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Д-р Кирил Бакърджиев

Откъси от трилогията  
ДОГАНХИСАР – ГРАДЕЦ

КНИГА ПЪРВА
РОДНОТО  СЕЛО  НА  КАПИТАН

 ПЕТКО  ВОЙВОДА

Наименование на селото
Диалектното название е Дуганасър, 

а литературното – Доганхисар – сложна 
дума от две части с турско значение: до-
ган / орел / и хисар / крепост /. Структу-
рата на диалектното название е съглас-
но фонетиката на доганхисарския език, 
в който звукът „х“ не се изговаря. А зву-
кът „о“, когато ударението не пада вър-
ху него, се изговаря почти винаги „у“. В 
точен превод на български наименова-

нието е Орлова крепост. То не е популярно. Всички българи 
от съседните села назовават селото Дуганасър. Изключение 
прави с. Дервент, където се изговаря Дванасър. Авторите на 
сб. „Капитан Петко войвода“ са допуснали неточност по този 
въпрос, като дават название Дованасар и Дванасар.

Хр. Попконстантинов именува селото Дуван - Хисар. Той 
пише: „Според едно предание, това село, в старо време, се 
наричало Градец. Когато дошли турците и превзели онези 
места, преименували го  на Дуван – Яшар, което на български 
значи: който се роди, живее. Нарекли, казват турците, село-
то така, защото местността била прекрасна и привлекателна, 
населението здраво и юначно, а земята плодородна. Малко по 
малко Дауван – Яшар се променило в Дуван – Хисар. На това 
предание едва ли може да се вярва. По-логично е названието 
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да се свърже със старите грамади от крепости около селото“. 
Авторът не е посещавал Доганхисар. Най-вероятно информа-
цията му за селото е получена от стари доганхисарци, дошли 
на гости по онова време при близки хора в княжество Бълга-
рия. Но той правилно е доловил, че името на селото е свърза-
но с крепостните развалини, по-специално с хълма-крепост 
Градище. Кога е строена тази крепост, нямаме данни. През 
бурните векове на Средновековието тя е била обект на разру-
шение и възстановяване. Нейната съдба е неделима част от 
живота и бита на българите от котловината. Народният поет 
е вплел името й в бележитата народна доганхисарска песен 
за трагичната участ на вградената невеста:

  Града се гради, убава Стано,
  Града Гюндера.
  Денем са гради, убава Стано,
  Нъщем са бори.
  Дърву по дърво, убава Стано,
  Камел по камел…

Във византийски хроники и български публикации Гра-
дище се идентифицира със средновековната крепост Аетос. 
В Устава на Ференския манастир „Св. Космосотира“ от 1152 
година се споменава същата крепост като владение на мана-
стира наред с шестнадесет села. Повечето от селищата са с 
християнски имена и с малки изключения те са в Доганхи-
сарската котловина: с. Чехово, според Бакалов, по спомени 
на дядо Тодор Саракостов, развалините на селото са между 
параклиса Рангеле и Градище, с. Чернево – до 1923 година 
именувано с. Каракая, турско село  към доганхисарска общи-
на, днес Мавропетра и т.н. Множеството славянски селищни 
имена показва, че през дванадесети век българското присъст-
вие по тези земи е плътно. Същевременно във византийски 
църковни списъци от това време се споменава за населено 
място Аетос, като седалище на епископ, подведомствен на гр. 
Траянополис. Няма съмнение, че става въпрос за днешното 
село Доганхисар.
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Османската традиция по наименованието на селища в 
завладените територии не е оригинална. Превеждат се мест-
ните названия на турски и се вписват в административните 
регистри. Тъй че името на с. Доганхисар е дадено в превод 
на Аетос (орел). В раздел „История“ наново се спираме на се-
лищните наименования в котловината. Наред с византийско-
то и османското название на селото, до средата на по-мина-
лия век, доганхисарци са го назовавали Градец – умалително 
съществително нарицателно за градецът на Доганхисар. 

Местоположение и топонимия 
Доганхисар се намира в Дедеагачката планинска област 

на Югоизточните Родопи. Красивата планина Китка с еднои-
менен връх и богата растителност от смесени, а на места чис-
ти букови и дъбови гори от връх Раювица до връх Келебек, 
представлява кичест венец, който огражда от изток, запад и 
север Доганхисарската котловина с дължина около 25 км и 
ширина север-юг до 20 км. На югоизток планината се сни-
шава постепенно и ветрилообразно към долното течение на 
р. Марица и беломорския бряг. На запад от връх Белия камен 
над с. Фъндаджак планината приема названието Келебек, 
чиито склонове по-нататък се разстилат към селата Бадома, 
Чобанкьой, Калайджидере. Общо планините над селото на-
селението назовава Горния Балкан, а под селото, на юг към с. 
Дервент – Долния Балкан.

Разположено е почти в средата на котловината върху рав-
нинно плато – склон на планината Китка, с постепенно сни-
шение на юг към напречната планинска верига Сустепе.

Северната граница на селото е Бърцету, върху което е 
построена Абажувата ветрена удинца, западната – Долът, по 
който текат водите на Горната чошмя и Стерните – вградени 
извори. Долът до гробищата св. Никола се назовава Делии-
ванва падина. Източната граница е правата линия от Кишку-
ва чешма на Бърцето до Мажарув геран, южната – от същия 
кладенец по пътя за Дедеагач до пресечката му точка на Дола 
при гробищата св. Никола.



Карта на село Доганхисар от Стою Герджиков
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Църквата „Св. Богородица“ в с. Доганхисар



Село Доганхисар
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Върху равнинния терен на Марул‘во гумну са застроени 
кунака, урището, амбаря, Абажувя  /х/ан, Саракостув‘я ан, 
Бакаржувя ан. В съседство, на изток по Яново гумну са раз-
положени: училището „Св. св. Кирил и Методий“, църквата 
„Св. Бугрот‘ца“, дюкяни, работилници, частни домове. Се-
верозападно от централното хорище са махленските хорища  
Кавакова градина и Пенда. В източния край на селото  се на-
мират: Селската (Гурчувата) чешма, Ивилва чешма, Кръстю-
ва чешма. Водите им се стичат в Марин дол и от там – в Гу-
лямата ряка. В съседство на Ивилва чешма е малката поляна 
Мадана – Ограда.

За водоизточници, освен споменатите чешми и Маджаров 
кладенец, са използвани още: Кишкув геран, Кунжув геран, 
Педя геран, Белия геран, Селския геран, Църквин‘я геран, 
Илимон‘вия геран (Илимонче) геран, добил слава с меката си 
вода, способстваща за бързо отделяне на маслото при биене 
на мляко.

До Кишкова чешма са Кишкуви гроб‘е, а близо до Сел-
ската чешма са Чикърви гроб‘е с параклис св. Тодур. В юж-
ния край на селото до Дола са гробищата св. Никола, с едно-
именна черква-костница. По на север,  край Дола, се намира 
параклисът „Св. Атанас“. На северозапад от селото, на пътя 
за с. Фъндаджак, са гробищата Прясна неделя с параклис 
„Св. Бугрот‘ца“, а в съседство са Белите гроб‘е. Според пре-
дание, тук са погребани българи от търговски керван, убити 
от разбойници. След време близките им сложили на гробо-
вете бели мраморни плочи, от които дошло наименованието 
на гробището. Има още Демир‘ви и Къпинкини гробища в 
местността Къпините.

На изток от селото тече Голямата ряка, която се влива в 
Бяло море до развалините на древния град Дориск /Траяно-
пол/. В турски карти се отбелязва с наименованието Бююк 
чайдере.

На запад от селото тече Малката ряка, която се влива в 
Бяло море близо до гр. Дедеагач. В турските карти е известна 
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като Ески дере.
Изворите на двете реки се намират в планината Китка, 

под връх Белия камен‘. Многобройните малки рекички се 
вливат в двете споменати реки, като скатът, върху който е раз-
положено селото, е водораздел на водите в източна и западна 
посока до билото на Сустепе.

Най-близо до Доганхисар са турските села: на север: 
Въндажак /Фъндаджак/, според едни 70 къщи, според други – 
40 къщи; на запад – с. Ожикюв /Хаджикьой / - около 20 къщи; 
с. Каракая – около 35 къщи; на юг – с. Батурлен /Бадурен/ - 
около 20 къщи. По-отдалечени са българските села: на север 
с. Тавтажик /Тахтаджик/ - чисто българско село от около 90 
къщи; на изток – с. Пишмянкюв /Пишманкьой/, чисто бъл-
гарско село; на северозапад - с. Сачанли, второто по големина 
българско село в Беломорието след Доганхисар.   

Пътища
Според исторически източници от античната и късноан-

тичната епоха през Доганхисарската котловина минава отсеч-
ка от  Via Egnatia - Шапчи, Каракая, Ходжакьой, Доганхисар 
и по-нататък Домуздере – Фере. Пътят бил по-къс с тридесет 
километра, отколкото като се мине през с. Дервент. Голяма 
част от търговските кервани предпочитала движение по тази 
отсечка до построяването на железопътната линия Солун – 
Дедеагач. Ако не се отбивали на почивка в селото, те завива-
ли от края му, направо за с. Домуздере. В народния фолклор 
до днешни времена е запазена бележитата припявка:

 Мър‘ излези, момне,
горе над селу!
Та да видиш, момне,
колку турци върят,
колку роби карат,
роби и робини.

От селото излизат осем пътя:
 1. Път с. Доганхисар-Дервент- Дедеагач. Този път до-

бива извънредно голямо значение след прокарване на Барон-
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хиршовата железница Цариград-Солун и основаването на гр. 
Дедеагач след 1860 година. Околийският център от Фере се 
премества в новия град. Тук се установяват голям брой пред-
приемачи и делови доганхисарци като занаятчии или търго-
вци. В Дедеагач се основава българска прогимназия, в която 
учат ученици от селото. Тук след време се организира Око-
лийският революционен комитет.

 2. Път Доганхисар-Домуздере-Лъджакьой-Фере. Този 
път е имал твърде голямо значение, когато Фере е бил ад-
министративен околийски център. По този път минавал це-
лият търговски трафик. От друга страна този път свързва с. 
Доганхисар с чисто българските села от Ференска околия: 
Чемерен, Лъджакьой, Турбалъкьой, Балъкьой и др. за под-
държане традиционните междуселски, етнически, църковни 
и просветни връзки. Голямо е значението му по време на ма-
кедоноодринското революционно движение като куриерски 
канал за скрито движение на революционни дейци и чети.

 3. Път Доганхисар-Фъндаджак-Сачанли-Гюмюр-
джина и Сачанли-Манастир-Аврен-Крумовград. Този път 
придобива твърде голямо значение през 1900-1923 година. 
По време на македоно-одринското движение се използва като 
канал за нелегална дейност с Гюмюрджинския и Ахъчеле-
бийския революционни райони, за движение на четите от 
България за Тракия и обратно. По същия път през Балканска-
та война се придвижва 11 Македонска дружина под команда-
та на кап. Зографов на 11 ноември 1912 година от с. Сачанли 
за с. Доганхисар и гр. Дедеагач. По същия път от България 
през месец юли 1913 година пристига четата на Руси Славов. 
По същия път през месец септември същата година се при-
движва башибозушкият отряд, който след разгрома на с. Са-
чанли на 9 септември разгромява и с. Доганхисар. Този път 
беше използван по време на гръцката окупация за движение 
на българските чети и бягащото българско население за Бъл-
гария.

4.  Път Доганхисар-Ходжакьой-Шапчи-Гюмюрджи-
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на. Използва се за търговски връзки с гр. Гюмюрджина, но 
също така за нелегална връзка със селата Калайджидере, 
Чобанкьой, Гюмюрджина. По същия път за Гюмюрджина и 
България се придвижва част от населението на Доганхисар, 
след бягството на българските власти през 1913 година.

 5. Път Доганхисар-Тахтаджик-Шапканата-Коджаеле 
и Тахтаджик-Г. Дервент, М. Дервент. Поддържа се активна 
традиционна и нелегална връзка със споменатите български 
села. По пътя за Коджаеле след 1900 година действа нелега-
лен канал за Харманли и Любимец за прехвърляне на оръ-
жие, чети и нелегални дейци. По този път през 1913 годи-
на от Курбалък войводите Маджаров и Славов преведоха за 
България спасеното население при гр. Фере. По този път след 
реокупацията на Западна Тракия от България през същата го-
дина се завърна голяма част от населението на Дедеагачка 
околия. Най-после по този път се движеха четите в периода 
на гръцката окупация 1920 - 1923 година и бе преведено бяга-
щото българско население от гръцкото интерниране.

6. Път Доганхисар-Домуздере-Турбалъкьой-Фере. 
Всъщност това е част от отсечката на Via Egnatia. По този 
път са се движели от незапомнени времена стадата овце и 
едър добитък пролет и есен на паша в остров Гяурада в ус-
тието на р. Марица. По него се поддържала пряка връзка с 
околийския център гр. Фере. През революционните години 
безпрепятствено са се движели четите и нелегалните дейци.

 7. Път Доганхисар-Пишманкьой-Софлу. По него се 
поддържали традиционни търговски връзки с гр. Софлу. 
Произведените пашкули били експортирани главно в този 
град. Поддържали се постоянни междуселски контакти от 
роднинско-семеен характер или революционно-политическо 
естество.

 8. Път Доганхисар-Бадурен-Домуздере, а от тук откло-
нение или за с. Лъджакьой, или за Фере. След основаването 
на гр. Дедеагач този път изгубва значението си и служи като 
междуселищна връзка.
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Землище и топонимия
Ако се позовем на Устава на Ференския манастир от 

1152 г., трябва да кажем, че цялата Доганхисарска котлови-
на е била притежание на манастира чак до с. Каракая, днес 
Мавропетра. Установените четири турски села около селото 
в първите векове на османското робство стесняват селището. 
Разполагаме с няколко топонима, които неопровержимо сви-
детелствуват, че турските села са разположени върху земи на 
нашите деди. В землището на с. Бадурен има местност Кара 
гроп /Черен гроб/, в с. Каракая – Булгар тарла /Българска 
нива/, а в с. Фъндаджак – Папаз тарла /Попска нива/.

Общо взето, трябва да се подчертае, че в землището до-
минира българо-славянската топонимия, установена от вре-
мето на първото славянско заселване в котловината, с примес 
на топонимия от църковния календар, което говори, че хрис-
тиянството е възприето още в първите години на заселването. 
Има топоними, които не са свързани с българо-славянския 
език, а идват направо от старите местни жители траките. 
Твърде показателен е топонимът Пенда урище /хорище Пен-
да/ от името на тракийската богиня Бендида. Характеристи-
ката на топонимите е пъстролика. Една част са свързани с 
географски белези на дадена местност. Друга – с определен 
физически белег, например Кукар чешма /кукар – нечист/, 
трети – антропоними, главно чешми и географски обекти, 
които носят лични или родови имена на хора. Има топоними, 
които ни насочват към определено историческо време, когато 
са утвърдени, например Куманово падалу в планината Кике-
ле – времето на Калояновия поход в Беломорието, придружен 
от конницата на куманите.

Интерес към топонимите на с. Доганхисар проявяват: 
Ст. Шишков, който в началото на века публикува 72 топо-
нима, Попаянов – 58, авторите на сб. „Петко войвода“ – 29, 
без да посочват обектите. Авторите не познават структура-
та на доганхисарския език, поради което отделни топоними 
са записани изопачено и не дават представа за богатството 
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на езиковите форми. Разбойников и Сапунаров публикуват 
почти пълен сбор от 186 топоними на селото, без да фикси-
рат географското им положение. Разпределят ги по четирите 
посоки на селото: изток, запад, север, юг. От тях, 109 носят 
чисто българо-славянски наименования, 32 - смесено бълга-
ро-турски, две са неопределени: Пенда и Стерна, а останали-
те – турски. Авторите установяват също така, че топонимите 
на турски са по периферията на землището в съседство с тур-
ските села, което е нещо естествено.

За по-пълно описание на местностите по топоними смя-
таме за най-целесъобразно да проследим изходните пътища 
на с. Доганхисар и течението на двете реки.

Път Доганхисар-Ходжакьой. Излиза от западния край 
на селото, пресича Дола и се насочва югозападно. Вляво  
остава сградата на турската казарма, в която като предпаз-
на мярка срещу въоръжено въстание османската власт на-
станява постоянен гарнизон от 1903 г. до 1908 г., когато бе 
обявен Хуриетът. В следващите години казармата е мандра, 
а през 1913 г. е опожарена от башибозука. Вдясно от пътя е 
местността Гризловка с едноименна безводна чошмя /чеш-
ма/ Гризловка. Наблизо е Костува чешма, построена от баба 
Петра Забунка в памет на сина й Коста, починал на двадесет 
и две години – Коста Тодоров Забунев, чичо на починалия 
в Хасково Коста Забунев /Пазаитев/. Вляво е чешмата Куз-
на с каменни корита и обилна бистра питейна вода, която се 
използва от населението на Бакшова, Черкезова и Чаушева 
махали. На запад е местността Крушките, засадена с лозя. 
Следва вдясно Ягупската /Циганската/ чешма. Тук било поз-
волено циганите да разпъват шатрите си. На север се прости-
рат черничеви градини. Сред тях е чешмата Тюлменка. Близо 
до нея са Чулакувата и Енджебазувата черничева градина.

