се обърна към събралите се 
в НЧ „Яна Лъскова – 1905“ потомци на 
тракийски бежанци. „Девизът на тра-
кийците е: Прощаваме, но не забравя-
ме. Той показва силата на българския 
дух“, подчерта Илияна Йотова.

Председателят на Съюза на тракий-
ските дружества в България Красимир 
Премянов  връчи златен плакет „120 
години организирано тракийско дви-
жение“ на вицепрезидента Илияна 
Йотова заради активната ù подкрепа 
за каузата на потомците на тракий-
ските бежанци. С отличия на Съюза 
бяха удостоени и Николай Димитров, 

Лазар Япаджиев и Виоле-
та Георгиева. Съобщено 
бе, че са получени при-
ветствия от президента на 
Република България Румен 
Радев, от председателя на 
Народното събрание Цвета 
Караянчева, от Столичната 
община, от кмета на общи-
на Ивайловград Диана Ов-
чарова и др. 

„Ясен месец веч из-
грява“ на крака всички 
изправи.

Илияна Йотова: „В лицето 
на президентската институция 

имате най-верни съюзници“
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„ÇÀÂÐÚÙÀÍÅ ÊÚÌ 
ÊÎÐÅÍÈÒÅ” ÑÚÁÐÀ 

ÒÐÀÊÈÉÖÈ Â ÍÅÑÅÁÚÐ

В ПОМОРИЕ: ЮБИЛЕЙНО 
ИЗДАНИЕ НА „ГЕРГЬОВДЕН“

15-то издание на Националния тракийски фол-
клорен събор „Гергьовден“ на 4 май т.г. събра 134 
фолклорни формации от цялата страна. Съборът бе 
организиран от Община Поморие, Съюза на тракий-
ските дружества в България, Регионалния съюз на 
тракийските дружества – гр. Бургас, Тракийско дру-
жество „Одринска епопея“ – гр. Поморие, Народно 
читалище „Светлина – 1939“ – гр. Поморие.
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и председател на тракийско 
дружество „Одринска епопея“ 
– Стара Загора, първият секре-
тар на Генералното консул-
ство в Одрин Радослава Ка-
феджийска, представители на 
Генералното консулство на Ре-
публика България в Истанбул, 

п р ед с т а в и -
тели на тракийци 
от София, Варна, 
Бургас, Стара За-
гора, Пловдив, 
Кърджали, Хаско-
во, Ямбол и др.

И тази година, 
спазвайки право-
славните тради-
ции и верни на 

българския национален дух, на съ-
бора се стекоха стотици българи, 
за да отдадат своята почит към Св. 
Великомъченик Георги и да поста-
вят венци и цветя пред паметника 
на Антим Първи. Представители на 
тракийци, начело с председателя на 
СТДБ Кр. Премянов поднесоха вен-
ци и цветя пред паметника на ек-
зарх Антим Първи в двора на църк-
вата „Св. Константин и Елена“.

Тук бяха и заместник-председа-
телят на СТДБ Краснодар Беломор-
ски, зам.. председателят на СТДБ и 
председател на тракийското дру-
жество в Ямбол Махаил Вълов, 
зам.-председателят на Върховния 
комитет на СТДБ и председател на 
тракийско дру-
жество „Георги 
Сапунаров“ Ки-
рил Сарджев, 
членът на Цен-
тралното ръко-
водство Цанко 
Атанасов – съ-
председател на 
Т р а к и й с к и я 
младежки съюз 
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В ПОМОРИЕ: ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ...“
След изпълнението на 

химна на Тракия, Елена 
Мурджева – председател на 
Тракийско дружество „Од-
ринска епопея” в Поморие, 
откри събора и представи 
официалните гости. Агато-
полският епископ Иеротей 
отправи своята благословия 
към участниците в събора 
и гражданите на Поморие. 
Приветствени слова произ-
несоха кметът на Поморие 
Иван Алексиев и Красимир 
Премянов – председател на 
Съюза на тракийските дру-
жества в България.

На откриването на събо-
ра бяха и председателят на 
Общински съвет в Поморие 
Адам Адамов, кметът на Ахе-
лой Иван Георгиев, главният 
секретар на СТДБ Стефан 
Начев, д-р Ваня Стоянова – 

ЦАНКО АТАНАСОВ

Заседанието на Нацио-
налния съвет на Тракийския 
младежки съюз при СТДБ в 
Старозагорските минерал-
ни бани  на 28 април т.г. пре-
мина при засилен интерес и 
с присъствие от всички мла-
дежки дружества-членове 
на ТМС. Председателят на 
СТДБ Красимир Премянов 
приветства младежите и ги 
запозна със ситуацията в 
Съюза и с основните зада-
чи, които той решава. Той 
отново заяви личната си и 
на ръководството на СТДБ 
безрезервна подкрепа към 
дейността на младите тра-
кийци. Тук бяха и Кирил 
Сарджев, председател на 
тракийско дружество „Ге-
орги Сапунаров“ – Хасково 
и  Кирил Киряков, предсе-
дателят на тракийско дру-
жество „Лазар Маджаров“ 
в Сливен

Заседанието бе ръко-
водено от съпредседателя 
Десислава Костова, която 
отбеляза, че през послед-
ната година се е засилил 
интереса на младежите към 
дейността на организация-
та и приветства желанието 
им за работа. В заседанието 
участваха младежи от Ди-
митровград, Стара Загора, 
Сливен, Созопол, Бургас, 
Асеновград, Харманли и 
Свиленград, младежите от 
Казанлък бяха представени 
с пълномощно, съгласно 
статута на ТМС.Участваха 
и всички физически лица-
членове на НС.

Като първа точка от днев-
ния ред на заседанието за 
член по право на НС бе кон-
ституиран председателят на 
новоучреденото тракийско 
младежко дружество „Ге-
орги Кондолов“ – Бургас 
при тракийско дружество 
„Странджа“ – Бургас, Стой-
но Ангелов.

Младежите обсъдиха 
посещението в Европарла-
мента и приеха  решение 
за следващата визита съо-
бразно отправената пока-
на от евродепутата Петър 
Курумбашев. Също така, 
по инициатива на г-н Пре-
мянов бе решено младежи-
тракийци да посетят Одеса 
и да се срещнат с бесараб-
ски българи. Всеки от пред-
седателите докладва какви 
мероприятия са се провели 
по места от началото на го-
дината досега. 

Взето бе решение съп-

редседателите да водят ор-
ганизацията и да участват 
дейно в подготовката на 

тракийския младежки съ-
бор „Илиева нива“. Деца от 
детското тракийско движе-

ние  ще участват в сценария, 
за което вече е получено съ-
гласието на съорганизатора 
Община Ивайловград. Този 
събор е наше, младежко 
мероприятие, провежда се 
в имота на СТДБ  и от тази 
година ТМС при СТДБ ще 
участва дейно в провежда-
нето му, за което имаме одо-
брението на председателя 
на СТДБ и на Централното 
ръководство, потвърдиха 
членовете на Националния 
съвет.

Младежите решиха да 
в ъ з с т а н о в я т 
знамето на 
ТМС и за зна-
меносец на 
ТМС бе избран.
Стойно Анге-
лов от Бургас.

О с о б е -
но място бе 
отделено на 
в.„Тракия“ и 
се реши всяко 
младежко дру-
жество да съ-
общава за ме-
роприятията си 
до вестника, а 
всички членове 
на НС задължи-
телно да бъдат 

абонирани за него.
Решено беше, предвид 

засиления интерес на сту-

дентите към дейността на 
ТМС през последната го-
дина, да бъде учредена сту-
дентска секция към ТМС, 
както и формата, при която 
да се осъществи това.Учас-
тниците бяха запознати и с 
инициативата за канонизи-
ране на избитите тракийски 
бежанци, правната форма, 
при която това ще стане, 
както и с преговорите, кои-
то са проведени по темата 
към този момент.Бе решено 
всяко дружество да събе-
ре подписи за подкрепа на 
инициативата.

Десислава Костова за-
позна присъстващите с ог-
ромния интерес, при който 
минава симулирания уче-
нически процес по Ангор-
ския договор, проведен до 
момента в две съдилища 
в страната. Каза също,че 
такъв процес ще се прове-
де в началото на следваща 
учебна година и в още един 
районен съд, за което има 
съгласие. 

Младежите решиха да 
оторизират Светла Славова 
и Стойно Ангелов да обучат 
децата и проведат меропри-
ятието.

Г-н. Премянов поздрави 
младежите за конструктив-
но проведеното заседание и 
взетите решения.

ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÑÚÂÅÒ 
ÍÀ ÒÐÀÊÈÉÑÊÈß 
ÌËÀÄÅÆÊÈ ÑÚÞÇ

ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÒÐÀÊÈÉÑÊÈ ÑÚÁÎÐ...

