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ИНТЕРВЮ НА МАРИЕЛА БАЛЕВА

Страстите около пар-
тийните субсидии се ока-
заха поредната дъвка за 
политиците. Как тълкува 
това един историк и прави 
ли някакви паралели с други 
времена. Лятото предлага 
и други теми, които нагоре-
щяват Балканската обста-
новка – вечната тема за ма-
кедонските и българските 
герои, както и изборите в 

станбул. По тези въпроси 
разговаряме с акад. Георги 

арков.
 По ити еските и о

ествени де ати око о 
те ата за партийните с
сидии разпа иха но о 
страсти  ие като историк 
как и т к вате  правите 

и пара е и  за о раз и
рате ството е тр дно по
сти и о  акаде ик ар
ков

- Преди 30 години беше 
ясно – партията разполагаше 
с държавата. Една партия – 
едни избори и една победа. 
Сега вече има много партии 
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и ние възприехме герман-
ския модел на финансиране 
– има държавна субсидия, 
има и много силни фонда-
ции. Всъщност всяка партия 
си има фондация. Конрад 
Аденауер  е на християнде-
мократите, Фридрих Еберт  
на социалдемократите и т.н. 
Те разполагат с достатъчно 
средства, защото в Германия 
не се допуска намесата на 
едрия капитал във властта. 
Някои говорят за американ-
ския модел, но САЩ са дру-
га държава – там има много 
милиардери. И всички избо-
ри там струват все по-скъпо. 
Открай време там управлява 
едрият капитал. Тръмп обаче 
реши да направи изключе-
ние – каза, че е милиардер 
и той ще управлява, защото 
той има пари. А нашите оли-
гарси не са чак толкова бо-
гати, имаме милионери, но 
милиардери – не. Освен това 
при нас играта загрубява. 
Нямаме тези политически 
традиции, както в Щатите. 
Казват: Давам ти парите, но 
искам това и това  – т.е. ста-

ва сделка. В това отношение 
най-потърпевши ще бъдат 
малките политически пар-
тии и те просто ще загинат. 

 ко се в рне  в в 
вре ето назад  с сидиите 
за партиите в зникват по 
вре ето на правите ството 
на Си еон Сакско р от
ски  е  от а одина до 

  на практика не 
е и а о с сидии  ова все 
пак е в прос на оде

- Тогава премиерът 
Сакскобургготски каза да ви-
дим германския модел, при 
който партиите не зависят 
от олигарсите, а да получа-
ват държавни субсидии. За 
нашето бедно положение 12 
лева бяха много, а те нама-
лиха субсидията само с един 
лев. Което беше възмутител-
но за обществото. Разбира 
се, ако субсидията е само ле-
вче, малките партии трудно 
биха издържали, може би 3-4 
лева ще бъде нормално. 

- Сериозно се говори, че 
намаляването на субсидиите 
само на левче ще даде въз-
можност за корупция. 

- Има и такава теза и тя е 
възможна. Слави Трифонов 
може и да се готви за поли-
тик, е – видяхме, че в Украй-
на избраха комик за прези-
дент, но политиката днес е 
шоу по американски. Не бива 
да се прекалява с това шоу. 
Един лев наистина е много 
ниска субсидия, може би 3-4 
лева да е нормално, но това 
го казвам без да съм специа-
лист, все пак съм историк. 
Според мен обаче трябва 
да има държавна субсидия. 
Видяхме как Бойко Борисов 
хвана картата на популизма, 
макар че може и да използва 
любимия си принцип про-
ба-грешка . Неговата партия 
има много пари, ГЕРБ е в 
най-доброто финансово със-
тояние. За БСП не зная как 
са, но ето - техните милио-
нери пък са разделени, може 
и да са в трудно положение. 
ГЕРБ имат предимство, и 
Борисов реши да влезе в със 
сила в популизма. Убеден 
съм, че това предложение ра-
боти за ГЕРБ, а не за другите 
партии.

 По ни  рез татите 
от един ре еренд  преди 
н ко ко  одини  ко ато 

но о ари ас ваха 
за ев е с сиди  дори 
и а е искани  да н а и 

ев ето  ната на о ра
за к  партиите днес с о 
е си на  ака и е

- Има омраза, но ако 
партиите бъдат лишени от 
всякакви субсидии или пък 
тя остане само 1 лев, то на-
истина те ще бъдат прину-
дени да търсят пари – било 
от български олигарси или, 
не дай си Боже, от чужбина. 
Точно тогава има опасност 
за националната ни сигур-
ност. Затова трябва да не 
се поддаваме на вълната на 
Слави Трифонов. Едно е да 
си водещ на най-популяр-
ното шоу почти 20 години, 
друго е да правиш политика 
чрез шоу. 

На 21 юни т.г. се проведе среща на представители на 
ръководството на СТДБ с кмета на Столичната община 
Йорданка Фандъкова. Обсъдени бяха съвместните ини-
циативи на Съюза и Столична община – предстоящо-
то изграждане на метростанция „Тракия“ и проекта за 
нейното вътрешно оформление, проекта за изграждане 
на паметник на Капитан Петко войвода в алеята на бе-
лежитите българи в Борисова градина. Председателят 
на СТДБ Красимир Премянов запозна кмета на Сто-
личната община с хода на подготовката за отпечатване 
на Енциклопедия „Тракия“. В срещата участва и зам. 
председателят на Централното ръководство на СТДБ 
Краснодар Беломорски.

С решение на Централното ръководство на СТДБ  
Йорданка Фандъкова беше наградена с юбилеен медал 
„175 години от рождението на Капитан Петко войвода“. 
Г-жа Фандъкова благодари сърдечно за отличието.

Д-Р ВАНЯ ИВАНОВА

На 21 юни 2019 г., по решение на ЦР на СТДБ пред-
седателят на Съюза Красимир Премянов връчи юби-
лейния медал „175 години от рождението на Капитан 
Петко Войвода“ на видния деятел на тракийското дви-
жение проф. Делчо Порязов. това е повод да си при-
помним неговото родолюбиво дело.

Той е роден през 1932 г. в с. Горно поле, Хасковско. 
Потомък е на бежанци от Беломорска Тракия. Средно-
то си образование получава в гр. Харманли. Две го-
дини учителства в родния си край, а през есента на 
1952 г. се записва да следва във Висшия финансово 
стопански институт (ВФСИ) в гр. Свищов, днес Стопан-
ска академия „Д. А. Ценов“. През 1957 г. завършва с 
пълно отличие и златен медал специалността „Финанси 
и кредит“. През с.г. е избран за асистент във ВФСИ, 
а през 1971 г., само на 38 години, става професор. 
Специализира финанси в Сорбоната – Париж и във 
Финансовата академия в Москва. Името на проф. Д. 
Порязов е знаково в развитието на българското висше 
икономическо образование. През 1968-1974 г. той е ръ-
ководител на катедра „Финанси и кредит“, в периода 
1966-1969 г. е избран за декан на Финансовия факултет, 
от февруари 1969 до ноември 1972 е заместник-ректор, 
а от ноември 1972 до м. януари 1975 г. е ректор на 
ВФСИ в гр. Свищов.

Пренаписването на 
исторически факти е срамно 
и няма да доведе до добро
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а ият т
р и арк в  р н в л в ив 

р    Зав р ва и т рия в лма 
ат р  иали ира в н титута 

а вр ка и т рия в а н ,  
р р, -р на и т ри кит  на-

уки, ака мик т   т   
 на ал т  на    ир кт р на 
н титута  и т рия ри  
вт р на в  т  кни и и у б-

ни и, на и ал  тки ту ии и 
м н ра ии    ка  арк в  л н 
на р вния к мит т на а на 
траки кит  ру тва в л ария 
и на Траки кия нау н ин титут  

„ГЪРЦИЗМЪТ НА 
БАЛКАНСКИЯ 

ПОЛУОСТРОВ“ ОТ 
СТ. Н. ШИШКОВ 

ИЗЛЕЗЕ НА 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

СЛЕД БЛИЗО 
СТО ГОДИНИ
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ИСТОРИКЪТ АКАД. ГЕОРГИ МАРКОВ:

СРЕЩА В СТОЛИЧНАТА 
ОБЩИНА
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Трябва да има мярка. 
Помним още Жорж Ганчев, 
който внесе елемент на шоу 
в българската политика с 
думите: Не ме гледай тъпо, 
българино!  Това тогава пра-
веше впечатление.

 Освен за партийните 
с сидии  по ити еско
то то запо на и с но о 
страсти по една др а те а 
 за о е е ев  ко то на
ите с седи  акедон ите 

навиват като акара  ие 
 истори ите  предвидихте  
е това о е да се с и  

за ото се оказа  е с здаде
ната ко иси  за истори е
ските акти ни о не о а 
да направи

– То и нямаше как да на-
прави, защото тук става дума 
за употреба на историците. А 
това е най-гадното нещо. Ис-
ториците бяха употребявани 
много преди 1989-а, сега се 
случва същото. Съжалявам, 
че трябва да кажа това за 
колегиите. Ето, гърците дър-
жаха 30 години Македония 
далече от НАТО и успяха. 
Подходът им беше пече-
ливш. Отказаха Скопие от 
т.нар. антично наследство за 
Александър Македонски. А 
ние подписахме договора с 
македонците, за да угодим на 
чичо Сам (САЩ). Получи се 
така, че политиците казаха: 
Ето, тук има едни историци, 

те ще свършат работа . А на-
истина предварително беше 
ясно, че комисията няма как 
да помогне. Все пак вече 
доста поколения са възпи-
тавани в друга история. Са-
мият Никола Груевски преди 
4-5 години беше казал: Как 
така българите имат градове, 
които се казват Гоце Делчев 
и Сандански? Това са наши 
национални герои. Аз това 
съм го учил в училище!  Е, 
да, но той е учил една фал-
шифицирана история с про-
мит мозък. Преди година 
заявих на нашата външна 
министърка Захариева, че в 
политиката и дипломацията 
могат да се правят фалши-
фикации, но в историята не 
могат. Захариева се беше 
похвалила, че македонците 
признали Самуил за цар на 
българите. Нищо подобно, 
те казаха: Да, голямо е цар-
ството на цар Самуил. Но 
той първо е цар на македон-
ците, той е наш. А след това 
е цар на българите, на ромеи-
те  и т.н. Както Иван-Асен II 
е цар на българи и на ромеи.

