
 - 1 -

http://www.kroraina.com/knigi/kalojan/ar/index.htm 
 

Обезбългаряването на Западна Тракия 
1919–1924 

. 

Анастасъ Сп. Разбойниковъ   
 

(Тракийски Наученъ Институтъ, библиотека „Тракия” № 12, София, 1940) 
(II фототипно издание, библиотека „Вечни книги на България”, издателство 

„Сибия”) 

 
 
 

[[  Увод  ]] 
  
  

Книгата „Обезбългаряването на Западна Тракия” съдържа три отдѣла. Въ 
първитѣ два отдѣла е изложено накратко договорното и народностно 
положение на Западна Тракия и изгонването на българитѣ отъ тая българска 
область. Третиятъ отдѣлъ съдържа показания на западнотракийски българи, 
изгонени отъ роднитѣ имъ огнища. Повече отъ показанията съмъ събралъ 
презъ месецитѣ юлий и августъ 1924 год. на гара Свиленградъ и на пѣсъцитѣ на 
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р. Арда край Кърджалий, кѫдето по онова време пристигаха измѫчени и 
оголени нашитѣ бѣжанци. Оттогава сѫ и помѣстенитѣ въ книгата снимки. 
Презъ сѫщото време сѫ разпитани и нѣкои бѣжанци въ Пловдивъ и въ 
Асеновградъ. Въ тази анкета ценно бѣхъ подпомогнатъ отъ известнитѣ наши 
тракийски дейци Димитъръ М. Дяковъ и Аргиръ Кузовъ. При разни случаи, 
следъ 1924 год., части отъ анкетата бѣха врѫчвани на видни европейски 
общественици, като Вандервелдъ и други. Макаръ анкетата да е само едно 
блѣдо и непълно представяне на страданията и изгонването на 
западнотракийскитѣ българи, мисля, че тя все ще ни даде една картина за 
тежкото близко минало и ще бѫде полезна за днешното време. 

  
28. IX. 1940 г. 

 А. Сп. Разбойниковъ 
 

 
1. ЗАПАДНА ТРАКИЯ И ДОГОВОРНОТО Ѝ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
I. 
  

Името „Тракия”, като цѣлостно географско название, е много старо. Още 
преди християнската ера, то е било давано на земитѣ на югъ отъ р. Дунавъ до 
Бѣло и Мраморно море, на изтокъ до Черно море. Но въ римската епоха 
областьта между Стара-планина, Черно море и р. Дунавъ се обособи като 
отдѣлна географска единица подъ име „Мизия”, а Тракия остана да се счита по-
голѣмата область на югъ отъ Стара-планина. Презъ всички следващи вѣкове, 
при малки колебания, та и до днесъ, съ името Тракия се означаватъ земитѣ 
между Стара-планина, Черно, Мраморно и Бѣло море, на западъ рѣката Места 
и Западнитѣ Родопи. 

 Отъ тази обширна область, въ ново време, изпърво политически причини 
наложиха да се отдѣли северната ѝ часть подъ име „Източна Румелия” (1878 
год.). Ние ѝ дадохме, обаче, друго, истинско, правилно име — Северна Тракия 
или Горна Тракия, за разлика отъ южната ѝ часть, наречена Южна или Долна 
Тракия, която и следъ 1878 г. оставаше въ предѣлитѣ на турската държава. 

  
Войнитѣ, които българскиятъ народъ води за обединение отъ 1912 год. 

насамъ и настѫпилитѣ неблагоприятни политически събития за насъ, 
откѫснаха една часть отъ Долна Тракия подъ името „Западна Тракия”. Днесъ 
това име — „Западна Тракия”— е добре известно не само у насъ, но и въ чужбина 
— въ 
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 чуждата политическа и географска литература, то се възприе следъ 

Ньойиския договоръ и при другитѣ договори. Нѣмцитѣ я наричатъ 
Westthrakien, французитѣ La Thrace occidentale (Thrace Ouest). Дори и гърцитѣ я 
наричатъ „Дитикѝ Тракѝ”. 

 Така щото името „Западна Тракия” се създаде и наложи, за да може да се 
означи нѣкакъ самостойно тая западна часть отъ Долна или Южна Тракия, 
която ние имахме въ границитѣ на България, за разлика отъ другата часть, 
останала подъ турска власть. Тая Зап. Тракия, по стечение на разни 
обстоятелства, се даде въ 1920 год. въ владение на Гърция и още се владѣе отъ 
нея. Струва ми се, че за пръвъ пѫть името „Западна Тракия” създадохме ние 
българитѣ и го наложихме на външния свѣтъ, още преди 1919 год. . 

 Разбира се, името Западна Тракия е само едно политическо название, то 
не е никакъ историческо или географско име. Западна Тракия е малко по-
голѣма отъ географската область Бѣломорска Тракия. Но тя е по-малка отъ 
областьта Юго-западна Тракия, въ която влизатъ Родопитѣ и Бѣломорска Тракия. 
Все пакъ Западна Тракия представя единъ кѫсъ бѣломорска земя, заключена 
между теченията на долна Марица и долна Места, на югъ оградена съ Бѣло 
море и наведена къмъ него. Въ нея влизатъ южнитѣ склонове на Родопитѣ, като, 
изобщо, вододѣлни била на тая планина между р. Лрда и Бѣло море ѝ служатъ 
за северна граница. Само на северо-изтокъ Западна Тракия изпраща води въ 
Бѣло море посрѣдствомъ р. Марица, понеже тукъ тая область по-далеко се 
откѫсва отъ морето и стига близу до Одринъ. 

 По пространство Западна Тракия заема 8712 кв. клм., т. е. тя е малко по-
обширна отъ южната часть на Добруджа, която ни отне Румъния въ 1913 година 
(7696 кв. клм.) и която сега си взехме. Но Западна Тракия, предадена на Гърция 
отъ съглашенскитѣ сили 
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въ 1920 год.. е по-обширна отъ Бѣломорска Грация, която ние владѣехме до 

договора въ Ньойи въ 1919 год., — съгласно Букурещкия (между нась и 
балканскитѣ съюзници противъ насъ) и Цариградския (между насъ и турцитѣ) 
договори отъ 1913 год. — защото, освенъ Бѣломорска Тракия, тукъ влизатъ и 2/3 
отъ земитѣ, които получихме отъ Турция въ 1915 год. преди намѣсата ни въ 
Голѣмата война, а именно влизатъ Димотишка околия и Карагачка 
(„Одринска”) околия. Последната околия ние бѣхме нарекли Одринска, понеже 
бѣхме получили отъ турцитѣ гарата на Одринъ — Карагачъ. Въ 
действителность Карагачка (Одринска) околия образуваха села, които преди 
войната съ турцитѣ (1912—1913 год.) бѣха части отъ околиитѣ (каазитѣ) 
Одринска (стария Одринъ), Свиленградска и Ивайловградска. Така щото части 
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отъ последнитѣ две околии, които (околии) сега сѫ въ предѣлитѣ на 
българската държава, днесъ ние, и чужденцитѣ, числимъ къмъ Западна Тракия, 
понеже тия части отъ горнитѣ две околии въ 1913 год. останаха въ предѣлитѣ на 
Турция и въ 1915 год. последната ги отстѫпи на България, а въ 1920 год. минаха 
въ предѣлитѣ на Гърция. 

 Обаче, не цѣлата Карагачка (Одринска) наша околия днесъ е въ предѣлитѣ 
на Гърция. Съгласно по-късния Лозански договоръ, отъ 1923 год., създаденъ 
следъ разгрома на гръцкитѣ войски и изгонването на гърцитѣ отъ Мала Азия и 
Източна Тракия, турско-гръцката граница при Карагачъ е прокарана така, че 
нѣколко села близу до Карагачъ, самата гара както и желѣзопѫтната линия 
тукъ, минаха въ турски рѫце. Тая много малка часть територия отъ Западна 
Тракия турцитѣ взеха отъ гърцитѣ, съгласно втората Лозанска конференция. Въ 
териториалнитѣ клаузи на договора сѫществуватъ неясности, относно точката 
на събирането на тритѣ граници на Турция, България и Гърция , но това е 
интересувало Турция и Гър- 
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ция, като договорящи страни, а не и България, която е била отстранена. 

Спорътъ дори за едно село (с. Чорекъ-кьой) е билъ разрешенъ, като е трѣбвало 
да се отиде на самото мѣсто (вж. карта-скица на стр. 17). 

 Освенъ горепосоченитѣ околии Димотишка и Карагачка въ Зпадна Тракия 
влизатъ действително бѣломорскитѣ околин Суфлийска, Дедеагачка, 
Гюмурджинска и Ксантийска, които, както вече се каза, отъ 1913 до 1919 год. 
бѣха часть отъ свободната българска държава. Западна Тракия представя земя 
дълга отъ изтокъ къмъ западъ 180 клм., а широка на мѣста по-малко отъ 20 клм. 
Отъ много височини на българската граница се вижда Бѣлото море. 

  
  
II. 
  
Сѫдбата на цѣла Западна Тракия, и откѫсването ѝ отъ България, бѣ 

опредѣлена въ Ньойи на 27 ноемврий 1919 год. Както е известно, тоя договоръ 
предварително е билъ изработенъ отъ „Главнитѣ сьюзени и сдружени сили” 
(Principales Puissances Alliées et Asociées), при пакостното съдействие на нашитѣ 
съседи, и подложенъ за подписзане отъ българската делегация, която е била 
държана въ единъ замъкъ, като въ затворъ. Въ договора има чудовищни, ако не 
сѫ смѣшни, постановления за България: забранява ни се да имаме военна 
флата, подводници и др. 

 Още въ чл. 27, точки 2 и 3, Глава II — Граници на България (Frontières de la 
Bulgarie), като се говори за южната граница на България съ Гърция, се казва, че 
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тя ще е: „3. На югъ съ териториитѣ, чиято сѫдба въ последствие ще бѫде 
опредѣлена отъ Главнитѣ съюзени и сдружени сили”. А по-нататъкъ въ чл. 48 на 
договора вече се опредѣля политическото положение на тия територии, които 
сѫ именно Западна Тракия, както по-късно съ това име бѣха наречени. Чл. 48 
гласи: „България се отказва въ полза на Главнитѣ 
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съюзени и сдружени сили отъ всички свои права и титри върху 

териториитѣ на Тракия, които принадлежаха на българската монархия и които, 
намирайки се отвѫдъ новитѣ граници на България, както тѣ сѫ описани въ чл. 
27 — 33 часть II (Граници на България), сега не сѫ дадени никому (ne sont 
actuellement objet d'aucune attribution). България се задължава да признае 
решенията на Главнитѣ съюзени и сдружени сили относно тия територии, 
именно, що се отнася до поданството на жителитѣ имъ. Главнитѣ съюзени и 
сдружени сили се задължаватъ да се гарантира свободата на икономическитѣ 
излази на България на Бѣло море. Условията на тая гаранция ще бѫдатъ 
опрецѣлени допълнително”. 

 Въ Ньойи само американската делегация е поддържала, и то най-
решително. териториитѣ, които днесъ юбразуватъ Западна Тракия, да си 
останатъ и за въ бѫдеще въ предѣлитѣ на България, но въ това тя не е успѣла. 
Успѣла е, обаче, сѫдбата на Западна Тракия както видѣхме по-горе, да се реши, 
така да се каже, наполовина. Американската теза е била и Цариградъ съ 
хинтерландъ да образува една независима държава. На западъ тая държава да 
има границата Еносъ—Мидия, опредѣлена въ Лондонъ въ 1913 год., съ 
поправки въ полза на България. Лойдъ Джорджъ е билъ най-върлиятъ 
пратнвникъ на тия предложения. Известно е неговото мнение отъ онова време, 
че Съед. Щати не трѣбва да се бъркатъ въ европейскитѣ въпроси. 

 И така отъ Западна Тракия въ Ньойи България бѣ заставена да се откаже 
„въ полза на Главнитѣ съюзени и сдружени сили”. Създаде се известната на 
всички ни „Междусъюзнишка Тракия” (La Thrace Interallièe), която бѣ 
управлявана отъ френския генералъ Шарпи при съдействието на френски 
военни и виши административни власти, а долу въ низинитѣ при съдействието 
почти на българско чиновничество. 
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Междусъюзнишкото управление на Западна Тракия бѣ учредено съ 

декрета на генералъ Франше Д' Епре, главнокомандуващъ съюзенитѣ войски на 
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Изтокъ, издаденъ на 28 октомврий. 1919 год., въ Гюмурджина, т. е. цѣлъ единъ 
месецъ преди да се подпише Ньойискиятъ договоръ! Съ тоя декретъ генералъ 
Шарпи е билъ назначенъ „Управитель на Западна Тракия и делегатъ на 
гланокомандуващия съюзнитѣ войски на Изтокъ”; титлата му е била 
„губернаторъ” и самъ Шарпи се е подписалъ при обявяване на декрета 
„делегиранъ генералъ-губернаторъ на Западна Тракия”. Междусъюзнишкиятъ 
режимъ въ Тракия, започналъ още отъ срѣдата на октомврий 1919 год., е 
продължилъ почти до края на май 1920 год. Така щото Междусъюзнишка 
Тракия като автономна область просѫществува за кратко време. Нейното 
положение, управлението ѝ и успѣхитѣ на българското име и българитѣ, 
въпрѣки неразположението, неприязъньта на генералъ Франше Д'Епре къмъ 
насъ, по единъ блѣскавъ начинъ сѫ описани отъ Ив. Алтъновъ въ книгата му 
Междусъюзнишка Тракия, София 1921 год. Българитѣ и българското 
чиновничество скоро си спечелили добро име предъ окупационнитѣ френски 
власти, въпрѣки интригитѣ на гърци, арменци и турци. Симпатиитѣ дори на 
генералъ Шарпи, а особено на военнитѣ коменданти, на административнитѣ 
шефове на разнитѣ служби, явно сѫ били спечелени за българитѣ. Интересенъ е 
рапорта на Полъ Русель, директоръ на финанситѣ на Междусъюзнишка 
Тракия, до главнокомандуващия източнитѣ войски генералъ Франше Д'Епре. Въ 
него ние четемъ: „Два елемента си оспорватъ бѫдещето въ страната, като 
оставимъ на страна турцитѣ, които отдавна трѣбва да си отидатъ тамъ, отдето 
сѫ дошли . . . У днешнитѣ потомци на древнитѣ гърци почти нищо не е 
останало отъ това, което величаемъ въ тѣхното минало . . . Безъ всѣкакво 
съмнение, бѫдещето въ тази  
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страна принадлежи на това младо и кораво племе (българитѣ), надарено съ 

рѣдко трудолюбие, честность и пестеливость”. 
 За 7—8 месеца името „Междусъюзнишка Тракия” бѣ замѣстило името 

Западна Тракия, последното име бѣ хвърлено за забравяне. 
 По онова време френската теза по тракийския въпросъ е била явна и 

твърде благоприятна за насъ, хулени отъ великитѣ сили и отъ съседитѣ ни. 
Вижда се, че французитѣ въ Западна Тракия сѫ искали да затвърдятъ едно 
автономно, междусъюзнишко управление, може би подъ шефството на 
французинъ, генералъ-губернаторъ, дори къмъ Междусъюзнишка Тракия да 
причислятъ и Източна Тракия, т. е. земитѣ на изтокъ отъ Долна Марица. Но 
противоречия на западъ, по това време, между Франция и Англия сѫ накарапи 
Франция да отстѫпи, и да се наложи и проведе въ нашитѣ земи английската 
теза, настойчиво защищавана отъ Лойдъ Джорджъ: да се дадатъ повече земи на 
Гърция. И това стана въ единъ моментъ, когато „моралниятъ крахъ на гръцкитѣ 
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домогвания въ Тракия”, както се изразяза г. Алтъновъ, е билъ пъленъ, когато 
окупантитѣ французи вече сѫ ниждали, че „задъ слаба и хилава Гърция се готви 
да застане английското могѫщество” (пакъ думи на г. Алтъновъ). 

  
  
III. 
  
Презъ месецъ априлъ 1920 год. (19—26 априлъ), когато 

междусъюзнишкиятъ режимъ въ Западна Тракия бѣ вече въ разцвѣта си и бѣ 
далъ отлични резултати, въ Санъ-Ремо, пристанищенъ малъкъ градъ на 
лигурийското крайбрѣжие на Италия, се събра конференция на Върховния 
съвегъ на съюзницитѣ, като продължение на Парижката мирна конференция. 
за да реши турския въпросъ, т. е. мира съ Турция. На тази конференция е било 
подложено да реши и въпроситѣ за 
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Източна Тракия и за Западна Тракия. Гърция се е представлявала на 

конференцията отъ Венизелосъ, България не е била поканена да участвува. 
Американската делегация, изобщо, недоволна отъ Парижкитѣ мирни договори, 
сѫщо се е отказала отъ участие въ конференцията, римскиятъ посланикъ билъ 
натоваренъ само съ качество на „наблюдатель”. 

 Въ Санъ-Ремо конференцията на Силитѣ победителки, подъ влияние на 
Лойдъ Джорджъ, „който доминиралъ напълно въ конференцията”, както се 
изразяваше по онова време в. „Танъ”, е решила не само Западна Тракия, но и 
Източна Тракия, съ граница близу до Чаталджа, да се дадатъ на Гърция. Въ 
сѫщность, това решение е било вече взето отъ представителитѣ на Съюзницитѣ 
въ Парижъ, а въ Санъ-Ремо е било само подписана и тържествено обявено. Така 
на италианската територия въ Санъ-Ремо Великитѣ съюзени и сдружани сили 
сѫ решили уголѣмяването на Гърция. 

 Генералъ Шарпи, генералъ-губернаторъ на Междусъюзнишка Тракия, въ 
края на май 1920 год. започна да оттегля всички френски войски отъ Западна 
Тракия и да я предава на Гърция. Презъ цѣлия междусъюзнишки режимъ на 
Западна Тракия, обаче, гръцки войски бѣха окупирали, отъ името на 
Съюзницитѣ, Ксантийска околия, която по този начинъ вече чувствуваше силно 
гръцката власть. Гръцкитѣ войски настѫпваха отъ западъ къмъ изтокъ, за да 
окупиратъ цѣла Западна Тракия, а по море въ Дедеагачъ слѣзнали и десантни 
войски. Следъ гръцката окупация на Западна Тракия е продължила 
окупацията отъ гръцкитѣ войски и на Източна Тракия. 
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Въпросътъ за Западна Тракия наново е билъ повдигнатъ въ Севъръ, 
предградие на Парижъ, презъ м. августъ сѫщата 1920 год., когато е трѣбвало да 
се опредѣлятъ границитѣ между Гърция и Турция и, когато Европейска Турция 
бѣ сведена до положението 
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на малка територия съ Цариградъ и близкитѣ му околности. Още презъ м. 

юний турската делегация е направила възражения противъ решенията въ Санъ-
Ремо, но безуспѣшно. А още на 15 май 1919 год. гръцката войска бѣ окупирала 
вече Смирна и бѣ навлѣзла следъ това и навѫтре въ Мала Азия. 

Севърскиятъ договоръ бѣ унижение и унищожение за Турция, която 
оставаше сравнително съ малко земи и въ Мала Азия. Но договорътъ въ Севъръ 
е много обширенъ, той съдържа и много други въпроси. Въ сѫщность имаме 
нѣколко „Севърски” договори. Единъ отъ тѣхъ е, отъ 10 августъ 1920 год., между 
Главнитѣ съюзени сили и Гърция относно Тракия (Западна и Източна). 
Съгласно чл. I отъ тоя договоръ „Главнитѣ съюзени и сдружени сили 
деклариратъ, че прехвърлятъ на Гърция всички права и титри, които иматъ по 
чл. 48 отъ договора за миръ съ България, подписанъ въ Ньойи на Сена на 27 
ноемврий 1919 г., върху териториитѣ на Тракия, които принадлежаха на 
българската монархия и, които сѫ посочени въ казания членъ”. Съ чл. 4 се 
обезсилватъ обещанията, дадени на България, за гаранция на свободата на 
икономическитѣ ѝ излази на Бѣло море, съгласно сѫщия чл. 48 на Ньойиския 
договоръ, като се постановява, че се признава свободата на транзита (на 
България} презъ гръцка територия и въ гръцкитѣ пристанища”. Малкитѣ 
надежди, дадени на България въ Ньойи, въ Севъръ бѣха окончателно 
компрометирани. Тукъ български делегатъ не е присѫтствувалъ. Наистина, 
поради настѫпилитѣ събития въ близкия изтокъ, Севърскиятъ договоръ не е 
билъ ратифициранъ отъ Силитѣ и отъ Гърция, но последната фактически вече 
бѣ влѣзла въ владение на Западна Тракия още отъ 29 май 1920 година. Турция 
— вече правителството въ Анкара — сѫщо отказа да ратифицира Севърския 
договоръ. По- 
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ради това нератифициране, въпросътъ за Западна Тракия продължаваше 

да бѫде откритъ. 
 За последенъ пѫть българското становище относно Западна Тракия и 

икономическитѣ ни излази на Бѣло море сѫ били обстойно изложени на 
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конференцията въ Лозана (Швейцария) презъ периодъ 22 ноемврий 1922 — 31 
януарий 1923 год. Националистическото движение въ Турция (въ Мала Азия) 
противъ Севърскитѣ договори и противъ униженията на Турция вече бѣ дало 
сили на турската армия, която презъ августъ—септемврий 1922 г. нанесе 
страшенъ погромъ надъ нахлулата въ Анадола гръцка армия. Силитѣ 
победителки трѣбваше да спасяватъ Гърция и да опредѣлятъ нова граница 
между нея и Турция. Напраздни останаха усилията на България, изказани въ 
нотата ѝ отъ 18 септемврий 1952 год., именно, отъ Тракия — отъ Чаталджа до 
Места — да се образува автономна държава. Съ това турцитѣ нѣмаше да се 
върнатъ и въ Европа. Обаче, победителкитѣ въ Парижъ решиха Източна Тракия 
до р. Марица да се даде на Турция. Въ Лозана само се оформи това решение 
(ноемврий 1922 год.). 

Въ Лозана турцитѣ се отказаха отъ Западна Тракия, но искаха нейното 
положение наново да бѫде решено следъ плебесцитъ. Сръбскиятъ 
представитель е заявилъ, че автономията на Западна Тракия е единъ неясенъ и 
комплициранъ режимъ, а такива режими не донасятъ миръ. 

Българската делегация въ Лозана е била крайно предпазлива. За да не се 
нанесе ударъ на Ньойиския договоръ по отношение излазитѣ ни на Бѣло море, 
тя не е искала Западна Тракия за България, а Западна Тракия да си остане, 
както бѣ въ тоя договоръ, т. е. на разположение на Главнитѣ съюзени и 
сдружени сили, и тѣ да организиратъ въ нея режимъ, съ който да я превърнатъ 
въ неутрална область. Презъ тая обласгь 

  
14 
 

 
  
ще може да се обезпечатъ и икономическитѣ излази на България за Бѣло 

море. Свободенъ излазъ презъ гръцка или турска територия е неосѫществимъ. 
 Конференцията, обаче, е отхвърлила, изобщо, да се разглежда въпроса за 

Западна Тракия, считала, че тя е дадена вече на Гърция, а се е постарала да 
осигури икономически излазъ на България за Бѣло море. За цельта тя е 
натоварила една подкомисия, на чело съ френския генералъ Вейгандъ, който 
стана известенъ и въ сегашната война межпу Германия и Франция, да опредѣли 
условията за една демилитаризирана зона съ постройка на българско 
пристанище въ Дедеагачъ. Но всичко това не е дало резулгати за насъ. Въ 
Лозана сѫ господарували лордъ Кърцонъ и хитриятъ Венизелосъ. Лордъ 
Кърцонъ заявилъ отъ името на Съюзницитѣ, че Гърция е била окупирала 
Западна Тракия законно и че ѝ е нуждна, за да настани въ нея бѣжанцитѣ гърци 
отъ Източна Тракия. Интересното е, че въ Севъръ (10 августъ 1920 год.) между 
аргументитѣ да се утвърди Западна Тракия за Гърция е билъ и тоя, че Гърция 
трѣбва да има Западна Тракия, за да владѣе и Източна Тракия. Отъ страна на 
българската делегация, която е поддържала, че въпросътъ за Западна Тракия не 
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е окончателно решенъ, е било прочетено изложение, въ което, между другото, е 
казано и следното: „Географскитѣ условия, както и икономическитѣ и 
етнографскитѣ съображения, налагатъ да се отнеме временния мандатъ, 
повѣренъ на Гърция и да се даде на Западна Тракия единъ статутъ по-
съвмѣстимъ съ общитѣ интереси на балканскитѣ народи и на Европейскитѣ 
сили. Станалитѣ на Близкия изтокъ политически събития, презъ последнитѣ 
две години, доказаха най-нагледно необходимостьта отъ задоволяването на тия 
нужди.” 

 Въ Лозана, по това време, Силитѣ победителки не можаха да подпишатъ 
мира съ Турция, поради разногласия 
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между тѣхъ и поради турската неотстѫпчивость. Бѣха възприети само 

известни положения : Западна Тракия се признаваше за гръцко владение, но 
безъ Карагачъ, и др. т. Дветѣ предложения за излаза на България на Бѣло море 
съ пристанище при Дедеагачъ или при Макри, последователно изработени отъ 
подкомисията, начело съ генералъ Вейгандъ, сѫ били намѣрени отъ 
българската делегация неприемливи и неприложими, та бѣха отхвърлени. 
Делегацията ни, преди да напустне Лозана, е отправила до всички други 
делегации една нота, въ която изказвала разочарованието, което българскиятъ 
народъ ще изпита, като научи за решенията на конференцията, като 
подчертавала и българскитѣ искания. „Но въ сѫщото време, казва се въ тая 
нота, подчинявайки се на едничката воля на страната, българското 
правителство не може да прекѫсне и не ще прекѫсне фактически да иска 
правата, които сѫщитѣ договори сѫ му дали по настоящия случай, тѣзи на 
единъ свободенъ достѫпъ на Бѣло море”. 

На втората Лозанска конференция (23 априлъ—24 юний 1923 год.) е билъ 
подписанъ мирътъ съ Турция следъ дълги „пазарлъци” и следъ като ѝ 
отстѫпих:а Карагачъ, а ѝ направиха и други отстѫпки. Силитѣ победителки (въ 
случая Англия, Франция и Италия), като решиха отстѫпването на Карагачъ, 
следователно и на желѣзопѫтната линия тукъ, окончателно осуетиха 
възможноститѣ на България да получи свободенъ излазъ до Бѣло море, чрезъ 
желѣзопѫтната линия Свиленградъ—Дедеагачь, която вече минаваше презъ 
териториитѣ на две държави. Но на втората Лозанска конференция не е била 
поканена да присѫтствува българска делегация и, изобщо, не сѫ били ефикасно 
повдигнати български искания при разискванията. Не е присѫтствувала и 
руска делегация. Били изпратени само наблюдатели отъ дветѣ страни. Въ края 
на конференцията България е била само поканена да подпише и тя е 
подписала, кон- 
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Карта на границитѣ около Одринъ при разнитѣ договори. Съгласно 
договора ни съ Турция въ 1915 год., ние имахме Карагачъ, гара на Одринъ, 
следов., и ж. пѫтната линия Свиленградъ—Дедеагачъ. При II-та Лозанска 
конференция Карагачъ, Чорекъ-кьой и пр. се дадоха на Турция. 
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венцията относително новитѣ граници на Тракия. Имено тая конвенция 

нѣкакь съдържа юридическото основание за отстѫпването на Западна Тракия 
на Гърция като замѣсти и всички предшествуаащи договори по тая материя. 
При подписването на тая конвенция българската делегация пакъ е повдигнала 
въпроса за излаза ни на Бѣло море, но и сега тоя въпросъ е останалъ нерешенъ 
и откритъ между България и Силитѣ победителки. При подписване на тая 
конвенция, българската делегация пакъ е депозирала писмо относно 
задълженията на Силитѣ по членъ 48 отъ договора въ Ньойи. 

 Обаче, задръстването на „българскитѣ излази” за Бѣло море продължи и 
по-нататъкъ. Но съ това задръстване не се занимаваха вече Силитѣ победителки, 
а съседитѣ на България. Анкарскиятъ пактъ, сключенъ на 14 септемврий 1933 г. 
между Турция и Гърция, тъкмо дойде въ помощь на последната държава: той 
гарантира общата граница на тия държави по р. Марица. Следователно тоя 
пактъ е насоченъ противъ свободния териториаленъ излазъ на България за 
Бѣло море. 

 А „Балканското споразумение”, подписано на 9 февруарий 1934 год. въ 
Атина между Турция, Гърция, Румъния и Югославия, гарантира статуквото на 
балканскитѣ граници на тия държави отъ нападение на нѣкоя балканска 
държааа. Въ случая се визира — нападение отъ страна на България. Яано е, че и 
това споразумение е насочено, изобщо, противъ българския ревизионизъмъ и 
специално противъ българскитѣ аспирации къмъ Западна Тракия или 
излазитѣ ии къмъ Бѣло море. 

 Така „българскитѣ излази на Бѣло море”, признати ни въ Ньойи отъ 
„Главнитѣ съюзени и сдружени сили”, при онова третиране на България, като 
виновна и победена страна, последователно все повече 
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се омаловажаваха и обезсилваха, веднажъ подъ влиянието на Лойдъ 

Джорджъ, други пѫть подъ влиянието на Кърцонъ, Поанкаре, Венизелосъ, 
Титулеску, Ружди Арасъ и др., докато най-после се отрекоха, както отъ 
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Съюзенитѣ сили победителки, така и отъ съюзенитѣ противъ насъ наши съседи, 
въ срѣдата на които се нареди и застана и Турция. 
 
 

2. НАРОДНОСТНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАПАДНА ТРАКИЯ 
 

I. 
  

При решаване сѫдбата на Западна Тракия въ Ньойи, както и по-после въ 
Санъ-Ремо, Севъръ и Лозана, въпросътъ за етнографското ѝ положение винаги 
се е поставялъ отъ общественото мнение въ разнитѣ страни, отъ съседнитѣ ѝ 
страни, а понѣкога дори и отъ политицитѣ, които, изобщо, сѫ били по-глухи 
къмъ етнографскитѣ аргументи, освенъ къмъ тия, които имъ сѫ изнасяли. 
Американската делегация особено много е държала на икономическитѣ 
принципи: Западна Тракия е географско продължение на България, последната 
има срѣдата на Балканския полуостровъ, тя не може безъ териториални свои 
излази на южното, на Бѣло море. 