Син на тракийските бежанци Киро 
и Тона Вълчеви от с. Булгаркьой, 

Одринска Тракия.
Автор на книгите „Дългата пътека“, 

„Среднощна проверка“,
„Когато се раждаше свободата“.

Достойно извървян житейски път!

ПОКЛОН! ДЪЛБОК ПОКЛОН!
Тракийско сдружение „Национална инициатива

„Завръщане към корените“ 
и „По обратния път на дедите ни“

8 май 1924 г. – 
25 април 2018 г.

КРЪСТЮ 
КИРОВ 

ВЪЛЧЕВ

В ПОМОРИЕ: ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ...“
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Тук бяха и заместник-председа-
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научен секретар на тра-
кийския научен институт 
и член на ВК на СТДБ, 
членове на местното 
тракийско дружество, 
общински съветници и 
общественици.

В рамките на събо-
ра беше проведен кон-
курс за надпяване и 
надсвирване с пролет-
ни, гергьовски песни. 
Изпълненията на учас-

тниците в 
събора – гру-
пови и ин-
дивидуални 
изпълнители 
от различ-
ни краища 
на страната, 
бяха оценя-
вани от жури 
с председа-
тел проф. 
д-р Стефан 

Чапкънов – композитор и 
диригент и членове: Калин-
ка Згурова – странджанска 
народна певица, Николай 
Николаев – музикален педа-
гог и редактор, Дора Арбова 
– музикален педагог, Руска 
Христова – педагог и изпъл-
нител. 

Граждани и гости на По-
морие имаха удоволствието 
да чуят прекрасните песни 
на Тракия и Странджа.
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Любомир Шопов:

Малката Рая Колева от Бургас, 
12 годишната Лина Динева и 11 
годишната З. Цаниер от Несебър 
получиха гра-
моти за участие 
в Националната 
инициатива-сре-
ща „Завръщане 
към корените“.  
На отличените 
автори на есета 
и разкази „За-
връщане към ко-
рените“ Михаил 
Делчев – 3 клас 
от Харманли, Да-
яна Захариева – 7 
клас от Несебър, 
Теодор Наумов 
– 11 клас от Не-
себър и Мирела 
Ганчева – 11 клас 
от Несебър Спе-
циалната награда  
връчиха кметът 
Николай Дими-
тров, Красимир 
Премянов и Гено 
Пухов. На Георги 
Панчев – 3 клас 
от Харманли,  
Алекса Георги-
ева – 7 клас от 
Несебър и Диан 
Попов – 7 клас от 
Свиленград Голя-
мата награда връ-
чи вицепрезиден-
тът на Република 
България Илияна 
Йотова. Диан По-

пов благодари за хвърления мост 
между поколенията, за съхранява-
не на родовата памет и на тракий-
ската история.

Спектакълът на фолклорната 

формация „България“ – Несебър 
носеше наслов „Роден дом. Земя 
на дедите ни“. Той се превърна 
във вълнуващо преживяване с 
бурни аплодисменти и много цве-
тя – признание за неуморимите 
Дафина Налбантова, художествен 
ръководител на формацията, из-
пълнителите и музиканти.

На пристанището бе направе-
на възстановка на пристигането 
на кораб с бежанци преди 105 
години. Присъстващите се върна-
ха към драматичните събития от 
2013 г. и тежката бежанска орис на 
дедите си. Венци и цветя полетяха 
към морето. После тръгна литий-
ното шествие. Водеха го свещеник 
Александър Чъкърък от българ-
ската черква „Св. Георги“ в Одрин 
и свещеник Петър от  храм „Св. 
Успение Богородично“. Шествие-
то премина през стария Несебър, 

спря се в Старата 
Митрополия. Там 
най-нетърпеливи 
и в очакване на 
„Урок по родолю-
бие“ и пленера за 
рисунка „Моето 
родословно дър-
во“ бяха децата. 
В черквата „Св. 
Успение Богоро-
дично“ бе отслу-
жена панихида в 
памет на тракий-
ските бежанци.

Кметът Нико-
лай Димитров и 
заместник-кмета 
Лазар Япаджи-
ев поднесоха от 
името на Община 
Несебър венец 
пред паметника 
на тракийските 
бежанци До па-
метника, заедно с  
председателя на 
тракийското дру-
жество в Несебър 
– Виолета Геор-
гиева и Божана 
Богданова поса-
диха дърво, към 
чиито корени бе 
поставено и пос-
лание, отправено 
към бъдещите 
наследници. Еле-
на Златилова от 

Шумен поля новопосадено-
то дръвче със светена вода. 
Балони полетяха в различни 
посоки.

А на площад „Жулие-
та Шишманова“ започна 
концертът на тракийските 
славеи Данислав Кехайов и 
Нели Танева и  фолклорния 
ансамбъл „Слънчев бряг“.

После в ресторанта на хо-
тел „Мариета Палас“ в „На 
раздумка“-та най-атрактивни 
и непредвидими бяха пред-
ставителите на Ивайловград, 
Созопол и Несебър, които 
от цялата си душа и сърце и 
пяха и играха. И с тях се над-
пяваха и надиграваха и тра-

кийци от Бяла, Асеновград, Дими-
тровград, Сливен, Бургас, София, 
Варна, Пловдив... 

Божана Богданова разказа епи-
зоди от срещата:

Русана Щилиянова, секретар 
на тракийското дружество в Ям-
бол, на един дъх на пристанището 
написала стихотворението „Бежа-
нци“ и ми го показа.

Трепереща от вълнение пък 
Веселина Йончева, председател 
на дружеството в Бяла, разказа 

какво й се е случило: „Пристигна 
при мен възрастна жена от Созо-
пол, след като разбрала, че съм от 
Бяла. Помоли ме за съдействие, 
издирвала своя много, много 

близка роднина. И когато името й 
сподели, оказа се, че това е моята 
майка…“

След всичко преживяно и спо-
делено струва си Националната 
инициатива –среща „Завръщане 
към корените“ да продължи и да 
я има.

„ÇÀÂÐÚÙÀÍÅ ÊÚÌ ÊÎÐÅÍÈÒÅ” 
ÑÚÁÐÀ ÒÐÀÊÈÉÖÈ Â ÍÅÑÅÁÚÐ

Продължение от 1-а стр.
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ÄÎÑÒÎÉÍÀ ÊÍÈÃÀ 
ÇÀ ÅÄÈÍ ÄÎÑÒÎÅÍ 
ÁÚËÃÀÐÈÍ
ДОЙЧО ИВАНОВ

Тази книга се чете с наслаждение... 
За научаване и за поучение... Такава 
книга се пише трудно. Много трудно. 
Как се прави това, само авторите си 
знаят... То писането не е като чете-
нето. Но в крайна сметка остава 
създаденото. Стойността му. Въз-
действието и възприемането му.

„Родопският огнен метеор 
Коста Чилингиров“ е документал-
на биографична хроника от Ан-
дрей Печилков и Младен Сираков, 
издадена в Смолян. Вече трети 
месец стои най-отгоре на камарата 
„неотложни“ книги на бюрото ми. 
Четена и непрекъснато прелиства-
на. С подчертавания и бележки. С 
удивление, преклонение и горчил-
ка. С възхита: „какви е деца раж-
дала... българка майка юнашка“. А 
думите все не ми идват.

И вместо да мъдрувам преум-
ни изречения ще цитирам част от 
предговора на Андрей Печилков: 
„Има българи, за които словото е 
безсилно да ги оцени по достойн-
ство. Има българи, чието наслед-
ство е главната надежда за нас и 
за нашето бъдеще, особено сега, 
когато отново оценяваме историче-
ската си съдба в днешните времена... 
Такъв българин беше и си остава ро-
допчанинът Коста Райчев Чилингиров 
– уникална по своите дела личност, 
феномен в стопанската и културно-
просветната летопис на Смолянския 
край. Смело бихме казали – и в на-
ционален мащаб. Дирята, който той 
остави за поколенията няма забрава: 
далновиден стопановед, виден коопе-
ративен деятел, създател на духовни 
ценности в родния ни край, почтен 
политик и патриот, тракийски деятел. 
Най-същественото е, че личности като 
него, със сътвореното от тях остават 
надхвърлени в изумителния български 
пантеон на родолюбието и борбата за 
българщина. С делата си Коста Чи-
лингиров и днес върви с нас, по-скоро 
– пред нас. И показва пътя, по който 
трябва да вървим в тези изпитателни и 
нелеки за всички ни дни.“

Надарен е щедро с физическа кра-
сота (по А.П.), но и с невероятно бога-
та вътрешна душевност, с неизмереми 
хуманност и човеколюбие. Изумите-
лен интелект, той впечатлява с мно-
гостранните си изяви на творец – те-
атрал, музикант, фолклорист-събирач 
на народно творчество и старини, 
които дарява на музеите, поклоник 
на изобразителното изкуство, сказчик 
оратор, поет и журналист. Неговите 
одарености благодатно и благородно 
намират осъществяване, съпричастие.