 Нови т президент 
Стево Пендаровски и той 
сканда изира с изказване
то си  е о е е ев е 
арин  но иска  да се ори 

за независи а акедонска 
д р ава  

Ï ÅÂ ÍÀÕÀ ÈÑ Î Èß À 
Â ÅÍÑÊÈ ÏÀÇÀ
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Автор е на десетки монографии, сту-
дии, статии, доклади, рецензии и учеб-
ници в областта на бюджета, кредита, 
парите, националния доход и банковото 
дело. Научните му постижения намират 
практическа реализация в управлението 
на икономиката. През 1984 г. е назна-
чен за заместник-министър на финанси-
те и успоредно с това преподава във 
Висшия икономически институт „Карл 
Маркс“, сега УНСС. Хонорарите, полу-
чени от преподавателска дейност проф. 
Порязов дарява на ВФСИ „Д. А. Ценов“ 
в Свищов за изграждане на специали-
зиран кабинет по финансово и банко-
во дело. От началото на 1989 г. проф. 
Порязов е назначен за вицепрезидент 
на Международната банка за икономи-
ческо сътрудничество в Москва. Проф. 
д-р Делчо Порязов активно участва и в 
живота на българската научна общност. 
Той е дългогодишен член на Съюза на 
учените в България, а от 2004 г. до 2013 
г. е председател на Управителния съвет 

– Това е също пълна глу-
пост! Нашият академик ю-
бомир Милетич е събрал 
спомените и на Гоце, на Даме 
Груев и те три пъти са изда-
вани. Даме казва: Ние знаех-
ме, че няма да има второ Съ-
единение, няма да има втора 
Източна Румелия, съседите 
ни няма да позволят това да 
стане. Ние се борим за ав-
тономия, искаме автономна 
Македония, но с бъдещо при-
съединяване към България . 
Все още македонците не са 
се опитали да си присвоят  
и големият българин Иван 
(Ванче) Михайлов.

 По ити ите ни допит
ват и се по този про е  
до вас  истори ите  искат 

и с вети как да действат 
в тази сит а и

– Колегите, които са в 
тази българо-македонска ко-
мисия, са добри историци, 
сигурно има какво да им ка-
жат. Но те всички са минали 
през Външно министерство 
и се правят на дипломати. 
Исторически не могат да 
се правят компромиси и да 
те опрат до стената с някоя 
нова теза. Те нямат морално-
то право да ровят костите на 
нашите герои...

 а ахариева не 
подходи и а ко по ре
но к  тази аро а
кедонска ко иси  о е 
и от н но и аха едни 

о аквани  а акедон ите 
пак се опитват да си прис
во ват костите на на ите  

– Ние политиците изля-
зохме по-смели и от истори-
ците. Много моля - не зная 
доколко министър Захари-
ева е запозната с историята 
на българите в Македония, 
но компромиси не трябва да 
има. Та съседите ни в една 
сутрин на 1945-а са се съ-

будили македонци. Не може 
да приемем тяхната теза, как 
така държавата ни ще пре-
глътне този цинизъм? САЩ 
ще пробутат Северна Маке-
дония в НАТО, това е ясно. 
Чичо Сам гони Дядо Иван 
от Балканите, обаче за Ев-
ропейския съюз това е доста 
по-сложно. Там лесно няма 
да стане, а и чичо Сам няма 
как да ги пробута, защото 
няма интерес. Както юбчо 
Георгиевски каза преди го-
дини: Ние трябва да при-
знаем българското минало 
до края на Втората световна 
война 1944 г. А София тряб-
ва да признае настоящето 
– че Тито е създал някаква 
македонска нация. Те обаче 
казаха: Как така, ние щом 
имаме македонска нация, 
трябва да имаме национални 
герои . Още като бях дирек-
тор на Института по история 
към БАН те казваха: Мно-
го са героите. Гоце Делчев, 
Даме Груев и Яне са наши. 
Вие си вземете Тодор Алек-
сандров и Иван Михайлов.  
Тогава още не бяха посегна-
ли и на Тодор Александров... 
Такова разпореждане с исто-
рията е кощунство.  

 Не о като разпреде
ение на пор иите  при 

ко о да е с пата  при ко о 
основното стие и при ко о 
десерт т

– Ето това правят. Вижте 
още от предложенията  им: 
за Илинденско-Преображен-
ското въстание казват: Ние 
си имаме Илинденско, вие 
вземете Преображенското. 
Моля?? Това да не е Женския 
пазар! Няма как да стане. 
Никакви компромиси.

 стината о а е е  е 
вси ко това е за о ено 
преди десетки одини и 
тази о а все тр ва да 

из хне
– Няма как да се откажем 

от българската история в Ма-
кедония! Това те трябва да го 
разберат, а ние не трябва да 
плюем върху себе си и върху 
гробовете на нашите предци. 
Та тези млади юнаци са заги-
нали за една национална кау-
за, но това не е каузата за неза-
висима македонска държава. 

 С ва ото се се а 
не е и рез тат от новата 
по итика на С за прена
писване на истори та  за 
скриване на н кои акти 

 за да в рви  к  едно 
по о единено о ество

– Да, точно това е. Казват 
ни сега: оставете национал-
ната идентичност, гледайте 
европейската. Не съм много 
наясно с това, което се случ-
ва сега, но чувам как са съби-
рали учителите по история в 
Банкя. 700 учители! Появиха 
се изказвания и на Цветан 
Цветанов, и на Касим Дал, 
искат да спрат учебника по 
история за 10-и клас. Теза-
та им е, че новият учебник 
по история не отразявал из-
стъпленията на комунизма 
и трябвало да се спре. Тоест 
искат да се пренапише колко 
лош бил комунизмът. Ама 
кои сте вие, какво разбира-
те вие от история? Цвета-
нов ли, който е плод на тази 
система? Или пък Касим 
Дал. Трябва да престанат да 
употребяват историците, ако 
имат способност да правят 
история. Историците пишат 
историята, а не политиците! 
Срам нямат някои хора...

 то е  но на а кани
те ври и кипи  дна др а 
те а днес е но о ко ен
тирана  това е по едата 
на опози ионни  кандидат 

кре  а о  за к ет 
на стан  което о е 

и изненада н кои на
дате и  Как да т к ва е 
с и ото се в стан

– Когато говорим за този 
огромен град с над 15 мили-
она души население – това 
е икономическото сърце на 
Турция, трябва да се знае, че 
там живеят и 2 милиона кюр-
ди. И според мен точно те 
решиха избора за кмет. Тези 
избори наистина бяха реша-
ващи.  Самият Ердоган каза, 
че който загуби Истанбул, 
губи и Турция.  И изведнъж 
този авторитарен владетел, 
новият султан, получи удар 
в челото. И то точно в града, 
откъдето е започнал карие-
рата си. Но трябва да правим 
разлика – Истанбул не е Тур-
ция. Ердоган  има широка 
опора сред безпросветните, в 
Анадола. Една моя  колежка 
от истанбулски университет 
ми каза още преди години:  
Ако избираме Ердоган в на-
шия университет, той няма 
да получи повече от 5-10 . 
Турците имат интелектуален 
елит, който е против Ердо-
ган. А той хвърли по затвори 
журналисти, ректори, гене-
рали... Но едва ли скоро ще 
може да разруши мавзолея 
на Ататюрк и да построи 
своя пирамида за себе си.

 на изатори ве е ко
ентират  е светски т 

е ит в р и  е запо на  
да се преориентира  Кой е 
основни т про е  на р

и  в рез тат на прав е
нието на рдо ан

– Според мен това е ряз-
ката поляризация в турското 
общество и противопоста-
вянето на религиозно-кон-
сервативните кръгове на 
прозападно ориентираните 
в страната. Всъщност точно 
това се случва в момента. 
Ердоган се самозабрави. Той 

управлява и изведнъж полу-
чи юмрук в лицето. Доста 
турци вече разбират, че това 
е връщане назад в историята 
и той няма как да възстанови 
Османската империя, няма 
как да върне времето назад. 

 рдо ан о а е е хв р
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то на р и   днес т  
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о кова но о и и а 
са построени  п ти ата 
са пер ектни  хората та  
н а как да не о ен т сто
реното  

– Това е вярно, но самата 
Турция има 500 милиарда 
дълг. Но в Турция няма сво-
бода, има свирепа цензура, 
затвори... Западът хвърли 
много капитали в Турция, 
но вече започва да изтегля 
част от тях. Защото тепърва 
ще има социални сътресения 
там и съпротивата ще се за-
силва. А ние трябва да вни-
маваме много с турските ин-
вестиции. Те са несигурни, 
защото са политически и са 
за влияние. Турската иконо-
мика е в криза и скоро няма 
да се измъкне от нея. Ердо-
ган е магаломан, вижте колко 
милиарди хвърли за новото 
летище в Истанбул. 

  р и  с о става 
интересно  а е д  С р
и  и Косово кон икт т 

се разраства
– Така е, в Гърция най-ве-

роятно ще има нови управля-
ващи – Нова демокрация . 
Сърбия и Косово са в бойна 
готовност. Трябва много да 
внимаваме, вътрешно-поли-
тически нещата трябва да се 
успокоят и да не се изострят, 
защото около нас има доста-
тъчно пожари в съседните 
страни. В Прищина има бу-
левард на името на Бил Клин-
тън и негов паметник в цял 
ръст. САЩ залагат изключи-
телно много на Косово, там 
е тяхната най-голяма база на 
Балканите. И НАТО пак ще се 
намеси срещу Сърбия, в това 
няма съмнение. (в. Труд )

È ÅÅÍ ÌÅ À  ÇÀ
на икономистите в България. Специал-
но внимание заслужава един малък, 
но изключително важен  щрих от био-
графията на човека Делчо Порязов. В 
края на 2002 г. в един столичен вест-
ник се появи гневно писмо до преми-
ера и до министъра на образованието, 
в което проф. Порязов се обяви против  
предвиденото закриване  на училището 
в родопското село Припек. В знак на 
съпричастност и несъгласие с безумия-
та на бюрократите, той дарява на село 
Припек 15 хиляди лева собствени сред-
ства за заплати и осигуровки на съкра-
тените учители. Дали от неудобство или 
поради други причини, „реформаторите“ 
не закриват училището. С дарените от 
професора пари директорът ремонти-
ра физкултурния салон на училището в 
Припек, а останалите пари се съхраня-
ват в банка в Кърджали. По повод на  
случая „Припек“, проф. Порязов смята, 
че „на бюджета” не бива да се гледа от 
началническа камбанария. Като доказан 
финансист той твърди, че държавният 
бюджет е конструкция, която трябва да 

се съставя само след като се знаят по-
требностите и възможностите на всяка 
община в страната. Тази констатация е 
добре да осмислят съвременните бъл-
гарски финансисти и законотворци, кои-
то прекрояват по няколко пъти бюджета, 
но дали от това има полза цялото об-
щество?!?