 Усилията на гърцитѣ, особено на хитрия Венизелосъ, да заблудятъ 
oбщественото мнение и политицитѣ, относно еtнографията на Тракия, бѣ 
постигнало резултати. 

 Френското обществено мнение постепено се е оформило да държи, 
относно Западна Тракия, на етнографския принципъ, дори въ нея да се 
произведе и плебесцитъ. В. Le Tempes (21 априлъ 1920 г.), когато Западна 
Тракия бѣ управлявана като „Междусъюзнишка Тракия” отъ генералъ Шарпи 
и, когато надъ нея се надвесваше решението на победителкитѣ въ Санъ-Ремо, 
писа за Западна Тракия между другото и следното: „Различнитѣ раси въ Тракия 
сѫ разположзни по най-разнообразенъ начинъ. Въ съседство съ гръцка 
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Македония (т. е. Македония подъ гръцка власть— Б. М.) преобладава 

турското население; по-наизтокъ населението въ болшинството си е българско; 
а още по-наизтокъ по крайбрѣжието на Мраморно море гърцитѣ 
господствуватъ”. Така щото, споредъ в. Танъ, точно, именно, населението на 
Западна Тракия, отъ Ксанти до р. Марица, по онова време „въ болшинството си 
е българско”. Графъ Бегуенъ по сѫщото време, кореспондентъ на Journal des 
Débats, направи сѫщо интересна констатация, следъ посещението си въ 
Западна Тракия, относно етнографското ѝ положение и ползата отъ 
междусъюзнишкия режимъ, който дори да се разпростре въ Източна Тракия и 
Македония. 
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Исметъ Иньоню въ конференцията въ Лозана, 1922 год., сѫщо е оспорвалъ 
етническото надмощие на гърцитѣ въ тая область, подържано отъ Венизелосъ. 
Той е предлагалъ плебесцитъ, считайки, че турчското ѝ население ще излѣзе 
болшинство. 

 Нашата теза, относно етническото положение на Западна Тракия, е много 
ясна. Западна Тракия е отъ патримониума на българския народъ, независимо 
отъ етническитѣ промѣни, които сѫ станали въ нея при и веднага следъ 
турското нашествие. Известно е, че българскитѣ славяни още презъ срѣднитѣ 
вѣкове сѫ проникнали въ нея и сѫ я плътно населили, чакъ до морето, като сѫ 
правили набѣги и въ островитѣ. Въ последствие, въ разни времена, областьта е 
била включвана въ предѣлитѣ на българската държава. Споредъ изследванията 
на проф. Ст. Младеновъ, западнотракийскитѣ славяни сѫ били компактно 
продължение на южномакедонскитѣ славяни, които сѫ дали езика на Св. Св. 
Кирила и Методия, защото въ тѣхния езикъ и до сега още сѫ запазени нѣкои 
думи, които се срещатъ само въ най-старитѣ славянски преводи на свещеннитѣ 
книги (напр. думата „ланита”, която означава „буза” и т. н). 
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Турското нашествие е обезлюдило равнинитѣ, българитѣ се запазили като 

раи въ дебритѣ на Родопитѣ и тѣхнитѣ разклокения, а голѣма часть е приела 
мохамеданството. При турското господство сѫ били заселени и турци, а може 
би повечето тия „турци” сѫ били заселени тукъ още къмъ края въ българо-
византийско време, т. е. това ще да сѫ не „османски” турци, а откѫснати части 
или остатъци отъ селджуци и др. Що се касае за малкото гръцко население, то 
нѣма нищо общо съ елинската или византийската епохи. Часть отъ него сѫ 
преселени гърци презъ XVI и XVII в. отъ Мала Азия, какъвто е случая напр. съ 
гръцкитѣ села въ Димотишка околия и другаде, но по-голѣмата часть отъ него 
бѣха погърчени българи, поради общото положение на християнитѣ и 
българитѣ презъ турското робство, подвластни на гръцката патриаршия. 
Известни ни сѫ гръцкитѣ теории за „българофони”, за „албанофони”, за 
„туркофони” и още за други „фони” елини. 

Процесътъ на новото разселване на българското православно население, 
отъ близкитѣ планини въ равнинитѣ, е започналъ още презъ XVII—XIX вѣкове, 
та и до последно време, то се е промъквало между турцитѣ и бѣ дало, заедно съ 
българитѣ мохамедани, изключително български етнографски образъ на 
ЗападнаТракия. Известно е, че никѫде другаде, както тукъ въ Западна Тракия и 
Родопитѣ, включително и въ земитѣ останали въ предѣлитѣ на България и 
следъ договора въ Кьойи, не бѣха се запазили толкова много близки родствени, 
роднински отношения и спомени между българи-християни и българи-
мохамедани. 
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II. 
 Като оставимъ настрана всички по-стари данни за броя на населението по 

народности въ Западна Тракия, можемъ да споменемъ, като сравнително вѣр- 
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но, административното преброяване презъ 1919 год., Направено набързо 

отъ българскитѣ власти, чрезъ секретарь-бирницитѣ. Даннитѣ отъ това 
преброяване сѫ следнитѣ: 

  

 
  
[[  Българи [Xристияни / Мохамедани (помаци) / всичко ]/ Турци / Гърци / 

Разни 
Гюмурджинска и Ксантийска:   [ 29,007 / 17,369 / 46,376 ] 77,530 / 410 / 4,405 
Карагачка, Димотишка, Суфлийска и Дедеагачка:   [ 58,934 / ___ / 58,934 ] / 

2,009 / 28,237 / 6,517 
Всичко:   [ 87,941 / 17,369 / 105,310 ] 79,539 / 28,647 / 10,922  ]] 
  
При това административно преброяване, най-трудно е било преброено 

турското население, въ броя на което сѫ поставени доста българи мохамедани 
(помаци), изобщо, то е увеличено. Въ случая именно отъ броя на турското 
население трѣбва да се направи известно намаление. А българитѣ сѫ посочени 
по-малко, отколкото бѣха въ Западна Тракия предъ балканската война, понеже 
поголовното изтрѣбление на българското население въ много селища отъ 
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турцитѣ презъ време на паметната „Гюмурджинска република”, бѣ намалило 
вече броя на българитѣ. 

 По-интересно и по-важно отъ етнографска, и политическа гледна точка, 
обаче, е преброяването на населението въ Западна Тракия, което направиха 
френскитѣ окупационни власти начело съ генералъ Шарпи къмъ, 30 мартъ 1920 
год., за да се установи действителния етнографски образъ на Западна Тракия, 
оспорвана, по онояа време, между българи и гърци. Това 
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преброяване се е извършнло при най-благоприятни условия за гърцитѣ: 

Ксантийскиятъ дистриктъ (околия) вече бѣ окупиранъ отъ гръцки войски, а 
системно навсѣкѫде се разпространяваше отъ гърцитѣ вече предрешеното 
решение на победителитѣ, че цѣла Западна Тракия ще бѫде дадена на Гърция. 
Въ Западна Тракия, отъ друга страна, вече бѣха се варнали и настанили „гръцки 
бѣжанци”, много отъ които отъ съмнителенъ тракийски произходъ: избѣгали 
гърци отъ Мала Азия, черноморскитѣ крайбрѣжия и другаде. Гърцкитѣ 
представители въ Междусъюзнишка Тракия, изобщо, много спекулираха, по 
това време, предъ окупационнитѣ френски власти съ името „гръцки бѣжанци”. 

 „Съ промѣната на режима въ страната (отъ български въ 
междусъюзнишки — Б. М.), пише Ив. Алтъновъ, настана ново прегрупиранена 
народноститѣ въ Тракия. Голѣма часть отъ българския елементъ се прехвърли 
въ стара България, а въ Тракия започна нахлуването на гърци . . . За по-
скорошното имъ завръщане въ страната работѣха отъ гръцка страна множество 
комитети, основани набързо въ Тракия и вънъ отъ нея. Самиятъ генералъ-
губернаторъ следѣше за настаняването на новодошлитѣ гръцки бѣжанци и имъ 
указа всички възможни улеснения . . . Всички, които бѣха обитавали нѣкога 
Тракия, трѣбваше отново да се преселятъ въ страната. Мнозина отъ тѣхъ, 
настанени по островитѣ на Бѣло море, безъ всѣко желание за завръщане, се 
видѣха натоварени на параходитѣ, които ги отведоха въ Дедеагачъ. — 
Настаняването на тия своего рода бѣжанци ставаше по предварително 
начертанъ планъ на действие. Най-напредъ се целѣше да се засили гръцкото 
влияние, предимно въ Димотишки и Суфлийски дистрикти. Презъ януарий 
1920 год., военниятъ контрольоръ на Суфлийския дистриктъ донесе съ единъ 
обстоенъ рапортъ до генералъ-губернатора за усилията на гръцката пропаганда 
да настани 
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въ Тракия възможно повече гръцки семейства. Той отбелязваше въ 
резултатъ на предприетата анкета, че много отъ завърналитѣ се гръцки 
бѣжанци не само, че никога не сѫ обитавали Тракия или Македония, но имало 
и такива, които идатъ отъ Мала Азия и крайбрѣжията на Черно море съ 
обещание, че френскитѣ власти въ Тракия ще имъ раздадатъ работна земя, 
земедѣлски пособия, храни и пр. По-късно сѫщото обстоятелство бѣ 
констатирано и отъ военния контрольоръ на Карагачкия дистриктъ”. 
(Междусъюзнишка Тракия, София, 1921 г., стр. 34—35). „Общо взето, 
продължава Ив. Алтъновъ, въ Тракия се заселиха, следъ учредяването на новия 
междусъюзнишки режимъ, не по-малко отъ 20—30 хиляди души гърци, много 
отъ които не бѣха обитавали никога страната”. (Междусъюзнишка Тракия, стр. 
42). 

Всрѣдъ българското население ставаше обратно явление — бѣгство отъ 
Западна Тракия. Още презъ месецитѣ октомврий и ноемврий 1919 г. започна 
бѣгството отъ Западна Тракия, което нѣкѫде взе характеръ на паника, особено 
създадена отъ българската администрация, която напущаше страната. 
Военнитѣ француски контрольори въ Димотишки и Суфлийски дистрикти 
употрѣбили голѣми усилия да спратъ разпространението на зловредни слухове 
и съ това да спратъ бѣгството на българитѣ. За България заминавали бѣгащи 
семейства и за да се спре масовото изселване и обезлюдване на цветущи мѣста, 
трѣбвало е да се намѣсва френската окупационна военна власть. Страхътъ презъ 
първитѣ месеци, срѣдъ българското население, е билъ особено голѣмъ, 
опасявайки се да не се повторятъ надъ него, сега вече отъ гръцка страна, 
страшнитѣ събития отъ 1913 год., много добре още помнени, когато, при 
междусъюзнишката балканска война, тукъ нахлуха турцитѣ, опожариха 
българскитѣ села, избиха много българи и обявиха прочутата „Гюмурджинска 
република”. 
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Всички тия ужасни събития бѣха още много прѣсни за българското 

население въ Западна Тракия, та то започна да бѣга и о време да дири спасение 
въ стара България. Затова въ Ксантийска околия, както казахъ окупирана вече 
отъ гърцитѣ, не е могло да бѫде преброено заселеното тукъ население отъ дветѣ 
голѣми български села Габрово и Еникьой, спасило се вече въ България, което 
броеше къмъ 3,000 души. Презъ цѣлото окопационно френско управление 
бѣгството не спрѣ. Най-лесно се изселиха българитѣ отъ Димотишка и 
Карагачка околии, съседни и въ по-лесни връзки съ България. А 
покровителствувани отъ властьта „гръцкитѣ бѣжанци” измѣстваха българитѣ, 
притѣсняваха ги дори въ случаитѣ, когато българитѣ бѣха настанени въ 
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изоставени турски села, следъ опожаряването на българскитѣ села отъ турцитѣ 
презъ 1913 год. 

  
Отъ друга страна, макаръ преброяването да се извърши при 

непосрѣдствения контролъ на френскитѣ военни коменданти на дистриктитѣ, 
гражданскитѣ администратори и тѣхнитѣ помощници навсѣкѫде бѣха гърци и 
турци (по единъ гръкъ и по единъ турчинъ). Нали българитѣ бѣха въ немилость 
и такива бѣха заповѣдитѣ на Франще д'Епре? При това положение, гърци и 
турци имаха всичката възможность да контролиратъ преброяването, разбира се 
всѣки въ полза на своята народность, а българитѣ нѣмаха тая възможность. Това 
бѣ причина въ първиятъ моментъ при обявяването на предварителнитѣ 
резултати 2,000 д. българи въ гр. Фере и въ нѣкои околни села да не бѫдатъ 
посочени и т. н. Сѫщо така българитѣ мохамедани (помацитѣ) на много мѣста 
сѫ били броени като турци; напр. въ Суфлийския дистриктъ не сѫ показани 
българи мохамедани, когато се знае, че такива имаше, има ги и сега на сѫщото 
мѣсто въ с. Мерикосъ и др., а подобни грѣшки ще има и за другитѣ дистрикти. 
Изобщо, въпрѣки бдителностьта на френскитѣ контролни военни власти и 
тѣхната добросъ- 
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вѣстность, трѣбва да признаемъ, че въ това официално френско 

преброяване, цифритѣ за гърцитѣ и турцитѣ все ще сѫ надути. Напримѣръ въ 
Карагачкия дистриктъ гърцитѣ преди балканската война достигаха най-много 
до 10,000 д., а френското преброяване ги показа надъ 15,000 д. 

Въ всѣки случай преброяването на населението на Западна Тракия, което 
извършиха френскитѣ окупационни войски, при горнитѣ условия, е ценно за 
насъ, а то трѣбва да бѫде меродавно и за наши и за чужди политици. 

„Преброяването на населението въ Западна Тракия, — казва г. Ив. 
Алтъновъ като преценка, — извършено по време на междусъюзнишкия 
режимъ въ страната, има това сѫществено значение, че носи официаленъ 
характеръ и изхожда отъ източникъ, който най-малко може да се подозира въ 
заинтересуваность къмъ българска страна. Нѣщо повече, ако, изобщо, може да 
се поставя въпросъ за достовѣрностьта на тая статистика, то такъвъ въпросъ не 
би могълъ да изхожда освенъ отъ българска страна, защото органитѣ на 
преброяването — военнитѣ контрольори и гражданскитѣ администратори на 
дистриктитѣ — бѣха изключително французи или гърци 

 „Новата официална статистика на Западна Тракия е въ положение да 
тури край на гръцката недобросъвестность и да докаже истинностьта на всички 
чужди или наши преброявания на населението въ тази страна, извършени 
презъ последнитѣ 50 години и посочени отъ българска страна, но оспорени или 
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съвършено пренебрегнати отъ Върховния съветъ на силитѣ победителки. Това е 
критериятъ, съ който може да бѫде провѣрена всѣка една отъ приведенитѣ въ 
спора статистики. 

 „Резултатитѣ отъ преброяването на тракийското население сѫ дважъ по-
ценни за българската кауза, 
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като се има предвидъ, че тѣ се отнасятъ до едно време, когато голѣма часть 

отъ българското тракийско населенне бѣ прокудено отъ домоветѣ си, поради 
започването на една чужда окупация, която имаше всичкитѣ изгледи да бѫде 
гръцка. При това въ страната бѣха настанени едновременно съ тъй нареченитѣ 
„гръцки бѣжанци” множество гръцки семейства, които никога не бѣха 
обитавали Тракия”. (Ив. Алтъновъ, ц. съч. стр. 165—166). Ето резултатитѣ отъ 
френското преброяване на населението на Западна Тракия въ края на м. мартъ 
1920 год. по околии: 

  

 
  
[[  Дистрикти (околии):  [Българи: Християни / Мохамедани] / Турци / 

Гърци / Евреи / Арменци / Цигани и други / Всичко 
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Ксанти:   [ 1550 / 9507 ] / 30657 / 6580 / 280 / 200 / ___ / 48774 
 Гюмурджина:   [ 19924 / 2232 ] / 37877 / 2479 / 1307 / 650 / 492 / 64951 
 Дедеагачъ:   [ 18067 / ___ ] / 637 / 2565 / 165 / 512 / ___ / 21946 
 Суфлу:   [ 14447 / ___ ] / 2770 / 7435 / ___ / ___ / 47 / 24699 
 Димотика:   4956 / ___ / 1274 / 17602 / 878 / 157 / 192 / 25059 
 Карагачъ:   [ 10210 / ___ ] / 5 / 15045 / 370 / 450 / 1113 / 27193 
 Всичко:   [ 69154 / 11739 (80,893) ] / 73220 / 51706 / 3000 / 1969 / 1834 / 212622  ]] 
  
Това е една не само френска, но и „съюзнишка” етнографска констатация 

за Западна Тракия. Тя е достатъчно нагледна. Направена е презъ тежки времена 
за българитѣ тамъ, когато тѣ бѣгаха, та много западнотракийски българи не сѫ 
преброени, а въ време когато вече бѣха се завърнали гърцитѣ „бѣжанци”, а 
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заедно съ тѣхъ и други събрани отъ разни земи гърци, затова гърцитѣ вече 

до голѣма степень изкуствено бѣха увеличени. Българитѣ дори и презъ това 
тежко време, не само преди или въ миналото, съ българитѣ мохамедани заедно, 
сѫ сравнителното болшинство. Казахъ вече, че между посоченитѣ преброени 
„турци” въ Гюмурджинска, Ксантийска и Суфлийска околии има доста българи 
мохамедани (помаци). Вижда се явно още етнографската сила и надмощие на 
българитѣ въ околиитѣ Дедеагачка, Гюмурджинска, Суфлийска, Карагачка. Въ 
всѣки случай, само българитѣ, въ сравнение съ миналото, при 
междусъюзнишкото преброяване бѣха намалѣли поради изселвания. Това 
изселване, както се каза по-горе, бѣ масово и застрашително презъ месецитѣ 
октомврий, ноемврий и декемврий 1919 год. 

Множеството на турското население въ областьта ни е добре известно. То 
се дължи на продължителното турско господство, при което въ продължение 
на петь вѣка се покровителствуваше това население и се увеличаваше чрезъ 
помохамеданчване и потурчване на християнско население. Отъ друга страна, 
следъ освобождението на България (1878 год.) въ Западна Тракия се заселиха 
доста турци, настанявани тукъ отъ властьта и известни срѣдъ мѣстнитѣ 
населения съ името „мухаджири” (бѣжанци). 

Но ние знаемъ и друго. Българското население въ Западна Тракия е било 
подложено на изгонвания и въ 1878 год. При изтеглянето на рускитѣ 
освободителни войски презъ м. октомврий 1878 год., съ тѣхъ сѫ потеглили и сѫ 
се изселили въ България маса тракийски семейства. Това бѣгство на българи отъ 
Западна Тракия е продължило до мартъ 1879 год. Въ архивитѣ на руското 
окупационо управление, запазени въ Пловдивската библиотека, се посочва за 
масовото бѣгство на българи изъ Дедеагачко, Ференско, Суф- 
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лийско и Димотишко. Само отъ с. Балъккьой, при Фере, съ били избѣгали 

300 семейства. Съ тия бѣжанци се занимавали рускитѣ власти въ Пловдивъ. За 
бѣгството на българи и изъ Гюмурджинско въ тия архиви не се говори, защото 
то е ставало изолирано отъ руското отстѫпление. (Вж. Архивъ за поселищни 
проучвания, София 1938 г., кн. 2, статията на Хр. Гандевъ). 
 

 
3. НАСИЛИЯ НАДЪ БЪЛГАРИТЪ И ИЗГОНВАНЕТО ИМЪ 

 
 
I. 
  

Българитѣ въ Западна Тракия доста време бѣха подхранвани отъ 
френскитѣ окупационни власти, че областьта ще остане „междусъюзнишка”. 
Обаче, тѣ виждаха на лице другъ фактъ: постепенното настаняване на гърцитѣ. 
Следъ като още отначало гърцитѣ бѣха окупирали военно Ксантийска околия и 
разполагаха въ нея като пълни господари, отъ края на м. май 1920 г., почнаха 
последователното окупиране и на останалата Западна Тракия. На 28 май е 
окупиранъ Дедеагачъ. Окупирането приключи презъ м. юний и юлий. 

Щомъ е почнала гръцката окупация, наново започнало и бѣгство на 
българско население: едни съ желѣзница, като сѫ препълвали влаковетѣ, а 
други — по сухо, съ коли или пеша. Презъ време на дветѣ Лозански 
конференции (ноемврий 1922 — юлий 1923) новитѣ български бѣжанци отъ 
Западна Тракия въ България сѫ били изчислявани на 20000 души. 

Отначало гърцитѣ се държали предпазливо къмъ останалото българско 
население. Тѣ се страхували отъ масовото му изселване — да не направи това 
впечатление на Съюзницитѣ и да не би Западна Тракия да се обезлюди. Още 
повече, че тѣ отначало се явиха, като мандатьори (пълномощници) на 
победителитѣ. Генералъ Замбракакисъ, военниятъ комендантъ на окупирана 
Тракия, издалъ заповѣди на български, турски и гръцки, въ които обявявалъ, че 
Гърция завзема Тракия, като пълномощница на Съюзницитѣ. Обяв- 
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лението, залепено изъ улицитѣ на Дедеагачъ, е било написано отъ 

просбописеца Чалъковъ. Изглежда, че тѣ сѫ се страхували отначало и отъ 
клаузитѣ за защитата на малцинствата по мирнитѣ договори. Въ това време е 
трѣбвало да се подписва и Севърския договоръ. 
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Обаче, следъ 3—4 месеца отъ окупацията, гърцитѣ се окупитили и 
започнали да се носятъ, като пълни господари: може би сѫ чакали да минатъ 
ефектитѣ отъ договоритѣ въ Санъ-Ремо и Севъръ. Отначало тѣ сѫ започнали да 
заплашватъ и да заставятъ българското население да подписва декларации, че е 
отъ гръцка народность. А отъ м. декемврий 1920 год. нататъкъ тѣ вече 
започнали да прилагатъ спрямо българитѣ: боя, затвора, заточаванията и 
икономическото разорение на цѣли села. Разорението докарвало мизерия, 
мизерията — болести и смърть. Заточенията започнали презъ м. януарий 1921 
год. отначалото поединични, заточвали сѫ по-първитѣ българи отъ села и 
градове, докато стигнало до масово вдигане, ограбвяне и заточване на цѣли села 
— съ старцитѣ, женитѣ и децата. Това траяло презъ 1922, особено презъ 1923 и 
1924 години. Първитѣ заточенци започнали да се връщатъ презъ септемврий 
1921 год. Но едни били освобождавани и връщани, а други — вдигани и 
препращани на заточение. 

А трѣбва да се знае, че гръцкитѣ власти бѣха предварително събрали 
българскитѣ младежи, служили въ българската войска, и ги изпратиха въ Мала 
Азия да се биятъ съ турцитѣ. Англия на Лойдъ Джорджъ тогава бѣ войнствена 
срещу Турция — чрезъ Гърция. Поради събирането на българитѣ войници, е 
имало и официално оплакване отъ страна на България. Затова посланическата 
конференция въ Парижъ на 17 августъ 1921 год. е взела следното решение: 
„Великитѣ съюзени сили, въ качеството си на суверенни 
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държави на Тракия, ще поканятъ гръцкото правителство да тури веднага 

край на събирането на войници измежду населението на Тракия отъ български 
произходъ и да разпустне тия, които е вече свикало подъ знамената, мимо 
постановленията на договора въ Ньойи”. Обаче, решението е нѣмало никакво 
ефикасно отражение за живота на българитѣ въ Западна Тракия. 

Най-тежко станало положението на българитѣ презъ 1922, 1923 и 1924 
години. Известно е, че презъ месецитѣ августъ и септемврий 1922 год. гръцката 
армия въ Мала Азия претърпѣ страшенъ погромъ. Презъ есеньта на 1922 год. 
започнаха да пристигатъ въ Западна Тракия остатъцитѣ отъ тая армия. Следъ 
това тя отстѫпи и отъ Източна Тракия. А това бѣ катастрофа и за гръцкото 
население въ тия области. Което е успѣло да се спаси, отъ поголовната сѣчь, е 
бѣгало. Бѣжанци гърци отъ Мала Азия и Източна Тракия пристигнали и въ 
Западна Тракия. Отъ Източна Тракия едни пристигали съ стока и добитъкъ, но, 
изобщо, бѣжанцитѣ сѫ били гладни и окѫсани. Всички сѫ били настанявани въ 
българскитѣ села и въ българскитѣ кѫщи. Това причини третия периодъ на 
масово бѣгство на българи отъ Западна Тракия, които пристигаха въ България 
въ най-окаяно състояние [1]. 
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СкороЗападна Тракия се изпълнила и съ гръцки редовни войски, които 

пренесоха фронта си срещу турцитѣ по западния брѣгъ на р. Марица. Презъ 
месецитѣ априлъ, май, юний 1923 год. въ Западна Тракия срещу турцитѣ е 
имало събрана 100-хилядна гръцка войска. Това е било по време 
конференциитѣ въ Лозана. Докато се реши мира между Турция и Гърция и се 
опредѣлятъ новитѣ граници въ Лозана, Западна Тракия е била на 

  
1. Първиятъ периодъ на масово бѣгство, какго се каза на друго мѣсто, бѣ при 

междусъюзническата окупация презъ 1919 год. и напушането на българскитѣ власти, вториятъ 
пе риодъ — при гръцката окупация презъ пролѣтьта ма 1920 год. третиятъ периодъ — сега 
следъ нашествието иа гръцкитѣ бѣжаици и разбититѣ гръцки войски. Въ страната тукъ-таме 
избухна и въорѫжена разправа между българитѣ и гръцки войскови отдѣления презъ м. 
януарий 1923 год. 
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военна нога. А тоза окончателно е разорило останалото тамъ българско 

население, което е било длъжно да издържа тия войски. Едновременно съ това 
сѫ ставали и масовитѣ размѣствания и заточавания на българитѣ. Така по-лесно 
е ставало ограбването на цѣлата имъ стока, покѫщнина и завземане жилищата 
имъ. 

Българитѣ сѫ били заточавани главно въ следнитѣ бѣломорски острови: 
Критъ (въ градоветѣ Канея и Ретимо и въ изоставенитѣ казарми на 
пристанището Суди), въ Милосъ (отъ Цикладскитѣ острови има само 162 кв. 
клм., съ 6—7 хил. ж.), въ Китера (Цериго), въ Митилинъ, въ Хиосъ. Други сѫ 
били изпратени въ градеца Каламата, южния Пелопонесъ. Но най-голѣми маси 
сѫ били заточени въ селата на околиитѣ Волоска, Лариска, Фарсалска и 
Велестиноска, въ северна Гърция, или на о-въ Критъ. 

По изчисления, близу 25 хиляди души българи отъ Западна Тракия сѫ 
били изпратени на заточение. Това прави половината отъ останалото българско 
население въ страната, следъ гръцката окупация. Най-много сѫ изстрадали 
околиитѣ Гюмурджинска, Дедеагачка и Суфлийска, понеже отъ другитѣ 
околии на Западна Тракия българитѣ по-лесно избѣгали още въ надвечерието 
на гръцката окупация. 

Много отъ заточеницитѣ сѫ измрѣли отъ гладъ и мизерия, особено 
старцитѣ и децата. Въ Лариска околия отъ с. Домуздере сѫ умрѣли около 200 
души, само на 147 души научихме имената. Най-много жертви сѫ дали масово 
изселенитѣ и заточени села Домуздере, Доганхисаръ, Еникьой, Чобанкьой, 
Калайджидере. Дервентъ и др. Има измрѣли цѣли семейства. Смъртьта, 
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е косила българитѣ и следъ завръщането имъ по роднитѣ огнища въ 

Западна Тракия, особено презъ зимата на 1924 год. Селата си намѣрили 
разграбени и опустошени. Понеже ги подпомагали съ брашно, предполагатъ, 
голѣмата смъртность, следъ завръщането, се е дължела на недоброкачественото 
или дори на отровното брашно, по подобие на ярма, което имъ раздала 
гръцката власть. 

Гръцкитѣ жестокости въ Западна Тракия наподобяватъ „турскитѣ ужаси”. 
Но тѣ сѫ вършени отъ външно префиненъ врагъ. Турцитѣ сѫ вършили всичко 
стихийно, като звѣрове. Звѣрътъ се укротява. У гърцитѣ жестокостьта се 
прикрива отъ древноелинската изтънченость и подлость, перфидность, тя е отъ 
по-фина проба: — презрение къмъ по-долната раса. Жестокостьта е хладна, 
подигравателна, нахална. Единъ случай: гръцка военна команда поставя въ 
потуритѣ на единъ български селянинъ отъ Дедеагачко една котка; селянинътъ 
трѣбва да стои правъ, войницитѣ биятъ котката съ пръчка и не я оставятъ да се 
смири. Така гъркътъ си прави сатанинско удоволствие. 

Нѣкѫде сѫ карали българитѣ „да вършеятъ тръне”, т. е. да тъпчатъ тръне 
съ боси крака. Най-обикновеното е било да възсѣдатъ българинъ и да го каратъ 
да носи яхналия го гръкъ. — Известно е че гръцката армия, при нахлуването си 
въ Мала Азия, така сѫщо извърши голѣми насилия и жестокости надъ турското 
население. Това се установи навремето си отъ анкетна комисия, предприета отъ 
аглийския върховенъ комисаръ въ Цариградъ. Нѣма нужда да споменавамъ за 
изнесеното отъ Карнегиевата анкета (1913 г.). 

Какъвъ изходъ е трѣбвало да търсятъ тогава българитѣ отъ Западна Тракия 
за себе си? Да се стои тамъ, вече е било невъзможно. Само бѣгството въ 
България е давало спасение за тѣхъ. Единичнитѣ и по  
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семейнитѣ бѣгства, скришомъ презъ планинитѣ, се засилили презъ зимата 

на 1922/1923 год. Скоро тѣ станали масови предъ очитѣ на гръцкитѣ власти и 
при тѣхно участие. Презъ м. априлъ 1923 год. се изселиха въ България селата 
Лъджакьой, Чемеренъ и др. Това продължи и презъ следнитѣ месеци. Изселиха 
се една часть и отъ заточенитѣ българи, които бѣха освободени, при изричното 
условие, да напуснатъ селата си. 

