ИНТЕРНИРАНИТЕ ТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ
ИЗ ОСТРОВИТЕ НА БЯЛО МОРЕ И ТЕСАЛИЯ
ПРЕЗ 1923-1925 ГОДИНА ОТ ГРЪЦКИТЕ ВОЕННИ
И АДМИНИСТРАТИВНИ ВЛАСТИ
Сведения за разорението на село Чобанкьой,
записани от Петко Н. Кедиков и Мара Михайлова

Калина Черванюк
старши експерт в Държавен архив – Хасково
Излизането на България от Първата световна война на 29. IX.
1918 г. и подписването на Ньойския мирен договор на 27. XI. 1919
г. бележат неуспешния край на борбите и усилията на българите
за национално обединение. С договора се регламентира разпокъсването на българските етнически територии, икономическото
и военното обезсилване на страната. България разполага с много
ограничени възможности за защита на националните си интереси
на Балканите.
Гърция започва да прилага етническа чистка и асимилация
спрямо останалите в нейните територии българи. Възползвайки се
от Конвенцията за доброволно изселване на етническите малцинства и под натиска на огромния поток гръцки бежанци от Мала
Азия, гръцката държава прогонва българите и гърцизира Западна
Тракия през на 20-те години на XX век. Слабостта на България
проличава и от невъзможността на нейната дипломация да издейства относително приемливо разрешаване на имуществените
проблеми на българите от Западна Тракия.
Информация за събитията, съпътстващи разорението на едно
от цветущите дотогава български села, получаваме от издадената в
Кърджали книга на Мара Михайлова „Село Чобанкьой” (2002 г.),
в която тя е споделила дългогодишните проучвания за родното си
село. Документално сведенията й са подкрепени от съхраняваните
спомени, записани от Петко Н. Кедиков, чийто личен фонд е регистриран с № 1642 в Държавен архив – Хасково.
Село Чобанкьой или Чобан (сега Сикорахи, Гърция) е разположено в южните поли на Чобан даг (Овчарска планина). Навре136

мето то се е състояло от 5 махали: Турска, Горна, Средна, Хюрден край и Долна. Между 1900 и 1912 година селото е наброявало
близо 300 къщи с около 1500 до 1600 жители. Името на селото и
близката планина красноречиво дават да се разбере и поминъкът
на поселниците му – основно те са животновъди. Средиземноморският климат и целогодишните пасбища, съчетани с изобилни
водни източници, са способствали развитието на овчарството при
най-благоприятни условия, както и отглеждането на зърнени храни
(пшеница, ечемик, ръж, царевица), сусам, нахут, тютюн, лозя, бадеми, както и отлично градинарство.
В края на август и началото на септември 1922 г. Гърция търпи
военни поражения в Анадола. Гърците отстъпват панически към
град Измир, който е превзет от турците на 9 септември 1922 г. С
наближаването на турските части хиляди гръцки войници и местни граждани от гръцкото население опитват всячески да се доберат
до корабите на напускащия измирското пристанище гръцки флот.
Именно това гръцко население, спасено с бягство от Мала Азия,
създаващо много грижи на гръцкото правителство, е решено да
бъде настанено в българските села из Западна Тракия. И тъй като
тези села са били заети от местно българско население, гръцкото
правителство взема изключително жестоко решение спрямо тях –
българите е трябвало да бъдат интернирани из островите на Бяло
море и Тесалия, а в техните села да бъдат настанени новодошлите
гръцки бежанци, прогонени от Мала Азия и Източна Тракия.
В началото на ноември 1922 г. село Чобанкьой е блокирано от
гръцка войскова част под командването на поручик Николаидис.