Тук тече  Малката река с естествени вирове в мраморното 
каменно корито. Мястото се нарича Белилуту, защото момите 
и младите жени идвали пролет и лете да белят изтъканите 
ленени платна. Има голям мраморен камък с четири мрамор-
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ни стъпала – Стенъта, на които с дървена бухалка – копан, 
момите отупвали мокрите платна.

Под Белилото има мост, по който се минава за местност-
та Арпажик – представляваща ниви и пасища. Тук е чешмата 
Бакържийка (още Матина чешма), построена от дядо Георги 
Стаев Бакърджиев в памет на дъщеря му Мата, починала като 
девойка на седемнадесет години. На северния край на мест-
ността се извисяват многовековните Райкови гръмве (дъбове).

Близо до чешмата Кузна се отделя път за гр. Дедеагач, 
който слиза по течението на Малката река. Отгоре надолу 
по нея са построени следните удинци /воденици/: на Кръстю 
Райкулев, Апостоловата, Шенковата, Коюмджиевата /май-
стор Ивановата/, до Белилото е на Коста Янакиев, последната 
е на Янайко Янайкев.

След пресичане на Малката река ходжакьойският път на-
влиза на запад в местността Селищету, която представлява 
ниви и между тях грамади от камъни. Местността се прос-
тира до р. Адъдереси. На север са Маркова чука и Суркови 
ниви. По предание селището е било село, което през осман-
ското робство е преместено в днешната местност Малък До-
ганхисар. В селището се намира чешмата Самбашовка, а не-
далеч от нея са Сюлевите извори, вградени като стерни.

Пътят пресича р. Гарагашка и навлиза в местността Адъ-
та, която представлява работни равнинни площи. Вдясно до 
реката са стари гробища, вероятно на старото село. На за-
пад Адъта е ограничена от р. Адъдереси. След пресичането 
й пътят навлиза в ходжакьойското землище. В р. Адъдереси 
има голям вир с наименование Гюлмаз, в който през лято-
то, при втората стрижба на овцете, скотовъдите ги къпели. 
Тука се намират бърчината Сиврията, изворът Косбунар и 
местността Каракуша. Бърчината е обрасла със зеленикова 
гора. В южния край на Адъта се намира чешмата Пелтечка. 
В близост до нея са Пелтекувият, Аймановият, Валжувият и 
Делигьоргювият ягъл. Адъдереси е богата на риба мряна и 
сладки речни раци.
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Придвижваме се по отклонението на пътя за Дедеагач до 
чешмата Кузна. Той минава близо до Гьоргюва чешма вдясно 
под Райкова чука и слиза в Малката река до Арнаутвата воде-
ница. Под нея се намира Пеюв скок /водопад/. Долу е голям 
вир, който изобилства от риба аел - Anguilla  /змиорка/. За 
топонима на водопада се разказва следната легенда. В старо 
време наблизо бил ягълът на чобанина Пею. Той се славел се 
като пъргав, силен и снажен момък. Един ден сред младежи-
те чобани от околността се повдигнал въпросът дали някой 
би се наел да прескочи водопада. Пею заявил, че може да го 
прескочи с два овена под мишници. При скока брегът се под-
ронил и Пею загинал трагично във водопада.

До Пеюв скок в Малката река се влива рекичката Муржи-
ла, чиито води се стичат от Длегата чешма, с големи вирове в 
каменното корито и чиста кристална вода. По думите на дядо 
Тодор Чакалов тя е естествен резерват на рибата змиорка.

До чешмата са Брашникувият и Кисекчувият ягъл. Юго-
западно от Пеюв скок, оттатък реката, е местността Оршите, 
а на запад от нея са Касапвите ниви и гористият склон на 
планината Келебек – Чепелка. Вляво на реката е местността 
Гюзлета. Тук са Ташакманувият и Гюл‘мезувият ягъл, а също 
така двата обли хълма: Малку и Голяму Калище /кале/ с ру-
ини от крепостни съоръжения по тях. Наблизо планинските 
склонове от двете страни на реката са притиснати и се обра-
зува теснина, известна с името проход Оревът /Ореха/. В съ-
седство с реката е местността Бакчета, където излиза прекият 
път Доганхисар-Дедеагач. Тук през 1905 г. бил убит зверски 
големият доганхисарски революционер, член на Околийския 
комитет в Дедеагач, касиер на революционната каса в селото 
Кирю Челеков.

Нека сега тръгнем по прекия път Доганхисар-Дедеагач. 
Той излиза от югозападния край на селото. Пресича Дола при 
параклиса „Св. Атанас“ и навлиза в Илжицките лозя в съсед-
ство с местността Крушките. Минава край Илжицките чеш-
ми. На запад от тях е билото на възвишението Варатца. На 
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югоизток се простира местността от ниви Пуляната, извест-
на като Горната и Долната поляна, разделени от слабо възви-
шената Пулянска бърчина. На юг Пуляната е ограничена от 
Чуките. Тука се намира Турникувият ягъл, а в близост с него 
е местността Чонгара. В местността Поляната се намира Па-
ралията нива, собственост на Груд Жожев Попчев. При оране 
били открити златни монети /антики/ с образ от едната стра-
на на кукумявка – емблемата на древна Атина. Често след 
проливни дъждове по тези места откривали заровени монети.

По-нататък по пътя, вляво, са ниските равнинни площи 
от ниви – Кутелету, чешмата Кючучка, Бакържувя чеир и хъл-
мът Маринова чука с развалини от стари крепостни стени и 
параклиса „Св. Марина“. Всяка година на 17 юли по църков-
ния календар – Деня на св. Марина, жените от селото ходят 
с колаци, палят свещи, прекаждат с тамян, ако има свещеник 
– прави се молебен, след което колаците се разчупват и раз-
дават. Тука са още Иванчувите чукаре, Шокаруви ниви, Ка-
дън дере, Чалък тепе и Дирлайвия врис /извор/. В местността 
Бакчета край Малката река пътят се слива с отклонението от 
Ходжакьойския път. Вляво от реката е местността Сливки-
те, а насреща – оттатък реката – Бостанлъка, който от юг се 
огражда от Чепелка. На границата със с. Дервент е Алекшу-
вата воденица, собственост на същото село.

Пътят за с. Фъндаджак излиза от северния край на се-
лото. Той минава край Горната чешма, Чакалувите и Сапу-
наревите хармани. Вдясно са: Белите гробе, западният склон 
на Бърцету и местността Сгурету, за която има предание, че 
тук била топена руда. Следват Райкулвата бакча, Камушвата 
бадемова градина, Попвата и Бакшувата ниви. В съседство с 
тях е Малък Доганасър - местност, обрасла със стара гора и 
между дъбовите дървета – грамади от камъни на разрушени 
жилища. Според предание тук били установени хората от Се-
лището, а след години се преместили  на земята на днешното 
село Доганхисар.

В източния край на Малък Доганхисар се намира Сапу-
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нарвият ягъл, а на север от Ривуви ниви е могилата Гробът. 
По-нататък следва билото на Липувца, обрасла със стара 
смесена гора. Източно се намира Райкулюв бурун, а зад него 
до голямата река е Карабашвата нива. Вдясно над Липовица 
е вече Фъндаджакско землище от стари изоставени лозя и па-
сища. 

От лявата страна, след като пътят напусне селото, се на-
мира гробището Прясна неделя с параклис „Св. Богородица“. 
Недалеч от гробищата е Гьоргюва чешма. Следват Киркуви 
чеире, Стаюва чешма, Касапвият ягъл и Касапвата кория. 
Между пътя и Малката река е Попвата нива и местността 
Къргалъка с красиви и буйни гори. Тука е изворът на малката 
рекичка Кърсанга. Тук е също така Гюведина падина, изво-
рите на която се намират при Зарвият ягъл. По-нататък пътят 
навлиза в Папазтарла на Фъндаджакското землище, където е 
Мучувият ягъл - на турчин от същото село. Вече на билото на 
планината Китка се намира вр. Белия камен /камел/. Под него 
е един от изворите на Малката река. На запад са по-ниският 
връх Старцету и Келвълчув кедик. Тука е гористата местност 
Янкувица – с грамади камъни и следи от старо селище. Също 
така тука е един от големите извори на малката река Капеода. 
Наблизо е Миув /Михов/ кедик. На юг от Янковица са Петру-
ви колиби. На запад от връх Белия камък вече по билото на 
Келебек планина са Саржалувите пуляни – богати пасища. В 
южните склонове на планината са изворите на реките: Гарга-
рашка, Адъдереси и Ходжакьойска, всички те са притоци на 
Малката река.

На запад от Янковица е Жожува чука. В подножието й се 
намират ягълите на: Митрю Чакалув, Миу Янкалув, Стамат 
Караматев, Стоян Яламов, Кирю Карамитрев. По-нататък е 
местността Арман кедик. В западния край на тази местност, 
отвъд малка рекичка, приток на Гаргарашка, са друг Кара-
матев /Гаматев/ ягъл и гробът на Коста Грузданкин, първа-
та жертва на турския башибозук през 1913 година. Тука е 
Ялабуковият ягъл. Оттатък Турската чука, зад р. Адъдереси 
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е Грущиловият ягъл, а на север от него е местността Кю-
плюджа /от кюп – голяма глинена делва, каквито  се намират 
много често при оране/ и едноименната чешма Кюплюджа. 
На запад, вече в съседство със землището на с. Каракая, са 
местностите Янък тарла и Булгар тарла, Демир капъ и Икизят 
гръм. Тук, в горното течение на Малката река, в каменното й 
корито се намират двата вира: Бъчвата и Сивидата. През 1912 
г. в последния се удавил  младежът Иван Жанков.

Пътят с. Доганхисар – вр. Китка се спуска от източ-
ния край на Бърцето и селото. Вляво е лозарската местност 
Какача. Пресича Голямата река при Карабашовата тепави-
ца, минава през местността Пичигъза, пресича Сарпдере и 
излиза на вр. Китка до Гулямия гръм с карталово гнездо и 
Карталувия врис. На северозапад от върха до вр. Белия ка-
мък билото на планината е поляни с тучни пасища. Нарича 
се Тукмалъеле. Склоновете на юг са обрасли с величествени 
дъбови и букови гори. В местността Пичигъза, до Голямата 
река, е скалистият връх Камберкая, а в подножието му е Жан-
кувият ягъл. В съседство е местността Бижурца /още Бижу-
руву бърце/. Под вр. Китка е Мадемят, рудник за оловно-мед-
на и сребърна руда, експлоатиран до 1912 година от западни 
фирми. От пътя за вр. Китка при Карабашовата тепавица на 
Голямата река се отклонява път за с. Тахтаджик. Катери се в 
североизточна посока по стръмните склонове на планината 
сред кичести гори. Излиза на билото при Двата гръма и Слав-
чувя врис, откъдето се спуска към селото, разположено край 
едноименна река.

От Двата гръма, в югоизточна посока, билото на плани-
ната и склоновете й до Голямата река се наричат Бойкува пу-
ляна. Близо до реката са Милушвите ниви и двата Сапунарви 
ягъла. В съседство на Бойкова поляна са местностите Пире-
ли бурун и Елешница. Следват възвишението Аливу бърце и 
Алива падина. Наблизо е дълбоката падина Бакара, където 
след башибозушкия погром на селото през 1913 година са 
намерили подслон много семейства до реокупацията. По-на-
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татък по билото се стига до вр. Раювца. Тук планината носи 
древнославянското наименование Кикеле. Под вр. Раювица е 
местността Кадърца, в съседство – Узун бурун, а насреща е 
Кумануву падалу – стръмен връх. В подножието му са Аба-
жуви кулиби и Карабаквият ягъл. Наблизо е падината Раз-
долету. В северозападна посока се спуска гористият склон 
Ушувица. На горния край се намира красивата местност Св. 
Илия, с едноимен параклис, където всяка година на Илин-
ден доганхисарци провеждат традиционен събор. Наблизо са 
Кишкув ягъл, Гъркови ниви и Гъркува чешма. Под чешмата е 
зеленчуковата градина  на Демир Грозев Мавров. От чешма-
тa към Голямата река се спуска голямата падина Оршки дол. 
Мястото е диво и непристъпно. В трагичните есенни дни на 
месец септември 1913 година тук са намерили убежище мно-
го семейства.

В планината Кикеле се намира местността Мурата, а в 
съседство са горските масиви Каракуша и Данекидия, къде-
то оловноцинковата руда и слюдовите находища сa на самата 
повърхност на земята. На изток са разположени Падалата. 
Между Бакара и Оршки дол, близо до Голямата река се нами-
рат Карамитрювят и Гайдажувят ягъл. Представител на по-
следния род в началото на века е талантливият гайдар Енчо 
Петелчев. На изток от Оршки дол е скатът Голакът, обрасъл 
с голяма гора. Склоновете му, в близост с Голямата река, 
са потънали в пищна целогодишна  зеленина от драналика 
и кумбарика. В подножието на Падалата е ягълът на Кирю 
Педев. На югоизток от Кадърца са трите дълбоки падини 
– Кертемите – с отвесни скали и пещери в тях, скрити във 
вековни гори. Тука през 1923 година се събирало бягащото 
население от гръцкото интерниране, после превеждано от че-
тите в България. Тук е извършено и злодейското убийство на 
Демир Саржев. На югоизток са гористите местности  Курба-
лък и Сърбина, известни като база на избавеното българско 
население при Фере през 1913 година, откъдето Маджаров 
предприема бележития трагичен поход за превеждане на спа-
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сеното население в България. Наблизо са Армагана и Саржу-
ва колиба, свързани с масовото избиване на жени и деца от 
гюмюрджинските села през трагичната 1913 година, описани 
от проф. Милетич.

На запад сред гористи местности е Косдере, където са на-
мирали приют четите през перода 1920-1923 година. От Кер-
темите води началото си р. Гюмлю, преминава през равнина 
от работни площи със същото име. Влива се в Голямата река 
срещу с. Бадурен. Западно от Армагана е Армутливата колиба.

 Пътят за с. Пишманкьой се спуска от източния край на 
селото до Селската чешма, минава край Кръстева чешма, 
пресича голямата река под Сиракувата воденица в посока 
североизток, после пресича Косдере, минава край малките 
хълмчета Малка и Гуляма Алъла, под Ивилова колиба и край 
Чалтъктепе, пресича р. Гюмлю и излиза в Пишманкьойското 
землище до Келстамувия врис.

 Нека сега се спуснем по поречието на Голямата река, къ-
дето пресича пътя с. Доганхисар – Китка при Карабашвата 
тупайца /тепавица/. Целта е да бъдат описани местностите 
отляво на реката към планината Китка и отдясно на реката. 
Под пресечката е Абажувата воденица с тепавица и дръща. 
Вдясно от реката, до Бърцето, се простира местността Печин 
– Кочин, хълм, обрасъл с древна гора от клен, габър и зеле-
ника. Тук се намира чешмата Памачка, с два чучура, от които 
струи обилно кристално чиста вода. В съседство е Риганьо-
ва падина с богата растителност от риган /Origanis Vulgaris/.
Всяко лято до 1922 година Мавер Радиков, Стаю Бакърджиев 
и Георги Коюмджиев /Mиалката/ монтирали казани за дести-
лация на риганово масло, което се търсело твърде много на 
пазара.  

