Д-р Красимира Узунова
БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ - НЕСБЪДНАТАТА
НАДЕЖДА ЗА ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
Преди 75 г., през 1941-ва, Беломорска Тракия е присъединена отново към територията на България. Радостта на целия
български народ и особено на онези, които са родени и израснали там, е неописуема. Само три години по-късно надеждите за връщането на тези земи отново рухват и по всичко
изглежда завинаги. Дълго време темата за присъединяването
и след това повторното отделяне на Беломорска Тракия от
България е избягвана в историческите изследвания, защото
тя директно доказва огромната вина, граничеща с национално предателство, на току-що създаденото ОФ-правителство и
водачите на тогавашната Българска комунистическа партия.
75 години по-късно сме длъжни отново и отново и заради паметта на тракийските ни предци, и заради следващите поколения българи да припомняме тези събития, за да се знаят,
макар и за всички да е ясно - връщане назад няма.
След края на Първата световна война, с наложения на
България Ньойски мир, страната преживява поредното национално крушение. Хиляди прокудени от родните им места
в Тракия българи приемат тежката участ и бежанските колони потеглят към старите български територии. Но в началото
на 30-те години горчивото разочарование и болката по неосъществените идеали за обединена България отстъпват място на нови надежди. Международната обстановка започва да
изглежда за родните ни политици по-обнадеждаваща в усилията им за извеждане на страната от сферата на ньойските
наказателни мерки и международна изолация. Сформираният
през 1931 г. кабинет на Коалиция Народен блок декларира, че
„ще следва политика на мир и разбирателство с всички близки и далечни държави на базата на добре разбрани народни
интереси и запазване на държавния суверенитет и нацио116

нално достойнство”. През 1932 и 1933 г. правителствата на
Малинов и Мушанов правят усилия да смекчат последиците
от икономическата криза и едновременно с това да разширят
контактите си със съседните държави. Оказва се, че това е
трудно начинание. От 1930 г. Гърция обвързва изпълнението
на спогодбата „Моллов-Кафандарис” от 1927 г. с други спорни въпроси. Това й дава повод през 1931 г. тя да обяви, че
спира изплащането на репарационния си дълг към България,
което засяга основно българските бежанци, прогонени след
войната от родните им места в Тракия. Преговорите, предприети от министър-председателя Мушанов в условията на
изключително динамичните европейски отношения в началото на 30-те години, са неуспешни. През октомври 1930 г.
Турция и Румъния се обединяват за неутрализиране на България и запазване на ньойското статукво.
Четиристранната партийна коалиция в България не я извежда от международната изолация и не успява да се справи
с външнополитическите задачи в условията на световна икономическа криза и настъпилия с идването на Хитлер на власт
в Германия радикален поврат в международните отношения. Сключеният през февруари 1934 г. Балкански пакт или
Балканско съглашение, наричано още и Балканска Антанта
между Турция, Гърция, Румъния и Югославия, на практика е
военно-политически съюз за запазване статуквото на Балканите след Първата световна война, насочен срещу България.
Създаването на пакта е основната външнополитическа причина, довела до деветнайсетомайския преврат през 1934 г.
След близо двегодишни усилия и смяната на два кабинета цар Борис ІІІ успява да концентрира в ръцете си цялата политическа власт и да активизира външната политика
на България. В създадената напрегната политическа обстановка в Европа през 1938 г. между България и Балканското
съглашение се подписва Солунско споразумение. Страната
ни мотивира своето участие в него като „привързана към политиката за затвърдяване мира на Балканите и въодушевена
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от желанието да поддържа с Балканските държави отношения на добро съседство и на приятелско сътрудничество”…
Подписалите споразумението държави изрично заявяват, че
„поемат задължение да се въздържат в техните взаимни сношения от всякакво прибягване до силата, съгласно съглашенията, които всяка от тези държави е подписала в областта
на ненападението и че те се съгласяват, колкото се отнася до
тях, да се откажат от прилагането постановленията съдържащи се в част IV (Военни, Морски и Въздушни клаузи) на
Ньойския договор, както и от постановленията, съдържащи
се в конвенцията, относно границите на Тракия, подписана
в Лозана на 24 юли 1923 г.”. За България този текст означава
премахване на ограничителните военни клаузи, наложени с
Ньойския договор. Същевременно неутралитетът на страната не е нарушен и допълнителни ангажименти не са поети.