Селяните са събрани в черковния двор и подкарани от войниците
пеш към село Доганхисар, Дедеагачко. С големи трудности при
прехода, при започнал есенен дъжд и настъпващ студ, те пристигат
край Доганхисар, но там гръцките войници не позволяват влизането им в селото, оставяйки ги на открито в местността Лозята, като
чобанкьойци се опитват да създадат импровизиран лагер с палатки от черги и завивки, които носят със себе си. Така, на открито,
хората от Чобанкьой престояват седмица, след което са подкарани
обратно към родното им село, но там откриват, че къщите с покъщнината, добитъка, както и всичките им имоти вече са присвоени
от настанените от гръцката държава малоазийски и източнотракийски бежанци. Става ясна целта на това раздвижване на българ137

ското население от страна на гръцките власти. В замяна на протестите си и настояването да им бъде върнато заграбеното българите
получават открити заплахи за живота си. Освен че са оставени без
покрив над главите си, те са обречени и на глад, тъй като новопристигналите гърци заедно с къщите им са присвоили и хамбарите
с приготвеното за зимата жито, както и брашното и продуктите за
презимуването. Впоследствие властите решават, че българите ще
се настанят по прустовете и оборите на заетите от гърци къщи.
Новонастанените гръцки „стопани”, довчера бежанци от своите
родни места, не само че заграбват нивите и воловете на местните
българи, но и започват издевателства над тях, като ги принуждават
да орат отнетата им земя в полза на пришълците.
На 10 февруари 1923 г. Чобанкьой отново е блокирано от
гръцка войскова част. Под претекст, че българите имали връзка с
българските комити, са арестувани 25-30 мъже и откарани до село
Кърка, на 7-8 км от Чобанкьой. Там те биват затворени в един жп
вагон, след което са бити жестоко. Войската се отдава на плячка из
Чобанкьой. На 13 февруари цялото население е събрано на площада и подкарано пеш към село Кърка, откъдето са натоварени във
вагони за Дедеагач. На тамошното пристанище ги качват в чакащите ги параходи, като всички, отказващи да се качат, са били бити
от гръцките войници.
За събитията от тези дни Мара Михайлова пише: „Тези картини са били наблюдавани от чужденци и европейци, но никой от
тях не си направил труд да се намеси и спре тази вандалщина,
вършена от представители на „културната“ гръцка държава“.
Заедно с българите от село Чобанкьой със същите параходи
гръцките власти интернират и части от населението на други български и турски села на Дедеагачка и Гюмюрджинска околия: Доганхисар, Домуздере, Дервент, Чамерен, Бадома, Еникьой, Окуф,
Турбалъкьой, Кьостене, Каракая, Калайджидере и др. По време на
пътуването по море изгнаниците не получават храна или каквито и
да е продукти за оцеляване. Гръцките моряци започват да продават
дори водата, като една чаша достига до цена от 12 драхми. Мнозина започват да пият морска вода, но от нея получават стомашни
болки, разболяват се, има и множество смъртни случаи.
След двадесетдневно пътуване параходът пристига в пристанището на Пирея. Тук гърците обявяват карантина и не разрешават
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на никого да слезе на сушата и да закупи храна. На парахода се
качва турски лекар, вероятно и той интерниран, според М. Михайлова, който, виждайки състоянието на интернираните, се обърнал
към гръцкия комендант с думите: „Какво правите вие? Това не са
болни хора, а са гладни. Щом слязат и се нахранят, ще оздравеят,
пуснете ги на суша“.
Параходът взема нов курс, този път към остров Крит. На пристанището Суда са стоварени всички интернирани българи. Настаняват ги в стара казарма, като гърците не позволяват на никого
да напуска района й. При настъпилия глад хората са принудени
да ядат трева, при което мнозина умират от болести или полудяват. По-будни мъже от чобанкьойци: Никола Кърмузиев, Петко
Мюхтиев, Коста Янев Килфанов, Димо Кирев, Господин Тойчев,
Матю Кепчов, Зафо Костов и Димо Пасков, отиват до град Ханя,
столица на остров Крит, където подават заявления до военното, вътрешното и външното министерство на Гърция, до губернатора на
остров Крит и до консулите на Италия, Франция, Англия и Русия,
настоявайки да бъдат върнати по родните си села.
Няколко дни по-късно в Суда пристига международна комисия, в която има представители на Американския червен кръст.
