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105 ГОДИНИ ОТ СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ 

ПЛЕННИЦИ НА ГРЪЦКИЯ ОСТРОВ ТРИКЕРИ 

(ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ 1913 Г.) 

 Макар че от десетина години темата за българските пленници на 

гръцкия остров Трикери е активно експлоатирана от български автори 

(особено в интернет), в сайта на „Морски вестник” тя е засегната само 

един път, но съвсем бегло и по повод на все още слабо проучената история 

на морския филм в България [1]. Иначе още през 2000 г. в хартиеното 

издание на вестника, на цяла страница, представих широко известната днес 

брошура „Гробовете на Трикери” на чешкия журналист Владимир Сис [2], 

[3]. Едва четири години по-късно се появи  статията на военния историк 

полк. о.з. доц. д-р Димитър Зафиров, който уверява, че, видите ли, за 

случая „не говорят дори историците” и е дошло време въпросната трагедия 

„най-сетне да бъде разказана”. За да внуши научна достоверност на 

твърдението си, авторът (Д. З.) дори предлага кратък историографски 

преглед. Според него, „След 1919 г. […] историята се забравя. Забравят я и 

военните, и гражданските историци, ако изобщо са я знаели. […] Само в 

„Енциклопедията“ на братя Данчови (1936 г., И.А.) е отбелязано, че на 

остров Трикери е имало лагер за български военнопленници. По тази 

причина съдбата на тези гробове и паметта за тях остава в мъглата на 

времето. Днес, благодарение изследванията, посветени на Владимир Сис 

(неотдавна имаше и научна конференция за него), трагедията излезе на 

светло” (подч., И.А.) [4], [5]. Твърдението на полк. о.з. доц. д-р Д. 

Зафиров значително се разминава с истината, но пък и до днес е любим 

публицистичен трик за привличане на вниманието на читателите. 

Междувременно интернет е пълен с български информации за нашите 

пленници на о. Трикери, немалко от които продължават да практикуват 

изтърканото клише за неизвестността на случая [9]. А в действителност 

ето колко „непозната” е темата до 2004 г. (изключвам „Енциклопедията“ 

на братя Данчови от 1936 г., за която полк. о.з. доц. д-р Д. Зафиров все пак 

съобщава). 
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  Корицата на книгата „Гробовете на 

Трикери” от Владимир Сис, издадена 1914 г. 

 1917 г., 29 декември. В София – премиера на драмата „Пленникът 

от Трикери” [7, с. 171].  

 1918 г., 19 март. Авторът на обширен отзив за представленията  на 

драмата „Пленникът от Трикери” изтъква: „Ние още от сега поздравяваме 

г. Мутафов за гениалния му замисъл да увековечи за вечни времена с 

„Пленникът от Трикери” гръцкото културтрегерство със специфичния 

южен византийски вандализъм” [15]. 

 1918 г., юни. Издадена е книгата [16]: Мутафов, Константин 

Димитров. Пленникът от Трикери. Драма в 3 д. С., Б. А. Кожухаров, 1918. 

64 с.  

    http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/d1e97296-5f0f-45f3-

8204-

aa2907cfd20f?tk=0elyll8PRfOCBKopB8_SDwAAAABb32xG.h2EZIwG4lMjPPWiQAxe3Q

A 

https://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/d1e97296-5f0f-45f3-8204-aa2907cfd20f?tk=0elyll8PRfOCBKopB8_SDwAAAABb32xG.h2EZIwG4lMjPPWiQAxe3QA
https://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/d1e97296-5f0f-45f3-8204-aa2907cfd20f?tk=0elyll8PRfOCBKopB8_SDwAAAABb32xG.h2EZIwG4lMjPPWiQAxe3QA
https://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/d1e97296-5f0f-45f3-8204-aa2907cfd20f?tk=0elyll8PRfOCBKopB8_SDwAAAABb32xG.h2EZIwG4lMjPPWiQAxe3QA
https://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/d1e97296-5f0f-45f3-8204-aa2907cfd20f?tk=0elyll8PRfOCBKopB8_SDwAAAABb32xG.h2EZIwG4lMjPPWiQAxe3QA
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 1928 г. Излиза второ издание на книгата: Мутафов, Константин 

Димитров. Пленникът от Трикери. Драма в 3 д. [2. изд.]. С., М-во на нар. 

просвещение, 1928. 63 с. 5000 тир. Селска библиотека. 3. [17, с. 196]. 

 1929 г. Започват снимките на игралния филм „Пленникът от 

Трикери” със сценарий на Михаил Савов по едноименната пиеса на К. 

Мутафов, но филмът остава незавършен [18, с. 130-131]. 

 1929 г. Списанието „Военноисторически сборник” публикува 

спомените на майор Велизар Лазаров – командир на Солунския български 

гарнизон през 1913 г., който представя накратко и Трикери като „остров на 

смъртта” [19, с. 49-50].  

 1931 г. Издаден е първият том на мемоарната книга „Записки на 

моряка” от Антон Прудкин, в който авторът описва и участието си като 

капитан на парахода „Борис” в превозването на българските пленници от 

остров Трикери до Варна. 

 1964 г. Киноисторикът Александър Александров за пръв път 

съобщава за заснетия в края на 1913 г. документален филм „Посрещането 

във Варна на пленените от гърците в Солун български войници, 

приветствувани от Н. В. царицата, м-р председателя д-р Радославов и 

местните власти” [20, с. 40]. През 1982 и 1985 г. за този филм напомнят 

киноисториците П. Кърджилов [21, с. 121] и Ал. Грозев [22, с. 23-24]. 

 1984 г. Издаден е том 4 на Енциклопедия „България”. На с. 390 е 

поместена биографията на драматурга Константин Мутафов, според която 

трагедията му „Пленникът от Трикери” „се играе с голям успех в 

страната (подч., И.А.) поради антивоенната ѝ тематика”. 

 1992 г. Излиза: Данчов, Н. и И. Данчов. Българска енциклопедия. Т. 

2 Л–Я. [Фототипно изд.]. София, Мед. и физк., 1992. с. 801-1720. (с. 1547. 

Трикери).   

1993 г. Излиза: Данчов, Н. и И. Данчов. Българска енциклопедия. Т. 

2 Л–Я. [Фототипно изд.]. [Пловдив, МАГ 77, 1993]. с. 801-1720. (с. 1547. 

Трикери).   

1993 г. Излиза: Данчов, Н. и И. Данчов. Българска енциклопедия. Т. 

2 Л–Я. [Фототипно изд.]. В. Търново, Елпис, 1993. с. 801-1720. (с. 1547. 

Трикери).   
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1993 г. Създадена е теленовелата „Пленникът от Трикери” със 

сценарист и режисьор Недялко Делчев по едноименната пиеса на К. 

Мутафов, дължина 65 мин., предназначена за Българската национална 

телевизия [23]. 

1993 г. Издадена е мемоарната  книгата: Пешев, Петър. 

Историческите събития и деятели от навечерието на Освобождението ни 

до днес. С бележки за живота ми. Чуто, видяно и преживяно. 3. фототип. 

изд. С., БАН, 1993. 864, XVIII с. В нея на с. 27 е представена накратко 

трагичната съдба на 3-а дружина от 14-и пехотен Македонски полк, която е 

квартирувана в Солун: „Дружината се би храбро, докато свърши 

мунициите си. Останалите неизбити в сраженията офицери и войници 

бидоха пленени. Заедно с по-видните солунски българи те бяха отведени в 

Трикери (подч., И.А.) и други острови, дето ги държали в нездравословни 

помещения и зле третирани. По-голямата част измряха. При откарването 

на пленниците неколцина, в това число младия и интелигентен 

архимандрит Евлогий, управляющ българската църковна община в Солун, 

бидоха хвърлени в морето”. Първите две издания на книгата – 1925 и 1929 

г.  

 Източник: Илюстрация Светлина, 1914, кн. 1, с. 9. 

1995 г. Издадена е книгата: Карнегиева анкета. [С предг. от 

Никълъс Мъри Бътлър]. В. Търново, Абагар, 1995. 367 с.  В нея на три 

места се споменава накратко за български пленници на Трикери. 