  
  
II. 
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Въпрѣки всички книжни гаранции, които бѣха дадени по мирнитѣ 
договори за малцинствата, западнотракийскитѣ българи нѣмаха защита 
отникѫде. Властвуваше силния Венизелосъ. България бѣ победена, жестоко 
атакувана като „виновна” и безсилна. Тя се разяждаше и вѫтрешно отъ едно 
съсловно управление. Отначало нѣкои заточенци се отнесли къмъ легацията на 
Съед. Щати въ Атина, на които сѫ били повѣрени да защищаватъ българскитѣ 
интереси въ Гърция. По застѫпничеството на тая легация, на нѣкои е било 
облекчено положението и сѫ били освободени. Едва следъ това грижитѣ къмъ 
българитѣ въ Западна Тракия пое българското правителство. 

Въ Ньойиския договоръ има клаузи за защита на малцинствата — както и 
въ другитѣ договори подписани въ околноститѣ на Парижъ. Обаче, по силата 
на чл. 56 ал. 2 отъ тоя договоръ, по искането на Гърция, въ случая, на 
Венизелосъ, сѫщия день е била подписана и „Конвенция за взаимно изселване” 
между Гърция н България. Дветѣ страни „признаватъ на поданицитѣ си, 
принадлежащи къмъ малцинствата по религия или езикъ, правото да се 
изселятъ свободно въ дветѣ респективни територии”. Дветѣ страни се 
заангажирватъ да улесняватъ изселванията и да не правятъ никакви прѣчки за 
свободното изселване и т. н. За цельта се учредява една „Смѣсена комисия”, съ 
представи- 

  
36 
 

 
  
тели и отъ Силитѣ, която ще ликвидирва съ имотитѣ на изселващитѣ се. 

Но Западна Тракия още не бѣ дадена на Гърция. Въ Ньойиския договоръ и въ 
Конвенцията става дума за „покровителство” или „доброволно изселване” на 
българитѣ въ Македония, останала подъ гръцка власть. 

Въ сключения договоръ въ Севъръ на 10 августъ 1920 год. между Силитѣ 
победителки и Гърция, когато първитѣ прехвърлиха върху Гърция „всичкитѣ 
си права и титри”, които имаха надъ Западна Тракия, тѣ подписаха съ Гърция и 
специаленъ договоръ за покровителствуване малцинствата. По-после, при 
подписването на Лозанския договоръ (на 23 юлий 1923 год.). тѣ наново 
подписаха съ Гърция пакъ единъ протоколъ, по силата на който се възобнови 
договорътъ, относно защитата на малцинствата. 

Подписаната въ Ньойи конвенция (протоколъ), между България и Гърция, 
за доброволното изселване на малцинствата, по-късно, сѫщо така се приложи и 
по отношение на Западна Тракия, благодарение на едно допълнително 
споразумение между дветѣ държави. Конвенцията започна да се прилага въ 
Западна Тракая отъ 26 октомврий 1923 год., но Гюмурджинската смѣсена 
подкомисия за доброволно изселване е била учредена, чакъ на 1 мартъ 1924 год. 
Явно е, защо гърцитѣ винага сѫ избързвали да изселватъ „доброволно” и 
никакъ не сѫ се вдъхновявали отъ „покровителство” на малцинствата. Въ всѣки 
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случай, като се приложи конвенцията за доброволното изселване, презъ 
пролѣтьта и лѣтото на 1924 год. се изселиха и последнитѣ остатаци българи въ 
Западна Тракия. Това е последниятъ периодъ на българското изселническо движение 
отъ тая страна. 

Ние видѣхме, обаче, доколко изселването на българитѣ отъ Западна 
Тракия е било „доброволно”. Затова навсѣкѫде тая дума съ право би трѣбвало 
да 
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поставяме въ кавички. „Доброволното изселване на българитѣ” е една 

драстична ирония. Всички тия договори, конвенции и протоколи „за 
доброволно изселване” биваха най-умѣло използувани отъ гръцкитѣ власти 
срещу българитѣ. Подъ тѣхно прикритие за „доброволно изселване” на 
българитѣ властьта си е служила съ позволени и непозволени срѣдства. Една 
комисия, председателстувана отъ Калогеропулосъ, Дедеагачки управитель, 
подъ предлогъ, че присѫтствието на българитѣ е опасно за обществения редъ, е 
изпратила въ изгнание на 13 декемврий 1923 год. нѣколко стотинъ души 
българи: мѫже, жени, старци и деца, при настѫпваща зима. 

Но гръцкитѣ насилия надъ българитѣ въ Западка Тракия станаха известни 
и на западния свѣтъ. Българскиятъ делегатъ въ Обществото на народитѣ на 21 (1 
?) мартъ 1923 год. е подалъ нота по интернирванията (заточаванията) на 
българското население отъ Западна Тракия отъ страна на гръцкитѣ власти въ 
островитѣ на Бѣломоре и въ Тесалия. Обществото на народитѣ, следъ 
разисквания, е решило да изпрати до Главнитѣ съюзени сили протоколитѣ отъ 
разискванията „изказвайки надеждата да се уреди, по възможность, въ най-
близко бѫдеще . . . и статута за малцинствата въ тая страна”. Отъ това, обаче, 
нищо не последвало. 

Интересна, въ случая, е анкетата на полковникъ Корфъ и комендантъ 
Деруверъ, делегати въ Смѣсената гръцко-българска комисия по изселването: 
„Изпращанията въ изгнание (на българитѣ отъ Западна Тракия — б. м.) се 
проточваха въ продължение на много седмици презъ месецитѣ февруарий и 
мартъ 1923 г. и отъ всѣко село изпращането се е извършвало внезапно. 
Неприготвенитѣ селяни сѫ тръгвали на пѫть безъ багажъ, напущайки всички 
свои имоти и посѣви. Така около 1500—2000 семейства сѫ били изпратени на 
заточение по островитѣ и въ Тесалия. — За да се спа- 
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сятъ отъ изгнанието, много българи отъ пострадалитѣ и отъ съседнитѣ села 
сѫ потърсили спасение въ България, чрезъ преминаването на българската 
граница, като едни сѫ преминали границата съ разрещение на гръцкитѣ 
власти, а други сѫ избѣгали презъ планинитѣ. — Презъ есеньта на 1923год. 
изпратенитѣ въ изгнание и останали живи българи сѫ били върнати отъ 
островитѣ и Тесалия. Тѣ бѣха въ мизерно и плачевно състояние. Тѣ молѣха, 
щото България да имъ отвори границитѣ си и имъ позволи да минатъ на нейна 
територия, защото, когато се завърнаха въ роднитѣ си огнища, намѣриха 
праздни кѫщитѣ си и умираха отъ гладъ и студъ”. 

Такива насилия и убийства гърцитѣ вършеха надъ българитѣ и въ 
Македония. За да избѣгнатъ една чужда намѣса, при посрѣдничеството на 
Обществото на народитѣ, между България и Гърция се сключи „Женевскиятъ 
протоколъ за малцинствата” (29 септемврий 1924 год.). Той представя едно 
„формално предложение отъ гръцкото правителство” до Съвета на О. Н. 
прието отъ последния. Касае се до въпроса за покровителство и права на 
българското малцинство въ Гърция, които ще се провеждатъ при контрола на 
представителитѣ-чужденци въ Смѣсената гръцко-българска комисия по 
изселването. 

Обаче, поетитѣ ангажименти отъ гръцка страна предъ Обществото на 
народитѣ пъкъ останаха само написани на книга. Самото гръцко народно 
събрание на 3 февруарий 1925 год. отхвърли приложението на протокола въ 
Гърция, може би и подъ влияние на сърбитѣ, които не искаха да се говори за 
българи въ Южна Македония. А и самото Общество на народитѣ абдикира по 
отношение поетитѣ отъ него ангажименти по протокола: въ заседанието на 14 
мартъ 1925 год., по предложение на английския делегатъ Чембърлейнъ, то 
решило да отправи до гръцкото правителство 
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единъ въпросникъ, относно това — какво е направило то досега по 

отношение защитата на малцинствата. „Така, най-сетне — казва Ив. Алтъновъ 
— се унищожиха и ония гаранции за сѫществуването на българитѣ въ Западна 
Тракия. които бѣха създадени въ едно време, много по-близу до самата война”. 
(Източниятъ въпросъ и нова Турция, съ особенъ огледъ къмъ интереситѣ на 
България, София 1926 год., стр. 346). 

  
  
III. 
  
Още лордъ Кърцонъ, при разискванията въ конференцията въ Лозана, бѣ 

заявилъ, че Западна Тракия е нуждна на Гърция, за да настани тамъ своитѣ 
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бѣжанци отъ Източна Тракия. Но, и безъ това насърдчение, гърцитѣ бѣха 
решили на всѣка цена и съ всички срѣдства да изпѫдятъ българското население 
отъ Западна Тракия и да я гърцизиратъ. Въ Западна Тракия можеха да останатъ 
само тия българи, които се съгласяваха да подадатъ декларации, че сѫ гърци, но 
„българската пропаганда” ги е била заставила, да се наричатъ българи. Но, 
както ще видимъ по-натъкъ — и тия българи подали декларации се 
преглеждаха подъ лупа и пакъ се изгонваха. 

Гръцкото правителство, гръцката преса и общественото мнение бѣха 
насочени къмъ единствената цель — да прогонятъ българското население и да 
заселятъ земитѣ му съ гърци, докарани, откѫдего и да е. Трѣбва да признаемъ, 
че и ние, до известна, малка макаръ, степень го улеснихме: изселихме изъ 
България, по силата, на посоченитѣ съглашения, не малко „гърци” отъ 
съмнителенъ гръцки произходъ, които гръцката пропаганда за прибиране на 
всичко гръцко изискваше. Доста отъ тия съмнителни елементи бѣха отъ 
гърцитѣ настанени въ Западна Тракия [1]. 

  
  
1. Българитѣ патриаршисти въ с. Кърка въ 1913 год. при нещастната за насъ 

Междусъюзнишка война, искали да избѣгатъ въ България заедно съ другитѣ българи, но 
комендантътъ не имъ далъ вагони. Тѣ били заварени отъ гърцитѣ и следъ това гърцитѣ ги 
изтеглили и заселили въ Драмско (с. Доксатъ). Въ 1915 год. били тукъ намѣрени отъ 
българскитѣ войски и върнати въ родното имъ село Кърка. Тѣ си останаха въ селото и при 
гръцката окупация, доста изтезавани отъ гръцкитѣ, настанени чамъ, „бѣжанци”, и сега сѫ си 
тамъ. 

  
40 
 

 
  
„Нѣма нужда отъ чуждо население въ Тракия”, писа меродавниятъ гръцки 

в. „Катимерини” отъ 3 декемврий 1924 г. 
Каква е била, по онова време, официалната гръцка политика по 

отношение на Западна Тракия, системно и безогледно прокарвана, се вижда и 
отъ признанието на Жанъ Сандеръ, представитель на О. Н. и председатель на 
Смѣсената гръцко-българска комисия по изселването. Той е деклариралъ предъ 
редактора на в. „Елефтеросъ Типосъ”, че „всички българи, които не желаятъ да 
промѣнятъ народностьта си, трѣбва да 
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напуснатъ Тракия и да се изселятъ въ България” (броя отъ 7 юний 1924 

год.). Разбира се, това не прѣчеше и по-късно още гръцкото правителство да 
подписва разни протоколи за „покровителство на малцинствата”. 
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Така Западна Тракия се 

обезлюди отъ българи. Гръцкиятъ 
тероръ се указа по-силенъ, отколкото 
признатата привързаность на 
българина къмъ своята земя. 

  
Разбира се, естествена 

последица, следъ всичко това, бѣ 
спогодбата „Молловъ— 
Кафандарисъ”, сключена въ Женева 
на 9 декемврий 1927 г., съ която се 
уговори паричното изплащане на 

имотитѣ на всички изселници, избѣгали отъ Западна Тракия и Македония или 
изселили се „доброволно”, а така сѫщо ликвидирането на общественитѣ имоти. 
Въ последствие, и за самитѣ гърци стана ясно, че имотитѣ на изселилитѣ се 
българи отъ Западна Тракия и Македония сѫ много повече, оценени въ пари, 
отколкото имотитѣ на изселилитѣ се гърци отъ България, поради което Гърция 
поиска да спре изплащането на тия имоти, като го постави въ връзка съ 
изплащането на репарациитѣ отъ страна на България (1931 г.). Известно е, че 
Гърция получаваше близу 76% отъ опредѣленитѣ, да плаща България, 
реперации. Обаче, българското правителство поддържаше становището, че, 
споредъ спогодбата Молловъ—Кафандарисъ, дългътъ на гръцкото 
правителство е дългъ къмъ частни лица изселници българи, които сѫ оставили 
имотитѣ си въ Гърция. Изобщо. Гърция плати една много малка часть отъ 
имотитѣ на изселилитѣ се българи. 

 Днесъ Западна Тракия, въ народностно и поселищно отношение, е 
претърпѣла коренни промѣни и е станала просто неузнаваема за насъ. Почти 
всичкото българско население, волю-неволю, я напустнало. А това българско 
население, преди френската окупация, съгласно административното българско 
преброяване въ 1919 г., е било, както видѣхме, крѫгло 68,000 д. 
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безъ българитѣ мохамедани, а заедно съ българитѣ мохамедани е било 105 

хиляди души, но преди това е било още повече. На тѣхнитѣ мѣста сѫ заселени 
можеби много повече гръцки бѣжанци изъ Мала Азия, черноморскитѣ 
крайбрѣжия и отдругаде. 
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Градоветѣ и селата, повечето отъ тѣхъ, сѫ преименувани. Гърцитѣ се 
постараха, въ продължение на 20-тѣ години тѣхно владичество, да дадатъ 
гръцки образъ на Западна Тракия. 

 Изгонването на българитѣ отъ Западна Тракия и заселването ѝ съ гърци, 
както и заселването съ гърци. на Южна Македония, впоследствие се 
разглеждаше отъ западноевропейски видни учени и професори. Нѣкои отъ 
тѣхъ възторжено сочеха гърцитѣ, като необходимитѣ нови, просто пратени отъ 
провидението, обновители на тия земи. Яръкъ защитникъ на гръцката кауза 
последнитѣ години бѣ французкиятъ проф. Jacques Ancel, за когото заселването 
и преобразуването на Западна Тракия и Югоизточна Македония, чрезъ 
бѣжанци гърци отъ Мала Азия, е „гръцкото чудо отъ XX в.” Жакъ Анселъ е най-
виденъ съвременъ геополитикъ въ Франция. Изобщо, французитѣ последнитѣ 
години, на много мѣста, виждаха все чудеса при успѣхитѣ на приятелскитѣ 
тѣмъ народи („Miracle grec du XX-e ciècle” или „Miracle turc”). Но струва ми се, 
че отъ теоритичнитѣ концепции за държавната граница на Жакъ Анселъ (вж. 
Géographie des frontières, Paris, 1938) можемъ и ние да се възползуваме. 
„Държавната граница, казва Ж. Анселъ, е една политическа изобара, която 
фиксира за известно време равновесието между две налѣгания”. Той отхвърля 
схващането на германската геополитична наука за истински и естествени 
граници. Следователно, щомъ е за равновесие между две налѣгания, ние 
можемъ да вѣрваме, че „западнотракийската гранична изобара” може да бѫде 
скоро измѣстена подъ влияние на новото „налѣгане”. 

 
 

АНКЕТА ЗА СТРАДАНИЯТА И ИЗГОНВАНЕТО НА БЪЛГАРИТѢ ОТЪ 
ЗАПАДНА ТРАКИЯ 

  
4. Дедеагачка околия 
Село Домузъ-дере 
Село Дервентъ 
Село Дуганъ-хисаръ 
Село Ени-кьой 
Село Чобанъ-кьой 
  
Село Домузъ-дере 
  
Домузъ-дере е въ Дедеагачка околия, будно българско село, отстои на 3 

часа разстояние отъ града. Разположено е въ една котловина, която го прави 
мѫчно достѫпно. Брояло е 250—280 чисто български кѫщи. Преди идването 
тукъ на гръцкитѣ военни и окупационни власти, отъ селото е имало много 
малко избѣгали селяни, та се е било запазило почти цѣлостно. Затова пъкъ то е 
дало толкова много човѣшки жертви. Цѣлото село е било интернирано. Само 
измежду интерниранитѣ въ Фарсалска и Лариска околии се наброява единъ 
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дълъгъ поменикъ отъ жертви, близу 200 души. Научихме имената на 147 души. 
Има нѣколко семейства, които сѫ изцѣло загинали. Разпитахме презъ м. юлий 
1924 г. въ Пловдивъ токущо пристигналия домуздеренецъ Димитъръ Николовъ 
Паскалевъ, 39 годишенъ, по занятие бакалинъ. 

  
Димитъръ Н. Паскалевъ ни разправи: 
  
Както мѣстното гръцко население въ Дедеагачъ така и настаненитѣ гръцки 

военни и административни власти, направиха отначало усилия да убедятъ 
мѣстното българско население, да не се изселва въ България, а да остане по 
домоветѣ си, като му обещаваха подкрепа и съдействие за по-нататъшното му 
спокойно 
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живѣене. Гръцкиятъ комендантъ въ Дедеагачъ съ идването си на 28 май 

1920 г. застави останалия тамъ българинъ просбописецъ Чалъковъ да напише 
на български обявления, въ които се казваше, че Гърция заема Тракия като 
пълномощница на Великитѣ сили, че занапредъ управлението ще да бѫде, като 
презъ французкото окупационно време, че нѣмало да се прави разлика между 
гръкъ и българинъ и че винаги, дори и нощно време, вратитѣ на управлението 
ще бѫдатъ отворени, за да се изслушватъ оплакванията на мѣстното население. 
Поради това, нѣма защо българитѣ да се безспокоятъ и да напущатъ селото си, 
а да си гледатъ работата. 

 Гръцкитѣ власти отначало се считаха пълномощници на Великитѣ сили. 
Тѣ търпѣха българското население. Каточели не бѣха сигурни, че ще останатъ 
въ Тракия. Боеха се отъ масовото изселване на мѣстното население да не имъ 
увреди това изселване. Докато не бѣ почнала войната съ Турция, тѣ търпѣха 
българското население. 

 Първи, които почнаха да се нахвърлятъ и то съ настървеность на 
българитѣ, не бѣха мѣстнитѣ гърци, а дошлитѣ отвънъ и то все длъжностни 
лица на военна или административна служба. А най-голѣми безчинства, 
произволи, вземания на рушвети, нанасяне на побой и арести вършеха 
девриетата (военни и жандармерийски команди). Така, още къмъ края на 1920 г. 
нѣкой си Яни Дицариди (Цицариди), гръкъ отъ Кавакли (Тополовградъ, въ 
България, б. м.), се настани въ Дедеагачъ съ четирмата си сина. Тѣ бѣха на 
служба тамъ и почнаха като длъжностни лица да обиратъ мѣстното българско 
население. Тамъ, дето не успѣваха съ заплашвания и закани, прибѣгваха до 
наклеветявания, доноси противъ набелязани българи. Голѣмиятъ синъ, Никола 
Я. Дицариди, бѣ секретарь.-бирникъ въ с. Дервентъ, до Дедеагачъ, а после и 
кметъ. Като такъвъ 
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 той обра всичкия добитъкъ, бакъръ и други стоки, когато селянитѣ на с. 

Дервентъ бѣха интернирани. Вториятъ синъ, Христо Я. Дицариди, бѣ таенъ 
агентъ и се движеше между Гюмурджина и Димотика. Другитѣ двама — Георги 
и Димитъръ — бѣха цензори, единиятъ въ Гюмурджина, а другиятъ — въ 
Дедеагачъ. Чрезъ тази добре уредена мрежа Яни Дицариди можа да заграби 
много български стоки и да натрупа завидно богатство. Той закупи въ 
Гюмурджина два хотела и разполагаше съ не по-малко отъ 5 милиона драхми. 
Той завладѣ въ Дедеагачъ имотитѣ, които бѣха притежание на църковно-
училищната община на с. Дервентъ. И днесъ, ако се претърсятъ дукянитѣ на 
Яни Дицариди, ще се намѣрятъ още: вълна, домашна прежда, платове на 
кросна, домашни платове, които сѫ били ограбени, когато интернирваха 
селянитѣ. 

Азъ съмъ жертаа на тая четворка. Съ дѣдо ми Димо Терзиевъ имахме 
много добитъкъ и добре уредена бакалница. Работѣхме, дори на едро, съ 
колониалъ въ Дедеагачъ. За да ни взематъ дукяна и стоката, бащата и братята 
Дицариди ме наклеветиха, че продоволствувамъ български чети, че съмъ 
събралъ въ Дедеагачко 6000 драхми за четитѣ. За да подкрепятъ тия си 
обвинения, тѣ подхвърлиха въ кѫщата ми писмо, писано, ужъ, отъ 
„Тракийскиятъ комитетъ”. Това бѣ причина на 28 януарий 1922 г. властьта да ме 
грабне отъ Дедеагачъ и ме откара въ селото ми Домузъ-дере. Следъ изтезания и 
побой, следъ два дни, бѣхъ отведенъ въ Фере, сѫденъ отъ воененъ сѫдъ и 
осѫденъ на смърть. Въ това време Яни Дицариди, ведно съ капитанъ Яни 
Макрияни, отишли при жена ми въ село и съ заплашвания взели ключоветѣ на 
двата ми дукяна въ Дедеагачъ, като обсебили дукянитѣ съ всичката стока. 

 Отъ Фере ме отведоха въ Гюмурджина — въ затвора, разбира се. На три 
пѫти завеждахъ дѣло да ми 
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се върнатъ дукянитѣ, но безполезно. Въ Гюмурджинския затворъ стояхъ до 

22 мартъ 1922 година. Тоя день, подъ конвой, съ 4 души стражари, бѣхъ 
отведенъ въ Дедеагачъ и затворенъ въ комендантската изба. Тамъ ме държаха 5 
дни — безъ завивка и постеля. На шестия день ме премѣстиха въ общия 
затворъ. Презъ м. юний, сѫщата година, ми прочетоха, че съ кралски указъ се 
отмѣнява първата ми присѫда и ме осѫждатъ на доживотенъ затворъ. 
Премѣстиха ме въ Солунъ — въ затвора Еда-куле. Тамъ намѣрихъ четирма 
българи отъ Леринско, които агонизираха, поради нанесенитѣ имъ рани по 
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тѣлата съ горещо масло, особено по гърдитѣ. Презъ нощьта и четирмата 
издъхнаха. Въ подземието при насъ ги държаха нѣколко дни, очитѣ имъ и 
устнитѣ имъ червясаха. При тая обстановка едва не полудѣхъ отъ ужасъ!. . . На 
следната нощь въ съседното отдѣление бѣха докарани две български учителки, 
както отпосле узнахъ това. Тѣ бѣха подлудѣли. Стояха два дни и две нощи и 
постоянно викаха: „Господи помилуй, Господи помилуй!...” Какво стана съ 
тѣхъ, не можахъ да науча. 

 Поради застѫпничеството на Българската легация въ Атина, бѣхъ 
освободенъ презъ м. мартъ 1924 г. Бѣха освободени и други 15 души българи. 

  
  
Стоянъ Николовъ Гебешевъ 
  
На 10 юлий 1924 г. на гара Свиленградъ пристигна една група отъ 8 

семейства бѣжанци отъ Домузъ-дере. Стоянъ Н. Гебешевъ разправи следното за 
сѫдбата на тѣхното село: 

 Следъ погрома на гръцката армия въ Мала Азия, въ селото ни бѣха докарани 
гръцки бѣжанци, които бѣха настанени по 1—2 семейства въ всѣка кѫща. 
Имаше въ село и гарнизонъ отъ една пехотна дружина, командиръ на която бѣ 
майоръ Кочина. Селянитѣ бѣха строго следени и преследвани, както отъ 
войската, така и отъ 
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гръцкитѣ бѣжанци. Имаше всѣки день побоища на 
селяни. На 24 мартъ 1923 г. селото бѣ заобиколено отъ 
войска и веднага всички селяни бѣха подкарани за 
Дедеагачъ, като оставиха движимия и недвижимия си 
имотъ, който бѣ разграбенъ отъ гръцкитѣ бѣжанци. На 
следния день една часть отъ селянитѣ бѣха натоварени 
на единъ параходъ, заедно съ части отъ селата Бодуренъ, 
Еникьой, Доганъ-хисаръ и др. 

Изъ пѫтя, натѫпкани единъ върху други, безъ 
никаква храна, имаше нѣколко смъртни случаи. 
Видѣхъ, когато хвърлиха въ морето трупа на единъ 
доганхисарецъ. На 26 мартъ параходътъ пристигна въ 
пристанището на гр. Волосъ. Оттукъ бѣхме разпратени 
по 15—16 семейства изъ селата: Теке, Вараклий, Татаръ, 
Сехъ и др. въ Фарсалска околия. Месечно ни даваха по 4 
оки брашно на човѣкъ. Животътъ бѣ непоносимо лошъ 
— липсваха ни всѣкакви парични срѣдства. Оставени на 
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произвола. 
  
48 
 

 
  
на сѫдбата, всички интернирани български селяни, срѣдъ чуждо и 

враждебно население, дадохме много човѣшки жертви. Съ другъ параходъ бѣха 
докарани и разпръснати изъ селата на Лариска околия и останалитѣ селяни 
домуздеренци. 

 Заточенитѣ по този начинъ български селени отъ Домузъ-дере и други 
села въ Фарсалска и Лариска 
околии бѣхме върнати по 
сѫщия начинъ въ селата си 

на 28 августъ 1923 г. Изъ 
пѫтя измрѣха 4 души. Въ 
селото си нищо не намѣрихме 
— всичко бѣ плечкосано. Въ 
селото ни бѣха настанени 
гръцки бѣжанци — въ кѫщитѣ, 
нивитѣ и градинитѣ. 
Материалното разорение на 
домуздеренци бѣ пълно. 
Вследствие на мизерния 
животъ, който водѣхме изъ 
селата на стара Гърция 
(Фарсалска и Лариска околии), 
с. Домузъ-дере даде надъ 190 д. жертви, измрѣли като заточеници 
(интернирани) въ стара Гърция. 
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Списъкъ 
на измрѣлитѣ въ Фарсалска и Лариска околии интернирани българи 

отъ с. Домузъ-дере, околия Дедеагачка. 
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[[ Руса Милева, Милю Пѣевъ, Атанасъ Георгиевъ, Киро Демерджиевъ, 

Милю Кирменчиевъ, Мара Милева, Стоянъ Милевъ, Вълчо Грозевъ, Стояна 
Кирева, Руса Милева, Кирека Стойкова, Стойко Димитровъ, Рада Стоянова, 
Злата Стоянова, Ангелъ Кашмеревъ, Яна Ангелова, Гого Ангеловъ, Калина 
Янева, Митрю Б. Катарджиевъ, Иванъ Митревъ, Петко Митревъ, Стана 
Митрева, Рада Байкова, Тодора Байкова, Петко Б. Димитровъ, Димитъръ 
Петковъ, Стоянъ Петковъ, Рада Иванова, Стоянка Иванова, Петко Курт. 
Ивановъ, Бойко Атанасовъ, Стана Милева, Кера Петрова, Иванъ Педевъ, 



 - 36 -

Ера Иванова, Тодора Иванова, Димо Ивановъ, Стаматъ Вълчевъ, Рада 
Тойчова, Петкана Тойчева, Тодора Кирева, Търна Стоянова, Иванъ Стояновъ, 
Стоянъ Демерджиевъ, Киро Стамовъ, Елка Николова, Стамо Николовъ, Злата 
Стояновъ, Калина Калафирова, Тодора Иванова, Янко Николовъ, Калоянъ 
Янковъ, Тодора Николова, Дим. Чоб. Георгиевъ, Дим. Корбанджиевъ, Стана 
Димитрова, Стана Вълчова, Ирина Тодорова, Димитъръ Пишменковъ, Ирина 
Димитрова, Петко Дим. Ивановъ, Иванъ Петковъ, Грудъ Къркялановъ, Мария 
Петкова, Димо Петковъ, Петко Марковъ, Димо Калояновъ, Димитъръ 
Ангеловъ, ]] 
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[[ Иванъ Костовъ, Иванъ Стояновъ, Тодора Илиева, Петра Илкева, Вълко 

Карастояновъ, Вълко Георгиевъ, Петко Карапетковъ, Стоянъ Милошевъ, Петко 
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Илиевъ, Руса Иовчева, Стоянъ Иовчевъ, Стефанъ Стайковъ, Петъръ Маноловъ, 
Руса Стайкова, Руса Калоянова, Петко Стояновъ, Петко Папазовъ, Кирко 
Петковъ, Тойчо Гузгуновъ, Петко Кирковъ, Петра Стоянова, Стано Николовъ, 
Стана Николова, Мара Георгиева, Михо Георгиевъ, Вълчо Димитровъ, Каля 
Гогова, Димитъръ Бойковъ, Тодоръ Димитровъ, Митю Грудовъ, Стайко 
Грудовъ, Тодора Грудова, Георги Грудовъ, Стана Димитрова, Стана Иванова, 
Вида Иванова, Тойка Иванова, Георги Ивановъ, Рада Стоянова, Мария 
Стоянова, 

Стоилъ Тринговъ, Гела Стоилова, Стоянъ Кел. Стоиловъ, Иванъ Стайковъ, 
Руса Георгиева, Тодора Георгиева, Руса Стайкова, Стою Димитровъ, Мата 
Димитрова, Тодора Димитрова, Елка Николова, Евдокия Тодорова, Мирчо 
Тодоровъ, Мара Мирчева, Стана Стайкова, Димо Ивановъ, Елена Димитрова, 
Марина Димитрова, Мара Димитрова, Тодоръ Димитровъ, Тодора Стоянова, 
Грудъ Георгиевъ, Ирина Георгиева, Никола Стояновъ, Кирко Петковъ, Тодоръ 
Калпаклиевъ, Тодора Тодорова, Вида Василева, Мария Василева, Стоянъ 
Чавдаровъ, Петъръ Стояновъ, Търна Илиево, Добра Георгова, Грозю Ружевъ, 
Петкана Стоянова, Руса Стоилова, Стана Бойкова, Димитъръ Иовчевъ, Стана 
Стоянова ]] 

  
51 
 

 
  
  
Село Дервентъ 
  
Разпитахме презъ м. юлий 1924 г. Петко Петровъ, 60 годишенъ, бакалинъ и 

комисионеръ отъ сѫщото село. Той ни разказа следното: 
 Още преди да дойдатъ гръцкитѣ войски и власти, гърцитѣ отъ Дедеагачъ 

ни увещаваха да стоимъ по домоветѣ си и да не напускаме селата си. Въ 
началото, властитѣ не се държаха зле. Но това не продължи повече отъ 4—5 
месеца. Селото ни бѣ богато, броеше 350—400 кѫщи. Хората искаха да запазятъ 
имота си и бѣха решили да зачитатъ законитѣ и да живѣятъ като добри 
поданици. Преди идването на гръцкитѣ власти избѣгаха само 5—6 семейства. 