Виждайки тежкото положение на интернираните, от комисията нареждат да се достави солидно количество хляб, който да се раздава
ежедневно. Гръцкото правителство, виждайки, че мизерията и гладът, на които подлагат интернираното българско население, са станали достояние на световната общественост, също дава нареждане
за доставка на хляб и хранителни продукти. Гръцките власти са
стреснати от жестокостите, вършени от техните войници, тъй като
в пресата се появяват остри статии, в които се осъждат нечуваните
издевателства над българското население от Западна Тракия. Редица случаи ясно говорят, че част от гръцкото население не е било
съгласно с антихуманните мерки на собственото си правителство
и че част от местните гърци са се опитвали да помагат на гладуващите българи.
В цитираната книга Мара Михайлова дава примери за различното отношение на гръцкото население спрямо заточените
българи. Имало е случаи на проявена отзивчивост. „Адвокатът
Емануил Пападурус от Ханя видял две български момиченца от
интернираните. Децата били сирачета – без майка, а баща им
139

понастоящем бил войник в гръцката армия. Седнали едно до
друго, по-голямото чистело въшките от главицата на по-малкото. Той се спрял, загледал се, хванал се за главата и започнал
на глас да вика:
– Боже, Боже, та това ли са комитаджиите, които ядат
хора и са толкова опасни за нашата държава? Огън ще падне
от небето, да ни изгори!”
През август 1923 г. интернираните били отново натоварени на параходи и върнати към родните им места. Пристигайки в
Дедеагач, те биват разтоварени на открито, без да има създадени
условия за лагеруване. Раздадено им е старо, нечисто брашно, от
което започнали да приготвят хляб. Вследствие на консумацията
му мнозина получили стомашни болки и разстройство, като през
следващите два-три дена починали няколко човека. Чобанкьойци
се досетили, че има нещо нередно в брашното, което замесват, и
започнали да го пресяват многократно през ситно сито. Огромно
е било възмущението им, когато намерили в отсевките ситно натрошено стъкло. Според Мара Михайлова и това е било нарочно
направено от гърците, за да измрат повече българи и да не могат
да протестират.
След няколкодневен престой в Дедеагач оцелелите от морските пътешествия интернирани българи били върнати окончателно в
село Чобанкьой, където заварват устроените вече гръцки бежанци
да се разпореждат с всичките им имоти. Става ясно, че за тях в
Гърция живот няма и те решават да се изселят в България.
Сведения за разорението на село Чобанкьой
от Вълчо Николов Бакърджиев, 78 г., родом от с. Чобанкьой,
Дедеагачко, жител на гр. Хасково, ул. „Лонгоза” № 3,
записани от Петко Н. Кедиков
С настоящето давам следните сведения за интернирането ни:
В селото Чобанкьой, Дедеагачко, през м. октомври 1922 г. дойде един офицер с един взвод гръцки войници, като ни даде срок
от 2 часа да се приготвим за път с дрехи и хляб. Цялото население
беше събрано на хорището. Мъже, жени и деца с по една торба или
кошница в ръката тръгнахме за с. Доганхисар. Вечерта, като пристигнахме, оставиха ни на открито извън селото. Така ни държаха
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около 10 дни. След това ни върнаха в селото Чобанкьой, обаче заварихме къщите ограбени и самонастанили се гръцки бежанци.
През м. март 1923 година наново дойде същият гръцки офицер
с войсковата си част – събраха мъжете в църквата и ни казаха да
се приготвим за път, като даде срок 2 часа. От селото ни закараха
в с. Кърка, натовариха ни на вагони и закараха на пристанището
в Дедеагач. Натовариха ни на един стар параход и ни закараха на
остров Крит в градовете Хания и Суде. Пътуването ни с този параход продължи цели 19 денонощия. Това умишлено пътуване из
морето стана причина да заболеят хората от глад, липса на вода
и да починат 75 човека, труповете на които хвърлиха в открито
море. Като пристигнахме на остров Крит, настаниха ни в казармените помещения да живеем. Цели 45 дни се хранихме с трева. След
многото оплаквания и застъпването на чуждите консули Американският червен кръст ни отпусна хляб и захар и заставиха гръцката държава да ни дава по 2 драхми на ден за издръжка. В изгнание
престояхме всичко 7 месеца. Този път само 48 часа пътувахме от
остров Крит до град Дедеагач. Като се върнахме в селото си, какво
да видим – всичко беше разграбено. Гърците не ни позволяваха
да засеем нивите си. Налегнаха ни болести от глада и мизерията,
които преживяхме.