 1995. Издадена е книгата: Илчев, Иван. Родината ми - права или не! 

Външнополитическа пропаганда на балканските страни (1821-1923). С., 

УИ „Св. Климент Охридски”, 1995. 594 с. В нея на с. 281 има кратка 

податка за „трагедията на българските военнопленници в Гърция” и 

книгата на Вл. Сис за нея. 
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 1996 г. Зденка Палигорова и Цветана Кьосева съобщават в статията 

си  „Писма на български културни и политически дейци до Владимир Сис” 

за очерка „Гробовете на Трикери” [24, с. 78]. 

 1997 г. Преиздаден е първият том от спомените на А. Прудкин, в 

които описва и участието си като капитан на парахода „Борис” в 

превозването на българските пленници от остров Трикери до Варна [25, с. 

120-123]. 

 
 http://slunchevatakniga.com/image/cache/data/23926299_1490881334300

643_5337061855848652303_o-1000x1000.jpg 

 2000 г., 11 октомври. „Морски вестник” помества обширната статия 

„Как гърците проверявали през 1913 г. дали българите знаят да плуват” [2]. 

 2001 г. В статия, публикувана в сп. „Военен журнал”, А. Кожухаров 

отбелязва накратко репатрирането на българските военнопленници от 

лагера на о. Трикери [26, с. 107]. 

2001 г. В статия за Вл. Сис, публикувана в „Известия на 

Националния исторически музей”, Цв. Кьосева и Зд. Палигорова 

изтъкват: „Изключително значение за българите имат неговите очерци 

„Гробовете на Трикери”, в които той (Вл. Сис, И.А.) разкрива пред света 

жестоките издевателства на гръцките войници над пленените български 

войни на остров Трикери” [27, с. 48].  

2003 г. В статията си „Участието на морския търговски флот на 

България във войните 1912–1918 г.” морският историк Вл. Павлов 

отбелязва накратко приноса на параходите на БТПД за превозването на 

българските пленници от о. Трикери до Варна [28]. 

2003 г., 22 ноември. В  Хасково е прожектирано съхраненото 

филмотечно копие на незавършения филм „Пленникът от Трикери” (1929 

г.) [7, с. 185].  

https://slunchevatakniga.com/image/cache/data/23926299_1490881334300643_5337061855848652303_o-1000x1000.jpg
https://slunchevatakniga.com/image/cache/data/23926299_1490881334300643_5337061855848652303_o-1000x1000.jpg
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 Въпреки тези факти и вече трудно изброимите преразкази и 

публицистични доизмислици на текста на книгата „Гробовете на 

Трикери” (1914 г.) през периода от 2004 г. насам (особено в интернет), през 

юни 2018 г. в широко известен български сайт отново се  твърди, че 

„Сигурно малцина от нас познават историята (подч., И.А.) за 

пленническия лагер от 1913 година” [29], без авторът да положи усилие да 

разгледа критично поне едно от редицата противоречия в тази история. Но 

и това е нищо. Дори през ноември т.г. кореспондентът в Атина на 

небезизвестен столичен вестник уверява: „Факт е, че този позорен епизод 

от Междусъюзническата война е описан само веднъж от малко известния 

чешки журналист Владимир Сис, който публикува брошурата „Гробовете 

на Трикери” (подч., И.А.) [72]. Излишно е да коментирам колко 

недостоверни са подобни писания, но все пак ще засегна уверението, че 

случаят с концлагера на о. Трикери е „факт […] изцяло неизвестен за 

европейците” [14].  

 Владимир Сис (1889 - 1957 г.), 1912 – 1913 г. –  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8

%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%81 

 Понастоящем терминът „Трикери” е представен в енциклопедията 

Уикипедия на седем езика. Като изключим българския, в статиите от 

немската и английската версия на енциклопедията се отбелязва, че по 

време на Гражданската война в Гърция през периода 1946–1949 г. на 

острова функционира концентрационен лагер за жени, като английската 

версия споменава и за първия концлагер през 1913 г., организиран 

единствено за български пленници [30], [31]. В българската версия на 

статията има сведения за лагера от 1913 г., но няма нито дума за лагера от 

периода 1946–1949 г. Издирвайки сведения за българската трагедия на о. 

Трикери от 1913 г., попаднах на статия за гръцкия полуостров Пилио, 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%81
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поместена през 2006 г. в електронния вариант на известния немски 

седмичник „Цайт”, към която немски читател на 24 септ. 2006 г. помества  

допълнение за остров Трикери, разположен в подножието на Пилио. В него 

той отбелязва, че там има следи от „български имигранти (със стари 

останки от надгробни плочи) през времето като концентрационен лагер за 

комунистически жени (издълбан надпис на манастира напомня за това, 

нарича обаче жените „политически ангажирани жени”)” [32]. Това е вече 

друга тема, но пък се питам дали в западноевропейския печат от 1913 - 

1914 г. не са публикувани сведения за лагера на остров Трикери? 

Справедливо е да отбележа и това, че през 2014 г. в гръцки сайт е 

поместена статия за историята на гръцкия параход „Пелопс”, авторът на 

която добросъвестно отбелязва нелицеприятното (най-деликатно 

изразено!) му участие в превоза на български пленници през 

Междусъюзническата война 1913 г. [73]. 

  

Колко български пленници са затворени в лагера на остров Трикери  

през 1913 г.?  

 През 1914 г. Вл. Сис съобщава: „Колко са били тия нещастници? 

Гърците ги показват за 7000.” (подч., И.А.) [3, с. 9]. Авторът не посочва 

препратка за това твърдение, но е изключено да е ползвал гръцки 

документален източник и най-вероятно е получил някакви устни 

твърдения, но от кого и какви точно – също не е известно. Съвременният 

гръцки историк Яковос Михаилидис предлага противоречива и повече от 

неясна версия. 

 Яковос Михаилидис - 

http://www.grreporter.info/sites/default/files/galery/2013y/mihailidis_0.jpg 

От една страна, той изразява категорично недоверие към източници от 

времето на събитията: „Трябва да бъдем много предпазливи към 

издадените по онова време брошури”. След това обаче се позовава на „една 

великолепна книга за пропагандата в балканските държави” от известния 

български историк проф. Иван Илчев [33]. Книгата наистина впечатлява 

със задълбоченост и обективност на изследването. Нещо повече, 

https://www.grreporter.info/sites/default/files/galery/2013y/mihailidis_0.jpg
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представлява интерес не само за историци, защото описаните в нея 

пропагандни хватки широко се използват при научни спорове и в други 

области на знанието. Конкретно за събитията на Трикери текстът, който 

очевидно се е понравил на Я. Михаилидис е следният: „Българите бяха 

започнали внимателна пропаганда в Чехия още в годините на Балканските 

войни. Дирекцията на печата изпращаше материали на чешкия автор 

Владимир Сис за книгата, която пишеше за Македония и за трагедията на 

българските военнопленници в Гърция (подч., И.А.). Когато двете 

монографии бяха публикувани, в българския печат излязоха немалко 

хвалебствени отзиви” [34, с. 281]. Тази констатация, обоснована при това с 

препратка към архивен източник, подсказва вероятност за евентуална 

необективност на Вл. Сис в полза на българската страна. Гръцкият историк 

вероятно няма представа обаче, че журналистката, която взема интервю от 

него, два месеца по-късно разговаря с проф. Ив. Илчев и по повод на 

събитията на остров Трикери той потвърждава следното: „Там не е ясно 

колко души умират, но вероятно са стотици от закараните няколко 

хиляди българи. Умират преди всичко от болести, предизвикани от 

непривичния за тях климат, малария, от режима на хранене, който съвсем 

не е бил благоприятен за тях. Не съм чул да има съзнателни убийства, не 

мисля, че е доказано, че има разстрели на пленници. По-скоро 

условията са били толкова лоши, че много от хората, интернирани там, 

умират” (подч., И.А.) [35]. 