Вдъхновен организатор, инициати-
вен общественик той се увлича и въ-
влича в своята народополезна дейност 
много  и много съмишленици. За крат-
кия си 35 годишен земен път (сякаш и 
природата е предвидила това) той про-
явява и осъществява  многобройните 

Град Узункьопрю е разполо-
жен на левия бряг на р. Ерге-
не, която се влива в Марица. 
Той е построен върху държавна 
земя. Местността около него е 
хълмиста и гола, защото горите 
са унищожени от мохаджирите, 
заселени между българските 
села с цел да принудят бълга-
рите да се изселят. Името на 
града дава дървеният мост, по-
строен още в римско време и 
състоящ се от около 180 арки.

Според статистическите 
данни, в края на ХIХ век бъл-
гарските къщи в Узункьопрю 
са 210. Българите дошли там 
от околните български села и 
чифлици, където обработвали 

земите на турските бейове. 
Главният поминък на тези хора 
били земеделието и овцевъд-
ството.

Първият български учител в 
Узункьопрю е Георги Сивриев 
от Одрин, а първият свещеник 
станал отец Евтимий, родом от 
град Калофер, който дошъл от 
Света гора.

След Руско-турската война 
започват изселванията в Татар 
Пазарджик, но след подписва-
не на мира всички се завръ-
щат по родните места. Поради 
близостта си до големите тур-
ски гарнизони, населението не 
успява да вземе масово учас-
тие във въстанието от 1903 г.

НЕСТИНАРСКО

КИНА КЪДРЕВА

Тая Странджа -

Тая приказна Странджа на самодиви и змейове, 

Тая дива, магическа, страстна и огнена Странджа,

Тая Странджа на нестинари, безбродна и песенна, 

Тая иконна, заключена, пазена, древна и тайнствена тайна,

Как да премина вратата от сто заклинания аз, нестинарката?

Как през разстланата жар на изтлялата клада оброчна

Боса, с вледенени крака да премина в отвъдното?

Как отвъдна да стигна до Божия промисъл в бъдното?

С тая риза по-бяла от пряспата сняг, изтъкана от свила,

С тая риза от мечти на цветя и от сънища пеперудени,

С тия везани волни, широки  развени ръкави дантелени, 

Във безсъници, в предпетляното време тъкани, изпредени, плетени.

В тия нощи на Странджа непрогледни, беззвездни,кандилени,

Злите сили отблъскваща припълзели от мрака, напиращи

По врати и прозорци залостени блъскащи, драскащи, виещи.

Да ги плаша, да гоня  душите им тъмни на стана си с трясъка.

И душата си цяла втъкала в най-върховния промисъл. 

Във ръцете протегнати с тая черна икона с лика Богородичен вдигнала,

През кръга от изтляла на въглени жертвена жарна гора да премина

И през мене, през жарта и през смъртния вик на гората на Странджа,

С тая болка от брадви и  огън покосили вековни дървета,

Крили времето в себе си – векове, самодиви и змейове –

С тая болка на закрилната древна магична гора изгорена 

Аз безпаметна и забравила себе си през жарта є оброчен да мина

Всред стълпените хора с брадви, чакащи Божия глас и присъдата Божия. 

Да издумам обречена, нечовешки изтръгнала в моя танц нестинарски 

Тая Божа присъда с  моя глас, с моя танц да извикам,

Да разкъсам нощта с моя  вик и с надеждата Божа

До човешкия разум тая тежка присъда за живота посечен да стигне.

AНТОЛОГИЯ „ТРАКИЯ“

НЕСТИНАРСКО

 КОСТЮМИТЕ НА ТРАКИЯ И МАЛА АЗИЯ
от фонда на Регионалния исторически 

музей – Бургас
УЗУНКЬОПРЮ, ИЗТОЧНА ТРАКИЯ

 Женски сукманен костюм от 
Узункюпрю, Източна Тракия. 
Снимка: Колин Стюърт

му дарби. И биографията му и днес 
е една изумителна летопис на човек, 
който за този кратък отрязък от време, 
успява да реализира и остави на поко-
ленията неимоверните си дела. Които 
на други не ни е по силите и за много 
повече години.

Но каквото и да се каже и напише 
за тази достойна и достолепна книга, 
няма да може да я разкаже и обясни. 
Тя просто трябва да бъде прочетена. 
Впечатлява доброто структуриране, 
подредба, много прецизното и обек-
тивно излагане на фактите и събити-
ята.  Повествованието дава не само 
живия образ на К. Чилингиров – ес-
тествен, обаятелен и възхитителен. 
Но е една вярна и многообразна и въз-
действаща картина за онези времена. 
Още и ни докосва до редица значими 
и интересни личности от епохата, 
строители на Родопския край и на 
България.

Прецизно, обективно и безпри-
страстно е представена и политиче-
ската фигура на Коста Чилингиров 
– без внушения и показност, без пре-
иначаване, без изкривяване и тълку-
ване според личните вкусове. Което 
изкушава и спъва мнозина създатели 
на подобни текстове. В тази книга ав-
торите убадително показват наистина 
народен политик, предал се безкорист-
но в служба на народа  - искрено и все-
цяло. При всичката му разнообразна и 
широкомащабна дейност, впечатлява и 
умението му строго да разграничава и 
да не смесва работата си в различните 
му проявления. А политиката  винаги 
е оставял пред прага на кооперацията, 
читалището, училището.

И естествено за личност като  
Коста Чилингиров е да поставя над 
всичко обичта и горещата деятелност 
за родния край. Той е инициатор и за-
едно със свои приятели полагат клет-
вата: „Всеки младеж, завършил нау-
ките си, да работи за преуспяване на 
своя родене край!“

С Андрей Печилков ни свързва 

едно „Димчово“ приятелство. През 
2004 г. той осъществи ново издание на 
книгата на Вария Дебелянова – Гри-
горова – сестра на Димчо Дебелянов. 
Близък негов приятел е бил нейният 
син Димчо Григоров – талантлив и 
много продуктивен фотограф. Жи-
вял пълноценнно и запомнящо се и 
в Смолян, където завършва земният 
му път, месеци преди отпечатването 
на книгата. За нейното оформление и 
дообогатяване със снимки, текстове 
и документи скромен дял имам и аз. 
За премиерата бях поканен от Андрей 
Печилков. И в читалището в Райково 
ме просълзиха изпълненията на голям 
състав от певци и гайдари. Трогна ме 
изключително силно и сърдечността, 
топлотата и широките души на нови-
те за мен хора. А всъщност – душев-
ността, която ще те преизпълни само 
в Родопите.

Докосвал съм се и до други тек-
стове на Андрей Печилков. И всякога 
съм се наслаждавал на вдъхновеното 
му перо на талантлив публицист, еру-
диран и много прецизен изследовател 
историк, документалист и летописец, 
боравещ вещо и отговорно с фактите 
и документите.

А тази негова книга показва, че и 
днес Родопа планина ражда достойни 
чада. Достойни продължители на ти-
тани като Коста Чилингиров. Книги 
като тази и личности ката авторите  
вдъхват вяра, надежда и просветле-
ние. Че ще ни има. Че ще пребъде 
България! И се надявам, и вярвам тя 
вече да е настолно четиво, незаменим 
помощник на учители и обществени-
ци за възпитаване на родолюбие и от-
говорност за родния край.

---
Авторът е уредник на музей „Дим-

чо Дебелянов“ в Копривщица
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Любомир Шопов:

Загубите на територии са въз-
вратими за разлика от загубите на 
население. Съседите на България 
се стремяха не само да орежат 
народностното землище на бъл-
гарите, но и да ги унищожат или 
асимилират като неговото изконно 
население. Те искаха да приклю-
чат „веднъж завинаги“ с възмож-
ността да се издигне една силна 
национално обединена държава в 
средеца на Балканския полуостров, 
което според себичните им сметки 
щяло „да наруши равновесието“ 
и следователно било необходимо 
дружно противопоставяне. Това, 
че „събирането на всички бълга-
ри под обща държавна стряха“ бе 
естествен процес при обективно 
съществуващите дадености, никак 
не допадаше на противобългарска-
та коалиция. Между балканските 
държави съществуваха остри про-
тиворечия, но когато ставаше дума 
да ударят „в центъра на полуостро-
ва“, те се свиваха като 5-те пръста  
в заплашителен юмрук.

