
Само преди два дни тракийката Кера 
Петкова Тодорова навърши 107 го-
дини. Тя е родена в Доганхисар през 

далечната 1906 г. Поне до момента не знаем 
за друг тракиец, който да е достигнал та-
кава достолепна възраст. Миналата година 
при последното преброяване националаната 
статистика призна, че най-старият българин 
е на 111 години от София, но не се е чуло 
да е свързан по някакъв начин с Тракия. В 
момента Кера живее с дъщеря си в Пловдив. 
Оплаква се от разни болежки и след счупва-
не на таза се придвижва с количка. Инак е 
бодра и жизнена, твърди синът й Господин 
Господинов.

Кера е от Калояновия род, който е бил 
много голям и известен. Дори е описан в 
книгата „Беломорските тракийци“,  твърди 
Господин Господинов. Със семейството на 
Капитан Петко Войвода са били съседи. И 
двата рода - Калояновият и Киряковият, са 
се сродявали няколко пъти. Бащата на Кера 
Петко Калоянов е бил последният българ-
ски „мюдюр” на Доганхисар. Титлата се е 
предавала по наследство поне от четири-
пет поколения. През 1913 г. обаче пристига 

представител на турската власт, който го 
кара да смени калпака с фес. Петко отказва 
и заради това е заточен с жена си, баба Зла-
та, на остров Тасос.

Двамата имали 7 деца, като след Кера 
са природени още две. Когато започват го-
ненията, Петко успява да изпрати децата с 
роднини и съседи към България. Кера тога-
ва била 4-5-годишна. Била много изплашена 
и през цялото време плачела. Накрая вода-
чът на бежанската група се обърнал към 
най-големия й брат и го предупредил, че ако 
не я накара да млъкне, ще я удави в дерето. 
Някакси баткото успял да я прилъже да мъл-
чи и всички невредими пресекли границата. 
Първоначално се установили в Хасково и за 
по-малките се грижели най-големият брат,  
двадесетинагодишен, и най-голямата дъще-
ря. След две години родителите се завърна-
ли от Тасос и цялото семейство се мести в 
село Мост, Кърджалийско. Кера си спомня, 
че майка й често разказвала как гърците на 
Тасос ги държали гладни и им давали да 
ядат само зелени маслини.

Господин Господинов казва, че дядо му 
бил доста богат, имал много ниви и за всич-

ките му имоти сега изненадващо се намират 
почти всички документи в Агенция „Архи-
ви“. Те са издадени още през 1920 г., но вече 
от гръцките власти.

В България обаче животът на фамилия-
та е започнал отначало. Кера доста години 
е била тютюноработничка. По-късно се е 
трудила в консервния комбинат „1 май“ в 
Пловдив. Но да не изпреварваме събитията. 
В село Мост неясно как според Господин 
Господинов семейството се сдобива с близо 
20 дка земя. 

Баща му Иван Господинов Тодоров също 
е тракиец, родом от Каракурджали. Заради 
това през 1941 г. двамата с Кера продават 
всичко, каквото имат до момента, и замина-
ват в Гюмюрджина. Господин Господинов 
си спомня, че там баща му отворил книжар-
ница на два етажа в самия център на град-
чето. Но съдбата им готви отново изненади. 
Навръх  9 септември 1944 г. невръстното 
още момче си спомня, че тогавашно кому-
нистическо величие ги събрало на митинг и 
им обяснило, че  според решението на пар-
тията „трябва да си дадем на братята гърци 
Беломорската Тракия“. Тогава ги подгонват 
самите гърци. Баща му успял да натовари 
семейството си на едно такси и през прохо-
да Маказа да пресекат отново българската 
граница. По тях дори стреляли, но се отър-
вали единствено с две дупки от куршуми в 
багажника на колата. 
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В  Рибново, Гоцеделчевско, в 
началото на май т.г. пред мно-
жество, в което жените бяха 
с шалвари, президентът Росен 
Плевнелиев заяви: „Аз освен че 
съм български президент, съм и 
европейски такъв, президент на 
една държава, член на европей-
ското семейство, което трябва 
да познава цялото разнообразие и 
какво България може да предложи 
като мултикултурна, мултиет-
ническа държава, която уважава 
миналото си, за да може да из-
гради бъдещето си.” Но в тоя 
опит да приобщи селяните от 
Рибново към президентството, 
да признае правото им да бъдат 
„различни”, като в същото вре-
ме се покаже и широко скроен 
европеец, Плевнелиев сътвори 
сериозен гаф. Обяви България за 

мултинационална държава, наме-
ри етноси в нея. Истината е, че 
българската нация не се състои 
от разни народи и етноси. Бълга-
рия е еднонационална държава, в 
която има етнически общности, 
но не и различни народи. А що се 
отнася до понятието мулти-
културност, то вече излиза от 
употреба в Европейския съюз, за-
щото не можа да се напълни със 
съдържание. Вярно е, че президен-
тът Плевнелиев дойде от бизнес 
средите, той доскоро твърдеше, 
че не е политик, и ако бърка, вина 
имат и обгрижващите го, които 
подготвят словата му. Но не 
бива да бъде поставен в положе-
ние да не знае на каква държава е 
президент.

Такива изказвания по върхове-
те отварят вратите за спекула-
ции с етническата карта. При-
мерно случилото се в Рибново 
подкрепя  враждебните напъни 
да се формулира измислен „по-
машки етнос”, сиреч да се отде-
лят българите мохамедани от 
събратята си християни. Гър-
ците не случайно измислиха „по-
машки език” -  понятие, с което 
определят говора на българите 

от Южните Родопи. Такива гафо-
ве наливат вода в мелницата на 
Турция, която отдавна не крие 
неоосманските си претенции и 
желанието си да разширява вли-
янието на исляма у нас. Ние сме 
за сътрудничество със светска 
Турция, но сме против сътрудни-
чество с ислямска Турция - така 
сполучливо Алекс Алексиев форму-
лира каква трябва да е българска-
та позиция. И правилно, защото 
„народният ислям”, който се из-
повядва от нашите мюсюлмани, 
не се нуждае от агресивността 
и враждебността на радикалния, 
който се внася отвън. В Кюстен-
дил се страхуват, че джамията 
паметник, за която Турция дава 
пари да се ремонтира, може да се 
превърне в сборище на ислямисти 
не само от  Турция, но и от Косо-
во, Албания, Македония. Турция, 
която е стабилна икономически, 

дава мило и драго за разширяване 
на културното сътрудничество. 
И ето плодовете му: в Кърджа-
ли в читалище „Юмер Лютви” 
празнуват 23 април – Ден на не-
зависимостта и Ден на детето 
в Турция, и малчуганите пишат 
есе „Моят празник” и получават 
награди от турския консул. Още 
един пример: в Института за 
българска литература на БАН 
работят по проект, финансиран 
от Турция. Прави се изследване 
на творчеството на писатели 
мюсюлмани у нас по времето на 
соца.    

Инж. 
Стефан 
Златаров:
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Община Ивайловград, Съюзът на 
тракийските дружества в България, 
младежкият и женският съюз към СТДБ 
канят всички тракийци на поредицата 
мероприятия, посветени на традицион-
ния Национален младежки тракийски 
събор в местността „Мемориален ком-
плекс Илиева нива” край село Глумово, 
община Ивайловград. 

Събитието ще се състои на 2 юни 
2012 г. с начален час 10.30 часа. Още на 
1 юни обаче в програмата са включени 
детското представление „Щръклица“ и 
детски празник. По-късно след обяд ще 
бъде представена книгата на Димитър 

Шалапатов „Българските християнски 
селища в Западна (Беломорска) Тра-
кия”. На 2 юни сутринта ще бъдат под-
несени венци и ще започнат чествани-
ята на „Мемориален комплекс Илиева 
нива”. По обяд е предвидено участие 
на детски тракийски състави на сцена-
та на Илиева нива. Вечерта ансамбъл 
„Китна Тракия“ – Хасково, ще представи 
своя спектакъл на площада в Ивайло-
вград. В 20,30 ч. пак там честванията 
ще завършат с тържествен гвардейски 
марш и празнична заря проверка. За-
писвания за участие на тел. 03661/60 90 
или 0897611748.

Продължава на 5-а стр.

Във вестниците вече се появи 
информация, че Стара Загора, Ха-
сково и Благоевград „влизат в тежък 
спор къде да бъдат честванията на 
100-годишния юбилей от Балканската 
война и че Стара Загора и Хасково 
са основни фаворити». По този по-
вод председателката на тракийско-
то дружество в Стара Загора Петра 
Мечева написа отворено писмо до 
проф. Божидар Димитров, който 
застъпва тезата, че националните 
чествания трябва да бъдат в Хаско-
во, защото «оттук тръгват войските 
за Одрин». В писмото си тя излага 
своите аргументи защо Стара Заго-
ра трябва да стане център на нацио-

налните чествания. Пълният му текст 
е качен в сайта на СТДБ. Петра Ме-
чева припомня, че според архивните 
материали, които се пазят във Ве-
лико Търново, на 30 септември 1912 
г. в сградата на Старозагорската 
мъжка гимназия се установяват Ге-
нералният щаб и Главната квартира 
на Българската армия. Стара Загора 
е била център на дивизионна област. 
В града е била разположена Осма 
старозагорска Тунджанска дивизия, 
която общо е наброявала 36 хил. чо-
века. В ранната зора на 5 октомври 
всяка от частите й тръгва от своето 
местонахождение, преминава тур-
ската граница и приближава Сви-

ленград, където всички подразделе-
ния на дивизията се събират и се 
насочват към Одрин. На 5 октомври 
в църквата «Св. Богородица» цар 
Фердинанд чете манифест и обявя-
ва началото на Балканската война. 
Петра Мечева цитира още редица 
факти, които според нея превръщат 
Стара Загора в град герой и център 
на световни събития в началото на 
войната през 1912 г. Заради това тя 
смята, че националните тържества 
за 100-годишния юбилей от Балкан-
ската война трябва да се проведат 
в Стара Загора. Мечева призовава 
проф. Божидар Димитров да се при-
съедини към нейното предложение.