 Българската литература (особено интернет!) е пълна с какви ли не 

противоречия и неясноти по трагедията с военнопленниците ни на 

остров Трикери през 1913 г.: 

- В този гръцки концентрационен лагер са изпратени: „хиляди 

българи, граждани на Солун и Егейска Тракия” [36], 7000 [29], „над 7 000 

българи от Солун” [4], „по гръцки данни са били 8 хиляди” [37], „според 

западните архиви те са между 8 и 12 000” [38], „там е имало 12 000” [43], 

„По противоречивите гръцки данни загиват около 7 000 души […] но се 

предполага, че броят на задържаните там е поне двойно по-голям” 

(подч., И.А.), т.е. 14 000 души [39], „На него са стоварени почти 10 000 

човека, макар че отправените за там българи са били поне два пъти повече” 

[14], т.е. поне 20 000;  

- На острова умират: 1000 [4], „повече от 1000 пленници” [3], 5200 

души [29], 6200 [38], „По противоречивите гръцки данни загиват около 
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7000 души” [39], 7000–9000 души [40], [41], „7000 наши екзекутирани”[42], 

„Никога няма да се разбере колко точно българи са измрели или издавени 

на острова, защото статистика за това гръцките власти така и не 

съставят” (подч., И.А.) [14]; 

- Броят на издавените пленници: „измрели с хиляди, като голяма 

част от тях още на път за острова са изхвърлени от корабите в морето 

да бъдат издавени” (подч., И.А.) [74] , „около 1000–2000 са били издавени 

по време на самия път от Солун до Трикери” [43], „над 7000” [75], [76]. 

А след като липсва официална статистика, като как тъй нашите 

познавачи на тази трагедия наддават за изпратените на Трикери 

български пленници от 7000 до поне 20 000 души, за умрелите на 

острова - от 1000 до 9000 души, вкл. 7000 екзекутирани и 7000 

издавени, и т.н.? 

 От крайно противоречивите сведения за броя на въдворените на 

острова, броя на умрелите там и броя на издавените пленници следва 

пълна бъркотия и несигурност при определянето на броя на спасените, 

включително за това кои български параходи и в каква степен са  

участвали в репатрирането на спасените. Истината за тази драматична 

история е скрита в българските и гръцките архиви, които обаче са 

недостъпни за моя милост. Затова тук правя опит за критичен прочит на 

известни и новоиздирени  източници предимно от българската 

периодика по онова време. Преди всичко уточнявам обаче, че 

българската страна прави разлика между понятията военнопленници и 

цивилни пленници, докато гръцката страна означава  тези две понятия 

само с термина военнопленници [44]. Освен това моля да имате предвид, 

че всички дати в текста до 31 март 1916 г. са по Юлианския календар (стар 

стил). 

 Към средата на септември 1913 г. между двете страни все още има 

два неуредени организационни въпроса: 

 - въпреки че към 12 септември „Българското правителство отдавна е 

предало на гръцкото военно министерство списъците на гръцките военно-

пленници в България”, а от руската легация в Атина, която представлява 

българските интереси в Гърция, няколкократно са правили постъпки пред 

гръцките военни власти, те все още „не са предали списъците на 

българските пленници” [44]; 
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 - на 16 септември в българския печат е публикувано съобщение, че 

гръцкото правителство предлага на България „да изпрати в Атина една 

комисия, която да приеме пленените българи. Такава комисия щяла да 

изпрати и Гърция в София. Българското правителство е отговорило днес 

(16 септ., И.А.), че размяната на пленниците на двете страни трябва да 

стане на границата” [45]. 

 На следващия ден обаче е съобщено, че „Гръцкото правителство е 

предало вече списъка на българските пленници в Гърция на дружеството 

„Червен кръст” в Женева. Според тоя списък, броят на българските 

военнопленници възлизал на 5859 души, от които 870 граждани и 

държавни чиновници” (подч., И.А.) [44]. Обърнете внимание, че тези 

5859 души са ВСИЧКИ български военнопленници В ГЪРЦИЯ, а не само 

тези на остров Трикери. Един месец по-късно в. „Пряпорец” съобщава, че 

„Според списъците на българския Генерален щаб, нашите пленници в 

Гърция възлизат на 4876 долни чинове и 70 офицери”, т.е. общо 4946 

военни чинове, докато според гръцките списъци, предадени чрез „Червен 

кръст”, те са 4989 [46]. Разликата от ок. един процент е незначителна и 

гръцките списъци могат да се приемат за достоверни. 

 Генералът от пехотата Велизар Лазаров (1868–1941 г.). През юни 1913 

г. е майор и командир на българския гарнизон в Солун. Тогава попада в гръцки плен и е 

заточен в крепостта Паламиди при град Навплио. На 7 окт. 1913 г. заедно с група 

български офицери, заточени в същата крепост, е откаран в пристанището Волос, 

откъдето заедно с първата група освободени български военнопленници от о. Трикери 

отплава с парахода „Варна” за България.  

На 8 и 9 октомври 1913 г. във Волос и на остров Трикери гръцката и 

българската комисия по освобождаването на българските пленници ги 

проверяват поименно по списъците си и те се качват на параходите 

„Варна”, „Борис” (с капитан Антон Прудкин) и „България” на Българското 

търговско-параходно дружество (БТПД). Тогавашният военнопленник 

майор В. Лазаров си спомня: „двете комисии съвместно ни провериха по 

списъка, като извикваха всекиго да го видят лично” [19, с. 48]. На 9 

октомври българските параходи напускат острова с курс към България [19, 

с. 50]. Междувременно обаче Гърция се е погрижила да създаде 
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значителни неприятности за репатрирането на нашите пленници. В 

първите дни на октомври в българския печат се появяват съобщения, че 

„гърците са решили да бойкотират и не допускат в гръцките пристанища 

българските параходи и българските стоки” [47]. Към 11 октомври става 

ясно, че „Българските параходи се облагат в гръцките пристанища с 

двойни пристанищни и митови такси” и това принуждава БТПД да поиска 

„от нашето правителство да отговори със същата мярка” [48], [49]. 

Българското правителство тутакси отвръща на гръцката провокация, като 

взема решение „да облага с двойни такси гръцките параходи, които 

посещават нашите пристанища, дотогава, докато гръцките власти вършат 

същото с нашите параходи” [50]. Половин месец по-късно „Агентът на 

българското параходно дружество съобщава, че гръцкото правителство е 

отменило новата наредба за облагане с по-тежки такси българските 

параходи” [51]. 

  Параход „България” (1894 – 1943 г.). 

Снимката е от фонда на Военноморския музей - 

https://www.morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/images/BulgariaI_15082010.jpg 

 При пристигането на българските кораби в Цариград става ясен още 

един рафиниран гръцки номер. Когато във Волос издават 

придружителните документи на параходите на БТПД, в тях гърците 

вписват, „че те идат от заразени от холера места”. Вследствие на това 

турските пристанищни власти нареждат на нашите кораби да преминат 

Дарданелите и Босфора, без да спират някъде. По този начин Гърция 

осуетява възможността в Цариград българите да запознаят нагледно 

чуждестранни дипломатически представители и кореспонденти какво са 

преживели българските военнопленници в „културна Елада” [19, с. 50-51]. 

