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Κείμενα
Από το αρχείο της «Μακεδονίας» 

Την Πέμπτη 14 Μαΐου 1920, τόσο το κύ-
ριο άρθρο της «Μακεδονίας» όσο και η
σημαντικότερη ειδησεογραφία της ημέ-
ρας αφορούν τη Θράκη. Ας ξεκινήσου-
με από τις ειδήσεις. Κάτω από τη βινιέτα
«Ημερήσια νέα», τα οποία φιλοξενούν
συνήθως το κυριότερο θέμα της ημέ-
ρας, υπάρχει ο τίτλος «Η προέλασις εις
την Θράκην» και οι υπότιτλοι «Τμήματα
χωροφυλακής εισήλθον εις Γκιμουλτζί-
ναν [Κομοτηνή] - Η συνεργασία των Τούρ-
κων και των Βουλγάρων». 

[Εγκατάσταση ελληνικών αρχών]
Γκιουμουλτζίνα, 13 (ιδ. υπ.). Η εγκατά-
στασις των ημετέρων πολιτικών αρχών
εξακολουθεί να συντελείται εις τας δια-
φόρους υπηρεσίας της Δυτ. Θράκης. Άπαν-
τες σχεδόν οι Βούλγαροι υπάλληλοι, οί-
τινες εχρησιμοποίησαν διά τας ενταύθα
υπηρεσίας, ανεχώρησαν διά Βουλγα-
ρίαν, εγκατεστάθησαν δε εις υπηρεσίας
της περιφερείας Ορτάκιοϊ. Τα Γαλλικά
στρατεύματα ήρχισαν αναχωρούντα διά
την Κωνσταντινούπολιν. Μεθαύριον, ότε
θα δοθή επισήμως η διοίκησις της Θρά-
κης εις τους Έλληνας, θα αναχωρήσουν
και τα τελευταία τμήματα.

[Οργάνωση αντίστασης από τον Τα-
γιάρ]
Γκιουμουλτζίνα, 13 (ιδ. υπ.). Όσω πλη-
σιάζει η ημέρα της προελάσεως του Ελ-
ληνικού στρατού εις την Δυτ. Θράκην,
τοσούτω αι ενέργειαι του Ταγιάρ προς
οργάνωσιν της αντιστάσεως, εντείνον-
ται. Ο Ταγιάρ διαρκώς συνεννοείται με
επισήμους απεσταλμένους της Βουλγα-
ρικής Κυβερνήσεως, ήτις οριστικώς διέ-
θεσε συμμορίας διά το κίνημα. Ο Τα-
γιάρ, όστις είναι πρόεδρος των συστα-
θεισών Επιτροπών διά την ενέργειαν
της στρατολογίας και εράνων, βλέπων
ότι οι Τούρκοι ουδόλως είναι διατεθει-
μένοι να επιστρατευθούν, ανεκάλεσε το

διάταγμα της επιστρατεύσεως μέχρι του
50ού έτους και προσωρινώς καλεί υπό
τα όπλα μόνον τας κλάσεις 1900 και 1901,
οι οποίοι θα καταταγούν εις το Σώμα
της Χωροφυλακής και θα χρησιμοποι-
ηθούν εις μάχιμον υπηρεσίαν.
Οι περισσότεροι των προκρίτων, βλέ-
ποντες ότι η αντίστασις του Ταγιάρ θα
έχη ολέθρια αποτελέσματα, αναχωρούν
μετά των οικογενειών των εις Κωνσταν-
τινούπολιν.

Εξ άλλου η Βουλγαρική Κυβέρνησις
διέταξεν άπαντας τους Βουλγάρους
κατοίκους της μεθορίου και εντός Βουλ-
γαρικού εδάφους όπως αναχωρήσουν
διά το εσωτερικόν της Βουλγαρίας.

[Αναχώρηση Γάλλων και τι αναφέ-
ρουν οι βουλγαρικές εφημερίδες]
Σόφια, 11. -(ιδ. υπ.). Η «Ούτρο», γρά-
φουσα ότι ο στρατηγός Σαρπύ εγνω-
στοποίησεν εις τους Τούρκους και Βουλ-

γάρους την αναχώρησιν του γαλλι-
κού στρατού και την προέλασιν των
ελληνικών στρατευμάτων, προσθέτει
ότι η βουλγαρική κυβέρνησις ήνοιξε
τα σύνορα εις τους επιστρέφοντας
πρόσφυγας βουλγάρους εκ Θράκης
και υπαλλήλους. Πάντες ούτοι, απο-
φάσει της κυβερνήσεως, θα εγκατα-
σταθούν εις την περιφέρειαν Νευρο-
κοπίου και Μελενίκου. Κατά την ίδιαν
εφημερίδα, ο Ταγιάρ εδήλωσεν, ότι η
Αδριανούπολις δύναται να γίνη αυτό-
νομος ή βουλγαρική, ουδέποτε όμως
ελληνική.
Η «Μίρ» γράφει, ότι η αναγγελία της
καταλήψεως της Θράκης υπό του ελ-
ληνικού στρατού προυκάλεσε μεγί-
στην συγκίνησιν. Η «Ζόρα» ασχολού-
μενη με το ίδιον ζήτημα γράφει, ότι ο
Βενιζέλος επέτυχεν εν Παρισίοις να
μας επιβάλη τιμωρίαν, την οποίαν ού-
τε οι Ασύριοι ούτε οι Βαβυλώνιοι νι-
κηταί θα μας επέβαλλον. Μας αφαιρεί
την Θράκην, το παράθυρόν μας αυτό
προς το Αιγαίον και μας απαγορεύει
ν’ αναλάβωμεν την συντήρησιν όλων
των ομογενών μας προσφύγων. Η «Πρέ-
πορετς» γράφει, ότι η κατάληψις της
Θράκης δεν θα γίνη τόσον ευκόλως,
διότι ο τουρκικός λαός θ’ αρνηθή να
υποκύψη εις τους Έλληνας.