Малко известен факт е, че с лични 
средства, дарени от проф. Делчо Поря-
зов е построен и параклис в родното 
му село Горно поле, Хасковско. Негови-
те изяви на дарител записват името му 
сред имената на онези  родолюбци, кои-
то са оставили трайна диря в родната 
история чрез възвисяването на човеш-
кия дух над меркантилното. В защита на 
идентичността си като всеки тракиец, 
проф. Порязов има потребност да съх-
рани миналото на тракийските българи, 
тяхната история, традиции и културно 
наследство. Това е една от причините, 
поради която той ревностно защитава 
тракийската кауза. Неговата голяма бол-
ка е разпокъсана Тракия между Бълга-
рия,  Гърция и Турция и геноцидът над 

тракийските българи, на който посвеща-
ва своята книга с идентично заглавие: 
„Погромът над тракийските българи през 
1913 г“. Историческото съдържание на 
труда има съвременно значение. Про-
фесорът обобщава, че преднамереното, 
планомерно и масово изтребление на 
тракийските българи представлява гено-
цид, който е извършен от Османската 
империя две години преди арменския.

Заслугите на проф. д-р Делчо Поря-
зов като учен, преподавател, общест-
веник и родолюбец са високо ценени. 
Доказателство за това са отличията, 
които са му присъдени: „Заслужил 
деятел на науката”, ордените „Св. св. 
Кирил и Методий“, „Червено знаме на 
труда”, „Народна република България”. 
През 2008 г. става носител на най-висо-
кия орден на България „Стара планина” 
I степен за заслуги към Република Бъл-
гария в областта на висшето образо-
вание и науката, както и финансовата 
теория и практика. Днес проф. Порязов 
прибави към колекцията си още една 
заслужена награда – юбилеен медал 
„175 години от рождението на Капитан 
Петко Войвода“, връчена му за заслуги 
към тракийската кауза.



ГЕОРГИ КУЛОВ 

Пет години след отварянето на 
ГКПП Маказа-Нимфея  той вече 
не е в състояние да поеме натова-
рения трафик за Гърция. Пунктът 
е втория по натовареност на гра-
ницата с южната ни съседка след  
ГКПП Кулата-Промахон . С всяка 
изминала година трафикът се уве-
личава драматично.През 2017 през 
ГКПП Маказа-Нимфея  са успели 
да минат над 1,1 милиона автомоби-
ла с повече от 3 милиона пътници. 
От началото на 2018, преди летния 
сезон, т.е. само за първите пет месе-
ца, оттам вече са преминали близо 
300 000 автомобила с повече от 800 
000 души. До края на август 2018 
статистиката отчита 3 млн.пътници.

Пътят през ГКПП Маказа-
Нимфея  е част от Международния 
коридор 9, който свързва бал-
тийските държави с пристанищата 
на Средиземно море. Той следва 
трасе, използвано от хилядолетия. 
Трасиран е още през античността 
от монетите на гръцките колонии 
по Егейското крайбрежие. Разкри-
тите край него археологически на-
ходки и обекти доказват това. Днес 
близо 30  от целия трафик към 
Гърция минава през Маказа . В 
периода юни-септември се наблю-
дава и ръст на преминаващите от 
трети държави – Турция, Румъния, 
Молдова и Русия, От 2017 насам 
значително се увеличиха и пътува-
щите от Украйна.

Тапите на ГКПП Маказа-Ним-
фея  бяха прогнозирани още по 
време на изграждането на пътя 
през него, продължило 12 годи-
ни. Това направи известният ни 
географ акад.Марин Деведжиев, 
основател на Българското геопо-
литическо дружество. Той бе ка-
тегоричен, че България трябва да 
изгради класически транспортен 
коридор с четирилентов път и же-
лезопътна линия. При гостуване-
то си на Клуба за българо-гръцко 
приятелство Елада  в Кърджали, 
акад. Деведжиев прегнозира, че 
обикновено шосе през прохода 
Маказа ще се окаже недостатъчно 
за големия трафик, който се очак-
ва. Ученият се обяви за излаз на 
България на пристанище на Бяло 
море и припомни, че според Ньой-
ския договор от 1919, Гърция има 
ангажимент да осигури на страна-
та ни икономически излаз на Егея 
(1). Това е било възпрепятствано 
от Балканския пакт преди Втората 
световна война и от НАТО, по вре-
ме на студената война, но в наше 
време реални политически мотиви 
за това вече не съществуват, посочи 
акад.Деведжиев.

Споразумението за отварянето 
на ГКПП Маказа-Нимфея  бе по-
дписано през далечната 1995. До-
говорката беше постигната от каби-
нета Виденов и правителството на 
ПАСОК. На пръв поглед, гърците 
преодоляха своеото недоверие и 
страховете от северните си съседи. 
Както е известно, България е владя-
ла Западна Тракия до 1918 и я оку-
пира през Втората световна война.

Стъпката на Атина е плод на 
преосмислена стратегия. Въпреки 

това обаче е неизлечим споменът 
за българо-турската съпротива сре-
щу Ньойския диктат в началото на 
двадесетте години на миналия век, 
когато общи чети воюват срещу 
гръцката армия в Беломорието (2).

1995 е ключова за Гърция по 
отношение на мюсюлманите в За-
падна Тракия. Под натиска на Ев-
ропейския съюз, южната ни съседка 
променя политиката си спрямо бъл-
гарите мохамедани. Тя ограничава 
рестриктивните си мерки спрямо 
тях и дори се опитва да ги обособи 
като помашки етнос, със свой език, 
буквари и речници. За Гърция, бъл-
гарите мохамедани са основния по-
тенциален проводник на българско 
влияние. София обаче не реагира на 
тези стъпки на Атина. Тогавашния  
външен министър Георги Пирински 
кани своя колега Теодорос Панга-
лос в сърцето на Родопа, в Смолян. 
Докато свири родопска каба гайда 
двамата министри се договарят да 
бъдат открити три гранични 
контролно-пропускателни 
пункта: Гоце Делчев-Дра-
ма , Рудозем-Ксанти  и 
Маказа-Нимфея . Така, 

заради желания икономи-
чески излаз на Бяло море, 
дипломацията на кабинета 
Виденов жертва помашкия 
въпрос  (3).

Гърция отчита и силно-
то влияние на Турция вър-
ху мюсюлманското населе-
ние у нас. Според проф.д-р 
Никола Аврейски, всеки 
непредубеден анализатор 
отбелязва, че Анкара ма-
нипулира мюсюлманите в 
България (4). Гърция оп-
ределено се страхува от 
взаимодействието на мю-
сюлманските общности от 
двете страни на границата, 
демонстрирано при публични про-
яви, като почитането паметта на 
загиналия при катастрофа депутат 
от гръцкия парламент д-р Садък 
Ахмет например.

Голяма роля за стопяването на 
недоверието у южните ни съседи 
играе Клубът за българо-гръцко 
приятелство Елада  в Кърджали 
с председател Васил Байданов.  На 
20.10.2013, т.е. дни след отваря-
нето на ГКПП Маказа-Нимфея , 
Клуб Елада  се побратимява с 
организацията Тракики Етерия  
от гръцкия град Комотини. Васил 
Байданов споделя, че организация-
та му работи за българо-гръцкото 
приятелство от 1990 насам. Тя е 
първата, поставила въпроса за от-
варянето на граничния контролно-
пропускателен пункт на прохода  
Маказа. Отварянето на границата 
дава възможност за укрепване на 
връзките между двата православ-
ни народа, както и за засилване 
на икономическите и културни-
те контакти, отбелязва Байданов.  
Той припомня, че на 21 март 1991 
са запознали с идеята тогавашния 
кмет на Комотини Георгиос Папан-
дрели. Проведени са и много край-
гранични срещи. Вие имате добри 
приятели и братя. Бог да благосло-
ви този ден  – заключава Байданов.

Двете организации декларират: 

като се има предвид общата исто-
рическа съдба на Тракия и предиз-
викателствата, срещу които се из-
правят двата общовярващи народи, 
единодушно решили да се побрати-
мят,  с цел допълнително засилване 
на връзката между тях, да се задъл-
бочи взаимното разбирателство и 
съвместни инициативи в културни 
и научни области да решават заед-
но всякакъв вид проблеми, които 
възникват . Протоколът подписан 
между двете организации е пример 
за това, че, когато се налага гърците 
могат да преглътнат тяхната Мега-
ли идея . Както е известно, в нея ви-
наги са присъствали два компонен-
та: западащата Османската империя 
като обект на външна подялба, от 
една страна, и славянският фактор, 
като претендент за османското на-
следство или на част от него (5).

Гърците обаче имат и други 
притеснения и те са икономически 
обосновани. жните ни съседи 

гледат на отварянето на пътя през 
прохода Маказа, като неотменима 
част от реализирането на т.нар. 
Голям шлем  на президента Геор-

ги Първанов (6).Ще припомня,че 
през 2008 тогавашният български 
държавен глава подписа с руския 
си колега Владимир Путин спо-
разумение за реализацията на три 
проекта, които според него тряб-
ваше да превърнат страната ни в 
енергиен център на Балканите. 
Това бяха петролопроводът Бургас-
Александруполис, газопроводът 

жен поток  и АЕЦ Белене  (7). 
Русия на Путин се стреми да стане 
енергийна сила  1 в света. САЩ 
също са наясно, че настъпление-
то  на Русия се развива именно на 
енергийния фронт  и се стараят да 

му се противопоставят със всички 
възможни средства. Както отбеляз-
ва главният редактор на Геоенер-
гетика  Борис Марцинкевич, про-
тивопоставянето в енергетиката е 
първостепенно за двете страни, а 
всичко друго остава на втори план (

Това добре се разбира от гръцка-
та страна и тя постави като условие 
за отварянето на ГКПП Маказа-
Нимфея , реализацията на петро-
лопровода Бургас-Александрупо-
лис . Според проф.д-р арх.Христо 
Генчев обаче, това е само претекст.   
Истинска битка беше срещу пет-

И докато в макроикономическо 
отношение събитията се развиват 
благосклонно за Гърция, не така 
стоят нещата за България. Очаква-
нията ни за транспортен коридор, 
с големи ползи за съживяването 
на Родопите не се оправдават. Тези 
надежди  резюмира през 2004 акад.
Деведжиев: 4500 транспортни 
средства ще преминават за дено-
нощие през Маказа през 2012, сочи 
проучване на британска фирма, 
предоставено на гръцките власти. 
Сега по 80-100 тира с дървесина 
дневно минават през Свиленград за 
Гърция. Ако се отвори пътят през 
Маказа този поток ще се пренасо-
чи. Това подчерта за регионалния 
вестник Нов живот  председате-
лят на Българското геополитическо 
дружество акад.Марин Деведжиев. 
Той смята, че отварянето на пътя 
ще поевтини концентрата, които 
се кара за гиганта на цветната ме-
талургия ОЦК. Тогава за преми-
наването на кораб през Босфора 
до пристанище Бургас се плащат 
по 200 000 долара. Интерес има и 
гръцката фирма вложила инвести-
ции  в добиването на бентонит в 
Кърджали. Използването на прис-
танище Порто агос и прекият път 
ще им излязат много изгодно, под-
черта академикът.