ДА НЕ 
ЗАСТРОИМ 
СТРАНДЖА 
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От Лондон издателство моли сина 
й да опише родовата история
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Съюзът на тракийските дру-
жества започва подписка в за-
щита правата на тракийските 
бежанци и техните наследници. 
Тя ще бъде внесена в Европей-
ския парламент, за да запознае 
евродепутатите с нерешения 
проблем между България и 
Турция за обезщетяването на 
бежанците. Това решение на 
Централното ръководство на 
СТДБ бе взето на последното 
заседание от 12 май т.г. Съюзът 
се обръща към всички членове 
на тракийските дружества, как-
то и към всички патриотично 
настроени българи да подкрепят 
с подписите си Резолюцията на 
Европейския парламент от 21 
май 2008 г. В предишния брой 
на в. „Тракия“ публикувахме 
онази част от нея, която засяга 
България. С подписите си тра-
кийци ще застанат и зад поправ-
ката в доклада на Комисията по 
външна политика от 1 март 2012 

г., предложена от българските 
евродепутати Кристиан Вигенин 
и Евгени Кирилов. С нея отново 
се призовава Турция да положи 
повече усилия, за да премах-
не неразрешените въпроси със 
своите съседи, в това число и 
неизпълнените международни 
ангажименти. Поправката всъщ-
ност визира допълнителния про-
токол към Ангорския договор от 
1925 г., с който Турция се задъл-
жава да изплати компенсации на 
българските бежанци от Източна 
Тракия. Началото на подписката 
ще бъде дадено след нарочни 
пресконференции, които ще да-
дат регионалните организации 
по места. Към края на годината 
събраните подписи ще бъдат 
предадени в Европейския пар-
ламент.

Още през 1983 г. българ-
ското външно министерство 
пресметна, че Турция дължи на 
бежанците общо 10 млрд. дола-

ра за отнетите през 1912-1925 г. 
имоти. Тя е признала имущест-
вените им права с Ангорския 
договор от 1925 г. Размерът на 
пропуснатите ползи обаче е по-
голям от стойността на самите 
имоти и дължимата сума вече 
далеч надхвърля тези милиарди. 
Необходими са нови преговори 
между двете страни, каквато е и 
препоръката на Европа.

На всички листа, на които ще 
се събират подписите, ще бъде 
написано: „Ние, долуподписа-
ните, настояваме да се изпълни 
резолюцията на ЕП от 21 май 
2008 г. и поправките в доклада 
на Комисията по външна поли-
тика на ЕП от 1 март 2012 г.“.

Признавам, че досега дър-
жавната комисия за обезщетя-
ване на тракийци се намира в 
летаргично състояние и въпро-
сите, които ние сме отправили 
до правителството и лично до 
премиера Бойко Борисов във 

връзка с нейната работа, висят 
във въздуха, коментира предсе-
дателят на съюза Красимир Пре-
мянов. Според  него ние нямаме 
отговор и доколко тези въпроси 
изобщо са били възпроизведени 
по време на последните между-
правителствени разговори, кои-
то се състояха в Анкара. Затова  
трябва да се активизират бъл-
гарските институции, за да има 
съответните резултати. Нямам 
обяснение защо протоколите от 
съвместното заседание на две-
те правителства са засекретени, 
от което излиза, че българските 

граждани, в частност тракийци, 
са лишени от гарантираното им 
право на информация, което кон-
ституцията им дава, смята Пре-
мянов. Според него със „секре-
ти” по никакъв начин не могат да 
се скрият болките на тракийци! 
Ще дойде време, когато истина-
та ще излезе наяве. И тогава ще 
се разбере какви са били догово-
реностите. Трябва да се знае, че 
колкото и големи „приятели” да 
са министър-председателят и не-
говият турски колега, ако спор-
ните въпроси не се решават, а се 
натрупват, полза от това нямат 
и двете страни, предупреждава 
председателят на Съюза на тра-
кийските дружества.

Укрепването на Тракий-
ския младежки съюз и на-
сочването на дружествата 
към  приобщаване на мла-
дите хора към тракийската 
кауза е приоритет, реши на 
своето последно заседание 
Централното ръководство на 
съюза. То предлага да запо-
чне подготовка за конгрес 
на ТМС, който да приеме 
програма за масовизиране 
на тракийското младежко 
движение. Ръководството 
на СТДБ одобри доклада на 
председателя на младеж-
кия съюз Димитър Иванов, 
както и модел за статут на 
младежкото движение като 
структура на СТДБ без юри-
дическа самостоятелност. 
Решено бе също да се от-
крие план-сметка на ТМС, 
като първоначално в нея се 
заделят 5000 лева от бюдже-
та на съюза за 2012 година, 
а дружествата по места се 
включват в попълването 
й активно. Ръководството 
предлага на шефовете на 
младежкия съюз да се сре-
щат редовно с него, за да 
може то да помогне в подго-
товката на конгреса. Препо-
ръчва също така младежкият 
форум да се състои до края 
на годината.

На своето последно засе-
дание Централното ръковод-
ство  одобри и участието на 
съюза в различни обществени 
организации, като например  
Комитета за възстановяване 
и опазване на храм-паметника 

„Ал. Невски“ и Комитета „Дя-
кон Игнатий – Васил Иванов 
Кунчев (Левски)“.

Участниците в заседание-
то изслушаха информация 
за дейността и проблемите 
на ТД „Тракия“ - Свиленград, 
която представи неговата 
председателка Василка Ван-

гелова. Централното ръко-
водство обръща внимание и 
отправя критика към пред-
седателя и членовете на УС 
на ТД „Тракия“, задето са 
допуснали конфликтите да 
се отразят неблагоприятно 
върху дейността на друже-
ството. То възлага на спе-

циализираното звено към 
председателя на СТДБ да 
извърши проверка на фи-
нансовата отчетност и да 
представи констатации и 
препоръки за подобряване 
на работата пред събрание 
на дружеството и Централ-
ното ръководство на СТДБ. 

Предлага се също така дру-
жеството да насрочи и про-
веде своето отчетно-изборно 
събрание до края на юли. На 
него в дух на откровеност и 
откритост да се обсъдят про-
блемите и да се вземат не-
обходимите решения. За да 
се консолидират по-успешно 
членовете на дружеството, 
ЦР предлага да се направи 
промяна в устава, която да 
въведе поста почетен пред-
седател на ТД и за него да 
бъде предложен инж. Георги 
Манолов – кмет на община 
Свиленград.

На заседанието предсе-
дателят Красимир Премянов 
отчете извършеното по увеко-
вечаване паметта на Костадин 
Карамитрев. Решено бе меро-
приятията да бъдат проведени 
на 5 октомври 2012 г. във връз-
ка с 80-годишнината от рожде-
нието му.

На заседанието на ЦР на 
СТДБ бе приета и план-про-
грама на съюза за отбеляз-
ване на 100-годишнината от 
Балканската война под  на-
слов: „1913 година - не за-
бравяйте, но не отмъщавай-
те!“. До седмица членовете 
на ръководството могат да 
направят писмено нови до-
пълнения към нея.

Във връзка с членството 
на съюза в Регионална асо-
циация на общини  „Тракия“ 

бе взето решение да се със-
тави работна група, която да 
определя участник от съста-
ва си за съответното засе-
дание на асоциацията и да 
изготвя позиция по въпроси-
те, включени в дневния ред. 
Нейн председател е Краси-
мир Премянов, а членове са 
Петра Мечева, Стефан Танев 
и Краснодар Беломорски.

Ръководството на съюза 
реши също да се създаде 
друга работна група, която да 
изготвя позициите на СТДБ 
и да определя участник в за-
седанията на Националния 
съвет за сътрудничество по 
етническите и интеграцион-
ните въпроси към Министер-
ския съвет. В нейния състав 
влизат Красимир  Премянов, 
Краснодар Беломорски и 
Мирослав Попов – експерт, 
бивш заместник-председател 
на НССЕИВ.

Съюзът на тракийските 
дружества да има единна 
членска карта за всички 
свои членове, реши още 
Централното ръководство. 
Нейният проект бе утвърден, 
а също така бяха приети 
предложеният подход и ор-
ганизацията за издаване на 
членските карти.

На своето последно засе-
дание ръководството утвър-
ди решението за създаване 
на редакционна колегия на 
в. „Тракия“, в която влизат 
Никола Инджов, проф. Иван 
Филчев, проф. Васил Прода-
нов и Тодор Коруев.

Ученици пишат за Балканската война
Съюзът на тракийски-

те дружества в България 
обявява конкурс за на-
писване на есе на патрио-
тична тема, посветено на 
100-годишнината от Бал-
канската война. Решение-
то за това беше взето на 
последното заседание на 
Централното ръководство 
на СТДБ. Материалите  да 
бъдат до 2 машинописни 
страници, т.е. 5000 зна-
ка. В конкурса могат да 
участват ученици от 7-и до 
12-и клас. Есетата ще бъ-
дат оценявани и класира-
ни от жури с председател 
проф. Васил Проданов, 
директор на ТНИ. 