[Εξησφαλίσθη πλήρως η τάξη]
Γκιουμουλτζίνα, 13 (ιδ. τηλ.). Τα δημό-
σια έργα παρέλαβεν ο μηχανικός της
Γεν. Διοικήσεως Ανατ. Μακεδονίας,
τα δε ταμεία οι αφιχθέντες επί τόπου
ταμίαι του Κράτους. Επίσης αφίκετο
τμήμα χωροφυλακής, το οποίον ανέ-
λαβε την φρούρησιν της πόλεως. Τοι-
ουτοτρόπως εξησφαλίσθη πλήρως η
τάξις και ουδείς φόβος υπάρχει. Οι Βούλ-
γαροι έποικοι ανεχώρησαν πλέον. 
Το άρθρο της «Μακεδονίας» της 14ης
Μαϊου 1920 αναφέρει τα εξής:

Μετά την έναρξη του Α’ Βαλκανικού Πο-
λέμου το φθινόπωρο του 1912 η Θράκη,
η οποία από το 1361 είχε πέσει στα χέρια
των Οθωμανών, έζησε αλλεπάλληλες
απελευθερώσεις και σκλαβιές. Οι πρώ-
τοι «απελευθερωτές» της ήταν οι Βούλ-
γαροι, οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια της
επικράτησής τους προσπάθησαν να εδραι-
ωθούν με βιαιότητες και θηριωδίες αλ-
λά και με τη δημογραφική αλλοίωση του

πληθυσμού. Η πρώτη περίοδος της επι-
κυριαρχίας των Βουλγάρων στη Θράκη
θα λήξει με την εκδίωξή τους από τον
ελληνικό στρατό τον Ιούλιο του 1913 (Β’
Βαλκανικός). Οι Βούλγαροι θα επανέλ-
θουν, για να συνεχίσουν το... εκπολιτι-
στικό έργο τους, με απόφαση της συν-
θήκης του Βουκουρεστίου στο τέλος Ιου-
λίου του 1913. 
Έξι χρόνια μετά, στις 4 Οκτωβρίου 1919,

και ενώ οι Βούλγαροι έχουν κάνει ση-
μεία και τέρατα εναντίον όλων των κα-
τοίκων της Θράκης, τα συμμαχικά στρα-
τεύματα της Αντάντ ελευθερώνουν την
Ξάνθη και στη συνέχεια ολόκληρη τη Δυ-
τική Θράκη επιβάλλοντας καθεστώς δια-
συμμαχικής κατοχής και ονομάζοντάς
την «Χώρα της Θράκης». Τη διοίκησή
της ανέλαβε ο γάλλος στρατηγός Σαρ-
πί. Με τη συνθήκη του Νεϊγί (Νοέμβριος

1919), η οποία υπογράφηκε μεταξύ των
νικητριών δυνάμεων του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου και της Βουλγαρίας, η τελευ-
ταία παραιτήθηκε των κυριαρχικών δι-
καιωμάτων της επί της Δυτικής Θράκης. 
Και έτσι στις 14 Μαΐου του 1920 ο ελλη-
νικός στρατός προέλασε ειρηνικά και
αντικατέστησε τα γαλλικά στρατεύματα
φέροντας πλέον στη Θράκη την πραγ-
ματική απελευθέρωση και ελευθερία της! 

Ο γάλλος στρατηγός Σαρπί (κέντρο) και αριστερά του ο στρατηγός Ε.Χ. Ζυμβρακάκης. 

Η προέλαση
των Ελλήνων
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Σήμερον, αύριον, εντός των ημερών
τούτων, ο στρατός μας εις συνέχισιν
της εθνικής του σταδιοδρομίας, κα-
λείται ν‘ αποδώση την Ελληνικήν Ελευ-
θερίαν εις την Δυτικήν Θράκην.
Είνε άπειροι αι ενδείξεις, ότι η κατά-
ληψις της Ελληνίδος ταύτης χώρας
θα συντελεσθή ειρηνικώς. Αλλ’ όλαι,
ανεξαιρέτως όλαι, αι ενδείξεις δεν πεί-
θουν, ότι τα όργανα της Σταμπούλ και
της Σόφιας παρητήθησαν των προθέ-
σεών των, προς αντίδρασιν. Κι ενδέ-
χεται, καθ’ ην στιγμήν εδώ χαρμοσύ-
νως θα ηχούν η καμπάνες, εις τινα Θρα-
κικά διαμερίσματα να κροτή το τηλε-
βόλον.
Θα είνε, βέβαια, στιγμιαίοι μόνον οι
κρότοι των τηλεβόλων. Διότι διαρκείας
στιγμών μόνον θα είνε πάσα αντίδρα-

σις. Τα ληφθέντα μέτρα προνοίας, ο
τρόπος της προελάσεως, η ικανότης
των αρχηγών και η ανδρεία των πο-
λεμιστών, πάντα ταύτα δημιουργούν
την ακλόνητον πεποίθησιν, ότι εν ακα-
ρεί θα συντριβή πάσα ύπουλος ενέρ-
γεια, και αυτοστιγμεί θα εκμηδενισθεί
πάσα τυχόν θρασεία απόπειρα.
Ούτως όμως ή άλλως, ο Ελληνισμός
έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται να ευ-
ρεθή ο Εθνικός Στρατός εις την ανάγ-
κην να προβή και εις πολεμικάς ενερ-
γείας. Και το ενδεχόμενον τούτο κο-
ρυφώνει την συγκίνησιν, ότι σήμερον-
αύριον η Σκλάβα Θράκη θ’ αποκαθί-
σταται εν Ελευθερία Ελληνική. Η συγ-

κίνησις αύτη, από ολίγων ημερών, απλού-
ται καταφανής, επί τη προσεγγίσει τη
προελάσεως του Στρατού μας, και συ-
νέχει όλους μας δικαίως.
Ιερά η συγκίνησις αύτη, βέβηλοι δ’ οι
περιφρονούντες αυτήν. Και τοιούτοι
φαίνονται οι εξημμένοι εκ των αντι-
πολιτευομένων. Αμέτοχοι αυτοί της
συγκινήσεως ταύτης, εν έχουν προ
οφθαλμών: Το κόμμα, και υπέρ ενός
μοχθούν: πώς να συκοφαντήσουν πε-
ρισσότερον την πολιτικήν, ης τους αγλα-
ούς καρπούς θ’ αρχίσωμεν αύριον να
δρέπωμεν κι’ εν Θράκη. Τι προς αυ-
τούς, αν μία Ελληνίς Χώρα, μετά πεν-
τακοσίων ετών δουλείαν, επανέρχε-

ται εις την Ελληνικήν οικογένειαν; Τι
προς αυτούς, αν ο εθνικός στρατός
ενδέχεται να πολεμά κατά προαιω-
νίων εχθρών σήμερον; Αυτοί περιφρο-
νηταί οικτροί της λαϊκής συγκινήσε-
ως, εκβάλλουν κραυγάς χάριν οικτρών
σκοπών οικτροτέρων παθών.
Η τύφλωσις των ανθρώπων αυτών εί-
νε πλήρης και η πώρωσίς των τελεία.
Ασεβούντες προς τας ιερωτέρας των
στιγμών, ασεβούν και προς τον ελευ-
θερωτήν στρατόν μας, ο οποίος έχει
την δικαίαν αξίωσιν προς αυτόν να
έχωμεν εστραμμένην την προσοχήν
μας, κατά τας μεγάλας ταύτας στιγ-
μάς.