Той каза още, че проведената 

ролопровода АМБО, планиран да 
свърже  Бургас с Вльора. Той е про-
вален със съвместните усилия на 
Русия и Гърция, твърди арх.Христо 
Генчев. Той отдава това на геопо-
литическото правило за ядрото и 
периферията. Ядрото на Балкани-
те, в случая България,Македония и 
Албания, губят от периферията, в 
която е и Гърция (9).

Русия направи още една стъпка. 
Тя договори изграждането на газо-
провода Турски поток  с Турция,  
като все още има вероятност една 
от двете тръби да мине през Гър-
ция (вместо през България).  Така 
Гърция ще спечели повторно. Ос-
вен това Европейският съюз също 
й дава предимство ,чрез изгражда-
нето на интерконекторната връзка 
Гърция-България, която ще ни на-
прави зависими от южната ни съ-
седка (все пак, появилите се през 
ноември 2018 сигнали, че втората 
тръба на Турски поток  ще мине 
именно през страната ни, вдъхват 
надежда, че това ще се промени, 
макар в Атина да правят всичко 
възможно за да не го допуснат).

среща с представители на гръцки-
те власти в Кирково  е повратна 
за изграждането на пътя. До онзи 
момент гърците бяха загърбили 
изграждането на шосето от тяхна 
страна. Сега се обърнаха с лице 
към проблема. С това се ангажира-
ха категорично и номархът на об-
ласт Родопи и кметът на Комотини, 
подчерта Марин Деведжиев.

При посещението си в Кърджали 
през 2008 бизнесмени от Комотини 
споделиха с оптимизъм, че подпис-
ването на договора за изграждането 
на Петролопровода Бургас-Алек-
сандруполис ще заздрави доверие-
то между България и Гърция. Това 
стимулира Гърция да работи за 
бързото отваряне на прохода Мака-
за. Въпросът е преди всичко поли-
тически. Въпросните бизнесмени  
представляваха Търговско промиш-
лена палата Родопи  в Комотини, 
а делегацията им се водеше от Ан-
дониос Франдзис, главнен секретар 
на палатата. Домакин от българска 
страна пък беше Кърджалийската 
търговско промишлена палата.

Пак през 2008 тогавашният 
председател на Търговско-
промишлената палата в 
Комотини Николаос Анге-
лидис заяви в интервю за в. 
Нов живот : Считаме, че 

проектът за път през Маказа  
е от стратегическо значение 
за нашия регион. Ние сме 
по-добре развития съсед. 
Контактите ще допринесат 
за напредъка на вашия ре-
гион. жна България  ще 
се развие с ноу-хау и услуги 
предоставени от нас. Сто-
ки, които поради високата 
стойност на транспорта в 
този момент не могат да се 
докарат от други страни, 
ще се превозват от окръг 
Родопи. Конкретно, това 
се отнася за строителните 
материали – алуминиеви 
профили, тухли, облицо-

въчни камъни. Всички те ще задо-
волят нуждите на строителството 
в България. Ще предоставим и ви-
сокотехнологични услуги, от които 
България има нужда. По този нов 
път или ние ще ги транспортираме, 
или вие ще дойдете да ги вземете 
от Комотини . Според Ангелидис: 
Важна е и туристическата вълна, 

която очакваме. Казват, че в Бъл-
гария потребителят е с ниска пла-
тежоспособност, но при нас има 
глад за клиенти. Цяло българско 
поколение е израсло с идеята за 
Бяло море. Черно море се обсеби 
от циментови курорти и вече не е 
същото. Качествените туристи в 
България искат да дойдат тук при 
нас. А те разполагат с финансови 
възможности .

Въпреки оптимизма на южните 
ни съседи обаче, пътят се строи 12 
години. Обещанията бяха големи. 
Ето и мнението на тогавашният 
кмет Тасо Вавациклис, споделе-
но през вече далечната 2005: 70 
млн.евро ще струва изграждане-
то на гръцката отсечка на пътя от 
Комотини до Маказа. 20 млн.евро 
са  осигурени от европейската про-
грама Интеррег , а останалите 
50 млн.евро са принос на гръцката 
държава. Средствата ще бъдат пре-
ведени до края на годината . 

ролопровода АМБО, планиран да 
свърже  Бургас с Вльора. Той е про-
вален със съвместните усилия на 
Русия и Гърция, твърди арх.Христо 

среща с представители на гръцки-
те власти в Кирково  е повратна 
за изграждането на пътя. До онзи 
момент гърците бяха загърбили 

ÏÀÇÀ Ê  ÇÀ ÊÏÏ ÌÀÊÀÇÀ ÍÈÌ Åß  
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В словото си председателят на 
Съюза на тракийските дружества 
в България Красимир Премя-

Продължва в следващия брой
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като има абсолютно необходи-
мия за икономическия й живот 
излаз към Егейско море. 

Още в далечното минало, 
преди пристигането на турците, 
нашите съюзници – сърби и гър-
ци, вече са искали подялбата на 
Македония. И двете страни са 
използвали в подходящо време 
всички възможни средства, за да 
се задуши национално чувство 
на българите в Македония, за 
да я представят пред света като 
принадлежаща към техните на-
родности и така да се гарантира 
нейното анексиране. За нещас-
тие на македонските българи, 
много благоприятни обстоятел-
ства помагат на гърците в Тра-
кия и южна Македония, както и 
на сърбите в западна и северна 
Македония. 

Така се случва: в своето съ-
перничество и Австрия, и Русия 
се стремели една след друга да 
привлекат Сърбия на своя стра-
на, а след това и Гърция  турска-
та политикa е могла да поддържа 
своето господство, само сеейки 
разделение между християнски-
те народи и отслабвайки преоб-
ладаващия елемент на полуос-
трова – българите. За да избягат 
от потисническия турски режим, 
те са напускали плодородните 
равнини, завзети от бейовете 
и са търсели един по-свободен 
живот в съседните на земите им 
страни. В Кралство Сърбия е 
имало много български македон-
ци, които са били подложени на 
задължителна сърбизация и вед-
нъж сменили своята национална 
принадлежност, те трябвало да 
създават сърбомански групи. 

Накрая, Патриаршията, която 
винаги е търсела начин за ели-
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През 1919 г. година в Плов-
див излиза на френски език кни-
гата на Стою Н. Шишков (1865-
1937) , I  dans a 
eninsu e a anique . Авторът 

я определя като историко-по-
литическо и етнографско есе . 
Тя е написана в навечерието на 
подписването на позорния Вер-
сайски договор през 1919 г. Ней-
ните страници са изпълнени с 
факти и материали, събирани от 
Шишков през целия му живот, 
които отразяват продължавалата 
векове наред пагубна гръцка по-
литика спрямо българите и оби-
таваните от тях земи. Шишков 
освен исторически източници, 
включително и гръцки, използва 
и наблюденията си в Македония 
и Беломорска Тракия – Минис-
терството на външните работи 
му възлага да напише изложе-
ние в защита на тези земи с 
коренно българско население. 
Излиза официален документ 
Българският въпрос и балкан-

ските държави , но Ст. Шишков 
не е доволен от дипломатич-
ния  вариант на изложението 
на Външното министерство, 
особено в частите, отразяващи 
гръцките домогвания. Затова 
набързо стъкмява  своя исто-

рико.политически и ет-
нографски труд  Гър-
цизмът на Балканския 
полуостров  и го издава 
на собствена сметка на 
френски език. Изпре-
варвайки подписването 
на Версайския договор 
той разпраща книгата 
на дипломатическите 
представители в Со-
фия, на свои приятели 
– учени и обществени-
ци в Европа и страната. 
замисля да я  преведе 
книгата на български, 
но се отказва поради 
недостиг на средства.

И ето книгата вече я 
има на български език, 
благодарение на внука 
на Ст. Н. Шишков Ни-
колай Щърбов, който 
е и нейният преводач. 
Така той изпълнява съ-
кровеното желание на 
дядо си да види книгата и на 
родния си език (изд. 7 лъча ).  В 
предговора преводачът изтъква, 
че причините да бъде преведена 
и отпечатана на български език 
са три. Първата – близо век тя 
е недостъпна за изследователи, 
които не владеят френски език. 
Така се запълва една празнина 
сред публикуваните творби на 
родопския книжовник, етног-
раф, историк и общественик. 
Втората причина, че това, което 
пише Шишков за отношение-
то на гръцките духовници към 

Българската патриаршия и пра-
вославния български народ, се 
повтаря и в ХХI век – пример е 
поведението на Вартоломей I, 
титулован като Архиепископ на 
Константинопол - Новия Рим  и 
Патриарх Вселенски . И трето 
- не можем да отминем с мълча-
ние, че някои родни богословски 
и медийни гласове оправдават и 
защитават гръцките претенции. 
В страниците на книгата на Ст. 
Н. Шишков читателят ще раз-
бере с каква страст гърците са 
опустошавали и изгаряли всич-
ки българско - ръкописи, книги, 
учебници, географски карти, 
икони и пр. написани на кири-
лица.