При интернирането ни гърците заграбиха следното имущество
на селяните:
Овце и кози – 14 000 глави
Говеда – 300 глави
Коне – 150 глави
Магарета – 200 глави
Домашни птици – 4000 глави
Волски коли – 150 броя
Плугове – 10 броя
Дървени орала – 150 броя
Тръвни кошери пчели – 1000 броя
За горното се подписвам: (п/
гр. Хасково
10 ноември 1965 г.
Държавен архив – Хасково, ф. 1642, оп.1, а.е., л. 84
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Песен за интернираните чобанкьойци, изпята
от Иван Ст. Узунов от Тополовград
и записана от Петко Н. Кедиков през 1965 г.
Какво е чудо станало
в Тракия, земя широка,
в хилядо деветстотин двадесет и трета година …
В четвъртък, рано сутринта,
зора се пуква, съмнува,
до три диврии в селото дойдоха
и камбаните чукаха,
а барабаните биеха:
Де къде има българи,
всичките да се събират,
в църквените дворове,
дума ще им кажеме!
Га се българи събраха,
Ханаяни, гръцки командир, ги питаше:
Българи комитаджии,
кой има пушки маузерови,
кой има остри ножове,
два часа срок давам –
да иди да ги донесе!
Българите му отговаряха:
Нямаме пушки маузерови,
нямаме остри ножове.
Ние ги по-напред предадохме,
когато ги от нас искахте.
Още си дума думаха
и четвъртата диврия
от Шапчи пристигна.
Всички българи събраха
и са ги далеко отвели,
далеко в стара Гърция,
в Атина града голяма,
на остров Крит ги закараха!
Там са ги държали,
до шест ми цели месеца.
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Гръцкият главен командир,
той си заповед издаде:
Българи назад да се завърнат,
всеки на къща да си отиде.
Като си в село дойдоха,
всичко им беше ограбено …
Държавен архив – Хасково, ф. 1642, оп.1, а.е.3, л. 88
Спомен на Господин Тойчев Бизиргянев, описващ мъките
на българите при интернирането им на остров Крит,
връщането им по родните места и преселването им в България
Заедно с нашите чобанци и аз бях интерниран на остров Крит.
Тежкото положение на нашите хора ни застави да образуваме една
група от по-будни мъже, като Петко Мюхтиев, Коста Янев Килфанов, Димо Кирев Пасков, Матю Кепчов и определихме за кмет да
бъде Зафо Костов. Гладът ни налегна грозно. Чобанци започнаха
да пасат трева. Никой не ни пуща да излезем от казармите, дето бяхме настанени и задържани. Тогава успяхме да отидем в град Ханя
и подадохме заявление до чуждите консули, губернатора на остров
Крит, военния, външния и вътрешен министър. След известно време дойде комисия и нареди да ни отпуснат хляб. Комисията беше
от Американския червен кръст.
От нашето село имаше над 1000 души интернирани. Тук заварихме много турски пленници, между тях имаше бейове, доктори,
инженери, учители и други учени хора. Те ни обещаха, че щом отидат в Цариград, веднага ще пишат за нашата участ по вестниците и
е възможно да бъдем спасени и върнати обратно. Но нашето стоене
продължи с месеци. Никой не се обаждаше. Наши войници научили и правили постъпки за освобождаването ни. Турските вестници
също се обаждали със статии за нашето интерниране.