Крайният срок за из-
пращането им е 30 сеп-
тември 2012 г. Десетимата 
наградени автори ще по-
сетят Европейския парла-
мент по покана на евро-
депутата Евгени Кирилов, 
който е и член на Върхов-
ния комитет на съюза. В 
Брюксел ще се запознаят 
на място с работата на 
народните представители 
от всички страни - членки 
на ЕС. Наградените твор-
би ще бъдат публикувани 
на страниците на в. „Тра-
кия“

СТДБ планира да внесе документа в Европейския парламент

Çàïî÷âàìå Çàïî÷âàìå 
ïîäïèñêà ïîäïèñêà 
â çàùèòà íà â çàùèòà íà 
òðàêèéñêèòå òðàêèéñêèòå 
èíòåðåñèèíòåðåñè

Ãðèæà çà ìëàäèòå â ÑÒÄÁÃðèæà çà ìëàäèòå â ÑÒÄÁ
Централното ръководство прие 
дружествата да са с единни членски карти

На своя 48-и конгрес в резолюцията „България – нова социална държава“ БСП подкрепи 
тракийската кауза, като прие предложението да застане в защита на имуществените интереси 
на бежанците от Беломорска Тракия и Мала Азия и техните потомци.

Прието бе и предложението да продължи политиката на интеграция между отделните ре-
лигиозни и етнически групи с оглед пълноценното им включване в подкрепа на европейските 
приоритети на страната.

БСП  ПОДКРЕПИ ТРАКИЙСКАТА КАУЗА
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Инж. Златаров, преди 
седмици показно бяха събо-
рени строежите за комплекса 
„Златна перла“, но според 
новия устройствен план там 
отново може да се строи. Как-
ва част от защитената тери-
тория на парка е заплашена 
от това строителство?

 -Няма действащ нов общо-
устройствен план на община 
Царево. Изменението му бе 
обжалвано още през 2008 г. от 
Асоциацията на природните 
паркове в България, а впо-
следствие новото ръководство 
на екоминистерството оттегли 
положителната екологична 
оценка на плана, издадена от 
предишното ръководство. Без 
такава оценка планът не може 
да влезе в сила. Той трябва да 
се преработи. Освен това те-
ренът влиза в 100- метровата 
защитна ивица, предвидена 
в изменението на Закона за 
Черноморското крайбрежие. 
А новият строителен минис-
тър категорично заяви, че 
няма да допусне новото за-
строяване на този терен. Да 
се надяваме, че това наистина 
ще е така. 

-Кризата не намали ли 
инвестиционния натиск над 
Черноморието?

-Инвестиционният натиск 
за ново строителство е най-го-
лям тъкмо по Черноморското 
крайбрежие. Без план за упра-
вление на парка и без дейст-
ващ общоустройствен план на 
община Царево съществува 
действителната заплаха да се 
строи „на парче” - непрекъс-
нато да се съгласуват инвести-
ционни намерения, които не 
отговарят на статута на парко-
вата територия.

-Какво може да проме-
ни планът за управление на 
парк „Странджа“?

-Планът за управление е 
стратегически документ, пре-
допределящ развитието на 
територията за следващите 10 
г., след което той ще се акту-
ализира. Смисълът му е пос-
тигането на компромис между 
човешките дейности в парка 
и опазването на природата в 
най-общ смисъл. Компромисът 
трябва да гарантира запазване-
то на биологичното разнообра-
зие, което е приоритет, като по 
този начин се осигури устой-
чиво развитие на територията. 
Същността на плана е разпре-
делянето на цялата територия 
на няколко зони с различна 
степен на защита. Във всяка от 
тях ще има различни норми и 
режими на ползване на природ-
ните ресурси.

В плана също са предви-
дени най-наложителните дей-
ности през тези 10 г., които 
ще спомогнат за опазване на 
биоразнообразието и за пос-
тигането на тази устойчивост. 
Например зоната, предвидена 
за разширение на населените 
места, е многократно по-малка 
от предвидената в ОУП на об-
щина Царево и оттук произли-
за първото голямо противопос-
тавяне на местната власт.

-Възможно ли е да се строи 
по друг начин? 

-На 2 км южно от град Ца-
рево, след плажа „Нестинарка” 
и корабния завод, е границата 
на Природен парк „Странджа”. 
Според националното законо-
дателство в защитените тери-
тории не могат да се извърш-
ват дейности и строителство, 
които да увреждат трайно при-
родната среда или да налагат 
промяна на предназначението 
на земеделските или горските 
имоти. Всеки собственик има 
право на ниско строителство 
- до два етажа,  в рамките на 
стопанския двор, който пък 
не може да надвишава 10% 
от площта на имота. Такъв 
тип строителство с обширни 
лозови или овощни масиви е 
естественият ландшафт, който 
посетителите на парка очакват 
да видят в една защитена при-
родна територия.

Що се отнася за строител-
ство от „друг” тип, то трябва да 
се изясни, че населените места 
и селищните образувания във 

физическите граници на парка 
се изключват и не спадат към 
неговата територия.  

Не става дума въобще да не 
се строи, а да се строи на база-
та на нов устройствен план при 
влязъл в сила план за парка, а 
двата плана да са съобразени 
с най-съвременните екологич-
ни и природозащитни норми, 
а така също да са предмет на 
широк консенсус на всички 
заинтересовани страни. Сега 
освен че масираното стро-
ителство промени околната 
среда, но то ограничи достъпа 
на гражданите до плажната 
ивица и до морето. Освен това 
Южното Черноморие е важен 
миграционен коридор за раз-
пространение на множество 
безгръбначни, влечуги  и  пти-
ци и урбанизацията му вече за-
труднява тези процеси.

-Смятате ли, че инвести-
торите наистина могат да се 
съобразят с екологичните из-
исквания и да развиваме нов 
вид туризъм, който е модерен 
по света?

-Напълно е възъможно и 
дори е икономически ефектив-
но, но трябва да се промени 
мисленето и да се изгради еко-
логическа култура както у ин-
веститорите, така и сред мест-
ното население. Да се разбере, 
че стремежът към бърза печал-
ба чрез екологонесъобразно 

строителство ще донесе и вече 
носи икономически загуби. 
Неслучайно в редица развити в 
туристическо отношение стра-
ни масово се събарят огромни 
курортни комплекси, защото 
интересът към тях непрестан-
но намалява и те носят растя-
щи загуби.Това вече се полу-
чава и у нас в презастроените 
курортни комплекси, какъвто е 
например „Слънчев бряг”, къ-
дето голяма част от хотелите 
остават празни.

Но невъзможно е да се на-
мери инвеститор в природосъ-
образно строителство, ако той 
не може да се облегне на тра-
дицията или поне да не получи 
изричната гаранция на мест-
ната и държавната власт, че и 
околните територии - извън 
неговия имот, - че ще се разви-
ват планово и дългосрочно по 
природосъобразен  начин... 

-Какво е отношението на 
местните хора към преза-
строяването на Черномори-
ето? 

-Местното население в 

община М. Търново, общи-
на Царево и част от община 
Приморско принадлежи към 
източнорупската етнографска 
група. Източните рупци преди 
освобождението на Странджа 
през 1912 г. са живели в цяла 
днешна Турска Странджа и 
части от Източна Тракия, като 
основен разселнически център 
са били  М. Търново и околни-
те колибарски селца. Преобла-
даващата част от населението 
с изключение на няколко села 
са коренни местни рупци, до-
като другите са бежанци през 
1913 г. от Турска Странджа - 
от 40-50 села и няколко малки 
градчета. По-голямата  част от 
населението на община Царево 
и Приморско, основно морски-
те селища, са рупци, бежанци 
от цяла Турска Странджа и 
Източна Тракия. Те заселват 
опразнените след 1913 г. от 
гръкоговорящото население 
приморски населени места, 
включително селата Кости и 
Бродилово. Бащините им земи 
завинаги остават в Турция. 
Може би затова през периода 
на голямото строителство по 
морето поради високите цени 
по-лесно продават земите си. 

Странджанското рупско 
население винаги е било мно-
го будно и предприемчиво. То 
е свързано с историческата 
местност Хасекията (султан-

ски вакъф, където до края на 
ХVIII век на мюсюлмани е 
било забранено да се заселват). 
Това обстоятелство е форми-
рало свободолюбие и високо 
самочуствие – при това у тях 
е било вродено преклонение-
то пред природата и най-вече 
пред гората, от която са се пре-
хранвали.

За съжаление повече от 30 
години районът изживява де-
мографска катастрофа, като 
носителите на самобитното 
духовно и етнографско наслед-
ство обезпокоително намаля-
ват, така че днес трите общини 
наброяват по-малко от 10 000 
човека. Хората са много добри, 
но по морето са заразени с ба-
цила да продадат и да вземат 
100-200-300 хиляди евро. Но и 
там има здрав разум. След като 
направиха големите хотели на 
къмпинг „Нестинарка”, царе-
вци на собствен гръб изпитаха 
какво може да им се случи. В 
града вече почти няма хора, 
които да дават квартири през 
лятото. Бъдещето на повечето е 
да бъдат прислужници, барма-
ни, сервитьори или камериер-
ки. Според мен това не е много 
достойна участ.

Днес в Странджа се засел-
ват главно роми, които рабо-
тят в дърводобива и идват от 
Котленския Балкан. 75% от 
децата в ахтополското учили-
ще вече са ромчета, а в М. Тър-

ново те са около 40%. Скоро 
Странджа - след повече от 1000 
години история - ще е напълно 
променена.

- Къде в парка могат да от-
седнат природолюбителите и 
какво най-вече задължител-
но трябва да видят? 

-Странджа е богата на раз-
нообразни пейзажи, но общото 
за всички тях е гората - изо-
билието на дъбови и източно-
букови гори. Ако тръгнем от 
Черноморското крайбрежие на 
запад към високата част на пла-
нината, най-напред ще видим 
устието на р. Велека. Омайна е 
долината й с нейните меандри 
в средната част. Особено екзо-
тична е зоната на зелениката, 
когато цъфти. Струва си да се 
види и местността Силистар. 
Мощно се извисява Голямата 
Папия между Царево и Ахто-
пол. Величествена е вековната 
гора в местността Парория и 
резервата „Зунбуджак”. Мис-
тика лъха от най-святите обро-
чища - Индипасха, Влахов дол 
- Голямата аязма, пещерата Св. 
Марина...