Книгата проследява делата 
на елинизма, тя започва с опи-
сание на Балканския полуостров 
до идването на славяните през 
V век, опитите за елинизиране 
им, поведението на Византия и 
Вселенската патриаршия срещу 
български народ през I  до V 
век, както и след нашествието  
на турците, борбата на гърцизма 
срещу националното и духовно 
пробуждане на нашия народ. 
След това са описани панелис-
тичните асимилаторски стреме-
жи след създаването на кралство 

Гърция, както и след Берлинския 
договор в Македония и Тракия, 
борбите срещу Българската Ек-
зархия, налагането на гръцки 
език в училищата, поведението 
на гърците в Македония от на-
чалото на Блканската война до 
1919 г. Има и обобщаващи глави 
като Жестокостта като вродена 
черта на гърците , Гръцката 
нетърпимост към другите рели-
гии и народности , Неканонич-
ността на схизмата  и др. Да си 
припомним за съюза на гърци и 
сърбии срещу българите.

ПР ПО Н Н  
С Р Н  

За р б к - р кит  
тр м и в у рб 

на б л ар кия нар
… През 1885 г. се извърш-

ва Съединението на Източна 
Румелия с Княжество Бълга-
рия. За това не е било поиска-
но съгласието на Русия и тя се 
противопоставя на младото 
Княжество. Оттогава руска-
та дипломация се обръща на 
страната на сърбите, като на-
сърчава идеите им за величие, 
в ущърб на българите. Освен 
това, в Санкт Петербург са 
вярвали, че силна Сърбия ще 
бъде солидна бариера срещу 
целите на Австрия на юг. 

Затова руските консули в 
Македония започват откри-
то да застават на страната 
на сръбската пропаганда, 
докато в предишни години 
винаги са били против тях-
ната партизанска дейност. 
Така например, в доклада си 
от 12 февруари 1885 г., руският 
имперски консул М. . Скрябин 
никъде не споменава за същест-
вуването на сръбско населено 
място, семейство, църква или 

училище в описание-
то си за областите на 
вилаета Монастир 
(дн. Битоля – бел. 
ред.) и в сведенията 
за преброяването на 
населението според 
религия, национал-
ност, производство и 
търговия. Той посоч-
ва, че в целия вилает 
на Монастир има 490 
местности, обитава-
ни от българи, 11 от 
власи, 16 от турци и 
103 са със смесено 
население. Според 
преброяването по на-
ционалности там, в 
този вилает е имало 
52 000 турци, 235 000 
албанци, 255 000 бъл-
гари, 12 000 гърци, 29 
000 власи, 3000 евреи, 
6950 цигани и нито 
един сърбин. 

След това започва такава 
безмилостна пропаганда, чии-
то успешни стъпки светът не 
познава. В началото сърбите се 
преструват, че в Македония е 
живяла аморфна маса от славя-
ни, които по своя език и начин 
на живот са в еднаква степен 
роднини на сърби и българи, 
а след това заявяват, че това е 
чисто сръбско население. Най-
накрая те открито обявяват, че 
независимо от етническата си 
физиономия, Македония трябва 
да принадлежи на Сърбия, тъй 

низация, смя-
тала, че ако 
не успее да 
върне всич-
ки от полу-
острова под 
железния си 
жезъл, тя би 
могла с помо-
щта на сърби 
неразколни-
ци да запази 
своята власт 
над упорити-
те българи от 
Македония. 
Това до го-
ляма степен 
е обслужва-
ло сръбската 
пропаганда. 
Като призна-
ват върхов-
ната власт на 
Вселенската 
майка, сър-
бите лесно 
я убеждават, 

че ако тя даде на митрополитите 
им сръбско гражданство, те биха 
могли да приобщят най-нещаст-
ното население на северна Маке-
дония. Самите гърци са сканда-
лизирани, виждайки как Белград 
изсипва пари за финансовото 
им подпомагане. В този момент 
на обединени усилия, сърбите и 
гърците са склонни да се запази 
статуквото, т. е. да се поддържа 
ужасния турски режим, за да 
имат време да претопят в елини-
зъм или сьрбизъм българите от 
Тракия и Македония. 

Това са причините за спешни-
те преговори, в които заедно се 
бяха хвърлили Атина и Белград 
по време на Съединението на 
Източна Румелия със северното 
Българско княжество. Затова пък 
протестите, с които милостивите 
гласове на Запада винаги са се 
извисявали и най-вече всеобх-
ватните реформи за подобряване 
съдбата на нещастното христи-
янско население, с които през 
1907 г. великите сили се анга-
жираха в Турция, допринесоха 
наистина до пълен провал на 
сръбско-гръцките политически 
стремежи. 

Ние все още чуваме такива 
крясъци на тревога, веднага щом 
някоя българска област има сме-
лостта да защитава по-енергич-
но националните си, църковни 
или образователни права. Този 
необявен, но близък съюз между 
гърци и сърби срещу същест-
вуването на българския народ 
като етнос и националното му 
развитие, датира още от времето 
на гръцко-българския църковен 
сблъсък… 

От „Гърцизмът на 
Балканския полуостров“

ÈÇÌ  ÍÀ À ÊÀÍÑÊÈß 
ÏÎ ÎÑ ÎÂ

„Историко-политическото и етнографско 
есе“ на Стою Н. Шишков излиза на 

български език след близо век 
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ПАНАЙОТ МАДЖАРОВ

з т ъ к н а т и -
ят изследовател 
на Странджа, на 

линденско-Прео -
браженското въс-
тание и фолклора 
на източнотракий-
ските българи 
Панайот аджа-
ров, починал пре-
ди година, оста-
ви непубликувани 
документално-публицистични 
материали за въстанието и не-
говите герои. то разказът на 
П. аджаров за войводата Ди-
митър Халачев. 

и ит р одоров а а-
ев  етник в похода до ара 

Синек ии  войвода на Сед-
и К адарски рево ионен 
аст к  астник при пре-

взе ането на р  аси ико  
ой е роден в р  а ко р-

ново  По ина  в се о звор  
Созопо ска о ина  дин от 

ести ата прео ра ен и  на-
радени с орден за зас и от 

Народното с рание  
Завършил Малкотърновската 

прогимназия, Димитър избяг-
ва заедно със свои съученици в 
България, като прекосяват гра-
ницата през нощта, щастливи, че 
са надхитрили граничарите на 
две държави. Много бяха бегъл-
ците от Източна Тракия в Бургас. 
С тяхна помощ Димитър постъп-
ва в шивашка работилница.

Запознава се с младеж, който 
го научава да свири на флигорна. 
Мобилизират го в 24-ти Черно-
морски пехотен полк. Минава 
през школата подофицери. Така 
Димитър става тръбач на полка. 
В бургаския хотел Москва  Ми-
хаил Герджиков, Стоян Петров 
Топузова и Христо Силянов го 
запознават с програмата на бъ-
дещото въстание за освобожде-
нието на Одринска Тракия. За 
Димитър готвеното въстание не 
е новост. Той е запознат с темата 
още по време на Големите мане-
ври (в текста манаври ) в Шип-
ка. По време на отпуската си в 
Малко Търново Дико Джелебов 
му обещава да говори с Георги 
Кондолов и да го включат в аги-
тационните чети. Участва в не-
успешната акция на гара Сине-
клии и влиза в подготвителната 
чета в лъката при Факъдере.

По време на конгреса на 
Петрова нива Халачев бе избран 
за участъков войвода на Кладар-
ския революционен участък. В 
него влизат селата Кладара, Ко-
либите Бялковци, Съботиново, 
Папракювица, Селища, Вълчанов 
мост. За подвойвода бе избран 
Георги Костадиев, а за секретар 
Ефтим Костадинов Попов. Зна-
меносец на четата е запасният по-
дофицер Минчо от Нова Загора. 

ÕÀËÀ×ÅÂÀÒÀ ×ÅÒÀ ÒÐÚÃÍÀ 
Î  Â Õ ÏÀÏÈß

В четата вли-
заха още Не-
дялко Куртев, 
Стоян Томов, 
Петко Нико-
лов, Димитър 
Ефтимов, Пет-
ко Жребечков, 
Георги Градев, 
Петко Коцакев, 
Стамат Геор-
гиев, Тодор 
Топавичаров – 
всички от Мал-

ко Търново. Калчо Костадиев от 
село Камила, Черняй Мерджанов 
от Карнобат, Апостол...., Никола 
Рутниколибата, Яни Фъстъкчията 
от озенград...

Халачев завари участъка си 
подготвен. По всички колиби 
имаше обучени и въоръжени 
бъдещи въстаници. Село Клада-
ра, чисто българско, имаше 80 
семейства, със свещеник Илия 
Петков, учител Райко Арнаудов, 
църква Свети Панталеймон  и 
училище.

През лятото на 1902 г., село-
то бе посетено от агитаторите Д. 
Узунов и Дико Джелебов. Тогава 
покръстиха свещеника и селяни-
те Димитър азаров, Димитър 
Желязков, Киро Русинов, Ефтим 
Киров, Стоян Найденов. До края 
на годината селото бе посетено 
от Пано Ангелов, Петко Пухов 
и Георги Костадиев. Тогава по-
кръстиха мъжете на цялото село 
в църквата. Избраха селски ко-
митет в състав – Моско Михай-
лов, свещеник Илия Петков, Иан 
Георгиев Далопчиев. Нялколко 
от покръстените ходиха в Алан-
кайряк и донесоха кримки и една 
мартина със събрани пари за 
въоръжение. Селската смъртна 
дружина ликвидира разбойниче-
ската чета на Петър Странджата. 

До въстанието Халачев с хо-
рата си обикаляше района и обу-
чаваше смъртниците. ... В края 
на юли дойде съобщение, че на-
ближават дните на въстанието. 
В участъка приготвяха склад за 
хранителни припаси и съоръже-
ния. В място гористо, усойно, 
непроходимо – между Николо-
вата колиба и Вълчанов мост – 
смъртните дружини провеждаха 
учения. Обучаваха се на нощни 
учения и неприятелски изне-
нади.... На 1 август получиха 
писмо. Викаха Халачев на връх 
Папия. Там той намери Герджи-
ков с четата му. Наблюдаваха с 
бинокъл движението на войска-
та във Василико. Македонските 
кюмюрджии от гората и Папия 
им носеха сведения за градската 
управа. 