Чувството за справедливост е 
твърде относително сред човеците 
и не се среща никак в „Голямата 
политика“, колкото и да твърдят 
противното специалистите по меж-
дународно право. Превръзката вър-
ху очите на Темида ù пречи да види 
меча на победителя върху едното 
блюдо на везните, та го взема за 
тежест от „особено значение“. А 
когато се струпат 5 меча, тогава 
се обявява „заварено положение“ 
и наложеното силом териториал-
но  статукво се запазва до следва-
щата война. Изтребваха един на-
род в югоизточния кът на Европа, 
но в столиците на Великите сили 
цинично си правеха тяхната вяр-
на сметка, че „5 е повече от 1“ и 
предпочитаха да „замижат“ пред 
масовите убийства в името на ко-
алиционната стратегия и търсене-
то на съюзници за наближаващата 
„Голяма война“.

Нещастията на тракийските 
българи не бяха толкова геополи-
тически предопределени, колкото 
са горчив плод на една погрешна 
политика. Цар Фердинанд и пра-
вителството на Данев проявиха 
неразумен максимализъм, прене-
брегвайки поетапното решаване 
на Българския национален въпрос. 
Те натовариха едно поколение с 
невъзможната задача да извърши 
националното обединение „на един 
дъх“, което никой народ не е сто-
рил. Когато България присъедини 
цяла Тракия и се сдоби с широк 
излаз на Бяло море, тези ценни 
придобивки трябваше да бъдат 
съхранени. Вместо това меродав-
ните политически и военни кръ-
гове предприеха опасна авантюра, 
която бе очаквана и ловко използ-
вана от враговете на България.

Българският жребий бе хвърлен 
в София, обаче монетата улови-
ха още във въздуха меродавните 
представители на „Европейския 
концерт“ с възгласа: „Губите, за да 
спечелим ние!“ И техните бъдещи 
балкански съюзници изреваха неис-
тово: „Сега ни паднахте!“. И като за-
почнаха кланетата, те тържествува-
ха първично сред потоците от кръв, 
които белязаха новите държавни 
стратегически граници по волята на 
опиянените победители: „Докъдето 
стигнем с меч в ръка, дотам няма 
да има българи!“ Енвер бей бе още 
по-кратък и образен: „Колете! Кал-
пак да не остане!“ Всъщност негов 
предходник бе гръцкият митропо-

„ÁÚËÃÀÐÈÍ ÄÀ 
ÍÅ ÎÑÒÀÍÅ!”

лит Германос Каравангелис в Кос-
тур (1900–1907), който заклеваше 
кръвожадно андартите: „Българин 
да не остане!“ Той плащаше по 5 
лири за донесена отрязана глава на 
комита и дори похарчи 50 лири за 
тази на войводата Лазар Поптрай-
ков, чиято снимка постави на видно 
място в кабинета си.

На всичко отгоре българите бяха 
жигосани от умело направляваната 
враждебна пропаганда, че са „зло-
деите на Балканите“, които си за-
служават да бъдат сурово наказани. 
Когато те кървяха отвсякъде, точно 
тогава ги заливаха със словесна по-
мия! Отнеха им дори правото да се 
оправдават, макар и с непростимо  
закъснение. Те биваха прогонвани 
„с огън и меч“ от родните огнища, 
но никому не можеха да се оплачат, 
освен на Бога. Жертвите обявиха за 
палачи. Сред общата оглушителна 
врява се чуха тук-там и трезви гла-
сове в защита на обруганите „дебе-
логлави варвари“, които потънаха в 
ръмжащия ропот на злорадството: 
„Няма българи – няма България!“

ЕТНИЧЕСКОТО 
ПРОЧИСТВАНЕ НА 
БЪЛГАРИТЕ В ИЗТОЧНА 
ТРАКИЯ И МАЛА АЗИЯ

Преди Първата балканска война 
Одринският вилает бе разделен на 
6 санджака (окръга): Лозенградски, 
Одрински, Гюмюрджински, Дедеа-
гачки, Галиполски и Родостенски. 
От 32-те каази (околии) в 25 бълга-
рите бяха представени значително, 
а към тях трябваше да се прибавят 
и 22 села около Чаталджанската 
укрепена позиция в Цариградския 
вилает. От 1 000 000 население към 
есента на 1912 г. българите и тур-
ците наброяваха по 350 000, гърци-
те около 250 000, а останалите 50 
000 принадлежаха към други на-
родности. Статистиката включва-
ше както българите християни (ек-
зархисти и партриаршисти), така и 
българите мохамедани. 

 В Османската империя бе на-
трупан вековен опит в изтребление-
то на „неверниците“, но този път те 
изобщо не ù бяха нужни живи, за да 
пълнят хазната с данъци. Веднага 
след началото на Втората балкан-
ска война Енвер бей трескаво се 
разшета из Генералния щаб, за да 
убеждава пашите, че „часът за ре-
ванша“ бил ударил по-скоро и от 
най-смелите им надежди. Той със-
тави оперативен план за действията 
на „Ловните батальони“ от Цари-
град в три направления: през Ке-
шан към Одрин, през Чорлу и Виза 
към Лозенград и през Енос към Де-
деагач. Четите на тази паравоенна 
организация трябваше да преминат 
линията Мидия – Енос и да вдигнат 
на въстание „угнетените мюсюлма-
ни“. Това давало основание на ос-
манската армия да им се притече на 
помощ и така да „развърже ръцете“ 

на Високата порта. 
Военният минис-

тър Ахмед Изет паша 
не одобри плана с 
оглед възможните ус-
ложнения в отноше-
нията с Европейските 
сили. В щаба на 10-и 
армейски корпус с ко-
мандир Хуршит паша 
приготовленията про-
дължиха тайно, но все 
пак „изтече инфор-
мация“ по посока на 
чуждите посолства. 
От Петербург долетя 
предупреждението: „Това ни дава 
основание ние пък да предизвика-
ме създаването на арменска държа-
ва в Анадола!“ Сър Едуард също 
напомни, че Лондонският договор 
за мир бе утвърден и от шестте Ве-
лики сили. Да, но тяхната меродав-
на воля бе вече нарушена сутринта 
на 28 юни 1913 г. от „миротворка-
та“ Румъния, която поощри младо-
турците да прекрачат линията Ми-
дия – Енос: „Че Румъния като мина 
границата въпреки договора, ние 
ахмаци (глупаци – б. а.) ли сме?“

Силният на деня триумвират на 
младотурското движение в състав 
Енвер бей, Талаат бей и Джемал 
бей успя да се наложи на правител-
ството на Халил паша поради необ-
ходимостта от „завръщането в Ев-
ропа“. Без Одрин империята губела 
Цариград, а без Цариград загивала 
и империята. Изет паша склони на 
операцията отвъд линията Мидия 
– Енос и дори обеща при успех да 
награди тримата водачи с „най-ви-
соките ордени“. В противен случай 
„увисват на въжето“: „Имате пълна 
свобода на избор!“ Така велико-
душно се произнесе и Мехмед V.

В щаба на 10-и корпус се състоя 
пак на 28 юни важно съвещание. 
Енвер бей трепереше от нетърпе-
ние: „Не утре, а сега веднага тръг-
ваме (армията – б. а.) зад линията 
Мидия – Енос!“ Малобройните 
български части не били в състоя-
ние да задържат устрема на осман-
ските войски при възвръщането на 
Южна Тракия: „Двестахилядната 
ни армия е готова всеки момент 
да се притече на помощ на въста-
ващите вече наши сънародници в 
Тракия!“ Хуршит паша погледна 
разтворената върху масата гене-
ралщабна карта и удари с юмрук 
по нея: „Портата дава зелена свет-
лина, посоката е на запад, където 
все още не е изсъхнала кръвта на 
нашите бойци. Линията Мидия – 
Енос е история, която ще се спо-
менава единствено в учебниците!“ 
Той бе вече съгласувал настъпле-
нието с Генералния щаб, но изрич-
но и строго предупреди: „Помнете, 
че ние нищо не знаем за вашата 
инициатива. Такава е заповедта на 
великия везир!“

На 30 юни рано сутринта в 7 ч. 

османската армия настъпи от ук-
репените позиции при Чаталджа и 
Булаир, „за да заеме новата граница 
Мидия – Енос“. Правителството в 
София разпореди общо отстъпле-
ние към договорно определената и 
пазена от „тънка редица постове“ 
нова граница Мидия – Енос. При 
това тази граница бе потвърдена 
по-късно и от Букурещкия договор, 
сключен при условие Източна и За-
падна Тракия да бъдат в пределите 
на царството. Българските власти 
се самозалъгваха до последно и ус-
покояваха своите сънародници, че 
„няма никаква опасност“. Те пред-
ложиха на българите, живеещи в 
селата отвъд новата граница, да се 
преселят на своя територия и те ги 
послушаха. Работата на полето про-
дължаваше усилено, защото „Ден 
година храни“! Никой не подозира-
ше, че Енвер бей бе решил „да из-
трие българското племе из Тракия“.

