
26 март 2019 -  
106 години от Одринската епопея и Ден на Тракия 

    На 26 март 2019 година пред паметника на жертвите от Балканските 
войни /1912-1913 и 1915-1918/ се състоя тържествено отбелязване на 106 
години от Одринската епопея и Деня на Тракия. Ръководството на община 
Първомай, Тракийско дружество ,,Петър Васков”, учители, ученици и 
граждани почетоха паметта на българските воини, паднали край Одрин и 
тракийските полета и паметта на хилядите българи - тракийски бежанци, 
намерили спасение в майката-родина. 
    26 март е паметна дата в българската история. На този ден преди 106 
години българската армия превзема ,,непревземаемата” Одринска крепост, 
което е от съществено значение за бойните победи на българите в 
Балканската война. Денят 26 март 1913 година е белязан като триумф на 
българския дух в национално-освободителните ни борби и е значим не 
само за тракийци, но и за всички българи. 
    Тазгодишното честване започна с тържествено приемане на строя на 
представителна армейска част от Асеновградски гарнизон от 
подполковник Антон Ангелов – заместник -комадир на IV-ти 
артилерийски полк. Заупокойна молитва в памет на загиналите отслужиха 
Архиерейски наместник на Асеновградска околия – старофрен 
свещеноиконом Йордан, заедно с отец Станимир от храм ,,Св. Георги”. 
    Г-н Кръстьо Кръстев, Председател на Тракийско дружество ,,Петър 
Васков” поздрави присъстващите, а г-жа Ана Сиракова – Секретар на ОНЧ 
,,Св. Св. Кирил и Методий” проследи епичната битка при Одрин, 
отражението на Ньойския мирен договор и съдбата на тракийци, 
прогонени от родните им места по време на войните. 
    Слово произнесе  кметът на общината – г-н Ангел Папазов, 
припомняйки героизма и подвига на участниците в битките от 
първомайския край и девизът им от ония далечни години: ,,Не забравяйте, 
но не отмъщавайте!”, който се спазва и до днес. Подчерта, че подвигът и 
саможертвата на нашите предци, бойната слава на българската армия и 
героичната история на тракийските българи, символизирани от датата 26 
март – Одринската епопея и Денят на Тракия ще живеят вечно в 
националната памет, само ако ги помним и тачим.  
    Всички присъстващи на поклонението положиха венци и цветя пред 
паметника на героите в знак на признателност пред великото им дело.