Там, където се влива рекичката на Риганьова падина в Го-
лямата река, се намира Памаквата воденица, комплектована с 
дръща. На южната страна на падината е Неделкувата чешма. 
По-надолу по реката е Чикървата воденица с тепавица. На-
среща вдясно е местността Огредите – масиви с лозя. По-на-
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татък са местностите Саета и Лъките, заети с лозя и черни-
чеви градини. Тука е чешмата Кадийка. Брегът край реката 
се нарича Перилата. Тук жените идвали на пране. Следват 
местностите Кременьоунище /Кремъково огнище/ и Йовчуви 
лозя. Отляво на реката, където се влива рекичката на Орш-
ки дол, се намират Варбалувата воденица и тепавица. Отту-
ка надолу каменното корито на реката на места е издълбано 
и образува така наречените Раймануви вирове. В източния 
висок бряг са Райманувите дупки, има пещерни входове, а 
може би стари рудни галерии, в които децата ловели приле-
пи. По-надолу, където се влива рекичката от чешмата Рангеле 
са Петелчувата и Шенкувата воденици, собственост на два-
ма стопани. Срещу тях, вляво на реката е Янув орев (орех), 
многовековно дърво, за брането на който се събирали пред-
ставители на десет рода. Недалеч от него е единичната висо-
ка канара Комнюв камень. В съседство на него е местност-
та Къпината – стари изоставени лозя с единични орехови и 
бадемови дървета. През местността протича Мадемдере. В 
източния край се намира ниското връхче с наименование Съ-
надиица. Следва красивата гориста местност Козалан. Тук се 
намира многовековен единичен бор. От коренището му бли-
ка изобилна кристална вода. Изворът се тачи като обител на 
св. Андрей. На календарната дата 30 ноември жените, при-
дружени от деца, идват с колаци, палят свещи, прекаждат с 
тамян. След това разчупват хлябовете и взаимно си правят 
раздаване. Югоизточно е Редата – редица от високи канари, 
а по-нататък е местността Аккайряк. Следва Айдаровата во-
деница, а при устието на Марин дол е Атипувата воденица, 
чийто собственик е от с. Бaдурен.

Пътят Доганхисар-Бaдурен излиза от селото в южна по-
сока до Маджаров кладенец и се насочва към чешмата Щер-
бювица до Дола. Вляво са чешмата и параклисът „Св. Ранге-
ле“ /Архангел Михаил/. Разположени са сред голяма поляна и 
вековен бряст до чешмата. Параклисът се почита извънредно 
много от населението на селото. Голямото честване се прави 
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на Рангелувден – 8 ноември. Според едно предание, боляри-
нът от крепостта Градище в празнични дни по подземен път 
идвал да се черкува в параклиса, а според друго – в черква-
та „Св. Никола“ по път, постлан с чувь /кадифе/, придружен 
от войници с вдигнати маждраци /копия/. Нафората вземал с 
върха на копието, което майката на болярина преценяла като 
греховно, но синът не се съобразявал с мнението й. Недалеч, 
в южна посока, е хълмът Градище със стръмен източен, южен 
и западен склон, с развалини от крепостни съоръжения.

И така пътят минава през Бобеву и Маврову бърце, свива 
под Градище, минава през поляната Чинилата, пресича ре-
кичката на Марин дол и излиза на параклиса „Св. Гьоргю“ в 
северните склонове на планината Св. Георги, край Църкви-
ните чеире, пресича р. Акманджадереси и стига в с. Бaдурен.

Пътят Доганхисар-Домуздере е отклонение от бaду-
ренския път при чешмата Щербювица. Взема югоизточна 
посока, минава край чешмите Челечка, Тупачерка, Костува, 
Патрачка, Пандърка и Бейлицкия чеир. Вляво, към Марин 
дол, са Каравълковите лозя и Зюбервата зеленчукова градина. 
Стига се до Малаквия ягъл. На юг от него е местността Цер-
вету, /Церовете/ с едноимен извор – стерна, ниви и балкан. 
Тука е още Матина чешма и Попвата зеленчукова градина. 
След това минава близо до Дирлайвите колиби и пресича р. 
Акмаджадереси. През Янайкевия кедик и Кюлюнккая слиза 
в бадуренската местност Юреня. По-нататък продължава за 
с. Домуздере.

На юг от Церовете, по посока изток-запад, към Малката 
река се простира билото на планината Сустепе. В северните 
и склонове има голям извор – Бялаодъ, и в близост параклис. 
От тук води началото си малката река Бялаодъ. От лявата й 
страна е местността Мисирликя, където вирее отлична царе-
вица. Реката тече на запад и се влива в Малката река. В под-
ножието на северните склонове на Сустепе се намират Чер-
кезвите, Катранжувите и Стамболовите колиби. Стамболът 
тук е имал пчелин от 300 пчелни семейства. На изток от Сус-
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тепе е бърчината Габрувца. В западните склонове са Чикъря-
новата колиба и Кукар чешма. Водата й е жълтеникава, блуд-
кава на вкус. Преценя се, че минава през подземни пластове 
с минерали, от които добива цвят и вкус. Източният склон 
на Габровица е известен с името Бижурца. Тука расте много 
божур. Всяка пролет, в навечерието на празника Св. св. Ки-
рил и Методий идват учениците, берат букети и правят венци 
за училището. Тука растат още паламудови дървета (Quercus 
aegilops). Има богата варовикова кариера и варница за печене 
на вар, поради което местността се нарича Киречликя. Има и 
една колиба за подслон – Пандървата колиба. Между Чикъря-
новата колиба и Малаковият ягъл са Върлите падини, водите 
на които отиват в р. Акмаджадереси.

Съгласно отбранителния план на селото при нападението 
на турския башибозук на 9 септември 1913 година населе-
нието се изтегля на Сустепе. Оттука с горчива мъка хората 
наблюдавали вечерта заревото на горящото село. 

Ученици от с. Доганхисар пред училището 
„Св. св. Кирил и Методий“ през 1919 г.
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АВТЕНТИЧНИ  РАЗКАЗИ НА БЪЛГАРИ 
ОТ БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ - УЧАСТНИЦИ 

В СЪБИТИЯТА ПРЕЗ  1913 - 1923 г. 

КНИГА ВТОРА
РЕПУБЛИКА ДОГАНХИСАР-ГРАДЕЦ; 

ЗАЩИТА И РАЗГРОМ

Тъжна хронология
Българският комендант на войските между р. Места и р. 

Марица, полковник Кърджиев, със седалище в гр. Дедеагач, 
на 9 юли 1913 година издал заповед войските и администра-
цията да се изтеглят в България. В гр. Гюмюрджина нямали 
известие за напускане. Командирът на гарнизона полковник 
Кирков, околийският управител Москов и кметът на града 
Анастасов насила  задържали военните части и администра-
цията. На 10 юли и те получили заповед, че трябва да на-
пуснат Гюмюрджина. На 11 юли в града пристига полковник 
Кърджиев с план за взривяване на грамадните складове със 
зърнени храни и артилерийски снаряди. На 12 юли нашите 
войски на брой 3000- 4000 души /7-а погранична дружина и 
опълчение/ започнали да се придвижват по шосето за Маказа. 

На 11 юли близките села до градските центрове получили 
официално известие, че властта се изтегля и тези от хората, 
които се боят от башибозук, могат да тръгнат след войската, 
която щяла да спре в Гюмюрджина и да дочака население-
то. На 13 юли сутринта складовете били взривени. В 10.00 
ч. войската, без да дочака населението, напуща град Гюмюр-
джина. Към 12.00 ч. същия ден турците, предварително орга-
низирани, въстанали и пресекли пътя на керваните българи 
към града. Започват грабежи и жестоки убийства.

На 14 юли в безстопанствения град Дедеагач дебаркират 
гръцки войски. Турският башибозук, предварително органи-
зиран, напада, ограбва и опожарява десетки български села. 
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Хиляди бездомни семейства се приютяват в Доганхисарския 
балкан, търсейки закрила в най-голямото българско село на 
Западна Тракия, където на помощ на населението се отзова-
ват четите на Димитър Маджаров и Руси Славов. В крайна 
сметка село Доганхисар е застигнато от същата грозна участ 
като останалите села. 

Защита и разгром на с. Доганхисар
А. Армутлиев: „На 9 септември 1913 г. по обед излиза-

хме с А. Карамитрев от общината на с. Доганхисар. Посрещ-
на ни Коста Грозданкин от околоселската охрана и пастир на 
селските говеда. Той ни съобщи, че забелязал голяма маса от 
хора да се придвижва към Доганхисар откъм турското село 
Фъндаджак. Какви са, не можа да ни каже. Само се белеели, 
като че облечени в бели ризи. А. Карамитрев го върна да про-
учи дали са българи, или турци. След разгрома на с. Аврен 
очаквахме в Доганхисар да пристигнат жителите му. Беше 
изпратен Стамо Челеков да извика Маджаров, който вeдна-
га се отзова. След кратък разговор беше решено да се обяви 
тревога и ако почне бой, да се бие камбаната, за да може на-
селението да се изтегли към Сустепе. Маджаров замина за 
Варатцата, където беше разположена на позиция четата му, а 
аз, заедно с А. Карамитрев, П. Марков и други, заминахме по 
посока на височината Арпаджик на предварително определе-
ни позиции, откъдето очаквахме да дойдат турците“.

Тук по протежението на чешмата Кузна, Вятърната мел-
ница, Бърцето е известно, че са били на позиция: дядо Мит-
рю Саръкостов, синът му Вълчо, Стаю Педев, Кирю Педев, 
Яно Туков, Яно Делимавров, Пею Гърков, Митрю Аркума-
рев, Георги Делиев, Недялко Беделев, Стою Шопов, Стамо 
Мизамов, Митрю Цървенилов, Стамо Армутлиев, мерхам-
лийци и други. А. Армутлиев продължава по-нататък: „За-
ехме позиция. Не след дълго срещу нас се зададе човек по 
бели ръкави, без оръжие. Вървеше бавно. А. Карамитрев му 
извика със силен глас да побърза, за да разберем какъв човек 
е и какво иска. Човекът не промени хода си. След него започ-
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наха да прииждат много въоръжени хора. Разбрахме, че са 
турци. Местността беше открита и изложена на нашия огън. 
Турците изглежда прецениха, че са в неизгодно положение и 
бързаха, с прибежки, след невъоръжения турчин, бегом, да 
преминат това място и да се настанят в коритото на Малката 
река, където вече щяха да бъдат неуязвими за огъня на нашия 
ляв и десен фланг. А. Карамитрев, съвместно с Ивил Кало-
янов, решиха да дадат сигнал за бой с единични изстрели. 
Посрещнахме турците със силен залпов огън. Те дадоха мно-
го жертви и се оттеглиха обратно в гората. Направиха вто-
ри опит, но и той излезе неуспешен. Третия опит направиха 
в гъста многочислена верига. Командваше ги турчин на бял 
кон. Там, където веригата се огъваше, препускаше команди-
рът, викаше, ругаеше, но падна, прострелян от наш куршум. 
Като видяха това, турците пак се оттеглиха. Настъпи мъчи-
телна пауза. Помислихме, че са се отказали и са се върнали 
назад. Голямо беше учудването ни, когато чухме честа стрел-
ба в тила на четата на Маджаров. Тя бързо напусна позицията 
си. С усилен ход се отправи към Илжицките чешми. Яви се 
смут. Оказа се, че турците са направили обход по течението 
на реката, далеч от обсега на нашия огън, и се явиха в гръб.

След изтеглянето на четата и в нашите редици по линията 
чешмата Кузна, Вятърната мелница и Бърцето се появи без-
покойство. Турците използваха това положение и със силен 
бяг минаха откритото пространство и се настаниха в кори-
тото на Малката река, като почнаха обход и на десния фланг. 
А. Карамитрев, като видя, че има опасност от обкръжаване, 
нареди да се хвърли в коритото на реката единствената ни 
ръчна бомба, направена от Стамо Челеков, и даде заповед за 
изтегляне към източния край на селото. При изтеглянето ни, 
на стотина метра зад Варатцата, срещнахме дядо Караникола 
от Мерхамли, натоварен с една торба патрони на гърба, която 
току-що донесъл от същото село. Като ни видя, че отстъпва-
ме, почна да вика с висок глас: „Еее-еей, хорааа, къде бягате, 
брей? Затова ли ви нося джепане чак от Мерхамли“?!... Ми-
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наващите край него вземаха патроните с шепа. А той, гор-
кият, с втренчен поглед, с широко отворени ръце, с яростен 
глас изпсува на турски: „Аврадънъ сиктимини кьопеклери, 
янгън миллет – Мамицата ви кучешка, изгоря народът!“ и 
покрусен, тръгна след нас.  

Преценихме, че турският отряд беше не по-малко от 2000 
човека. Отбраната на Доганхисар продължи около пет часа, 
от 13.15 ч. до 18.30 ч. През това време цялото население, 
жени, деца и стари хора, се изтегли към местностите Оршки 
дол и Сустепе, а само малка част към Косдере. Благодаре-
ние на добрата организация и дисциплина както по време на 
евакуацията, така и по време на сражението се дадоха малко 
жертви. Простреляна беше от случаен куршум баба Райкови-
ца. Не се завърна Коста Грозданкин. Загина, с пушка в ръка, 
със смъртта на храбрите, дядо Митрю Саръкостов, четник 
от първата чета на Петко войвода. Падна убит дядо Ангел 
Чикъров. А дядо Иван Петелчев, дългогодишен общественик 
и революционен деец, който неведнъж е спасявал селото от 
надвиснала опасност, стар и сляп, останал с бабата си вкъщи, 
пада убит от удар с приклад на пушка по главата, нанесен му 
от турчин след нахлуване в селото. Четата и всички въоръже-
ни защитници се изтеглихме на Сустепе, където беше събра-
но населението. Ние се пръснахме да търсим семействата си, 
а Маджаров и другарите му заминаха за с. Домуздере“…

От този момент нататък съдбата на доганхисарци се пре-
лива в  общата съдба на българското население, което търси 
благоволението на западните консули за спасението си. През 
следващите дни кервани хора от горските лагери, заедно със 
стадата си, се насочват към пристанищния град Дедеагач. 
Това движение, в основни линии, завършва около 14 сеп-
тември. Голяма част от доганхисарци, пък и хора от другите 
села, приемат с несигурност и подозрение установяването в 
Дедеагач. Остават по балкана. Връзката с града се поддържа. 
Цари сравнително спокойствие до 19 септември, деня, в кой-
то гърците предават града на турските автономисти. 
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Плененият керван тръгва за Фере
Мавер Калоянов Радиков: „Народът се беше събрал 

при казармите в гр. Дедеагач. На 23 септември, когато баши-
бозуците го подбраха да го карат с бой, дигна се такъв сърце-
раздирателен общ вик на многохилядна тълпа, че цял Дедеа-
гач потрепери. По пътя от казармите до града убиха десетина 
човека, между които синът на Комню Домусчиев – Калоян 
Комнев на 19 години, и двамата му зетя – Кел Митрю на 28 
години и Кирю Митрев на 25 години. Техните скелети стояли 
месеци наред на сто крачки от гарата, наполовина заровени 
от самата им майка, която като ги видя eдин върху друг закла-
ни, след три дни умря. Понеже не могла хубаво да ги зарови, 
пак се отровили и така си останали. В самия град мнозина 
загинаха: Вълчо Чикъров заедно с жена му убили и ги при-
крили в един куп беловина от царевица, близо до болницата 
в града. После българи ги заровили. В българската махала 
имало много убити, аз познавам двама: един от Доганхисар, 
на име Ивил, а другият е от Сачанли – и двамата убити пред 
къщата на Ярък Бакчеджи“.

Никола Кирев Дирлаев: „Дойде България и селото 
заживя спокоен живот. Лошо стана, когато съюзниците се 
скараха. В селото дойде известие, че турците идват отново. 
Кирю Сираков беше по това време кмет на гр. Ипсала. Из-
пратил една група доганхисарци в Кешан на разузнаване, да 
разбере дали е истина. Между тях бил и Кирю Анадолиев.

Нашите първенци организираха тогава постове около се-
лото. По това време бях чобанин. Бравите смесихме с брави-
те на вуйчо Стамо и се прехвърлихме в местността Данеки-
дия. Когато турците нападнаха селото, отново ги разделихме 
и отидох в местността Сустепе. Тука смесих нашите брави с 
бравите на кумеца Георги Кочев и брат му Атанас. Към нас 
се присъедини и Петко Ялабуков с неговите брави. Тука се 
събраха хората след запалването на селото. Гръцкият консул 
казал да идем в гр. Дедеагач, уж от там щели да ни изпратят в 
България. Но той ни излъга. Предаде ни на турците.
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Аз тръгнах с майка ми и всички хора към града. Багажа 
сложихме на едно магаренце. На него беше качен по-малки-
ят ми брат Стаю. Татко участва в сражението с турците за 
защита на селото. След нахлуването им в селото се прибра 
при нас. В Дедеагач имахме един чичо Кюсе Стамат, каса-
пин, женен за гъркиня. Отседнахме у него. Тук докарахме и 
стоката. След известно време дойдоха турците. Една сутрин 
оградиха града и казаха: - Хайде, всички да излизат! Подка-
раха ни за Фере. С нас караха и стоката. Хората бяха от села-
та: Доганхисар, Сачанли, Окуф и др. Дервентци бяха избяга-
ли в България. Домуздеренци не слязоха в града, а се криеха 
в местността Кочковден. При тях беше четата на Р. Славов. 
Турците бяха башибозук. Облечени бяха различно. Главният 
им командир имаше кюляв на главата. Когато излязохме при 
с. Лъджакьой и минавахме през черничевите градини, вуйчо 
Стамо Чакалов се спря край пътя. Един турчин от охраната 
му каза: - Защо не вървиш? – Чакам семейството си. То е на-
зад. Като отмина турчина, спусна се в черниците и избяга. От 
там, по реката, отива в село Дервент при четата, която се гот-
вела да направи смут при Дедеагач и да отправи хората към 
балкана.Вуйчо казал: - Какво чакате? Народът отиде! – Къде? 
– За Фере. – Къде може да бъде тази вечер? – Най-вероятно в 
с. Урумжик.