Първо пострада с. Курфали, 
Чаталджанско, където грабежът 
се последва от клане на все още 
невярващите в нарушаването на 
договора жертви. В с. Тарфа нео-
чакваните нашественици заклаха 
17 души, а останалите прогониха 
„само с една риза на гърба си“. 
Издържало през атаката на Чатал-
джанската укрепена позиция в на-
чалото на ноември 1912 г., сега с. 
Чанакча загина в пламъците заедно 
с част от своите не успели да избя-
гат жители. Поголовната сеч при-
нуди оцелелите да потърсят спасе-
ние от посолствата в Цариград и на 
параходите за Бургас. 

Последва трагедията в с. Ени-
чифлик, Чорленско, когато на-
шествениците заграбиха всичко, 
изхвърляйки и покъщнината на 
стреснатите българи: „Хайде на 
България, за вас тука място и жи-
вот няма! Вашето място е в Бълга-
рия!“ Те отделиха мъжете „с праз-
ни ръце“ за ангария и изгонване, а 
жените и децата взеха в заложни-
чество. Селяните бяха накарани да 
вършеят в полза на армията, но и 
да живеят извън къщите си, къде-
то настаниха „мухаджири“ (бежа-
нци) от Беломорска Македония: 
„Станаха господари, а ний роби!“ 
Натрупаната омраза пораждаше 
всекидневни саморазправи над 

„неверниците“, завършващи често 
със смърт. На 26 октомври 1913 г. 
им бе даден срок от 24 часа да си 
заминат от бащините къщи през 
Цариград с кораб за Варна: „Идете 
в България, там ще ви дадат пове-
че. Инак ще бъдете избити!“

На 3 юли призори аскерът пре-
мина линията Мидия – Енос, след 
като Портата осведоми с окръжна 
нота Великите сили, че „реоку-
пацията“ била необходима, „за да 
се гарантира сигурността на Ца-
риград и Протоците“. В София бе 
съобщено, че за предпочитане бил 
дипломатическият път, но за съжа-
ление, „ужасите, които българите 
били извършили в окупираните те-
ритории с неописуемо варварство 
и вандализъм“, наложили на импе-
рията „да окупира въпросната гра-
ница, като се задължава да опреде-
ли в съгласие със Силите бъдещата 
съдба на Тракия“. Голословното 
обвинение увисна във въздуха, но 
никой не попита за „важните под-
робности“: „Имахме заповед първо 
да грабим и запалваме, а след това 
да убиваме всички мъже!“

По пладне на 2 юли 1913 г. ос-
манска войскова част от Галипол-
ския отряд на Енвер бей се появи 
„ненадейно“ в Кешан и нейният ко-
мандир даде 2 часа срок на българ-
ските стражари и чиновници да на-
пуснат града. След час кюрдската 
конница нахлу в с. Булгаркьой, на 
5 км от новата граница в българска 
територия, и поиска да бъде нахра-
нена и напоена. Главният учител 
Хараламби Мърдев предупреди 
офицера, че нарушава Лондонския 
договор: „Бъдете уверени, че ще 
ви принудят да се върнете назад!“ 
Отговорът бе по войнишки: „Имам 
заповед да вървим напред!“ Мъже-
те от селото се укриха в съседната 
гора, но на 6 юли османците се из-
теглиха привидно към Кешан и из-
мамно ги изчакаха да се завърнат: 
„От редовната армия не се плаше-
те!“ През нощта селото бе обгра-
дено и започна обезоръжаване на 
неговите жители: „Гяури, сега ще 
видите България!“ 

В 10 ч. на 7 юли 480 мъже от се-
лото „от 15 години нагоре“ начело 
със свещеника бяха призовани да 
се съберат в широкия дол при Бой-
диновия мост на Кешанския път, 
защото Енвер бей щял да им държи 
слово „как да заживеят с турците, 
както и по-рано са живели“. Вмес-
то напътствени думи обаче беят 
вдигна нагоре ръка и после рязко 
я свали. Командирът на войсковата 
част изкрещя „Огън бий!“ и про-
гърмя залпов и картечен огън по 
редиците на „неверниците“, уби-
вайки ги „само защото са българи“. 
Поляната се покри с камари от тру-
пове. Ранените доубиваха с щико-
ве. Поляха телата с газ и ги подпа-
лиха, за да прикрият злодеянието. 
Спасиха се само 8 души. 

Селото пламна в опустошите-
лен огън. Започнаха грабежи, изна-
силвания и убийства без разлика на 
пол и възраст. Оскверниха от 9-го-
дишни момиченца до 90-годишни 
старици. Бебета биваха набучвани 
на щикове. Гърци също участваха 
злорадно в най-гадните злодеяния. 
Башибозуците подгониха успелите 
да се изтръгнат и ги колеха „кой 
където го сварят“: „Всички да ми-
нат под ножа!“ Отрязаната глава на 
главния учител отнесоха като це-
нен „трофей“ в Цариград.

АКАД. ГЕОРГИ МАРКОВ
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премеждия, оцелелите мъ-
ченици се озоваха в гр. Га-
липоли, където попаднаха 
под закрилата на чуждите 
консули с техните възкли-
цания: „Невероятно! Наис-
тина ли?“. Руският консул 
издейства несретниците да 
бъдат взети на борда на па-
рахода „Кирил“ за Варна. 
Булгаркьой даде 1100 жерт-
ви от общо 2000 негови жи-
тели. Нещастните родители 
напразно търсеха отвлече-
ните си деца, които бяха 
убити или „потурчени“.

След като отрядът на Ен-
вер бей опустоши „всичко 
българско“ в Кешанско, той 
нахлу в Малгарско, „почна 
да гори всички български 
села и да убива всеки бъл-
гарин, който им се мернеше 
пред очите“. В с. Колибия 
клането се пренесе в черк-
вата, опожарена ведно със 
стенещите в нея ранени 
човеци. Главорезите подпа-
лиха селата в Узункюприй-
ско по вече изпитания ме-
тод. Първо преяждаха с 
откраднатата храна, после 
измъчваха за парите, обез-
честяваха жените и накрая 
колеха: „Животът ни висе-
ше на косъм!“ В с. Търно-
во бе опожарена заедно със 
свещеника току-що довър-
шената черква. Побиваха на 
кол и измъчваха болни деца 
и грохнали старици: „За 
вас място тук няма. Хайде 
вървете на България!“ В с. 
Еникьой избиха 100 души, 
понеже задигнатото злато 
не стигало като откуп, а пла-
мъците трябваше да заличат 
следите. Опожареното с. 
Чопкьой също погълна без-
брой жертви, чиито тленни 
останки останаха неопети и 
непогребани, за да ги гризат 
бездомните кучета. В града 
българите биваха нарежда-
ни по улиците и разстрелва-
ни с картечници, след като 
предаваха ценностите и па-
рите. Обещаното помилване 
бе отменено, защото „мърт-
вите не говорят“!

На път за Одрин „чер-
ните арапи“ устроиха по-
казно клане на жителите, 
бягащи от подпаленото с. 
Татарлар, където изтребиха 
цели семейства: „Безоглед-
на сеч над всичко българ-
ско!“. Оцелелите се щураха 
с „една гола душа“, но ги 
пресрещаха и колеха озве-
рени башибозуци. Обиците 
режеха с ушите на жените, 
а после жестоко ги изнасил-
ваха. В с. Османли къщите 
бяха подпалени с черквите. 
Извергите обезчестиха до 
смърт и невръстни моми-
чета. Те се гавреха и с бре-
менните жени, които после 
„разпаряха“! В с. Ташлъ-
мюселим заклаха 30 мъже и 
жени начело със свещеника 
Петър поп Янев, а другите 

натириха „голи и боси“ да 
си вървят „по техните земи“.

Консулите увериха на 6 
юли генерал Вълко Велчев, 
че няма да допуснат нашест-
вие на турците в Одрин. 
През града преминаваха 
ужасени стотици бежанци 
и всеки разправяше за спо-
летелите ги кървави изстъп-
ления, обаче не им вярваха: 
„Турската кавалерия сечала 
всичко, където минела!“ Ве-
черта се получи заповед за 
изтегляне към Свиленград. 
Енвер бей не посмя да влезе 
в прочутата крепост, докато 
не го увериха, че в нея вече 
няма българска войска. Едва 
на 9 юли той се осмели да се 
появи „победоносно“ яхнал 
камила по главната улица, 
следван от военната музика, 
а наредените от двете стра-
ни турци и гърци неистово 
му ръкопляскаха. Беят по-
вика часовите пред градо-
началството, телеграфо-по-
щенската станция и затвора, 
за да им вземе оръжието, и 
обеща изпращане в Бълга-
рия. Той заповяда незабавно 
обезоръжаване на населе-
нието „без разлика на вяра и 
народност“. 