В Суда ние образувахме нещо като селска община. Управлявахме се като на шега, но наредихме да има кой да почиства казармата и района й. Ставаше всичко по ред. Преди да дадат храната,
много от нашите деца отиваха да просят и с тях имахме доста неприятности. Гърците ги гонят, но гладно стои ли се? Бягат децата,
без да питат майки и бащи, и отиват да просят хляб. Започнаха
много хора да умират. Макар и тежко да беше положението ни, ние
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имахме надеждата да се спасим поне останалите живи и все действахме в това отношение, доколкото ни беше възможно.
Тук се намери една лоша жена, която ни издаваше по някои
въпроси пред гръцката власт. Тя се казваше Мария Кепчова. Но
нейните доноси скоро свършиха, защото ни върнаха обратно в
селото(Чобанкьой). В селото намерихме разграбени къщите ни и в
тях настанени гръцки бежанци. Тогава дадохме по 1500 драхми за
всяко семейство, да ни изкарат паспорти и да отидем в България.
Предварително напратихме комисия в България от Атанас Калайджиев и други двама, да намерят подходящо село за заселване и
да не се делим едни от други. Те се спрели на село Доганово(сега
Капитан Петко), Елховско, и се завърнаха.
За 20 семейства от село Чобанкьой ни изкара паспорти Санбер
– англичанин и председател на бежанската комисия за Македония.
Санбер дойде в Дедеагач и от града го заведохме в нашето село.
Настанихме го в къщата на Никола Кърмузиев и тук той прегледа
семействата, които искат да се изселват, и направихме уговорка.
Така ние бяхме едни от първите изселници в България. Като стигнахме в селото (Доганово), не го одобрихме и никой не остана да
се настани в него. Пръснахме се кой където може и хареса. Наново
мъка ни залегна и често за разтуха пеехме песента, която съчини
още на остров Крит нашият съселянин Атанас Калайджиев, на 50
години, и събираше момите и децата да ги учи още в Крит да я
пеят. Тази песен се назовава „Пуста, приклета Гърция“.
Та по този начин ни олекваше и в остров Крит, като я пеехме,
и сега като дойдохме в България и се разделихме едни от други
да търсим препитание из разните села и градове. В тая песен са
описани нашите мъки и патила. В нея всичко вярно е казано. Тя
трябва да се заучи и от нашите внуци и правнуци, та да запомнят
какво сме изпатили от учените гърци. Да знаят също, че на остров
Крит от село Чобанкьой останаха умрели за едно гробище хора. Те
умряха не от друго, а от глад, от тормоз на гърците и от мъка по
родното си огнище. Не един случай имахме на полудяване, не един
случай на отчаяние, само песните ни спасиха да не паднем духом
и да не измрем всички на острова. Песните ни дадоха сили да се
завърнем и продължим рода си.
Ето я и тази песен, дето я съчинил Атанас Калайджиев:
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Пуста, приклета Гърция,
ут както дойде в Тракия,
Тракия църна поцърня.
Цели четири години,
на четвъртата година,
сякъде стана, ни стана
на Чобан стана най-многу,
най-многу жалби гулями.
На петнайсту малкушан,
га бе вторник вечерът,
камбаните са забиха
българе да се събират,
в църкивините хареми.
Българету се събират
и си са чудум чудеха,
какъв щат жухапь да дадът
на пусти гърци приклети.
Командиреть ги питаше:
Казувайте си, българе,
де фи са млади синуве?
Кумандире ле, брате ле,
Вея ги сами знаите,
Нели ги на фронт пратихти.
Сетне невясти пупита:
Казувайте си, невясти,
де фи са първи либойя?
Командире ле, брате ле,
Вея ги сами знаите,
Защо не толкуф мъчите?
Га бе ф сряда вечерът,
Фатиха Чобан, вързаха
ни дават пиле да въркне,
ни навън, ниту навътре.
Българету се чудеха:
– Каквъ е сая рабута?
Слънцету разгря, ни разгря,
даде се грозна запувед:
Българе да се интернират,
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ут тука да се утмахнат!