Освен това турските пристанищни власти отказват да предоставят на 

българските кораби възможност да попълнят запасите си от питейна вода 

[25, с. 122]. 

https://www.morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/images/BulgariaI_15082010.jpg
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 На 12 октомври  1913 г. параходите „Борис”, „Варна” и  „България” 

пристигат във Варна, „носящи 3400 войници пленници, 40 офицери, 8 

железопътни чиновници от гара Солун и 14 телеграфисти от станция 

Солун” [52], т.е. 3440 военнопленници и 22 цивилни пленници, респ. общо 

3462 души. Според друг източник, „Варна” отплава от Волос с 10 

офицери и 1791 войници на борда, а „Борис” – с 33 офицери и 671 войници 

на борда [53], т.е. двата парахода в началото на плаването  към България 

имат на борда си общо 43 офицери и 2462 войници, сиреч 2505 души. От 

тези аритметични действия следва  формалният извод, че параходът 

„България” отплава от Гърция с 957 души. Те обаче са повече, защото към 

тях трябва да се добави броят на освободените пленници, които 

умират на борда на трите кораба по време на плаването им от Гърция 

до Варна. За тях известна представа дават спомените на В. Лазаров за 

събитията на борда на парахода „Варна”: „Около 15 войника бяха донесени 

на черга, съвършено болни. От тях половината умряха в парахода 

(подч., И.А.), на връщане за България. […] Всички починали трябваше, 

според правилата на морската служба, да намерят своя гроб в морските 

дълбочини …” [19, с. 50].  Докато този спомен е публикуван 16 г. по-

късно, само две седмици след пристигането в България, д-р Петър Лазаров 

(началник на военната болница в Солун), който е един от освободените 

пленници, съобщава: „По пътя за българските пристанища измреха 

голяма част от болните ни войници” (подч., И.А.), но не посочва 

конкретно число [54]. 

  Факсимиле на снимка от сп. „Илюстрация 

Светлина”, 1913, № 10, с.24.  
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На 15 октомври 1913 г. вестниците „Пряпорец” [46] и „Воля” [55] 

твърдят, че с първата група освободени българи „гърците са предали 3388 

долни чинове и 64 офицери (подч., И.А.). Правителството е поискало 

сведения и за останалите 1458 долни чинове и 6 офицери, за чиято участ не 

са дадени никакви обяснения”. Докато общият брой на офицерите 70 (64 + 

6) отговаря точно на броя на офицерите от български списък, връчен на 

гръцката страна в началото на октомври с.г., общият брой на долните 

чинове 4846 (3388 + 1458) е със 100 по-малко и не открих обяснение за 

това нелепо отстъпление на българската страна, а то е всъщност още по-

голямо по поне три причини: 

- специална кореспонденция до в. „Мир” от Варна на 16 октомври 

1913 г. (само четири дни след пристигането на първата група от о. 

Трикери)  потвърждава броя на пристигналите офицери (64), но уточнява, 

че долните чинове са всъщност 3281 [56], т.е. общо 3345, а не 3452 

български военнопленници, което означава, че към 15 октомври с.г. 

българското правителство е поискало от Гърция сведение за по-малко  

български граждани, пребиваващи все още в гръцките затвори и 

военнопленнически лагери; 

- гръцкият списък, представен  през септември 1913 г. е по-точен от 

списъците на българския Генерален щаб от октомври с.г. по две причини: 

а) съдържа  по-голям брой военни чинове; б) съдържа и 870 цивилни 

българи;  

- българските списъци положително са съставени само по налични в 

България документи, докато гръцката страна съставя списъка по 

фактическа проверка на място [58] и въпреки това той съдържа повече 

имена на военнопленници. 

На 18 ноември 1913 г. с парахода „Варна” пристигат „останалите 

1400 души български пленници” [60]. Всъщност точният брой на 

освободените пленници е 1347 души, вкл. трима офицери [61]. 

В приложената таблица обобщавам критичен прочит на 

публикуваните през септември–ноември 1913 г. в българския периодичен 

печат противоречиви данни за броя на българските пленници в Гърция, 

като  напомням, че пленниците на о. Трикери са САМО ЧАСТ от 

посочените числа.    
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№ 

по 

ред 

Показател Офи-

це- 

ри 

Долни  

чино-

ве 

Об-

що 

Из- 

точ- 

ник 

1 

 

 

 

2 

 

Пленници в Гърция по списъци на 

българския Генерален щаб 

към 15 октомври 1913 г. 

 

Пленници в Гърция по списък на 

гръцкото правителство към средата на 

септември 1913 г. (без 870 цивилни 

граждани, които са обявени в списъка, 

но тук изключвам, за да има 

съпоставимост с българските списъци, 

които съдържат само военни чинове) 

 

70 

 

 

 

? 

4876 

 

 

 

? 

4946 

 

 

 

4989 

[46] 

 

 

 

[44] 

3 

 

 

 

4 

 

 

I група освободени бълг. пленници, 

пристигнали във Варна на 12 окт. 

1913 г. по данни към 12 окт. с.г. 

 

I група освободени бълг. пленници, 

пристигнали във Варна на 12 окт. 

1913 г. по данни към 16 окт. с.г. 

 

64 

 

 

 

64 

3388  

 

 

 

3281 

3452 

 

 

 

3345 

[44] 

 

 

 

[56] 

5 Български претенции към Гърция за 

освобождаване на пленници към 14 

окт. 1913 г. 

6 1458 1464 [55] 

6 

 

 

7 

II група освободени бълг. пленници, 

пристигнали във Варна на 18  ноем. 

1913 г. по данни към 21 ноем. с.г. 

Общо освободени български 

пленници в Гърция  и пристигнали 

във Варна през окт.-ноем. 1913 г.  

(т. 4 + т. 6) 

3 

 

 

67 

1344 

 

 

4625 

1347 

 

 

4692 

[57] 

8 Български пленници в Гърция с 

неизяснена съдба към ноември 1913 

г.: 

8.1. При база бълг. списъци (т. 1 – т. 7) 

8.2. При база гръцкия списък (т.2 – т.7)   

 

 

 

3 

? 

 

 

 

251 

? 

 

 

 

254 

297 

 

 

 Каква част от българските пленници в Гърция, споменати в горната 

таблица, са въдворени все пак на о. Трикери? Източниците по този въпрос 
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са оскъдни и противоречиви, но все пак ще се опитам да очертая що-годе 

порядъка.  

 За общия брой на българските пленници в Гърция от времето на 

Междусъюзническата война 1913 г. е логично да се доверим на 

официалния гръцки списък (представен на България през септември 1913 

г.), защото съдържа повече имена в сравнение с българските претенции, 

въпреки че е представен след получаването на българските списъци.  

Според анонимен майстор-укипедианец, през юни 1913 г. „гръцките 

военни власти арестуват хиляди невинни българи от Солунско и други 

райони на Егейска Македония, които, заедно с пленените български 

войници, са натоварени на кораби с цел да бъдат интернирани на остров 

Трикери. По пътя обаче, много от тях са хвърлени в Егейско море” 

(подч., И.А.) [62]. Това твърдение, без конкретни числа, има всъщност 

качествен характер и прави преди всичко публицистични внушения, 

отколкото  да вдъхва някакво доверие, ако и да се позовава на три 

източника. Един от тях, който би трябвало да доказва арестуването и 

изпращането на о. Трикери „хиляди невинни българи”, се позовава на 

спомените на ген. В. Лазаров от 1929 г., но в тях липсват конкретни данни  

както за числеността на Българския гарнизон в Солун към 16-17 юни 1913 

г., така и за арестуването на „хиляди” цивилни българи. Той документира 

обаче важната податка, че в защитата на града участва само Трета дружина 

от 14-и пех. Македонски полк [19, с. 11]. В навечерието на Балканската 

война една пехотна дружина има численост 1000 души (4 роти по 250 

души) [63]. Това е порядъкът за войнишкия състав и той се потвърждава от 

съобщения в български печат от края на юни 1913 г., позоваващи се на 

органа на гръцката главна квартира в Солун вестник „Либерти”, според 

който в сраженията на 16-17 юни с.г. „са убити 53 войника и 27 граждани 

българи, а ранени около двеста, а гърците са имали 16 убити и 15 ранени. 