Στραφώμεν προς αυτόν!

Σ τις 15 Μαΐου 1920 η «Μακεδονία»
κυκλοφόρησε με τίτλο «Συνεχί-
ζεται η κατάληψις της Θράκης»

ενώ στους υπότιτλους διαβάζουμε «Ελ-
ληνικά αεροπλάνα ίστανται υπεράνω
και της Αδριανουπόλεως, Η δύναμις της
Ελλάδος - Η επιβλητική είσοδος του στρα-
τού μας εις την Γκιμολτζίναν». Και ακο-
λουθεί η ειδησεογραφία:

Η «Μακεδονία» δι’ εκτάκτου εκδόσεως
είχεν την ευτυχίαν χθες ν’ αναγγείλη, εν
πάση δυνατή λεπτομερεία, τα της ενάρ-
ξεως της προελάσεως του στρατού μας,
ως και την κατάληψιν της Γκιουμουλτζί-
νης και του Δεδέαγατς. Ολίγον αργότε-
ρον, μετά την κυκλοφορίαν της «Μακε-
δονίας», εξεδόθη ανακοινωθέν του Σώ-
ματος Στρατού Εθνικής Αμύνης, όπερ
επιβεβαιούν απάσας τας πληροφορίας
μας ετοιχοκολλήσαμεν εις τα διάφορα
κέντρα. Αμέσως μετά την έκδοσιν του
ανακοινωθέντος εσημαιοστολίσθησαν
τα δημόσια καταστήματα ως και πλεί-
στα ιδιωτικά, οι κώδωνες δε των εκκλη-
σιών κατά διαταγήν του Παναγιωτάτου
Μητροπολίτου μας ήχουν επί ημίωρον
χαρμοσύνως. Η ανακούφισις υπήρξε με-
γάλη, τόσον εκ της ενάρξεως της προ-
ελάσεως, όσον και διότι ουδέν εμπό-
διον παρενεβλήθη εις τον στρατόν μας,
κατά την απόδοσιν της Ελληνικής Ελευ-
θερίας εις σπουδαία κέντρα μέχρι της
χθες Σκλάβας Θράκης.

[Γέλοια και δάκρυα των Ελλήνων] 
Γκιουμουλτζίνα, 14 (ιδ. τηλ.). Αληθώς
μεγαλειώδης η είσοδος του εθνικού στρα-
τού εις την πόλιν μας και αληθώς συγκι-
νητική η γενομένη προς αυτόν υποδο-
χή. Η πόλις, ξυπνητή με το γλυκοχάραγ-
μα, έφερε τα γιορτερά της. Αι κυανό-
λευκοι, πυκνοαναρτημέναι, συνεπλέ-
κοντο από το πρωινό γλυκό αγέρι, όλη
δ’ η πόλις εις τον μακρόθεν θεώμενον
αυτήν εφαίνετο κεκαλυμένη από τα εθνι-
κά χρώματα. Λίαν πρωί οι κώδωνες ήχουν
χαρμοσύνως, κύματα δε κόσμου εξεχύ-
νοντο προς την είσοδον της πόλεως, όπως
υποδεχθούν τον ελευθερωτήν στρατόν.
Από της 6.30’ π.μ. όλαι αι κοινοτικαί αρ-
χαί, Ελληνικαί, Τουρκικαί, Εβραϊκαί, Αρ-

μενικαί, μηδέ των Βουλγαρικών εξαι-
ρουμένων, εξήλθον προς προϋπάντησιν
του Ελληνικού στρατού. 
Η προέλασις, η είσοδος, η κατάληψις!
Ουδέποτε προέλασις στρατού υπήρξεν
ωραιοτέρα. Ουδέποτε είσοδος στρατού
εις μίαν πόλιν υπήρξε επιβλητικωτέρα.
Ουδέποτε κατάληψις πόλεως συνετελέ-
σθη τόσον γοργά, τόσον κανονικά, τό-
σο προνοητικά, τέλος.
Πριν ή εμφανισθή το μεγαλοπρεπές ιπ-
πικόν, του οποίου την προσέγγισιν αντι-
λαμβάνονται οι ανυπομονούντες προ-
σηλώνοντες τα ώτα επί του εδάφους,
ιδού το πυροβολικόν - το ορειβατικόν.
Άφθονον, υπεράφθονον, κατενεμήθη
εις 4 τμήματα, καταλαβόν τα πλαισιούν-
τα Β.Α. υψώματα της Ροδόπης και τους
άλλους γύρω γηλόφους. Πότε κατέλαβε
τας θέσεις ταύτας ουδείς αντελείφθη.
Οι πάντες όμως αντιλαμβάνονται ότι
απετέλει ωραίαν ενέργειαν, ήτις δεν πα-
ρήλθεν άνευ ισχυράς εντυπώσεως. Όσοι

απλοϊκοί επίστευσαν εις τους προπα-
γανδιστάς, ότι δεν είχεν η Ελλάς στρα-
τόν, δεν είχε κανόνια, εσχημάτιζον τώ-
ρα μίαν ιδέαν της μεγαλειώδους επι-
βλητικότητος, ήτις μετ’ ολίγον επρόκει-
το να εκτυλιχθή προ των εκπλήκτων ομ-
μάτων των αλλογενών. Ώ! Την συγκι-
νούσαν επιβλητικότητα της Ελλάδος... 
Αλλ’ ιδού το ποδοβολητόν των ίππων.
Να οι ιππείς. Στιγμές υπερτάτης συγκι-
νήσεως. Διάτοροι ζητωκραυγαί δονούν
την ατμόσφαιραν. Χιλιάδες στομάτων
αποθεώνουν την Ελλάδα και τον Στρα-
τόν της. Οι ιππείς, ωραίοι κι επιβλητικοί,
λαμβάνουν αναλόγους θέσεις, εν ανα-
μονή του πεζικού.
Αεροπόροι τολμηροί τώρα περιίπτανται
υπέρ την πόλιν, διαγράφοντες κύκλους,
παίζοντες φιλοπαιγμόνως. Άλλοι εξεκί-
νησαν από την Ξάνθην, άλλοι δ’ επι-
στρέφουν από ανιχνεύσεις κατά μήκος
της σιδηροδρομικής γραμμής. Οι τελευ-
ταίοι δεν παρέλειψαν να χαιρετήσουν