Закараха ги българе
на Къркакьойската сташона.
Гърците дума думаха:
– Там щиме да фе питаме.
български млади деойки,
и по-малките дечинке.
Тея се молба молеха:
– Боже ле, мили Госпуди,
нема ли помущ и за нас?
И там ги не са питали
Грозен запувед пристигна:
– Българе да се закарат
аф Дедеагачката сташона.
Я га са таму отшлили,
пампоре спряли, не спряли,
мауните са запряли.
Ф мурету ще ги наливат
български млади девойки,
и още млади невясти.
Не рачат ф море да флинат
и на параход да яхат.
Капитанът се изрюка:
– Вливайте, малки деойки,
зере ще грозну да стане!
И параходат путегли,
Та са надуха, надуха,
сильни ми бяли вятруве,
ут жальби и ут гряхуве ...
Три дене са ги държали,
три дене и три вечера.
Грозен запувед пристигна:
– Правите, какво правите,
българе да се ни чюет.
Още ми дума думаха
и телеграма зафтаса:
– Койту ми тръгна, путръгна,
койту устана да са ни бара.
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Фъф мурету ги въртяха
цали усемнайсет денюве.
На Пирея га са излязли,
там са запувед издава:
– Карантина щат да устанат!
Та са българе црикнали:
– Доктуре, царски доктуре,
немаме болька на сърце,
нея сме гладни и жедни.
Пак са запувед издаде:
– Фъф Суда да ги извадет!
Там са на суху изляли,
цали ми десет денюве
гладни и жедни стуяли,
зелена трева пасали ...
Първет ми день на Велиден
сички ми Вел`ден правеха,
нея си гладни стуяхме.
Мальките дица измряха,
моми и невясти легнаха.
Га се българе чудеха:
– Какво ли щели да праветь?
Златен ми пайтон пристигна.
Тея ги питум питаха:
– Защо сте тува душли,
защо сте гладни и жедни?
Българету утгуварет:
– Ни дават в градът да идим,
ни дават йода да земим,
ни дават нищу да късним ...
Тугаф запувед излезе:
– Бърже лябуве донесте,
живите да се нахранет,
дицата да ни умират,
момите да се изправет
и младите ми невясти.
Публикувано в книгата на Мара Михайлова
„Село Чобанкьой“, с. 303 – 306
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Спомен на Мара Петкова Муржева, родена през 1913 г.
в с. Чобанкьой, сега живее в Банкя, ул. „9 септември” № 70
Беше 1923 година. Спомням си деня, когато гърците ни събраха на хорището и ни подкараха пеша към с. Кърка. Когато отивахме, валеше дъжд и вървяхме съвсем мокри. Сетне от Кърка ни
качиха на влака и ни свалиха на Дедеагач.
Когато ни заведоха на пристанището и разбрахме, че трябва
да се качваме на парахода, писнаха майки и деца. Дигна се цялото
пристанище от викане и плачове. Но гръцките войници и жандарми удрят с прикладите на пушките и карат към парахода, всеки да
се качва. Вътре в парахода нищо не ни дадоха. Майките ни свариха
фасул със солена вода, от морето. Че като се подуха стомасите ни,
че като почнаха едни остри болки – изтъркаляхме се като умрели
по парахода. Оттогава вече ни налегнаха болестите. В парахода умряха много деца и жени.
В остров Крит край град Ханя ни оставиха в голяма казарма,
до лудницата. И тук нищо не дават за ядене. Не ни разрешаваха да
излезем навън от района на казармата. Ние, децата, се провирахме някога скришом от пазачите и отивахме да просим в Ханя или
Суда. Но отвсякъде ни гонеха. Тогава събирахме от сметта, каквото
намерим, захвърлено. Ядяхме го, без да се плашим какво ще стане
с нас, такъв бе голям гладът ни.
Не мога да забравя един случай. Стана в град Ханя. Вървя си
на просия – когато отивахме по къщите да искаме хляб, разделяхме
се на различни посоки децата и казвахме къде ще се съберем пак.