Поучена от горчивия си опит през Първата световна война,
България тръгва по пътя на мирната ревизия. Нашите политици са уверени, че стратегията е правилната и че без да се
намесваме във войната, ще успеем да решим териториалните
си проблеми, поне в някаква степен.
Бурното развитие на международната политика държи
нащрек българските управляващи среди. Още през април
1939 г. с Директива №19 на Министерството на външните
работи и на изповеданията, министър-председателят Кьосеиванов съобщава за лично сведение на цар Борис ІІІ, както
и за сведение на посланиците ни в чужбина, че при създаденото международно положение България не може да влезе в
Балканското споразумение, защото то гарантира държавните
граници, а България не може да приеме сегашните си граници и влизането й в едно ново Балканско споразумение е
възможно само след териториални промени, при които да получим Южна Добруджа, границата на Тракия от 1913 година
и евентуално Царибродско и Босилеградско, според старата
територия на България отпреди войната. В следващите четири последователни точки в същата директива се дава израз на
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намеренията на страната да се обвърже по-тясно в предстоящите събития с Германия и държавите от Оста.1
През 40-те години на ХХ в. цар Борис ІІІ и правителството на Кьосеиванов насочват външната ни политика изключително по посока на мирна ревизия на балканските граници
и в същото време внимателно изчакват развитието на динамичните международни отношения. Това поведение създава
илюзията, че на политическия хоризонт като че ли започва
да възкръсва най-после дълголетната мечта – обединена България. На 7 септември 1940 г. в румънския град Крайова е
подписан договор за спогодба между България и Румъния,
по силата на която си връщаме Южна Добруджа, отнета с Букурещкия договор от 1913 година. Макар да не е тайна, че
това се случва под натиска на Германия, Италия и Съветския
съюз, стъпката обнадеждава българите за предстоящо обединение.
След непродължителен, но силен натиск от страна на
Германия, на 1 март 1941 г. министър-председателят Б. Филов подписва протокол за присъединяване на България към
Тристранния пакт. За страната в момента няма друга възможност да запази териториалната си цялост и установения в
нея режим. Присъединяването на България към Тристранния
пакт, въпреки още тогава изказаните възражения, съмнения и
опасения я спасява от пряко въвличане във войната, от хиляди жертви и от чужда военна окупация. Още същия ден германската армия започва да навлиза на българска територията. Настъпват важни събития на Балканите, които разрушават
създадения от победителките в Първата световна война ред.
На 6 април нацистка Германия започва поредния си блицкриг в Европа с настъпление в Гърция под кодовото име „Марита” и до 30 април окончателно я окупира. Още на 13 април
с Директива № 27 Хитлер определя бъдеща българска окупация на Беломорска Тракия и Източна Егейска Македония –
цялата територия между реките Струма и Марица, включваща и град Солун. В директивата се посочва: „Окупацията на
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останалата част от Тракия да се поеме от българите в момент,
който ще бъде определен от мен...”2 Директивата се приема
като компенсация за влизането на страната ни в Тристранния пакт, но и предизвиква надежди, че е направена първата
стъпка към връщането на тези земи. На 19 април частите на
2-ра българска армия под командването на генерал-лейтенант Иван Марков навлизат в Западна Тракия. В отговор на
23 април гръцкият пълномощен министър в София Панайотис Пипинелис връчва в Министерството на Външните работи нота, с която гръцкото правителство обявява, че прекъсва
дипломатическите си отношения с България, а на другия ден
то обявява и война на Царство България.3

Посрещане на германските войска в Хасково на път за Гърция,
април 1941 г.

Влизането на българските войски, макар и само с охранителни функции в Беломорието и предаването на тези територии за временно българско административно управление, се
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посреща от гръцкото население като окупация, а от беломорските българи като освобождение. Възползвайки се от неуредения статут на региона и очакванията на България, Германия притиска българското правителство и на 24 април 1941 г.