Народ, стока, всичко вървеше заедно. Окуфци пътуваха 
с колите си. Нощувахме в с. Урумжик. Обраха народа. Раз-
пискваха жените цяла нощ. Татко се спотайваше и викаше: 
- Мълчете! Сутринта тръгнахме. С нас вървеше Кръстю Ча-
калов. Беше ни чобанин. Рече на татко: - Ще бягам. По едно 
време чухме изстрели. Татко рече: - Убиха Кръстя! И дейст-
вително, Кръстю остана близо до с. Урумжик, прострелян на 
един бряг, когато се опитал да го прескочи.

Ние, с други семейства, бяхме в челото на колоната, раз-
месени със сачанлийци. Пред нас вървяха двама турци с коне. 
Щом наближихме гр. Фере, те завиха към р. Марица и изчез-
наха от очите ни. Чу се изстрел. Гледаме един от изчезналите 
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конници се появи, маха с ръка на турците и вика: - Бягайте, 
бягайте!... Другият бил прострелян. По едно време турският 
големец каза към народа: - Ятанъс! Гелиора сезин копуклар, 
ама бизгене куртулуджайс, булгара юладжайс. /Легнете! Ид-
ват вашите нехранимайковци. Не бойте се. Ние ще ви изба-
вим и ще ви отведем в България/. А пък те ни караха в Гяура-
да да ни изколят. Изплашихме се. Хората помислиха, че ни е 
устроена клопка. Отпред стрелят, отзад стрелят, хора падат, 
покосени от куршуми. Една сачанлийка на средна възраст, за-
дяната с дрехи на гръб, се разтрепери и рече: - Тука ще ни из-
бият! Права се напика. По едно време пристигна един четник: 
- Всички да бягат към балкана, имаме човек, назначен да ви 
води! Този турчин, големецът, който вървеше пред колоната, 
наблюдаваше с бинокъл. Каза на турчина, който му водеше 
коня: - Танюнют четеси гелиор. /Танювата чета идва/. Убиха 
го пред очите ми. Народът, през с. Балъкьой, се отправи към 
местността Чакмаккая, и от там – в нашия балкан. Големецът 
изглежда беше убит от Ангел Каратодоров. Аз наблюдавах, 
взеха му пушката и я дадоха на един мъж, като му казаха да 
върви след народа. Стоката също беше отклонена с нас. На-
шите взеха коня на турчина. Имаше дисаги, казваха, че били 
пълни със златни неща от жените. Носеше се приказка после, 
че дисагите били скрити от сачанлийци.   

Когато стигнахме на Чакмаккая, вуйчо Стамо Чакалов 
беше застанал на пътя и насочваше хората: всички села наля-
во, по посока Армагана, а доганхисарци – надясно. Та ни раз-
делиха. При нападението на четата опашката на колоната не 
можа да се изтегли. Бяха повечето окуфци с колите си. Тур-
ците после изколили мъжете, а жените разкарвали, гаврели 
се с тях. След време ги предадоха на България, при Ивайло-
вград. Ние вечерта влязохме в местността Азмаците, доган-
хисарско землище. Разположиха се хората. Накладоха огън. 
Мъжете колят и пекат месо. Ние се движехме с магаренцето. 
Имахме брашно. Майка месеше и печеше питки. Тъкмо бяха 
готови питките, дойде жената на Стаю Маджаров – Мара, и 
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извика: - Бягайте! Наблизо дойдоха турци и хванаха Никола 
Тoпачaров. Той беше куцичък. Турците урадисали върху него 
и го хванали. Ние скочихме и се прехвърлихме при реката на 
Пирелибурун. Всъщност работата била следната: башибозук, 
насочен към с. Пишмян да го оплячкоса, се натъкнал на са-
чанлийци. Почнала касапница. Загинали много хора. Рукане, 
црикане, писъци. До нас дойде един от нашите четници, качи 
се на един камък да гледа. - Какво гледаш, бягай, дай изстре-
ли и дай малко помощ! - Каква помощ да дам, като нямам 
нито един патрон.

Тука били изхвърлени много деца. Събрал ги после дядо 
Митрю Саржев. Бравите му били запазени. Хранел ги с мля-
ко. Един ден дошли турци от с. Саръкая. Опитал да избяга, но 
го застреляли. Децата останали без грижа и измрели.

От Пирелибурун отидохме в местността Киречликя. Тука 
се установихме 10-15 семейства. Направихме си колиби. 
Стока нямаше. Турците я бяха отвлекли. С нас беше вуйчо 
Стамо Чакалов. Дойде съобщение от Д. Маджаров да идем на 
Ючбунар за България. Никой от групата не отиде. Тези пък, 
които отишли, в Маджарово ги изпобили. След време дойде 
известие, че идва България. Отидохме си в село“.

Злокобната нощ в с. Урумжик 
Рада Илиева Димитрова-Илчева: „Живеехме близо 

до турската казарма в с. Доганхисар. Даже като деца отива-
хме и турските войници ни даваха сладкиши. Когато се обя-
ви Балканската война, турците избягаха. Онбашията имаше 
кученце. След няколко деня кученцето се върна. Хората се 
изплашиха, като казаха, че турците ще се върнат. След като 
се изтегли България, селото се организира за отбрана. Бяха 
поставени постове. Една вечер ни известиха да напуснем се-
лото, тъй като ставало опасно. Народът се изтегли на Сусте-
пе. Там отидох и аз с родителите си. Пренощувахме. На дру-
гия ден се почна стрелба. Ние се качихме на една височина. 
Гледаме откъм селото се дигнаха пушеци. Запалиха го. Ние 
треперехме и чакахме сведение. Дойдоха и казаха, който иска 
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да върви в Дедеагач. Гръцкият консул казал, че там е спа-
сението. Изтегли се народът в Дедеагач. А после предадоха 
града на турците. Татко имаше кобила и две мулета. Заедно 
с него, майка и сестрите, отидохме в Дедеагач. Батю Демир 
беше войник на сръбския фронт, а Димитър беше с овцете. 
На Айманов Демир майката и тя беше с нас с децата си Де-
мир и Добра. Настанихме се в Махалата. Татко се върна да 
вземе храна. Овцете идваха след нас, но останаха в Паламут-
лука. На другия ден, като съмна, дойде Димитър с гегата на 
рамо и рече: - Турците взеха овцете! След него дойде и тат-
ко. Кишкак убиха в Паламутлука. Взеха мулетата и кобилата. 
Ние се спасихме, но идваме с празни ръце. Обърна се към 
майка: - Слушай, жено, тука спасение няма. Ако държиш на 
мене, Димитър, децата, хайде с мене. Където и да е, аз ще ви 
изведа в нашия балкан. Майка рече: - Хубаво, мъжо, невяс-
тата Димитровица е с нас, Долка /на Долата Димитър майка-
та-вдовица/ е с нас. Като тръгнем всички, ще станем много. 
Вие с Димитър вървете. Аз ще остана с момичетата. Оста-
нахме. Съмна се. Заградено навсякъде. Тези турци: - Калка-
нъс, юрунъс /Ставайте, тръгвайте/! Вземайте си багажа. Аз 
бях на 13 години. Взехме, каквото взехме, но колко можеш 
да носиш! Излязохме на площада в Дедеагач. Там се съби-
раха хората. Турците отиват, връщат се. Карат народ. Едни 
мерхамлийки  дойдоха, облечени с потури, хубави, хубави… 
Калпаци сложили, маскирали се, турците да не ги познаят, 
че са жени, да не ги резилят. Като ни събраха, дадоха ни път 
към Лъджакьой. Тръгнахме. Вървим и плачем. Дойдохме в 
лъджакьойските черничеви градини. Стамо Чакалов влезе в 
един ров. – Мълчете, казаха хората. – Този човек ще направи 
нещо. А той се потулил и после избягал. Ние замръкнахме 
вечерта в село Урумжик. Казаха, че тука ще спим. Пък Долка, 
в напреднала бременност, задяната с едно алище и козинец. 
– Ивъ, тази душица дали така ще излезе, както се мъча, едва 
изговори и седна. А турчинът зад нея: - Ничин чтърънъс бур-
да? Калкън, калкън,юрунус! /Защо легна, ставай и тръгвай/. 
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Дигна жената. Събрахме се на купчинка да спим. Майките 
ни покриха. Седят над нас и плачат. По едно време турците 
тръгнаха от купчинка на купчинка, правят обир. – Давайте, 
давайте! На Митрю Джанков бащата седеше близо до нас, 
отидоха при него. – Давайте иширикя /наниз алтъне/, казва-
ше той към жените. Турците тук разпискат една купчинка, 
там разпискат друга купчинка жени. По едно време високо 
проплака една жена. Гласът й кънти в ясната нощ. Турците се 
юрнаха вкупом. Щяха да ни измачкат, да видят какво става. 
Пък те хванали една жена. Обуздаха ги, та оставиха хората 
на мира.

Съмна се. Хайде пак. Вървим, но вървим на смърт. Сре-
щу Марица имало една гора. Казваха, че там ще ни изколят. 
Приближихме Фере. С нас имаше един на бял кон, ту напред, 
ту назад, Той ги командваше. По едно време гръмна една 
пушка. Спотаи се народът. Един мерхамлиец зад мене рече: - 
Легнете! Аз легнах до една трънка, до мене майка и сестрите. 
Но детско любопитство. Повдигнах глава да погледна. През 
това време един куршум звънна край ухото ми и уби до мене 
една коза. Опържи косата ми, но останах жива, незасегната. 
А мерхамлиецът рече: - Лежете. Това е български куршум. 
След малко дойде един младеж и извика: - Ставайте, братя и 
сестри, вземайте път към Шапканата! Станахме, бягаме, бя-
гаме ама път, спори ли! Една женица, качила едно момченце 
на гърба, краченцето му счупено. Гърбът й цял в кръв. Викам 
й: - Детето ти цялото е в кръв. – Какво да го правя, ми отго-
вори. Друго дете, завалено до храстите, умряло. Друго, пови-
то оставено, плаче. Ей такива резилици. Бягай, бягай, бягай 
през тези жита. Не мога да си спомня, дали беше някъде до 
с. Окуф, турците хемен, хемен да ни застигнат. На нашите 
не стигаше оръжието. Но както и да е. Нашите се съвзеха и 
ги отблъснаха. Пристигнахме в местността Гюмлю, доганхи-
сарско землище. Овце блеят, кози вряскат. Татко и батю ги 
няма. Руса Карамитрева, тя си е опуленка, кой знае откъде 
намерила месо, донесе и рече на майка: - Буле, вземи това 
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месо и го свари, че децата ще измрат от глад! А мъжете ко-
лят овце и кози, раздават на хората месо. Доганхисарци от 
Гюмлю се отделиха и хванаха из нашите балкани. А сачан-
лийци и къзларци, ябанджии хора, не познаваха нашите мес-
та, останаха си там, та после турците ги изчукаха. Част от хо-
рата се събраха в Курбалък, а ние дойдохме в Армутлукските 
балкани. Криехме се в едни дълбоки дерета. Тука с нас бяха 
семействата на: Петко Ялабуков, Стамо Куртев, Митрю Ар-
наутина, Църен Гого. Вечерта се сгъчихме, ей-сака, в краката 
на Църен Гого да се топлим и така преспахме. Вечерта някой 
попита Кочева Атанасовица: - Кой е с вас? Тя рече: - Илю-
вица. – Илю ще пълни кесията със злато в Ипсала, пък ние 
ще пазим жената му, се обадиха гласове. Пък те помислили, 
че става въпрос за Туков Илю. Когато се съмна, видяха ни  и 
останаха посрамени.

Сутринта татко дошъл и донесъл един шал грозде и пита 
хляб. Попитал за нас. Някой му казал, че ни няма тука. Тогава 
той раздал гроздето и хляба, като си помислил, че сме избити 
и заминал нанякъде. А същите хора после като ни видяха, 
почнаха да се тюхкат, че го заблудили. Пак те тръгнаха да 
търсят татко, намерили го и го докараха при нас. Татко рече: 
- Аз тези балкани не познавам добре, ще ви закарам в балка-
ните около Малката река. Вечерта потеглихме. Минахме през 
селото. Имахме във фурната скрито сирене и хляб. Взехме ги. 
Взехме и един хромел да мелим булгур. Осъмнахме в мест-
ността Муржила. Тука бяхме: Камушът, на Стамо Абаджиев 
тъста, дядо Грущил, Стамо Кувтинов, общо около 5-6 семей-
ства. По едно време дойде съобщение, че Маджар събира хо-
рата, да ги води в България. Татко рече: - Ако умирам, ще 
умра тука. Никъде не отивам. Нашите Грущиловци заминаха. 
Ние останахме в балкана и дочакахме България“.

Сражението
Атанас Митрев Кочков от с. Балъкьой: „През пролетта 

на 1913 година се обяви Междусъюзническата война. Бъл-
гарската войска се изтегли от линията Мидия-Енос. Турците 
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дойдоха в Одрин и пресякоха пътя към Свиленград. Българ-
ското население от Ференско и Софлийско се събра и потегли 
за Гюмюрджина, за да се изтегли в България. Тръгнахме за 
Домуздере, през местността Гюмлю на Доганхисар, стигнах-
ме на гара Кърка. Тука ни срещнаха двама българи и каза-
ха: - Пътят за Гюмюрджина е пресечен и е невъзможно да 
се мине. Ние идваме от там. Когото пипнат турците – колят. 
Тогава се върнахме в Доганхисар. От тука се изтеглихме в 
местността Гюмлю и после се разселихме из балкана край 
Домуздере. Свърталището на четата на Д. Маджаров беше 
местността Св. Георги – Паламутлук в землището на с. Ба-
лъкьой. Тука имаше постоянна кухня за четата. Готвач беше 
Куртю Толтуков от с. Домуздере. По-късно от представители 
на всички села бе взето решение да се изпрати делегация до 
консулите с молба да спасят населението от турците и то да 
бъде преведено в България. В състава й влизаха: Стаю Кир-
тикев от с. Доганхисар, братята Атанас и Георги Камбуро-
ви от с. Балъкьой, Кръстю Мошанов и поп Мавер от същото 
село, Стайко Коджагогов от с. Окуф. Консулите обещали да 
помогнат, при условие, че народът дойде в Дедеагач. Хора-
та заминаха. Ние ги изпратихме до с. Бобалар. В Дедеагач 
било предложено на хората да се съгласят да ги изпратят на 
островите на Бяло море, като по-безопасно. Българите не се 
съгласили. Тогава гърците ги предали на турския башибозук. 
По пътя за Фере избягали много хора и съобщили на четите. 
Аз по това време бях в четата на Р. Славов в с. Домуздере, 
но се числях към четата на Д. Маджаров. По същото време 
пристигнаха от Султан тепе с оръжието си брат ми, Никола 
Кишков от с. Доганхисар и Никола Калчев от с. Окуф. При 
Р. Славов дойде куриер, изпратен от Маджаров, който пре-
даде препоръка четата да тръгне за Фере, където трябва да 
се направи засада срещу турците, за да се освободи народът. 
Маджаров пристигна първи и прегради пътя за Марица, по 
който трябваше да минат турците. По на запад зае позиция 
четата на Р. Славов. Стана спор къде да бъдат посрещнати 
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турците: преди да влезнат във Фере или да бъдат пуснати във 
Фере и тука да се открие огън. Реши се да не бъдат допусна-
ти във Фере, а засадата да се устрои в българската махала. 
Турците изпратиха двама кавалеристи да проверят пътя за 
Марица. Маджаров откри огън, единият беше убит, а другият 
се върна обратно и съобщи на турците за засадата. Турците 
се събраха на вятърните мелници. Ние наблюдавахме от Те-
кето. Турците се пръснаха. Виждахме, че народът идва. Чу 
се глас: - Момчета, какво ще чакаме, да ги посрещнем. Да не 
ги пускаме в града! Заехме позиция до българската махала, 
Бадемлъка и железницата. Открихме огън. Турците се изтег-
лиха в местността Армутлу баалар /Армутлийски лозя/. Тука 
имаше стари руски окопи от времето на Освободителната 
война. Турците се настаниха в тези окопи. На народа посо-
чихме пътя за Балъкьой. Които избягаха, се спасиха, а които 
останаха – турците ги изколиха. Тук от четниците паднаха: 
помощникът на Р. Славов Георги Петров от с. Г. Дервент, Ди-
митър Марков от с. Окуф, Атанас Кайряков – учител от с. Ба-
лъкьой. Народът се изтегли. Между Фере и с. Окуф турците 
са заклали 72 души. Семействата на братята Пейко и Христо 
от с. Окуф бяха напълно унищожени. Р. Славов беше ранен 
и при придвижването, до река Шаплията – Турбалъкьойско 
землище, каза: - Не мога да вървя. Умирам. Ще ме убиете 
или ще ме карате! Тогава със Стаю Шопов oт с. Доганхисар 
му взехме пушката. Дойдоха на помощ окуфците Георги Боя-
джиев, Петко Хаджигрудев и още няколко другари, взехме го 
под ръка. Качихме го на един кон. 