Първо предизвикване на населението бѣ, като ни изискаха декларации, съ 
които да се откажемъ отъ Екзархията и да приемемъ занапредъ подчинение на 
Патриаршията. Тия декларации ни бѣха изтръгнати насилствено. Бѣхме 
повикани на събрание и нѣкой си свещеникъ Сотиръ, ренегатъ отъ Македония, 
заедно съ едно военно лице, ни заявиха, че който иска занапредъ да живѣе въ 
държавата, трѣбва да подпише такава декларация. Въ това събрание по 
заповѣдь бѣ избрана и една двучленна комисия, която веднага замина за гр. 
Гюмурджина, да заяви на окрѫжния управитель, че населението се отказва отъ 
Екзархията, ще признава занапредъ Патриаршията, всички ще бѫдатъ добри 
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поданици и молятъ управителя за закрила. Обаче, въпрѣки всичко това 
направено, не закъснѣха произволитѣ, грабежитѣ и побоищата. 

Въ селото ни назначиха гръцки свещеникъ и учитель. Въ кѫщитѣ 
разквартируваха войска, която по брой се увеличаваше или намаляваше, отъ 
100 до 500 души. 

Но най-голѣмитѣ золуми започнаха съ появата на пѫтуващитѣ военни 
команди („девриета” ги наричахме. 
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съ тая турска дума), които започнаха редовни изтезания, да биятъ и 

измѫчватъ населението, безъ никакви причини. За най-малкия поводъ, напр. 
командирътъ поиска 20 яйца, 1/2 ока масло или друго, биеха, защото ужъ 
всичко било донесено съ закъснение. А командитѣ се смѣняваха: когато една 
излиза отъ селото — друга влиза. Тия команди („девриета”) се състояха отъ 
редовни войници, джандарми и тайни полицаи. Тѣ се настаняваха по кѫщитѣ и 
ги хранѣхме отъ селото. Винѣха всѣки българинъ, че билъ комита, че 
подпомагалъ български чети и др. п. А нито въ селото, нито наоколо се появи 
нѣкаква българска чета. Обвиненията бѣха съвсемъ неоснователни. За да 
набиятъ и изнудятъ нѣкого, достатъчно бѣ само да кажатъ, че той е комита. 

Мога да ви потвърдя, че въ селото ни не остана не битъ човѣкъ, па билъ той 
младъ или старъ. 

Покрай бакалията и търговията, азъ се заехъ, продължава Петко Петровъ, 
да закупя тютюнъ, като комисионерь на Панайотъ Андронико, търговецъ гръкъ 
въ Дедеагачъ. Капарирахъ въ селото 20000 оки тютюнъ. Но съ това съмъ 
попречилъ на Никола Яни Дисариди, кметъ на селото, по произходъ отъ 
Кавакли (Тополовградъ, България). Той, заедно съ баща си и тримата си братя, 
дойдоха въ Тракия като чиновници, но сега вече сѫ милионери, защото 
заграбиха стокитѣ на българитѣ, когато последнитѣ бѣха интернирани. Та тоя 
Дицариди, за да ме премахне отъ селото, подшушналъ нѣщо на пристава 
Куцогеорги и тоя презъ м. декемврий 1922 год., безъ никаква причина, ме 
арестува и ме изпрати въ затвора на Дедеагачъ. Престояхъ нѣколко седмици. Не 
ме биха. Но у търговеца Панайотъ Андронико квартирувалъ въ това време 
нѣкой си генералъ, та по негово застѫпничество, на 8 януарий (1923 год.) ме 
освободиха отъ затвора. Но 
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това не бѣ за дълго, а до като Андронико си прибра капарирания тютюнъ. 
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Арестуваха ме наново и ме затвориха отъ начало въ затвора на Дедеагачъ, 

после — въ Гюмурджина, въ. Пирея и оттукъ ме изпратиха въ Канея, о-въ 
Критъ. Понеже ме считаха политически престѫпникъ, не ми позволязаха да 
излизамъ вънъ отъ затвора. 

Презъ това време цѣлото население на с. Дервентъ бѣ интернирано въ гр. 
Ретимо на о-въ Критъ, както и моето семейство. Всички движими стоки на 
дервентци сѫ били разграбени отъ командитѣ: овце, говеда и пр. 

Едва следъ 3 месеца тъмниченъ затворъ ми разрешиха да отида въ Ретимо 
при семейството си. Тукъ, стояхъ до края на августъ 1923 г. Никѫде не бѣхъ 
разпитванъ за престѫпления или сѫденъ. 

Когато се завърнахме въ село, видѣхме, че всичко сѫ ни ограбили. Въ 
кѫщата ми дори прозорцитѣ стъклата бѣха задигнати. Въ селото ни имаше 
настанени и бѣжанци. Никола Яни Дицариди задигналъ повече отъ 40,000 оки 
мой паламудъ (особенъ желѫдъ нуженъ въ кожарството). Сега бащата и 
синоветѣ Дицариди сѫ собственици на хотелъ и бакалница въ Гюкурджина, на 
дукяни въ Дедеагачъ и, отъ бедняци, сѫ станали милионери. 

(За забогатяването на семейството Дицариди, чрезy ограбване на 
българскитѣ селяни, ни разправи сѫщо и Димитъръ Николовъ Паскалевъ отъ с. 
Домузъ-дере, презъ м. юлий 1924 год.) 

  
Ангелъ Ивановъ Дели-Апостоловъ, на 35 години, отъ с. Дервентъ, ето 

какво ни разправи за интернирането на дервентци: 
На 27 февруарий 1923 год. презъ нощьта с. Дервентъ бѣ обсадено отъ една 

дружина войски. Сутриньта селянитѣ бѣха повикани ужъ да опишатъ добитъка. 
Като се събраха мѫжетѣ, заповѣдаха имъ да отдатъ въ селската църква „Св. 
Харалампий”, гдето всички 
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бѣха задържани. Стояха задържани до 9 ч. сутриньта на другия день. Презъ 

нощьта войската е безчинствувала, грабела и дори блудствувала по кѫщитѣ, 
още повече, че всичкото мѫжко население бѣ задържано. 

На сутриньта събраха и останалото население, жени и деца, край селото по 
посока на Дедеагачъ. Събирането ставаше на сила — събираха ги като стадо. 
Като бѣ събранъ цѣлиятъ народъ, изкараха и мѫжетѣ отъ черквата, отведоха ни 
при събранитѣ и оттукъ ни подкараха, безъ храна, безъ завивки — както се 
случи — за Дедеагачъ. А презъ нощьта и презъ деня валѣше дъждъ. 
Измокрихме се. Пребродихме и селската рѣка, която бѣ придошла, нѣкѫде бѣ 
дълбока близу метъръ. На пѫть за Дедеагачъ ни караха бърже, та нѣкои бѣха 
принудени да захвърлятъ взетитѣ съ себе си черги. Газехме измокрени изъ 
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каловетѣ, бързахме за да не замръзнемъ изъ пѫтя и по-скоро да стигнемъ въ 
Дедеагачъ. 

Край Дедеагачъ бѣхме присрещнати. Огведоха ни край морето, 1 клм. 
извънъ града. Тукъ подъ непрестания дъждъ, цѣлото село пренощува 
наоткрито. 

Другиятъ день на групи започнаха да ни товарятъ на параходи. Групата, въ 
която бѣхъ азъ, пѫтува изъ Бѣло море 8 денонощия. На 5-я день, срѣдъ морето, 
капитанътъ на парахода ни заяви, че параходътъ е въ опасность, че ще потъне. 
Той склони да продължи пѫтуването, чакъ следъ като прибра отъ насъ 3000 
драхми. 

Едва на 8-я день стигнахме въ гр. Ретимо, о-въ Критъ. Насъ и другитѣ 
интернирани ни събраха въ едно старо кале, гдето продължавахме да живѣемъ 
безъ постилки и завивки, а съ дрехитѣ си. Отъ студъ, влага и гладъ тукъ 
измрѣха: Георги Зуберовъ, Стоянъ Алимановъ, Апостолъ Стамболовъ, Стана 
Помакова, Тодора Помакова, Мария Кирова. Иванъ Келешевъ, 
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Недѣлка Ангелова, Георги Васовъ, Марина Мидилева, Папанка Хорсева, 

Яна Митрева, Ирина Василева, Василъ Апостоловъ, Гого Христовъ, Мария 
Дѣлкова, Грозю Хаджийски, Тянка Христова, Тянка Янкова, Янко Христовъ, 
Тянка Петкова, Илия Митревъ, Хараламби Ст. Маноловъ, Ирина Петкова, Стана 
Петрова, Мата Недѣлчева, Митро Банчевъ, Стана М. Банчева, Мара Шкендерова, 
Петко Пепелашъ, Тодоранъ Петковъ, Вълчо Боряновъ, Атанасъ Петковъ, Злата 
Маринова, Мария Атанасова, Мария Янкова, Петко Катраниковъ, Иванъ 
Петковъ, Плума Петрова, Иванъ Стояновъ, Ирина Иванова, Керана Иванова, 
Тодоръ Христовъ, Христо Стамовъ, Георги Кочановъ и др., на които сега 
имената не мога да си спомня. Това сѫ жертвитѣ, които селото даде въ о-въ 
Критъ. Други следъ това измрѣха въ селото, поради изтощение и мизерия 
следъ завръщането. 

Интерниранитѣ въ Ретимо дервентци се хранѣха, кой какъ намѣри: чрезъ 
просия, нѣкои си купуваха нѣщо съ малкото пари, които имъ бѣха останали. 
Така бѣ презъ първитѣ два месеца. Едва отъ 3-я месецъ нататъкъ започнаха да 
ни даватъ дневно по 300 драма хлѣбъ. Така бѣ и съ всички интернирани тукъ 
българи отъ Тракия. 

Когато ни върнаха въ село, понеже всичко бѣ ограбено, ходѣхме изъ 
стърнищата да береме паднали класове, за да се хранимъ. Настѫпи въ село 
грозенъ гладъ и немотия. Гръцкото правителство ни отпусна по 2—3 килограма 
оризова ярма. Зимата 1924 год. можахме да прекараме благодарение на 
паламудовитѣ дръвчета: събирахме желѫда имъ, носехме го на гръбъ, поради 
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липса, на какъвто и да е добитъкъ, продавахме го или го смѣнявахме въ 
Дедеагачъ съ брашно, което сѫщо на гръбъ отнасяхме въ село. 

Въпрѣки всички тия мжки, населението не искаше да напустне селото ни. 
Но отъ априлъ тази 1924 г. 
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открито започнаха да ни казватъ, че за насъ българитѣ животъ нѣма въ 

гръцката държава. Гръцкитѣ офицери ни казваха, че който българинъ иска да 
остане въ село, трѣбва да си посади дърво предъ кѫщата, та да не търсятъ друго 
такова, за да го бѣсятъ. Това не бѣха голи заплашвания, за да ни изпѫдятъ. 
Началникътъ на една войскова рота уби самъ съ нѣколко войника по най-
звѣрски начинъ въ гората, като сѣкли пръте, Бреянъ и другъ единъ. Това стана 
въ първитѣ дни на м. юлий т. г. Двамата били хванати въ гората, вързали ги 
гръбъ за гръбъ и почнали да ги мѫчатъ. Бреянъ получилъ около 60 рани отъ 
ножъ, билъ му отсѣченъ носа и езика. Едва на 6-я день оть изчезването имъ, 
труповетѣ имъ бѣха намѣрени въ гората захвърлени въ едни храсти, гдето вече 
бѣха разложени, та ги откриха по миризмата. Отъ това последното звѣрство 
изтръпна цѣлото село и се готви вече да се изсели въ България, както азъ 
направихъ. 

Безъ да има, каква и да е причина, биятъ немилостиво. Не зная, дали има 
небити селяни. Напр. на 27 септемврий 1921 год. се връщахъ отъ Гюмурджина, 
гдето бѣхъ на работа, въ село, да видя домашнитѣ си. На гарата на Гюмурджина, 
когато взимахъ билетъ, запитахъ, колко струва билета, но вмѣсто да кажа 
„колко драхми”, казахъ „колко лева”. Само заради това ме задържаха и ме 
затвориха въ гюмурджинския затворъ. На 3-я день, ведно съ 32 души турци, ни 
изкараха отъ затвора, закараха ни край града въ мѣстностьта Пошъ-пошъ и тамъ 
ни биха по нозетѣ до подуване. Когато краката ни се подуха, караха ни да ги 
топимъ въ рѣката до 1 часъ. После наново почваха да ни биять. Тоя день по този 
начинъ бѣхъ битъ три пѫти. Бѣхъ освободенъ отъ затвора благодарение, че 
госдарътъ ми, евреинъ Яко Рахамимовъ, се застѫпи за мене. 

Тая мѣстность Пошъ-пошъ край Гюмурджина бѣ мѫчилище за българитѣ. 
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Село Дуганъ-хисаръ 
  
Историята на страданията на с. Дуганъ-хисаръ, Деде-агачка околия, 

представя особенъ интересъ; то е едно отъ най-много пострадалитѣ села въ 
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всѣко отношение и всички видове команди презъ ония тежки години, които се 
движеха изъ Тракия, за да тероризиратъ българитѣ, сѫ го посетили, като сѫ го 
имали за прицелна точка. Между най-много изтезаванитѣ, като по чудо, сѫ се 

спасили нѣкои — Грудъ 
Аркомаревъ, Стамо Куртевъ 
и др. 

 Стамо Куртевъ, 48 
годишинъ, назначенъ за 
кметъ на селото следъ 
гръцката окупация, ето що 
ни разправи: Въ началото на 
1921 год. се получи окрѫжно, 
съ което ни се съобщи, да се 
явятъ като новобранци 
всички родени гърци, на 

възрасть 20 години. Като кметъ, наредихъ писарьтъ да отговори, че въ селото ни 
нѣма 
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гърци и, че всички българи отъ 20 до 35 години сѫ служили войници въ 

българската войска. Въпрѣки това — войници въ гръцката войска бѣха взети. 
Презъ м. априлъ въ селото ни дойде военна команда подъ рѫководството 

на Ханаяни и Куцогеорги, която се настани въ селото и започна да тормози 
населението. Въ сѫщностъ военнитѣ команди бѣха три: едната подъ командата 
на Георгиосъ Ханаянисъ, поручикъ, втората подъ командата на Георгиосъ 
Куцогеорги и третата — подъ командата на Леонидисъ Питинисъ. Тѣ обикаляха 
и други села. Като се настаниха въ нашето село, тѣ прекараха около единъ 
месецъ. Хранѣхме ги ние — населението. Направиха и другиг разходи, 
възлизащи на 7,000 драхми, които останаха въ тежесть на населението. 
Командиритѣ често се преобличаха въ селски дрехи, обикаляха селата и, 
преструвайки се на български комити, биеха до смърть. Така биха Яни 
Малаковъ, 55 годишенъ. Стамо Гюлмезовъ бѣ подложенъ на побой, обръснаха 
главата му и на голата му глава стриха 1/2 кгр. соль. Вследствие на ранитѣ, 
Стамо следъ три дни умрѣ. 

Опитахъ се да се оплача отъ тия команди, да освободятъ селото ни, но 
Ханаяни ми състави актъ, като ме обвини, че още презъ май 1920 г. съмъ 
подбуждалъ населението къмъ въорѫжено въстание срещу гръцката власть. Азъ 
и Ангелъ Карамитревъ бѣхме подложени на бой. Следъ боя бѣхме посипвани 
съ врѣло дървено масло и следитѣ отъ тия изгаряния още личатъ. Съ Ангелъ 
Карамитревъ ни откараха въ Одринъ и ни осѫдиха на 2 1/2 години затворъ. 
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Затвораха ме въ Одринъ. Оттукъ ме вдигнаха и ме закараха въ Пелопонесъ 

— въ гр. Навплионъ. Тукъ намѣрихъ 33 души българи отъ Тракия и Македония. 
Отъ тѣхъ 26 души умрѣха. 

Грудъ Аркомаревъ разправи: 
Седемь пѫти ме арестуваха и седемь пѫти, при всѣко арестуване, ме биха и 

изтезаваха. Това започна 
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на Великъ-день 
1921 год. Презъ 
нощьта Ханаянисъ 
ни вдигна съ цѣлото 
ми семейство и това 
на брата ми Митрю 
Аркомаревъ (безъ 
брата ми, избѣгълъ 
по-рано въ 
България), и ни 
откараха въ селския 
участъкъ. Вдигнаха 
ни въ присѫтствието 

на кмета. Въ участъка ни държаха два дни. Тукъ намѣрихме задържани 
(арестувани) Ангелъ Карамитревъ съ семейството и старата му майка, Калоянъ 
Карамитревото семейство, Андрея Дели-Георгиеви съ снахата му, Тодоръ 
Шалапатевъ съ семейството. Киро Ивановъ Тюлията, Иванъ Калояновъ — 
последнитѣ двама безъ семействата си. Известниятъ на всички ни джелатинъ 
Ханаяни пристѫпи къмъ изпълнение на ролята си — да ни нанася побой. Бѣха 
най-зле бити Ангелъ Карамитревъ, Андрея Делигеоргиевъ, азъ Грудъ 
Яркомаревъ, Тодоръ Шалапатевъ и другитѣ мѫже, както и Стана Георгиева 
Бузгунова. Следъ това Ангелъ Карамитревъ и Иванъ Калояновъ бѣха 
интернирани въ с. Ахъръ-кьой, Ипсалско — отвѫдъ р. Марица, а Андрея Дели-
Георгиевъ съ жената и децата му — въ Марония. Скоро 
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Ханаяни бѣ смѣненъ или замина нѣкѫде, неговитѣ жестокости продължи 
Куцогеорги. Отъ него бѣха тежко бити Стоянъ Грозданковъ, Стамо Гюлмезовъ и 
др. 

Поради непоносимия тероръ около 120 души отъ селото, заедно съ тежко 
бититѣ Стамо Гюлмезовъ и Стоянъ Грозданковъ, отидоха въ Дедеагачъ, да се 
оплачатъ на окрѫжния управитель. Тукъ събличатъ бититѣ и лѣкарь установява 
нанесения побой. Върнахме се въ селата съ обещание и увѣрение отъ страна на 
окрѫжния управитель, че терорътъ ще спре. 

На 20 септемврий 1922 г. азъ Грудъ Аркомеревъ пакъ бѣхъ арестуванъ съ 
семейството си и семейството на брата ми. Откараха ни въ участъка на с. 
Домузъ-дере. Тукъ ми скроиха следното обвинение: за да ме представятъ, че 
съмъ заловенъ като четникъ, въорѫжиха ме съ пушка и патрони и презъ с. 
Торбалжкьой ме подкараха за гр. Фере. Тукъ ме предадоха на Папаяни, 
началникъ на команда отъ рода на Ханаяни. Хвърлиха ме въ единъ хамбаръ, 
новостъкменъ затворъ, като отдѣлиха жена 
ми и децата. Въ затвора имаше задържани 35 
души турци. Тукъ въ присѫтствието на 
всички ме биха до смърть. Около 3 часа съмъ 
билъ въ безсъзнание. Благодарение на 
Хасанаа отъ с. Бидикли, сѫщо арестуванъ, 
който ме подкрепи съ вода, дойдохъ на себе 
си. Тогавъ забелязахъ, че кесията ми, съ около 
1000 драхми, липсва. Следь това мѫчение, 
подложиха ме на друго: презъ деня ме 
завързаха и оставиха срещу слънцето. 
Папаяни се подиграваше съ менъ и пакъ ме 
биеше. Оттукъ ме откараха въ Дедеагачъ и на 
17-я день ме освободиха. Жената на Митрю 
Дркомаревъ, на брата ми, съ децата бѣ 
неизвестно где изпратена. После, следъ 2 
години научихме, че била бита и 
интернирана въ Булустра. 

Лндрея -Дели-Георгевъ е билъ откаранъ 
и жестоко битъ въ с. Дервентъ, следъ това 
отвели го въ Гюмурджина и тамъ следъ една 
седмица умрѣлъ. Въ затвора, сѫщо на Гюмурджина, умрѣ, следъ бой Кирю 
Шокаровъ. 
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Бѣхъ пакъ арестуванъ и откаранъ въ с. Дервентъ, заедно съ Стоянъ 
Грозданчевъ, Стамо Гюлемезовъ, Стою Пелтековъ, Стоянъ Тахтаджиклиевъ. По 
заповѣдь на Куцугеорги бѣхме всички бити, а следъ това бити и отъ самия него. 
Оттукъ презъ с. Лъджакьой ни 
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изпратиха въ Фере. При банитѣ бѣхме фотографирани като комити. 

Когато минавахме рѣката при Лъджакьой, войницитѣ, които ни караха, ни 
заставиха да ги пренасяме на гръбъ, макаръ да бѣхме отъ боя съвършено 
изпаднали. Отъ Фере следъ два дни ни изпратиха за Гюмурджина, въ затвора. 

На 8 януарий 1923 год. бѣхъ освободенъ и си отидохъ въ селото, кѫдето 
намѣрихъ кѫщата си, и тая на брата ми, превърнати въ казармени помѣщения. 

На 20 януарий пакъ бѣхъ арестуванъ, заедно съ много други селяни. 
Задържаха ни въ кѫщата на Трандафилъ Пандъровъ. Подложиха ни на побой. 
Тукъ бѣ и началника (командира) на III-та дружина отъ 14 пех. полкъ, чийто 
щабъ бѣ въ с. Домуздере. При побоя, който ни нанесоха, единъ отъ 
арестуванитѣ, Киро Дирлаевъ, почина — просто бѣ пребитъ по най-жестокъ 
начинъ. Сѫщо Яни Малаковъ умрѣ отъ побоя, отъ побоя умрѣ и Кирко 
Карасановъ, но въ гр. Лариса, кѫдето въ болно състояние бѣ интерниранъ. Умрѣ 
отъ причинени рани и Стамо Гюлмезовъ. Въ Лариса, отъ причинени рани, умрѣ 
и Стоянъ Грозданкинъ (Грозданковъ). 

Презъ м. мартъ сѫщата година бѣхъ изпратенъ на заточение въ о-въ Критъ. 
Нищо не знаехъ за сѫдбата на моето семейство, знаехъ, че нѣкѫде е избѣгало. 
Отъ Критъ се върнахъ заедно съ всички интернирани (заточени). Понеже още 
въ Дедеагачъ бѣхъ заплашенъ, че пакъ ще бѫда арестуванъ и заточенъ, избѣгахъ 
въ планината и 5 дни преди Димитровдень прехвърлихъ границата за 
България. 

Въ допълнение изложенията на Стамо Куртевъ и Грудъ Аркомаревъ, 
разпитахме въ гр. Асеновградъ и Тодоръ И. Сабовъ отъ сѫщото село, който ни 
разправи следното: 

Бойко Шалапата бѣ дотолкова битъ, че отъ рѫцетѣ и ребрата му протече 
кръвь. Презъ сѫщата нощь 
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сѫ разкарвали и жена му, като сѫ подиграли и съ честьта ѝ. Киро 

Дирлаевъ, убитъ отъ побой, бѣ заровенъ въ двора и, за да замаскиратъ гроба му, 
сѫ завързали надъ него коне. Селото ни презъ м. мартъ 1923 г. бѣ заобиколено 
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отъ една дружина войска. Подкараха ни за Дедеагачъ, оттукъ ни изпратиха въ 
Лариска околия. Една стара 70 годишна жена, при вдигане селенитѣ отъ селото 
ни, е могла да се укрие и останала въ кѫщата си. Била намѣрена следъ нѣколко 
дни отъ властитѣ, откарали я въ мѣстностьта „Гърбови миндали” и тамъ я 
заклали, следъ изтезания. 

Въ Лариска окодия, кѫдето селото ни бѣ интернирано, то даде надъ 300 
души жертви, вследствие на гладъ и мизерия. (Разпитаниятъ можа да си 
спомни имената иа 83 свои измрѣли съселяни). 

Въ Лариска околия, — разправяше ни Тодоръ Сабовъ, най-зле бѣха 
възрастнитѣ мѫже и жени, а особено — малкитѣ деца. Тѣ почти всичкитѣ съ 
много малки изключения измрѣха. Семействата останаха безъ деца, поразени 
отъ мизерия и страдания. Имената имь не си спомнямъ. Малко сѫ семействата, 
които изобщо не дадоха човѣшки жертви. Нѣкои семейства, измрѣха изцѣло, 
други останаха съ по единъ човѣкъ. Семейството на Кръстю Митревъ 
Сапунаровъ, който избѣга въ България, състояще се отъ 5 души, измрѣ, съ 
изключение на Кръстю М. Сапунаровъ. Измрѣ цѣлото семейство на Маверъ 
Димитровъ въ Лариска околия — той самиятъ, жена му, тритѣ му деца и баща 
му. 

Следъ завръщането ни отъ заточение, въ село дадохме още човѣшки 
жертви. Това ставаше и въ другитѣ села. Бѣхме изтощени. Гръцкитѣ зласти ни 
раздадоха едно брашно, което приличаше на истинска ярма. Хлѣбътъ отъ това 
брашно бѣ отровенъ. Щомъ се наядохме, започнаха болки въ стомаха, 
повръщания и гърчове. Нѣкои умрѣха. Ние справедливо мислѣхме, че въ тая 
ярма има поставена нѣкаква отрова, отровни вещества. Селото ни, като че ли го 
удари епидемия. Страшно лошо ни бѣ състоянието. 
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Жертвитѣ — избити и измрѣли — отъ село Дуганъ-хисаръ, които си 

спомни Тодоръ Сабовъ. 
[[ Кирко Карасановъ, Стайо Карасановъ, Киро Карамитревъ, Георги 

Бодуровъ, Пеню Карапѣевъ, Петно Кандиловъ, Иванъ Кандиловъ, Иванъ 
Крайновъ, Тодоръ Йочевъ, Петко Чакаловъ, Маверъ Димитровъ, (съ 3-тѣ деца и 
жена му), Янаки Тодоровъ, Георги Грущиловъ, Стоянъ Грозданкинъ, Яню 
Гайдаджиевъ, Ангелъ Терзиевъ, Йовчо Ривовъ, Яню Кѫржяновъ, (съ жената и 
децата си), Стойко Катранджиевъ, Коста Крайновъ, Мара Крайнова, Грудъ 
Заровъ (съ жена си), Рада Попчева, Киряка Кръстева (съ дветѣ си деца), Стана 
Георгиева, Ангелъ Димитровъ, Байко Кировъ, Стана Кирова, Керана Митрева, 
Иванъ Митревъ (съ жена си), Тодоръ Терзиевъ, Георги Яневъ, Милкана 
Стайкова, Стоянъ Стайковъ, 
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Митрю Стайковъ, Злата Стоева, Станка Стамова, Злата Карабакова, Георги 
Петковъ, Мария Петкова, Митрю Петковъ, Стоянъ Апостоловъ, Стана Стоева, 
Добра Николова, Яна Стоянова, Митрю Толевъ, Добра Толева, Кръстина 
Вълчева, Тойка Митрева, Стою Карсановъ, Стана Куртева, Злата Ангелова, Кера 
Голукманова, Тодора Голукманова, Кера Николова, Георги Николовъ, Кирю 
Николовъ, Тодоръ Николовъ, Надежда Кирова, Мара Димитрова, Керана 
Димитрова, Никола Димитровъ, Тома Гърковъ, Стайко Рудевъ, Петкана 
Вълчева, Иванъ Стояновъ, Кера Митрева, Кера Георгиева (съ детето си), Стою 
Чакалътъ, Митрю Табажевъ, Петра К. Карамитрева ]] 
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Село Ени-кьой 
  
Селото е било срѣдище 

на община. Брояло е около 
200 кѫщи. 

  
Разпитахме презъ м. 

юлий 1924 г. въ гр. 
Кърджалий Никола Мирчевъ 
Табаковъ, 55 годишенъ. Той 
ни разправи следното за 
сѫдбата на селото си: 

  
До месецъ февруарий 

1921 год. селото ни не бѣ 
обезпокоявано отъ никого. 
Тогазъ пристигна въ селото 
ни една особена команда съ 
предназначение да търси 
пушки. Въ края на февруарий 
бѣхме повикани въ участъка 
ча с. Дервентъ: азъ Ник. М. 
Табаковъ. Вълчо Пандовъ на 
65 години, Атанасъ Сариевъ 
на 70 год., синъ му Вълчо на 

22 год., Георги Гърбучковъ на 60 год. Тукъ бѣхме задържани подъ арестъ. 
Следния день докараха и Дим. Табаковъ. Оттукъ ни откараха въ Дедеагачъ. 
Другаритѣ ни останаха и лежаха въ затвора 15 дни, а мене и Димитъръ 
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Табаковъ ни освободиха, за да идемъ въ село и намѣримъ пушкитѣ. Въ 
Дедеагачъ докараха и арестуваха и женитѣ Кера Атанасова Сариева на 65 
години, Вълка Атанасова на 50 год., защото синоветѣ имъ избѣгали — да не ги 
взематъ войници въ гръцката войска. Лежаха въ затвора 20 дни, освободиха ги 
преди Великдень 1921 г. 

Въ първитѣ дни на м. ноемврий 1922 г., вече следъ погрома на гръцката 
амрия въ Мала Азия, въ селото ни дойдоха на гарнизонъ 200—300 души войска, 
разквартирувана изъ кѫщитѣ. Арестуваха около 12 души селяни, откараха ги въ 
с. Дервентъ и тамъ сѫ ги разкарвали вързани за Фере и Гюмурджина. Едни 
били освободени, а въ гюмурджинския затворъ останали Петко Кадъкраевъ, 
Христо Симидчиевъ и Вълчо Пандовъ, които, безъ всѣкаква присѫда, останаха 
въ затвора до м. септемврий 1923 г. 

Арести, побоища и тревоги продължаваха въ селото. На 10 мартъ 1923 г. 
бѣхме изненадани отъ 

  
65 
 

 
  
една заповѣдь: въ срокъ отъ 2 часа всички да бѫдатъ готови, защото ще ни 

откаратъ на заточение. Предъ очитѣ ни разграбиха всичкия ни добитъкъ: 8—10 
хиляди глави дребенъ добитъкъ и 300—400 глави едъръ добитъкъ. 

Докараха ни на пристанището на Дедеагачъ, стояхме тука единъ денъ и ни 
натовариха на параходъ. Натъпкаха ни като сардели. Въ парахода не ни даваха 
нито хлѣбъ, нито вода. Една чаша вода се продаваше за 20 драхми. 