На следващия ден бе от-
белязана петата годишнина 
на Конституцията и се реши 
да се изпратят делегати до 
столиците на Европейските 
сили с настояване „да се не 
връща варварското българ-
ско управление“. Френският 
писател и известен люби-
мец на „манафите“ Пиер 
Лоти поиска да фотогра-
фира обезобразени трупо-
ве на мирни турци, убити 
от българите при тяхното 
отстъпление. И понеже не 
намериха такива, то преоб-
лякоха труповете на заклани 
българи и българки в турски 
дрехи, снимаха ги от все-
възможни ъгли и украсиха 
страниците на европейските 
вестници с потресаващия 
надпис: „Българските звер-
ства продължават! Докога 
ще ги търпим?“.  

Енвер бей успя да успо-
кои консулите, че няма да 
допусне кланета, но след 
три дни ги разпореди първо 
в околните български села. 
В двора на черквата на с. 
Мусубегли бяха обезглаве-
ни на дръвника 15 жертви, 
след което огънят погълна 
обраните къщи. Последва 
лов на българи по домове и 
улици на Одрин, които би-
ваха хвърляни и изтезавани 
до смърт в затвора. От бо-
гатите затворници вземаха 
откуп „до парица“ и пак ги 
убиваха. Бесилките бяха 
толкова „претоварени“, че 
ги удушваха с въжени прим-
ки. Нещо повече, ранените 
и болни войници бяха за-
стреляни въпреки знака на 
Червения кръст. Жертвите 
достигнаха 521, но кръво-
жадността нямаше насища-
не: „Българинът е инатлив. 

Умира, пък пак рита!“ 
Разбрал, че „реокупация-

та“ ще мине безнаказано по-
ради противоречията между 
Великите сили, Енвер бей 
раздели отряда си и го насо-
чи към Свиленград и Ивай-
ловград. След него върве-
ше озвереният башибозук, 
тръгнал на „яма“ (плячкос-
ване) и изтребление. Горя-
щите села бележеха техния 
път: „Всичко обърнаха на 
пепел! Унищожаваха всич-
ко българско“. Българите 
„се пръснаха като 
пилци“ и бяга-
ха „кой накъдето 
види“ към старата 
граница. Накрая 
захвърляха всич-
ко, а някои дори и 
малките си деца.

На 10 юли 1913 
г. турците нахлуха 
в Свиленград, къ-
дето бяха останали 
само възрастни и 
трудно подвижни 
хора. Мъченията 
за издаването на 
тайниците с пари 
бе последвано от 
обезглавяване при 
скотобойната. Тру-
повете хвърлиха в 
кладенците, а от-
рязаните глави раз-
насяха на кол по 
обезлюдените ули-
ци. Гърците преда-
ваха своите съсе-
ди и помагаха злорадно на 
палачите, получавайки своя 
дял от плячката. Когато ста-
на известно, че според Ца-
риградския договор градът 
остава в пределите на цар-
ството, войниците на Енвер 
бей го опожариха и сравниха 
със земята заедно с черкви-
те, училищата и болницата. 
Те изсякоха и черничевите 
градини, които даваха хляб 
на избягалите българи.

Виждайки пламъците над 
Свиленград, жителите на с. 
Деведере (дн. Камилски дол) 
се скриха в близката гора. 
Главатарят на башибозука 
им заповяда да се завърнат, 
че „още по-лошо ще стане“! 
Малцината измамени бяха 
изтезавани за пари, след 
което се устрои потеря за 
избиването на укрилите се. 
По силата на Цариградския 
договор селото се намира-
ше на българска територия, 
което успокои селяните и 
те се върнаха по домовете 
си. Османците организираха 
хайки и превърнаха черквата 
в затвор. Мъченията за пари 
не спряха и след тяхното 
даване: „Турските пари да 
останат в Турция!“ Обира-
ха пръстените и обиците. 
Труповете на 35 невинни 
жертви изгориха заедно с 
къщите. Младите жени и 
момичетата биваха насилва-
ни и отвеждани като робини.

Българите в Лозенград и 
околните 25 села минаваха 
за най-заможните, поради 

което Енвер бей приложи 
друга тактика спрямо тях: 
„Българинът няма соб-
ственост. Тук е спечелено 
и тук ще остане!“ Селата 
се обкръжаваха и всеки 
опитал се да избяга бива-
ше застрелван. Започна се 
с изземването на едрия и 
дребен добитък, после се 
задигнаха кокошките и ми-
сирките, обираше се житото 
и брашното, за да се стигне 
до парите. Накрая заграбва-
ха всичката покъщнина и 

натирваха нещастниците 
„голи и боси“ оттатък но-
вата граница: „Всички бъл-
гари да се изселят и да си 
отидат в България. Тия, кои-
то не се изселят за 24 часа, 
ще бъдат съсечени!“ Упори-
тите натикаха в Одринския 
затвор, от където никой не 
излезе жив. По пътя измряха 
много дечица и болни въз-
растни хора, което никак не 
трогна конвоя, чиято работа 
така намалявала. Обирането 
на всичко ценно се обясня-
ваше от войниците, че „има-
ло заповед от султана“ да 
бъде подпомогната армията.

В с. Енидже, Лозенград-
ско, османските войници 
се постараха да измъкнат и 
последната пара на изтер-
заните жертви. Те режеха 
уши и вадеха очи „на живо“, 
след което обезглавиха 15 
от най-упоритите. Особена 
жестокост проявяваха към 
семействата на служилите 
в българската армия. Лише-
ни от всичкото движимо и 
недвижимо имущество, се-
ляните нямаха никакъв из-
бор: „Ще идете в България 
и ще се заселите в турските 
имоти. Инак ще бъдете уби-
ти! Не ще оставим ни един 
български крак!“ На 21 сеп-
тември се даде срок „до 24 
часа“ и оцелелите напуснаха 
родните огнища само с това, 
„което беше на гърба на чо-
века“, но по пътя и малкото 
им ограбиха: „До сутринта 
нито един да не остане!“  

Село Каваклия бе вече 
опустошавано от осман-
ските войски в средата на 
октомври 1912 г., но сега 
бе напълно разграбено и 
опожарено. Безчинствата се 
поощряваха от командния 
състав, който прибираше 
„лъвския пай“ от плячка-
та, което било „в реда на 
нещата“. Непокорните ги 
навързаха с поясите  им за 
вратовете и ги влачеха след 
препускащите коне. Отвле-
чените деца ги продаваха, 

без много да се 
пазарят. Рядко 
някой османлия 
се смиляваше да 
пропусне скрива-
лището на трепе-
реща майка и да 
отмине към след-
ващата жертва.

В Бунархисар 
и околните села 
българите пре-
обладаваха. На 8 
юли османските 
войски заеха гра-
да и продължиха 
за Лозенград, като 
на хората бе каза-
но „да не се боят 
и да си гледат 
полската работа“. 
Те трябвало да 
ожънат и овърше-
ят, за да приберат 
зърното в хамба-
ра. Башибозукът 
обаче започна да 

плячкосва и убива, а войни-
ците претърсваха за оръжие 
и разстрелваха по доноси 
на гърците. Отвличанията 
и изнасилванията на жените 
завършваха с тяхното затри-
ване. Част от българите се 
нарекоха „гъркомани“, за да 
спасят себе си и семейства-
та си, но трябваше също да 
платят. 

В с. Урумбеглия отдели-
ха мъжете от жените, които 
като заложнички трябваше 
да понесат ужасяващите 
„безчестия на скотските 
страсти“. Арестуваните 50 
набедени бунтовници под-
караха към Лозенград, но 
ги избиха „в движение“. 
На 27 септември бе даден 
на оцелелите 5 часа срок и 
само с един вързоп на гър-
ба ги прогониха от „родното 
пепелище“: „Царят направи 
смяна на вас с нашите. Тур-
ците в България ще ви пре-
дадат техните имоти, а те 
ще дойдат на вашите. Нищо 
недейте взема! Ще отидете 
на техните имоти.“

Още с влизането си в с. 
Чонгора османците подпа-
лиха чаршията и посякоха 
деца и старици, които не 
успяха да се скрият. Те из-
мъчваха да проговори къде 
са ценностите нямата Зафи-
ра Господинова и я заклаха, 
защото се била „преструва-
ла“ на такава! Палачите в 
униформа унижаваха „не-
верниците“, като ги яздеха, 
за да знаят „кой тук е гос-

подарят“. Последната молба 
на жертвите да ги убият по-
скоро заради непоносимите 
мъки и още по-гадния позор 
бе отхвърлена със злора-
да усмивка: „Спокойно, не 
бързай толкова и твоят ред 
ще дойде!“ 

Същата тактика бе при-
ложена и спрямо българите 
от Виза и съседните села, 
където османската армия се 
появи на 8 юли и извърши 
обезоръжаването. Населе-
нието бе оставено да овър-
шее и да отдели натуралния 
десятък за държавата. На 22 
септември обаче ненадейно 
долетя заповед по телегра-
фа българите веднага да се 
изселят принудително, без 
да вземат нищо със себе си: 
„Вървете в Отечеството си! 
Тук е турско и само турци 
ще останат!“ Турците се 
нахвърлиха да грабят къ-
щите и кошарите, понеже 
вече били „безстопанстве-
ни“. Всяка съпротива на 
безчинствата бе наказвана с 
жестока смърт: „Войниците 
гледаха сеир (зрелище – б. 
а.)“. Понякога  колеха цели 
семейства, понеже откупът 
не стигал дори за децата. 
Подобна злощастна участ 
сполетя и българите от гр. 
Самоков, Мидийско, където 
срокът за напускане на до-
мовете бе само един час. По 
пътя те биваха ограбвани от 
османските войници, които 
се държаха като башибозук. 