Влизам в един двор и тропам на вътрешната врата. Излезе църна
жена, облечена много хубаво, и ме запита ядосано:
Ти фели (Какво искаш)?
Суми (хляб) – отговорих смутена и засрамена.
Тя като грабна една пръчка, че като ме подгони да ме бие и да
вика:
Махай се от тук! Майките ви и бащите ви ядат хора, дошла си
да оглеждаш какво има тук.
Както тичах да се спася от грозната жена, насреща ми иде едно
красиво момиченце, облечено в копринена рокличка и с панделка
на главата. То беше с майка си. Като ме видя, то подшушна нещо на
майка си и тя ми кимна да отида при тях. Аз не смеех да се доближа
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до тях, защото майка ми беше казала да не се доближавам до някой
човек, за да не предам заразата на другите. Стоя на едно място като
закована. Нито при тях отивам, нито бягам. Сториха ми се добри
хора, ама как да се приближа, като съм заразена? Те тръгнаха и ми
махнаха с ръка, да отида и аз с тях. Аз тръгнах след тях, но вървя
отдалече на 20-30 крачки. Спряха до една къща и майката влезе, а
момиченцето остана на двора и все ми маха – и аз да вляза и отида
при него, но не мръднах от мястото си. Скоро дойде майката с една
голяма филия, намазана с масло и сладко. Като ми подаваше филията, каза: „Остани у нас, не си отивай. Нищо няма да работиш.
Само ще си играеш с моето момиче”.
Как ми се оставаше, колко много харесах тези хора, но как
да остана, мисля си, ако заразя това мило и хубаво момиченце?
С мъка си тръгнах. На мама всичко обясних и тя ми рече, че съм
добре направила, дето не съм се доближила до момичето и вече да
не отивам в тая къща ми даде съвет.
На Великден видяхме гръцки деца, облечени, в ръце с червени
яйца. Събрахме се децата и питахме майките си: „Кога ще дойде
и нашият Великден?” А те отговарят: „Нашият Великден е по-назад и нашият Великден ще дойде, мълчете, нимойте плака”. Но
ние плачем и искаме яйца и да сме облечени като гръцките деца.
Майките и те се разплакаха повече от нас. Едни казаха да пробият
преградата и да отидат в Ханя на оплакване, но войниците пазят,
не пущат никого. Тогава се събраха много жени, затичаха се напред към голямата преграда и започнаха да молят войниците да ги
пуснат. Нищо лошо няма да направят, а само до Ханя да отидат да
искат хляб за децата си.
Войниците останаха непоколебими. Тогава жените блъснаха
оградата. Една падна, смачкаха я. Тя припадна, докато и войниците
се разберат какво става, жените и ние, децата, затичахме към Ханя
и войниците не можаха да ни удържат. Майките ни право в губернаторството отидоха. Дойде и губернаторът. Той приемал честитки
за Великден.
Чух да викат майките ни: „Какви сте християни, вашите деца
има да ядат и пият, а нашите деца умират от глад? Какви сте вие, в
какво вярвате, къде е вашият Господ, та един не се сети да помисли
и за нашите деца? На това ли казвате вяра и Господ? Дайте ни хляб,
хляб искаме!”
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Превод направи една чобанка, която знаеше френски език. Губернаторът обеща да изпрати хляб, само и само да си тръгнат и
наистина, сетне дойдоха две каруци с хляб и ни се падна по едно
парченце ...”