-Има ли в парка растения, 
които не се срещат никъде 
другаде по света и колко от 
тях са вписани в Червената 
книга на застрашените видо-
ве? Какво отличава Стран-
джа от останалите паркове?

- Почти цялата територия 
на парка е убежище за релик-

тни видове и съобщества от 
минали геологични времена. 
Той предоставя единствената 
в Европейския съюз възмож-
ност за досег до „живия” тер-
циерен музей на континента. 
В Странджа се срещат 64 ре-
ликтни вида, като за седем  
планината е единственото 
убежище в Европа. Много от 
тях са основни образуватели 
на съобществата, напр. източ-
ните бук и горун, зелениката, 
странджанското бясно дърво, 
чашковидната и багрилната 
звъника. А други видове са с 
най-голямо природозащитно 
значение - странджанска бо-
ровинка, странджанско велик-
денче, странджански дъб, кол-
хидски джел и др. По принцип 
България е на четвърто място 
в Европа по ендемични видо-
ве, а в Странджа се срещат 56 
вида, характерни единствено 
за нея. Локални ендемити са 
странджанското великденче и 
Йордановото подрумиче, а за 
Западното Черноморско край-
брежие - ауринията.

-Извън курортите има ли 
други инфраструктурни про-
екти, които застрашават би-
оразнообразието в парка?

-Към момента от българска 
страна такъв мащабен проект 
няма. Страшното е, ако Тур-
ция построи атомна централа в 
Иниада - само на 15 км южно 
от Резово, както се говори.

директор на Природен парк „Странджа“

Äà íå çàñòðîèì Äà íå çàñòðîèì 
Ñòðàíäæà íà Ñòðàíäæà íà ïàð÷åïàð÷å

ИНЖ. СТЕФАН ЗЛАТАРОВ, 
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ВЕСЕЛИНКА АЛЕКСИЕВА

Точно преди 116 години на 
12 май 1896 г. е било учредено 
първото тракийско дружество 
във Варна, станало по-късно 
основоположник на тракий-
ската организация в България 
- Преселенческо дружество 
„Странджа”. Инициативата 
била на братята Петър и Нико-
ла Драгулеви, Капитан Петко 
Войвода, д-р Младен Желязков 
- племенник на екзарх Антим 
І, който бил избран за първия 
председател, и още стотина 
тракийски бежанци, събрали 
се в училище „Методий“. Тук 
на 24.09.1922 г. е основано и 
първото тракийско младежко 
благотворително културно-
просветно дружество „ Екзарх 
Антим І”. И отново във Варна 
през 1929 г. е създаден първи-
ят Дамски комитет. 

И тази година варненските 
тракийци отбелязаха подоба-
ващо рождения ден на своето 
дружество. В препълнената 
зала на дом „Тракия” звучаха 
аплодисментите за младите 
изпълнители от фолклорна 
формация „Магда Пушкаро-
ва”, които зарадваха публиката 
с любими тракийски песни.

С тържествения концерт 
„Тракия - свещена и свята” 

варненското тракийско друже-
ство участва и в Майския са-
лон на изкуствата. И след тол-
кова години в дружеството все 
още продължава работата по 
издирването на нови докумен-
ти за тракийските бежанци, 
дошли във Варна, за първото 
тракийско младежко друже-
ство, за първия дамски коми-
тет. Откриваме още снимки и 
документи за Капитан Петко 

Войвода, данни за председате-
лите на дружеството от създа-
ването до наши дни и др. 

Летописците са били лако-
нични в разказите си за мина-
лите години, но в оскъдните 
им хроники намираме доста-
тъчно, за да узнаем как и защо 
нашите предци са дошли по 
тези земи. Продължаваме да 
допълваме фактите и докумен-
тите и днес. Затова и в книгата 
за историята на варненското 
тракийско дружество „С Тра-
кия в сърцата”, чийто автор е 
голямата радетелка за тракий-
ската кауза Христина Стоева, 
намираме много истини за 
това българско население. То е 
имало твърд дух, силно е оби-
чало родината си, бранило е 
вярата дори с цената на живо-
та и макар прокудено от земи-
те си, е съхранило българското 
и го е предало на следващите 
поколения.

За различните форми на 
дейност във варненското тра-
кийско дружество може мно-
го да се говори. Художестве-
ните му състави имат богата 
творческа история. Веднага 
след възстановяване на дру-
жеството през 1990 г. продъл-
жава дейността си народен 
хор „Тракия” с художествени 
ръководители Калина и Геор-
ги Германови. Създава се и 
дамска вокална група „Варна” 
за патриотични и шлагерни 
песни с ръководители Велич-
ка и  Станю Станеви. Започва 
работа детска школа по народ-
но пеене под ръководството 
на Калина Германова. В нея 
се подготвят, а през 2000 г. 
някак естествено порасналите 
вече изпълнители се включват 
в новата фолклорна формация 
„Магда Пушкарова”. 

Дамският клуб „Поля Тер-
зистоева” с председател Петя 
Алексиева също работи за 
съхранение на традициите, 
провежда благотворителна 
дейност, тържествено чества 
и празника на жената тракий-
ка 8 март. Вълнуващо премина 
тази година и великденската 
седянка с богат базар на яйца, 
украсени от възпитаниците на 

детската школа по изобрази-
телно изкуство с ръководител 
Любляна Михайлова, както и 
с кулинарните изделия на тра-
кийки. По покана на клуба бе 
открита и самостоятелна из-
ложба живопис на тракийката 
от Първомай Тоска Запрянова. 
Организирана бе поетично-
музикална вечер с поезията на 
Руска Даскалова и изпълнени-
ята на цигуларката Геновева 
Бурова. 

Възрастните ни членове са 
обединени в клуб „Ветераните 
тракийци” с почетен председа-
тел Христина Стоева и предсе-
дател Надя Чернева. Те винаги 
намират време да запознаят 
членовете му с новостите в 
дружествения живот.

С голямо задоволство мо-
жем да отбележим и призна-
нието, с което бе отличена за 
приноса си в образованието 
и духовното развитие наша-
та „жива история” Христина 
Стоева. По случай Деня на св. 
св. Кирил и Методий и българ-
ската писменост и култура от 
фондация „Отворено обще-
ство” й връчиха награда.

Дружеството проявява осо-
бена грижа към дейността на 
децата и младежите, които 
членуват в ТМД ”Екзарх Ан-
тим І”.

Те изучават пеене, народ-
ни танци, изобразително из-
куство. Театралното студио 
„Арти” също се радва на голям 
интерес.   

Освен утвърдените дейнос-
ти варненското ТД ”Капитан 
Петко Войвода” не престава 

да търси нови форми за изява 
и за популяризиране на своята 
дейност. От началото на тази 
година създадохме собствено 
телевизионно предаване „Жа-

рава“ в тв ”Черно море” - Ва-
рна. То е посветено на българ-
ския фолклор и се излъчва на 
живо всяка неделя от 12.00 до 
13.00 ч. с водеща младата на-
родна певица Цветомира Ди-
митрова.

Сред предстоящите ни 
планове е националният фол-
клорен конкурс „С песните 
на Георги Германов” по повод 
неговата 70-а годишнина. По 
пътя на този тракийски певец 
вече са тръгнали децата и вну-
ците му. 

В бъдещите си изяви дру-
жеството е планирало да от-
бележи и друга важна годиш-
нина - един век от началото 
на освободителната Балканска 
война. Ще има поклонение 
пред Арката на 8-и Приморски 
полк, документална изложба 
„Участието на варненските 
тракийци в Балканската вой-
на”, тържествено събрание 
концерт, открит урок по исто-
рия с учениците от ОУ „Капи-
тан Петко Войвода” в кв. „Га-
лата”. Дамският клуб „Поля 
Терзистоева” и Клубът на ве-
тераните подготвят различни 
рубрики. Младежкото друже-
ство организира пътуващ се-
минар на тема „По стъпките на 
нашите деди по време на Бал-
канската война” с изкачване на 
връх Шейновец.

Варненското дружество 
”Капитан Петко Войвода” е 
обществена патриотична орга-
низация със здрави традиции 
и заслужено извоюван автори-
тет не само във Варна и реги-
она. То е водеща организация 
в тракийския съюз, доказала, 
че членовете му са достойни 
последователи на делото на 
своя патрон Капитан Петко 
Войвода.

Пазим завета на дедите
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ВАРНЕНСКОТО ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА“

На Гергьовден 
в Турция

Стана традиция да праз-
нуваме 6 май по български и 
християнски в църквата „Св. 
Георги” в Одрин, когато е и 
храмовият празник. Тогава 
там се провежда и тракий-
ски събор. Начело със своя 
председател Румяна Вълчева 
варненци пристигнаха със 
специално организирани ав-
тобуси. Отвсякъде се стичаха 
хора в приповдигнато настро-
ение, деца се смееха, христи-
яни и мюсюлмани - всички 
дошли да уважат двата праз-
ника, храмовия и Гергьовден. 
В църквата ни посрещнаха 
отец Александър Чъкърък 
и съпругата му Мария като 
добри стопани. В двора на 
черквата имаше подредена 
благотворителна изложба, 
подготвена от децата в шко-
лата по изобразително изку-
ство към православния храм. 
След празничната служба 
фолклорната формация „Ма-
гда Пушкарова” изнесе малък 
концерт в църковния двор. 
Благодарение на нашите 
млади тракийски дарования 
всички гости на храма „Св. 

Георги” се насладиха на кра-
сивите тракийски песни.

