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ДЪХ НА МАСЛИНИ И ИСТОРИЯ

Придружаваха нашето без-
крайно въодушевление „Сир-
таки“, по целия ни път в Гър-
ция от 31 март до 4 април 2018 
г. Група морски добруджанци 
посетихме земята на Сократ, 
Дионисий, Аристофан, Ар-
химед, Питагор, Солон...Този 
път в Беломорска Тракия, по 
точно в гр. Кавала и неговите 
околности, за да се убедим, 
че тук още ухае на нашенско, 
тъй като три пъти е било бъл-
гарско. Още през 837 г. хан 
Пресиян, с паметен надпис в 
гр. Филипи, недвумислено ни 
съобщава за принадлежността 
на тези земи към България, 
където са го наричали Мору-
нец. После през 1912- 1918 г. и 
накрая от 1941- 1944 г., когато 
в гр. Кавала е имало българ-
ско полицейско управление, 
в което са изтезавани гръцки 
патриоти /има паметна плоча 
преди имарета в стария град- 
сега там е пета гимназия/. 
Преди да влезем в Кавала, 
посетихме селището Кипиа, 
което ни изненада с уникален 
музей на восъчните фигури / 
както на мадам Тюсо/, рожби 
на скулптора Теодорос Коки-
нидис, общо 26 на брой, изра-
ботени с вкус и вълнуващи до 
съвършенство прилики, като 
започнем от Андреас Папанд-
реу, Константин Караманлис, 
Аристотел Онасис, Милена 
Меркури, Мария Калас, Май-
къл Джексън, Мадона, Елвис 
Пресли, принцеса Даяна...
Браво на младия скулптор, 
който създава такава извест-
ност на такова малко гръцко 
селце и го превръща в значи-
ма туристическа дестинация.
Самата Кавала е основана 
през VIв. пр. Хр. , град, в 
който сега цари спокойна ат-
мосфера и в днешно време за 
отбелязване е, че тук много 
имоти се закупуват от българ-
ски инвеститори. Град, който 
е управляван през времето от 
ломбарди, византийци, ос-
манци... Но въпреки всичко, 
тук българският дух е жив, 
защото ни посрещнаха пред-
ставителките от Асоциацията 
на българските училища в 
Гърция-г-жа Силвия Гочева и 
г-жа Таня Колева от училище 
„ Св . Иван Рилски”. Чухме се 
по телефона и с директорката 
на училище „Азбука“ в град 
Ксанти- Виолета Джонджоро-
ва- Йоанадис, които  поканих-
ме на Международния  фести-
вал „Българско наследство“ от 
24 – 26 август 2018 г.в Балчик.
Много ни впечатли акваед-
уктът /водопроводът/ Кама-
рес, сътворен от древните 
римляни и сериозно ремонти-
ран през 1550 г. от Сюлейман 
Великолепни, който го възста-
новява напълно. Съоръжение-
то е на две нива и снабдява 
града с вода, идваща от изво-
ри на 6 км. разстояние. Той е с 
дължина 280 метра, висок 52 
метра и има 60 арки с разли-

чен размер. 
Град Кавала в миналото е бил 
известен тютюнев център, тук 
неслучайно са се снимали ка-
дри от известния български 
филм „Тютюн“. 
Тук е роден албанецът Моха-
мед Али паша /1769- 1840/, 
известен градоначалник на 
Кавала, отгоре на туй и султан 
на Египет /погребан е в Алек-

сандрия, като основополож-
ник на съвременен Египет/. 
От нашата екскурзоводка 
Вили Тасева, разбрах, че тук 
са родени: българинът ком-
позитор Иван Ангелов,  гръц-
кият просветител Теодорас 
Кавалиогис, художникът Ум-
вертос Аргирос...
 Възторгнат останах, когато 
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ни съобщиха, че на 27. 10. 
1912 г., без да се произведе 
и един изстрел, градът е пре-
взет от нашето Македонско- 
Одринско опълчение, между 
които са били: Михаил Чаков, 
Пею Яворов, бащата на поета 
Никола Йонков Вапцаров..
След междусъюзническата 

война, на 10. 8. 1913 г., град 
Кавала е предаден на гърците. 
Все истории във вреда на бъл-
гарската политика и диплома-
ция, във вреда на България. /
Щото винаги сме били здрав 
народ и калпава държава/. 
Иначе градът е амфитеатрал-
но разположен и създава илю-

зията, че е голям град /но на-
селението разбрах, че е 60 000 
жители, които се движат по 
тесни павирани улици и раз-
кошни площади, с много мага-
зини и нощни клубове, които 
след обяд не работят./  Богат 
археологически музей, Музей 
на тютюна, на маслината. Ве-

личествени църкви-“Св. Бого-
родица „и“ Св. Петър“. Тук се 
провежда големият фолкло-
рен фестивал „ Космополис“, 
празници, посветени на гроз-
дето, картофите, маслините, 
свободата… Градът е важна 
връзка с техните острови. 
 Гърция притежава 3 500 ос-
трова, но са обитаеми около 
350. Ние потеглихме към най-
близкия - о. Тасос-  с площ 
391 кв. км. с ферибот от прис-
танище Керамоти. В миналото 
богат на злато, желязо...Още 
със слизането на острова, от-
далеч се вижда сградата на 
немската проучвателна компа-
ниа „Спайдъл“, която за крат-
ко време през 1912 г. е била 
българска казарма. Екзотика, 
мраморни кариери, безкрай-
ни маслинени плантации-над 
1 милион дървета, някои на 
възраст 900 години. Добива 
се прекрасен, студено пресо-
ван, зехтин. Ние посетихме 
такава рафинерия в селището 
Панагея при фамилията Соти-

роли, които вече 103 години 
произвеждат зехтин. Младата 
собственичка от същата фа-
милия ни съобщи, че от 100 
кг. маслини се получават 20 
л. зехтин. На час се обработ-
ват един тон маслини, като 
заетите в производството са 6 
човека.  Посетихме и жен-

ския манастир „Арх. Миха-
ил“, където жените, които 
бяха с панталони, им дадоха 
поли за обиколката. 
 Близо 100 км. изминахме по 
крайбрежната ивица на о. Та-
сос- ослепяващо тюркоазено 
синьо, мека топлина, не само 
от слънцето.  М р а -
морни кариери, изобилен су-
венирен пазар, прелюбезни 
продавачи и плажове до наси-
та...
 Тук се възражда инстинктът 
за интимност, тук се разпал-
ва човешкото въображение, 
където само един мъжки глас 
може да прошепти:-  Ах, кол-
ко си хубава, колко истинска 
си ти! За да продължи сло-
вото в тайнствено докосване 
помежду ни, в името на пъ-
тешествието, на търсещия 
приключения човешки дух, 
когато отново и задължително 
сме заедно на път. 
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