тайно е подписана спогодбата „Клодиус-Попов”, която определя задълженията на временното българско управление да
съблюдава икономическите интереси на Германия.4 В същото
време окончателното прокарване на границите е оставено за
периода след войната.
В България събитията през пролетта на 1941 г. се посрещат с въодушевление, авторитетът на правителството и на
политиката на двореца нарастват. Борис ІІІ е титулуван вече
като „Цар-обединител”. Южнограничният хасковски регион
бързо усеща настъпващата промяна. Населението му, което в голяма част са бежанци от Тракия и Македония, следят
внимателно официалните информации за Беломорието. Събуждат се надеждите на тези хора след близо 20 години да се
завърнат в родната Тракия. За разлика от Първата световна
война, когато Югоизточна Македония е със статут на окупирана територия, сега Беломорието е предадено от германска
страна с официален протокол за възвърната на България територия, но земите на изток от линията Свиленград - Дедеагач
са отделени в „неутрална зона“. Докато българите въодушевено очакват връщането на Беломорието, Германия тълкува
по своему извършените териториални промени и формулировката е „за временно администриране”, с което вероятно
Хитлер се опитва да държи своите български съюзници под
контрол.
На 3 май 1941 г. правителството решава временно администрираната Беломорска област да се обособи като
самостоятелна с център град Ксанти. В нея са включени не
само Западна Тракия, но и част от Егейска Македония, както
и островите Тасос и Самотраки, с обща площ 14 168 кв. км.
За областен управител е назначен юристът Илия Кожухаров,
бивш министър на правосъдието и на търговията и промиш121

Карта на административните области на България от 1941 до 1944 г.
Беломорието с център гр. Ксанти е под № 4

леността в два кабинета на Кьосеиванов.
Завземането на територията минава спокойно и без инциденти с гръцкото население. Но не така спокойни
са отношенията между българското
командване и германската армия, които стигат до конфликт. За да изгладят
напрежението българските управляващи стигат до решението да бъдат
сменени командването и щабът на
2-ра армия. С министерска заповед на
2 май 1941 г. 2-ра армия е преименувана в 1-ва армия. На 5 май 1941 г. в
Ксанти пристига със своя щаб и приеИлия Кожухаров,
ма командването на армията новият й
първият областен
командир генерал-лейтенант Лукаш.5
управител на
Създадените комендантства във
Беломорска област
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всички по-големи населени места поемат цялата административна и гарнизонна служба в областта. Българските власти
временно влизат в тяхно подчинение.6
Още в началото на август 1941 г., българското правителството сформира гражданско административно устройване
на новоприсъединените земи. Заедно с навлизащата българска армия пристигат първите групи командировани униформени полицаи. След тях на 26 април идват медицински служители, учители, чиновници и свещеници. Към края на юни
1941 г. Беломорската област, която се състои от 812 населени
места - 13 градове и 799 села и махали, е разпределена на 11
околии: Тасоска, Дедеагачка, Гюмюрджинска, Ксантийска,
Саръшабанска, Кавалска, Драмска, Серска, Демирхисарска,
Зиляховска и Правишка.

Град Ксанти – център на българската Беломорска област
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Като оценява съдбоносното значение на региона, който
трябва да отвори пътя на страната към Средиземноморието,
българското правителство внимателно подбира чиновниците
за новата администрация. Целта при подбора е българските
чиновници да изпълняват така служебния си дълг, че да не
компрометират България. Вестник „Беломорска България”
от 2 декември 1941 г. пише по този въпрос: „Служителят в
Беломорието трябва да бъде горд, че нему се падна честта да
бъде един от творците на българското тук възраждане, стопанските деятели – творци на блага, които са предпоставка
за изграждане на мощна Велика България… Убеждението у
всички българи е, че Беломорието е обетована земя. Като такава ние трябва да я облагородим, да изменим сегашното й
състояние и физиономия. Ако ние не успеем да сторим това,
страната и светът ще ни смятат за лоши стопани и организатори…”
Областният управител Илия Кожухаров организира административната дейност на областта с областното управление, разпределено на 19 служби, обхващащи обществения и
стопанския живот на региона. Поддържането на обществения
ред е възложено на областния директор на полицията Христо Драголов и подчинените му служби. Постепенно всички
служби са поети от изпратени от вътрешността на страната
чиновници.7
През юли 1941 г. се извършва преброяване на населението на областта. Оказва се, че в нея живеят 649 419 души. От
тях най-многобройни са гърците - 461 831, следват 72 985
жители с турцизирано съзнание, 43 751 са българите - християни, 6138 са българите - мюсюлмани и 12 019 са в категорията други националности - евреи, арменци и др.8 Това
първо преброяване се провежда при доброволно записване
на народност. Организирано набързо, несъмнено то е обременено от непрецизност и неточност, но позволява на българското правителство да получи една по-реална представа
за етническия състав на населението в района и различните
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тенденции в настроенията сред отделните етнически групи.