Цялата празнична атмос-
фера след час-два веселба се 
пренесе в другия български 
паметник - църквата „Св. св. 
Константин и Елена”. И тук 
младите варненки изпяха 
няколко песни под акомпа-
нимента на Георги Германов. 
През това време на входа на 
храма бе представена и худо-
жествената изложба на Тоска 
Запрянова от Пловдив. По ня-
кое време глъчката позатихна 
и членовете на ТД - Варна, 
решиха да експериментират. 
Забелязали уникалната акус-
тика в храма, те пробваха с 
два акапелни записа на пе-
сните. Получи се невероятно 
звучене. Накрая, след дългия 
празничен ден, групата се 
отправи към хотелския ком-
плекс, за да спази и послед-
ната гергьовденска традиция 
- тържествената трапеза с 
гергьовското агне, с наздра-
виците и поздравленията. А 
музикалната програма - то се 
знае - бе гарантирана от на-
шите таланти. 

Всичко започва преди 116 години

Фолклорна група „Магда Пушкарова“ Фолклорна група „Магда Пушкарова“ 
открива тракийския събор в Одриноткрива тракийския събор в Одрин

Музикално-поетичен спекта-Музикално-поетичен спекта-
къл „Тракия-свещена и свята“къл „Тракия-свещена и свята“

Варненското хоро в ОдринВарненското хоро в Одрин

Предаването „Жарава“ с гост Предаването „Жарава“ с гост 
доц. Йорданка Неделчевадоц. Йорданка Неделчева

Христина Стоева - Христина Стоева - 
нашата „жива история“ нашата „жива история“ 



Т.нар. отработване на праз-
ниците тази година на-
пълно обърка честването 

на Св. св. Константин и Елена в 
едноименната одринска църква. 
Заради работните дни през уи-
кенда за храмовия празник дой-
доха малко хора, докато в минали 
години тук се събираха до 2000-
3000 души, коментира уредникът 
на храма Христо Христов. За да 
се съобрази с разместената ра-
ботна седмица, отец Александър 
Чъкърък пренесе службата в не-
деля, но групи идваха както още 
в събота, така и в понеделник на 
самия празник. В събота голя-
ма група от Съюза на запасните 
офицери от Бургас поднесе венци 
пред паметника на Екзарх Антим 
I в двора на църквата. С тях беше 
и новоизбраният председател на 
тракийското дружество в града 
Димо Карабелов. На неделната 
служба пък присъстваха тракий-
ци от Харманли, Свиленград и 
Крумовград. На следващия ден, 
на самия храмов празник, кога-
то тракийци по традиция правят 
своя събор тук, пристигнаха и 
хора от Варна, Хасково, Бургас, 
Малко Търново, Сливен и Ям-
бол. За съжаление не получихме 
разрешение от Вселенската пат-
риаршия свещеници от България 
да отслужат тържествена литур-
гия. Поради това празникът не 
бе отбелязан подобаващо. И с 
настоятелството на българските 
храмове в Истанбул имаме из-
вестни спорове кога точно да се 
правят тракийските събори, кога-
то празниците не съвпадат с по-
чивните дни, обясни шефката на 
Варненското дружество Румяна 
Вълчева. 

Колкото до неделя, празни-
кът  „стана“  благодарение не 
само на тракийските дружества, 
а и на други гости от различни 
български градове. В началото те 
разгледаха подредените в пред-
дверието картини на две наши 
художнички - Тоска Запрянова 
от Първомай и Донка Момчило-
ва от Пловдив. Изложбата е част 
от Дните на българската култура 
в Одрин, които се организират 
от Съюза на тракийските дру-
жества. След неделната служба, 
изнесена от отец Чъкърък, мал-
цината посетители станаха сви-
детели на изключителен концерт. 
Смесен хор „Бургас” с диригент 
Светла Стоева представи своя 
репертоар от църковни песни 
и благодарение на отличната 
акустика преживяването беше 
забележително. Песнопенията 
доказаха по неповторим начин 
как християнството успява чрез 
музиката да достигне с лекота 
до сърцето. От друга страна, 
бургазлии потвърдиха изключи-
телните качества на българските 

хорове, които изправят на крака 
публиката по всички световни 
сцени. Със своя благотворителен 
концерт певците от Бургас се на-
дяват да подпомогнат финансово 
възстановяването на иконоста-
са в „Св. Стефан“. Те за втори 
път се включват в дарителската 
кампания „Да съхраним бъл-
гарската църква „Св. Стефан” 
в Истанбул”, която започна на 
1 септември 2011 г. по иници-
атива на фондация „Български 
православен храм „Св. Стефан” 
в Цариград”. Седмици  преди да 
дойдат в Одрин хористите пяха 
в името на благородната кауза в 
Истанбул. В „Св. св. Константин 
и Елена“ те изпълниха българ-
ски и руски църковни песнопе-
ния, като солист беше певецът от 
Бургаската опера Диман Панчев.

Кампанията на фондаци-
ята цели да набере средства 
за цялостното възстановяване 
на иконостаса на българския 
православен храм на брега на 
Златния рог, който не е рестав-
риран от освещаването му през 
1898 г.

След хора пред публиката се 
представи фолклорен и танцов 
състав „Седенчица“ от Пловдив 
към Централния клуб на пенси-
онера. Освен народни песни те 
изпълниха и стари градски шла-
гери.

Които са ходили скоро в „Св. 
св. Константин и Елена“, знаят, 
но които все още не са я посети-
ли, когато се запознаят с нея, ще 
оценят по достойнство изключи-
телно красивата й реставрация. 
Според уредника на църквата 

Христо Христов, който вече 12 
г. е преподавател по валдхорна 
в местната консерватория, тя е 
възстановена по точните първо-
начални планове. Навремето не е 
имала камбанария, затова и сега 
четирите й камбани са поставени 
в двора на специална поставка. 
Църквата се намира в махалата 
„Абдурахман“ в непосредстве-
на близост до мястото, където 
река Тунджа се влива в Марица. 
Тя е построена от българи, пре-
селили се от Тракия и Западна 
Македония в село Булгаркьой, 
Кешанско, в Беломорска Тракия, 
останало днес в Турция. Баш 
майстор бил Константин Казака, 
който я издига през 1869 г. Хра-
мът е реставриран едва през 2008 
г. със средства на българската 
държава, на общини и фондации 
у нас, както и с много дарения 
от обикновени българи. Две от 

камбаните й са дарени от Старо-
загорското тракийско дружество 
и Женския тракийски съюз, една 
е от певеца Илия Луков и една от 
бизнесмени от Ст. Загора, разказ-
ва Христо Христов.

Историята на църквата всъщ-
ност започва още през 1860 г., 
когато българите в Одрин се обе-

диняват в дружество „Народно 
общество”. С  парите, завещани 
от родолюбив българин - чор-
баджи Найден, купуват земя в 
квартал “Киришхане” за строеж 
на църква. Тогава мястото се е 
намирало в една от четирите бъл-
гарски махали в града. През март 
1869 г. се полагат основите и до 

септември храмът е съграден, 
като застроената му площ е 550 
кв.м. Освещаването обаче става 
чак през 1872 г., когато вече има 
Българска екзархия. 

Сега след реставрацията 
църквата е  изключително краси-
ва, а дворът й е прекрасна гради-
на с необикновено изящни рози.

Самият Иван обаче останал в Гюмюрджи-
на - може би с надеждата да спаси част от 
имуществото. Бавил се 4-5 месеца и Кера вече 
го мислела за убит. Но такава е съдбата на 
бежанците, коментира Господин Господинов. 
Семейството се установява в Пловдив, където 
Кера живее и днес.

Синът Господин пристига през 1970 г. в Со-
фия. Става пилот и прекарва доста години в 
авиацията. Заради първата категория труд сега 
му се събират 97 години трудов стаж. Понеже 
10 години е представител на авиокомпанията 
ни в Западна Африка, го правят почетен консул 
на Република Гана. Той все още изпълнява с 
гордост задълженията си. Инак рисува карти-
ни, прави маски в африкански стил и фигури 
от дърво. Синът и внукът му продължават се-
мейната професия и са пилоти. Заради необик-
новената съдба на семейството от лондонско 
издателство предложили на Господин Госпо-
динов да опише родовата си история. Засега 
обаче той все още не може да намери време 
за това.
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Най-старата тракийка Най-старата тракийка чукна 107 г.
Продължава от 1-а стр.

Â îäðèíñêàòà „Ñâ. ñâ. Êîíñòàíòèí Â îäðèíñêàòà „Ñâ. ñâ. Êîíñòàíòèí 
è Åëåíà“ â ðàáîòíî âðåìåè Åëåíà“ â ðàáîòíî âðåìå

Благотворителен концерт събира 
пари за друг цариградски храм

Уредникът на църквата Уредникът на църквата 
Христо ХристовХристо Христов

Бургаското дружество Бургаското дружество 
на запасните офицерина запасните офицери

Камбаните са поставени Камбаните са поставени 
на специален постаментна специален постамент

Фолклорна група Фолклорна група 
„Седенчица“„Седенчица“

Фигурата на Па-Фигурата на Па-
триарх Евтимий триарх Евтимий 
в Лозенец е дело в Лозенец е дело 
на Г. Господиновна Г. Господинов
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КАРЛ РИТЪР, АСОШИЕЙТЕД ПРЕС

Изборите във Франция и 
Гърция отразяват гнева и разо-
чарованието, които се надигат 
из цяла Европа в момент, когато 
прословутият начин на живот, на 
който европейците дълго време 
се наслаждаваха и дори приема-
ха като даденост, е подложен на 
натиск в тези кризисни времена.

Въпреки че ситуацията вари-
ра от север на юг, Европа преми-
нава през дълбока промяна - от 
изискания си начин на живот до 
високо ценените социални по-
мощи и усещането сред много 
европейци, че са елитът на света.