τον Ταγιάρ. Υπέρ την Αδριανούπολιν
έκαμαν τορμηράς πτήσεις, προειδοποι-
ούντες αυτόν ότι η Ελλάς κι εκ των αι-
θέρων θα τον καταδιώξη, εάν αποτολ-
μήση ν’ αποπειραθή τι κατά των αποφά-
σεων της Διασκέψεως και της επικρα-
τήσεως του Ελληνικού Δικαίου.
Το πεζικόν! Η μουσική ανακρούει θού-
ρια, αι σάλπιγγες ηχούν, επευφημίαι διά-
τοροι. Τα δάκρυα της χαράς άφθονα τρέ-
χουν. Υπό βροχή ανθέων και θύελλαν
επευφημιών προχωρεί ο στρατός -ένας
στρατός τέλειος. Ηγείται έφιππος ηρωι-
κός αλλά και παραστατικός πτέραρχος
Παμίκος Ζυμπραράκης, περιστοιχιζόμε-
νος από τους εκλεκτούς αξιωματικούς
του επιτελείου, εφίππους και ξιφήρεις. Η
κανονικότης της παρελάσεως εκπλήσ-
σει. Το παράστημα των ανδρών ενθου-
σιάζει. Η αμφίεσις και η εξάρτησίς των
προκαλεί τον θαυμασμόν. Γέλοια και δά-
κρυα των Ελλήνων, κατάπληξις και θαυ-
μασμός των αλλογενών. Η Μεγάλη Ελ-

Ώ! Η συγκινούσα επιβλητικότητα της Ελλάδος...

Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν στις 15 Μαΐου 1920 χαιρετά από τον εξώστη του μητροπολιτικού μεγάρου του Δεδέ-
αγατς (Αλεξανδρούπολη) τους κατοίκους της πόλης.
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λάς εν όλη τη μεγαλειώδει επιβληκότητί
της παρήλαυνε.
Και η παρέλασις εξακολουθεί. Μία ατε-
λείωτος παρέλασις. Παρελαύνει όλη η
μεραρχία Σερρών. Έπεται η μεραρχία
του Λεοναρδοπούλου. Άλλη τελεία με-
ραρχία. Νέα δάκρυα χαράς, νέα κατά-
πληξις, νέαι εκδηλώσεις θαυμασμού. Επί
ώρας το μεγαλείον της Ελλάδος εκτυ-
λίσσεται εν τη ελευθερωθείση πλέον
πόλει μας, την οποίαν διασχίζουν τώρα
εν μεγαλοπρεπεία το βαρύ πυροβολι-
κόν, το πεδινόν πυροβολικόν.
Η Ελευθέρα Γκιμουλτζίνα δεν θα λησμο-
νήση ποτέ την σημερινήν ημέραν. Από
γεννεάς εις γεννεάν θα μεταδίδη τας
συγκινητικάς ώρας, που διήλθεν, με την
οριστικήν λύτρωσίν της και τη μεγαλει-
ώδη παράστασις της Μεγάλης Πατρί-
δος. Ουδέποτε άλλοτε είδεν η Γκιμουλ-
τζίνα στρατόν ωραιότερον. Ουδέποτε
άλλοτε η επίδειξις δυνάμεως υπήρξεν
επιβλικωτέρα. Οι τιμημένοι αρχηγοί των
Στρατευμάτων, μ’ επικεφαλής τον Διοι-
κητήν του Σώματος Στρατηγόν Εμμ. Ζυμ-
πρακάκην, ανεδείχθησαν σήμερον, διά
μίαν ακόμη φοράν, άξια τέκνα της Πα-
τρίδος. 

[Οι Τούρκοι είνε ζωηρότατοι εις εκδη-
λώσεις] 
Γκιμουλτζίνα 14 (ιδ. τηλ.). Συγκινητικάς
στιγμάς διήλθον οι Στρατηγοί μας εις το
μέγαρον της κυβερνητικής αντιπροσω-
πείας, όπου ανεπαύθησαν επ’ ολίγον.
Πλήθη κόσμου τους επευφήμησαν εν-
θουσιωδώς. Αντιπροσωπείαι όλων των
κοινοτήτων υπέβαλαν τα σέβη και τα
συγχαρητήριά των. Οι Τούρκοι είνε ζωη-
ρότατοι εις εκδηλώσεις. Οι Βούλγαροι,
μετά την αναχώρησιν των ταραξιών, έχουν
τας καλύτερας διαθέσεις. Αι κοινοτικαί
των αρχαί παρέσχον τας μάλλον κατη-
γορηματικάς διαβεβαιώσεις περί της απο-
λύτου νομοταγείας των. 

[Συνέχιση της προέλασης] 
Γκιουμουλτζίνα 14 (ιδ. τηλ.). Ολίγον ανε-
παύθησαν τα στρατεύματά μας. Σιδη-
ροδρομικοί συρμοί, υπ’ ατμόν, παρέλα-
βον μεγάλα τμήματα της Μερ. Σερρών
με αντικειμενικόν σκοπόν το Διδυμότει-
χον. Αι αμαξοστοιχίαι, σημαιοστολισμέ-
ναι και δαφνοστολισμέναι, εξεκίνησαν
περί την μεσημβρίαν, υπό τας επευφη-
μίας του κόσμου και τα πατριωτικά τρα-
γούδια των φαντάρων μας. Άλλαι αμα-
ξοστοιχίαι παρέλαβον την Μεραρχίαν
Λεοναρδοπούλου, με κατεύθυνσιν το
Κούλελι-Μπουργάζ-Καραγάτς. 
Τμήματα της Μεραρχίας Σερρών πεζή
έλαβον διαφόρους κατευθύνσεις διά
την προκάλυψιν. 

[Κατάληψη Φέρετζικ]
Δεδέαγατς 14 (ιδ. τηλ.). Γελά η πόλις σή-
μερον, ελευθέρα πλέον. Αι εκδηλώσεις
υπέρ του στρατού μας, από την χαραυ-
γήν, είνε διαρκείς. Ο Στρατηγός Μαζα-
ράκης γίνεται αντικείμενον επευφημιών,
όπου κι αν εμφανισθή. Τμήμα των απο-
βατικών δυνάμεων ανεχώρησε την πρωίαν,
πεζή, διά Φέρετζικ. Τηλεφωνήματα αλ-
λεπάλληλα αναγγέλλουν την απρόσκο-
πτον εγκατάστασιν των στρατευμάτων
κατά μήκος της γραμμής Μπάντομα-Φέ-

ρετζικ. Το Φέρετζικ κατελήφθη την 6ην
εσπερινήν.