Данните от преброяването трябва да определят в голяма
степен управленческата стратегия и да поставят етническия
проблем в центъра на българската политика в новите земи.
Неговото решаване се насочва към изселване на гърците, но
не коренното население, а преселниците от последните години, и заселване на българи от вътрешността на страната за
да се възстанови демографската картина на региона отпреди
Първата световна война, когато българите са преобладаващата част от населението. Това становище ясно проличава
в едно от изказванията на министъра на вътрешните работи Петър Габровски, който предлага на Министерството на
народната просвета „първата грижа на държавната власт да
бъде създаването на училища за българския елемент в размер
на нуждите му, а малцинствените училища трябва да останат
засега като втора задача, без да се бърза с нейното решаване”.9
Веднага след присъединяването на Беломорието към
България повечето от изселниците и бежанците от Западна Тракия и Македония изявяват желание да се завърнат по
родните си места. На 20 юни 1941 г. правителството обнародва Закон за вътрешно преселване и заселване, в рамките
на българската държава, обединила повечето от българските
земи.10 За да се осигури нормално настаняване и устройване на преселващите се български семейства на 24 октомври
1941 г. е издадена специална Наредба за земеделско-стопанското заселване в Беломорието.11 С нея се уточнява редът за
заселване и оползотворяване още през текущата година на
свободните имоти в областта, като заселването се свързва с
оземляване и снабдяване с жилища и инвентар на завръщащите се бежанци както и на други жители от страната. От
наредбата се вижда, че българското правителство гледа на
областта с една по-далечна перспектива. В параграф 3, абзац
втори, наредбата дава сериозна подкрепа за тези, които смятат да се върнат, като се посочва: „На заселниците се дават
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редица облаги. На първо място те получават възможност да
изплащат получената земя, жилища и наличния инвентар на
65 % от действителната им цена и то за 15 години, разсрочено
и безлихвено, като плащането започва чак от 1944 г.”10
Предприетите мерки показват, че политиката на българското правителство в Беломорието не е окупационна, а то
подхожда като към част от българска територия. За българите бежанци, които искат да се върнат по родните места, се
постановява: „Ако заселникът е бежанец, който е имал и не
е бил ликвидирал имотите си в Беломорието по спогодбата
Моллов-Кафандарис, оземлява се с жилище, земя и наличен
към тях инвентар безплатно, до определения среден тип. Ако
имотите на такъв бежанец, които той е оставил преди в Беломорието, са били по-малко от тези, с които се оземлява, той
доплаща разликата с 65 % от действителната им цена по реда,
предвиден в тази точка”. Тази трактовка показва, че българското правителство отчита факта, че бежанците са свързани
с тези земи не само защото са им родни, а и защото в заграбените български имоти гръцката държава е настанила колонизирани гърци.11
Българското правителство решава заселването на Беломорието с българи от вътрешността на страната основно да
се извършва през 1942 година. За целта предварително се
сформира отделение за оземляване към Министерството на
земеделието. На 6 декември 1941 г. началникът на отделението назначава комисия, която от 8 до 14 декември извършва
проучване в Беломорието във връзка с предстоящото заселване в областта. Тя уточнява по околии свободната селскостопанска земя за оземляване на преселниците и свободните
къщи за настаняването им. На основата на проучването комисията прави извода, „че за едно цялостно и с добри резултати преселване в настоящия момент не може да се мисли.