Ето някои от сферите, където 
Европа се сблъсква с промени:

Социалната държава
Шестседмичен платен от-

пуск. Пенсиониране преди 65 го-
дини. Щедри помощи за болните 
и безработните.

Системата на социални по-
мощи от люлката до гроба, която 
бе стълб на европейския живот 
десетилетия наред, „изтънява“ с 
всеки следващ пакет строги мер-
ки за икономии. В много страни 
пенсионната възраст се увеличи 
над 65 години. Шведският пре-
миер дори подхвърли идеята 
хората да работят до 75 години.

Европейците няма да се отка-
жат от легендарния си социален 
модел, но могат да очакват него-
ва орязана версия в бъдеще. „Не 
смятам, че системата на соци-

алната държава се руши“, заяви 
Ребека Адлер-Нисен, доцент в 
Центъра за европейска политика 
в Копенхагенския университет. 
„Става дума най-вече за това 
какво можем да направим в бъ-
деще“, каза тя.

Начин на живот
Бонвивани, или безделници? 

Когато става дума за баланса 
живот-работа, европейците са „в 
час“ или напълно са си изгубили 
разсъдъка - в зависимост от това 
кого сте попитали. Но икономи-
ческата реалност сега принуж-
дава най-стресираните страни 
да поставят под въпрос някои 
дълбоко вкоренени навици.

Дългите обеди вече намаля-
ват из целия континент. Испания 

обмисля промени в навика на 
служителите, идвайки на рабо-
та, незабавно да се отправят за 
поредното кафе или по-дълга 
закуска.

Друг свещен въпрос на му-
шката е навикът да се удължава 

уикендът,  когато четвъртък е 
празничен ден и петък се обявя-
ва за неработен.

В Ирландия кризата оказа 
влияние върху легендарните 
традиции да се ходи на кръчма. 
Ирландците все повече общу-
ват по домовете си, като избяг-
ват кръчмите, където бирата и 
други напитки са няколко пъти 
по-скъпи от предлаганите на 
промоции в германските супер-
маркети в Ирландия.

Политически крайности
В Западна Европа и в час-

ти на Източна Европа на ход е 
крайната десница. Европа има 
дълбоки традиции на толерант-
ност и плурализъм, които се 
коренят в Просвещението през 
18-и век. Но европейската ис-
тория предлага и най-крайните 
примери на расистки национа-
лизъм.

Макар и откритите нацисти 
да са незначително малцинство 
днес в Европа, икономическата 
криза подхрани силите вдясно, 
които се противопоставят на 

имигрантите и на самата идея за 
европейска интеграция.

От другата страна на полити-
ческия спектър левите партии, 
които смятат Европейския съюз 
за капиталистическа свръхдър-
жава, подтискаща работнически-
те класи, спечелиха във Фран-
ция, Испания, Гърция и Дания.

Европа в света
Светът все още се възхищава 

на френското изкуство, италиан-
ската храна и испанския футбол. 
Но в световната икономика мър-
зелива Европа е по-неатрактив-
на в сравнение с бързоразвива-
щите се икономики като Китай, 
Индия и Бразилия. Това е удар 
върху егото на континент, който 
е свикнал да смята, че има цен-
трална роля в историята.

Безконечната дългова криза в 
Европа сериозно накърни дове-
рието в проекта за обща валута. 
Междудържавните препирни 
също опетниха имиджа на Евро-
па като модел за това как страни-
те могат заедно да градят мир и 
просперитет.

ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ

На Лозанската конфе-
ренция Турция съумява да 
прокара схващането си за 
две общности в Турция - на 
мюсюлманска общност и не-
мюсюлмански национални 
малцинства. Кемал паша и 
турската дипломация в уси-
лията си много успешно из-
ползват не само опита на Ос-
манската империя, но много 
гъвкаво преследват и целите 
на младотурците, превръщай-
ки ги в стратегически цели 
на турската политика. Във 
вътрешен план турската по-
литика се насочва, от една 
страна, към ислямизация или 
прогонване и унищожаване на 
християнското население, а от 
друга - към безогледно турци-
зиране на нетурското ислями-
зирано население в рамките 
на турската държава. Във 
външнополитически план води 
активна пропаганда и гъвкава 
външна политика, целяща тур-
цизиране на ислямизираното 
в миналото население, преди 
всичко в съседните й балкан-
ски държави. Косвена услу-
га на тази турска политика 

оказва и недалновидната ни 
политика за преодоляване на 
разделението на българската 
нация по религиозен признак. 
Допуска се с помощта на тур-
ската държава да се изграж-
дат протурски организации в 
България.

 Първата и най-продължи-
телно съществувала органи-
зация е учреденото в Шумен 
през 1906 г. Дружество на учи-
телите мюсюлмани. До 1933 г. 
тя развива значителна дей-
ност, насочена към 

утвърждаване последици-
те от петвековното 
турско робство

в духовния свят на новите по-
коления българи мохамедани. 
На практика тази организация 
постига много по-съществени 
резултати в засилване на про-
цесите на турчеене сред бъл-
гарите мохамедани, отколкото 
по време на самото турско 
робство. 

Инвазията протича не 
само по линия на училищата. 
През 1923-1924 г. в България 
са създадени многобройни 
спортни дружества „Туран”. 

На първия конгрес, проведен 
на 14 юли 1924 г. в Русе, се 
утвърждава програма, коя-
то предвижда разнообразни 
дейности на протурската про-
паганда сред младите бълга-
ри мюсюлмани. Последният 
конгрес на организацията се 
провежда от 20 до 22 август 
1933 г. в Русе, след което е 
разтурена. Ръководствата на 
„Туран” са използвали раз-
лични средства срещу онези 
българи мохамедани, които не 
споделят тяхната идеология.

Връхна точка на пантюр-
ската пропаганда у нас е 

националният конгрес, про-
веден през 1929 г. в София. 
Той има за цел да обедини 
всички протурски светски и 
религиозни дружества у нас 
в единна организация, коя-
то да приеме дългосрочна 
програма за активизиране 
дейността на „турските учи-
лища, религиозните общини, 
вакъфите и благотворителните 
дружества”. Конкретно форму-
лираната цел на конгреса е: 
изграждане на нова, истин-
ски национална организация. 
Инициаторите на конгреса в 
своята преобладаваща част 

са активисти на пантюрско-
то крило на младотурската  
партия „Единение и прогрес”. 
Почти всички са 

получили образованието 
си в Турция

и поддържат тесни връзки с 
онези среди, които поощряват 
и финансират дейността им 
сред българите мюсюлмани.

Главната опора на протур-
ските настроения в България 
през този период са Главно-
то мюфтийство и учителската 
организация. Със средствата, 
осигурени от тях от Освобож-
дението до 1944 г., у нас са 
издадени около 140 турски 
вестници и списания.

България и през онези 
години няма адекватна и по-
следователна политика за 
противодействие и пресича-
не на тази турска подривна 
дейност. Пак от низините на 
българския народ се предпри-
емат действия за единение на 
нацията. През 1937 г. от родо-
любиви българи мохамедани 
в Смолян е създадена култур-
но-просветната организация  
Дружба „Родина”. Резултатът 
от действията на родолюбиви-
те родопчани е, че за няколко 
години около 80 000 българи 
мохамедани доброволно сме-

нят турско-арабските си име-
на, като остават мюсюлмани 
по вероизповедание. В този 
процес активно участва пре-
обладаващата част от ходжи-
те, имамите и мюфтиите. Най-
изявеният сред тях е имамът 
Мехмед Дервишев. Той става 
и мюфтия, приема името Све-
тослав Духовников и е първи-
ят в света, който чете молит-
ви в джамия не на арабски, 
а на български език. Самото 
му име е многозначително. 
Цялостната си дейност той 
посвещава да внесе светлина 
в душите на българите моха-
медани и за духовното един-
ство между тях и българите 
християни. 

След 9 септември 1944 г. 
неадекватната и непоследо-
вателна политика на българ-
ската държава по отношение 
на българите мохамедани и 
мюсюлмани продължава, за-
силва се, а в някои случаи 
се и задълбочава. През 1947 
г. организацията е закрита, а 
нейните учредители и дейци 
са обявени за фашисти - едни 
са репресирани, а други осъ-
дени на смърт.  

Статията препечатваме 
със съкращения 

от в. „Нова зора“. 
(Следва)

Властите в България ще 
започват изграждането на 
още една магистрала в посо-
ка към Турция. Става въпрос 
за пътя от Русе през Вели-
ко Търново до Свиленград и 
Истанбул, предупредиха нас-
коро сръбските медии. Тази 
магистрала ще бъде освобо-
дена от митнически и гранич-
ни проверки и по този начин 
ще създаде още един допъл-
нителен проблем на Сърбия, 
се казва в обширен анализ, 
публикуван в сръбския печат.

С този път България ще 
промени значително своя-

та национална автомобилна 
карта. „По този начин ще има 
две магистрали в съседна 
България, които ще водят към 
Турция. Една от тях, Коридор 
№4, е вече сериозна конку-
ренция на нашия Коридор 
№10. Коридор №4 тръгва от 
Германия, минава през Ун-
гария, Румъния и достига до 
България - в едната посока 
се свързва със Солун, а в 
другата с Истанбул“, се казва 
в анализа.

Националната статистика 
на Сърбия отчете и първите 
загуби за местните магистра-

ли. Само през изминалата 
година броят на минаващите 
транзитно товарни автомоби-
ли е намалял с 22% спрямо 
предишната. В същото време 
е намалял и транзитът на сто-
ки с 21.3%. Поради икономи-
ческата криза през измина-
лата година през граничните 
пунктове на Сърбия са излез-
ли с 21% по-малко товарни 
коли. Статистиката показва, 
че българските и турските 
ТИР-ове представляват 59.7% 
от целия транзитен поток на 
камиони през Сърбия.