Публикувано в книгата на Мара Михайлова
„Село Чобанкьой“, с. 322 – 324
Списък на починалите лица от с. Чобанкьой,
Дедеагачко през 1923 г.,
при интернирането им на остров Крит
От Турската махала:
Злата Петкова Ибишева, 70 г., починала на остров Крит;
Мата Петкова Параскова, 30 г., починала на остров Крит;
Стана Вълчева Тойчеджикова, 50 г., починала в парахода;
Цоха Манолева Мулева, 35 г., починала на остров Крит;
Димо Манолев – син на Цоха, 1 г., починал на остров Крит;
Ирина Тойчева, 35 г., починала на остров Крит;
Керана Куриева Уйкуджиева – сестра на Ирина, 30 г., починала
на остров Крит;
Злата Христова Питропова, 3 г., починала на остров Крит;
Мата Петкова Параскова, 25 г., починала на остров Крит;
Курт Николов Келет, 50 г., починал на остров Крит;
Жената на Курт, 45 г., починала на остров Крит;
Никола – дете на Курт, 1 г., починал на остров Крит;
Мата Стоянова Муржева, 50 г., починала на остров Крит;
Стоян Петков Муржев 80 г., починал на остров Крит;
Манол Милушев Мулев, 50 г., починал в парахода;
Мария Вълкова Чолакова, 2 г., починала в парахода;
От Хурден край, Горна и Средна махала:
Димо Тодоров Калдърбашев, 70 г., починал в парахода;
Линдурия Хаджигинев, 60 г., починал на остров Крит;
Щиряна Линдуриева – жена му, 50 г., починала на остров Крит;
Стана Петкова Сапунджиева 60 г., починала на остров Крит;
Иван – син на Стана, 40 г., починал на остров Крит;
Мара Николова Чавдарова, 70 г., починала на остров Крит;
Никола Бакърджиев, 80 г., починал на остров Крит;
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Никола Кирев Бакърджиев, 1 г., починал в парахода;
Никола Вълчев Бакърджиев, 1 г., починал в парахода;
Мата Николова Мангъфова, 50 г., починала в парахода;
Иван Ибрамдаиев, 70 г., починал на остров Крит;
Тодора Тодорова Карачолова, 35 г., починала на остров Крит;
Кирю – син на Тодора, 6 г., починал на остров Крит;
От Долна махала:
Стою Тюлиев, 80 г., починал във влака за Дедеагач и хвърлен
в морето;
Никола Тюлиев, 50 г., починал в парахода;
Матю Николов Дроплев, 1 г., починал в парахода;
Матю Тодоров Дроплев, 50 г., починал в парахода;
Тодор Георгиев Питропов, 80 г., починал в парахода;
Елена Кирева Сапунджиева, 25 г., починала в парахода;
Стана Стоянова Налбантова – майка на Елена, 70 г., починала
в парахода;
Руса Тодорова Караянкова, 60 г., починала на остров Крит;
Кирю Николов Бучкажиев, 60 г., починал на остров Крит;
Стойке Иванова Чиркалева, 72 г., починала на остров Крит;
Стана Вълчева Чиркалева, 48 г., починала на остров Крит;
Иван Стайков Чиркалев, 20 г., починал на остров Крит;
Георги Кирев Живков, 3 г., починал в парахода;
Никола Вълчев Къркалиев, 1 г., починал в парахода;
Недялчо Ангелов Тюлиев, 1 г., починал на остров Крит;
Това не е пълният списък. Починалите на парахода и на остров
Крит, от глад и болести, са над 100 души.
Георги Попаянов, в своята книга „Народностен лик на Западна
Тракия” на стр. 107 пише, че от Чобанкьой в Суда и Ханя, на остров Крит са измрели повече от 70 души при това интерниране, а в
парахода около 30 души.
Публикувано в книгата на Мара Михайлова
„Село Чобанкьой”, с. 325-326
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Бежанки от с. Чобанкьой в с. Макри, Дедеагачко, 1913 г. (по книгата на проф. Л. Милетич)

Мара Михайлова
в тракийска носия,
типична за с. Чобанкьой
ДА – Кърджали, ф. 271К,
оп. 1, а.е. 318, л.1
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Българска традиционна
женска носия
от с. Чобанкьой, Дедеагачко.
ДА – Кърджали, ф. 271К,
оп. 1, а.е. 350, л.1
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Женска тракийска носия
от с. Чобанкьой, представена
от Мара Михайлова
ДА – Кърджали, ф. 271К,
оп. 1, а.е. 318, л.2

155