Малкото държавна земя не позволява да се предприеме едно
по-чувствително заселване на Беломорието с българи, взети
от старите предели”. Всичко това налага спешно изменение
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на демографската картина на новоприсъединените, включващо изселване на гръцкото население и препращането му в
Гърция.
Областният директор Илия Кожухаров управлява едва 5
месеца. На 28 срещу 29 септември избухва Драмското въстание, подготвено от местните комунисти срещу българските власти. Гръцките “партизани”, които са комунистически,
националистически и криминални банди, целят да прогонят
от региона българите и всявайки страх да не позволят завръщането на българските изселници по родните им места
и възстановяването на българския етнически елемент в региона отпреди гръцката му анексия след Първата световна
война. Действията им са изключително жестоки спрямо българското население. С не по-малка жестокост обаче отговарят
и българските военни части.
Българската армия се справя бързо с въстаналите селища и към 5 ноември въстанието е ликвидирано с цената на
3000 жертви от гръцка страна и 211 от българска.12 Жертвите
в Драмското въстание са причина областният директор Ил.
Кожухаров да си подаде оставката. На 20 октомври 1941 г.
министър-председателят Б. Филов я приема. Вероятно поради създаденото напрежение Илия Кожухаров е заменен с
о.з. генерал Герджиков, а стремежът е да се засилят някои от
вътрешните функции на българските войски в областта чрез
усъвършенствуване на организационната им структура в Беломорието.13
В началото на 1942 г. за областен управител на Беломорието е назначен д-р Стефан Клечков. Завършил финансови
и правни науки в Европейски университети, защитил докторска дисертация по международно право в Италия, той има
богат административен опит: управител на Старозагорска
област, царски представител, приел връщането на Добруджа,
върховен командир на „Бранник”. Под неговото управление
от изостанал край Беломорието започва да се съживява в благоустрояващ се регион. От София пристигат огромни суми за
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облагородяване на земята, строителство на жп линии, пресушаване на блата.
Основна грижа на българската администрация през 1942
г. е стопанското укрепване на областта и на нейните отбранителни възможности. Най-голямо внимание се отделя на
строителството на областната пътна мрежа, както и на пътищата, свързващи я с другите съседни територии. Това се
отчита като особено важно не само за инфраструктурата, но
и за стопанското развитие на региона. За строителство на
нови пътища и подобряване на съществуващите през 19411944 г. българското правителство отделя и влага повече от
1 милиард и 600 мил. лв. През 1942 г. Министерството на
обществените сгради, пътищата и благоустройството работи
основно по изграждане на шосетата, с които да се възстановят естествените връзки на Южна България с Беломорието
- Ксанти - Смолян - Пловдив, Дедеагач - Ивайловград и Гюмюрджина -Маказа - Момчилград, които свързват областта с
вътрешността на страната. Освен тях се работи по пътищата
Ксанти - Гюмюрджина, Саръшабан - Керамоти, Серес - Драма и други.14
Успешното провеждане на българската политика зависи изцяло от увеличаване на българския етнически елемент.
Заселването на българи от вътрешността на страната обаче
налага създаване на условия за устройване на преселниците
и оземляването им. За решаване на тези задачи през февруари 1942 г. към Беломорското областно управление се създава
„Поземлена дирекция”, която поема грижата по оземляването и устройването на идващите българи в областта.15 В същото време се отчита, че при всичките предприемани мерки и
влагането на огромни средства Беломорието се възвръща към
родината без официално подписан международноправен договор, което притеснява и спира повечето желаещи българи
да се заселят в областта.