На 12 юли 1913 г. една 
кавалерийска колона под 
командването на Наил бей 
се озова в Малко Търново и 
първата заповед бе да се сва-
ли табелата от хотела „Нова 
България“. Втората бе да 
се предаде всичкото огне-
стрелно оръжие: „Не бойте 
се, нищо няма да стане!“ На 
първо време грабителите 
бяха озаптени, а и подкупи-
те свършиха „добра рабо-
та“. Военната власт обаче 
извърши тежки реквизиции. 
Османците бяха учудени да 
намерят джамията непокът-
ната и пълна със скъпоцен-
ности, оставени от местните 
турци при настъплението 
на българската армия. Наил 
бей попита колко са далеч 
Бургас и Пловдив: „Само 
Русия може да ни спре да не 
напредваме!“ 

Османската войска влезе 
в Царево и Ахтопол, както и 
настъпи в старата българска 
територия от с. Бояджик, 
Ямболско, по двата бряга на 
р. Тунджа. В Цариград твър-
дяха, че „в момента всички 
задължения и  договори са 
загубили стойността си“: 
„Авторитетът на Европа е 
изцяло пренебрегнат!“ На 
22 юли се получи заповед за 
спиране на старата граница 
с царството, която всъщност 
вече бе нарушена. 

От 22 български села 
в Малкотърновска околия 
най-богатите 12 оставаха в 
империята. Село Маджура 
се озова оттатък р. Резовска, 
а нивите му в българска те-
ритория.



Клонът на Българско дружество 
Червен Кръст в Момчилград (Мастан-
ли) се основава през 1928 г. На учре-
дителното си събрание, състояло се 
на 26.02.1928 г. ръководството му оп-
ределя като основен свой приоритет 
изграждането на безплатни трапеза-
рии за бедните ученици. Дружеството 
безвъзмездно подпомага дълги години 
бедни бежански семейства с пари и в 
натура чрез събраните средства от Ок-
ръжната постоянна комисия, общините 
и местното население. Трапезарията 
е изградена през 1929 г. и успехите на 
дружеството са високо оценени от Цен-
тралното управление на БЧК, което на 
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РОСИЦА СТАЙКОВА

Дългогодишният председател и основател на тра-
кийско дружество „Родолюбие“ във Велики Преслав 
инж. Петър Петров беше удостоен с най-високото от-
личие за тракийците – златен медал „Капитан Петко 
войвода“ с лента. С медала бе удостоен с решение 
на Централното ръководство на СТДБ за заслугите му 
и неговия принос към националното тракийско дви-
жение. Отличието бе връчено във Велики Преслав от 
председателя на СТДБ Красимир  Премянов  по слу-
чай 80-я рожден ден на преславянина (роден е на 27 
април 1938 г.) и бе придружено с плакет на „Български-
те владетели от 632 до 927 г., олицетворение на силата 
и мощта на Първата българска държава“. Дългогодиш-
ният председател на тракийското дружество в града е 
неуморим стопански ръководител, работил  всеотдай-
но за развитието на българската индустрия. бил е ген. 
директор на „Мадара“ в Шумен. Потомъкът на бежа-
нци от Източна Тракия е активен деец в политическия 
и обществения живот в региона. Инж. Петър Петров 
основава  преславското дружество „Родолюбие“ на 
10 март 2001 г. и продължава да стои начело на тра-
кийците от общините Велики Преслав и Върбица. То 
обединява  над двеста потомци на бежанци в двете 
общини, като по инициатива  и с активното съдей-
ствие на председателя, преди повече от десет години 
тракийско дружество „Родолюбие“ създаде тракийски 
клубове в селата Осмар, Троица и Драгоево.

30 септември 1929 г. награждава пред-
седателя му Мара Михайлова със Знак 
за заслуги. От средата на 30-те до на-
чалото на 40-те години цялостната дей-
ност по подкрепа на бежанците се дъл-
жи на дружеството на Червения кръст и 
Съюза за закрила на децата. В основата 

ú е неуморната тракийска дея-
телка, писателки и журналистка 
Мара Михайлова.

Веднага след войната по 
пътя на санитарните влако-
ве в Момчилград се разкрива 
подкрепителна спирка и за 
обслужване на преселниците, 

продължават да действат трапезария и 
лазарет. Благодарение на заслугите на 
дружеството на ЧК и на хората работе-
щи всеотдайно в подкрепа на бедните 
и нуждаещите се, организацията ни 
получава като дарение от турски из-
селник имот в Момчилград.

90 години БЧК  
в МоМЧилград
Мара Михайлова е председател  
на клона на дружеството в Мастанли

инж. Петър Петров  
ПолуЧи най-висоКото 

отлиЧие на стдБ

ДЕСИСЛАВА 
КОСТОВА

Ден на 
отворени-
те врати в 
Районния 

съд в Харманли проведоха членове-
та на тракийското младежко друже-
ство „Стайко войвода“ в Димитров-
град на 27 април т.г. 

Поканата дойде от председателя 
на РС в Харманли Митка Китова след 
успешното провеждане на инициати-
вата през миналата година Районния 
съд в Димитровград (на 7.06.2017 г.), 
която запозна учениците с история-
та на съда и им показа различните 

служби като обясни значението на 
всяка от тях.

Ученици от Професионалната гим-
назия „Проф. д-р. Асен Златаров“ – 
Димитровград с ръководител Светла 
Славова представиха симулиран съ-
дебен процес по Ангорския договор. 
Децата сами са провели проучвани-
ята си и са се запознали с норма-
тивните актове. Сами са подготвили 
и документацията по делото. Този до-
говор е много сложен за тълкуване 
и прилагане дори за опитни юристи, 
защото съдържа норми от междуна-
родното публично и международното 
частно право.

Затова е радващо, че децата са 
се спрели на този казус, каза Де-

сислава Костова – председател на 
тракийското младежко дружество в 
Димитровград и съпредседател на 
ТМСБ при СТДБ. Учениците се пре-
въплътиха в ролите на съдии и адво-
кати, свидетели и експерти. 

Гости на „процеса“ бяха ученици 
от Харманли, адвокат Надежда Коле-
ва, Красимира Иванова-секретар на 
ТМСБ и председател на ТМД – Хар-
манли, съдии служители от РС – Хар-
манли. Децата получиха грамоти за 
успешно представяне.

Председателят на районния съд в 
Харманли Митка Китова благодари 
на децата за проявената креатив-
ност и им пожела да станат юристи 
и в реалния живот.

АНЕТА ГЕОРГИЕВА

По случай 100 години 
от рождението на д-р 
Кирил Бакърджиев, ис-
торик – изследовател и 
автор на трилогията за 
с. Доган хисар – Бело-
морска Тракия, на 26 
април в залата на Реги-
оналния исторически му-
зей в Хасково се състоя  
възпоменателна среща с 
участието на тракийци, 
близки и познати на д-р 

Бакърджиев във връзка 
с 100 годишнината от не-
говото рождение.

Беседа за истори-
ческата мисия на д-р 
Бакърджиев изнесе д-р 
Красимира Узунова, гла-
вен уредник в Регионал-
ния исторически музей в 
Хасково.

Поетесата Ели Виде-
ва, племенница на д-р 
Бакърджиев разказа за 
някои интересни момен-
ти от живота на големия 

тракийски деец и изсле-
довател.

Кирил Сарджев – 
председател на тракий-
ското дружество посочи, 
че инициативен комитет 
от града ще предложи 
д-р Кирил Бакърджиев 
да бъде удостоен с зва-
нието „Почетен граж-
данин на Хасково“ по-
смъртно.