Турците дойдоха до с. Окуф. Запалиха го. В с. Турбалъ-
кьой изгориха десетина къщи. По-нататък не можаха да про-
дължат. Опитаха се да ни преследват, но до Голата бърчина 
при Окуф Маджаров ги отблъсна. С нас през цялото време 
бяха: Ангел Каратодоров, Д. Пасков, Димо и Михаил Чепи-
шеви, Д. Марков. Трябва да кажа, че А. Каратодоров беше 
най-стар между нас. Той организира охраната на р. Марица 
още когато се изтегли България. На него, струва ми се, беше 
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възложено да разсече каиците на р. Марица. 
Народът се изтегли и разположи в Балъкьойското земли-

ще: в Сливето, Курчовка, Св. Георги, та чак до Курбалъка в 
Доганхисарското землище.  Една група от 1000 човека се от-
къснали към Пишман и турците ги нападнали. Даже отвлекли 
жени и момичета. Обаче нашата чета се притече на помощ и 
спаси хората. Турската чета бе преследвана до с. Пишман, 
обаче не можахме да я настигнем. След няколко дни събрах-
ме народа на Курбалъка и потеглихме за България. Прис-
тигнахме на Коджаеле. Заваля сняг. Пренощувахме. По пътя 
турци не срещнахме. Сутринта слязохме в с. Чукур. Тука, по 
разпореждане на Маджаров, взехме двама турци за водачи. 
Въпреки това се въртяхме цял ден около върха и направихме 
осморка по р. Сютлюйка. Усъмнихме се, че ни заблуждават. 
Изоставихме ги. Дядо Иван Домузчията от с. Балъкьой не мо-
жеше вече да върви. Минавахме през едно турско село. Ка-
захме на една кадъна: - Тоя човек оставяме. Няма да го изо-
ставите гладен, докато се върнем! – Няма да го оставим, каза 
кадъната. Излязохме на шосето. Маджаровата чета вървеше 
отред, а Р. Славов – отзад. Минаваха две турски коли. Като 
видяха народа, отбиха се настрани, разпрегнаха воловете и 
седнаха да пушат. Колите бяха пълни с оръжие за Гюмюр-
джина. Д. Маджаров изпрати връзка с предупреждение да не 
се закачат колите, а да се приканва народът да върви напред. 
Р. Славов предложи да вземем оръжието и да избием турци-
те. Ние се противопоставихме. Кой да се занимава с турци-
те. Трябва да гледаме да прекараме народа. Пък и хората си 
седяха мирно. А като оставихме дядо Иван на кадъната, тя 
ни каза: - Олум. Гледайте да минете по-бързо. Снощи имаше 
тука наша чета, но къде отиде, не зная. Руси Славов се отказа 
от намерението си. На завоя вече за Чеир, след като народът 
премина, гледаме откъм Тепеджик тичат хора, кои на коне, 
кои пеша. Разбрахме че турската чета била там. А пред нас 
Мария Маврова и още една жена в напреднала бременност, 
ще раждат, а не можем да им помогнем. Маджаров разпоре-
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ди да залегнем и да открием огън. Бяхме около десет души. 
Открихме стрелба. Турците се разбягаха и се върнаха. После 
прибрали тия две жени, взели ги със себе си и ги предадоха 
след време на българските власти в Ивайловград, с бебетата.

Когато колоната се навали към р. Арда, турците откриха 
огън. Хората слизаха по реката, край водениците, а турците 
стреляха от източните склонове. Ние излязохме чак вечерта 
към 8-9 ч. към Горно поле с дядо Яню Брадичката, четник на 
Р. Славов, най-стария между всички. Посрещнаха хората с 
храна. Kaто се съмна, минахме с. Долни Главанак, а след това 
дойдохме в с. Тънково. Тука ни беше заставата. Голяма част 
от народа докарахме в гр. Хасково, а друга част отиде в хар-
манлийските села: Славяново, Иваново и др. По това време 
в Хасково се строеше кино „Заря“. Беше вече покрито. Изго-
нихме майсторите и подслонихме народа. Даже поставихме 
часови на Чифте фурна и фурна „Слънце“. Тези фурни даваха 
хляб само на наши хора. След 3-4 дни потеглихме обратно 
за Тънково, а от там пристигнахме в Горно поле. Тука наме-
рихме една картечна рота със задача да настъпи към нашите 
места. Решихме да потеглим сутринта. Руси Славов прецени 
да поеме към Софлу, а Д. Маджаров – през Попско, Шабано-
ви колиби, Доганхисар, Окуф, Фере. Хората се прибраха. По-
чна мирен живот. Маджаров подари на четниците си по една 
кола с чифт волове. Участници в четата бяха от с. Балъкьой: 
Атанас Кочков, Атанас Вълков, Вълко Кочков, Станил Ала-
гьозов, Стайко Иванов, Митрю Чадърлиев, Иван Тепелиев, 
Иван Пелименов, Георги и Кирю Терзиеви; от с. Окуф: Ангел 
Каратодоров, Стайко Коджагогов, Костадин Каракирков, Ни-
кола Карчев, Никола Каваров, Димитър Марков, братята Ми-
хал и Димо Чепишеви, Никола Гажонов, Петко Хаджигрудев, 
Васил Карачобанов, Стоян Мирчев, от с. Мерхамли: Д. Ма-
джаров, Матю от Текето, Стою и Коста Келвълчеви, Митрю;  
от с. Доганхисар: Митрю Аркумарев, Георги Делиев, Георги 
Поппетков-Пушкин“.
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Отвлечените
Стамо Вълчев Гъров: „Като дете помня, че от село за-

едно с майка, татко и други хора потеглихме за гр. Дедеагач. 
Вечерта пристигнахме и спахме в Махалата на града. На вто-
рия или третия ден от пристигането беше направен голям ми-
тинг, на който говореха англичани ли, французи ли, не помня 
точно. След известно време бяхме предадени на турците и те 
ни подкараха по пътя за Фере, през с. Шехенлер, стигнахме 
в с. Урумжик. Тука преспахме. Преди да стигнем това село, 
баща ми избяга. Ние с братчето бяхме много жадни. Посто-
янно искахме вода. Баща ни каза, че отива да ни донесе вода 
и не се върна. Ние го чакахме, все се оглеждахме и останах-
ме в опашката на колоната. Когато пристигнахме на другия 
ден във Фере, където двете чети били заели позиция, откри-
ха огън. Ние не можахме да разберем каква е работата. Из-
покрихме се по деретата и храсталаците. След като премина 
престрелката, изпокритите жени, деца и старци, около 60-100 
души, турците ни събраха. Колкото мъже имаше, отделиха 
ги, закараха ги на 500 м напред и на брега на р. Марица ги 
изклаха, а труповете им хвърлиха в реката. От доганхисарци 
заклаха Петко Гузгунов, баща на Кирко Гузгунов. Жена му 
се досети, че може да стане нещо лошо и му даде да носи 
едното момиченце. Когато дошли на брега, турците взели 
момиченцето, оставили го на брега, а бащата заклали. Щом 
пристигнахме на брега, турците попитали чие е момичето. 
Тогава майката се обади и прибра детето. Кирко изглежда се 
беше скрил. Когато пристигнахме до реката, видяхме, че по 
водата плават калпаци. Разбрахме, че мъжете са изклани. То-
гава аз видях девойки от Окуф, Балъкьой и др., хванати по 
две-три, прекръстват се и се хвърлят във водата. Майка ни 
също направи два-три пъти опит да се удави, но аз, макар и 
седемгодишен, съм чувствал, че това е лошо и с плач я мо-
лех: - Майко, не се дави! Тя се е страхувала, че турците ще се 
гаврят с нея. 

Прекараха ни на един остров на Марица, където останах-
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ме два-три дни. През това време турците пренесоха плячката: 
стока, покъщнина и др. След това докараха волски и бивол-
ски коли, натовариха децата и ни закараха в гр. Ипсала. Тук 
преспахме в една сграда, нещо като харем, дадоха ни хляб. 
На другия ден ни поведоха по шосето за гр. Софлу. За първи 
път видях шосе с телефонни стълбове. Колко дни пътувахме, 
не помня. Пристигнахме в града и преспахме през нощта. На 
другия ден ни качиха на влака за гр. Димотика. Тука ни сва-
лиха от влака и ни поведоха по една рекичка. Стигнахме до 
едно турско село край р. Арда. Един турчин ни видя и каза: - 
Хора, по-добре тук да ви коля, но нататък да не вървите!

 Беше в самото корито на реката, минахме един дървен 
мост, дойдохме на едно кантонче. После се върнахме обра-
тно, стигнахме едно гръцко село. Затвориха ни в една плевня. 
Мъчеха ни, кога гладни, кога жадни. Ние, децата, излизахме 
на просия по къщите. Някой ни даваше хляб, друг лук. Сто-
яхме 30-40 дни, докато се сключи примирието и Тракия се 
даде отново на България. Един ден турците станаха рано, 
дадоха ни храна. Към 10 ч. пак ни дадоха храна, в 12 ч. от-
ново ни нахраниха. Ние се чудехме на какво се дължи това, 
тъй като обикновено ни даваха храна на 24 часа един път и 
то не всякога. Към 2 ч. следобед ни подкараха. Бяхме общо 
към 50 – 60 жени и деца. От Доганхисар бяха около пет-шест 
семейства: семейството на Никола Делигеоргиев, на Кирю 
Педев, нашето семейство и на Петко Гузгунов. Това семей-
ство, когато бяхме в гръцкото село, го претърсиха и след това 
изчезна някъде. Въобще всички възрастни хора турците из-
колиха. Оттука ни поведоха към българската граница, някъде 
около Ивайловград. Конвоираха ни башибозуци. Тук ни по-
срещнаха български войници на коне в бели рубашки. Бяхме 
настанени в града, където прекарахме три дни. Зачислиха ни 
на храна в казармата. Всеки ден ходех с тенекиени кутии да 
получавам храната на нашето семейство. На третия ден ни 
отведоха в едно село, на 10 км от града, където ни настаниха 
да нощуваме. На сутринта дойдоха бащите ни и ни прибраха. 
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През Малък Дервент, Голям Дервент и с. Тахтаджик си дой-
дохме в село. Почнаха да се завръщат и другите хора. Някои 
се захванаха да строят, защото къщите им бяха изгорени. На-
шата къща не беше запалена. По-късно хората тръгнаха из 
околните села за препитание. Баща ми и други селяни оти-
доха в Макри да берат маслини. Животът почна да си тече“.

Курбалък и походът за България
Трендафил Стоев Маджаров от с. Тахтаджик: „Към 

четири часа на ден Малка Богородица потеглихме за Бълга-
рия от Доханхисарската планина Раювица. Дренките и гроз-
дето бяха узрели. Стигнахме и затъмнихме на Гелим Мезар 
– Шапканата. Цяла нощ бяхме без огън, гладни. Сутринта 
стигнахме Кърлангъчката планина и излязохме на Коджаеле. 
Тука преспахме. Валеше дъжд, духаше студен вятър. Утрин-
та беше мъглива. Наша баба Тойкя и още три баби намерихме 
умрели под един бук. Не знаехме пътя, но тръгнахме на из-
ток. Минахме върха и видяхме колибите на Мерикос. Срещ-
нахме един турчин и го взехме да ни води към Арнауткьой 
/с.Гугутка/. Той върви напред, ние след него. Всъщност цял 
ден сме обикаляли край Коджаеле. Разбра се, че ни е заблуж-
давал. Замръкнахме пак на същия връх. На другия ден слязо-
хме в с. Гугутка. Селището беше изгорено. Имаше избити и 
непогребани хора. Миришеше на разложени трупове. От там 
стигнахме в с. Гюлеркьой. Осъмнахме, като смятахме да пре-
сечем шосето Крумовград – Ивайловград, а ние осъмнахме 
в с. Джебелер /с. Планинец/. Огря слънце. В селото имаше 
башибозук, препасани, въоръжени. Д. Маджаров каза да се 
блокира селото. Той се здрависа с турците. Те не смееха да ни 
нападнат. Зад народа имаше двадесет души охрана. Народът 
мина. Напуснахме селото. Чак тогава турците откриха огън. 
Първата престрелка стана на Каракушовата сая /Попско/, на 
разклона за Черничево. Падна една мома от гюмюрджински-
те села. Втората – на Чаталкая, при двата извора. Падна един 
стар човек от с. Пишман – Никола Амбарлиев. След това 
препукване хората се изплашиха и изхвърлиха багажа си. 
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Жертви не дадохме много. Стотици загинаха в Тютюн тарла 
– чашката на сегашното хвостохранилище на гр. Маджарово. 
Маджаров беше на левия фланг, а Руси – на десния. От воде-
ницата в рекичката се стреляше непрекъснато. Един Ангел 
от Чеир хвърли бомба. Минахме покрай джамията и старото 
училище на Маджарово. Народът се насочи към Арда. Реката 
беше придошла. Хората не знаеха брод и се хвърляха направо 
във водата. Когато аз пристигнах, реката беше почерняла от 
хора – живи, удавени, убити. От Горно поле бяха слезли към 
десет войници и заедно с четниците помагаха на хората да 
минават. По едно време от Патрон кая се откри огън. И наши-
те върнаха на огъня. Тези, които имаха сили, тръгнаха за Гор-
но поле, а изморените седнаха да почиват. На другата сутрин 
Маджаров докара турци с лопати и кирки от Долен Главанак 
и погребаха убитите в общи гробове“.

Кървавата касапница при р. Арда
Кръстю Калоянов Морев: „Бяхме многолюдно семей-

ство. Баща ни още от малки ни даде чирачета, за да не сме в 
тежест. По-големият брат Панайот бе даден да учи шивашки 
занаят при братята Ковачеви в с. Райково, живеещи в Дедеа-
гач, а аз при един арменец, представител на шевни машини 
„Сингер“. Метях, чистех, помагах в магазина, а така също 
вършех домашна работа, като носех вода от чешмата до фара. 
Аз също исках да науча някой занаят и се пазарих като обу-
щар при един арменец. Работата дойде така, че вместо обу-
щар, станах бакалски чирак.

Татко бил в града и отседнал в Бобевия хан. Тука също 
така бил един търговец от Бук. Запознали се и търговецът 
споменал, че търси някое момче за чирак. Татко му предло-
жил мене. Нито той ме беше видял, нито аз него. Пазарил ме 
татко за осем златни лири годишно, храна, спане и един кат 
дрехи годишно. Оставил търговецът половин златна лира на 
път за гара Бук, горе-долу на половин път до Солун. Зами-
нах. Беше май-юни 1911 година. През 1912 година попитах 
бай Йордан, така се казваше чорбаджията, беше от гр. Велес, 
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какво ще ми плаща занапред. Той ми каза: - Кръстъо, ние сме 
доволни от тебе и ти увеличаваме заплатата от осем на шест-
надесет лири годишно. Пита ме дали съм доволен. Отговорих 
утвърдително. Това бяха доста пари. Не харчех нито грош. 
Всичко спестявах.

Магазинът беше доста голям и може да се каже универ-
сален. Какво ли не се предлагаше в него! Най-много се про-
даваше царевица, ечемик. Имаше всякакви видове бакалия, 
железария, кинкалерия, памучни тъкани, юргани, часовници 
със сребърни капаци, лекарства, хинин и др. Чорбаджията 
беше съдружник със зет си. Казваше се Коста, образован, ин-
телигентен.