Всичките пленени българи възлизат на 24 началствующи лица, 1267 

войника и 80 граждани-българи, които са закарани с параход в 

неизвестност” [64]. 24-те началствующи лица положително са българските 

офицери, гръцкият параход е известен от спомените на ген. В. Лазаров и 

други съвременници – „Мариета Рали” [19, с. 29], [59, с. 10]. Известно е и 

това, че параходите са всъщност два – „Мариета Рали” и „Екатерина”, най-

напред отиват в Пирея, където българските офицери слизат и по-късно с 

влак са откарани в гр. Навплио и затворени в крепостта Паламиди, а 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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останалите пленници (1267 войника и 80 граждани-българи) са превозени 

до о. Трикери. Атанас Караянев, който е част от тази група,  не отбелязва 

броя на българските войници, но си спомня: „Цивилните бяхме 50-60 

души” [59, с. 10]. Пак той съобщава, че след това пристигат още две групи 

пленници, но не уточнява тяхното количество: „На третия ден групата ни 

се увеличи, пристигна друг параход. Отдалече гледаме на брега слезли от 

различна възраст нови комитаджии (цивилни граждани, И.А.). […] След 2-

3 дни стоварват още български пленници войници и „комитаджии” 

българи от Енидже Вардар, Гюмюрджина, Гевгели, Костур, Лерин” [59, с. 

16], но мемоаристът не отбелязва броя на пристигналите. 

Към днешна дата са ми известни само следните данни за броя на 

българските пленници, пристигнали на о. Трикери, като ползвам сведения 

най-вече от участници в събитията през лятото на 1913 г.: 

  Гръцкият товарен параход  

„Мариета Рали”, с който през юни 1913 г. са превозени български военнопленници от 

Солун до остров Трикери  - https://3.bp.blogspot.com/-

MCeLT9HvPBE/W0N7zjalg3I/AAAAAAABWPs/UKKbhr0Mpy4VZn0yD62iF1D9l6d8FrT

YgCLcBGAs/s1600/img003.jpg 

26 (?) юни 1913 г., с парахода „Мариета Рали” –  1369 души [77]; 

26 юни 1913 г., с парахода „Шапфо” –  925 души [79];  

29 юни  1913 г., с парахода „Зевс” – 844 души [82]; 

29 юни 1913 г., параход с неизв. име -  неизв. брой военнопленници 

[84] 

7 юли 1913 г., параход с неизв. име -  неизв. брой военнопленници 

[80, с. 142]. 

Така  издиреният общ брой на първоначално пристигналите 

военнопленници на о. Трикери през периода 26 юни - 7 юли 1913 г. е 3138 

души плюс засега неизвестен брой, пристигнали на 29 юни и 7 юли. 

https://3.bp.blogspot.com/-MCeLT9HvPBE/W0N7zjalg3I/AAAAAAABWPs/UKKbhr0Mpy4VZn0yD62iF1D9l6d8FrTYgCLcBGAs/s1600/img003.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-MCeLT9HvPBE/W0N7zjalg3I/AAAAAAABWPs/UKKbhr0Mpy4VZn0yD62iF1D9l6d8FrTYgCLcBGAs/s1600/img003.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-MCeLT9HvPBE/W0N7zjalg3I/AAAAAAABWPs/UKKbhr0Mpy4VZn0yD62iF1D9l6d8FrTYgCLcBGAs/s1600/img003.jpg
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Вероятно като порядък са ок. 4000 души, но за това уточнение са 

необходими допълнителни проучвания.  

 

Екзекутирани ли са български пленници на о. Трикери? 

Историкът д-р Александър Мирков, ползвайки комай единствено 

брошурата на Вл. Сис, обявява, че през 1913 г. на о. Трикери са 

екзекутирани 7000 българи [42]. Според том 4 на академичния „Речник на 

българския език” (1984 г., с. 696), думата „екзекутирам” означава 

„Изпълнявам смъртна присъда”, но дръзвам да се съмнявам, че той (А.М.) 

е правил някакво проучване по източници от онова време. 7000 екзекуции 

за периода от края на юни до началото на октомври 1913 г. означават 

изпълнението на около 60 смъртни присъди на ден, а те би трябвало  да 

се произнесат от някакви, колкото и формални да са, гръцки съдебни 

процеси. Друг е въпросът, че при превоза на български пленници от 

Солун до о. Трикери част от тях са жестоко малтретирани, вкл. до 

смърт, и изхвърлени в морето, но техният брой все още не е изяснен. 

Самият Вл. Сис никъде в брошурата си не споменава за извършени 

екзекуции. На с. 9 в нея той е написал „Колко са били тия нещастници? 

Гърците ги показват за 7000”, но с това число е имал броя на пленниците 

на острова, докато на страница 12 отбелязва: „Казват, че са умрели повече 

от 1000 пленници”, но става дума за смъртни случаи вследствие на „тежки 

болести, дори и на епидемии”. Изключено е Вл. Сис да е виждал гръцки 

източници, а, както вече отбелязах, според официалния списък на гръцката 

страна общият брой на българските пленници е  4989 души (във всички 

гръцки лагери и затвори) и той дори е по-голям от българските претенции 

към Гърция, а не обратно.  

Въпреки че д-р Ал. Мирков очевидно е изфантазирал публикуваните 

от него 7000 екзекуции на български пленници на о. Трикери, анонимният 

нашенски уикипедианец, съчинил статията „Трикери”, приема  

безкритично това твърдение и уверява, че там „загиват 7000 души” (подч., 

И.А.) [62]. Авторът пък на българската уикипедианска статия 

„Концентрационен лагер” е още по-изобретателен в стремежа си да 

представи пред читателите пропагандистките си волности за научно 

изследване. Отначало той уверява, че на о. Трикери „само за 3 месеца са 

унищожени според различните изследвания между 1000 и 7000 
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българи” (подч., И.А.). Тази измислица наистина внушава извършването 

на екзекуции, но тя не е подкрепена с нито една препратка. Друг е 

въпросът, ако анонимният уикипедианец смята недобросъвестните 

съчинителства за научно изследване. В интерес на истината, за да внуши 

все пак някаква достоверност, въпросният „енциклопедист” добавя и 

измислица за „Владимир Сис, който през 1914 г. посещава острова и 

намира масовите гробове на избитите българи и ги фотографира” 

(подч., И.А.) [71]. В брошурата на Вл. Сис не е споменат обаче нито един 

случай на убит български пленник на острова, нито един масов гроб  и  

няма снимка на нито един такъв гроб, но има фотографии и данни за 

отделни гробове на пленници, умрели вследствие на „тежки болести, дори 

и на епидемии. Казват, че са умрели повече от 1000 пленници” [3, с. 12].  

„Казват”, но кой, кога, къде, на кого? Както се казва, небезизвестната 

агенция ЕЖК… Положително тъкмо от тази агенция във Фейсбук се 

разпространява и измислицата, че „според очевидци за по-малко от 3 

месеца тук (о. Трикери, И.А.) са унищожени хиляди българи” (подч., 

И.А.) [85]. Тук предлагам неизвестни в българската историческа 

литература случаи на гръцки жестокости с български пленници от 

Междусъюзническата война 1913 г. 

Известните ми понастоящем  сведения от пленници на о. Трикери не 

съдържат данни за извършвани на острова екзекуции [59], [80], [83].  

През ноември 1913 г. в. „Народни права” помества информация за 

последните пленници, освободени от о. Трикери,  според която: „Един 

спасен от огън (пленник, И.А.) разказа за 10 войници, хвърлени нарочно в 

приготвен трап, отрупан с[ъc] сено и после запалено, за да изгорят 

живи” [57]. Липсва обаче името на конкретно лице и вероятно това е 

публицистична волност. Позволявам си да предположа това, защото 

разказите на известните вече свидетелства от конкретни пленници 

съдържат немалко сведения за гръцки издевателства и е изключено поне 

един от тях да не документира случая с въпросния опит за изгаряне на 

войници. Имам предвид и още нещо против истинността на подобно 

действие. Сведенията на свидетелите за българското пленничество в 

Гърция  през периода юни–ноември 1913 г. показват, че малтретирането на 

българските пленници е извършвано изключително през периода от 

попадането в плен до предаването в лагер или затвор. А в мястото на 

въдворяването има съществена разлика в отношението на гърците към 
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военните и цивилните пленници („комитаджиите”), в смисъл че към 

военните отношението е все пак сравнително по-внимателно. 

Колко са издавените български пленници  

Когато в края на миналия век попаднах на брошурата „Гробовете на 

Трикери” от Вл. Сис, най-силно ме потресе следната част от разговора 

между него и гръцкия моряк:  

„ – На тоя ли остров са били българските пленници? – питам наивно. 