[Το Διδυμότειχον αναμένει εναγωνίως...] 
Διδυμότειχον 14 (ιδ. τηλ.). Η πόλις, εν
εξάλλω ενθουσιασμώ και σημαιοστολι-
σμένη, αναμένει εναγωνίως την άφιξιν
των ελληνικών στρατευμάτων. Μεγάλη
υποδοχή ετοιμάζεται εις τον απελευθε-
ρωτικόν στρατόν. Της υποδοχής θα με-
τάσχουν και οι Τούρκοι, οίτινες έχουν
συναδελφωθή μετά των Ελλήνων. Οι
εναπομείναντες Βούλγαροι διακηρύτ-
τουν την άκραν νομιμοφροσύνην των.
Η πόλις πλέει εις το κυανόλευκον. Μέγα
γεύμα θα παρατεθή απόψε εις τους αξιω-
ματικούς των στρατευμάτων, τα οποία
αναμένομεν περί την 7ην εσπερινήν.

[Οι Γάλλοι εξέφρασαν τον θαυμασμόν
των] 
Γκιουμουλτζίνα 14 (ιδ. τηλ.). Τα στρα-
τεύματα τα οποία εξεκίνησαν διά την
προκάλυψιν γίνονται πανταχού ενθου-
σιωδώς δεκτά. Εξαίρεται η εγκαρδιότης
της υποδοχής των Τούρκων. Οι Γάλλοι
εξέφρασαν τον θαυμασμόν των διά την
τελείαν προέλασιν του στρατού μας. Οι
ξένοι ανταποκριταί, οίτινες, φαίνεται,
ανέμενον εχθρικάς εκδηλώσεις, αντί-
στασιν και... μάχας, γελούν εις βάρος
των φωνασκιών της Σταμπούλ και της
Σόφιας, ως και των Ευρωπαϊκών εκεί-
νων κύκλων, οίτινες εκ μισελληνισμού
διέδιδον τερατώδεις ειδήσεις εν σχέσει
με τας διαθέσεις των αλλογενών στοι-
χείων προς την Ελλάδα και την απόφα-
σίν των ν’ αντεπεξέλθουν κατά του Ελ-
ληνικού στρατού. Η κατάληψις του Δι-
δυμοτείχου δεν ανηγγέλθη εισέτι. Επί-
σης ελλείπει πληροφορία ως προς την
κατάληψιν του Κούλελι Μπουργάζ. Ση-
μειωτέον ότι το σημείον τούτο κρίνεται
ως δοκιμαστικόν των προθέσεων των
Ταγιαρικών λόγω της σπουδαιότητός
του. Καθ’ όλη την καταλαμβανομένην
χώραν επικρατεί απόλυτος ησυχία. Τα

τραίνα κυκλοφορούν ελευθέρως. Ου-
δέν ουδαμού μέχρι στιγμής εδημιουρ-
γήθη επεισόδιον. 

Η πρώτη συμπλοκή με τους Βουλγάρους
- Τα στρατεύματά μας επεκτείνονται
και εν Μικρασία - Τι δηλοί ο αρχιστρά-
τηγος - Αι θρηνωδίαι των Βουλγάρων 
Περί το μεσονύκτιον εξεδόθη το εξής
ανακοινωθέν: 
Ισχυρά δύναμις κατέλαβε την 6 π.μ. το
Δεδέαγατς άνευ ουδενός επεισοδίου.
Ωσαύτως την 9 ώραν κατελήφθη η Γκι-
μουλτζίνα υπό ισχυροτάτων δυνάμεων.
Εις αμφοτέρας τας πόλεις ταύτας εχαι-
ρετίσθη ενθουσιωδώς η είσοδος του ημε-
τέρου στρατού παρά των κατοίκων. 
Ισχυραί δυνάμεις προκαλύψεως κατηυ-
θύνθησαν προς τα βουλγαρικά σύνορα.
Η κατευθυνθείσα προς το Κίρτζαλι συ-
νηντήθη με ομάδα βουλγάρων κομιτα-
τζήδων και ενόπλων στρατιωτών. Αμέ-
σως κατεδίωξεν αυτούς και ετραυμάτι-
σεν ένα, συνέλαβε δε έναν στρατιώτην
ένοπλον. Εκ των ημετέρων ετραυματί-
σθη ελαφρώς εις ανθυπολοχαγός. 

Ε. Χ. Ζυμπρακάκης,
αντιστράτηγος 

[Ο ελληνικός λαός θ’ αγάλλεται]
Αθήναι 14 - (τηλεφ.). Ο αρχιστράτηγος
κ. Παρασκευόπουλος, παρ’ ου εζητήθη-
σαν πληροφορίαι σχετικώς με την προ-
έλασιν του ελληνικού στρατού εις Θρά-
κην, ανεκοίνωσε τα εξής: «Ανηγγέλθη
και εις εμέ η χαρμόσυνος είδησις της
καταλήψεως του Δεδέ Αγάτς. Ο στρα-
τός μας απρόσκοπτος προελαύνει προς
κατάληψιν των ορισθέντων μερών, πα-
ρεχομένης πάσης ευκολίας υπό των Γάλ-
λων στρατιωτικών. Μετά την υπογρα-
φήν της συνθήκης η προέλασις θα συ-
νεχισθή εις την Ανατολικήν Θράκην και
είμαι βέβαιος ότι καμμία αντίδρασις δεν
θα προκύψη τόσον διά την Θράκην όσον
και διά την Μικρασίαν, όπου ο στρατός
επεκτείνων την κατοχήν του καταλαμ-

βάνει όλα τα επεδικασθέντα μέρη. Ου-
δείς δύναται ν’ αντισταθή και ο στρατός
μας είνε εκείνος ο οποίος επιβάλλει τας
ληφθείσας αποφάσεις. Οι αλλοεθνείς
εντόπιοι πληθυσμοί άλλως τε επείσθη-
σαν ότι η ελληνική διοίκησις είνε εκείνη
η οποία θα τους εξασφαλίση όλα τα δι-
καιώματά των. Επί τη αναγγελία της εθνι-
κής ταύτης επιτυχίας, ο ελληνικός λαός
θ’ αγάλλεται».