За настаняването на българските заселници са определени девет околии: Дедеагачка, Гюмюрджинска, Ксантийска,
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Саръшабанска, Кавалска, Драмска, Зиляховска, Серска и Демихисарска. Като първи етап се създават условия за настаняване на 6394 български семейства с приблизителен общ брой
26 000 души, без административните служители в областта и
пристигналите вече търговци и занаятчии. Едновременно с
това се предприема изселването на 5901 гръцки семейства.16
Важен момент в политиката на българското правителство
в средата на 1942 г. заема Наредбата за поданството в новоосвободените земи. В нея се посочва, че „всички югославски и гръцки поданици от български произход придобиват
по право българско поданство..., ако имат местожителство
в освободените през 1941 г. земи или в старите предели на
Царството”. По същия начин се третират и всички югославски и гръцки поданици от небългарски произход и „те стават
български поданици, освен ако до 1 април 1943 г. изявят желание да запазят досегашното си поданство... и в същия срок
се изселят от пределите на царството.” Като въвежда българското поданство в новоосвободените земи, правителството
придава на този въпрос особена актуалност по отношение на
Беломорието, където преобладаващата част от населението е
с небългарски произход. С това се цели жителите, които не
желаят да приемат българско поданство, да ускорят изселването си и да се създадат условия за заселване на българи, да
се засили българският етнически елемент и укрепи българската власт в областта. В тези си стремежи то не намира найправилния и най-справедливия подход към „колонизираното” население. Третира го цялото като гръцко и не провежда
гъвкава политика съобразно голямата му пъстрота.
Засилването на българския етнически елемент е особено важно за българското правителство, защото само на тази
основа то ще може да отстоява правото за законно присъединяване на областта към държавната ни територия. На многобройните заселнически проблеми е посветена и конференцията в Ксанти от 25 август 1942 г. Веднага след нея Министерството на вътрешните работи и народното здраве изпраща
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до околийските управители строго поверително упътване
по този въпрос. В него категорично се изисква „да се вземат
всички мерки, за да може през предстоящите месеци септември и октомври да се извърши настаняването на колкото може
повече преселници... Тази задача е от първостепенна важност
и за сега предшествува по значение всички останали”. Като
отчитат, че Беломорието е присъединено към България без
официален договор, българските власти бързат да възстановят на Беломорието българския етнически облик, за да може
по-обосновано да го защитават от гръцките претенции. Към
края на 1942 г. българските заселници възлизат на 8768 семейства с общо 37 758 души. Те са настанени в 10 околии, 73
общини и 165 села.
Тригодишното българско управление на Беломорието
го превръща от изостанала гръцка провинция в развиваща
се област на обединеното царство, за което държавата влага огромни инвестиции. Обратът във войната обаче осуетява
българските планове за присъединяване към общността на
средиземноморските страни. С нахлуването на съветската армия на Балканите в началото на септември 1944 г. настъпва
коренна промяна на обстановката. На 8 септември регентът
Б. Филов подава оставка. Същият ден късно вечерта в Ксанти
с телеграма на д-р Клечков е предложено да поеме регентството. Той се съгласява и се подготвя да отпътува за София.
Събитията обаче го изпреварват. През нощта е извършен
държавен преврат и новият министър-председател Кимон
Георгиев, известен превратаджия в българската история, поема кабинета на „народната” ОФ-власт. Новото правителство
изпраща българска делегация, в която влизат комунистът Добри Терпешев - министър без портфейл, и социалдемократът
Димитър Нейков - министър на търговията, промишлеността
и труда, придружени от бившия командир на Втора Пловдивска въстаническа зона Иван Радев. Те са упълномощени да
сдадат административната власт в Беломорието на формираните от гръцките партизани управи. Това е най-голямото,
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безпрецедентно национално предателство на българските комунисти в Беломорието.
Важна роля в делегацията играе старият комунист Добри
Терпешев, дългогодишен политзатворник с начално образование. Още при пристигането на делегацията в Гюмюрджина българските чиновници, гръцко и българско население се
струпват на площада да чуят правителствените пратеници.
От балкона на хотела в центъра на града пред множеството Добри Терпешев държи реч, която надминава очакванията и на гърците, и на българите. Той заявява: ”Драги гърци!
Дойдохме да ви дарим свободата! Тая земя е ваша и от днес
свободно можете да я владеете и управлявате!... В Беломорието няма българи. Всеки, който е българин, е фашист…”
В отговор на това гърците започват да викат: „Да живей!”
Думите на българския министър прозвучават ужасяващо. На
митинг в Драма от балкона на кметството пред събралите се
гърци той без колебание хвърля едно страшно антибългарско
обвинение: „Българите са най-големите убийци на гръцкия
народ”. Свещеникът, стоящ на балкона, пуснал пари в джоба на преводача и помолил: „Заклевам те, не го превеждай!”.