Следъ 24 часа, параходътъ пристигна на пристанището Волосъ, кѫдето ни 
разтовариха. Отъ тамъ ни разпръстнаха по 15—20 семейства изъ селата на 
Фарсалска околия. Въ продължение на 6 месеца получихме по 18 оки брашно. 
Поради лоши условия и мизерия умрѣха, повече отъ 60 души. 

Презъ м. септемврий 1923 год. бѣхме върнати въ Дедеагачъ и оттамъ въ 
селото ни. Гръцкитѣ власти ни раздаваха едно лошо ярмено брашно, отъ което 
кзмрѣха по-голѣмата часть отъ децата. Ние ядѣхме, защото нѣмаше, какво да 
правимъ, гладни не се стои. 

  
  
Село Чобанъ-кьой 
  
Разпитахме Петко Вълчевъ Мюфтиевъ 42 годишенъ, отъ сѫщото село, 

който пристигналъ въ гр. Кърджалий презъ м. септемврий 1923 год. Разпитахме 
го презъ м. юлий 1924 год. въ Кърджалий. Той разправи следното: 

Единъ месецъ следъ окупацията на Тракия отъ гърцитѣ, въ селото ни 
дойде единъ гръцки свещеникъ съ двама пристави, които събраха селянитѣ и ни 
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подханиха да се запишемъ за гърци, въ противенъ случай — ще бѫдемъ 
заточени. 

Усилениятъ тероръ започна презъ м. маргъ 1921 год., когато въ селото нн 
пристигна една особена чета 
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отъ мѣстни тракийски гърци подъ командата на гърцкия офицеръ 

Куцогеорги. Поискаха ни да предадемъ орѫжието си, а ние такова нѣмахме. 
Пребиха отъ бой Манолъ Милошевъ 45 годишенъ, Иванъ Ибрандовъ, Иванъ 
Петковъ Сапунджиевъ — 35 годишенъ. Следъ нѣколко дни и тримата умрѣха. 
Арестуваха и откараха въ Дедеагачъ мене — Петко Вълчевъ Мюфтиевъ Никола 
Матовъ, Стаю Ивановъ и Матю Киревъ — 70 годишенъ. Презъ м. юний сѫщата 
година наново ни арестуваха съ Стою Станковъ, 70 годишенъ, Стою Гачамовъ, 70 
годишенъ, и Ради Николовъ, 60 годишенъ. Изпратиха ни въ Еди-куле въ 
Солунъ. Следъ като тукъ ни държаха единъ месецъ, изпратиха ни въ Лариса. 

Презъ м. октомврий 1922 г. селото ни бѣ заобиколено отъ една рота 
войници подъ командата на поручикъ Николаидисъ и откарано въ с. Дуганъ-
хисаръ. Следъ престой отъ 5 дни, върнаха ни въ селото, но намѣрихме 
разграбени кѫщи и настанени около 40 семейства гръцки бѣжанци. 

Презъ м. февруарий 1923 година дойде една рота войници, заобиколи 
селото ни и подъ претекстъ, че сме имали връзки съ български чети, задържаха 
26 души селяни и ги откараха на гара Кърка. Тукъ ги затвориха въ единъ вагонъ 
и въ продължение на 4 дни ги биха жестоко. Войската се отдала на плячка изъ 
селото и задигнала всичкия едъръ и дребенъ добитъкъ: около 15.000 
(петнадесеть хиляди) овце и кози, 200 крави, около 300 коне и др. Цѣлото село 
следъ. това бѣ откарано въ Кърка, оттукъ въ Дедеагачъ и натоварено на корабъ 
за островитѣ. Въ селото биха много селяни и селянки. Елена Кирова 26 годишна, 
отъ боя умрѣ. 

Въ парахода (кораба) бѣхме иатоаарени, казваха, нѣколко хиляди души, 
отъ различни села. Тоя параходъ се движеше, вижда се умишлено, 18 дни изъ 
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Бѣло море: отиваше до о-въ Критъ, върщаше се въ Пирея, пакъ обратно за 

о-въ Критъ и т. н. Въ продължение на тия 18 дни ни дадоха по два хлѣба, а вода 
— никакъ, та трѣбваше да просимъ милость. Вследствие на лишения, въ 
парахода умрѣха 28 души, отъ които 6 души бѣха хвърлени въ морето, а 
другитѣ — свалени въ пристанищата на различни острови. Най-после бѣхме 
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разтоварени въ пристанището Суда на о-въ Критъ. Тукъ ни държаха 5 дни безъ 
хлѣбъ и вода. Нѣколко души презъ това време сполучиха да избѣгатъ въ Канея, 
оплакаха се на чуждитѣ консули. Вследствие направенитѣ отъ тѣхъ постѫпки, 
пристигна американскиятъ червенъ кръстъ, който пое грижата за изхранването 
ни. Благодарение на тия грижи бѣхме спасени отъ масово измиране, отъ 
каквото бѣхме заплашени. Умрѣха само 20 души отъ селото ни. 

Следъ 6 1/2 месеца ни натовариха на парахода „Константинополисъ” и ни 
върнаха въ Дедеагачъ, оттукъ — въ селото ни. Но въ селото ни не намѣрихме 
нищо. Даваха ни, понеже бѣхме безъ срѣдства за преживѣване, по половинъ 
килограмъ ярма. Тоя хлѣбъ ни причиняваше разстройства, та мнозина умрѣха. 

Но страданията ни не свършиха. Презъ м. августъ сѫщата 1923 год. селото 
ни бѣ блокирано отъ въорѫжена команда. Заплашваха ни, че сме хранели 
комити, макаръ сами да мрѣхме отъ гладъ. За да се отървемъ отъ нови звѣрства, 
оплакахме се на комисията въ Дедеагачъ. Комисията дойде подъ 
председателството на англичанина Сандаръ, който следъ провѣрка, ни разреши 
да се изселимъ въ България. 

 
5. Суфлийска околия 
  

Село Кутруджа 
  
  

На 11 юлий 1924 г. 
сѫ пристигнали отъ 
това село 6 семейства на 
гара Свиленградъ. 
Пристигнали сѫ по 
сухо съ 4 волски коли, 
на които сѫ натоварили 
малко отъ 
покѫщнината си. 
Положението имъ е 
окаяно. 

Разпитахме 
Димитъръ Димовъ 70 
годишенъ и Фина 
Чанкова Русинова на 62 
години. Тѣ ни 

разправиха следното: 
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При окупирането на Тракия отъ гърцитѣ, въ селото имъ останали, не 
избѣгали въ България, 26 семейства. Скоро селото е било подложемо на 
жестокъ побой. Бити били наредъ мѫже и жени, малки и голѣми. Фина 
Чанкова била бита, защото синъ ѝ, вече пълнолѣтенъ, билъ избѣгалъ въ 
България, за да не го взематъ войникъ въ гръцката войска. Поради сѫщата 
причина е билъ битъ и Димитъръ Димовъ — и неговия синъ  

 
билъ избѣгалъ въ България. До пребиване сѫ били бити братята — 

Димитъръ на 15 години и Михаилъ на 10 години, Стоилови Македови, синове 
на вдовицата Мария Стоилова Македова, за да кажатъ, кѫде сѫ били избѣгали 
вуйчовцитѣ имъ. Майката тоже е била бита. Бититѣ деца нѣколко седмици 
лежали на легло. 
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Повече отъ година въ селото изхранвали 25 семейства гръцки бѣжанци отъ 

Мала Азия. Тия бѣжанци разполагали съ кѫщитѣ и другия имотъ на 
българитѣ. Не останали не бити дори децата и бабичкитѣ. Дим. Димовъ, като 
селски говедарь, една нощь разлаялъ едно селско куче. За това му нанесли 
жестокъ побой. 

Въ селото имало полицейски участъкъ, кѫдето именно селянитѣ били 
подлагани на жестокитѣ наказания. Дим. Димовъ спасилъ живота си по чудо 
следъ толкова изтезания, или, както той казва, спасилъ се „отъ Бога”. 

На снимката въ срѣдата е Димитъръ Димовъ, въ лѣво е вдовицата Мария 
Македова, а въ дѣсно Фина Чанкова. Фотографирани сѫ отъ насъ на гара 
Свиленградъ, следъ пристигането имъ въ България. 
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6. Гюмурджинска околия 
Село Калайджи-дере 
Село Шапчи-хане 
Село Кайби-кьой 
Село Кушланлий 
Село Каракурджалий 
Село Чадърлий 
Село Кърсарджа 
Село Сачанлий 
  

Село Калайджи-дере 
  
Село Калайджи-дере бѣ голѣмо чисто българско село, съ около 400 кѫщи. 

Въ 1913 год., презъ време 
на обявената отъ турцитѣ 
— края на Съюзнишката 
война — „Гюмурджинска 
република”, то бѣ изцѣло  
изгорено отъ турцитѣ, 
останаха неизгорени само 
около 30 кѫщи. Следъ 
реокупацията на Тракия 
отъ българскитѣ власти, 
малко селяни се завърнаха 
въ селото си, мнозинството 
се пръсна по други села. 
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Съ новопостроенитѣ кѫщи, въ 1920 г. то имаше вече къмъ 70 семейства. 
 На 5 юлий 1924 г. на гара Свиленградъ пристигнаха 12 семейства отъ това 

село. 
 Величко Куртевъ и Стоянъ Яневъ, които разпитахме, въ присѫтствието на 

другитѣ селяни, разправиха следното: 
 На 15 февруарий 1922 год. селото бѣ блокирано и започнаха най-жестоко 

да изтезаватъ селянитѣ. На стария селянинъ Димо Домузчиевъ 80 годишенъ, 
отрѣзаха ухото. Биха сина му Тодоръ Димовъ 31—32 годишенъ, за да каже, кѫде 
въ селото има пушки. Отъ побоя Тодоръ умрѣ. Сѫщо биха до смърть и дѣдо 
Вълчо Ангеловъ Гиневъ 85 годишенъ, Курти Вълчевъ Тоневъ 45 годишенъ, сѫщо го 
биха, безъ да кажатъ защо — какво искатъ отъ него. На 17 февруарий селянитѣ 
бѣха откарани въ Дедеагачъ и една часть ни натовариха на парахода 
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„Кефалинъ”. Бѣхме откарани на о-въ Китера. На 9 мартъ пристигнаха и 
останалитѣ селяни. Животътъ ни въ острова бѣ крайно тежъкъ. Едва една 
недѣля следъ пристигането ни, дадоха ни по 2 1/2 оки брашко. За осемтѣ 
месеци, които престояхме, въ острова, получихме по 26 1/2 оки брашно. Тукъ 
умрѣха: Бѣльо Яневъ 60 годишенъ, Киро Гиневъ 85 годишенъ, Стана Петкова 
Мушова 45 год., Ника Бюрова 65 год., Митра Стоянова 55 год. и 10 малки деца. 

Биха измрѣли още повече души, ако не бѣ единъ мѣстенъ търговецъ на име 
Георги, който, много тайно отъ очитѣ на властьта, ни раздаваше пари и 
продукти за около 30,000 драхми. Всички селяни благославяме тоя благодетель, 
който е спаситель на живота ни. 

Въ края на м. септемврий, презъ Дедеагачъ, бѣхме върнати въ село. 
Намѣрихме кѫщитѣ си съ изкъртени врати и безъ покѫщнина. Нищо не бѣ 
останало и отъ стоката ни. 

  
74 
 

 
  
Дека Николова Карабекирова, която съ други семейства, следъ изгарянето на 

с. Калайджи-дере, сѫ живѣли 
на колиби между селата 
Калайджи-дере и 
Шапчиашакьой, разправи 
следното предъ други селяни и 
нейни роднини. 

 Мѫжъ ми Никола Г. 
Карабекировъ постоянно бѣ 
тормозенъ отъ гръцки войници 
и отъ гръцки бѣжанци. Взеха 
ни 15-тѣ овце, които имахме, и 
понеже мѫжътъ ми не можа да 
представи исканитѣму пари, на 
17 септемврий 1923 г. бѣ убитъ 
предъ кѫщата ни отъ гръцки бѣжанци, въ присѫтствието на военни. Следъ 
убиването на бащата, биха и 12 годишния ми синъ Георги. Сега съмъ вдовица съ 
5 малолѣтни деца. 
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Село Шапчи-хане 
  
Село Шапчи бѣ заселено отъ 125 български семейства отъ с. Калайджи-

дере, заселени въ 1913 год., следъ като турцитѣ бѣха изгорили последното село 
при „Гюмурджинската република”. 

 Разпитахме Петко Г. Терзиевъ и Димитъръ Г. Терзиевъ презъ м. юлий 1924 
г. въ присѫтствието и на други селяни отъ сѫщото село. 

 Петко Георгиевъ Терзиевъ. Насилията на гръцкитѣ власти въ нашето 
село започнаха още въ началото на 1921 год. На 3 февруарий при мене въ дома 
ми се яви Христофило Константинополу, гръкъ-влахъ отъ Шапчи и добъръ мой 
познатъ. Той ми каза, като на познатъ и близъкъ — както се изрази — че 
окрѫжниятъ управитель отъ Гюмурджина Киро Янопулосъ иска отъ мене 100 
златни турски лири и, че ако не му ги дамъ, зле ще си пострадамъ. 

 Христофило бѣ таенъ агентъ въ окрѫга и близко и довѣрено лице на 
окрѫжния управитель. Той ме съветваше да дамъ тази сума, иначе ще си 
изпатя, още повече, че при управлението на генералъ Шарпи съмъ билъ кметъ. 
Казахъ му, че не мога да дамъ такава сума, понеже никога не съмъ ималъ 
толкова пари, нито мога да ги намѣря отъ нѣкѫде. 

На 7 февруарий въ селото се яви самиятъ окрѫженъ управитель Киро 
Янопулосъ. Повика ме и ми заповѣда веднага да предамъ 9-тѣ коли скрито 
орѫжие и 3 коли бомби. Понеже такоаа орѫжие нѣмаше, окрѫжниятъ 
управитель заповѣда на два пѫти да ме биятъ съ пръчки по краката. Затвориха 
ме въ една стая долу, понеже никаква сума не можехъ да броя. Яви се следъ това 
самъ при мене Янопулосъ и съ револверъ въ рѫка ме заплаши съ убийство. 

На 6 февруарий бѣхь откаранъ въ затвора въ Гюмурджина. На 9 ме 
изведоха край града въ водени- 
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цата, известна съ името Пошъ-пошъ, 
на едноименна рѣка. Тукъ имаше 
затворени около 25 души българи отъ 
селата Съчанлий, Козлукьой, Дерекьой, 
Сараджа, Чадърлий, Чобанкьой. Имаше и 
турци арестувани. Тукъ ни държаха 5 
дни, безъ да ни даватъ нѣщо за ядене, па 
ни и биеха — да предадемъ скрито 
орѫжие. Можахъ да приживѣя, че 
скришомъ ми донасяха малко хлѣбъ. 
Воденицата Пошъ-пошъ бѣ мѫчилище 
за насъ българитѣ. И сега ни настръхватъ 
коситѣ, като си я спомнимъ. 



 - 55 -

  
 Окрѫжниятъ управитель Киро Янопулосъ и дивизиониятъ началникъ два 

пѫти дневно идваха и ни подлагаха на бой — всички безъ изключение. Биеха ни 
по 
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краката и после ни заставяха да ги потапяме въ водата на рѣката и да ги 

държимъ съ часове. Бѣ студено, месецъ февруарий. Тогава отъ побоя умрѣха 4 
турци отъ Шапчи: Кючукъ Османъ, Хаджи Халилъ, Кундураджи Садъкъ и 
Мустафа Кефаджиоглу, тѣлата на които, на едно мѣсто задъ воденицата, бѣхо 
изгорени. Отъ боя осакатѣ Никола Атанасовъ Бобарановъ, 37 годишенъ. Той сега е 
въ Хасково. 

Следъ нѣколко дни ни върнаха въ село, но тукъ не ни държаха. На 18 
февруарий, заедно съ видни селяни българи и нѣколко турци, ни откараха въ 
Солунъ. Тамъ ни поставиха въ едно влажно подземие на затвора, кѫдето 
намѣрихме около 50 души затворници българи. Отъ съседното отдѣление се 
чуваха непрестанни стенания и викове. Отъ затворницитѣ научихъ, че тамъ 
били затворени българи отъ Леринско, които, отъ насилията и измѫчванията 
надъ тѣхъ, били полудѣли. Отъ Солунъ ни отведоха въ Атина и оттамъ — въ 
Канея на о-въ Критъ. По пѫтя умрѣха отъ гладъ: Гаврилъ отъ с. Устово 
(Пашмаклийско) и Атанасъ отъ с. Сачанли. Азъ бѣхъ пребитъ и нѣмахъ здраво 
мѣсто по тѣлото си. Всичко ме болѣше. Блегодарение на двама турци лѣкари 
отъ Смирна, сѫщо интернирани, бѣхъ излѣкуванъ. Въ болницата въ Канея, 
вследствие нанесени рани въ воденицата Пошъ-пошъ, умрѣха нѣколко българи 
и турци. Изобщо, всѣки българинъ или турчинъ, който постѫпваше въ 
болницата, вече не се връщаше. Ние бѣхме съ убеждението, че ги умъртвяваха, 
може би ги отравѣха. 

 Едва на 9 февруарий 1922 год. бѣхъ върнатъ въ Гюмурджина подъ конвой и 
оттукъ въ село. Заповѣдаха ми да не излизамъ вънъ отъ село, ако излѣза ще 
последва за мене смъртно наказание, Въ такъвъ змисълъ ми дадоха и единъ 
„откритъ листъ” [1]. 

  
1. Видѣхъ този откритъ листъ, за съжаление, не го прибрахъ, понеже виждахъ, че П. 

Терзиевъ го счита за скѫпъ споменъ. 
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Следъ разгрома на гърцитѣ въ Мала Азия, въ селото ни бѣха настанени 

гръцки бѣжанци, въ нашитѣ кѫщи. Животътъ ни стана непоносимъ. 
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 Димитъръ Г. Терзиевъ. Презъ м. априлъ 1923 г. бѣхъ интерниранъ въ 
Канея на о-въ Критъ. До Атина ме откараха съ влакъ, а оттукъ ме натовариха на 
парахода Византия”. Въ парахода имаше много българи отъ селата на 
Дедеагачката околия. 
Въ помѣщенията ни 
често нарочно пущаха 
пара и ние просто се 
задушавахме. Не ни 
даваха нито хлѣбъ, 
нито вода. Имаше 
майки съ деца. За да 
спасятъ своитѣ деца, 
майкитѣ предлагаха и 
последната си пара. 
Една чаша вода се 
продаваше до една 
златна лира. 
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Село Кайби-кьой 
  
Следъ 1913 год. въ това село сѫ били настанени 30 

български семейства отъ изгореното село Калайджи 
дере и други около 30 семейства малоазийски българи.  

 Последнитѣ се били изселили въ България още 
преди идването на гръцкитѣ окупационни власти. На 
12 юлий 1924 г. на гара Свиленградъ сѫ пристигнали 
група семейства отъ това село. Разпитахме Димо 
Атанасовъ 60 годишенъ, и Стойчо Николовъ 60 
годишенъ. Тѣ ни разправиха: 

Стойчо Николовъ Карамановъ, когото разпитахме 
на гара Свиленградъ 

Терорътъ надъ българитѣ почналъ още презъ 1921 
г. Гърцитѣ започнали да нанасятъ жестоки побоища 
надъ всички селяни — мѫже, жени, голѣми и малки. 
Най-тежко станало положението, когато въ селото 
били настанени семейства гръцки бѣжанци. Димо и 
Стоянъ на нѣколко пѫти били бити най-жестоко. 
Синътъ на Димо Атанасовъ, Атанасъ на 12 години, 
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сѫщо билъ битъ, защото, при запитване, отговорилъ, че е бъл- 
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гаринъ. Момчето бѣгало, но го хванали и го били. Бащата, поради боя, се 

цѣрилъ. като го овили въ кожи. Така спасилъ живота си. Стойчо Николовъ, като 
старъ, отказалъ да носи вода на постоветѣ, за това е билъ битъ. 

Цѣлото село е било изпратено на заточение въ с. Мусавеклий, околия 
Велестиноска. Добитъкътъ и всичкиятъ имъ имотъ били разграбени. 

  
Село Кушланли 
  
Разпитахме презъ м. юлий 1924 год. въ Асеновградъ нѣколко души селяни 

отъ това село. Тѣ ни разправиха следното:  
Единъ месецъ следъ окупацията на Тракия отъ гърцитѣ, въ селото е 

дошълъ единъ свещеникъ съ единъ взводъ войници, събрали селенитѣ на 
площада и имъ предложили да подпишатъ единъ списъкъ, споредъ който 
всичкитѣ ставали гърци. Свещеникътъ имъ обяснявалъ, че преди да дойде 
България въ селото имъ, тѣ сѫ били гърци и че подписитѣ сѫ само, за да се 
изпълни една формалность, къмъ тѣхъ да се отнасятъ въ бѫдеще каго къмъ 
гърци. Приказкитѣ на свещеника се обърнали на речи, но и това не помогнало, 
тъй като селянитѣ отказали да подпишатъ и да станатъ „елини”. Тоя 
свещеникъ, нѣкакъвъ ренегатъ отъ Македония, не успѣлъ и заминалъ да 
проповѣдва изъ другитѣ български села на околията. 

Обаче, 10 дни следъ това, въ селото пристигнала една полурота начело съ 
известния вече въ околията джелатинъ Куцогеоргиосъ. Полуротата обсадила 
селото и арестувала Димитъръ Стояновъ, Коста Кръстиловъ, Христо Кабаковъ, 
Вълчо Матушевъ, Димитъръ Петковъ, Яни Кехайовъ и Вълчо Кедиковъ. Къмъ 
обѣдъ почнала жестоката церемония на „еленизацията” на нашитѣ 
кушланлийци. Пръвъ бива, на три пѫти, битъ до смърть Димитъръ Стояновъ, 
следъ него Христо 

  
81 
 

 
  
Кабаковъ. Понеже и двамата изпаднали въ несвѣсть донесли вода, залѣли 

ги отгоре до долу, измили кръвьта отъ краката имъ. Следъ това, дошли въ 
съзнание нещастнитѣ бити, подлагатъ ги на увещание: да се съгласятъ тѣ, да 
придуматъ и селянитѣ, да се подпишатъ за гърци. 
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 Христо Кабаковъ не се е съгласилъ, поради което наново го подхвърили на 
бой и пакъ изпадналъ въ безсъзнание. Коста Кръстиловъ сѫщо понесълъ 
жестокитѣ мѫчения. При боя, отвреме навреме той се обаждалъ: — „Убийте ме, 
но азъ пакъ съмъ българинъ!” Той е билъ така жестоко битъ, щото следъ 
нѣколко дни починалъ. 

Сѫщия день е билъ жестоко битъ и младежътъ Апостолъ Христовъ, който 
отъ звѣрския побой изпадналъ въ безсъзнание. 

Бититѣ сѫ били натоварени на коне и откарани въ участъка на Шапчихане. 
Пеша не сѫ могли да отидатъ. Но Христо Кабаковъ и Коста Кръстиловъ сѫ 
повръщали кръвь и не сѫ могли да яздятъ конетѣ. Кръстиловъ оставили въ 
кѫщата му, за да не умре изъ пѫтя, а Кабаковъ билъ подпиранъ на коня до 
Шапчи хане отъ селския падарь. 

Христо Кабаковъ е билъ освободенъ следъ 10 дни, като му взели 800 
(осемстотинъ) драхми. Зарѫчали му да казва въ селото, когато го запитатъ, че 
сѫ го били, защото сѫ искали отъ него пушки. 

Следъ горнитѣ изтезания, отрядитѣ на Куцогеорги и Ханаяни започнали 
да обхождатъ селото и подредъ да биятъ, така че не останалъ небитъ селянинъ. 
Въ помощь на тия отряди сѫ били Папа Стефано, селски свещеникъ, и 
общинскиятъ писарь Тома Папатеофило, които сѫ ограбвали селянитѣ, като сѫ 
имъ обещавали да ги освобождаватъ отъ жестокитѣ наказания на отрядитѣ. 

Така, една команда отъ около 50 души, следъ като била обходила околнитѣ, 
близки на Гюмурджина, 
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села, която е изкъртила 3 (три) зѫба на Радичъ 

Стоевъ отъ село Козлу-кьой, на 10 мартъ 1921 год. е 
дошла въ с. Кушланли. Командата е свикала селянитѣ въ 
черковния дворъ я издала следната страшна заповѣдь: 

Въ срокъ отъ половина часъ да бѫдатъ представени 
1500 пушки, 8 картечници, 2 планински орѫдия.  

Срокътъ е миналъ и понеже е нѣмало, кой какво да 
донесе, почнали побоя. Бити сѫ били и следъ това 
закарани въ домоветѣ имъ: Петко П. Шерметевъ, 
Панайотъ Д. Карамарковъ, Георги Караманолевъ, Георги 
Костовъ, Г. Баятлиевъ, Иванъ Атанасовъ, Иванъ 
Манолевъ Джелатовъ. Битъ билъ и Гиньо Гърковъ отъ с. 
Хаджиларъ. Следъ това той е билъ хвърленъ на пѫтя 
Кушланли-Хаджиларъ, смѣтнали го за умрѣлъ. Но той 
се съвзелъ и забѣгналъ въ България. Видѣхме го въ 
Асеновградъ презъ августъ 1924 г., кѫдето ни разправи 
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страданията си. 
Презъ м. януарнй 1922 год. единъ отрядъ дошълъ 
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въ селото и потърсилъ Никола Г. Бѣлевъ, който по-рано билъ забѣгналъ въ 

България. Понеже не го намѣрили, изпѫдили старатаму майка отъ кѫщи, 
изхвърлили едногодишното му дете на двора и подложили жена му Керана на 
мѫчения. Окървавена, тя лежала на земята и не могла да стане. Повикали 
старата ѝ майкада я вдигне, и я откарали въ училището, кѫдето я задържали. 
При нея докарали арестувана Кера Пѣева. Тукъ Керана наново била подложена 
на бой. Вдигнали я и я отнесли полумъртва въ кѫщи. Лежала е 8 месеца болна 
отъ побоя. 

Презъ октомврий 1922 год. сѫ били бити Кара-Колю и синъ му Ангелъ, 
загдето имали хубаво вино и не донесли на началника на отряда. Ангелъ е билъ 
битъ до безсъзнание. Били го предъ Димитъръ Стояновъ и Атанасъ Димовъ. 
Петко Русковъ е билъ битъ подъ предлогъ, че отивалъ на нивата не да оре, а да 
носи хлѣбъ на комити, въпрѣки, че въ торбата сил ималъ само половинъ хлѣбъ. 
Следъ разгрома на гръцката войска въ Мала-Азия, въ селото имъ били 
настанени около 300 семейства гръцки бѣжанци. Единъ отъ бѣжанцитѣ, който е 
живѣлъ въ кѫщата на Илия Николовъ, организиралъ една чета отъ 40 души, 
цельта на която е била да бие всѣки селянинъ, дори безъ да го обвинява, макаръ 
лъжливо, въ нѣщо. Нивитѣ на селянитѣ били подѣлени между бѣжанцитѣ и 
между селянитѣ българи. Обаче, засѣтитѣ отъ българитѣ ниви пакъ били 
използувани, плода имъ, отъ бѣжанцитѣ. Напр. Иванъ Атанасовъ, който ималъ 
засѣта нива отъ 15 декара съ царевица, когато отишълъ да я копае, билъ 
изгоненъ и битъ, за да не му идва на умъ другъ пѫть да отива на нивата си. По 
сѫщитѣ причини, и отъ сѫщата чета, е билъ битъ и Павелъ Петковъ. 

Нѣмало е кѫща, отъ която да не е билъ задигнатъ добитъкъ. Всички селяни 
сѫ били изплашени 
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отъ побоища и мѫчения и бързали да подаватъ декларации предъ 

Смѣсената комисия за „доброволно” изселване въ България. 
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Село Каракурджали 
  
Селото е брояло 120 български кѫщи съ около 630 души. Имало е и 60 

турски кѫщи. Още презъ м. мартъ 1921 год. единъ особенъ отрядъ, начело съ 
Ханаями, започналъ да посещава селото, да върши побоища и издевателства. 
Подвизитѣ на тоя Ханаяни се разправятъ отъ всички българи бѣжанци. 
Разпитахме Димитъръ Ивановъ Парлаковъ, който ни разправи следното: 

Презъ пролѣтьта на 1921 год. Ханаяни докара въ селото ни двама българи 
отъ с. Караачъ-кьой — Димо Янковъ на 45 години и Петко Халиковъ на 
35години — пребити отъ бой. Тѣ си влачеха краката. Отрядътъ започна 
побоищата и въ нашето село. Биха жестоко Петко .Ивановъ Карагяуровъ, 35 
годишенъ, Димитъръ Георгиевъ Кадиевъ и мене. Азъ ходихъ 45 дни съ 
патерици и сега, както ме виждате, съмъ осакатенъ, Илия Вълковъ 
Коджабуюковъ, следъ побоя, бѣ отнесенъ въ безсъзнание въ дома му. 

Следъ разгрома на гръцката армия въ Анадола, въ селото ни бѣха 
настанени около 100 семейства гръцки бѣжанци отъ Кавказъ [1]. Тѣ бѣха въ 
наша тежесть 

  
1. Все съгласно панелинското обсебване иа разноезични елини, гърцитѣ сѫ настанили въ 

Западна Тракия и въ Южна Македония сбирщина бѣжанци християни, отъ различенъ 
произходъ и езикъ. Напр. до Гюмурджи на, въ с. Кючукъ-кьой, сѫ настанени около 200 
семейства малоазийски българи отъ с. Къзъдервентъ (до древната Кикея), спасили се при 
кемалисткото настѫпление къмъ Смирна. До септемерий 1922 г. тия българи бѣха си останали 
въ Мала Азия. Като не можеха да се прибератъ въ България — прибраха се въ Западна Тракия, 
като „гръцки” бѣжанци. 
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ний ги хранѣхме. Една нощь, следъ пристигането нз тия бѣжанци, бѣ убитъ 

Иванъ Киревъ, 38 годишенъ. Друга нощь бѣ нападната кѫщата на Яни Вълковъ 
Коджабуюковъ, 43 годишенъ, който се хвърлилъ презъ прозореца и следъ 
четиридесетина дни умрѣ. 

Интернираха въ Каламать Петко Вълковъ Жиневъ, 32 годишенъ, съ детето 
и майка му 55 годишна, защото братъ му, като войникъ въ гръцката армия въ 
Анадола, билъ избѣгалъ. А въ о-въ Критъ бѣха интернирани Стана Иванова 46 
годишна и синъ ѝ Петко Ивановъ 17 годишенъ. Тя вече не се върна; умрѣ тамъ. 