Валеше дъжд. Пороен авгус-
товски дъжд. Небето се бе про-
дънило и нямаше спасение във 
временно струпаните колиби. 
Прогизнаха дрехи и снаряжение. 
На 5 август дъждът спря и небе-

то се проясни. 
Слънцето заля 
гората. Хала-
чевата чета се 
събра на Па-
пея. В Шести 
революционен 
участък ня-
маше турски 
села и гарни-
зони. Опре-
делиха четата 
за нападения 
на Василико. 
Халач войвода 
поведе крим-
карите с воен-
на тръба. Със-
тавен бе плана 
за нападение 
на Василико. 
Разполагаха 
със 129 четни-
ци – 20 души 
с манлихери, 
5 с бердани 
и мартини и 
100 кримка-
ри. Към тях се 
присъединиха 
македонски -
те въглища-
ри с брадви и 
ножове. Ма-
к е д о н ц и т е 
служиха и за 
куриери, за-
щото познава-
ха Василико. Герджиков и Ва-
рналията поеха нападението на 
телеграфопощенската станция. 
Загорски огради Старо Васили-
ко. С групата си Георги Костади-
ев ще подпали турската пресел-
ническа махала. Брадварите ще 
насекат телеграфните стълбове. 
Сигналът за нападение ще стане 
с бомба, хвърлена от групата на 
Герджиков. Знакът за отстъпле-
ние ще дойде от тръбата на Ха-
лачев.

Планът за нападението на Ва-
силико е окончателно съставен. 
Отпочинали момчетата се гру-
пираха. Всичко ставаше при ви-
соки разговори и шеги. Не пазе-
ха тишина и не се криеха. Булото 
на тайнственост и тревога бе от-
хвърлено. По време на вдъхно-
вената реч на Герджиков морето 
светна откъм Махияда. Руската 
ескадра във водите на Черно 
море започна своето учение. 

Запалил турската махала, 
Костадиев се устреми да под-
пали село Потурнак. Бягаха по-
турначани и войни към близкия 
пост и морето. Групата на Гер-
джиков обхвана северния бряг. 
Селяновата група южния бряг на 
Василико. С бомбен гръм напад-
наха казармата. Ехтеше тръбата 
на Халачев. Във въздуха цареше 
продължителния възглас Ура! . 
Казармата бе оградена. Въстани-
ческият залп принуди стрелбата 
на турците да замлъкне. Излиш-

на се оказа назапалващата се 
бомба на Силянов. Превзет бе 
хюкюмата. Пленен бе турчин в 
полицейски мундир и още трима 
полицаи. Петима от полицаите 
успяха да избягат. Пленени бяха 
морски офицер и началника на 
пристанището. Заловиха начал-
ника на телеграфопощенската 
станция. Не успяха да отворят 
желязната каса в хюкюмата. 
Ключовете бе отнесал избягали-
ят каймаканин. 

Бушуваше пожар в мюсюл-
манската махала. Задушаваше се 
градчето. С чувал цигари от тю-
тюневия монопол Искюплиата 
зарадва другарите си. Пленени-
те турски служители помолиха 
да бъдат изпратени в България, 
вместо в Турция. Някои от тях 
нямаха пари. Дадоха им от пле-
нените пари на телеграфопощен-
ската станция. Доведоха и 
двамата ранени по време на 
сражението. Раните им бяха не 
от турски куршуми, а от куршу-
ми на освободителите. В Бургас 
ампутираха ръката на руснака 
Неколий. Осакатя доблестният 
четник не от вражи куршум, а от 
собствен. 

Коне за пленените взеха от 
Василико и македонските въг-
лищари. Препратиха ги в Бур-
гас. Турското население избяга 
по море и по суша. Избягаха и 
войниците от василиковските 
казарми. Комитите можеха да се 

поздравят с победата и да орга-
низират новата власт на освобо-
деното Василико. Халчев с чет-
ниците си се върна в участъка 
си. Двадесет дни българите от 

участъка на 
Халачев се 
радваха на 
с п е ч е н а т а 
си свобода. 
И тогава от 
юг настъпи 
турската вой-
ска. Запали 
подред Ре-
зово, Блаца, 
М а д ж у р а , 
Пергополу. 
Изпратените 
разузнавачи 
в Мидия не 
се върнаха. 
Настъпилата 
войска пле-
ни мъжете, 
неуспели да 
се изтеглят с 
общата коло-
на на бежа-
нците. Пре-
пратиха ги 
към одрин-
ския затвор. 
Нареждането 
на ГРБТ бе 
да се орга-
низира прех-
върлянето на 
населението 
в България. 
Близо бяха 
укрепилите 
се в Малко 
Търново гар-
низони. От 
юг настъпва-
ше войската. 
Над подгоне-
ното населе-

ние надвисна ужасът на погрома. 
Правителството на Ферди-

нанд заповяда на българските 
погранични войски да затворят 
границата за бежанците. Грани-
чарите не спазваха заповедта. Те 
не бяха кобурги. 

---
След Илинденско-Преобра-

женското въстани Димитър Ха-
лачев  се връща на военна служ-
ба. Жени се за Мария, с която 
има двама сина – Тодор и Желю. 
Като умира съпругата му и оста-
ва сам, Димитър Тодоров Хала-
чев отива да живее в село Извор 
при сестра си Бърза Домузчие-
ва. Работи като библиотекар и е 
училищен настоятел. Умира на 
27 март 1952 година в село Из-
вор, Бургаско. 

На 25 март 2004 г. в Извор е 
основана тракийска организа-
ция, която носи неговото име, а 
на 20 август 2006 г. Тракийско 
дружество Димитър Тодоров 
Халачев  поставя паметник на 
гроба му и президентът Георги 
Първанов, съпругата му исто-
ричка и специалистка по маке-
доно-одринското революционно 
движение Зорка Първанова, ди-
ректорът на Националния исто-
рически музей Божидар Дими-
тров и почетният председател 
на Тракийско дружество Екзарх 
Антим I  в Бургас Маруся ю-
бчева откриват паметна плоча 
пред сградата на клуба. 
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Въпросът за изтегляне-
то на българската армия 
от Беломорието е поста-
вен изрично от Чарчил и 
Идън в разговорите им 
със Сталин и Молотов (от 
9 до 11 октомври 1944 г.). 
Това е предварително „ус-
ловие, без което не може“ 
(Conditio, sine qua non!), за 
да започнат преговорите за 
сключване на примирие. 

Прив рзаността и 
овта на тракийските 

ари к  е о орска 
раки  е пос ови на  

те  нари ат с най ск пи 
и ена  „Златна Тракия“, 
„Каматна (Хубава) Тра-
кия“… През последните 
години бяха написани де-
сетки краеведчески изслед-
вания за селища от Западна 
Тракия. В тях личи голя-
мата привързаност и обич 
на авторите – потомци на 
тракийските бежанци, към 
родните селища на техните 
предци. Като илюстрация 
ще цитирам написаното 
от авторите на историята 
за село Доганхисар, къде-
то „въздухът винаги носи 
аромата на цъфнали ба-
деми или божур, на риган, 
пирен, драналика, зелени-
ка, кумбарика… Природа 
и хора тук са слети в едно 
слово, Доганхисар – Гра-
дец, откърмило... титана 
на южнородопското рево-
люционно движение срещу 
турското робство – Капи-
тан Петко войвода.“ Пото-
мци на тракийски бежанци 
масово започнаха да по-
сещават родните места на 
своите предци. За това спо-
могна и книгата на Дими-
тър Шалапатов за българ-
ските християнски селища 
в Беломорска Тракия, в коя-
то наред с някогашните са 
дадени и сегашните гръцки 
наименования на селищата.  
Писателят Никола Инджов 
определя книгата като „ве-
ликолепен фотоалбум за 
българското Беломорие, 
като пътеводител през ис-
торията и днешния ден“.  
Вече над десет години, вся-
ка година фондация „Д-р 
Димитър Щерев“ органи-
зира и спонсорира поход 
„По стъпките на тракий-
ските мъченици от есента 
на 1913 г.“. Председател на 
фондацията е известният 
лекар проф. Атанас Щерев, 
потомък на бежанци от Бе-

българи са близки до тради-
ционната фолклорна група 
на родопчаните (рупците). 
Това не е случайно. Много 
български християнски се-
лища в Беломорска Тракия 
населяват югоизточните 
ридове на Родопите (Сачан-
ли, Манастир, Доганхисар, 
Голям Дервент, Малък Дер-
вент и др.).

По темперамент тра-
кийските българи се раз-
личават от македонските. 
Отново ще се позовем на 
Антон Страшимиров. Спо-
ред него македонецът е 
„неспокоен", „сангвинично 
буен“, „необуздан в бой“, 
„дайте му да се бие в гър-
дите, да декламира и да се 
жертва“. Тези черти не са 
типични за западнотракий-
ските българи.

Умереността на тракий-
ците от Беломорието и Од-
ринско граничи понякога 
и с онова, което нарекох в 
една от моите книги „тра-
кийска стеснителност“.  
Писателят Никола Инджов 
– сам потомък на български 
бежанци от село Манастир 
– отбелязва, че „тракий-
ските българи са хора със 
стеснителна памет“. Едно 
симпатично качество, но в 
случая донякъде попречи-
ло разорението на тракий-
ските българи през 1913 г. 
(нямащо „равно в новата 
ни мъченическа история“, 
акад. Милетич) да заеме 
трайно място в българска-
та историческа памет. Раз-
бира се, тази констатация 
не снема отговорността от 
родните историци и писа-
тели. Едва ли Батак или ге-
роизмът на опълченците на 
Шипка щяха да заемат та-
кова място в историческата 
ни памет, ако не беше гени-
алният поет Иван Вазов.

Î Î Å Å È Å ÍÀ 
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ломорска Тракия (село Ба-
лъкьой, днешно Мелиа). 

Може да се говори да 
едно етв рто д ховно за
вр ане на потомците на 
тракийските българи към 
Беломорска Тракия.

РУ О  
С НОС   

П С ОС
С възхищение за тези 

характерологични черти 
на българите от Беломор-
ска Тракия говори Пол Ру-
сел, директор на финанси-
те на Междусъюзническа 
Тракия (управлението на 
френския генерал Шарпи 
– от октомври 1919 до май 
1920 г.). В рапорт до глав-
нокомандващия на съгла-
шенските войски на изток 
– генерал Франше д'Еспре, 
той пише: „Два елемента 
си оспорват бъдещето в 
страната, като оставим 
на страна турците, кои-
то отдавна трябва да си 
отидат там, от където са 
дошли… У днешните по-
томци на древните гърци 
почти нищо не е останало 
от това, което величаем в 
тяхното минало… Без вся-
какво съмнение бъдещето 
на тази страна принадле-
жи на това младо и кораво 
племе (българите), нада-
рено с рядко трудолюбие, 
честност и пестеливост.“ 

Тези редове е добре да 
бъдат прочетени от навъ-
дилите се през последните 
десетилетия ругатели на 
всичко българско. Какви 
добродетели са притежа-
вали само нашите предци 
– някогашните тракийски 
българи.