Гъркът замълчал...

Добри Терпешев в Беломорието, носен на ръце
от гръцки партизани, 1944 г.
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Чиновниците от българската администрация и отделни
българи-заселници с тревога се събират около Добри Терпешев и питат какво да правят и ще получат ли помощ и закрила, за да се върнат в България. Отговорът на комуниста
е рязък: „Който ви е довел тук, той да ви бере гайлето. Тука
ще стоите, за да отговаряте за престъпленията, каквито сте
вършили!”
Окуражен от поведението на българската официална делегация, гръцки войник сваля българското знаме от щаба на
армията ни и закача гръцкото. След него друг, българин, сваля гръцкото и издига отново българското, защото щабът все
още е български. Добри Терпешев заповядва веднага да се
застреля българският войник. В тази абсурдна ситуация се
намесва полк. Любенов. Той се застъпва за войника и обяснява на министъра-комунист, че постъпката подлежи на военен
съд, пред който ще отговаря виновният, и така успява да спаси войника. Гърците се смеели и радвали, че българите сами
се унищожават.
Срещу предаването на Беломорската област на гръцките партизани се обявяват още тогава държавите от антихитлеристката коалиция, включително и СССР. Но, опиянени
от властта, тогавашните български управляващи не мислят
за последиците. Седма армия (бившата 7-а Рилска дивизия)
набързо е евакуирана от територията на Гърция, като оставя
имущество на стойност около 26 милиарда лева. С войската
панически потеглят на север хиляди местни българи, принудени отново да търсят спасение като бежанци и подгонени от
започналите от гърците погроми в българските селища. Отворена е нова трагична страница в националната ни история.
Подписаното на 28 октомври примирие утвърждава осъществената вече българска евакуация от Беломорието. С това
приключва българското присъствие в Средиземноморието.
Въпросът за излаз на южно море е поставен и на Парижката
мирна конференция в противовес на гръцките териториални
искания за обширна зона по българо-гръцката граница. Пред132

седателят на Народното събрание Васил Коларов използва
красноречието и дипломатическите си способности, за да защити българската позиция. На конференцията Тракийската
организация в България изпраща четиричленна делегация,
която да изрази мнението на хилядите тракийски българи в
страната и да защити оставането на Беломорска Тракия в пределите на България. Новият мирен договор от 10 февруари
1947 г. определя за непроменена границата между България
и Гърция. Десетилетните усилия на две поколения българи
остават напразни.
БЕЛЕЖКИ:
1 Спасов Л. България, Великите сили и балканските държави С 1993 – Приложени документи Стр. 184; Сирков, Д. Външната
политика на България, 1938-1941. С.1979, с. 127-131
2 Документи за германската външна политика 1918-1945 г.
Из архива на германското на външните работи. Серия „Д” 19371941, т. 12, Гъотинген, 1970 (Извадки, отнасящи се до България).
- Военноисторическа библиотека, с.450
3 Даскалов, Г. Драмското въстание, 1941. С. 1992, с. 72.
4 ЦДА, Ф 176К, оп. 8, а.е. 967
5 ЦВА. ф.015, оп.1, а.е.1, л.37.
6 Йончев, Д., България и Беломорието (октомври 1940-9 септември 1944); Военнополитически аспекти. С., 1993, с. 34.
7 ЦДИА, ф. 662. оп.1, а.е.32. л. 13.3. Държавен вестник, №1,3
януари 1942.
8 ЦДИА, ф.177, оп.3, а.е.2441, л.3-20.
9 ЦДИА. ф.177, оп.3, а.е. а.е.2510, л.82.
10 Държавен вестник, № 133, 20 юни 1941.
11 Държавен вестник, № 237, 24 октомври 1941
12 ЦДИА, ф.176, оп.3. а.е.1063, л.341.
13 Зора, № 6713, I ноември 1941.
14 ЦДИА. ф.890, оп.1. а.е.22, л.154-158
15 ЦДИА, ф.194, оп.1. а.е.2182, д.31.
16 ЦДИА, ф.284, оп.3, а.е.62, л.2. 55. Пак там, л. 44.

133