 – Да, господине. Колко умряха там. Може да видите гробовете им. 

Но да не мислите, че това са всичките. Колко бяха удавени, колко … Нямат 

брой … 

  – Удавени? 

  – Разбира се. Сами няма да скочат в морето. Хвърляхме ги ние, още 

от солунското пристанище. 

– Че защо? 

– Как защо? Българи бяха и нищо повече. Хиляда, две хиляди по-

малко – толкова по-добре за нас. […] Нарочно спряхме парахода доста 

далеч от брега. И захвърляхме българите в морето. Имаше какво да се 

гледа, весело беше, да …” (подч., И.А.) [3, с. 4].  

Към 2000 г., когато публикувах първата си статия за българските 

пленници на о. Трикери, разполагах само с няколко източника и се виждах 

принуден да се предоверя на Вл. Сис. Признавам, по онова време подходих 

повече емоционално и публицистично и по-малко историографски. 

Понастоящем обаче немалко от твърденията за българските пленници в 

Гърция, могат да се проверят по източници от времето на събитията. А 

какво съобщават те? 

Пленникът Атанас Караянев, пристигнал на о. Трикери на 26 (?) 

юни 1913 г. с парахода „Мариета Рали”: „Охраната гръцки войници са вече 

на брега, заемат местата си. По острова не се виждат никакви хора. Бързо с 

лодки слизат и нашите войници … „ехмалоти” – пленници, а след тях и 

ние гражданите „комитаджиите” (подч., И.А.) [59, с. 14].  

Пленникът Слави Недков, пристигнал на о. Трикери на 26 юни 

1913 г. с парахода „Шапфо”: „И ето в далечината се носят към острова още 
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два парахода. Пленници. Нови пленници. […] На малкото пристанище 

разтоварват още пленници” [80, с. 141]. 

Пленникът свещ. Г. Шуманов, пристигнал на о. Трикери на 29 юни 

1913 г. с парахода „Зевс”: „при слизането ни на остров Трикери, 

служащите цивилни гърци на парахода „Зевс” със собствените две лодки 

бяха принудени да ни извадят на сушата” (подч., И.А.) [83, с. 94]. 

Това са фактите, документирани от български пленници очевидци 

на събитията на о. Трикери! Сиреч, край този гръцки остров няма масово 

морско гробище на хиляди издавени българи. Друг е въпросът, че при 

превоза на пленниците до острова с параходите „Екатерина” и „Шапфо” 

има няколко случая на малтретиране и издавяне, на които няма да се 

спирам поради тяхната известност в българската историческа литература. 

Ще представя обаче един неизвестен за нашата историография случай 

на варварска гръцка гавра с български пленници по онова време.   

На 31 октомври  1913 г. в. „Народни права” помества следното 

съобщение: „[..] С парахода „Пелопс” от дружеството „Панталиом” били 

изпратени през време на войната 91 български пленници войници от Солун 

за местността „Аптос-Георгиос”. Из пътя капитана на парахода Лебедис 

хвърлил в морето 80 души от пленниците, като предварително им 

обвързал краката с железни окови. Останалите 11 души умъртвил по 

най-зверски начин, като накарал критските жандарми, които били на 

парахода, да им пробият главите с патронни гилзи. Това е изповядал 

самият капитан Лебедис пред пасажерите гърци от първа класа на 

парахода „Пелопс” на 14/ 27 август т. г. и го е представил за голямо 

геройство […]” (подч., И.А.) [86]. Това съобщение е анонимно, не е 

посочен и източникът на информацията, но въз основа на останалата част 

от текста допускам, че тя е предоставена от присъстващия тогава на борда 

арменец Деронян – представител на американската фирма „Сингер” 

(вероятно в Гърция) [86]. Потърсих сведения за парахода „Пелопс” и 

неговия капитан в гръцки сайтове и така попаднах на гръцка статия за 

неговата история, в която са поместени две кратки дописки на английски 

език за гаврата с българските пленници [73]: 

- дописката „Български слух” е изпратена на 12 ноември [1913 г.] 

от София: „Полуофициално се съобщава, че гърците в Солун натоварват 

осемдесет български войници  на парахода „Пелопс” под предлог да ги 
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отведат в карантина. По пътя пленниците са хвърлени зад борда по 

нареждане на капитана Sibelius и единадесет други са убити след ужасни 

изтезания”; 

- дописката „Гръцки жестокости” е изпратена на 12 ноември [1913 

г.], повтаря почти буквално текста на предната дописка, но фамилията на 

капитана е Lebeleis и в края на текста е допълнено, че ужасните изтезания 

и убийството на единадесетте български войника става „в присъствието на 

няколко пътника”. 

В гръцката статия липсва както потвърждение, така и отрицание на 

съдържанието на двете дописки, а като коментар е добавено само че 

търговският параход „Пелопс” през 1912 г. (така е в гръцкия текст, а не 

1913 г.) е използван от военноморския флот на Гърция и двете дописки са 

поместени като пример за начина, по който е използван… 

Тъй като за фамилното име на капитана на парахода „Пелопс” се 

натъкнах на три твърде различни варианта, при опит да го изясня попаднах 

на други англоезични съобщения (включително в Нова Зеландия) за тази 

гръцка бруталност [87].      

     Факсимиле на дописката „Пленници, изтезавани до 

смърт” в новозеландския вестник „Wairerapa Daily Times” от 13 ноември 1913 г. –   

https://paperspast.natlib.govt.nz/.../P29pZD1XRFQxOTEzMTExMyZnZXRwZGY9dHJ1... 

Още за гръцките издевателства над българските 

военнопленници 

Тук представям примери, които са само от сведения на конкретни 

български пленници.  

https://paperspast.natlib.govt.nz/.../P29pZD1XRFQxOTEzMTExMyZnZXRwZGY9dHJ1
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Майор В. Лазаров: „[…] Всички останали живи войници, в това 

число и офицерския кандидат Иванов Иван, докато бъдат заведени до 

параходите, а след туй и на самите параходи, бяха жестоко бити с 

приклади, камшици, ритници и дървета. На всички бе взета и последната 

стотинка от джоба и всички ценности. Освен това, взеха им ботушите, 

шинелите, а на някои и куртките.  […]” [19, с. 28-29]. 

Сл. Лазаров: „[…] Нас, войниците, свалиха първи, обискираха и 

затвориха в каушите на тюрмата (крепостта Паламиди при град Навплио, 

И.А.), след това последва свалянето и обискирането на цивилните и преди 

да ги поставят в каушите, биха ги един по един най-жестоко до сърт. 

Риданията им се чуваха, риданията на деца и на 70 год. старци с най-

сърцераздирателни тонове.” [69]. 

Учителят Слави Недков: „[…] Посрещнаха ни гърци вече с камъни, 

с ругатни, с мръсни псувни. И между тия хиляди посрещачи, между тия 

хиляди зрители не се намери нито един честен грък, който да спре тая 

долна вакханалия, която си устройваше с нас тълпата […] Един млад 

офицер поиска да разгони тая тълпа и тя млъкна. Но не отмина и пет 

крачки, ругатните, подлостта продължиха” [80, с. 137-138]. 

Свещеникът Г. Куманов: „[…] В тоя град (Солун, И.А.) ни 

развеждаха по улиците два часа, гдето гърците ни обсипвахас плювни, 

регатни, псувни и пр. […] В парахода престояхме на 21-й, 22-й  и 23-й. 

Всеки ден идваха гръцки солдати, гръцките солунски граждани с 

фамилиите си и плюваха над нас, ругаеха ни […] един от солдатите, 

разярен, отряза ухото на Григор Бабамов, а Арх. наместник щеше да бъде 

заклан, ако жената на капитанина на парахода не се беше хвърлила върху 

наместника, за да го избави […]” [83, с. 92-93]. 