[Οι θρήνοι των βουλγαρικών εφημερί-
δων] 
Σόφια 13 - (ιδ. υπηρεσία). Η εφημερίς
«Ναπρέτ», σχολιάζουσα την κατάληψιν
της Θράκης υπό του ελληνικού στρα-
τού, επάγεται τα εξής: «Ο πόνος γίνεται
ενίοτε αισθητός αργά μεν, αλλά καθί-
σταται τρομερός και ανυπόφορος. Τον
πόνον της απώλειας της Θράκης θα αι-
σθανθώμεν εντός ολίγου, όταν εξυπνή-
σωμεν, διότι κοιμώμεθα και είμεθα αδιά-
φοροι. Αργότερον θα καταλάβωμεν ότι
ο προϋπολογισμός στερείται του ετέ-
ρου των ποδών του, τον οποίον απετέ-
λουν το εισόδημα των καπνοπαραγωγι-
κών περιφερειών της Ξάνθης και τα υπε-
ράφθονα προϊόντα της Γκιουμουλτζί-
νης, δηλαδή εν εισόδημα 200 εκατομ.
φράγκων, καθώς και η μέταξα της Μα-
ρίτσας και τα μεταλλεία της Γκιουμουλ-
τζίνης. Όταν αναλογισθή τις όλα αυτά
φρίττει και του έρχεται ν’ αυτοκτονήση.
Ας όψωνται οι αίτιοι της συμφοράς ταύ-
της του Κράτους. Τι δε να είπωμεν διά
τον πληθυσμόν της Ροδόπης, όπου το
παν είνε οθωμανικόν και οι κάτοικοι θα
τρομοκρατούνται πάντοτε, διότι δεν δυ-
νάμεθα να τους παρέχομεν εργασίαν
και θα αναγκάζωνται να κατέρχωνται
εις τας παρά την θάλασσαν πεδιάδας,
ίνα εργάζωνται διά να ζήσουν. 
Και τότε πώς θα τους συγκρατήσωμεν,
όταν μάλιστα το Ελληνικόν καθεστώς
θα τοις εξασφαλίση την θρησκευτικήν
ελευθερίαν και την σχολικήν ανάπτυξιν;
Ο πόνος της Θράκης θα γίνη αισθητός
άμα τη καταλήψει της υπό του Ελληνι-
κού στρατού.
Η δε «Μπρομπούντα» δημοσιεύει επι-
στολήν εξ Αδριανουπόλεως, εν τη οποία
λέγεται ότι όλαι αι πόλεις της Θράκης
εγέμισαν από Έλληνας ελθόντας εξ Ελ-
λάδος. Οι διδάσκαλοι και υπάλληλοι πλε-
ονάζουν παντού. Ο δε Ελληνικός χρυ-
σός πλέει άφθονος. Το χρήμα και η δρά-
σις είνε επί του παρόντος τα δύο μέσα
άτινα χρησιμοποιούν οι Έλληνες διά την
αποκατάστασιν των παλιννοστούντων
προσφύγων, εις τους οποίους παρέχουν
ιματισμόν, υπόδησιν, άλευρα, τροφάς
και χρήμα. Αλλ’ επί τέλους καταλήγει η
ανωτέρω εφημερίς, πού τα βρίσκουν τό-
σα χρήματα οι άλλοτε απένταροι Έλλη-
νες;». 
Η «Ζόρα» γράφει: Οι Σύμμαχοι παίζουν
τον ρόλον αυστηρού τιμωρητού. Ο Βε-
νιζέλος όμως υπερέβη πάντας, διότι ζη-
τεί, όπως μηδείς Βούλγαρος ή βουλγα-
ρόφωνος μείνη εις την νεοελληνικήν
επικράτειαν. Καραβάνια προσφύγων μας
έρχονται από την Θράκην. Θα υπομεί-
νωμεν το παν, διότι δεν είνε δυνατόν να
μη γεννηθή και εντός της Βουλγαρίας
και διά τον βουλγαρικόν λαόν εις Με-
ρίας. 

Γάλλος στρατηγός παραδίδει το Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη) στο διοικητή της με-
ραρχίας Ξάνθης, στρατηγό Κωνσταντίνο Μαζαράκη-Αινιάν.
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Η ειρηνική προέλαση του ελληνι-
κού στρατού ολοκληρώνεται, με
πλήρη τάξη να βασιλεύει σε όλη

την περιοχή. Η στήλη «Ημερήσια νέα»
της 17ης Μαΐου 1920 με τον τίτλο «Η απε-
λευθέρωσις της Θράκης» μάς πληροφο-
ρεί με τους υπότιτλούς της πως «Ο στρα-
τός μας εις απόστασιν βολής από την
Αδριανούπολιν - Εξεφυλίσθη τελείως το
κίνημα του Ταγιάρ». Και ακολουθούν οι
ειδήσεις: 

[Ακράτητος ο ενθουσιασμός των κα-
τοίκων] 
Γκιουμουλτζίνα, 16 (ιδ. υπ.). Η προέλασις
του στρατού μας συντελείται κανονικώ-
τατα. Μετά την κατάληψιν του Καρα-
γάτς ο στρατός μας ευρίσκεται εις από-
στασιν βολής από της Αδριανουπόλε-
ως. Ο ενθουσιασμός των κατοίκων όλων
των καταληφθέντων χωρίων είνε ακρά-
τητος. Χαρακτηριστική υπήρξεν η δια-
γωγή των Τούρκων, οίτινες μετά σημαι-
ών εις όλας εν γένει τας καταληφθεί-
σας πόλεις και χωρία μετέσχον εις την
υποδοχήν. Εκτός των μικροσυμπλοκών
των λαβουσών χώραν εις τα σύνορα της
Βορείου Θράκης μετά Βουλγάρων κομι-
τατζήδων, ουδέν άλλο επεισόδιον έλα-
βεν χώραν. Η προέλασις του στρατού
μας θα λήξη μετά δύο ημέρας. Εις όλας
τας καταληφθείσας πόλεις εγκατεστά-
θησαν ημέτεραι πολιτικαί και στρατιωτι-
καί αρχαί των γαλλικών στρατευμάτων
αναχωρησάντων διά Κωνσταντινούπο-
λιν. Μεθαύριον αναχωρεί διά Κωνσταν-
τινούπολιν και ο Σαρπύ μετά του επιτε-
λείου του. 