Един от тези някогашни 
тракийски българи е и писа-
телят Константин Петканов 
(1891–1952 г.) от Каваклия. 
В статията си „Характерни 
черти на българина“ той 
също откроява трудолю-
бието, честността и пес-
теливостта на българина. 
Неговата характерология 
се основава в значителна 
степен на наблюденията 
му върху битието и съдба-
та на тракийските българи. 
Според Петканов, трудът 
за българина е висша нрав-
ствена ценност: „Луда 
е, но е хубава и на работа 
– работна“; „Ако чакаш 
радост в къщата си, то 
чакай я със запретнати 
ръкави“; „Посред нощ да 
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За някогашните 
тракийски българи 
е характерна опти-
мистичната мисъл: 
„Червата да ти 
се влачат, казвай 
поясът ти се е 
разпасал!“ Подоб-
на метафорична 
мисъл не съм сре-
щал в други райо-
ни на българското 
етническо земли-
ще. Възможно е да 
съществува, но за 
тракийските бъл-
гари тя е типична 
характерологична 
черта, свързана с 

превратностите на истори-
ческото им битие. Това мо-
гат да кажат само хора със 
силни характери. Днешни-
те поколения обичаме да се 
оплакваме, но като си по-
мисли човек какво са пре-
живяли нашите предци… 
Дали сегашните поколения 
биха издържали на подоб-
ни изпитания?

Може би най-впечатля-
ващата характерологич-
на черта на тракийските 
българи е благородството 
и липсата на отмъстител-
ност. Войводата Димитър 
Маджаров изказва забеле-
жителната мисъл: „В бор-
бата за справедливост и 
свобода да не се достига 
до отмъщение!“ Тази бла-
городна мисъл по-късно 
изкристализира в девиза 
на тракийските българи: 
„Не забравяйте, но не от-
мъщавайте!“. Както отбе-
лязва акад. Георги Марков, 
този девиз „звучи толкова 
благородно, че би трябва-
ло да се осъзнае и от дру-
гите съседни нам народи“. 

* * *
В резултат на големите 

исторически и социални 
трансформации през де-
сетилетията, потомците 
на някогашните тракийски 
българи се пръснаха и раз-
месиха сред останалото 
население на България. 
Това е част от общия про-
цес на преливане и размес-
ване на старите български 
традиционни диалектни и 
фолклорни групи, които 
съществуваха в историята 
на българския етнос. Ве-
роятно редица от разглеж-
даните характерологични 
черти на тракийските бъл-
гари също са претърпели 
своите трансформации в 

съмне, посред 
нощ ставам“… 
Що се отнася до 
пестеливостта, 
Петканов отбе-
лязва, че бъл-
гаринът печели 
пари за да си 
купи земя, доби-
тък, стопански 
принадлежнос-
ти. Жълтици-
те се връзват в 
девет възела: 
„Бели пари – за 
черни дни“. До-
като по отноше-
ние на парите 
българинът проявява трай-
на пестеливост, то за хляб, 
жито и другите домашни 
произведения той е щедър: 
„Гостоприемството е ук-
рашение на българската 
къща“. Българинът посре-
ща гостите сърдечно – сла-
га им богата трапеза. Там, 
където гостоприемството е 
в култ, не може и дума да 
става за скъперничество.

Илия Бешков обрисува 
приятеля си Константин 
Петканов по следния на-
чин: „Коста е български 
селянин, който оре и жъне 
добре, пее хубаво, говори 
искрено, играе и танцу-
ва като дедите си и пла-
че само от умиление. Той 
стана писател, защото 
искаше да замени загубе-
ните земи, дом и слънчеви 
радости с думи, написани 
на лист, чиято белинá го 
свързваше със светлината 
на беломорското небе.“ 

В тази забележителна 
характеристика на Кон-
стантин Петканов, напра-
вена от Илия Бешков, са 
въплътени редица най-ха-
рактерни черти на няко-
гашните тракийски бълга-
ри изобщо.

НС Р НОС  
У Р НОС

Тракийските българи от 
Беломорието и Одринско по 
характер и ум са умерени 
и балансирани. Писателят 
Антон Страшимиров отбе-
лязва, че „българинът по 
Одринско и из Родопите е и 
в политическите борби по-
степенен, отколкото чове-
кът в коя да е друга от бъл-
гарските групи“. От гледна 
точка на разглежданите 
характерологични черти – 
умереност, балансираност и 
постепенност, тракийските 

рамките на общия про-
цес на трансформация на 
българския национален 
характер. 

Въпреки големите со-
циални трансформации, 
потомците на тракийски-
те българи продължават 
да съхраняват своята ис-
торическа памет. За това 
съдейства и дейността на 
родо ивата арска 
ор аниза и  С з на 
тракийските др ества 
в ари

Въпрос на морал, дълг 
и почит към хилядите не-
винни жертви, дадени от 
тракийските българи през 
1913 г., е да не бъдат заб-
равени. Неблагодарни ще 
бъдем, ако не защитим 
тяхната памет. Историята 
се изучава, за да се вземат 
в „снет вид“ ценностите, 
създадени в миналото, да 
почерпим поуки и образци 
от него.
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Българската Асоци-
ация на спортистите 
от малките градове. 
Росен Босев е предсе-
дател на тракийското 
дружество в Симео-
новград и радетел на 
тракийската кауза.

Почетното звание 
бе връчено на Росен 
Бонев от кмета на 
общината Божин Бо-
жинов на тракийския 
събор край манастира 
Света Троица  в Са-

кар планина, където 
се провежда и турнир 
по борба. Присъст-
ващите аплодираха 

бурно Росен Бонев. С решение на Цен-
тралното ръководство на Съюза на тра-
кийските дружества в България  Росен 
Бонев е удостоен с възпоменателния 
медал !75 години от рождението на 
Капитан Петко войвода.

Брой 13  12 юли 2019 г.
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Да бъде удостоен със 
званието Почетен граж-
данин  на Тополовград 
симеоновградчанинът Ро-
сен Бонев. Това гласува на 
заседанието си през месец 
април Общинският съвет 
на Тополовград. Предло-
жението внесе кметът на 
община Тополовград Бо-
жин Божинов. Мотивът за 
удостояването на Бонев е 
за съществен принос в раз-
витието на спорта. Родени-
ят през 1957 г. Росен Бо-
нев е общински съветник 
в Симеоновград, треньор 
и президент на местния 
клуб по борба Вълко Кос-
тов . От 22 години оглавява Комисията 
по борба в Българската асоциация на 
спортистите от малките градове. Той 
е Официалното връчване на званието 
ще стане през юни, когато се провеж-
да турнирът по борба край манастира 

À  Ê      

На 22 юни т.г. се проведе за 10-ти път националния фол-
клорен фестивал Кехлибарен грозд 2019  в с. озен, об-
щина юбимец.

Организатори са читалище Просвета – 1925  и кмет-
ството със съдействието на Община юбимец и Институ-
та за етнология и фолклористика към БАН. Двудневната 
проява бе под патронажа на Министерството на културата. 
Тракийският хор към тракийското дружество Яни Попов  
– Ивайловград получи специалната награда на журито – 
златна статуетка и парична премия.

НАГРАДА ОТ „КЕХЛИБАРЕН ГРОЗД“

ÂÅ ÎÂÅ Å ÍÀ Ñ ÀÍ À

Ñ ÏÅÑÍÈ Å ÍÀ 
ÌÀÍÎ  ÌÈÕÀ ÎÂ

На 17 август 2019 г. Община Малко Търново и Съюз 
на тракийските дружества в България организират ед-
нодневен  детски пленер по изобразително изкуство 
“Цветовете на Странджа“. Пленерът ще се проведе 
на историческата местност „Петрова нива“ по време 
на Националния възпоменателен събор, посветен на 
116-та годишнина от Илинденско – Преображенското 
въстание. Целта му е да се популяризират  история-
та, културата и природата като извор на творческо 
вдъхновение за дeцата.За участие ще бъдат поканени 
представители от ателиета за изобразителни и при-
ложни изкуства. Всяка група ще се състои от ръко-
водител и трима участника, на възраст от 12 до 16 
години. По време на заниманията децата могат да  
работят и с природни материали – дърво, камък, кера-
мика, текстил и др.Пленерът няма конкурсен характер.

Община Малко Търново поема разходите за транс-
порт, който включва извозването на участниците от 
гр. Бургас до м. Петрова нива и обратно, и храната. 
Участниците в пленера трябва да си носят работни ма-
териали. Максималният формат на рисувателния лист 
е 35 х 50 см. С творбите от пленера ще бъде уредена 
изложба на открито.За допълнителна информация и 
контакти: Дирекция „Култура, образование и спорт“ – 
05952 / 30-77; Мария Патронова – 0885 44 68 12

На 17 август т.г на „Петрова 
нива“, край град Малко Търново, ще 
се проведе Трети фолклорен конкурс 
„С песните на Манол Михайлов“. Той 

е посветен на 60-годишния юбилей на странджанския 
народен певец. Организатори са Община Малко Тър-
ново, народно читалище „Просвета – 1914“ – Малко 
Търново. Националният фолклорен конкурс ,,С песни-
те на Манол Михайлов” има за цел да предостави 
възможност за изява на индивидуални изпълнители и 
фолклорни колективи от страната, които изпълняват и 
песни от репертоара на Манол Михайлов.И да се сти-
мулира интереса на все повече млади хора към фол-
клорното богатство на България. В раздела „Изворен 
фобклор“ индивидуалните изпълнители са в пет групи: 
до 7 години, от 7 до 11, от 11 до 14, от 14 до 18 и над 
18 години. В същия раздел има две групи до 18 и над 
18 години. Едната от песните задължително трябва 
да бъде от репертоара на странджанския народен 
певец Манол Михайлов. Конкурсът е със състезате-
лен характер. Във всяка възрастова група ще бъдат 
раздадени първа, втора, трета награда и поощрител-
ни награди. Най-добре представителият се участник  
получава най-високата награда – приз на името на 
Манол Михайлов. Има и специална награда на кме-
та на Община Малко Търново. Заявки за участие се 
приемат в срок до 5 август 2019 година на: e-mail: 
kostadin_mihailovv@abv.bg ; patronova_marija@abv.bg и 
телефони: 0879 122 529; 05952 3070; За допълнителна 
информация: www.malkotarnovo.org – Fasebook: МА-
НОЛ МИХАЙЛОВ. Всички разходи по пребиваването 
и пътуването са за сметка на участниците.