Военният лекар д-р Петър Лазаров: „[…] Когато слязохме в 

пристанището (Пирея, И.А.), оградени от силен кордон стражари, ние 

бяхме посрещнати от бесните викове на една голяма тълпа. Тия озверени 

хора викаха, хвърляха камъни, ругаеха ни, плюеха и един даже извади 

револвера си да стреля в нас. Този безумец биде спрян от един гръцки 

офицер. Но най-отвратително впечатление правеха жените. Те плюеха, 

ругаеха, те искаха да ни линчуват, с една стръв, непозната на българката.     

[…]” [88]. 
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Нещо за условията в пленническия лагер на о. Трикери 

Със сигурност са били сурови, особено през месеците октомври и 

ноември. За пълнота на картината предлагам спомените на пленника 

Атанас Караянев – солунски учител, който, за разлика от Вл. Сис, е пряк 

свидетел и участник в събитията на о. Трикери: 

  Факсимиле на част 

от спомените на цивилния пленник Атанас Караянев  [59, с. 17]. 

„Настроението на българските войници, сега пленници, не е 

отпаднало. Пущат си закачки, шеги, смеят се, подвикват си … Но 

комитаджиите сме омърлушени. Отношението на гръцката охрана общо 

към нас (цивилните, И.А.) бе проникнато със злоба, а към войниците не. 

Слезли на острова, войниците ни се групираха, организираха се за 

лагерния живот, определиха си началства и представители, отговорници за 

установения ред по продоволствуването, санитарната служба и връзка с 

коменданта и доктора. […] Цивилните бяхме 50-60 души. Раздадоха на 

българските войници дажбата им в храна и продукти, дадоха  им 

кухненски съдове, кофи, баки. […] На третия ден групата ни се увеличи, 

пристигна друг параход. Отдалече гледаме на брега слезли от различна 

възраст нови комитаджии. Чу се, че ни зачисляват на бака при войниците 

ни пленници. Дават ни платнища. […] На войниците при кухнята близо до 

кладенеца стоварват продуктите […] След 2-3 дни стоварват още 

български пленници войници и „комитаджии” българи от Енидже Вардар, 

Гюмюрджина, Гевгели, Костур, Лерин […] Копаем кладенци за вода, 

уреждаме кухни, получаваме бризентни конусовидни голями палатки, 

хляб, продукти. Отпосле районът за палатките на войниците се отдели. 

Лавка се откри с разни неща – продукти, напитки, зеленчук, плодове, 

тютюн, хартия за писане, чай, захар и др. […] Чуваха се смехове, весели 

закачки, особено между войниците. От тех се устройваха развлечения, 

игри, игри на дама, на карти и др. […] Нe се минаха много дни от 

настаняването ни в западната част на острова и пламна остра гастрическа 

(стомашна, И.А.) болест. Лекуването на заболелите войници бе 

предоставено от гръцкия лагерен лекар на българските санитари, на които 



24 
 

той […] даваше на санитарите, въз основа на сведенията им за заболялите, 

надлежни лекарства. Ние цивилните бяхме оставени на съдбата си. Много 

души от цивилните, главно с мъчителни страдания, изгубиха живота си 

там. […] При напущането ни на падината, източната ѝ част бе осеяна цяла 

с гробове. […]” [59, с. 10-17]. 

 

За необходимостта от критичен прочит на източниците от 1913–

1914 г. за българските военнопленници в Гърция 

През последните 10-15 г. в българската литература (особено в 

интернет) за пленниците ни на остров Трикери през 1913 г. преобладават 

изключително материали с волна публицистика и скръбно малко 

историография. Авторите им безкритично ползват брошурата „Гробовете 

на Трикери” от Вл. Сис и доукрасяват едно или друго негово твърдение, 

като създават впечатлението, че до нейното появяване у нас се отнасят 

едва ли не с пълно безразличие към съдбата на българските 

военнопленници в Гърция.  

Текстът на тази брошура  е поместен най-напред в брой 11-14 от 

1914 г. на списанието „Народ и армия” [65], а едно от най-ранните 

съобщения за неговото появяване на пазара е публикувано в началото на 

юли с.г. [66]. В действителност обаче от 21 юни 1913 [67] до юли 1914 г. в 

българския печат са публикувани десетки съобщения за българските 

военнопленници в Гърция след началото на Междусъюзническата война. 

Справедливо е да отбележа, че Вл. Сис, без да омаловажавам значението 

на неговата брошура, нито е единственият в България, нито дори 

първият чуждестранен автор сигнализирал за съдбата на нашите 

пленници на  о. Трикери. Например през декември 1913 г. вестник „Мир”  

публикува превод на обширна  статия в известния немски вестник 

„Франкфуртер Цайтунг”, представяща информация на негов журналист, 

посетил Трикери края на октомври с.г. и придружавал с парахода 

„Варна” до Варна втората група освободени български пленници. 

Немският журналист не успява да стъпи на самия остров поради забраната 

на гръцките власти, но присъства на качването на пленниците ни на борда 

на парахода и е ползвал сведения пряко от тях. Друг е въпросът доколко 

точно те са разказвали и дали той адекватно препредава твърденията им. 

Според него „От пет хиляди български пленници починали са на острова  

около петстотин души” (подч., И.А.) [68]. Само година по-късно при Вл. 

Сис тези данни стават съответно 7000 пленници и 1000 починали … 
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   Факсимиле на част от превода на 

статия на немски журналист за българските пленници в Гърция (вкл. на о. Трикери), 

поместена на 13 декември 1913 г. във в. „Мир”.   

Особено ценни са сведенията на военнопленника Сл. Лазаров, 

поместени на 24 октомври 1913 г. във в. „Мир”. По време на 

пленничеството си той положително е водил записки, защото публикува 

изобилие от числови данни за броя на пленниците, задържани от гърците 

вещи и пари на българите, количество на дажбите за храна (например – „В 

226 яденета имахме всичко 22 пъти месо – козьо – такова, каквото у нас и 

кучетата не ядат”), цени на медицинското обслужване (например – 

„изваждане срещу 2 л. за зъб”), точен брой на болните войници (145 болни 

войници – освен цивилните”), включително и данни за изплащаните от 

гърците заплати на българските пленници – „Само месечното 

възнаграждение се даваше редовно, на войник 1,50 л., на ефрейтор 3 л., на 

мл. под. оф. 9 л. и на старши и фелдфебел 15 лева” [69]. 

Много интересни са подробните спомени на цивилния пленник на о. 

Трикери Атанас Караянев, малка част от които вече цитирах. Те са писани 

през 1970 г. [59] и сведенията от тях съществено се различават от 

твърденията на  пленени войници, публикувани непосредствено след 

завръщането им от пленническия лагер. Той съобщава за гръцки 

издевателства главно по време на превоза на българските пленници 

(военни и цивилни) от Солун до о. Трикери.  

Това са част от противоречивите сведения за живота на българските 

пленници от Междусъюзническата война. Обективна представа за 

събитията по онова време може да бъде съставена преди всичко след 

внимателен критичен прочит поне на достъпните източници най-вече от 

онова време. Във връзка с това представям само още два примера.  

Пример 1. В българската литература широко известни са  

малтретирането и гибелта на Солунския архимандрит Евлогий на 19 юни 

1913 г. Според специална кореспонденция от Варна на 16 октомври с.г., 

„На 10 юли на мръкване […] на управляющия солунската митрополия, 

много интелигентния архимандрит Евлогий вързали тежки железа на 
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ръцете и краката и бил хвърлен жив в морето заедно с  секретаря му Хр. 

Батанджиев. Хвърлянето му било отбелязано в дневника на коменданта на 

парахода, че уж сам се бил хвърлил в морето” [56]. В този цитат с жълт 

фон отбелязвам „неточността” на събитието [70], а с червен шрифт – 

грешните твърдения. Авторът на кореспонденцията сигурно е съзнавал 

нейната недостоверност и затова предвидливо се е подписал с псевдонима 

„Б-в”. Прекият свидетел на събитието Сл. Лазаров съобщава четири 

месеца след него: „гърците войници хвърлиха в морето управляващия 

архимандрит Евлоги и, след това от страх да не изплува, дадоха 3 вистрела 

по него” [69]. Нищо повече! Що се отнася до Хр. Батанджиев, той не е бил 

заедно с архимандрит Евлогий на парахода „Екатерина”, а по същото 

време е на парахода „Мариета Рали”. Той наистина е хвърлен в морето, 

защото преди това пада през един отвор в пода на помещението, в което е 

бил затворен, и смъртоносно разбива черепа си в намираща се три метра 

отдолу желязна греда. Това твърди прекият свидетел на нещастието Ат. 