[Μένεα κατά Ταγιάρ] 
Γκιουμουλτζίνα, 16 (ιδ. υπ.). Αγγέλλεται
εξ Αδριανουπόλεως ότι το ηθικόν των

Τούρκων Ταγιαρικών, κατόπιν της προ-
ελάσεως του ελληνικού στρατού κατέ-
πεσε, πλήρης δε αναρχία βασιλεύει εκεί.
Ο Ταγιάρ προσκληθείς υπό της Τουρκι-
κής Κυβερνήσεως μετέβη εις Κων/πο-
λιν, ίνα δικασθή. Συναπεκόμισε δε μεθ’
εαυτού και το κατεσχεθέν από τα δημό-
σια ταμεία ποσόν των 94 χιλ. λιρών, τας
οποίας η τουρκική Κυβέρνησις απέστει-
λεν εις τας αρχάς. Τον Ταγιάρ αντικαθι-
στούν ο Μουαχεδίν βέης ως στρατιωτι-
κός διοικητής και ο Αλή Ριζά ως πολιτι-
κός διοικητής της Αν. Θράκης. Ο Ταγιάρ
αφήκεν εντολήν εις τούτους όπως ανα-
λάβουν την οργάνωσιν του κινήματος,
ενεργήσουν δε γενικήν επιστράτευσιν.
Οι υπάλληλοι της Θράκης μένεα πνέουν
εναντίον του Ταγιάρ και ουδόλως υπα-
κούουν εις τας διαταγάς των ανωτέρων
των. Η κατάστασις του στρατού του Τα-
γιάρ είναι ελεεινοτάτη. Κατά τας τελευ-
ταίας ημέρας εκ των οκτώ χιλιάδων αν-
δρών, ας διέθετεν ο Ταγιάρ, αι 3.000
ελιποτάκτησαν και ετράπησαν εις τα όρη.
Υπάρχει πιθανότης ότι η ιδέα της αντι-
στάσεως θα εγκαταλειφθή δεδομένου
μάλιστα ότι η πλειονοψηφία των κατοί-
κων αντιδρά εις ταύτην.

[Βολές του στρατού για το ραμαζάνι] 
Γκιμουλτζίνα 14 (ταχυδρομικώς). Η κοι-
νοποιηθείσα εις την Δυτικήν Θράκην
προκήρυξις του Κυβερνητικού αντιπρο-
σώπου έχει ως εξής: 
«Ο Ελληνικός στρατός δεν έρχεται ως
εχθρός ουδενός, αλλά ως φίλος και
προστάτης πάντων των κατοίκων, ανε-
ξαρτήτως καταγωγής, φυλής και θρη-
σκεύματος. Ο Ελληνικός στρατός έρ-
χεται, ίνα εξασφαλίση την τιμήν, ζωήν
και περιουσίαν όλων των κατοίκων. Θα
υποβοηθήση ακεραίαν την εφαρμογήν

του προγράμματος της επιδόσεως όλων
εις τα έργα της προόδου και της ειρή-
νης διαφυλάττων απροσβλήτους τας
συνηθείας, ήθη και έθιμα εκάστου στοι-
χείου. Ο Ελληνικός στρατός δεν είναι
ξένος προς τους κατοίκους της Θρά-
κης, οίτινες, κατά το παρελθόν, είχον
την ευκαιρίαν να γνωρίσουν και εκτι-
μήσουν την φιλικήν και εκπολιτιστικήν
αποστολήν του. Ό,τι οι άλλοι ήρπασαν,
αυτός το απέδωκε. Τα τεμένη, τα με-
τατραπέντα βία υπό άλλων εις εκκλη-
σίας, τα απέδωκεν αμέσως εις την θρη-
σκείαν του Μωάμεθ. Και έρχεται ήδη
να συντελέση εις αποπεράτωσιν του
ιδίου έργου του. Το έργον τούτο του
στρατού οφείλουν να υποβοηθήσουν
άπαντες οι κάτοικοι της Θράκης. Τα
μίση, άτινα εδημιούργησαν η ανώμα-
λος κατάστασις και αι συνέπειαι των
τελευταίων φυλετικών διαφορών και
τοπικών ακροτήτων, πρέπει να θυσια-
σθούν εις τον βωμόν του γενικού συμ-
φέροντος. 
«Δεν αποβλέπω εις το παρελθόν. Εί-
μαι βέβαιος ότι οι Μουσουλμάνοι εί-
χον πλείστην ευκαιρίαν να εκτιμήσουν
τας προς αυτούς διαθέσεις μας και θα
λάβουν υπό σοβαράν έποψιν τα ανω-
τέρω, επιδιδόμενοι εις τα έργα της ει-
ρήνης. Εις ουδένα θα επιτραπή να θίξη
είτε διά λόγων είτε διά έργων τους συμ-
πολίτας του. Τα στρατοδικεία, τα οποία
παρακολουθούν τον στρατόν, θα τι-
μωρήσουν πάντα, όστις ήθελε παρε-
κτραπή».
Ο κ. Βαμβακάς από χθες διέταξε να
ρίπτωνται καθ’ εκάστην εσπέραν κα-
νονιοβολισμοί επ’ ευκαιρία του ραμα-
ζανίου των Τούρκων. Το γεγονός προ-
υξένησε μεγίστην εντύπωσιν εις τους
Τούρκους.

[Τηλεγράφημα δημάρχου Αθηναίων] 
Γκιουμουλτζίνα, 16 (ιδ. τηλ.). Ο δήμαρ-
χος Αθηναίων Πάτσης απηύθυνε προς
τον στρατόν κατοχής Θράκης το κά-
τωθι τηλεγράφημα:
«Στρατηγόν Ζυμπρακάκην, 
Ο λαός Αθηνών, κατεχόμενος υπό βα-
θυτάτης συγκινήσεως, παρακολουθεί
νοερώς τα φίλτατα τέκνα της Πατρί-
δος, τους ηρωικούς οπλίτας του Ελλη-
νικού στρατού, προελαύνοντας υπό την
αρχηγίαν ενδόξων αρχηγών και διοι-
κητών, επί ιερού εδάφους, το οποίον
σκιρτά από τα βήματα και την λάμψιν
των λογχών των απογόνων των Βουλ-
γαροκτόνων και Τουρκομάχων, τους
οποίους επί τόσους αιώνας ανέμενε
να φέρουν την ελευθερίαν εις τόπους
ηρωικότερους και ενδοξοτέρους του
Ελληνισμού».

[Τάξη βασιλεύει απ’ άκρου εις άκρον] 
Περί την μεσημβρίαν το Στρατηγείον
εξέδωκε το εξής ανακοινωθέν: 
Το μεσονύκτιον της 15ης [16ης;] κατε-
λήφθη η πόλις Κάραγατς (προάστειον
Αδριανουπόλεως) υπό ισχυράς δυνά-
μεως άνευ ουδενός επεισοδίου. Διά
της καταλήψεως ταύτης συμπληρούται
η κατάληψις ολοκλήρου της Δυτικής
Θράκης, άκρα δε τάξις βασιλεύει απ’
άκρου εις άκρον αυτής.
Ε. Χ. Ζυμπρακάκης, 
αντιστράτηγος

Επί του πιεστηρίου 
Αθήναι 17 (τηλεφωνικώς). Καταρτισθέν,
υπεγράφη το διάταγμα του διορισμού
του κ. Σαχτούρη ως γενικού διοικητού
Θράκης. Πλησίον του αποσπάται αρκε-
τός αριθμός υπαλλήλων από όλους τους
κλάδους. 