Дойде Балканската война. Зет му Коста беше мобилизи-
ран в турската армия. Останахме сами и карахме работата 
само ние. Дойде 1913 година. Без да го питам чорбаджията 
ми каза: - Кръстьо, ще знаеш, че заплатата ти увеличавам на 
двадесет и четири лири годишно и десет процента от печал-
бата. Това беше за кратко време. Започна Междусъюзниче-
ската война. Не мина много време, нашите войски бяха раз-
бити. Гърците превзеха гр. Драма. Не оставаше нищо друго, 
освен да бягаме. Той замина през балкана. Аз не пожелах да 
ида с него. Брои ми каквото имах да вземам и с влака се за-
върнах в Дедеагач, а от там – в с. Доганхисар. След няколко 
дни научихме, че нашите войски са напуснали Дедеагач. Гра-
дът бил завзет от гърците. Избягахме за няколко дни в гората. 
Когато научихме, че гърците не идвали в селото, върнахме се 
по домовете си. Беше лято, трябваше да се жъне и каква ли не 
селскостопанска работа. Димитър Маджаров и Руси Славов 
идваха с четите в селото. Стояха по няколко дни. Организи-
раха копаене на окопи. Аз копах до Горната чешма, тъй като 
се очакваше турците да дойдат от посоката на с. Фъндаджак. 
Татко също не се спираше. Ако един ден прекараше в село, 
два дни беше в Дедеагач. След време научих, че изпълнявал 
разузнавателна служба. Така беше до Малка Богородица. 
През селото минаха сачанлийци. От тях научихме, че селото 
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им било опожарено от турски башибозук. Дойде фаталният 
ден. Турците нападнаха Доганхисар. Горяха, палеха. Между 
изгорените къщи беше и нашата. Когато се разбра, че кон-
сулите са обещали покровителство над християнското на-
селение, народът се отправи към Дедеагач. Картината беше 
страшна. С хората се движеше почти всичкият едър и дребен 
добитък. Преди гърците да се изтеглят, натовариха много ге-
мии с говеда и брави. Това видях с очите си, когато отивах да 
нося храна на баща ми Калоян Морев, който беше затворен от 
гърците в затвора за българщината. Даже преди да се изтег-
лят окончателно са му предложили да замине с тях за Гърция. 
Той отказал, като изтъкнал, че има семейство, което не може 
да изостави. Когато турците подкараха народа за Фере, до фа-
бриката „Протопата“ Стамо Чакалов от нашето село избяга, 
за да съобщи на войводата Димитър Маджаров, че турците 
карат народа към р. Марица. 

Благодарение на това четите предварително се окопават 
от северната страна на железопътната линия при Фере. Щом 
турците наближават, нашите откриват огън и разбиват ба-
шибозука, като предупреждават населението да избърза към 
Окуф и балкана. Най-интересното беше, че с населението бя-
гаше и добитъкът. Прибрахме се в нашия балкан. Тука оста-
нахме до съобщението, че четата обещава да преведе всички, 
които желаят в България. 

Кмет на Доганхисар по това време беше Ангел Кара-
митрев, а татко беше заместник-кмет. Понеже Карамитрев 
каза, че заминава за България, и татко се съгласи. Тръгнах-
ме. Вървяхме предимно нощно време. Щом стигнахме с. 
Ятаджик, сега гр. Маджарово, се завърза голямо сражение. 
Много хора от населението загинаха, а други се издавиха в 
р. Арда, която в този момент беше придошла. При станалата 
престрелка аз и по-малкият ми брат се откъснахме от майка 
и татко. При един десен приток на р. Арда се намерих с по-
малкия ми брат, който също не знаеше нищо за майка, татко 
и най-малкото ни братче. Тогава започнахме да разпитваме 
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всички, които слизаха отгоре. Никой не ги беше видял. Тъй 
като стана много късно, а нашите ги нямаше, хванахме се 
двамата за ръце и навлязохме във водата. Един четник хвана 
брат ми и го изнесе на брега. Пред мене имаше друг четник. 
Хванах се за шинела му и така стъпих в България“.

Нощно освобождение на пленени
Георги Поппетков Калоянов-Пушкин: „Намирахме 

се недалеч от старата българо-турска граница. Пристигнаха 
при нас бегълци българи, които съобщиха, че в с. Адачалъ  
(Бориславци) имало няколко хиляди бежанци от Софлийско 
и Димотишко. Турски башибозушки групи ги подлагали на 
грабеж, безчестие, застрашавала ги поголовна сеч. Молели за 
помощ. Веднага след известието се събрахме на съвещание, 
на което взехме решение да се отправим за това село. Събра-
нието проведохме с цялата чета. Като се постави въпросът 
дали да идем на помощ, или не, много от нашите хора, под 
разни предлози, не пожелаха да се присъединят към нас и да 
помогнат, особено тези от стара България. Те казваха, че това 
е работа на полка в с. Ефрем, който чакал заповед за реоку-
пация. При срещата поведението на полковия командир полк. 
Петров не ми хареса. Аз лично се явих при него и го помолих 
да ни даде оръжие и бойни припаси, защото хората ни до-
тогава бяха въоръжени повечето с турско оръжие, а патрони 
нямаше. Полковникът отговори, че не може да ни въоръжи и 
ни прикани да се разотидем. Адютантът на полка, не помня 
името му, но се чувстваше, че в гърдите му гори огън и не-
навист към това, което се случваше с нещастните тракийци 
и за проявеното бездействие към тях, ни извика и разпореди 
да ни въоръжат както трябва, снабдиха ни с хляб и съответни 
продукти и ни пожела добър път и добра сполука.

Около шестдесет души, не спали, не яли, уморени, мок-
ри до гуша, се отправихме към Бориславци, в окрайнините 
на което стигнахме около полунощ. Направи ни впечатле-
ние, че в една висока къща блещука светлина. Решихме да 
открием огън по светлината. Така направихме. Впоследствие 
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разбрахме, че в тази къща се помещавал турският участък. 
Стреляхме залпово. Светлината угасна. След това намерихме 
селяните. Бяха три хиляди жени, старци и деца. Преведохме 
ги под наша охрана в пределите на България. Произхождаха 
от Узункюпрюйска и Малгарска околии“.

КНИГА ТРЕТА
ДОГАНХИСАР-ГРАДЕЦ; ПО ЧУЖДИ  

ЗЕМИ  И  БРЕГОВЕ

 Стопанска разруха
Ангел Митрев Армутлиев – секретар-бирник на с. До-

ганхисар: „След преживените тежки дни на 1913 г. и реокупа-
цията на Западна Тракия от България разпиляното население 
се завърна по родните си домове. Обори и навеси се приспо-
собяваха за презимуване. Значителна част от домакинствата 
останаха в Дедеагач и Фере. Друга част се засели в изоставе-
ни турски села: Саранли, Къшлакьой, Бейkьой, Кьостеле, Бо-
балар, Бадурен. Новият живот започна при голяма мизерия, 
голи, гладни, липса на членове на семейството – през къща 
по две черни забрадки. Житната реколта на снопи и купни по 
харманите беше опожарена при нападението, царевицата не 
беше прибрана и отчасти беше похабена от дивите прасета. 
Хората видяха голяма трудност при есенната сеитба, пора-
ди липса на впрегатен добитък и семена. Държавата отпусна 
заем на домакинствата от 500 до 1000 лева. Това даде до из-
вестна степен подкрепа: кой си купи вол, кой крава, овце или 
кози. Нашите хора не бяха свикнали със задължения и се пла-
шеха. Повечето вземаха по 500 лева. През турско време се-
лото беше известно на околните села като кредитор от голям 
мащаб. Само с. Дервент имаше постоянни задължения от 500 
златни турски лири. Просто беше традиция хората да се пазят 
от задължения. После левът се обезцени. Със стойността на 
една коза заемът в банката се покриваше. Така населението 
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не видя затруднения по погасяването. През 1914 г. с общи 
усилия беше възстановена изгорялата сграда на училището. 
Започна нормален учебен процес. Същата година бяха про-
ведени избори. Спечелиха радославистите. Селото гласува 
за демократите. Обособи се една младежка група начело с 
Петко Митрев Цървенилов, която гласува с червена бюлети-
на. Групата беше арестувана и откарана в гр. Дедеагач. По 
същото време тука пристигна окръжния управител Розентал. 
Родителите на арестуваните отправиха  молба синовете им 
да бъдат освободени. А Розентал се обърна и каза: - Вие, до-
ганхисарци, гласувахте за демократите. Идете да ви помогне 
Малинов“!

Първа световна война
Петко Тодоров Шалапатов: „След събитията през 1913 

г. разпиляното ни семейство се събра в Доганхисар. Къща-
та ни беше изгорена. Запретнахме ръкави малко по малко да 
слагаме всичко в ред. Но през Европейската война ме взеха 
войник в четиридесети полк в гр. Дедеагач. После дойдохме 
в гр. Фере. Тука ни изпоядоха въшките. После ни вдигнаха и 
доведоха в Драма, гр. Радулово, а от тука - на позициите на 
Карабаир срещу французите и англичаните, до края на вой-
ната. След разгрома ни изтеглиха в гр. Ксанти, а от там - в 
Мароня, където ни изволниха. Прибрах се в Доганхисар. При 
французите животът беше добър. Установих се в с. Саранли, 
където се годих. Когато научихме, че гърците идват, пресе-
лихме се в България. След това с Г. Армутлиев се върнах в 
Доганхисар, за да си взема дрехи и покъщнина. През 1922 г. 
наново слязохме в Тракия и на Къшлата намерихме четата на 
Маджаров. Тука дойдоха и турски чети. В четата на Маджа-
ров останах шест месеца. Участвах в акцията при с. Кърка. 
След това се прибрах в България и повече в Тракия не се вър-
нах. Установих се в с. Бориславци“.

Френска окупация на Западна Тракия
Стою Петков Герджиков: „Участвах в Европейската 

война в първи гаубичен полк на Беломорския фронт. Войната 
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свърши през октомври 1915 г. Дойдох си в село. Не след мно-
го, българската войска напусна Беломорска Тракия. Дойдоха 
съглашенски френски войски. За губернатор беше назначен 
френският генерал Шарпи, със седалище в гр. Гюмюрджина. 
Животът беше мирен. Населението не почувства притесне-
ния. На 5 май 1920 г. дойде едно окръжно, което приканва-
ше, който желае, да се изсели доброволно в България, даваха 
безплатен превоз по влака, а животните и колите – пеша до 
Свиленград. Ние, от с. Мерхамли, не се колебахме. Децата, 
жените и старите хора качихме на влака, а с колите и стока-
та образувахме един дълъг керван. Минахме през Ивайлов-
град, после по дървения мост на р. Арда до с. Кумарли – га-
гаузко село. Кумарлийци били въоръжени и  щом минахме 
моста, откриха огън. Ние също бяхме въоръжени - с оръжие 
от минали години. Отвърнахме на огъня. Започна истинско 
сражение. От гагаузите падна един човек. Изглежда това им 
подейства психологически и се отдръпнаха от пътя. Ние да-
дохме жертва само едно магаре. Керванът се състоеше от 130 
волски коли, 10 000 овце и 1000 говеда. После разбрахме, че 
гагаузите са разчитали да ни сплашат, за да вземат като пляч-
ка стоката и колите. Ние ускорихме крачката и до вечерта 
пристигнахме в Свиленград, на гарата. Намерихме жените и 
децата. По настояване на временната  бежанска комисия, ние, 
селяните от Мерхамли, бяхме изпратени на Гиговия чифлик, 
между Елхово и Ямбол. Чифликът бил на някой си Гигов от 
гр. Сливен. Това беше в земеделско време при управлението 
на Ал. Стамболийски, месец юни 1920 г. 

След време дойде при нас войводата Маджаров, със за-
дача от Централния тракийски комитет да сформира чета от 
млади момци. Покани ме да отида в четата. Аз отказах. За-
писаха се братовчедите ми, братята Никола и Кирю М. Дюл-
герови, Иван Ангелов Василев и Марко Кирков, който едно 
време беше чирак обущар при Стаю Г. Бакърджиев от с. До-
ганхисар, и още други. Четата трябвало през гр. Одрин да 
иде в Ипсала, на сборно място, където щял да чака някакъв 
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турски бей също с чета. Целта била двете чети да нападнат с 
общи сили през Марица гърците и да ги прогонят от Западна 
Тракия. В крайна сметка не могли да се разберат. Войводата с 
четата си през Мерхамли се прибрал в България.

В чифлика изкарахме мизерен бежански живот. През 
1921 г. се заселих в с. Лисово. Тук държавата ни оземли. След 
години се замогнахме. През 1947 г. се заселих в гр. Свилен-
град.“

Мата Тодорова Каванозова /Калайджиева/: „При бяг-
ството от Тракия през 1913 г. с влак от Дедеагач пристигнахме 
в гр. Харманли. Тука останахме един месец. Когато се умири 
положението, на ден Димитровден, семейството ми слезе с 
влак до гр. Фере. В Доганхисар къщата ни беше изгорена. Тук, 
във Фере, вече беше семейството на вуйчо ми Георги Кавано-
зов. Той ни предложи да останем. Устроихме се в една стара, 
изоставена къща. И тука имаше опожарени домове. Баща ми 
се залови с познатата му професия – скотовъдство. През Пър-
вата световна война татко не отиде войник. Вуйчо отиде и се 
върна жив и здрав. По време на войната не преживяхме мизе-
рия, защото си имахме овце, а освен това сеехме едно-друго. 
Земята беше плодородна. Изкарвахме черен боб, фасул, царе-
вица. Българската власт се изтегли. Дойдоха за кратко фран-
цузи и италианци. Животът не беше лош. Спокойно беше. Но 
през месец май се разнесе дума, че французите си отиват и 
идва Гърция. Българите от Фере и околността започнаха да 
се изтеглят в България. На празника Кирил и Методий семей-
ството ми вече се беше прехвърлило в България. Настанихме 
се в гр. Нова Загора. Бравите с татко и батю Георги дойдоха 
пеша. От Нова Загора отидохме в Стара Загора. Установи-
хме се в района на казармата. По-късно се преместихме в гр. 
Чирпан. Зимата беше тежка. Овцете не бяха свикнали с кли-
мата в България. Нямаше с какво да ги храним. Измряха. От 
Чирпан дойдохме в с. Кюстюкьой. Щяхме да измрем тука. 
Нямаше къщи да се подслоним. Направихме овчарски коли-
би, покрити с папрат. Беше една студена зима. Снегът вееше 
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върху нас. Татко и майка ставаха, тръсваха от юргана снега и 
пак ни покриваха. На гръб пренасяха дърва и направо в ба-
джата. Колкото добитък беше останал, измря. Майка се при-
тесни и почина. Дойдохме в с. Свирково, Харманлийско. Аз 
се ожених и не видях майка на смъртта. Мъжът ми беше от с. 
Окуф. Караше кабриолет. От с. Свирково татко пак се върнал 
в с. Кюстюкьой. Ние с мъжа ми се установихме в Хасково. 
Направихме си къщичка в Македонския квартал. Добре, но 
ходихме на гости в Тополовград. Брат ми беше женен тук за 
мерхамлийка. Имаше много тракийци: Димитър Марков, То-
кмака и др. Мъжът ми рече да идем да живеем в Тополовград. 
Оставихме къщичката в Хасково и тръгнахме. Върнахме се 
пак в Хасково след девети септември 1944 г.“

Кирю Марков Дюлгеров: „Някъде към 20 май 1920 г. ге-
нерал Шарпи извика по-будни българи в Гюмюрджина да им 
съобщи важна новина. Представител от Софлу бил Вангел 
Георгиев – Македонеца, от софлийските села - Васил Асар-
джиев, от Дедеагач – Коста Митев, кмет на съшия град. На 
тази среща генералът казал: - „Досега Тракия беше френска 
провинция, но от 25 май ще бъде предадена на Гърция. Аз 
съжалявам много, но не мога да помогна на вас, добрите бъл-
гари, които в моите очи сте съвестни и трудолюбиви хора. 
Съобщете на вашите българи, които желаят да се изселят в 
България, да направят това до 22 май. Давам разпореждане 
границата с България да бъде отворена и хората с влак или 
пеша с колите си и добитъка си да минат границата и няма да 
им се пречи. Тези, които желаят да останат под гръцка власт, 
да си останат! Сбогувал се и казал: - Предайте на всички бъл-
гари да знаят, че идва гръцка власт в Беломорска Тракия“.

 Ние, българите от Саранли, Окуф, Балъкьой и Турбалъ-
кьой, бяхме събрани в с. Мерхамли, на събор на Летен Ата-
нас в Радиковата къща. Не съборът ни вълнуваше, а чакахме 
да изслушаме новината от нашите пратеници в Гюмюрджина 
при ген. Шарпи. Изслушахме Вангел Георгиев и Васил Асър-
джиев за срещата им с генерала. Всички събрани решихме 
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единодушно да напуснем Тракия. Това предадохме на хората 
от селата. На другия ден българите от ференските села тръг-
наха за България - кой с влак, кой пеша или с товарни вагони 
и коли.