Въ началото на м. юний тази година въ селото ни докараха Станко Кавака 
52 годишенъ, Иванъ Дѣлчевъ 15 год., Яни Ивановъ 17 год. и Илия Яневъ 17 год. 
отъ с. Чадърли. Били разкарвани и бити въ Чадарли, Шапчи и Гюмурджина. 
Бѣха освободени въ тоя градъ по застѫпничеството на Смѣсената комисня по 
доброволното изселване. Къмъ края на м. юний бѣ битъ Сево Георгиевъ 24 
годишенъ. Когато го биеха, питаха го, защо не се е изселилъ още въ България. 
Тоя младежъ бѣ докаранъ отъ с. Софуларъ въ нашето село. 
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 Село Чадърли 
  
Селото е брояло около 250 кѫщи. Разпитахме Георги Стояновъ 50 

годишенъ, въ гр. Кърджалий, кѫдето е пристигналъ на 17 априлъ 1924 год. Той 
самъ избѣгалъ отъ селото си и презъ планината успѣлъ да стигне България. Той 
ни разправи следното: 

Въ началото на 1921 год., въ нашето село дойде единъ гръцки офицеръ, 
началникъ на команда, Ханаяни, още единъ офицеръ и единъ свещеникъ. 
Събраха населението и поискаха да предадемъ орѫжието си и всички да се 
запишемъ за гърци. Понеже орѫжие нѣмахме, Ханаяни ни свика пакъ въ 
училището и на- 
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реди командата му да ни бие подъ редъ. Най-зле бѣха бити: Коста 

Стояновъ, Чолакъ Стоянъ, Налбантъ Чавдаръ, Ставри Петковъ, Дяко Ставревъ, 
Яни Славковъ и др., а сѫщо и жената на Коста Хаджиевъ, която е била по-дълго 
задържана въ училището, жестоко бита и на носилка отнесена въ кѫщата ѝ. Отъ 
побоя, нѣколко месеца тя не можа да се вдигне отъ легло. Това бѣ презъ 

великитѣ пости. Жестоко бѣ 
битъ и младежа Милушъ 
Ивановъ Крайчевъ 18 
годишенъ. Следъ побоя 
взеха го войникъ и го 
изпратиха въ Смирна, 
кѫдето умрѣ следъ единъ 
месецъ. Янко Панчевъ 28 
годишенъ, отъ с. Каракьой 
сѫщо бѣ битъ жестоко, та 
на третия день почина. 

 Бититѣ селяни следъ това бѣхме отведени въ с. Шапчи и оттамъ — въ 
Ирджанъ, кѫдето ни подложиха на нови изтезания. Между другото — караха 
ни боси да мачкаме тръне. Престояхме шесть дни и всѣки день ни биеха. 
Понеже нѣкои изпадаха въ несвѣсть, та ги поливаха съ вода. Оттукъ ни откараха 
въ затвора на Гюмурджина, кѫдето ни държаха 9 месеца. 
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При отстѫплението на гръцката войска отъ Източна Тракия, въ селото ни 
бѣха настанени 250 семейства гръцки бѣжанци, повечето отъ Източна Тракия. 

Презъ м. септемврий 1922 г. въ селото ни настаниха 200 души кавалеристи. 
Шесть месеца селянитѣ не можаха да отидатъ на работа вънъ отъ село. Трудътъ 
ни бѣ реквизиранъ, както и хранитѣ. Войската плячкоса всичко. Останалиятъ ни 
добитъкъ започна да мре отъ гладъ. 

Презъ м. октомврий бѣха разтреляни въ градъ Фере следнитѣ селяни: 
Стоянъ Паришевъ 35 годишенъ, Яни Кировъ 20 годишенъ, Вълчо Ангеловъ 23 
годишенъ. Петко Стояновъ 20 годишенъ, Дѣлчо Кирушевъ 25 год., Вълчо 
Тодоровъ 20 год., Вълко Губеровъ и Станко Ангеловъ — обвинени, че ужъ следъ 
уволнението имъ като войиици отъ гръцката армия сѫ искали да образуватъ 
чета. 

Вълчо Стояновъ, кметъ на селото, бѣ заставянъ да разквартирува 
офицеритѣ изъ кѫщи, въ които има моми и млади жени, съ явната цель, да се 
гаврятъ съ тѣхната честь. Офицеритѣ сѫ живѣли въ кѫщитѣ на Милчо 
Дюлгерина, Киро Каналиевъ и Коста Милушевъ, които сѫ отговаряли на 
горнитѣ условия. Коста Милушевъ бѣ битъ, за гдето се възпротивилъ да даде 
дъщеря си на нѣкой си Михалъ отъ с. Кючюккьой, който дошълъ нощно време, 
за да изпълни скотското си желание. 

   
Село Кърсарджа 
  
Селото е брояло 70 български и 25 турски кѫщи. Разпитахме Никола 

Райчевъ 50 годишенъ. Той разправи следното: 
Презъ м. мартъ 1921 год. започнаха надъ насъ гръцкитѣ насилия и 

побоища. Презъ тоя месецъ бѣха арестувани и отведени въ воденицата Пошъ-
пошъ Георги Темковъ 55 годишенъ Георги Шерметовъ 55 г. 
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и Ахмедъ Мехмедовъ 48 год. Тамъ всички сѫ били най-жестоко изтезавани. 

Георги Темковъ, вследствие нанесения му побой, лежа около 30 дни обвитъ въ 
кожи. 

 Презъ 1922 год., при разгрома на гръцката армия въ Мала Азия, въ селото 
ни настаниха 110 семейства гръцки бѣжанци изъ Одринско, Кавказъ и 
отдругаде. Тѣ бѣха избѣгали отъ Одринско (Източна Тракия), отъ кѫдето 
изплашеното гръцко население (мѣстно или отскоро тамъ заселено) трѣбваше 
да бѣга следъ гръцкитѣ поражения въ Мала Азия. Ние ги хранѣхме, тѣхъ и 
добитъка имъ. Не следъ много време, дойде въ селото ни единъ гръцки 
офицеръ съ двама войника и арестува следнитѣ селяни: Георги Темковъ, Георги 
Шерметовъ, Георги Ангеловъ 54 годишенъ, Атанасъ Дѣлевъ 70 год., Димитъръ 
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Дѣлевъ 36 год., Стайко Вълкановъ 50 год., Дѣлю Пѣевъ 50 год., арестува и мене. 
Откараха ни въ кѫщата на Сотиръ Еневъ, който минаваше за гръцки 
шпионинъ. Офицерътъ ни обвини, че сме събирали пари за българския 
комитетъ въ България. Всички бѣхме бити, а най-много — Георги Ангеловъ, 
Георги Шерметовъ и мене. Понеже особено много биеха по краката, то затова 
не можехме да ходимъ. Натовариха ни на коли и по 4 души ни отнесоха въ с. 
Боятли, кѫдето имаше гарнизонъ. Оттамъ ни отнесоха въ Гюмурджина. Тукъ 
престояхме затворени 15 дни. Следъ това ни освободиха и си отидохме въ село. 
Подложихме се на лѣкуване отъ боя. 

Въ началото на м. мартъ 1923 г. Георги Темковъ и Георги Шерметовъ 
интернираха въ о-въ Критъ. Следъ петнадесеть дни интернираха сѫщо Атанасъ 
Дѣлевъ, Марко Топаловъ 80 годишенъ, който се движеше съ патерици, Иванъ 
Хаджиевъ 65 годишенъ. Марко Топаловъ умрѣ въ о-въ Критъ. Третото 
интерниране засегна Дим. Стайковъ и мене. Презъ Солунъ и Атина ни откараха 
въ о-въ Критъ, 
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Село Сачанлий 
  
Оттова село, преди 

нѣколко дни, бѣха 
пристигнали въ гр. 
Кърджалий една група отъ 30 
семейства, минали презъ 
граничния пунктъ „Маказа”. 
Бѣха разположени наоткрито 
върху пѣсъцитѣ на р. Арда, 
южно отъ града. Разпитахме 
ги на 5 августъ 1924 г. 
Разпитахме Кундикъ 
Славковъ 75год., Петко 
Вълчевъ Стамболиевъ на 42 
год., Тойчо Желковъ 50 годишенъ, 

 Василъ Вълковъ Аланджиевъ 50 год., които ни разправиха следното: 
 Презъ 1912 г. селото ни броеше 500 кѫщи. При прочугата „Гюмурджинска 
република” селото бѣ запалено отъ турцитѣ и напълно бѣ изгорено. Селянитѣ, 
поради това, се разпръснаха изъ следнитѣ села: Кузлу-кебиръ — 80 семейства, 
Мюселимъ-коьой — 45 семейства, Ючъ-къзларъ — 35 семейства, Курджали — 
15 семейства. 
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Денлескьой — 35, Сиркелий — 16, Басърово — 40, Хаджи-Мустакьой — 20, 

Евренкьой — 30, Шапчи — 25, Балдъранъ — 45, Ташкънларъ — 10 и Ташлъкъ — 
15. Нѣкои си останали и въ селото Сачанлий. 

Презъ м. януарий 1921 год., всрѣдъ зима, селянитѣ отъ поменатитѣ села 
бѣха вдигнати подъ предлогъ, че въ селата се движели български комитски 
чети. Селанитѣ бѣха заставени да си направятъ колиби край селата и да се 
подслонятъ въ тѣхъ. Въ колибитѣ прекарахме 3 месеца. Но и тукъ не ни 
оставиха: обвиниха ни, че хранимъ комити, та на Гьоргьовдень ни вдигнаха и ни 
откарали на югъ отъ желѣзопѫтната линия въ селата Софуларъ, Ташлъкъ, 
Гюреджи, Мусакьой, Хасанларъ идр. Бѣхме оставени въ тия села, кой кѫдето 
може да намѣри подслонъ. Следъ около единъ месецъ бѣха арестувани 
Пантелей Славковъ, Иванъ Василевъ и Митро Ставревъ — отъ с. Ючъкъзларъ, 
Христо Дамяновъ отъ с. Ташкънларъ, Стоянъ Лтанасовъ и Дѣлко Мешелиевъ 
отъ с. Балдъранъ. 

 Презъ м. януарий 1922 г. въ село Денлескьой бѣха арестувани Йорданъ 
Метаксановъ 42 годишенъ, Митро Маноловъ 60 год., Георги Динковъ 23 год., 
Ангелъ Краевъ 58 год. и, следъ като бѣха зле бити, откараха ги въ с. Сиркели, 
кѫдето сѫщо били бити и после върнати въ селото ни. Оттукъ натоварени на 
коли, ги откараха въ гр. Гюмурджина въ затвора. 

 Презъ м. февруарий, въ началото, ги изведоха отъ затвора и ги закараха на 
воденицата Пошъ-пошъ, кѫдето бѣха изтезавани по най-звѣрски начинъ. Оттамъ 
бѣха откарани въ Солунъ и затворени въ Еди-куле Йорданъ Метаксановъ, Митро 
Мановъ и Георги Динковъ умрѣха въ затвора отъ добититѣ рани при 
изтезанията въ воденицата Пошъ-пошъ, а на 2 априлъ 1924 години умрѣ и 
другиятъ затворникъ. 

 Тойчо Дѣлковъ разправя, че въ селото имъ Мюселимъ-кьой, презъ августъ 
1922 г. дошълъ въ мандрата 
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Яшакьой нѣкой си джандармерийски старши подофицеръ Сирлаки, 

арестувалъ Митро Качуновъ, Георги Къневъ, Ради Дамовъ, Тодоръ Енгьозовъ, 
Тодоръ Стоевъ и още двама други селяни, запалилъ мандрата и ги завелъ въ с. 
Кузлу-кебиръ, кѫдето ги подложилъ на страшни мѫчения. Освенъ нанасяния 
бой, самиятъ подофицеръ е отскубалъ единия мустакъ на Митрю Качуловъ. 
Оттукъ ги отвели въ с. Сиркели, кѫдето още ги били, и после ги откарали въ 



 - 65 -

затвора въ Гюмурджина. Въ затвора лежали 9 месеца безъ присѫда и после 
пустнати. 

 Презъ м. августъ 
1922 г. въ Аржанската 
община били събрани 
българи отъ околнитѣ 
села, между които Георги 
Чолаковъ отъ с. Сачанлий, 
били подложени на бой и 
мѫчения. Между друго, 
гърцитѣ ги подложили на 
следното варварство: 
наредили да имъ 
докаратъ нѣколко коли съ 

бодливи тръне, заповѣдали на арестантитѣ да се съблѣкатъ и ги заставили да 
тъпчатъ 
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изъ трънетѣ. Нещастницитѣ били разкървавени — крака и тѣло. 
Следъ разгрома на гръцкитѣ войски въ Мала Азия въ всички български 

кѫщи били настанени гръцки бѣжанци, които сѫ били издържани отъ 
българитѣ. 

Около 48 български семейства, съ позволението на началника на дивизията 
отъ Гюмурджина, се заселили въ с. Шапчи. На 7 февруарий 1923 г. тѣ били 
натоварени на параходъ, въ който сѫ намѣрили натоварени и селянитѣ отъ с. 
Дервентъ. Всички били отнесени въ о-въ Критъ и стоварени въ пристанището 
Суда. Следъ една седмица оттукъ сѫ билн пренесени въ Канея — въ 
укреплението. Между интерниранитѣ сѫ били женитѣ Мара Василева съ 2 
малки деца, Донка Дѣлкова сѫщо съ 2 деца, Марина Ватурова съ 4 деца. 
Завърнали се на 15 августъ 1923 год. Селянитѣ имъ разправили, че имотитѣ и 
кѫщитѣ имъ сѫ били разграбени отъ гръцки полицаи. 

Презъ м. юний 1924 г. въ с. Суфуларъ е билъ арестуванъ Господинъ 
Ивановъ, овчарь на 22 години, отвели го въ с. Каракурджали и предъ селянитѣ 
билъ изтезаванъ: били го и го полѣли съ горещо маслинено масло. Върнали го 
следъ това въ с. Суфуларъ, кѫдето дошла Смѣсената комисия и констатирала 
факта. Английскиятъ делегать публично изказалъ своето възмущение, като е 
казалъ, че той самъ се е увѣрилъ въ жестокоститѣ, които гърцитѣ вършили 
върху българитѣ въ тоя край, и то безъ никаква вина отъ страна на последнитѣ. 
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7. ПЕТКО ПОПОВЪ ОТЪ ГЮМУРДЖИНА, СЕГА ЖИВУЩЪ ВЪ 
ТОПОЛОВГРАДЪ  [1] 

  
  

Следъ свършването на свѣтовната война, бѣ 
сключенъ Ньойскиятъ договоръ, споредъ който 
България наново бѣ откѫсната отъ бѣломорския брѣгъ. 
Западна Тракия бѣ обявена за автономна область подъ 
протектората на Съглашението. Въ автономна Тракия 
пристигнаха съглашенскитѣ войски (повечето 
колониални — индокитайци, африканци и др.) подъ 
главното командуване на френския генералъ Шарпи. 
Българската военна власть се отегли. Въ всички 
учреждения, обаче, държавни и общински, се запази 
българското чиновничество подъ главното рѫководство 
на французи, които представляваха нѣщо като 

министри. 
 Отъ Одринъ до рѣка Места се създаде нѣщо като нова държава. 
  
 1. Споменитѣ на Петко Поповъ записани и ми са изпратени отъ дъщеря му Златка 

Попова, прогимназиална учителка въ Тополовградъ, презъ 1937 год. 
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Българитѣ не почувствуваха особено промѣната въ началото, защото 

съглашенцитѣ се държаха добре, и по всички учреждения виждаха българи 
чиновници. Това положение не трая дълго време. Не минаха 6—7 месеца, 
Западна Тракия бѣ преотстѫпена на Гърция. Това накара много българи да се 
изселятъ въ сегашна България и добре направиха. 

Бѣше месецъ юлий 1920 год. Французитѣ още си бѣха по мѣстата, когато 
една сутринь въ Гюмурджина осъмнахме окупирани отъ гръцки войски. 

Изненадата ни бѣ голѣма, защото до последния день генералъ Шарпи ни 
увѣряваше, че Западна Тракия ще остане автономна — подъ негово управление. 
Въ последствие се указа, че той ни е заблуждавалъ. На другия день, всички 
гърци, арменци и др. отидоха извънъ града да посрещнатъ останалитѣ идващи 
гръцки войски, а ние българитѣ не отидохме. Французитѣ се изтеглиха. 
Управлението премина въ гръцки рѫце. 

Азъ бѣхъ български книжарь въ Гюмурджина, имахъ доста добре уредена 
книжарница и книженъ складъ, такъвъ ме свариха и гърцитѣ. Преди да дойдатъ 
последнитѣ и азъ бѣхъ решилъ да се изселя въ България, ведно съ стокитѣ си. 
Причината за моето оставане сѫ самитѣ гърци: явиха се при менъ първенцитѣ 
гърци, родомъ отъ града, да ме молятъ и увещаватъ, да не се изселвамъ, поради 
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това, че ако азъ и моитѣ другари отъ града се изселимъ, то заедно съ насъ ще се 
изсели и всичкото българско население, а това не било въ интересъ на тѣхъ и 
държавата имъ, защото селата щѣли да останатъ безлюдни, пусти (тогава още 
гърцитѣ нѣмаха налице малоазиатската гръцка катастрофа). За да ме склонятъ 
да остана, казваха ми още: „Ти си добъръ, почтенъ и съ състояние човѣкъ, ще 
живѣешъ и при насъ, както въ България, и нашата държава е християнска, а не 
тур- 
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ска, та нѣма защо да се безпокоишъ”. Азъ имъ повѣрвахъ и останахъ. 
Не мина много време, само следъ 2—3 месечно управление, почнаха да 

изявяватъ намѣренията си. Първата имъ работа бѣше да ни поднесатъ една 
декларация, която трѣбваше да подпишемъ. Въ нея се казваше, че ние 
тракийскитѣ българи нѣкога сме били елини; българитѣ насила ни били 
заставили да станемъ екзархисти, сега трѣбвало да се откажемъ отъ Екзархията 
и наново да си признаемъ майката православна вѣра, т. е. Патриаршията. Най-
тежкото, и за голѣмо съжаление, бѣше това, че декларацията ни бѣ поднесени 
отъ двама продажници—българи отъ Воденъ. Единиятъ се казваше Ангелъ 
(второто му име не помня), другиятъ, за срамъ, нѣкой си— свещеникъ Сотиръ. 
Казваха за него, че преди това билъ на служба изъ софийскитѣ села, скаралъ се 
ужъ съ владиката и затова напусналъ България. Продалъ се на гърцитѣ, които 
го назначили на служба, и то каква служба? Да ходи по градове и села съ двама 
гръцки войниии, да заплашва българитѣ, че ги очакватъ голѣми мѫки, ако не 
подпишатъ декларацията. Единъ день се явиха и при менъ, подканиха ме да 
подпиша, за да тръгнела работата. Азъ отказахъ, забелезвайки имъ, че споредъ 
Ньойския договоръ, като малцинство, ние имаме право на църкви и училища, 
още повече азъ съмъ български книжарь, достатъчно съзнателенъ българинъ. 
Изругахъ дори попъ Сотира, като му казахъ, че съ това, което върши, той 
позори цѣлия български народъ. Той веднага ми отговори следното: че преди 
15 дни е дошълъ отъ България и, че въ България е избухнала революция, която 
скоро щѣла да я разслаби и направи плячка на съседнитѣ ѝ държави. Ето защо 
той побързалъ да се вреди при гърцитѣ, сѫщевременно да бѫде полезенъ и на 
насъ, т. е. да ни погърчи дорде е рано. Въпрѣки увещанията му, азъ от- 
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казахъ. Не минаха 2—3 дни другиятъ, Ангелъ, придруженъ отъ единъ 

гръцки офицеръ, идва при мене и ми поднася сѫщата декларация. При това 
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офицерътъ ми забеляза, че въ момента има два пѫтя за мене, единиятъ къмъ 
гръцкитѣ острови, а другиятъ, къмъ подписване на декларацията, да си избера 
единия отъ тѣхъ (сѫщитѣ работи сѫ се повтаряли и за други българи). 

Казахъ имъ, че ще си помисля и тогава ще отговоря. Следъ 
продължително мислене решихъ, вмѣсто да отида въ нѣкой островъ, откѫдето 
може би никога не ще се върна, да подпиша декларацията. 

На другия день ме повикаха въ полицейския участъкъ, тамъ намѣрихъ 
другаря си Никола Панайотовъ, и, следъ четири часовъ арестъ, поднесоха ни 
сѫщата декларация. Подписахме я. На нея имаше вече повече отъ 100 подписа, 
взети отъ града и селата. И така гърцитѣ продължаваха по села и градове, 
начело съ попъ Сотиръ. Имаше много българи, коиго упорствуваха за 
подписване на декларацията, обаче, скѫпо заплащаха за това: смазваха ги отъ 
бой, на мнозина изпочупиха коститѣ, други следъ страшни мѫки умираха . . . 
Събуваха ги боси, мокрѣха дебели вѫжета и съ тѣхъ ги удряха по краката, 
докато премалѣятъ отъ болки, или пъкъ съ приклада на пушката удрятъ дето 
сварятъ, дорде се уморятъ. 

Това положение продължи 2—3 месеца. Следъ него дойде още по-
страшното: заточаване на по-виднитѣ българи изъ островитѣ. Следъ като 
разбраха, че, съ подписване на декларацията, духътъ на българското население 
не пада, гьрцитѣ решиха да премахнатъ по-събуденитѣ и първенцитѣ, та по 
такъвъ начинъ по-лесно да се справятъ съ останалото население, т. е. по-бързо 
да го погърчатъ, претопятъ. Между първитѣ хора бѣхъ и азъ и менъ избраха за 
първа жертва. 

На 31 XII 1920 г., въ 6 часа вечерьта срещу новата 1921 год., въ 
книжарницата ми идватъ 5—6 души 
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полицаи и ми казватъ, че по заповѣдь на окрѫжния управитель трѣбва да 

събера всички картички-изгледи съ български, руски, френски и др. надписи и 
да ги занеса въ канцеларията на окрѫжния управитель. Още сѫщия моментъ 
събрахъ около 2,000 броя, взехъ ги, заведоха и менъ при окрѫж. у-ль, единъ 
грубиянъ — бившъ гръцки четникъ въ Македония. Въ момента, когато се явихъ 
при него, заседаваше окрѫжния съветъ, състоящъ се отъ сѫщитѣ първенци — 
гърци, които по-рано ме увещаваха, да не се изселвамъ. Тъкмо въ това заседание 
вземали решение да почнатъ интернирването съ мене. Окрѫжниятъ у-ль се 
обърна къмъ менъ съ следнитѣ думи: „Имамъ сведения, че вие като български 
книжарь, продавайки бълг. книги, картички и др., подържате духа у 
населението, даже сте пръснали нѣкакви позиви между населението, за да не се 
подчинява на гръцкитѣ власти, да се бунтува и пр. За доказателство му служели 
пощенскитѣ и др. картички, които стражаритѣ донесли. Въобще, билъ съмъ 
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единъ отъ най-опаснитѣ хора за гръцката държава. Отговорихъ му, че не съмъ 
се занимавалъ съ никакви позиви и бунтовнически работи, а колкото за 
българскитѣ книжа. доставилъ съмъ ги още презъ българско и френско 
управление. И щомъ ме смѣта за опасенъ човѣкъ, нека ми разреши да се изселя 
въ България. Заповѣда веднага да ме арестуватъ. Заведоха ме въ една тъмна стая. 
Тукъ сварихъ около 80—100 души българи и турци, арестувани безъ никаква вина. 
Сутриньта на Нова година доведоха и съдружника ми — шурей Милушъ 
Вълчевъ, поставиха го въ отдѣлна стая. Къмъ 10 часа сутриньта идва единъ 
гръцки адвокатъ и ми казва: „Господине, вашето положение — ще ви 
интерниратъ като политически престѫпникъ, неизвестно накѫде и докога. Ако 
се съгласите да дадете 20,000 драхми (тогава по 8 лв. едната, равно на 150,000 лв.) 
ще ви освободя”. На въ- 
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проса ми, съ какво съмъ се проявилъ като политич. престѫпникъ и има ли 

нѣщо заловено, отговори ми, че достатъченъ билъ фактътъ, че въ Гърция съмъ 
си позволявалъ да продавамъ български книжа. Азъ отказахъ да му дамъ нито 
една драхма, защото се уповавахъ на приятелитѣ си мѣстни гърци, мислѣхъ че 
ще ми помогнатъ. Съобщихъ имъ да се застѫпятъ за освобождението ми. Но, 
уви, напраздно, нито единъ не благоволи дори да попита за мене. 

На шестия денъ следъ арестуването ни, още рано сутриньта, явиха се двама 
стражари, извикаха моето име, извикаха и шурея ми Милушъ и ни съобщиха, 
да се приготвимъ за пѫть, щѣли да ни пращатъ въ Солунъ и оттамъ нензвестно 
за кѫде. 

 Веднага подадохме заявление до окрѫжния у-тель и до гарнизонния 
началникъ съ молба, вмѣсто да ни изпращатъ по островитѣ, да ни разрешатъ да 
се изселимъ съ семействата си въ България. Съгласни бѣхме дори да оставимъ 
всичкитѣ си стоки и имущество, само да се отървемъ отъ ужаса, който ни 
очакваше. Всички опити излѣзоха напраздно, никой не чу молбата ни. Още 
сѫщия день доведоха при менъ шурея ми Милушъ Вълчевъ, превитъ на две, 
почти осакатѣлъ отъ боя, който му нанесли, за да каже, защо сме продавали 
български книги, и кѫде има скрито орѫжие. Били го по боси крака съ 
приклада на пушката, стѫпяли на гърдитѣ му, насочвали револвера срещу него, 
заплашвали го, че ще го застрелятъ и най-после пребитъ, измѫченъ го доведоха 
при мене. И двамата ни оковаха въ вериги, като че бѣхме най-голѣми 
престѫпници. Страшна картина представляваше извеждането ни изъ затвора: 
оковани въ вериги, наредени по двама. Имаше още 10 души съ насъ: Коста 
Хаджиевъ отъ с. Чадърли, Гиню Делишневъ отъ с. Караачкьой, Атанасъ Шиковъ 
отъ с Сачанлий, Никола Бузуковъ отъ с. Райково, Маринъ Николовъ отъ с. 
Петково, Гого Ивановъ 
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отъ с. Денезилеръ, дѣдо Стоянъ Николовъ отъ с. Сачанлий и др., имената 

на които не си спомнямъ. Всички сѫ отъ Гюмюрджинскитѣ села. 
Въ момента, когато трѣбваше да минемъ двора на окрѫжното управление, 

пламна голѣмъ огънь. Ужасихме се, като ни казаха, че това сѫ нашитѣ стоки. 
Така убити, и подъ впечатлението на грозната картина, продължихме пѫтя 
къмъ гарата, придружени отъ стражари съ натъкнати на пушкитѣ ножове. 
Следъ мѫчителна раздѣла съ близкитѣ си, качихме се въ влака: и на сутриньта 
стигнахме въ Солунъ. Отъ гарата до града ни заведоха пакъ подъ строй. 
Солунскитѣ улици бѣха препълнени съ народъ, бѣше Богоявление. Народътъ 
празднува, а ние оковани, изтошени вървимъ, и на кѫде, никой не знае. Най-
после стигнахме до едно доста голѣмо здание, казаха ни, че това било 
губернаторскиятъ конакъ. 

Въведоха ни въ най-долния етажъ — циментовъ зимникъ, дълбокъ 18—20 
метра въ земята, кѫдето слънчева свѣтлина не прониква никога, въздухътъ 
замърсенъ отъ близкитѣ и непочистени клозети, въшки както се казва, съ 
килограми пълзятъ по стенитѣ, пода и навсѣкѫде. 

Преди да ни въведатъ въ подземието, дежурниятъ полицейски старши ни 
казва, да му предадемъ, колкото пари имаме, за да ги съхранява, защото долу 
имало апаши и разбойници, та щѣли да ни ги взематъ. Азъ му повѣрвахъ и 
предадохъ 2,000 драхми( 16,000 лв.) По сѫщия лъжливъ начинъ взе пари и отъ 
другаритѣ ми и не ги върна никога. 

При влизане въ подземието, намѣрихме петь души българи отъ Скопие, 
търговци на добитъкъ. За тѣхъ, обаче се застѫпи сръбскиятъ консулъ и веднага 
ги освободиха. 

Следъ 5—6 дни докараха при насъ още 14 души: българи отъ нашитѣ села 
и градове. 
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Занизаха се дни на страшно отчаяние. Нашето положение стана още по-

непоносимо, когато всѣка сутринь, идваше по единъ стражарь, отваря вратата 
на подземието и почва съ камшикъ да нанася немилостиво удари подъ редъ на 
всички. шибаше въ лицето съ камшика, риташе съ крака. Това продължаваше 
дорде се насити. На другата сутринь се повтаряше сѫщата история. Така 
изминаха 18 мѫчителни денонощия. На 19-я день — 27 II 1921 год. още въ тъмно 
сутриньта дойде единъ полицай, сложи ни пакъ вериги ни рѫцетѣ, върза ни по 
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двама и ни подкара за гарата. Минавайки изъ улицитѣ, народътъ се тьлпѣше 
около насъ, всички гледахе и викаха: болшевици, болшевици! Захвърляха ни съ 
камъни и пѣсъкъ. Стигнахме на гарата (пристанището), натъпкаха ни въ 
лодкитѣ, а оттамъ на парахода „Николаосъ”. Затвориха ни въ дъното на 
парахода, седимъ живи погребани, плъхове, мишки не ни даватъ покой, 
стържатъ по дъскитѣ, цвърчатъ. И ако не се пазимъ, ще ни нападнатъ. Следъ 
двудневно пѫтуване, настана буря, морето се вълнува и люшка парахода, а 
вѣтърътъ свири грозно, морската болесть хваща всички ни, единъ тукъ си дере 
гърлото — повръща, другъ клюмналъ, останалъ съвсемъ безъ сили. Смущение 
обхвана екипажа на парахода. Почнаха да развързватъ спасителнитѣ лодки. За 
наше щастие, бурята не продължи, вѣтърътъ спрѣ морето утихна и параходътъ 
продължи пѫтя си всрѣдъ уморенитѣ отъ бурята вълни. . . На 4-я день 
стигнахме въ едно пристанище. Казаха ни, че е островъ Митилинъ. Тукъ ни 
свалиха, лодкаритѣ ни подхвърляха като пакети отъ парахода до лодкитѣ. 
Заведоха ни въ участъка, предадоха ни на административнитѣ власти. На 
другия день ни освободиха, да се движимъ изъ града, но съ условие, че ще се 
явяваме два пѫти на день въ участъка за провѣрка. Освободиха ни, но не ни 
дадоха нито една драхма да си купимъ 
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поне хлѣбъ. Бѣхме принудени да работимъ цѣлъ день само за хлѣба, 

чукахме чакълъ на шосето, за 2 драхми цѣлъ день. 
Бѣха мѫчителни дни. Вечерь, когато прекѫсвахмеработата, капнали отъ 

умора; проклинахме жестоката сѫдба, която ни изпрати това горчиво 
изпитание. Мисъльта, какъ по-скоро да се отървемъ отъ тоя адъ, никога не ни 
напускаше. Подавахме молби до министритѣ, до краля, за да ни освободятъ. Но 
нищо не помогна. Най-после подадохме молба до американския пълномощенъ 
министъръ въ Атина, той защищаваше презъ това време и българскитѣ 
интереси. 