„Нашето (на Сърбия) пре-

димство в момента, в срав-
нение с коридорите на Бъл-
гария, са по-краткият път и 
по-добрата ни инфраструк-
тура. България обаче ще се 
опита да използва европей-
ските еврофондове за раз-
витието на националната си 
инфраструктура. София ще 
използва и инвестиции от Ки-
тай, Катар и Оман“, се казва 
още в анализа.

Катар вече е проявил ин-
терес към изграждането на 
магистралата от Русе за Сви-
ленград, която може да бъде 
построена за около 3 години.

Сърбите притеснени от нашите магистрали

Турската политика към България

Кризата заплашва европейския Кризата заплашва европейския 
начин начин на животна живот
“Мързеливият” континент губи пред Китай и Бразилия

Държавата ни с непоследователни и неадекватни мерки

Кризата изкара хиляди испан-Кризата изкара хиляди испан-
ци на улицата, но тя заплашва и ци на улицата, но тя заплашва и 
досегашния им начин на живот.досегашния им начин на живот.
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ЛАЗАР НАЛБАНТОВ

Те са родени и израсли във фолклорния 
резерват на  Странджа село Кости, Бургаска 
област, където e родното място и на уникал-
ната странджанската зеленика. Две  горди и 
борбени странджанки, потомки на прокуде-
ните от родна Тракия бежанци, носещи дъл-
боко в себе си паметта и традициите на свои-
те деди. Това са Златка и Ирина Ставреви, 
които наложиха своите имена сред изпълни-
телите на странджанския песенен фолклор.

Пеят заедно от 1992 г. - първи изпълня-
ват песните на планината в дует и така ста-
ват истински новатори в представянето им. 
Първата професионална и морална подкрепа 
получават от чародейката на Странджа Ма-
гда Пушкарова и от Георги Павлов, както и 
от д-р Стамат Апостолов – дългогодишен 
председател на бургаската тракийска орга-
низация. 

Преди години след пореден съвместен 
концерт големият странджански певец Геор-
ги Павлов спонтанно ги нарече „белите ляс-
товици“ на Странджа. Наистина, двете като 
бели лястовици носят надеждата и красотата 
на българските традиции.

Песните, изпълнени от сестри Ставре-
ви, са оригинални образци, представящи 
рупската етнографска група, типичните за 
родното им село Кости и региона на т. нар. 
Хесекия, както и на старинни песни, пре-
несени от бежанците от Източна Тракия. 

За „визитната картичка“ на сестри Ставре-
ви обаче се смята красивата странджанска 
песен ”Деспинка дума майка си”. В репер-
тоара им са включени също незабравими-
те песни „Снощи ходих в Бродилово село”, 
„Мъри Станко”, „Похвалила се Марийка” 
и др. Дуетът е издал няколко албума, сред 
които: "Странджански напеви", ”Там, къ-

дето Странджа целува морето", "Белите 
лястовици на Странджа”, "Песента - лю-
бов и утеха".

През тази година странджанският дует 
ще отбележи своя 20-годишен юбилей с го-
лям фолклорен концерт в Бургас, организи-
ран от  тракийско дружество „Екзарх Антим 
Първи” и община Бургас.

Тази година от 5 до 8 май 
отново ще се проведе пъту-
ването „По обратния път на 
дедите ни“ в Гърция и Турция. 
Всички, които искат да видят 
къде са живели техните пред-
ци, преди да бъдат насилстве-
но изгонени от родните си 
места, могат да се присъеди-
нят. Пътуването ще трае чети-
ри дни с три нощувки и три 
закуски, а маршрутът е: в Гър-
ция -  Софлу, Бунархисар, До-
ган Хисар, Фере, Шехенлар, 
Дедеагач. В Турция - Кешан, 

Узункюпрю (Чопкьой, Търно-
во, Ерменикьой, Еникьой), 
Кешан (Булгаркьой, Теслим, 
Ейлягюню, Лизгар), Истанб-
ул, Лозенград, Одрин, селата 
Узгач  Ахъркьой. Маршрутът 
по селата е в зависимост от 
родните места на някогашни-
те бежанци от Беломорска и 
Одринска Тракия.

Ако искате да се включи-
те в пътуването, трябва да 
потвърдите участието си до 
20.06.2012 г., а до 25.06.2012 г. 
да преведете по сметка: 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВ-
НА БАНКА

ЦКБ АД (CECBBGSF)  IBAN: 
BG70CECB97901003467900 – 
Разплащателни (текущи)

БОЖАНКА ПЕТРОВА БОГ-
ДАНОВА

общата стойност в размер 
на 230.00 лв. (препоръчително 
е да посочите повода за на-
правения превод: „Пътуване 
до родните места на дедите 
ни от Беломорска и Одрин-
ска Тракия”) или да внесете 
в брой общата стойност в 

размер на 230.00 лв., като за  
внесената сума в брой ще 
получите документ. Повече 
подробности от Божана Бог-
данова: ул. „Раковски” № 99, 
от 8.30 до 17.30 ч. и ул. „Ке-
шан” № 3, ап. 18, ет. 6, след 
18.00 ч. Тел.  02/980 45 02 и  
02/943 59 41 . Моб. 0895 675 
461и 0886201574. Или от Роси-
ца Тошева: Сливен, пл. „ Хад-
жи Димитър” № 2.

Съдебна палата, Служба 
по вписванията. Тел.  044/62 
35 30, моб: 0887 393 662.

ГЕОРГИ ДИНКОВ

Над 100 човека се събраха в пенсионерския клуб в кв. „Ра-
ковски“ в Димитровград, за да отбележат 70-годишния юбилей 
на Петя Делчева. Сред многото гости бяха и членовете на тра-
кийското дружество „Капитан Петко Войвода“, в чийто певчески 
състав тя участва активно. Макар да е преживяла трудности 
и житейски неволи, Петя и днес е все така общителна, обича 
да пее и да се весели. Тя никога не е губила своя дух въпреки 
превратностите на съдбата. На празненството певчески групи 
изпълниха богата програма. На трапезата, отрупана с хубави 
мезета, се лееха вино и ракия. Не само Петя Делчева, но и 
всички присъстващи ще запомнят задълго хубавия празник.

Студио „Тракия“ към сто-
личното дружество организира 
на 31 май в салона на СТДБ 
представяне на книгата „Бъл-
гарските християнски селища 
в Западна Тракия“ от Димитър 
Шалапатов. Всички наследници 
на прокудените българи, кои-
то искат да се запознаят със 
съвременното състояние на 
българщината в Беломорска 
Тракия, са поканени на обсъж-
дането. Материалите, събрани 

в книгата, ще помогнат на учас-
тниците в пътуването от 1 до 3 
юни, организирано от Софий-
ското дружество до Беломори-
ето, да научат повече за род-
ните места на своите предци. 
Те ще поднесат цветя и пред 
Мемориала на тракийското 
дете на Илиева нива. За справ-
ки и записвания се обръщайте 
към Недялко Комнев: тел. 02 
9875753 и Николай Димитров 02 
931 0284 и 0888686815. 
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Наскоро Елена Алекова пред-
стави в столицата своята поред-
на нова книга „По невидимите 
магистрали“. Тя е издадена със 
съдействието на Съюза на тра-
кийските дружества и съдържа 
литературна критика, създадена 
по време на работата й в Лите-
ратурната гостоприемница , коя-
то  води в читалище  „Д-р Петър 
Берон“. При представянето на 
книгата председателят на СТДБ 
Красимир Премянов поздрави 
авторката и й връчи специален 
адрес.

Самата Елена Алекова при-
знава в предговора, че „По не-
видимите магистрали“ е продъл-
жение на нейната първа книга 
с литературна критика от 2003 
г., която носи същото заглавие. 
„Това не е нова книга, а продъл-
жение на предишната по звуче-
не, по съдържание и по дух. За 
нея със същата сила важат твър-
денията, че това не е критика в 

общоприетия смисъл на думата. 
Че критиката е нещо много по-го-
лямо от това, с което сме свик-
нали, нещо неуловимо и загадъч-
но... Затова се одързостявам и 
аз да пиша - за да споделям с 
онези, които търсят, озарени от 
срещите си по пътя”, признава 
Елена Алекова.

В предговора си към кни-
гата Петко Тотев споделя: 
„Елена Алекова, поетеса, из-
ненадала своите читатели и 
с литературна критика, в Ли-
тературната гостоприемница 
открива неподозирани пъте-
ки, пътища, магистрали на 
своето не само писано, но 
и прозвучаващо в читалище 
слово.Тя осъзнава модер-
ните перспективи на този 
единен писмено-словесен и 
звучащо словесен акт във 
време, предстоящо да стане 
посттехнократично.”