Караянев [59, с. 12].  

Пример 2. На борда на парахода „Мариета Рали” от Солун до Пирея  

заедно пътуват пленниците майор В. Лазаров, свещеник Г. Шуманов и Ат. 

Караянев. Ето какво е мнението им за храната: 

- майор В. Лазаров – „Храна нямаше никаква, а на третия ден чак ни 

дадоха по един мухлясал сухар, който не беше възможно да се яде” 

(подч., И.А.) [19, с. 30]; 

- свещеникът Г. Шуманов – „В парахода ни се даде по две галети и 

по малко хляб, сирене и маслини”  (подч., И.А.) [83, с. 94]; 

-  учителят Ат. Караянев – „Получихме (след пристигането в Пирея, 

И.А.) по един мек бял хляб и по черпак – голяма лъжица – едри сочни 

маслини” (подч., И.А.) [59, с. 13]. 

А подобни различия има за десетки твърдения относно събитията, 

свързани с българските пленници, особено пък в анонимни дописки за тях 

по онова време, да не говорим пък за съвременни патриотарски 

измислици… 

  

 С настоящата статия правя опит да представя само част от 

многобройните противоречия, груби грешки и неясноти около съдбата 

на българските пленници във военнопленническия лагер на гръцкия остров 

Трикери през периода юни - ноември 1913 г. Надявам се да са станали ясни 

поне две неща: а) тази съдба е само част от историята на българските 
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пленници (военни и цивилни) в Гърция от времето на 

Междусъюзническата война; б) книгата „Гробовете на Трикери” от чешкия 

журналист Владимир Сис (1914 г.) е ценен източник при проучването на 

тази история, но нито е първият източник за целта, още по-малко 

единственият; в) добре би било уважението към паметта на загиналите 

наши пленници от онова време да се доказва с добросъвестни проучвания, 

а не посредством  патриотарско спекулиране с историята.  

Не претендирам да съм внесъл кой знае каква яснота в мътилката от 

многобройни наслоени измислици, които мнозина автори охотно 

доукрасяват и разпространяват, внушавайки пропагандистките си 

фриволности за исторически факти, но поне положих усилие за критичен 

сравнителен анализ с цел осветляването на част от драматичната съдба на 

българските пленници на остров Трикери през 1913 г.  
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77.  По данни от книгата „Вартоломеевската нощ в Солун…” приемам, че с 

парахода „Мариета Рали” са превозени пленниците от Трета дружина на 14-и пех. 

Македонски полк и посочените в книгата цивилни лица: „1267 войника, 24 

началстващи лица и 80 граждани-българи” [78, с. 21], т.е. общо 1371 души. В тази 

книга името на парахода не е посочено, но от спомените на пленника Ат. Караянев се 

вижда, че той е превозен с този кораб и на него са пленените в Солун войници [59, с. 

10]. Приемам, че до о. Трикери са достигнали 1369 души, защото намиращият се на 

борда Ат. Караянев съобщава за един загинал поради злополука (Хр. Батанджиев) [59, 

с. 12] и един войник (вероятно от ранените) [59, с. 13], и двамата погребани в морето.    

78. Вартоломеевската нощ в Солун и героичната защита на българската 

дружина. Шумен, Ив. Лесичков, 1913. 24 с. – http://macedonia-
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79. За пленниците, превозени с парахода „Шапфо”, ползвам дневника на 

намиращия се на борда пленник Слави Недков, публикуван през 2014 г. Той не 

споменава точния брой на пленниците, но отбелязва в дневника си два факта. 

79.1. На 20 юни 1913 г. дружината на Сл. Недков е пленена, след като 70 души 

от нея са убити [80, с. 137], т.е. остават 930 души, като приемам, че началният състав е 

1000 души [63].  

79. 2. На 25 юни 1913 г. Сл. Недков записва в дневника си следното: „Гръцките 

офицери си правят удоволствия. Вземат по-пълните измежду ни и ги слагат до парния 

котел. Държат ги там до задушаване. Изнасят ги след това вън и през подъл кикот 

казват на всеослушание: 

- Умрял! 

Хвърлят го в морето. Един, двама, трима … През целия път до Волос” [80, с. 

138]. Сл. Недков не отбелязва точния брой на така издавените войници и затова 

прилагам аритметично закръгление, т.е. приемам 5 души. 

В крайна сметка приемам, че до о. Трикери с парахода „Шапфо” са превозени 

925 души. 

80. Бугарчева, Елена. Остров Трикери в съдбата на българите по време на 

Междусъюзническата война. – Македонски преглед, 2014, № 2, 135-144. 

Публикуването на дневника на Слави Недков е ценен принос на авторката за 

изясняване на част от историята на лагера на о. Трикери през 1913 г., но заглавието на 

публикацията е неточно – то е твърде широко, като се отчете фактът, че не е изследвано 

влиянието на пленничеството на този остров върху съдбата на поне още няколко 

българи. Например там пленници са били известни българи като акад. Стeфан 

Младенов (1880–1963 г.) [81], Павел Шатев (1882–1951 г.) и Димо Хаджидимов (1875–

1924 г.) [59]. 

81. Лишков, Христо. Проф. д-р Стефан Младенов Стоянов. –  http://www.vidin-

online.com/grazhdani/prof-d-r-stefan-mladenov-stoyanov  (Публикувано 20 ян. 2011 г.). 

 82. С писмо от 30 октомври 1913 г. до Българския Екзарх Йосиф I свещ. Г. 

Шуманов съобщава, че той попада в плен на о. Трикери. Неговата група е превозена с 

парахода „Зевс”, състои се от общо 845 души (цивилни и военни) и той изрично 

отбелязва: „ние не дадохме никаква жертва”. Това обаче се отнася само за превоза до 

острова, а при прехвърлянето на пленниците от парахода до пристана на острова с две 

лодки един войник пада в морето и се удавя, т.е. до сушата достигат 844 души. [83, с. 

93-94.]. 

83. Съдбата на българите в концентрационния лагер на остров Трикери. 

Солун, 30 октомври 1913 г. – В: Последните български владици в Македония. 

Състав. Лизбет Любенова. С., Изток-Запад, 2012. 431 с., XCVI с. с ил., факс.  с. 92-99. 

84. Сл. Недков съобщава, че на 29 юни 1913 г. до острова пристигат два 

парахода. Единият, както съобщава свещ. Г. Шуманов, е „Зевс”, но вторият остава 

неизвестен. За него Сл. Недков  отбелязва: „Един моряк (гръцки, И.А.) обръща (при 

разтоварването на пленниците, И.А.) една варка, натоварена с войници от 25 Бдински 

полк и удавя девет души” [80, с. 141]. Тази податка е обаче крайно неясна за 

определянето на пристигналите пленници, защото дори приблизително не е отбелязан 

общия брой на новодошлите пленници. Освен това неясна е и тяхната принадлежност, 
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защото 25 Бдински полк не съществува и са възможни два варианта: 3 пех. Бдински 

полк или 25 пех. Драгомански полк.  

85. Вълканов, Васил (Фейсбук). Гръцкият геноцид на българите през 1913 г., 

първият концлагер в света е гръцки… избити са десетки хиляди българи… –  

http://net.podoko.eu/2018/06/21/%D0%B3%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8

%D1%8F%D1%82-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-1913-%D0%B3/   (Публикувано 21 юни 2018 г.). 

86. Гръцките жестокости. Издавените българи пленници. Зверствата на 

един капитан. – Народни права, № 193, 31 окт. 1913, с.2. 

87. Prisoners Tortured to Death. – Wairerapa Daily Times, (Masterton, New 

Zealand), No 11 828, November 13, 1913, p. 5. –  
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