Благодарение на неговото застѫпничество, позволиха ни, да се върнемъ по 
домоветѣ си. И така следъ тринадесеть месечно изгнаничество, дойде деньтъ, въ 
който и ний се видѣхме свободни. . . 

Когато се завърнахме, намѣрихме книжарницата и склада праздни. Всички 
книги бѣха разграбени или изгорени, а суровиятъ материалъ, като хартия, 
мастила и др. книжарски материали, ограбени и употрѣбени отъ военнитѣ и 
административни власти. И тъй, ний бѣхме разорени морално и материално. . . 

Голѣмъ тормозъ е билъ упражняванъ и въ семействата ни. Женитѣ и на 
двама ни сѫ били разкарвани изъ участъцитѣ, заплашвани съ затворъ и 
заточение, за да кажатъ, кѫде сме били скрили орѫжието, което, разбира се, 
никога не сме имали. 
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Жена ми, Мата, вследствие тѣзи мѫки и страдания се изтощи физически и 

душевно, не можа да понесе ужаса и следъ продължително боледуване се 
помина. 
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Разсипани, ограбени, изтощени не можехме да останемъ повече въ 

роднитѣ си мѣста. 
Робството бѣ много тежко, непоносимо, животътъ ни всѣки моментъ бѣ въ 

опасность. 
Следъ като изживѣхме всичкия ужасъ и тормозъ на гръцкото робство, 

принудихме се „доброволно” да напуснемъ родината си и се прибрахме въ 
България. 
 

 
8. НИКОЛА ПАНАЙОТОВЪ ОТЪ ГЮМУРДЖИНА 

 
(Родень 1882 г. въ с. Караачкьой, Гюмурджинско) 
Ген. Шарпи и междусъюзническа Тракия 
Начало на патилата ми 
Моитѣ патила 
Въ Атина 
Какво намѣрихме въ Гюмурджина 
Интернирането ми 
  

Той разправи следното: 
  
Ген. Шарпи и междусъюзническа Тракия. 

Отначало още къмъ ген. Шарпи бѣха акредитирани 
Ал. Грековъ (при последния — поручикъ 
Димитровъ) и гъркътъ Бамбакасъ, хитъръ и лукавъ. 
Вече границата между България и съюзническа 
Тракия бѣше опредѣлена. Опредѣлиха се 
митнически пунктове. Бамбакасъ бѣ надмененъ и 
нахаленъ. Това, както се научихъ, дразнѣло генералъ 
Шарпи, който, дошълъ въ Междусъюзническа 
Тракия голѣмъ българофобъ, стана скоро 
сравнително добре разположенъ къмъ българитѣ. 
Генералъ Д'Епре сѫщо мина презъ Тракия и казалъ, 
че ще бѫде автономна. Турцитѣ сѫщо знаеха, че ще 
е „мухтариетъ”. Преди, при българскитѣ избори въ Западна Тракия, тѣ бѣха 
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обявили бойкотъ, но после съжаляваха, че услужиха съ това на гърцитѣ. 
Турцитѣ, проститѣ турци, не искаха гърцитѣ да сѫ гослодари на Зап. Тракия — 
„Юнанъ 
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гелмесинъ”, казваха. Българи и турци задружно действуваха предъ ген. 

Шарпи. Явяваха се предъ последния депутации отъ българи и турци да искатъ, 
молятъ за училища и читалища. Такава една делегация бѣ наредена, когато 
малко преди това Бамбакасъ искалъ отъ генералъ Шарли едно здание, за да се 
открие тамъ публиченъ домъ. Генералъ Шарпи се възмутилъ и сравнявалъ 
гръцкитѣ искания съ българскитѣ. Ген. Шарпи си служеше съ нашитѣ заварени 
чиновници, И чудно нѣщо: тия разхайтени, недобросъвестни и користни 
чиновници станаха изведнажъ примѣрни, изправни — за похвала. Генералъ 
Шарпи сѫщо ги хвалѣше. 

  
Азъ бѣхъ търговецъ въ Гюмурджина, съ много имоти и пари. Знаехъ доста 

гръцки езикъ — това по-после доста ми помогна. Знаехъ добре и турски. При 
режима на генералъ Шарпи ний българитѣ много добре живѣхме. Гърцитѣ 
пръснаха изъ Междусъюзническа Тракия много шпиони (дедективи). Въ Ксанти 
имаше гръцка войска, но бѣ подъ началството на генералъ Шарпи. 
Ординарецътъ на поручикъ Димитровъ, при скарване, съ поесокътъ си уби 
единъ гръцки войникъ, поставенъ предъ гръцката банка въ Гюмурджина. 

 Турцитѣ съжеляваха за бойкота срещу българитѣ по-рано. Видѣха, че 
българското чиновничество е добро. Ал. Грековъ, Ив. Алтъновъ и О. Обрейковъ 
повдигнаха българското име и достоинство предъ ген. Шарпи. 
Административната и финансовата машинария въ Междусъюзническа Тракия 
се движеше отъ българското чиновничество, съвършено сега преобразено. 

 Генералъ Шарпи устройваше публични игри съ сенегалски войници. 
Турци и българи задружно работѣха предъ генералъ Шарпи. Подадоха заедно 
нѣкои петиции. Ал. Грековъ, за съжаление, скоро бѣше отзо- 
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ванъ по искането на генералъ Д'Епре, по настояване на Бамбакасъ. 
 Ал. Грековъ настояваше българитѣ да си стоятъ, да не бѣгатъ и да не 

напущатъ роднитѣ си огнища. 
 Генераль Шарпи скоро се увѣри, че Междусъюзническа Тракия не ще 

остане автономна. Той казваше на българитѣ, че още окончателно сѫдбата на 
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тая провинция не е решена, гърцитѣ ще дойдатъ да я окупиратъ подъ 
протектората на Съглашението, по мандатъ отъ Франция, населението да не се 
смущава, да не се прави аларма. 

 На 27 май зараньта грьцки войски пристигнаха и окупираха Гюмурджина. 
Генералъ Шарпи съ генералъ Замбракакисъ посрещнаха гръцкитѣ 
окупационни войски. Бѣше издадена прокламация на български, турски, 
френски и гръцки, че Гърция е културна държава, никой да не се плаши и 
смущава, всичко ще бѫде зачетено. Още сѫщия день френскиятъ надписъ на 
моста бѣ замѣненъ съ гръцки. Следъ нѣкой день генералъ Шарпи си замина. 
Още преди това се вдигна и цѣлата българска администрация. 

  Начало на патилата ми. Като се явиха гръцкитѣ окупационни власти въ 
Гюмурджина, отначало 15—20 дни минаха мирно. Тѣ се държаха особено 
легално, когато се изтегляха френскитѣ войски. Ние българитѣ си имахме 
търговско дружество съ 3 милиона лева капиталъ. 

 Единъ день ни повикаха въ окрѫжното управление Тукъ бѣха гръцкиятъ 
генералъ, военниятъ комендантъ и окр. управитель Янопулосъ. При преводачъ 
единъ гръцки подофицеръ отъ Анхиало (Поморие), ни казваха следното: 
„Великиять Богъ нѣкога наказа нашия елински народъ, но сега се смили, 
грѣховетѣ сѫ простени и той ни казва: — Напредъ, народе, да си вземешъ 
земитѣ, черквата Св. София въ Костантинополъ! Ще изпѫдимъ турцитѣ до 
Кокина миля; оставатъ още неосвободени 
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нашитѣ провинции — Бургасъ („Пирго”), Варна, Филипополи и 

Станимака („ки микриа Еласъ Станимехо”), но за тѣхъ допълнително ще 
завиемъ дѣсното рамо и ще свършимъ. Може ли тия хора тукъ да сѫ българи, 
вижте имъ лицата, какви благородни физиономии, могатъ ли това да бѫдатъ 
варвари българи? Българската пропаганда ги е направила българи. Всички 
фирми по дукянитѣ да се промѣнатъ и хората да подадатъ декларации, че сѫ 
гърци”. Бѣхме нѣколко души, все гюмурджински българи търговци. Особено 
впечатление ни направи, когато ни описваше физиономиитѣ, правѣше ни 
красиви, а не грозни, каквито били българитѣ. Бѣхме съ Петко Поповъ, 
Рафаилъ Петровъ, Вълчо Михаиловъ, Матеевъ и още нѣкои. Отговорихъ азъ въ 
смисълъ: „Г-нъ генералътъ е зле осведоменъ, не сме чрезъ пропаганда 
направени българи, ние сме отъ селата наоколо, бащитѣ ни, чичовцитѣ ни, 
дѣдитѣ ни носятъ чисто български имена, тѣ сѫ си били българи и ние ще си 
останемъ българи, но ще бѫдемъ лоялни граждани и покорни предъ 
държавнитѣ закони, молимъ да ни се зачитатъ традициитѣ”. 
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 Генералътъ са озвѣри и прибледнѣ. Развика се на гръцки: „Махнете ги”, 
изпсува вѣрата ни, Пасхата ни, по 12 Фердинандовци имало въ сърдцата ни и т. 
н. Какъ ни посрещна — какъ ни изпрати! 

 Съ Петко Поповъ ни откараха въ зимника на общината, кѫдето бѣ (въ 
пощенското здание) гръцкото комендантство. Следъ като ни държаха тукъ 1 1/2 
день, викнаха ни въ коменданството и ни поискаха по 400 драхми (1 драхма = 8 
лв.) да ни преименуватъ на гръцки фирмитѣ. Пустнаха ни. Отидохме си и 
четемъ: „Ергостасионъ путопионъ Николаосъ Панагиото”; „Вивколулионъ 
Петросъ Пападополосъ”. Смѣнени бѣха фирмитѣ на всички българи: на Стоянъ 
Терзиевъ, Раф. Петровъ, Курти Николовъ, Дим. Табуровъ, Стою Са- 
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вовъ, Коста Матеевъ и др. Една фирма струваше 3000—3200 лв. 
 Така вървѣше. Следѣха ни дедективи. Отъ гърци научихме, че не ще ни 

пустнатъ да заминемъ за България. Казаха ни, да си мълчимъ, гърцитѣ воюватъ 
съ Турция, по никой начинъ, не ще искатъ да се види, че ни гонятъ. Да 
мълчимъ, че, въ противенъ случай, ще ни интерниратъ нѣкѫде 

  
Българитѣ си стояха по селата, тормозени отъ „апосъ пазми”, т. е. летящи 

отряди (деврие) отъ по 25 души начело съ единъ поручикъ, съ фелдфебелъ и пр. 
Тия отряди навсѣкѫде търсеха комити, орѫжие, забраняваха да се говори 
български. Навсѣкѫде вече бѣха поставени гръцки свещеници и учители. 
Казваха, че езицитѣ ще режатъ на тия, които говорятъ български, старитѣ 
заставяха да поздравяватъ на гръцки — съ „калимера” и „калиспера”. 
Тормозеха и турцитѣ, но българитѣ повече, макаръ съ турцитѣ да бѣха въ война. 
Къмъ българитѣ имаше мъсть, па се насаждаше и зависть търговска отъ 
гръцкитѣ търговци — ние българитѣ държахме търговията съ всички села. 

 Наложиха ми да имамъ гръкъ счетоводитель, контрола на касата ми, съ 3 
хил. драхми месечно възнаграждение, да не давамъ пари на комититѣ. Казваше 
се Одисей Кириякусисъ. 

 Моитѣ патила. — На 20 януарий 1921 г. единъ старши стражарь се яви 
при мене и учтиво ми съобщи да отида при окр. управитель. Излѣзохъ. Въ 
тѣсната уличка видѣхъ да стоятъ и ме чакатъ 3 въорѫжени лица. Подкараха ме 
подъ конвой. Явихъ се предъ генерала, коменданта и окр. управитель — бѣха и 
тримата заедно. Окр. управитель („номархосъ”) Янопулосъ бѣ страшенъ 
българоядъ. Като офицеръ билъ раненъ отъ българитѣ. Бѣхме съ Раф. Петрозъ. 
Питатъ ни: 

 „Кажете ни, идвали ли сѫ при васъ български офицери да подбуждате 
населението и пр.” 
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— Това е лъжа — 

заявихме единодушно съ 
бай Раф. Петровъ. 
Останахме тука при 
вашитѣ обещания. Всичко 
ще продадемъ и ще 
заминемъ за България. 

 Настояватъ, че сме се 
срѣщали съ български 
офицери, и че 
подготвляваме бунтъ. 
Явиха се при насъ въ 
стаята двама млади 
българи, неизвестно защо 
избѣгали отъ България, 
може би станало имъ 
криво за нѣщо — Коста Мавровъ и Илия Николовъ. Представиха ни ги за 
български офицери. Тѣ отказватъ, заявяватъ, че не ни познаватъ и т. н. 

 Какви бѣха тия двама нещастници? Тѣ разправяха, че били избѣгали отъ 
България, презъ границата, въ Одринъ, качили се на влака и стигнали въ 
Гюмурджина, на пѫть за Солунъ. Въ Гюмурджина ги зало- 
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вили. Въ куфаритѣ имъ намѣрили револвери и опойки нѣкакви. Заявяваха, 

че бѣгали отъ режима на Стамболийски. — Ние насаме съ тия лица не се 
срещнахме, та нищо не знаехме. 

 Съ Раф. Петровъ ни върнаха въ участъка (коуша). Изплашихме се. 
Виждахме, че работата отива на зле. Яви се при насъ Мичо Сарафина, гръкъ отъ 
Гюмурджина, съ единъ адвокатъ, изпратенъ отъ жената на Рафаилъ Петровъ. 
Ангажирахме за да ни защищаватъ, да правятъ постѫпки и ни освободятъ, 8 
души адвокати. Научихме се, че веднага следъ това всички били арестувани отъ 
окр. управитель Янопулосъ и държани 24 часа — щѣли били за пари да 
продадатъ отечеството си. 

 Знаехъ отъ по-рано, че ни следѣха. При мене въ дукяна ми постоянно 
идваше дедективътъ Анаяни, идваше и съ други лица, пиеха (не плащаха) и 
понѣкога той псуваше Гърция, но азъ се пазехъ, виждахъ, иска да ме подведе. 
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 Вечерьта въ коуша напихме пазачитѣ си, тѣ ни казаха, че заловенитѣ двама 
„офицери” българи били грозно бити наголо и по крака, но не казали, че ни 
познаватъ, защото и действително не се познавахме. 

Следъ 3—4 дни една вечерь и двамата съ Раф. Петровъ ни вдигнаха и ни 
откараха на гарата. Тукъ видѣхме и даамата български „офицери”. Ще ни 
каратъ за Одринъ. 

Подкупихме и напихме конвоиращитѣ ни стражари. Разправихме имъ, че 
по партизански работи ни каратъ, венизелисти сме. А бѣха вече роялиститѣ на 
власть, самитѣ стражари бѣха роялисти, казахме, че сме „българофони елини” 
отъ Гюмурджина. 

Научихъ, че у дома правили обискъ. У дома бѣха прибрани въ единъ 
сандъкъ дрехитѣ на генералъ Пашиновъ, оставени ужъ временно отъ него, но 
жена 
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ми успѣла предварително да ги изгори, та нищо не намѣрили. 
 Жената на Рафаилъ Петровъ бѣ гъркиня, но много обичаше мѫжа си и 

българитѣ. Рафаилъ Петровъ бѣ кръстенъ Руси Петровъ, но бѣха, преди това, го 
преименували на Рафаилъ Петровъ. Тя бѣ успѣла да ни даде, чрезъ единъ отъ 
стражаритѣ ни, едно писмо до адвоката Мурукисъ въ Одринъ. Придружаваха 
ни 10 души стражари. Адвокатътъ Мурукисъ въ Одринъ бѣ отъ стара Гърция, 
роялистъ, човѣкъ на Гунариса, който бѣ на власть министъръ-председатель на 
Гърция въ това време, противникъ на Венизелосъ. Мурукисъ е билъ нарочно 
изпратенъ въ Одринъ да организира роялиститѣ, противницитѣ на Венизелосъ. 

При едно нощно разследване въ Гюмурджина предъ генерала и окрѫжния 
управитель Янопулосъ, видѣхме, че сме наклеветени — Раф. Петровъ отъ гърка 
Василъ Чуридисъ, комуто бѣ направилъ толкова много добрини, и двамата 
бѣхме наклеветени писмено, като организатори на българитѣ, нарочно сме 
били останали въ Гюмурджина за това. Срещу насъ бѣха Тефикъ ефенди 
(турчинъ родомъ отъ гр. Пещера), бившъ гюмурджински депутатъ въ 
българското Народно събрание, гръцкиятъ дедективъ турчинъ Ахмедъ 
Теспечиолу и гъркътъ Христо Боятасъ. Обвиняваха ни жестоко: да бѫдемъ 
унищожени, опасни хора сме били, да не ни пускатъ въ България. 

Рафаилъ Петровъ се държа много доблестно. Заяви, че е 74 годишенъ 
българинъ отъ с. Кушланлий, което е раждало само българи, но е добъръ 
човѣкъ, нѣма деца и чужди деца презъ живота си не е убивалъ. 

Презъ нощьта на гара Дедеагачъ командантътъ търсѣше въ влака „двамата 
български офицери и ятацитѣ имъ”. Ние бѣхме съ белегчета на рѫцетѣ, караха 
ни като престѫпници. Но стражаритѣ ни, които 
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бѣхме здравата напили, ни освободиха рѫцетѣ въ вагона при пѫтуване. 

Стражаритѣ толкова бѣха унесени, нѣкои повръщаха, щото ние можехме лесно 
да слѣземъ отъ влака. Но кѫде можехме да избѣгаме? 

Зараньта на 24 януарий стигнахме въ Одринъ. Наредихме да се предаде 
писмото на адвоката Мурукисъ. Той билъ отишълъ на ловъ. Научихме, че 
всички стражари треперели отъ страхъ предъ Мурукисъ. Той билъ силенъ на 
деня. Пращалъ често стражаритѣ, за наказание, на фронта въ Мала Азия. Яви се 
при насъ. Даде бележка. Отведоха ни не въ общия затворъ, а въ стая съседна на 
общия затворъ, но пакъ затворени. Въ общия затворъ въ една стая бѣха 
набъкани 70 души: българи, гърци, турци, руси. Мизерия. На руситѣ, за да имъ 
дадатъ малко хлѣбъ, заставяха ги да пѣятъ нѣщо хорово. Тѣ пѣеха. Подиграваха 
се така съ хоровото имъ пѣене. Изнасилваха и женитѣ. 

  
Въ писмото до Мурукисъ бѣ писано: Янопулосъ го прекали къмъ 

българитѣ; тия хора ще ни сѫ нуждни при изборитѣ противъ Венизелосъ, 
понеже околията е българска и турска, а тѣ сѫ влиятелни. 

Трѣбваше да ни сѫди Воененъ сѫдъ. Виждаха; обаче, че не ще ни осѫдятъ, 
та поискаха на 12 февруарий нѣкакъ по другъ начинъ да ни очистятъ. Но 
Мурукисъ се научилъ и осуетилъ това. Откѫснаха ни отъ една група турци, 
която очистиха, насъ ни отдѣлиха отъ тѣхъ. 

Имаше голѣмъ глухъ антагонизъмъ между венизелисти и роялисти. Ние 
между стражаритѣ минавахме за страдащи венизелисти, тѣ бѣха сѫщо такива, 
та се отнасяха по-добре съ насъ. Готвѣше ни турчинътъ Хасанъ. Пари имахме 
предостатъчно. Карахме въ тая отдѣлна стая, при пазачи и други. 

На 2 априлъ при насъ се яви ядосанъ адв. Мурукисъ. Заяви на мене да 
намѣря начинъ и да бѣгамъ веднага, че ще бѫдемъ убити. Да не казвамъ това на 
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Рафаилъ, понеже той е старъ, не ще може да понесе едно бѣгство, ще бѫде 

заловенъ и ще изкаже, или ще се изплаши и предварително ще ни откриятъ. 
Мурукисъ се възмущаваше противъ военнитѣ, казвали му, че продава Гърция. 
Ние му бѣхме хубаво заплатили, но плащахме и на другитѣ, за да се спасимъ. 
Па бѣхме и невинни. 

Азъ се отнесохъ до готвача ни Хасанъ, да ми намѣри куриеръ да бѣгамъ въ 
България. Той преди това бѣ ми казвалъ, че турци прехвърляли границата и 
бѣгали въ България. Насъ съ Рафаилъ Петровъ ни държаха хлабаво като 
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„венизелисти”. Всички чакаха да падне Гунарисъ, страхуваха се отъ изпращане 
на фронта. Въ съседната стая — затворъ бѣха и ония двама български 
„офицери”. Хасанъ ми намѣри куриеръ. Презъ нощьта той ще дойде на 
чешмата и ще мие шише за вода, ще има метната на рамо бѣла кърпа. Това бѣ 
уговорения знакъ. . . 

Напихъ хубаво стражаритѣ. Нахранихъ ги съ пържена риба. Решихъ да 
бѣгамъ, наближихъ чешмата и видѣхъ турчина на чешмата съ бѣлата кърпа. 
Размислихъ за семейството си, за децата си, тѣ да не пострадатъ следъ това. 
Върнахъ се и си легнахъ. Но не можахъ да заспя, възбуденъ бѣхъ. Станахъ и 
отидохъ пакь при чешмата да бѣгамъ . . . но турчинътъ съ бѣлата кърпа вече го 
нѣмаше. Върнахъ се сломенъ. Пакъ не можахъ да заспя. . . 

Зараньта на 3 априлъ 1921 год., въ 8 1/2 часа, пристигна отъ коменданството 
единъ лохагосъ (поручикъ) и потърси задържанитѣ, въ голѣмата стая. 
Костадинъ Мавровъ и Илия Николовъ — българскитѣ двама „офицери”. 
Попита старшията за тѣхъ и той отговори: — „Тука сѫ”. 

  
— Въ два часа ще бѫдатъ на наше разположение! — нареди поручикътъ и 

си замина. 
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Старшията се измами и ме пита : — Какво сѫ направили тия хора? 
 — Нищо не зная! — отговорихъ азъ. 
 — Какъ нищо не знаешъ? Нали заедно дойдохте? 
 — Да, но тѣхъ ги взеха отъ затвора, а насъ ни задигнаха отъ канторитѣ ни. 
 — Жалко — прибави старшията — ще ги убиятъ! 
 — Откѫде знаешъ? — запитахъ азъ. 
 — Щомъ отъ коменданството кажатъ „на наше разположение”, ние ги 

отписваме, — това значи. 
 Къмъ 10 часа дойде другъ поручикъ и попита старшията: 
 — При васъ ли сѫ задържани Никола Панайотовъ и Рафаилъ Петровъ? 
 Старшията се стресна и отговори: „Да” 
 — Въ 4 часа ще бѫдатъ на наше разположение. 
 Щомъ се махна поручикътъ, понеже старшията разбра и ние какви хора 

сме, веднага отвори вратата на затворническата стая и, изплашенъ, ни каза да 
влеземъ по-скоро вѫтре. 

 — И ние ли, г-нъ старши, ще бѫдемъ убити? — попитахъ го азъ. 
 — Какво да правя азъ, отговаря ни той и ни тика въ стаята, света 

Богородица и Богъ да ви помагатъ, не мога да пострадамъ за васъ!. . . 
 Старшията прибледнѣ, като видѣ, че не сме били „венизелисти”, а нѣщо 

друго. обречено на убиване. 
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 Влѣзохме въ голѣмата затворническа стая. Тукъ имаше къмъ 70 души: 
българи, турци, нѣколко руснаци отъ Врангеловата армия, една изплашена 
рускиня. Миризма нетърпима. Намѣрихъ Адилъ бей отъ Родосто. Разправихъ 
му положението си. Разправихъ и съжалявахъ, че не избѣгахъ. Разправихъ и на 
двамата български „офицери”, че въ 2 часа ще бѫдатъ вдигнати оттукъ и убити, 
а ние съ Раф. Петровъ — въ 4 часа. 
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Рафаилъ ме упрекна, че не съмъ избѣгалъ, трѣбвало да му кажа и той щѣлъ 

да ме съветва да избѣгамъ. „Офицеритѣ” съжаляваха, че не сѫ избѣгали още отъ 
влака, при откарването имъ за Одринъ. Единиятъ потърси орѫжие, ножъ или 
що да е. Нищо нѣмаше. Намѣри се една германска чекия (ножче). 

 Въ 2 часа се яви поручикътъ. Поиска отъ старшията 7—8 души стражари, 
за да конвоиратъ двамата българи. Стражарътъ отговори, че нѣма, ще даде само 
двама, понеже другитѣ сѫ нуждни, за да пазятъ арестантитѣ. 

 — Защо не си взе стражари отъ коменданството? 
 — И тамъ нѣма достатъчно. Изпратиха ги изъ селата да ловятъ турци. 
 — Нали ще ги водите въ България, достатъчни сѫ двама стражари. Тоя 

разговоръ ние слушахме, чуваше се презъ прозореца. Разбрахме, и защо се каза 
„нали ще ги водите въ България”. 

 Изведоха двамата български „офицери”. Завързаха ги заедно за рѫцетѣ, 
като на единия остана свободна лѣвата рѫка, а на другия — дѣсната. Поискаха 
да пиятъ вода; пожелаха да взематъ и дрехитѣ си. „Ние ще ви ги изпратимъ”, 
отговориха имъ. 

 — Кѫде ще ни водите? — попитаха българитѣ. 
 — Въ България. 
 — Нали сега нѣма влакъ за България? 
 Азъ казахъ: „Богъ да ги прости!”. . . 
 Подкараха ги 2 дедектива, 2 стражари и предъ тѣхъ на конь каченъ 

поручикътъ. 
 Задъ вързанитѣ двама българи вървѣше стражарьтъ Паскалаки, низичекъ 

атинянинъ, наметналъ пушката и държеше вѫжето на вързанитѣ. Предъ 
българитѣ бѣ другиятъ стражарь, едъръ критянинъ. Следъ Паскалаки следваха 
двамата дедективи, въорѫжени съ револвери. 
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Тръгнаха. Всичко това ние гледаме презъ прозореца. Не ги обискираха. 
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 Ние чакаме вече нашия редъ. 
 Въ 4 часа се яви другъ поручикъ, съ 6 души стражари. Носи белекчета. Ние 

виждаме, че сега всичко е засилено, въ повече. Стражари сѫ имъ пристигнали. 
Заявихъ на Адилъ бей, на турци и българи да съобщатъ, който отъ тѣхъ остане 
живъ, на семейството ми, че на 3 априлъ 1921 година съмъ убитъ. Плакаха 
всички около насъ. 

 Поставиха ни, съ Раф. Петровъ, белекчета на рѫцетѣ. Въ тоя моментъ 
видѣхъ образа на сина си! 

 
Тъкмо ще тръгваме, яви се единъ кавалерийски подофицеръ пеша и 

съобщи: „Никола Панайотовъ и Рафаилъ Петровъ до второ разпореждане да 
останатъ!” 

 Появи се споръ между офицера и подофицера. Ние слушахме. 
Поручикътъ каза на подофицера: дай ми писмено нареждане, така не може! 

 — Азъ съмъ гръцки подофицеръ и трѣбва да ми вѣрвашъ. Това е заповѣдь 
на генералъ Монферантосъ, командуващъ гръцката тракийска армия. 

 Силно разядосанъ, поручикътъ ни тикна обратно въ затвора. Свалиха ни 
белекчетата. Поручикътъ веднага се затича, да види, какво е това нареждане. 

 Въ затвора ни посрещнаха съ „Хаиръ олсунъ!” 
 — Временно, нѣколко часа животъ още! — отговарихъ азъ. 
 Почнахме да тълкуваме тоя обратъ: дали приятели въ България не сѫ 

направили нѣкакви решителни постѫпки, или пъкъ гърцитѣ сѫ разбити въ 
Мала Азия? И т. н. Давящиятъ се залавя и за сламката. Надеждата . . . тя пакъ се 
мѣрка предъ насъ и ни завладѣ. 

 Следъ като мина половина часъ, яви се низкиятъ стражарь, атинянинъть 
Паскалаки, който държеше вѫжето на вързанитѣ двама български „офицери”, 
и 
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възбудено ми вика: „Бре, кирие Панайоту, какви бѣха тия българи, бе, 

комитаджии, но тѣ били добри хора, тѣ ... подариха живота”. 
 Разправи ни какво станало: 
 Излѣзли отъ Одринъ, на изтокъ. Вече били къмъ 3 1/2 километра вънъ отъ 

града. Тамъ билъ опредѣленъ нѣкѫде тѣхния гробъ. И вашиятъ билъ тамъ 
опредѣленъ, но сега на васъ нѣма, бѣхъ при генерала, чухъ че нареди, да се 
отложи вашето отвеждане за тамъ. 

Като вървѣхме, отбихме се въ единъ страниченъ пѫть. Българитѣ, дочухъ, 
че си говорѣха нѣщо, не зная какво. Веднага съ свѣткавична бързина се видѣхъ 
хванатъ, рѣзнаха вѫжето съ ножче, грабна ми единиятъ пушката и застреля 
стражара Хараламби критянина, който вървѣше предъ българитѣ. Дръпнаха ме 
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при убития, взеха му пушката. Всичко не разбрахъ какъ стана! Въ това време 
поручикътъ удари да бѣга съ коня си, падна му пушката на земята, отиде доста 
далеко и гръмна въ въздуха съ револвера си. Дедективитѣ, разбира се, сѫщо 
хукнаха да бѣгатъ назадъ, на единия падна револвера. 