ПРЕДСТОЯЩО

Българската Асоци-Да бъде удостоен със 
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На 17 август 2019 г. Община Малко Търново и Съюз 

на тракийските дружества в България организират ед-
нодневен  детски пленер по изобразително изкуство 
“Цветовете на Странджа“. Пленерът ще се проведе 
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Света Троица  в Сакар планина, кое-
то е прецедент. Роденият през 1957 г. 
Росен Бонев е общински съветник в 
Симеоновград, треньор и президент на 
местния клуб по борба Вълко Костов . 
От 22 г. оглавява Комисията по борба в 

Хасковският ансамбъл за народ-
ни песни и танци“ Китна Тракия“ и 
дамската певческа група „Тракийска 
дъга“ при читалище „Тракия – 2008“ 
бяха специални гости на Национал-
ния фолклорен фестивал „Кехлиба-
рен грозд 2019“ в с. Лозен, общи-
на Любимец. На откритата сцена в 
центъра на селото певци, танцьори 

и оркестранти за пореден път пока-
заха своите постижения в пресъз-
даването на тракийския фолклор.

Фестивалът се проведе за 10-
ти път. Организатор е читалище 
„Просвета-1925” и кметството със 
съдействието на Община Любимец 
и Института за етнология и фолкло-
ристика към БАН. Двудневната про-

ява бе под патронажа на Министер-
ството на културата.

Ансамбъл „Китна Тракия“ се 
представи и на традиционния сели-
щен празник на община Минерални 
бани. Жителите и гостите в нацио-
налния курорт аплодираха богата-
та концертна програма на лятната 
естрада.

Съюзът на тракийските дружества в България, 
Съюзът на българските писатели и итератур-

ният салон Тракия  обявяват

КОНКУРС
за стихотворение и есе 

за Капитан Петко войвода

Конкурсът е посветен на 175 години от рож-
дението на легендарния войвода и революцио-
нер. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени 
на 18 декември – рождения му ден.

Предлаганите за конкурса стихотворения и 
есета трябва да бъдат изпратени на адрес: 1000 
София, ул. Стефан Караджа  7 А, Съюз на тра-
кийските дружества в България (за конкурса) –
електронния адрес на вестник Тракия  или на 
e ai : estt a ia a . . Крайният срок за из-
пращане на творбите е 31 октомври 2019 г.

     
Ще бъдат присъдени първа, втора и трета на-

града за стихотворение и първа, втора и трета 
награда за есе.



до подножието на скалите. 
Най-лесно ще се ориенти-
рате, достигайки до ниска 
каменна постройка в средата 
на нивите. Директно от нея 
в посока скалите се намира 
и началото на изоставената 
пътека за гробниците. Не по-
вече от 10 минути нагоре по 
бетонните стъпала се стига 
до самите скали. Двете гроб-
ници представляват дълбоки 
ниши, ориентирани на запад. 
Вътре ще откриете древни 
рисунки на геометрични фи-
гури, а отвън - панорамна 

гледка към долината на Арда 
и близката скална арка край 
с. Орешари.

Наблизо се намират 
скалните ниши Кован кая и 
абразивните кладенци край 
стената на яз. „Студен 
кладенец“ 

КР ПОС  Р
Бялград , една от най-

запазените крепостни кули 
в България, се крие в меките 
хълмове край пограничното 
село Гугутка. Пътят започ-
ва от нивите край селото и 

се движи покрай реката в 
продължение на около час. 
Освен жаби тук ще срещ-
нете черни щъркели и още 
много видове птици. След 
като пресича три поляни, 
пътят тръгва нагоре по хъл-
ма на крепостта и след около 
20 минути достига до раз-
клона  за крепостта. Той 
представлява стара дреха, 
вързана на клон, и трудно 
забележима пролука в хра-
стите. Крепостта от края на 

II век се намира на върха 
на малък хълм с изглед към 

долината на Бяла 
река и съседни-
те хълмове. Сте-
ните от над 8 м, 
зад които някога 
са стояли три 
жилищни етажа, 
днес са почти 
непокътнати. С 
известно уси-
лие може да ги 
изкачите за още 
по-добра гледка 
към околността. 
Крепостта не е 
добре проучена, 
но вероятно тя е 
била центърът на 
феодално селище.

Наблизо се на-
мират меандри-

те на Бяла река

С   
С О

Много от пътищата в тази 
част на Родопите са в лошо 
състояние и с всяко изгуб-
ване  по  или по карта 
трябва да сте подготвени за 
изненади. Главният път меж-
ду Ивайловград и Момчил-
град например изглежда като 
гръбнак на всяко пътешест-
вие в района, от който удобно 
да се спуснете към различни 
села и забележителности на 
север или на юг. За съжале-
ние в момента той е в недо-
вършен, изоставен ремонт 
- някои участъци са без ман-
тинела и маркировка, а други 
изцяло без асфалт. Много от 
третокласните пътища също 
са отдавна изоставени. От-
делете повече време и пове-
че търпение, ако минавате 
например по пътя Долно 
Градище - Долни Воден - 
Маджарово, както и Пчелари 
- Падало - Белопопци. 

Меките хълмове на Из-
точните Родопи са на зна-
чително по-ниска надмор-
ска височина от останалата 
част от планината - средно 
малко над 300 метра. Тем-
пературите тук са високи, а 
най-доброто време за посе-
щение е през пролетта или 
през ранната есен. Много от 
маршрутите са изложени на 
слънце, което ги прави пре-
дизвикателство за горещите 
летни месеци. Посещението 
в такъв момент задължител-
но трябва да бъде подсигуре-
но със слънцезащитен крем, 
крем против насекоми, шап-
ка и изобилни количества 
вода. Добрата новина е, че 
на много места по пътя ще 
видите чешми, на които да 
се разхладите. 

ото: ария анолова

Брой 13  12 юли 2019 г.
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МАРИЯ МАНОЛОВА 

 Източните Ро-
допи са място, на 
което няма почти 
никаква причина да 
бъдеш. В гънките 
на планината тук 
се крият стотици 
древни светилища, 
но достъпът до повечето от 
тях е възпрепятстван. Селата 
още пазят топлината на от-
минали векове, но рядко има 
кой да чуе историите им. В 
горите има стотици красиви 
видове, но гледките са дос-
тъпни за малцина. Повечето 
хора ще се сетят за големи-
те археологически открития 
като древния комплекс Пер-
перикон или светилището 
Татул. Но има и друг подход 
към тази част на планината 
- да се загубите нарочно, за 
да откриете по-интересните 
места и истории. Предлага-
ме поглед към четири такива 
по-малко познати места.

У  К Н  
С всеки завой пътят към 

Глухите камъни става по-зе-
лен и по-тих. Скалите, в кои-
то сякаш с магия са изсечени 
над 450 ниши, се намират в 
източнородопския рид Гора-
та, на пътя между с. Малко 
градище и Ивайловград. На 
около 8 км след селото има 
малка отбивка с беседка. От-
там тръгва черен път, който 
води към светилището. Пъ-
теката (минава се за около 40 
минути) е равна и спокойна 
и без предупреждение из-
правя посетителите срещу 
първата вертикална стена с 
десетки ниши на метри над 
земята. Все още няма отго-
вор на въпроса как са съз-
дадени нишите, но вероятно 
са служили като погребално 
светилище, в което са поста-
вяни урни с праха на загина-
ли траки.

Пътеката се вие покрай 
няколко подобни скали, до-
като достигне до най-висо-
ката част на масива. Тук се 
открива гледка към съседни-
те хълмове и язовир Ивай-
ловград . На това място през 
V-VI в. се появява християн-
ска църква, която в момента 
е обект на археологически 
разкопки. В скалата вдясно 
обаче ясно личат следи от 

Източни РодопиИзточни Родопи
за откриватели

Няколко затънтени места, където 
да се загубиш с удоволствие

по-древна и 
митична дей-
ност. В камъка 
са изсечени 
н и ш а - о л т а р 
и двайсетина 
стъпала, които 
водят до още 
по-внушител-

на 360-градусова гледка към 
околността и площадка, на 
която вероятно древни жре-
ци са извършвали своите 
ритуали.

Проучванията на това 
място започват едва през 
2008 г. и продължават бавно 
и до днес. Подобно на мно-
го от светилищата в района 
вероятно то е било активно 
от ранножелязната епоха и е 
продължило да съществува 
с навлизането на Римската 
империя и християнството. 
През III в. оттук минават 
рицарите от четвъртия кръс-
тоносен поход, с което затих-
ва и животът на това място.

Наблизо се намират древ-
ната крепост „ фрем“ и 
язовир „ вайловград“

РО О

Маджарово е сред по-
известните дестинации в 
района най-вече заради при-
родозащитната дейност на 
Българското сдружение за 
защита на птиците. Пове-
чето посетители на втория 
най-малък град в България (с 
население между 300 и 700 
души, в зависимост от източ-
ника) идват тук, за да наблю-
дават семействата белоглави 
и египетски лешояди, които 
гнездят в околните скали. 
Заслужава си обаче и разход-
ката с каяк надолу по тече-
нието на р.Арда. Тук реката 
прави няколко широки завоя, 
до които няма човешки дос-
тъп от друго място, но кипи 
животът на черни щъркели, 
скални дроздове и десетки 
други видове.

Наблизо се намират скал-
ният кръг Кромлех край с. 
Долни Главанак и тахан-
джийницата в с. Бориславци

СК Н  РО Н
КР  С  П Р

 Стигането до древни-
те скални гробници край с. 
Пчелари не е трудно, но ще 

се хареса 
н а й - в е ч е 
на тези с 
изследова-
телски дух. 
Гробниците 
се намират 
край пътя 
между с. 
П ч е л а р и 
и изоста-
веното с. 
О р е ш а р и 
и откриват красива гледка 
към р. Арда, с. Поточница 
на отсрещния й бряг и вли-
ващата се наблизо р. Крумо-
вица. Най-близкият достъп е 
през необозначена отбивка 
вдясно от пътя в посока с. 
Орешари. Черният път про-
дължава няколкостотин ме-
тра, докато не се озовете по 
средата на няколко ниви, от 
които се открива гледка към 
белия скален венец и гроб-
ниците. Може да изберете 
сами своя маршрут през ни-
вите и коларските пътища 

 Скалните  ниши „Глухите камъни“

 До скалните  гробища край с. Пчелари се 
стига след около час разходка край р. Арда

 Крепостта Бялград край с. Гугутка е 
една от най-запазените в България