Такава решителност не проявиха селата от Дедеагачко: 
Доганхисар, Дервент, Еникьой, Лъджакьой, Бадома. Напус-
наха само отделни семейства. Като последица – населението 
преживя тежки изпитания.“

Васил Янев Шалапатов: „В късната пролетна нощ на 27 
срещу 28 май 1920 г. немногочислена група от семейства от 
с. Доганхисар потъна в дебрите на родната планина Китка на 
път за България. Хората вървяха унило, безшумно, в тежко 
мълчание. В съзнанието ми се нижеха картини от детските 
ни игри и образите на другарите ми: Тодор Катранджиев – 
Дочката, Бойко Камбуров, Митрю Грущилов, Грозю Каму-
шев, Кирю Пишмянов, Стою Шопов, Търню Катранджиев, 
Апостол Стоев и други. С малки почивки вървяхме ден и 
нощ, кога гладни, кога жадни. Вървяхме с подути и изранени 
крака, изтощени, изприщени, възрастни и деца, през планин-
ски пътеки и урви. Пресякохме Югоизточните и Източните 
Родопи, минахме р. Арда и в една юнска вечер замръкнахме 
в Стойковия хан в гр. Хасково, който се намираше  на сегаш-
ната ул. „Македония“ с ул. „Кърджалийска“. Осъмнахме без 
завивки, без домакински вещи, без ядене. А малките деца, 
какъвто беше малкият ми брат Колю, неспирно плачеха за 
хляб. Тогава Калоян, големият брат на Янко Атанасов Калоя-
нов, събра децата и ги поведе по ул. „Македония“ на просия, 
непозната за с. Доганхисар. След два дни семействата бяха 
устроени на квартири в къщи на квартал „Овчарски“, тогава 
Чобан махле. Нашето семейство се подслони в полуразруше-
ната къща на Славчо Киркошев, до старото съборено учили-
ще, сега квартален парк. Първата вечер получихме храна от 
хазяина, а покривки - от майката на Любен Паталов. Градът 
не се оказа обетована земя. Коричка хляб се придобиваше с 
горчилка и пот.
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 Баща ми започна работа като каруцар. Беше крайно тру-
долюбив и честен човек. За тези му качества, комисионери-
те Леон от Раковски /Димитровград/ и Русев от Хасково го 
имаха като техен личен каруцар и редовно го осигуряваха с 
товари. 

По предложение на хазяина аз станах воловарче при него-
вия зет Димитър Карагьозов. Бай Димитър беше много добър 
човек. Майка му баба Петра се отнасяше с грижа към мене. В 
продължение на пет години аз работех и учех едновременно“.

 Кирю Костов Енджебазов: „Дойде България и почна 
мирен живот. Така продължи до 1915 г. На 5 март същата го-
дина ме взеха войник в гр. Фере. С мене беше Петко Айдаров, 
Коста Коюмджиев, Тодор Джанков, Митрю Делиев. Тук ос-
танахме малко време. Изпратиха ме в Десети артилерийски 
полк. След като положихме клетва, ни пръснаха. Аз заминах 
в Двадесет и пети полк в Карабаир, Драмско. Доганхисарци 
нямаше вече с мене. Имаше само един пишмянковец – Иван 
Мавров, който доскоро живееше в с. Малко Попово, община 
Маджарово. Тука стояхме три години. Бяхме на позиционна 
война. Пред нас имаше французи и гърци, а вдясно бяха ан-
гличани и сърби. Батареен командир ни беше капитан Милев, 
а взводен командир – Ангел Кънев от гр. Хасково. Той беше 
стар човек. Смениха го и издигнаха мене на негово място. 
Животът ни беше много тежък. Натиснаха ни въшки. Тук бя-
хме до месец септември на 1918 г., до общото отстъпление. 
Изтеглихме се в гр. Гюмюрджина. Тука предадохме оръжие-
то си. 

Върнах се в село и се отдадох на земеделие и скотовъд-
ство. Така карах до 1920 г., когато дойдоха гърците. По-рано 
дойдоха французите. Петко Саръиванов беше на служба при 
тях като полицай. По тяхно време оръжието на Десети ро-
допски полк беше струпано в Дедеагач. Пазеше се от една 
италианска рота. Французите ни дадоха от това оръжие за са-
мозащита. Със същото оръжие младежите спасиха и преведо-
ха много българско население. Гръцките власти научиха, че в 
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Доганхисар има оръжие и подложиха хората на голям тормоз. 
По това време станахме съюз с турците. Образува се българо-
турски комитет за съвместни действия срещу гърците. Още 
преди да дойдат гърците аз напуснах селото заедно с Георги 
Армутлиев, Груд  Бойчев от с. Хасарли, Кирю Марков, Стоян 
Чолаков и Д. Маджаров. Отидохме в гр. Ипсала до р. Мари-
ца. Срещнахме се с турските главатари на четите Руфат бей 
и Карабекир. Гърците почнаха настъпление. Турските чети 
се оттеглиха в България заедно с конете и мулетата си в с. 
Кочаш, Свиленградско, откъдето се пръснаха из България. С 
нас беше също и Георги Попкалоянов-Пушкин. За нас също 
нямаше перспектива и заминахме за Доганхисар. Още преди 
идването на гърците нашето семейство напусна селото и с 
кола тръгнахме за България. Пристигнахме на кочашкия брод 
на р. Арда след време. Тук се срещнах с доганхисарски мла-
дежи, които отиваха в Тракия, и се върнах с тях. Татко преми-
нал реката. Отишъл в село Текето, Хасковско. Не му харесало 
там и се върнал в с. Кочаш, където се установил за постоянно 
местожителство. 

Ние дойдохме в Доганхисарския Балкан. Аз се отделих 
от групата и един ден слязох в селото да прибера годеницата 
си. С мене беше Ангел Пандъров. Влязох в къщата на годе-
ницата. Майка й се развика, а селото беше пълно с гръцки 
войници. Упорстваше и не искаше да я пусне. Аз се ядосах, 
станах и рекох: - Сбогом, бабо! Тя тогава се обърна към дъ-
щеря си със сълзи на очи и каза: - Стани, стани, майка. Тогава 
аз смело я хванах за ръка и излязох. Стигнах на пътя за Кат-
ранджиеви. Минаваше гръцка диврия. Свихме се под плета. 
Диврията отмина. Станахме и се насочихме към определено-
то място за среща с Ангел Пандъров. Той трябваше да изведе 
жена си и да чакат в тяхното лозе, на края на селото. Дойдо-
хме, но не намерихме Ангел. Поогледах се наоколо. Гледам, 
някой лежи. Сритах го – дядо му Катранджия, на Чолака То-
дор бащата. – Срико, къде е Ангел? – Аз дойдох да му донеса 
хляб, но него го няма. Пък нося и една торбичка с брашно! 
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– Ставай, тръгвай с мене! Имахме определен втори събира-
телен пункт на Габровата нива, до Голямата чешма. Добре, 
но Вълко Тасев също извел годеницата си Калина Камушева. 
Баща й се вдигнал и известил диврията за случилото се. Из-
веднъж се чу пукотевица, стрелба. Пък една ясна месечина 
свети, годеницата ми се държи за ръката и трепери. Катран-
джията, както си вървеше с нас, изчезна. А той изостанал и 
диврията го хванала. Аз оставих годеницата на Киртикевата 
градина и се върнах да го търся. - Срико, срико, бре! Няма 
го. Върнах се обратно, взех годеницата и отидох на Габро-
вата нива. Наблизо беше Чикъровата воденица и тепавица. 
Чуваше се шумът от въртенето на камъка. Отидох и чукнах с 
приклада вратата. Излезе старият Чикър. – Срико, две крини 
брашно искам! Човекът даде с готовност. 

Пренесох брашното на Габровата нива. Чакам Пандъра. 
Никой не идва. Скоро ще се съмне. Трябва да вървим. Гледам, 
идва човек насреща ми. – Стой! Разбрах, че е Митрю Габров. 
Пък той през деня тръгнал да бяга в България, но объркал 
пътя и се връща да се предаде на гръцките власти. – Митрьо, 
ще дойдеш с нас! Пристигна и Пандъра с жена си и с малко 
дете-пеленаче. Плаче, плаче. Беше вече съмнало. Останахме 
да денуваме тука. Вечерта тръгнахме, минахме местността 
Пичигъза, стигнахме на връх Гелиммезар. Пандърът рече: - 
Енджебаз, ти си заблуден. – Защо да съм заблуден? – Според 
мене връщаме се обратно за село. Пък знаех, че беше ефрей-
тор във войската. – Учил ли си ориентиране в службата? – 
Учих. – Тази звезда коя е, онази коя е. Бърка ги. Месечината 
залязва, той казва, че изгрява. За да го уверя, му казах: - Да 
оставим жените. Тук долу има Айдук геран. Ще те закарам 
да го видиш, за да се увериш. Слязохме на кладенчето и се 
върнахме. По пътя чухме женски писък. – Ах, дали не се на-
тъкнахме на нещо, продумах. Изглежда, че сърна или някак-
во друго животно е урадисало и се изплашихме. Беше преди 
Гергьовден. Имаше роса. Станахме и излязохме на Шабано-
вите колиби, на колибата на Стоил Илчев. Посрещна ни сто-
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панинът – младо момче. Рече: - Слушай, Енджебаз, чакам да 
дойдат Рофаил и Стайко Запартата, да нападнем Доганхисар 
и вземем оръжие, а след това и аз заминавам за България. 
Обаче Рофаил и Стайко не дойдоха. Те пък били засечени на 
българска територия при с. Кофалар от гръцки агенти, едни 
раняват, други убиват. Хората чули стрелбата, но мислели, 
че е великденски мохабет и никой не отишъл на помощ. На 
другата вечер дойде Стоил Илчев, донесе един месал хляб, 
сирене и една фаша кожа за цървули. Каза: - Вземайте всичко 
и напускайте района. За утре гърците са насрочили събира-
не на младежи от 20 до 30 години. Да не стане нещо лошо. 
Тръгнахме, но как се върви – тъмно, ръми дъжд. Листата 
на клоните ни удрят по очите. Най-после спряхме на едно 
място. Осъмнахме. Тука се срещнахме с Димитър Шалапа-
тов, Петър Чикъров и Тодор Саракостов. Дойдоха, но пътя не 
знаят. Нямат оръжие. Станахме много. Казах им: - Останете 
вие. Жени и деца нямате. По едно време се съгласиха. Пък 
носехме едно бакърче. Шалапатя каза: - Дайте да нося ба-
кърчето. Те останаха. И бакърчето остана с тях, а в него си 
варяхме това-онова за ядене. Осъмнахме до с. Бобалар. Ан-
гел Пандъров, понеже беше с малко дете, остана доброволно 
в селото. Вървим с Митрю Габров и Вълко Славов. Габрата 
носеше безропотно двете крини брашно от Голямата река до 
границата и даже до с. Чукур. Беше ден Гьоргьовден. Брашно 
имаме. Хляб нямаме. Наблизо е гръцката граница, заставата 
и постовете. Ние си кротувахме. Когато се мръкна, казах: - 
Гледайте, нашият пост е ей-там, гръцкият пост е по-настра-
ни. Ние ще минем по средата. Добре, ама Вълко Славов рече: 
- Аз ще вървя напред. Пък не беше служил войник. Тръгна 
напред с Калина, годеницата си, но попадна на засада. Пък 
се и стъмни. Той хукна, но не даде сигнал на нас. И ние хук-
нахме след него. Аз дадох заповед да отстъпим. Отстъпихме, 
но Калина била контузена и останала на място. Спряхме на 
стотина крачки. Питат: - Накъде? – Напред, за България, от-
говорих аз. Почакахме малко. Не знаем Калина дали е убита, 
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или ранена. Казвам на Вълко: - Ще идеш да провериш убита 
ли е, или ранена. Той тръгна. Но засадата стояла още. Дадоха 
нов залп. Той се върна. Почна да реве. Казвам му: - Езика ще 
ти отрежа! А Габрата ме държи за ръцете и вика: - Накъде? – 
Напред, казах аз. Заобиколихме един километър настрани. А 
на Вълка казвах: - Ти ще останеш. Ти си самичък. Утре вечер 
ще тръгнеш. Ще разбереш дали Калина е жива, или умряла. 
Уж остана, а той вървял след нас. Mинахме границата. Рекох: 
- Лягайте! Оттук нататък е България. Осъмнахме и слязохме 
на реката  до с. Юрюкляр /Долни Юруци/. Мием се. Кога гле-
даме и  Вълко при нас. – Ти какво правиш, бре? – Уплаших се, 
рече. – Бързо да се върнеш! Показа се един помак. Поисках 
един хляб. Донесе човекът.  Бяхме гладни всички, но пречу-
пих половината, дадох я в ръката на Вълко да се върне. Но 
той не поиска. 

Калина стояла ранена два дни. Най-после излиза при 
един стар турчин, орял наблизо. Добре, но имало и други тур-
ци: - Къзъм, аз щях да те прекарам през границата, но виждат 
и други хора. Завел я в заставата, от там я отпратили в Димо-
тика, после в Гюмюрджина. След време си дойде с паспорт 
в България. Така завърши нашата история. Прибрах се в Ко-
чаш“.

Гръцки погроми над българите 
и гръцко-турската война в Мала Азия

След решенията в Сан Ремо политическото напрежение 
сред българи и турци в Беломорска Тракия се засилва. Нався-
къде се организират протестни събрания. Голям митинг се 
провежда в гр. Дедеагач с резолюция-решение до ген. Шар-
пи, който да съдейства Тракия да остане като самостоятелна 
автономна област. След пълното изтегляне на френските вла-
сти и българската администрация, Гърция трябвало да встъпи 
във власт от 28 май 1920 г. На 27 май по обед в с. Доганхисар 
пристига вест, че същия ден е дебаркирала гръцка войскова 
част в Дедеагач. Хората изпадат в силна възбуда и тревога. 
След обед се провежда общоселско събрание, на което се раз-
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исква какво да бъде отношението към тъжното събитие. Оф-
ормят се две становища. Едното: нямаме работа в България, 
стига ни трагедията от 1913 г., ще останем под гръцка власт. 
Другото: тука за нас вече живот няма, ще бягаме в България. 
Чуват се само отделни гласове. Хората са душевно покрусени 
и се разотиват по домовете си. Същата вечер група от около 
двадесет семейства се организира и потегля пеша и с товарни 
животни през Балкана за границата. Охранява се от Георги 
Попкалоянов-Пушкин. Следва тяхната бежанска съдба.

Тодор Георгиев Жилов: „През 1917 година постъпих в 
първо отделение, през 1918 година - във второ. Учител ми 
беше Петър Поптодоров от Македония. Преди да дойдат 
французите, между хората се говореше, че ядели хора. Не 
излезе вярно. Напротив, французките войници бяха много 
интелигентни. Ние се въртяхме около тях и научихме доста 
френски думи. По това време писар на общината беше Коста 
Семерджиев. Още преди да се изтеглят французите вкъщи 
идваха много мъже от селото, повече на политически разго-
вори, понеже баща ми беше сладкодумен и за времето си с 
политически кръгозор. Говореше се, че Тракия ще се даде 
или на България, или на Турция. За всеки случай вкъщи 
имаше приготвени два чувала багаж, други два чувала бяха 
приготвени от сестра ми Мата и зетя Стайко Янгъзов. Беше 
месец май 1920 година. Татко бил в Дедеагач и видял, че на 
пристанището слизат гръцки войници от параход. Българите 
в града остават като попарени. Хората възклицавали: - Свър-
ши се с нас. Тези земи се дават на Гърция. Чичо ми, на татко 
по-възрастният брат, още същата вечер потегли за България 
с влак. Татко си пристигна вечерта по тъмно. Семейството 
беше събрано на вечеря. Дойде си мулето на двора само. Ние 
останахме зачудени. Никой не посегна към яденето. Майка 
беше сготвила дроб-сарма. Зетят Стайко скочи разтревожен 
и отиде в кръчмата да го търси. Намерил го. Татко с тревога 
разправял, че в Дедеагач има гръцка войска. При тази новина 
хората в кръчмата се разделили: едни застанали на твърдо 



248

становище още същата вечер да заминат със семействата си 
за България и определили сборно място, а други заявили, че 
ще останат в село. Дойдохме си вкъщи. Никой не посегна 
към яденето на синията. Натоварихме багажа и излязохме от 
двора. На определеното място се събрахме девет семейства: 
поп Петко Калоянов, брат му Коста, учителят Петко Кало-
янов, мюдюрят Атанас Калоянов, брат му Илия, другите не 
помня. Тръгнахме. Бързахме да преминем границата. След 
това вървяхме по-спокойно. В Бориславци преспахме два ве-
чера. В Харманли останахме два дни. Тук имаше пристиг-
нали хора от Софлийско. Багажът им беше натрупан в една 
нива. Живеехме като цигани, само нямахме цигански колиби. 
Дойдоха местни хора и ни разпределиха. Ние попаднахме на 
гарата в едни бараки. На другия ден ни отправиха за  с. Еле-
на. Тука останахме едно лято. После дойдохме в гр. Хасково. 
Престояхме до 1921 година. Аз почнах работа като чирак в 
кръчмата на Атанас Калинов. От тук се вдигнахме и отидо-
хме в с. Еникьой, /Цар Калоян/ Пловдивско. Имаше свободни 
къщи, настанихме се. Земята обаче беше дадена на съседните 
села и ние нямаше какво да работим. През лятото на 1923 
година дойдохме в с. Виница, Първомайско. Изкарахме ля-
тото, а зимата се преместихме в Първомай. През 1924 година 
отново се завърнахме в Хасково. Аз се хванах на работа като 
кръчмарски чирак. Татко отиде със семейството в с. Малко 
Брягово. През 1928 година дойдох в Кърджали да диря рабо-
та. Тука ми излезе късметът. Видях стария си приятел Стоян 
Брашников и той ми каза: - Тодоре, взех на търг една бара-
ка, която става за дюкянче. Аз нямам намерение да работя в 
него. Вземи дюкянчето. Така от осемнадесетгодишна възраст 
почнах самостоятелна търговия“.