Като взели пушката на убития стражарь, казали на Паскалаки: „Ние 
избѣгахме отъ България, смѣтахме Гърция за човѣшка държава, но ето невинни 
страдаме. Съжаляваме, че убихме тоя стражарь, следъ насъ идватъ Никола 
Панайотовъ и Рафаилъ Петровъ, и тѣ сѫщо сѫ невинни, но ние ще разгласимъ 
изъ цѣлия свѣтъ тия жестокости. Подаряваме ти живота, за да видишъ, какви 
хора сме!” 

 — Добри, отлични хора! — повтори на нѣколко пѫти Паскалаки. Всичко 
това той разправилъ на генералъ Монферантосъ. Смутила се гръцката власть. 
Затова къмъ насъ издадоха известното нареждане. 
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Научихме, че поручикътъ билъ деградиранъ и арестуванъ. Гърцитѣ се 

страхуваха отъ разгласяване на тия убийства, вършени отъ официалната власть. 
 Кои бѣха тия двама смелчаци българи Константинъ Мавровъ и Илия 

Николовъ? Нищо не научихъ и до сега. Въ всѣки случай, тѣ прехвърлиха 
границата на България. Не зная сѫщо, дали действително сѫ били офицери, 
може би запасни офицери презъ войната, защото много за кратко се 
срещнахме съ тѣхъ и при много тежки обстоятелства. 

Въ затвора се коментираше случката за избѣгалитѣ двама българи. 
Очудваха се, какъ е могло да стане това като сѫ били вързани. Двама „вързани 
българи” избѣгали изъ рѫцетѣ на въорѫжената стража! 

 На 4 априлъ при насъ се яви адвоката Маякосъ пратенъ отъ Мурукисъ. Въ 
сѫщность Маякосъ се яви, ужъ, при други арестанти, а се срещна и съ насъ. На 
Мурукисъ вече не позволявали да се явява при насъ. Той ни каза: „Утре ви 
изпращатъ за о-въ Милось, да внимавате изъ пѫтя, може да ви отровятъ, да не 
пиете конякъ и друго, ако ви поднасятъ”. 

 Помолихъ го да издействува, да ни изпратятъ презъ Атина, а не презъ 
Солунъ. Надѣвахме се въ Атина да ни спаси Д-ръ Мачопулу, който бѣ тамъ, 
родомъ отъ Гюмурджина. Казахме на Маякосъ, че за това (ако ни преведатъ 
чрезъ Атина) ще дадемъ и пари. 

 Яви се той при насъ наново. Дадохме на „Генекосъ диикитисъ тисъ 
хорофилакисъ” (Главн. управитель на стражата на губернаторството въ 
Одринъ) по 12 хил. драхми, на адвоката Маякосъ обещахме 6 хил. драхми (той 
ни заяви: „каквото искате”). Изпрати телеграма до семействата ни въ 
Гюмурджина за паритѣ. Издействуваха ни така отиване презъ Атина, 
придружени отъ 12 въорѫжени ординарци, които бѣха претоварени отъ 
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офицеритѣ си съ разни вещи отъ Одринъ — за офицерскитѣ имъ семейства. 
Всѣки офицеръ е гледалъ 
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въ тоя конвой да зачисли своя ординарецъ. Въ Одринъ, отъ турцитѣ, бѣха 

се награбили съ разни вещи. 
 На Гюмурджинската гара се явиха жена ми, децата ми и Рафаилица. Тѣ 

донесоха пари. Дадоха ги на Маякосъ, който, по наше искане, пѫтуваше съ насъ 
и бѣ въ съседното купе. Съ знакъ, казахме да му предадатъ паритѣ. Опитахъ се 
да цѣлуна сина си, но той избѣга отъ мене. 

 
Фотографирваха ни и следѣха навсѣкѫде за самоличностьта ни. Стигнахме 

въ Солунъ. Съ Рафаилъ двамата единъ о другъ сме завързани съ белекчета (за 
рѫцетѣ). Ние вървимъ единъ до другъ и ги криемъ въ джеба на палтото. 
Старшията на командата ни, отъ 12 души, се оказа добъръ човѣкъ. Вмѣсто да ни 
откара въ коменданството въ ареста, слѣзохме въ единъ хань. Възнаградихме го 
съ 3 хил. драхми. Казахме, че въ хана разноскитѣ ще сѫ наши. 

 Въ хана се яви гръкъ желѣзничарь, комунистъ, видѣ се съ шефа на 
командата ни, неговъ братовчедъ, не били се отдавна виждали. Желѣзничарьтъ 
агитираше за комунизма. Даде му една комунистическа брошура. Но тоя 
комунистъ, като научи отъ братовчедъ си, че сме българи, развика се още по-
разпалено срещу насъ: — „Българи ли . . . тѣхната майка българска!” . . . 
„Извинявайте, господине. викамъ му азъ, нали говорѣхте за братство между 
народитѣ?”. . . — „Вие сте потомци на Крума, коренъ да не остане отъ вашето 
семе!”. . . Намѣси се старшията—братовчедъ и ни избави отъ тоя побѣснялъ 
българоядецъ комунистъ. 

Въ Атина. — Следниятъ день тръгнахме за Атина. Жената на Рафаилъ бѣ 
телеграфирала на Д-ръ Мачопулосъ. Жената на последния бѣ нѣкаква роднина 
на Рафаилица. Мачопуловица минаваше отъ български произходъ. Изобщо, 
отъ какъвъ произходъ бѣха тия „гъркини”, не зная. Д-ръ Мачопулосъ вече бѣше 
се застѫпвалъ за освобождаване на наклеветени българи 
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и успѣваше да ги освободи. Бѣ освободилъ Ник. Керемидчиевъ, 

интерниранъ въ Атина, да се движи свободно изъ града, съ условие да се явява 
всѣки день въ участъка. Ник. Керемкдчиевъ ни посрещна на гарата. Мачопулосъ 
вече се билъ застѫпилъ за насъ, но насъ отъ комендантството веднага ни 
изпратиха въ Пирея и ни качиха на параходъ, за о-въ Милосъ. Обаче, Д-ръ 
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Мачопулосъ се яви, преди да тръгне парахода, и ни свали. Върнаха ни въ Атина. 
Настанихме се въ хотелъ, при условие три пѫти на день да се явяваме въ 
„Тмима катидьокшионъ” (обществена безопасность). 

 Първитѣ гръцки избори за народни представители въ Гюмурджина и, 
изобщо, въ Тракия бѣха станали още преди да ни задържатъ. Въ новитѣ земи 
бѣха спечелили венизелиститѣ, макаръ обшо въ Гърция, да бѣха спечелили 
роялиститѣ. Мачопулосъ бѣ пропадналъ въ Гюмурджина като роялистически 
кандидатъ. Но се тъкмѣше касирането на венизелисткитѣ избраници и 
произвеждане на нови избори. Д-ръ Мачопулосъ разчиташе да бѫде избранъ 
като роялистъ при нашето съдействие. Знаеше, че ние имаме влияние срѣдъ 
българитѣ. 

 
Въ Атина намѣрихме много интернирани българи, както и турци отъ 

Одринъ, Смирна и другаде. Въ Мала Азия войната межцу турци и гърци 
продължаваше. Въ Зап. Тракия надъ българитѣ се сипѣха побоища и селяни 
бѣка интернирвани. Мобилизиранитѣ българи, като гръцки войници, 
пристигаха отъ Западна Тракия въ затворени вагони и ни разправяха потресни 
сведения за гръцки жестокости спрямо българитѣ. Тия българи, гръцки 
войници, се изпращаха на фронта въ Мала Азия. 

 Д-ръ Мачопулосъ бѣ близъкъ съ Стаисъ, министъръ на вѫтрешнитѣ 
работи. Съ семействата си бѣхме въ връзка чрезъ пѫтуващи гърци. По пощата 
писмата ни не отиваха. Имало 
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писано нѣщо въ в. „Ново време” (мисля, че такъвъ бѣ вестника), та въ 

Гюмурджина искали отъ семействата ни да бѫде опровергано. — Въ Атина се 
запознахъ съ Кязимъ бей. Най-после и той ми се довѣри. 

Явихме се съ Рафаилъ при м-ръ председателя Гунарисъ. Не се съгласи да 
ни пустне да си отидемъ. Имало подозрения противъ насъ. Нареди да се 
явяваме въ обществ. безопасность на три дни веднажъ. Въ Гюмурджина наново 
се произведоха избори. Писахме писма въ българскитѣ села. Д-ръ Мачопулосъ 
го избраха за депутатъ. Избори бѣха произведени и въ Изт. Тракия. Навсѣкѫде 
спечелиха „роялиститѣ”. Видѣхме се съ избрани турци депутати. 

Въ Атина видѣхме интересни нѣща. Тѣ се видѣха чудни и за самитѣ турци. 
Сѫществуваха „домъ търпимости” отъ момчета. Веднажъ помакътъ депутатъ 
Афузъ Али билъ подмаменъ въ такъвъ домъ, като го видѣли въ турска чалма, и 
едва се избавилъ. Разправяше ми тая картина помакътъ на хубавъ български 
родопски езикъ и се възмущаваше. Афузъ е билъ радославистки депутатъ и въ 
нашето Народно събрание. 
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 (Майка ви да еба гръцки педерасти! Гърците дадоха на Европа две 
отвратителни неща – Демокрацията и Педерастията!) 

 Какво намѣрихме въ Гюмурджина. — На 17. ... 1921 година се върнахме въ 
Гюмурджина. Имотитѣ ни бѣха разграбени. Бѣ запазенъ само чифлика ми въ 
Джамбазъ. Българитѣ въ Гюмурджина бѣха омарлушени, отчаяни. Всички бѣха 
подъ наблюдение. Въ селата тормозъть бѣ още по-голѣмъ. Имаше много 
интернирани селяни въ стара Гърция и островитѣ, но не още цѣли села. 

 Какво бѣ положението въ другитѣ околии? Разправяха се страшни нѣща. 
На интерниранитѣ се конфискуваха имотитѣ и се разграбваха. Прочути 
българоядци бѣха: Анаяни, воененъ отъ Гюмурджинското коменданство, 
Кочопулосъ, сѫщо воененъ, окрѫжниятъ управитель Янопулосъ. Роялиститѣ на 
Гунариса 
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бѣха спечелили изборитѣ. Роялиститѣ, ужъ, искаха по-леко да се отнасятъ 

съ българитѣ, но всички чиновници бѣха лоши за българитѣ. 
 Замрѣла бѣ и търговията. Никаква българска черква, никакво българско 

училище. Задължаваха ни да пращаме децата си въ гръцки училища. Откриха 
вечерни училища за възрастнитѣ българи. 

Но положението още повече се влоши. По границата се явиха наши чети. 
Гръцкитѣ търговци имаха специални грижи да преследватъ българскитѣ 
търговци. Нашитѣ врагове бѣха най-вече изъ тия срѣди. Частичнитѣ 
интернирания продължаваха. Летящитѣ военни отряди — нашитѣ ги наричаха 
по турски ,девриета”, а гърцитѣ — „апоспазми”, се движеха изъ селата и 
всѣваха ужасъ. Войната въ М. Азия, каточели бѣ въ застой, но продължаваше 
изтощително. Не бѣ почнала главната последна офанзива. Опитахме се да си 
извадимъ паспортъ и заминемъ за България. Дадоха ми да разбера, че това мое 
искане е опасно 

 Започнахъ да купувамъ тютюнъ съ гръкъ съдружникъ, Христохоидисъ, 
който живѣеше повече въ Атина, гръкъ отъ Янинско. Той много мразѣше 
гърцитѣ. 

Въ началото на 1923 г. започнаха масовитѣ интернирвания на българитѣ, 
собствено това бѣха изселвания. Въ началото на пролѣтьта, тъкмо овцетѣ се 
агнѣха. Стадата се разпиляваха. Военнитѣ команди сѫ хвърляли изъ дракитѣ 
малкитѣ агнета. Селянитѣ, кой каквото взелъ въ рѫце отъ покѫщнината, 
бохчичка дрехи, тръгваха подъ конвой за Дедеагачъ. Покѫщнинага е била 
разграбвана. Нѣкѫде се създаваха изкуствено инциденти. Напр. отъ с. 
Чобанкьой предварително задигнали 25—30 души първенци, откарали ги и ги 
затворили въ единъ вагонъ на гара Бадома. Презъ нощьта били хвърлени 
нѣколко бомби, затра- 
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кала картечница: български комитаджии, ужъ, дошли да освобождаватъ 

арестуванитѣ. 
 Следниятъ день зараньта се отправила военна команда за селото, вдигнала 

цѣлото село и разграбила стока и покѫщнина. Чобанкьойци бѣха изпратени на 
островъ Критъ, въ залива Суда, въ една изоставена казарма. 

Вѣче бѣха дошли групи бѣжанци отъ Източна Тракия. Гръцката армия въ 
Мала Азия бѣ разгромена. Такива бѣжанци отъ Лозенградско бѣха се настанили 
и въ Гюмурджина. Женитѣ говорѣха български: — „Тръгнахме, казватъ, съ 
войската”. Имаше настанени бѣжанци по селата въ българскитѣ кѫщи. Мисля, 
че тия бѣжанци започнаха да прииждатъ още презъ есеньта на 1922 г. Бѣхме съ 
впечатление, че съ идването на гръцкитѣ бѣжанци бѣ вече решено масовото 
изгонване на българитѣ отъ Западна Тракия. Положението на българитѣ, 
именно, се особено влоши съ идването на тия бѣжанци. Българитѣ трѣбваше да 
„дѣлятъ” съ тѣхъ кѫща, покѫщнина, нива, стока. 

Понеже ни заставиха да изпращаме децата си въ гръцкитѣ училища, азъ 
изпратихъ моята голѣма дъщеря въ еврейското училище, което остана да 
сѫществува. Това направиха още десетки български семейства. Изобщо, евреитѣ 
се държаха добре съ насъ. Преди, при арестуването ми въ Одринъ, съ слугинята 
си изпратихъ у едно еврейско семейство въ Гюмурджина сумитѣ 800 хил. лева, 
пакъ 800 хил. лева, 400 турски златни лири, 200 английски златни лири. Паритѣ 
изпратихме въ престилката на слугинчето безъ никакви документи. Получихъ 
си ги после. Еврейското учил. настоятелство, обаче, бѣ заставено да изпѫди 
всички ученици-българчета. Забелязала ги, че за тамъ отиватъ, една гръцка 
учителка. 

Пратихъ дъщеря си въ гръцкото училище, II-ро отдѣление. Отъ” Златка” 
нарекоха я „Хрисанти”. Но 
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тукъ не се всаждаше гръцки национализъмъ, а жестокость и дива умраза 

срещу българитѣ. Понеже бѣхъ прибралъ у дома на квартира левантинеца 
Жирò съ жена му, съ него водѣхме споръ — защо да не пращамъ, казваше ми 
той, дъщеря си въ гръцкото училище. Като му показахъ читанката на дъщеря 
си, той прочете: „та онера тон елинон ине на фоневи туркон ке вулгарон.” 
Безпредметенъ остана и спорътъ ни съ г. Жиро, кои сѫ по-културни, българитѣ 
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или гърцитѣ. Понеже още сѫществуваше въ Дедеагачъ френския девически 
колежъ, пратихъ тамъ дъщеря си. 

Гърцитѣ бѣха претърпѣли поражението си въ Мала Азия при р. Сакария. 
Спомнямъ си, какъ тѣ бѣха се изплашили въ Зап. Тракия при вестьта за това 
поражение. Настѫпи суматоха и паника въ Гюмурджина. Граничаритѣ 
войници бѣха напустнали границата. Въ Гюмурджина настѫпи време на 
анархия и бунтъ. Комендантътъ обяви: „Стамболийски заяви, че нѣма да 
позволи нито на войникъ, нито на комитаджия да минатъ границата”. Настѫпи 
успокоение. 

Интернирането ми. — На 3 мартъ 1923 год. вдигнаха ни съ Раф. Петровъ, 
Ив. Вълчевъ, Коста Матеевъ, Братя Найденови, Курти Николовъ и Ив. Кондевъ. 
Презъ нощьта ни откараха на гарата. При минаване край нашата кѫща, 
снабдихъ се съ пари. Откараха ни въ Солунъ. Тукъ се видѣхъ съ моя 
съдружникъ. Той не прие да прехвърля тютюнитѣ си на негово име. Оттукъ ни 
откараха въ Атина. Следниятъ день ни натовариха въ параходъ за Критъ. 
Свалиха ни въ гр. Канея („Ханя”). Навсѣкѫде свѣряваха самоличностьта ни съ 
портрети наши, които имаха на табло. 

Въ Канея ни разрешиха да слѣземъ въ хотелъ. Следъ нѣколко дни ни 
отведоха въ единъ лагеръ край града, изоставена казарма, наречена „Русиконъ 
табия”. Тукъ намѣрихме българи селяни мѫже, жени, деца около 500—700 
души изъ Дедеагачкитѣ и 
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Гюмурджинскитѣ български села, тукъ бѣ Табакъ Никола отъ Дедеагачъ и 

други първенци българи отъ тоя градъ. 
 Пазеха ни войници, имаше караулъ, нѣкакъвъ взводъ или рота. 

Войницитѣ викали български момичета да имъ чистятъ, закачали ги, 
момичетата се разпищѣли. Чулъ това Ив. Кондевъ, влѣзалъ въ коуша, грабналъ 
една пушка, но го хващатъ и го арестуватъ. Братътъ на едно отъ момичетата 
билъ нѣкѫде гръцки войникъ. Чухме, че ще застрелватъ Иванъ Кондевъ. Явихме 
се при военния губернаторъ. Разправихме му всичко. Казахме, че момичето има 
братъ гръцки войникъ, който въ този моментъ се бие за Гърция. „Бие се по 
принуждение”, заяви губернаторътъ. Освободиха Ив. Кондевъ. Една жена роди 
момче. Всички тия интернирани българи — мѫже, жени, деца и старци — 
образуваха „I-ва пленническа рота”. 

По-първитѣ отъ насъ 10—12 души ни вдигнаха оттука и ни откараха 1—2 
клм. отъ Канея въ Текето, кѫдето имаше интернирани турци. Смѣсиха ни съ 
турцитѣ. Образувахме „II пленническа рота”. [1] 

Чухме, че въ Суда чобанкьойци, интернирани тамъ, мратъ отъ гладъ. 
Разстоянието е нѣколко километра отъ Канея. Бѣхме вече привлѣкли, съ пари и 
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пр. старшията Манолаки. Съ негово разрешение двама съ Ник. Керемидчиевъ, 
съ една бричка, отидохме да видимъ чобанкьойци. Взехме и пари — отъ Раф. 
Петровъ, Ив. Вълчевъ и др. Намѣрихме чобанкьойци — само жени, старци и 
деца, младитѣ мѫже бѣха взети гръцки войници. Действително ги намѣрихме 
да умиратъ отъ гладъ: понеже ги държали „свободни”, не имъ давали нищо за 
ядене. Нещастнитѣ продавали 

  
  
1. Въ о-въ Критъ и въ далечни минали вѣкове българи сѫ билки изпращани въ тежко 

положение. Презъ срѣднитѣ вѣкове тукъ сѫ били продавани като роби много българи (вм. Д-ръ 
Ив. Сакѫзовъ, Мак. прегледъ г. VII. кн. 2 и 3, 1932 г.) 
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всичко, каквото имали: гривни, обици. Ходили до Канея да работятъ и 

просятъ. Яли и трева. Бѣха настанени въ изоставени казарми. Суда тукъ е пустъ 
заливъ, ненаселенъ. Цѣлото с. Чобанкьой бѣ тука. Дадохме имъ малко пари и 
дрешки (ризки), които донесохме. Изпратихме имъ после още. 

Организирахме ги да се явятъ предъ военния комендантъ Маркосъ (отъ 
Янина) и да викатъ „псуми” (хлѣбъ)! Това направихме чрезъ Петко Мюфтиевъ. 
Това тѣ направиха. Маркосъ имъ заявилъ, че нѣма. 

Въ Канея намѣрихме братя Чолакови отъ Македония, които отъ 7 години 
били тукъ. Тѣ много ни услужиха. Понеже бѣха свободни, дадоха ни полезни 
сведения. 

Направихме заявление до английския консулъ, до италианския и френския 
въ Кенея, за положението на чобанкьойци въ Суда, че мратъ отъ гладъ. Написа 
го Ив. Парлапановъ, сѫщо случайно интерниранъ тукъ, заловенъ въ Одринъ 
като „заподозрѣнъ” (ипоптосъ). Едно момче отъ чобанкьойци, следвало 
известно време въ колежа въ Дедеагачъ, знаещо френски езикъ, занесе 
изложението на консулитѣ. По-добре го посрещналъ италиянскиятъ консулъ, 
обещалъ да пише на американския „Червенъ кръстъ”, на представителството 
му, въ Атина. Това изненада гърцитѣ, понеже ги изложи предъ американцитѣ. 
Ротниятъ Магриплисъ после търсѣше „мюфтия” да го намѣри. Ние разбрахме, 
какво търси и кого, казахме му че мюфтията е въ Драма (т. е. мюфтия има въ 
Драма, а не тука). 

 Американскиятъ Червенъ кръстъ се яви въ Суда съ захарь и др. 
Приготвиха се, най-после да помагатъ и гърцитѣ. До края на заточението имъ 
вече чобанкьойци бѣха подпомагани. 

Умрѣ една българка отъ интерниранитѣ. Гръцкиятъ свещеникъ отказа да я 
опѣе, че не била християнка. 
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Въ Критъ имаше голѣма простотия. Не знаеха да правятъ краве масло. 

Едно 8 годишно момиченце, отъ интерниранитъ българи, чистело и ресало 5 
годишното си сестриче. Дветѣ бѣха сирачета, майка имъ умрѣла, а баща имъ бѣ 
гръцки войникъ. Това видѣлъ Ем. Попадурусъ, братовчедъ на Венизелосъ, но 
роялистъ и голѣмъ неговъ врагъ, и се развикалъ:— Та това ли сѫ комитаджиитѣ, 
опасни за държавата ни? Боже, Боже! 

На 17 августъ 1923 год. почнаха да освобождаватъ на части интерниранитѣ 
българи въ Канея и Суда. Азъ тръгнахъ самъ, на мои разноски — не съ групитѣ. 
Въ Атина намѣрихъ Раф. Петровъ, Юсрефъ бей отъ Дедеагачъ съ сина си, и тѣ 
интернирани. Раф. Петровъ, толкова спокоенъ и коравъ българинъ, се 
разчувствува въ хотела. „Ще отида въ България; 42 години се водя съ жена си, — 
ако не дойде тя, ще я оставя!” Това той ми заяви. Искаше да ликвидира съ 
имотитѣ си и да направи благотворително завещание. Деца нѣмаше. Това, 
обаче, той не можа да направи. Настояваха гърци предъ него въ Гюмурджина, 
забави се и скоро той се помина. 

Въ Атина се срещнахъ съ жената на Христохоидисъ. Отъ това семейство 
получавахъ пари. Христохоидисъ ми запази семейството въ Гюмурджина. 

Въ Солунъ слѣзохъ въ хотелъ „Акрополи”. Искахъ да бѫда самъ въ стая. 
Случихъ се съ още едно лице, казаха ми, че е отъ Скопие. Влѣзохъ късно, 
заварихъ го въ стаята и го поздравихъ съ „добъръ вечерь”. Отговори ми. 
Почнахме да говоримъ, той криви езика си на сръбски. Като му казахъ, че съмъ 
отъ Гюмурджина, веднага скочи и ме позна. Бѣ ординарецъ презъ войната, та се 
познавахме отъ Гюмурджина. 

Стигнахъ въ Гюмурджина. Казаха ми, че следъ нѣколко дни ще идва 
комисия — „гръцко-българската комисия по изселване”. Научихъ, че 
пристигналъ г. 
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Джуджевъ съ часть отъ тая камисия. Никой българинъ не смѣе да се яви 

при Джуджевъ. Па и той си стои въ хотела и при никого не отива. Не познава 
българитѣ. Атмосферата между българи и гърци се умекоти. Връщатъ се 
интерниранитѣ. Селата бѣха окупирани отъ гръцки бѣжанци. 

Гърцитѣ следятъ кой ще отиде при г. Джуджевъ. Отивамъ къмъ хотелъ 
„Константинополъ”. Решихъ се. Единъ дедективъ ме подсеща, че Джуджевъ е 
въ хотела, че ме следи другъ дедективъ. Казахъ, че отивамъ при българския 
представитель въ комисията. 
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Чукамъ на вратата. Г-нъ Джуджевъ се бѣ заключилъ. Обажда се на 
френски. Съобщихъ си името и казахъ: — „Искамъ да дойда при васъ”. Влѣзохъ 
въ стаята. Виждамъ, че не ми вѣрва. Заявихъ му, че отскоро съмъ се върналъ отъ 
Критъ и искамъ да се изселя въ България. При него сѫ идвали „българи” и 
искали да го подвеждатъ, та Джуджевъ вече нѣмаше вѣра. Обяснявахъ открито 
моето положение, да го увѣря. Въ кѫщи всички треперѣха, когато видятъ 
стражарь — „идва за татко”. Несигуренъ животъ, не може да се живѣе. 
Склонихъ г. Джуджевъ да излѣземъ заедно. Срещнахме нѣкои българи. Следятъ 
ни дедективи. 

Отидохме у дома. Убеди се, че е въ българско семейство, Запита децата. 
Каза ми, че нѣмали още нареждане за изселване българитѣ отъ Тракия, а за 
българитѣ отъ Македония, и че само минаватъ презъ Гюмурджина, за да се 
информиратъ. Заминаха си. 

 Единъ день научихъ, че пристигнала Главната гръцко-българска комисия. 
Отидохъ при Апостолъ Шужисъ, кметъ на Гюмурджина, съ молба да разреши 
българинътъ отъ комисията г. Робевъ да бѫде въ моята кѫща. Бѣхъ научилъ, че 
му опредѣлили една гръцка кѫща. Отказа ми. Казахъ, че ще се оплачимъ на 
англичанина представитель въ комисията, че не ни позволяватъ да влѣземе въ 
сношение съ българския представи- 
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тель. Кметътъ попита по телефона генералъ губернатора. Той сѫщо 

отказва. Кметьтъ му съобщава, че ще се оплача. Разбрахъ, че генералъ 
губернаторътъ ме нахока здравата — чуваше се по телефона. Но кметътъ ми 
съобщи любезно, че генералъ губернаторътъ благодари за приема и че властитѣ 
сѫ улеснени твърде много отъ моето предложение. Чакахъ. 

Г-нъ Робевъ пристигналъ у дома и поздравилъ на гръцки. Жена ми му 
отговорила, че гръцки не знае. Той разпиталъ децата за имената имъ. Излѣзълъ 
си. 

Презъ нощьта му разправихъ всичко. Казахъ, че не ни пущатъ при него, че 
сѫ пребити отъ бой Георги Кондевъ отъ с. Сарджа (селото е 8 клм. отъ 
Гюмурджина, по пѫтя за Порто-Лагосъ). — „Утре да го доведатъ при 
комисията!” — каза ми г. Робевъ. 

Следниятъ денъ — това бѣ есеньта 1923 год. — на двуколка донесоха Георги 
Кондевъ предъ комисията. — „Ето доброволното изселване, колеги!” — заяви г. 
Робевъ. Комисията бѣ изненадана. Г. Робевъ имъ съобщи много факти на 
изстезания. Гъркътъ отговорилъ, че и въ България може да се случи подобно 
нѣщо. Благодарение на настояванията ни, разреши се и на тракийскитѣ 
българи да се изселватъ. Не можеше да се живѣе подъ гръцка власть. 
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Започнахме да даваме декларации. Презъ пролѣтьта на 1924 г. започна 
масовото изселване на българитѣ. На 24 юний с. г. пристигнахъ съ семейството 
си въ България. 

 
[[ Заключение ]] 

  
  
Нашата анкета за страданията и изгонването на българитѣ отъ Западна 

Тракия, както казахме и въ предговора на книгата, е твърде кратка. Разпитали 
сме малъкъ брой селяни и граждани, произхождащи сѫщо така отъ малко 
селища. Не сме разпитали бѣжанци отъ цѣли три околии — Ксантийска, 
Димотишка и Карагачка. Отъ Суфлийска околия имаме кратъкъ разпитъ на 
бѣжанци само отъ едно село. Анкетата ни е срав- 
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нително по-пълна за страданията и изгонването на българитѣ отъ 

срѣдищнитѣ две западнотракийски околии, Дедеагачка и Гюмурджинска, 
заседнали при водитѣ на Бѣло море и край устието на Марица, каточели на 
пукъ на панелинскитѣ гръцки аспирации. Именно, българитѣ отъ тия околии 
най-много сѫ останали, не сѫ напуснали роднитѣ си огнища при изтеглянето на 
френскитѣ окупационни власти. 

 Важното, обаче, е, че анкетата ни е правена непосрѣдствено следъ 
страшнитѣ преживявания на българитѣ, когато тѣ идваха гладни, окѫсани, 
изнемощѣли. 

Зная, че много западнотракийски младежи, сега вече възмѫжали, ще 
видятъ блѣдо описани страданията имъ презъ тѣхното детство, ще си спомнятъ 
за изгубени родители, а можеби ще видятъ себе си или свои близки въ малкото 
запазени снимки. 

Страданията и изгонването на западнотракийскитѣ българи, разбира се, 
заслужава едно по-подробно и пълно изучаване и изследване, можеби това ще 
се направи въ бѫдеще, а можеби и нашитѣ писатели ще намѣрятъ въ това 
страдание — и въ проявения героизъмь — богатъ материалъ за ценно 
творчество. 

При управлението на генералъ Шарпи, Западна Тракия, при избѣгало вече 
доста българско население, бѣ рѣдко населена земя, имаше едва по 244 души на 
кв. клм. А нейнитѣ богатства сѫ толкова изобилни! 

Колко население има днесъ Западна Тракия, откѫде произхожда то? Ние 
добре знаемъ, че днешното ѝ християнско население е чуждо за нея, тя сѫщо е 
чужда за преселенитѣ тамъ гърци отъ Кавказъ и Мала Азия. 
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Близу двадесеть години черно було покрива западнотракийската земя. 
Заселенитѣ въ нея чужденци чакатъ. . . Никога тѣ не сѫ спали спокоенъ сънь. 
Постоянно погледътъ имъ е устременъ на северъ, откѫдето ще се вдигне 
завесата и ще навлѣзатъ своитѣ въ своята, въ родната земя. Наистина, дошълъ е 
краятъ на общобългарската трагедия. 

 
 