Събитието беше отра-
зено от всички медии в 
региона.

ТРАКИЙЦИ ПОЧИТАТ  
Д-Р КИРИЛ БАКЪРДЖИЕВ

СИмуЛИРАн СЪДЕБЕн ПРОЦЕС ПО 
АнгОРСКИя ДОгОВОР В ХАРмАнЛИ

АНЕТА ГЕОРГИЕВА

Със съдействието на Община 
Хасково на 2 май в салона на теа-
тър „Иван Димов“ в Хасково тър-
жествено бе отбелязана десетго-
дишнината на народно читалище 
„Тракия – 2008“ и 70-годишни-
ната на диригентката на хора 
при представителния ансамбъл 
за народни песни и танци „Кит-
на Тракия“ Стефка Младенова. 
Юбилейният концерт бе посетен 
от стотици граждани,членове на 
тракийското дружество и чита-
лището, симпатизанти на тра-
кийската организация.

В концертната програма про-
дължила над един час и полови-
на участваха всички формации  
на ансамбъл „Китна Тракия“,  
фолклорната група и „Тракий-
ска дъга“ и детската фолклорна 
група „Пъстрица“ Юбилярите 
получиха поздравителни адреси 
и цветя от почти всички  инсти-
туции в града – кметството и 
областната управа, от читалищ-
ни настоятелства, тракийски 
дружества,творчески колективи 
и други. Юбилярите получиха 
специално изработени за случая 

ЮБилеен 
КонЦерт в 
ХасКово

плакети, грамоти от Министер-
ството на културата и от Съюза 
на българските музикални и тан-
цови дейци.

Във връзка с юбилея на Сте-
фка Младенова бе и уредената 
от тракийското дружество и чи-
талище „Тракия – 2008“ на 26 
април т.г. изложба „Седем колек-
ции за 7 десетилетия“ в салона 
на дружеството.

На изложбата бяха показа-
ни – картички от 48 държави, 
сапуни от над 50 държави, сал-
фетки от 30 държави, монети от 
18 държави,камъни от Хималай-
ските осемхилядници и пусти-
нята Сахара.

Колекционерката разказа за 
влечението си към тази дейност, 
а също така и интересни случки 
и събитията, които е свързват с 
изложените експонати.



ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

Няма как човек да стиг-
не до Ивайловград и да 
не посети туристически-
те перли на района – вила 
„Армира“ и храма „Свети 
Свети Константин и 
Елена“ в село Долно 
Луково. Близостта им 
до общинския център       
улеснява туриста.

Пусто и безлюдно 
изглежда село Долно 
Луково във ветрови-
тия следобед, когато 
спирам на мегдана. 
Събота е, не се виждат 
никаква хора, освен 
две възрастни жени, 
които са се скрили на 
завет в спирката пред 
храма „Свети Архан-
гел Михаил“. Питам 
ги за другата, старата 
църква – „Свети Свети 
Константин и Елена“. 
Така се срещам с Нора 
Кьосева, тя е от цър-
ковното настоятелство 
и държи ключовете и 
на двата храма. Била е кмет 
на селото от 1999 до 2011 г.

Разказва ми, че в момен-
та в Долно Луково има едва 
50-60 постоянни жители и 
95 процента от тях са пенси-
онери. Има две деца, които 
ходят на училище и пъту-
ват всеки ден до съседното 
село Свирачи. Е, през лятото 
е друго… Идват си дъще-
ри, синове и внуци, селото 
оживява и набъбва. Работят 
в големите градове, някои 
в чужбина, защото тук пре-
храна няма. Местните гле-
дат тютюн. Нямат проблеми 
с изкупуването, сключват 
договори и им го плащат 
навреме. Гледат и животни, 
ама в домашни условия, за 
лични нужди.

Тръгваме към „Свети 
Свети Константин и Елена“. 
Знам, че това е най-старият 
храм в Родопите, построен 
още в далечната 1806 г., още 
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през турско време. Легенда-
та разказва, че местните са 
успели да го изградят само 
за седем дни, за да надхит-
рят турския бей, като му каз-
ват, че строят обор. Уникал-
ните фрески, великолепният 

резбован иконостас от леш-
никово дърво и аязмото в са-
мия олтар я правят уникална 
и много посещавана

Пътят към храма е обра-
съл с прясна трева. Потъ-
ваме в тягостната тишина и 
повехналия интериор, пре-
взет от праха на времето. Из-
бледнелите светци ни гледат 
от стените с благи очи. Тъж-
но изглежда старата църква, 
плаче за човешка грижа и 
внимание. Плаче и за рестав-
рация, но истинска, профе-
сионална, така че да се запа-
зи духа на първомайсторите 
и местните християни, които 
са я построили с доброволен 
труд през турско време.

Питам Нора как се под-
държат църквите в селото, 
идват ли много туристи да 
ги разглеждат. През 1992 г. 
е обявена за паметник на 
културата. Ама нито Минис-
терството на културата, нито 

общината се грижат за нея. 
Добре, че са любознателни-
те туристи, които идват от 
цяла България, а и от цял 
свят идват. И двете църкви 
се поддържат само от скром-
ните суми, оставени от по-

сетителите. Местните рядко 
влизат да се молят Богу. Поп 
идва веднъж в годината, на 
храмовия празник на „Свети 
Свети Константин и Елена“ 
през май. През другото вре-
ме неделни служби няма и 
хората са отвикнали да па-
лят свещ.

Нора помни последни-
те направени ремонти през 
1996–1997 година. С тога-
вашния свещеник поп Димо 
писали писма до Комитета 
по вероизповеданията, до 
Министерството на култу-
рата и им отпускали отвреме 
навреме по някой лев. Та с 
тези средства пренаредили 
каменните плочи на покри-
ва и освежили стенописите. 
Сетне започнали да я обза-
веждат заедно с кака Сте-
фана и леля Станка, която 
по-късно починала. Стефана 
дълги години била прекра-
сен гид за туристите, много 

начетена и интелигентна 
жена. Била е учителка в раз-
лични градове. Много неща 
знае за района, защото е ро-
дена и живяла дълго време 
тук. Като се пенсионирала, 
с огромно желание и всеот-

дайност поела грижата за 
храма. Вече не живее в се-
лото, тъй като е на възраст, 

преместила се при дъщеря 
си в Стара Загора.

По-новата черква „Свети 
Архангел Михаил“ и тя е 
хубава, просторна с красив 
иконостас и икони. Строена 
е през 1896 г., иззидана от 

камък. Върху мра-
морните фронтони 
над двата входа са 
издълбани ктитор-
ски калиграфни над-
писи на гръцки език. 
Успели да я рестав-
рират през 1999 г., 
направили камба-
нарията. От тогава 
насам никой не им 
помага финансово 
в поддръжката на 
църквите.

Имали един све-
щеник Николай, 
който сега служи в 
Кърджали. За крат-
кото време, в което 
работили с него, ус-
пели поне да уредят 
нотариални актове 
за двата храма. Той 
организирал по-мла-

дите да почистват и подреж-
дат двора, настоятелството 

го подкрепяло за всичко. Но, 
след като се преместил, не-
щата потънали в застой. Се-
гашният поп, отец Георги, 
не е предприел нищо, за да 
се потърсят средства, а хора-
та чакат свещеникът, който 
отговаря за църквите, той 
да вземе инициативата. А 
нужда от реставрация има, 
има нужда и да се огради и 
облагороди двора, за да се 
опази старата черква. То-
рището настъпва към зида 
и заплашва да го презвеме. 
Табелата, която насочва към 
храма, е толкова овехтяла, че 
надписът не се чете. Трябва 
да се назначи и екскурзовод. 
Сигурно може да се намери 
някой европейски лев, ако 
българските не достигат. 
С Нора се питаме дали ще 
доживее това да се случи. 
Разделяме се без особен оп-
тимизъм. Подарява ми малка 
икона на Свети Свети Кон-
стантин и Елена, да ме пазят 
и закрилят. А кой да пази 
„Свети Свети Константин 
и Елена“ в Долно Луково? 
(„Нов живот“)

Избледнелите светци ни гледат 
от стените с благи очи

Тъжно изглежда старата църква, 
плаче за човешка грижа  и внимание

Поп идва веднъж в годината, 
на храмовия празник през май

ÈÌÀ ËÈ ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÇÀ ÕÐÀÌÀ 
„ÑÂ. ÑÂ. ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ È ÅËÅÍÀ” 
Â ÄÎËÍÎ ËÓÊÎÂÎ

 Избелелите светци ни гледат с тъжни очи от уникалните фрески в старата църква

 Нора Кьосева с готовност разказва историята на най-
стария храм в Родопите „Св. св. Константин и Елена“

 Каменната църква „Св. св. Константин и Елена“ е построена в далечната 1806 г.