В книгата „По невиди-

мите магистрали“ са включени 
размислите на авторката за 
творчеството както на известни 
наши поети и белетристи, така 
и впечатленията й от срещи с 
известни политици и обществе-
ници.
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Казвам се Пенка Чакало-
ва-Генева от Димитровград. 
Написах третата си книга „Спо-
мен и памет за Каракирковия 
род - рода на Капитан Петко 
Войвода“. Моят прадядо Митрю 
Кирков Каракирков е брат на 
Капитан Петко. Сега си поста-
вих амбициозната задача да 
събера в една книга знайното 
за всички паметници на Ка-
питана. Изпратила съм писма 
до всички кметове на градове 
и села, където знам, че има 
паметници на Войводата, но 
те не са 33, както прочетох в 
един брой на в. „Тракия“. В ин-
тернет открих следните памет-

ници: в София, в Ст. Загора, 
във Варна, Хасково и др. Има 
дори връх на името на Капитан 
Петко Войвода на остров Ли-
вингстън, Антарктида. Въпреки 
усилията си обаче не успях да 
изброя до 33 паметника. Ще ви 
бъда благодарна, ако ми съ-
действате да ги открия и взема 
интересуващите ме сведения, 
които ще представляват голям 
интерес за всички. Подобна 
книга досега не е издавана. 
След представянето на книгата 
ми на 18 март 2012 г. в преда-
ването „Прокудени от роден 
край“ с водещ г-н Райчевски ми 
се обадиха много хора. Изпра-
тиха ми една снимка, на коя-
то Капитана е на смъртния си 
одър, а до него са две жени в 
черни одежди. Казват, че това 
са сестрите на Петко Войвода, 
но аз съм малко скептична. Ако 
някой знае повече, моля да ми 
помогне: pchakalova@abv.bg

Нашата поща

 Бургаското тракийско дружество избра за свой предсе-
дател Димо Карабелов. На проведеното на 15 май общо от-
четно-изборно събрание присъства председателят на СТДБ 
Красимир Премянов. Делегатите, участвали в събранието, по-
ставиха  въпроси, свързани с развитието на дружеството, с не-
обходимостта от организационни промени и поправки в Устава. 
Основателните коментари за някои остарели негови клаузи и 
несъответствието им със съвременните процеси на развитие 
на гражданското общество доведоха до създаване на комисия, 
която да организира обсъждане и да подготви предложение за 
неговата промяна. Тракийци споделиха впечатления от рабо-
тата на организацията и провеждането на различни събития, 
както и свои виждания за подобряване на организационното 
състояние, разширяване  на дружеството и привличане на мла-
ди хора в него. Тракийци предлагат да се създадат клубове по 
интереси, в които да се събират извън пенсионерските орга-
низации. Новоизбраният председател на тракийско дружество 
„Екзарх Антим ” Димо Карабелов пое щафетата и очерта  ос-
новните акценти на програмата на дружеството до края на 
годината. 

Áóðãàñêîòî äðóæåñòâî 
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Златка и Ирина Ставреви са вече 20 г. на сцената

НЕВИДИМИТЕ МАГИСТРАЛИ НА СЛОВОТОНЕВИДИМИТЕ МАГИСТРАЛИ НА СЛОВОТО
Кметството в с. Ефрем, 

община Маджарово, и чита-
лище „Тракия“ в селото орга-
низират на 26 май земляческа 
среща на потомците на бежа-
нците от Мала Азия и Бело-
морска Тракия. Тя ще започне 
в 10 ч. със сутрешна литургия 
и водосвет в църквата „Св. 
Атанасий“. По обед ще бъде 
осветен курбанът в църков-
ния двор. По-късно веселбата 
ще продълъжи с участието на 
оркестър „Хасково“ с ръково-
дител Христо Христов. В сало-
на на читалището самодейни 
колективи ще изнесат богата 
програма. Заповядайте на съ-
бора. Очакваме ви!

Земляческа 
среща в Ефрем



Брой 10  24 май 2012 г.

ДИМИТРИНКА СМОЛЕВА

Рано сутринта на 5 май поте-
глихме с автобус към равна Тра-
кия и Странджа планина. Идеята 
бе на ръководството на софий-
ското тракийско дружество, кое-
то организира за своите членове 
двудневно пътуване по маршрута 
София - Созопол - Малко Търно-
во - Лозенград - Одрин. Основ-
ната цел беше да се запознаем с 
историческите забележителности 
на тези градове и да вземем учас-
тие в тракийския събор на Гер-
гьовден по случай храмовия праз-
ник на българската православна 
църква „Св. Георги Победоносец” 
в Одрин.

Още в ранния следобед прис-
тигнахме в Созопол и направи-
хме чудесна разходка из старин-
ния град с неговата неповторима 
архитектура и екзотична морска 
градина. Разгледахме частичната 
възстановка на древната псевдоба-
зилика от ІV в. Видяхме основите 
на старинна триабсидна църква до 
самия бряг, разкрита наскоро след 
разрушителната морска стихия 
през тази зима. Там в момента се 
провеждат проучвателно-възста-
новителни работи и се откриват 
ценни находки. В църквата „Св. 
Георги Победоносец” се покло-
нихме пред мощите на св. Йоан 
Предтеча, открити на 28 юли 2010 
година.

Няколко часа по-късно прис-
тигнахме в Малко Търново, къ-
дето ни очакваше директорът на 
Регионалния исторически музей 
Лазар Налбантов. Заедно разгле-
дахме богатата и разнообразна 
експозиция на музея, разположена 
в четири сгради – типични пред-
ставители на странджанската въз-
рожденска архитектура, отлично 
съхранени в автентичния си вид. 
В отдел „Археология” са събрани 
находки от три могилни некро-
пола с откритите в тях тракийски 
куполни гробници от V-ІІІ в. пр. 
Хр., римска гробница от ІІ-ІV в., 
а също и тракийски култов ком-
плекс с каменни жертвеници. Из-
ложени са древни украшения, мо-
нети, оръдия на труда, предмети 
от бита, разнообразна керамика и 
др. Уредена е и зала, посветена на 
големия учен проф. Александър 
Фол, ръководител на разкопките и 
основател на тракологията у нас.

В залите „Нова и най-нова ис-
тория” е проследено развитието 
на този край през вековете, пред-
ставени са и версиите за възниква-
нето и името на града. Отразено е 
странджанското хайдутство, както 
и важни моменти от историята на 
този край – геноцидът над тра-
кийските българи, Преображен-
ското въстание от 1903 година, 
балканските войни, преселенията 

от 1801-1812 г., 1828-1829 г., 1903 
г., 1913 г. и 1978 г., а също така 
просветното и църковното дело. 
В специална зала са изложени 
ценни икони от ХVІІІ и ХІХ в. 
на особено почитани странджан-
ски светци: Модест, Спиридон, 
Харалампи, Илия, Мина, Георги, 
св. Марина и други. В отделна 
къща е представена природата на 
Странджа с експонати и снимки 
от флората и фауната, сбирки от 
минерали, сред които прочутият 
странджански мрамор, добиван в 
този край. 

В Попниколовата къща, строе-
на през 1830 година, се намира ет-
нографският отдел, представен с 
експонати от битовата култура на 
странджанци, на техния поминък, 
традиции и обичаи. Специална 
зала е отредена на нестинарството 
– уникалния древен ритуал, запа-
зен единствено тук, в дебрите на 
легендарната планина, с неговите 
шествия, икони, музика и танци 
върху жарава. Той може да бъде 
видян единствено на празника Св. 

св. Константин и Елена”. В двора 
на къщата е поставена паметна 
плоча на капитан Стамат Иконо-
мов – един от ръководителите на 
въстанието през 1903 година.

След нощувката в уютни хоте-
ли в Малко Търново рано сутрин-
та на 6 май се отправихме към 
Лозенград. Отбихме се за кратко 
в Дерекьой - известно някога 
българско село, родно място на 
предците на част от участниците 
в екскурзията. Там разгледахме и 
няколкото оцелели все още бъл-
гарски къщи. С голямо вълнение 
спомени за своя дядо, живял в се-
лото, разказа Пенка Георгиева.

В Лозенград разгледахме исто-
рическия музей с богатата му ар-
хеологическа сбирка, голяма част 
от която е разположена в двора на 
сградата. В нея са събрани пред-
мети и артефакти от различни 
части на областта. Разходихме се 
из тесните улички на старата част 
на града, в която все още са съх-
ранени много къщи в български 
възрожденски стил от края на ХІХ 

век и началото на ХХ в. От този 
край произхождат много предци 
на тракийци от софийското дру-
жество.

По-късно, на път за Одрин, 
преминахме през с. Иниджия. 
Навремето то е било голямо бъл-
гарско село и част от членовете на 
дружеството са потомци на няко-
гашните му жители. Тук е роден 
Филчо войвода – закрилникът на 
онеправданите българи от Лозенг-
радския край до 1866 година.

В самия Одрин присъствахме 
на тържествената Света литургия 
по случай Георгьовден и храмо-
вия празник на църквата „Св. Ге-
орги Победоносец”, отслужена от 
митрополит Наум – секретар на 
Св. синод,  със съдействието на 
свещеници от Патриаршеската ка-

тедрала „Св. Александър  Невски” 
в София и от църквата „Св. Геор-
ги”. На състоялия се в двора на 
църквата традиционен тракийски 
събор с 40-минутна фолклорна 
програма участваха изпълнители 
от нашето дружество: възпитани-
ците на певческа школа „Стефан 
Кънев-Калинка Сгурова” - дует 
„Рукатка” - Георгия Райкова (10 
г.) и Мартин Владимиров (гъдул-
ка, 11 г.); Даниел Георгиев (10 г.) и 
певиците Лиляна Крумова и Анна 
Йовкова, които, бурно аплодирани 

от публиката, изпълниха народни 
песни от различни краища на Бъл-
гария. Тракийци от софийското 
дружество се хванаха и на голямо-
то хоро с чудесните песни на лю-
бимия народен певец Илия Луков. 

По-късно запалихме свещи и 
в църквата „Св. св. Константин и 
Елена” – другата българска свети-
ня в Одрин. Построена през 1869 
г., тя е възстановена едва през 
2008-а. Поклонихме се и пред па-
метника на Екзарх Антим І.

НА ЕКСКУРЗИЯ
в Странджа и в Странджа и 
Одринска ТракияОдринска Тракия
Софиянци посетиха родните места на своите деди

Тъжните руини в българ-Тъжните руини в българ-
ската махала в Лозенградската махала в Лозенград

Пред паметника Пред паметника 
на Шукри пашана Шукри паша

В двора на църквата „Св. св. В двора на църквата „Св. св. 
Коностантин и Елена“ в ОдринКоностантин и Елена“ в Одрин

Децата от  дружеството представиха програма Децата от  дружеството представиха програма 
на Гергьовден в одринската църква „Св. Георги“.на Гергьовден в одринската църква „Св. Георги“.
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