Κατάληψη ολόκληρης της Δυτικής Θράκης 

Απελευθέρωση Πυθίου, Φερρών, Σουφλίου, Διδυμοτείχου 

Σ τη στήλη «Ημερήσια νέα» της «Μα-
κεδονίας» της 16ης Μαΐου 1920
η προέλαση του ελληνικού στρα-

τού στη Θράκη συνεχίζει να αποτελεί
την πρώτη είδηση της ημέρας. Κάτω
από τον τίτλο «Η απελευθέρωσις της
Θράκης» και τους υπότιτλους «Κατελή-
φθησαν Κούλελι - Μπουργάς [Πύθιο],
Φερεντζίκ [Φέρρες], Σουφλί και Διδυ-
μότειχον» - «Αγγλικόν υπερδρεδνώτ
κατέπλευσεν εις Βάρναν» διαβάζουμε
τα εξής: 

Περί το μεσονύκτιον εξεδόθη το εξής
ανακοινωθέν: 
Η κατάληψις προχωρεί ομαλώτατα. Από
πρωίας σήμερον κατελήφθη η σιδηρο-
δρομική γραμμή μέχρι Κούλελι-Μπουρ-
γάζ και αι πόλεις διαδοχικώς Φέρετζικ,
Σουφλί και Διδυμότειχον υπό ισχυρών
τμημάτων στρατού, άνευ ουδενός επει-
σοδίου. Ωσαύτως ομαλώτατα συντελεί-
ται η προέλασις προς τα Βουλγαρικά σύ-
νορα. 
Ο στρατός γίνεται παντού δεκτός μετ’
ενθουσιασμού και εμπιστοσύνης. 
Από σήμερον παρελήφθησαν από τους

Γάλλους αι αστυνομικαί και διοικητικαί
αρχαί. 

Ε. Χ. Ζυμπρακάκης, 
αντιστράτηγος 

[Κατάληψη άνευ επεισοδίου] 
Αθήναι 15 (τηλεφωνικώς). Καθ’ α αγ-
γέλλεται εκ Λονδίνου, ο Αγγλικός Τύ-
πος δημοσιεύει αθρόα τηλεγραφήματα
περί της καταλήψεως της Θράκης. Η κα-
τάληψις, κατά τα τηλεγραφήματα ταύ-
τα, γίνεται άνευ επεισοδίου και μόνον
ελαχίστης σημασίας συγκρούσεις εση-
μειώθησαν μεταξύ των εντοπίων Ελλή-
νων και Τούρκων και Βουλγάρων εις χω-
ρία τινα του εσωτερικού της Θράκης. 

[Αγγλικό πολεμικό πλοίο προ της Βάρ-
νας] 
Σόφια 14 (ιδ. υπ.). Πρό του Ευξεινογράδ
εστάθμευσε το αγγλικόν υπερδρεδνώτ
«Ρετζέντε» τύπου «Βασιλίσσης Ελισσά-
βετ», έχον εστραμμένα τα πρωραία τη-
λεβόλα του κατά της Βάρνας. Το αγγλι-
κόν υπερδρένδνωτ θα παραμείνη εκεί μέ-
χρι της πλήρους καταλήψεως της Δυτι-
κής Θράκης υπό του ελληνικού στρατού. 

[Να μην φύγουν οι Βούλγαροι από τη
Θράκη]
Σόφια 14 (ιδ. υπ.). Οι επήλυδες Βούλ-
γαροι της Θράκης εξακολουθούν να
μεταναστεύουν εις Βουλγαρίαν. Οι Βούλ-
γαροι διά να κινήσουν τον οίκτον ανέ-
θηκαν εις διαφόρους κινηματογραφι-
κάς εταιρείας να λαμβάνουν φωτο-
γραφίας των προσφύγων, οι οποίοι δή-
θεν επιστρέφουν εις Βουλγαρίαν γυ-
μνοί και τετραχηλισμένοι. Κατ’ από-
φασιν της Βουλγαρικής Κυβερνήσεως
πολλοί εξ αυτών θα εγκατασταθούν
στα παράλια του Ευξείνου και ιδίως
εις το Βασιλικόν. Η «Μίρ», κατακρίνου-
σα την αθρόαν μετανάστευσιν των Βουλ-
γάρων εκ της Θράκης, συνιστά εις την
Βουλγαρικήν Κυβέρνησιν όπως λάβη
μέτρα κατά της μεταναστεύσεως. Διό-
τι, παρατηρεί η «Μίρ», πρέπει να μεί-
νουν οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι υπό
το Ελληνικόν καθεστώς, το οποίον θα
είνε ολιγοχρόνιον, διά να έχη η Βουλ-
γαρία δικαιώματα διαμαρτυρίας. Και
προσθέτει ότι η αναχώρησις των Βουλ-
γάρων εκ Θράκης είνε το καλύτερον
όπλον διά τους Έλληνας όπως παγιώ-

σουν την κυριαρχίαν των εις Θράκην.

Τι ονειρεύεται ο Σταμπολίνσκυ - Η Ελ-
λάς θα χάσει την Θράκην και Μικρα-
σίαν!
Σόφια, 14 (ιδ. υπ.). Επί της καταλήψει της
Θράκης, ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός
προέβη εις τας εξής δηλώσεις: 
«Η παράδοσις της Θράκης εις την Ελ-
λάδα προκαλεί εις πάντα Βούλγαρον
πόνους και δάκρυα. Αλλ’ ο Βουλγαρικός
λαός ας μην αμφιβάλη ότι ταχέως θα
εξασφαλίσωμεν την έξοδόν μας εις το
Αιγαίον. Η Ελλάς δεν είνε δυνατόν να
διατηρήση τα εδάφη άτινα έλαβεν. Όπως
η Βουλγαρία έχασε την Μακεδονίαν, την
Θράκην, την Τσατάλτζαν, ούτω και η Ελ-
λάς. Η Ελλάς είμαι της αντιλήψεως ότι
δεν θα δυνηθή να αλέση με τον μικρόν
της στόμαχον το μεγάλο κόκκαλο που
της εδόθη. Η Ελλάς ομοιάζει σήμερον
προς τρελλήν και γυμνήν γυναίκα, η οποία
αγκαλιάζει τας θάλασσας, ενώ άνωθεν
της ράχεώς της επικρέμανται δύο ξίφη.
Είθε ο Θεός να μας φωτίση όπως κερδί-
σωμεν διά της εφεξής διαγωγής μας όσα
εχάσαμεν εις τρελλούς πολέμους». 