Заточението
 Александра Георгиева Джанкова-Петелчева: „Дойде 

Гърция. Страх ни беше като момичета да излезем. Почнаха 
да ни задяват, когато нашите момчета бягаха от гръцката ар-
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мия. Момчетата и мъжете викаха на „парерон“ – проверка, 
вечерно време. В деня на интернирането ни изкараха, коя 
колкото багаж може да носи на Гробницата /Гробищата св. 
Никола/. Манол, грък от Тополовград, кмет на Доганхисар 
по това време, постави една чергичка и подканяше: - Клю-
човете от къщите оставете тука. Не ги носете с вас. Ние ще 
ви ги запазим и когато се върнете, пак ще си ги вземете. 
От нашата къща излязохме аз, майка, татко и братчето ми 
Димитър. По пътя много хора бяха бити. Имаше едно мом-
че Драката – Стоян, на Бобева Стана син, избяга. И Кирю 
Саржев избяга, но го хванаха гръцките войници. А Стана 
почна да вика: - Стояне, къде си, Стояне! Гърците чуха и я 
отделиха. Разбраха, че синът й е избягал. А на Киря вързаха 
назад ръцете и го биеха с пушките. Какво да кажа, охка чо-
векът, вика, жена му писка и всички наоколо протестираме. 
Гърците казаха: - Ще ви заведем в България. Сутринта като 
станахме Злата Джанкова, една моя братовчедка, решила да 
бяга. Гърците я хванали в балкана, с нея доведоха и Стана 
Бобева, иде жална, на гърба носи едно халище и един кози-
нец. Посрещнаха я Кертичка и Стаевица Коюмдиева и като 
я видяха, попитаха: - Мари, сестро, къде беше?… - Оставе-
те, не питайте. По-хубаво щеше да бъде да се бях обесила, 
отколкото да дойда тука. Плаче, сълзите й река. Кертичка й 
вика: - Кой те караше, сестрице, да викаш след Стоян. Няма-
ше гърците да те знаят. Ти сама си го стори. А тя пожълтяла, 
издраскана, избелена, ръцете й целите в кръв.

Закараха ни в Дедеагач. После с лодка отидохме на пара-
хода. Бяхме с чина Тодоровица. Дойде Кюсета с командира 
грък. Изведоха на Ангел годеницата. Чина взе да се моли на 
татко: - Чичо, кажи им и Мата да изведат. – Не може, сватя, 
каза той. –Аз едва се примолих, не може. Където ви карат, ще 
вървите. Параходът беше претъпкан с хора. Пътувахме мно-
го дни. Бяхме гладни и жадни. Кой каквото носеше, ядеше. 
Слязохме на гр. Волос, жални, баялдисали, гладни. Хората 
не можеха да вървят. Някои останаха в селата около Волос. 
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Татко и калеко Делигеорги казаха да вървим още нататък. 
Стигнахме в Лариска околия. Вървяхме пеша. Питахме за 
селата. Като преводчик ни беше братчето Димитър. Той хо-
деше две години в село на гръцко училище и знаеше гръц-
ки език. Отидохме в с. Топузлар. Настаниха ни в училището 
Бяхме осем-девет семейства: ние, Шенкови – три семейства, 
Какачеви – три семейства, Яламовка и още две семейства. 
Разболяхме се от малария. Болни отивахме да работим. През 
месеците март и април окопавахме черен боб, а после сеехме 
и беряхме тютюн. През деня слагахме бобчета в джобовете, 
а вечерта ги готвехме. Лапад беряхме, майките ще го разбър-
кат с малко брашънце, варяха го на огън и ни го поднасяха 
като храна. Гърците отвориха наблизо мандра. Татко разби-
раше от този занаят. Хвана се на работа, та голяма трудност 
не виждахме с храната. Първоначално работехме само срещу 
един хляб, а по-после почнаха да ни дават и по една драхма. 
Ходехме в Лариса на пазар, когато трябваше да купим нещо. 
Братчето ми Димитър заболя от малария и майка остана да 
го гледа. Ходех на работа само аз. После, когато започнахме 
да сеем тютюн, Испир Терзиев правеше редовете и викаше: - 
Бързайте, бързайте, че надница няма да ни дадат. Тютюните 
посяхме, започнахме да ги берем. Бяхме с Мара Шенкова. Тя 
береше много бързо. Понякога отивахме в Лариса за хляб. 
Един ден тръгнахме: Вълчовица Шенева, Киряка Какачева, 
Мария Шенева, учинайка Стамовица Делигеоргиева. Вървим 
пеша. Срещнахме една лека кола, като дойде до нас, колата 
спря. Излязоха от колата двама мъже. Представиха се, че са 
българи и ни запитаха къде отиваме. Казахме, че отиваме в 
Лариса да си купим хляб. Учинайка Стамовица започна да 
плаче. А те казаха: - Ние дойдохме тука да ви видим положе-
нието. Колко болни и умрели имате? Киряка Какачева каза: 
- Аз имам момиченце умряло, Шенковица също има и т.н. – В 
кое село сте? – В Топузлар. Ние сме изпратени за вас, да оп-
ишем къде се намирате и какво е положението ви. Най-късно 
до десет дни ще ви изведем от тука. Не бойте се. Стамовица 
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рече: - Сине, гледайте да направите това. Жална, имаше че-
тири деца, които измряха, когато се върнахме в село. Попи-
таха ни докъде има българи. – До Волос, отговорихме. – Ние 
ще ги намерим. Ние всички плачехме. И те имаха сълзи на 
очите.  – Не плачете, всички, които сте оживели, ще ви изве-
дем. Бършеха си с кърпичка очите. В колата имаше и други 
хора, но те бяха чужденци. Тръгнаха. Ние купихме хляб и 
се върнахме. Попитахме: - Дойдоха ли такива и такива хора 
при вас? – Дойдоха. Събудиха се големи надежди. Минаха 
не минаха десет дни, взехме си багажа на гърба и дойдохме 
във Волос. После на параход - до Солун. Параходът спря в 
морето, далече от пристанището. Останахме няколко дни. 
Хляб ни носеха с лодка. Не ни пущаха да слезем, уж да не 
ни видел българският консул. След това тръгнахме, минахме 
Кавала и стигнахме в Дедеагач. Слязохме на пристанището. 
Седнахме да починем и да похапнем. После отидохме на гос-
ти на вуйчо ми Никола. Преспахме вечерта, а на другия ден 
си дойдохме в Доганхисар. Тук какво намерихме! Подовете 
на къщите бяха разкопани. Каквото бяхме заровили, всичко 
извадено. Къщите ограбени, без врати, без прозорци. Ружа 
Касова се оженила за един грък. Дошла да търси багаж. Каза 
ми: - Позна ли нещо, Александро? – Какво да позная? Незна-
чителни неща имало събрани в къщата на Стаю Бакърджиев. 
Маларията още ме тресеше. Почина майка. Никола Камбуров 
събираше момичета за Ксанти. Казах на татко, че искам да 
отида. Татко ми викаше: - Болна си, как ще отидеш? Аз на-
стоявах и той ме пусна. Бяхме много момичета и жени. Оти-
дохме в с. Мизамлъ. Тука пасталяхме тютюн. Дадоха ни по 
едно време капаро. Никола тръгваше за Доганхисар. Дадох 
му да занесе на татко малко пари. Дошъл си в село. Вечерта 
излязъл на дюкяна на Тодор Грудчев. Там бил и татко. Никола 
му казал: - Бай Георги, твойто момиче ми уми очите. Мно-
го хубаво работи. Прати тези пари, вземи ги. Шенко пък и 
калеко Делигеорги държали дюкяна на Стоян Кирков. Взели 
братчето Димитър да им води сметките, та му плащали някой 



252

лев. Дошли чети от България. Убили Тодор Кралев. Докарали 
го и го поставили на църковната врата. Това ни разправи Ни-
кола като се върна. На Вълчовица Чикърова момчето казало: 
- Наша майка на това момче даде навуща. Докарали майка му 
и я запитали: - Познаваш ли това момче? – Не го познавам, 
казала тя. – Но снощи е било у вас! Тази женица се затресла 
от страх. Щели да я интернират, но се разминало. – Животът 
в село е тежък. Дано се върнем здрави, пък по-нататък ще ви-
дим какво ще правим, говореше Никола. Отидохме си преди 
Димитровден, върнахме се окончателно преди Коледа. След 
известно време дойде годеникът ми да ме вземе за България. 
Татко не ме пусна. Бях се приготвила, купих си прежда, из-
тъках си платно. Татко рече: - Няма да я пусна! Кирко остана 
в Гърция, мене ще ме затворят, Димитър е в треска, с нея ако 
се случи нещо като с Калина Камушева! Почнат ли да дават 
паспорти, ще я изпратя. Годеникът вдигна багажа ми. След 
известно време ми дадоха паспорт и дойдох в Хасково. Запо-
чнах работа в тютюневите складове. Братчето и татко остана-
ха, но след време дойдоха и те.

Забравих да кажа… Когато тръгнахме от Волос и мина-
вахме през селата, гръцките деца ни замеряха с камъни и ви-
каха: - Вулгарос, вулгарос!... А хората ни едва вървяха.  В 
Топузлар дойдохме на ден Великден. Имаше тука един поп. 
Братчето ми  знаеше много добре гръцки език. Попът му даде 
да прочете апостола на църковната служба. В църквата били 
още майка, Шенковица и Какачка. Димитър почнал да чете. 
Един заможен грък отишъл до него, задърпал го за ръката 
като викал: - Вулгарос, вулгарос… Дошъл питропът, скарал 
му се и го отстранил. След службата попът се приближил до 
трите българки и им дал по едно великденско яйце. Майка 
тъжеше по вуйчо ми Кирко, войник в гръцката армия в Из-
мир, който заболял и починал. Тя постоянно напомняше на 
татко: - Заведи ме в Измир да намеря гроба на Кирко!

Много хора починаха в нашата група: на Вълчо Какачев 
жената Калина, на Петко Калоянов момченце Георги, на Въл-
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човица Шенева момиченце на четири години, на Митревица 
Бояджиева момиченце Кера на четири години“…

Прокудата
Бойко Тодоров Шалапатов: „Роден съм в с. Доганхи-

сар, Дедеагачко. Израснах в многолюдно семейство – шест 
братя и три сестри. Когато дойдоха гърците през 1920 г., бях 
привлечен в общината на работа като пощаджия. Братята ми 
Петко и Димитър бяха избягали от армията и заради тях ме 
арестуваха. Разпитваха ме да кажа къде са. Те бяха в четите, 
но аз упорито мълчах. Биха ме така жестоко, че ми счупиха 
две ребра, от месата ми потече кръв.

Много семейства се изплашиха и започнаха да се изтег-
лят в България. Избяга родът на майка ми, вуйчовците Ге-
орги и Вълчо Турникови с двете ми сестри  Мария и Дора. 
Установиха се в гр. Хасково. Аз знаех добре гръцки език и 
при възможност изпращах информация за намеренията и 
действията на гръцките власти. След освобождаването ми от 
ареста бях лекуван от един турски лекар, който системно ми 
обвиваше тялото с овчи кожи. Когато се пооправих, за втори 
път ме арестуваха. В присъствието на двама войници след-
ственият офицер три пъти ме запита дали знам гръцки. Аз 
отговорих, че не зная. Тогава офицерът се обърна към войни-
ците и каза: - Ще го пратим за с. Дервент, когато приближите 
м. Касъка,  ще го застреляте, а после ще кажем, че е застрелян 
при опит за бягство. Аз познавах много добре местностите 
по пътя. Караха ме, но ръцете ми не бяха вързани. Стигнахме 
в местността Бакчета. Встрани от пътя гората е гъста. Издеб-
нах, когато вниманието на единия войник се отклони, блъс-
нах с дясната ръка другия и се вмъкнах в гората. Войниците 
почнаха да стрелят, но напосоки. Криех се няколко дни при 
бравите в балкана. Подмениха войсковата част в село и стана 
възможно да  се прибера вкъщи. След месец и половина пак 
ме арестуваха заедно с баща ми Тодор и най-малкия ми брат 
Комню и ни заточиха на о. Самотраки. Баща ми и брат ми  
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оставиха костите си там. Останалите живи ни освободиха  в 
края на 1924 г. През следващата година получих паспорт и 
дойдох в България. Установих се в гр. Хасково“.

Тодор Вълчев Катранджиев: „Когато дойдоха гърците, 
една година имаше мирен живот. На следващата година за-
почнаха да вземат младежите и младите мъже като войници 
в тяхната армия. Едни отидоха, други избягаха. Започнаха 
гонения, изтезания, бой. Интернираха семействата. Изземаха 
добитъка. През есента на 1922 г. започнаха да ни викат вечер 
на парон /проверка/. Когато избяга сестрата на баща ми, жена 
на Ангел Пандъров, арестуваха татко. Биха го и го изпратиха 
в Одринския затвор. Върна се в края на 1922 г. През зимата 
на 1922 г. бяха арестувани Матю Кедиков, Андрей Делигеор-
гиев, Стаю Камушев и майка. След известно време я пуснаха. 
Към 15 март 1923 г. избягахме в България. Идеята за бягство 
даде бате Калоян: - Гърците ме биха и подир известно вре-
ме ще ме вземат войник. Аз в гръцката армия няма да ида 
да служа. Ще бягаме… Събрахме се в местността Селището: 
Андрей Касов, батю, аз. За сборен пункт определихме мест-
ността Сиврията. Татко дойде и помоли батю да не бяга, но 
той беше непреклонен. Старият Каса дойде също. Андрей 
се съгласи да остане. Към нас се присъединиха още Вълчо 
Бакшев, Коста Пелтеков. Събрахме се една група от десети-
на младежи. Оттука отидохме в местността Старцето. Тогава 
и татко остана в групата. Мене изпратиха да кажа на майка 
малката сестра Търня да вземе дрехи и да отиде на Апосто-
ловата воденица. Казах на калеко Апостол и той да излезе. 
Съгласи се. После обадих на Стамо Деликирев. Срещнах на 
пътя Митрю Бояджиев и той склони да се присъедини към 
нас. Хората излязоха към обед. Събрахме се на Старцето поч-
ти седемдесет човека. Дойде и жената на Ангел Карамитрев 
със сестрите си Каля и Мария. Тръгнахме под ръководството 
на татко. - До старата граница ще ви закарам, но не знам раз-
положението на постовете, каза той. Дойдохме на връх Шап-
каната. Валеше дъжд. Престояхме три дни. Чакахме да спре 
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дъждът. По едно време, при нас дойдоха двама четници от с, 
Пишман: Мавер Анадъмов и Тодор Пъстрилов. Предложиха 
да платим на човек по четиридесет драхми, а те да ни преве-
дат в България. Съгласихме се. Когато дойдохме до реката 
Камберка, се установи, че Коста Бакчежиев, който водеше де-
тето на Ангел Карамитрев, го  изгубил. Тръгнахме да търсим 
детето. Калеко Апостол носеше събраните пари за четници-
те. По пътя при един извор се навел да пие вода. Портфейлът 
паднал, без той да забележи. Татко идвал след нас и намерил 
детето. Когато дойдохме на връх Коджаеле, четниците каза-
ха: - Тука е вече България. Един от тях изгърмя с пушката. 
Калеко каза стреснат: - Парите за четниците ги няма! Четни-
ците се върнаха. Научихме, че намерили парите при извора. 
Изгубеното момиченце се казваше Марийка“.

Участници във ВТРО. Отдясно наляво: Стайко Запартов, 
Рафаил Каракачанов, Таньо Николов, Димо Николов 

и Митрю Аркумарев




