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КЪМ КАВАЛА! ПО-БЪРЗО ...

Пътят ни нататък бе почти същия. Слабо движение, 
пустеещи ниви, тук-таме пустеещи маслинени горички. Пак 
минахме някое и друго село. Още на идването ни дотук в две- 
три от селата ни бяха направили впечатление внушителните 
надписи „Неа демократия“ рисувани с черна боя по балконите. 
Прещракна ми, че става дума за партията на Мицотакис 
„Нова демокрация“, но сметнах, че това са лозунги. Тук 
някъде обаче срещнах закачена на стената табела „ПАСОК“ 
и изведнъж заключих, че това са партийните клубове на двете 
основни партии в Гърция. Съзнанието ми бе изчислило и това, 
че партията Нова демокрация е богаташка партия, личеше 
си по хубавите сгради, наети за клубове, докато ПАСОК - 
социалистическата - е бедняшка. Такава ми се мерна табелата 
на ПАСОК. Но имаше и нещо по-важно. Нещо невидимо, 
нещо носещо се по въздуха предвещаваше, че „Нова 
демокрация“ е във възход и нищо не се знае в едни следващи 
избори дали няма да катурне Папандреу. Доколкото обаче 
знаех, в скоро време не се предвиждаха законодателни избори 
Гърция. Те бяха преди пет години, точно по времето, когато 
нашият приятел Тодор Стефанов, с жена си, балдъзата и 
домашната приятелка пътуваха на „барабан“ из Гърция. 
ПАСОК, заедно с комунистите, току-що бил спечелил изборите, 
затова по села и градове ликуващият народ е спирал тромавия 
Москвич на Тодора, стискал им е ръцете най-сърдечно с 
възгласите: „ПАСОК - социализъм - България“. Той - 
комунистът - дойде така възторжен от тази проява на 
социалистическа интернационална солидарност, бе убеден, че 
гръцкият народ е тръгнал по „светлия друм“ към комунизма.
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Сега обаче по всичко /невидимо из въздуха/ личеше, че 
нещата са се променили, че могъщи сили /капитал и народ/ 
се стремят да отхвърлят и онзи „капиталистически 
социализъм“ гдето им го донесе партията на Папандреу. Ами 
ще падне от власт ПАСОК, разбира се. Да вземеш власт е 
лесно - по-трудно е да я задържиш - 70 години, 42 години. 
Стискаш яко тоягата на властта и ... трошиш. Трошиш 
морално, физически, икономически. Ха да видим може ли 
отвътре някой да свали властта на комунистите в Съветска 
Русия, България или която и да е друга братска страна. 
Разбира се, този въпрос, сега засега, не ме засяга. Особено 
пък в тези дни, когато съм тръгнал на курорт, на едно чудесно 
пътуване до морето, Бялото море. После - има време - после 
ще се занимаваме с политиката.

Все още пътуваме сред обширно поле, сред адска жега. В 
ляво се издигат голи нерадостни чукари. Така ли голи са били 
тези хълмове, или човешка ръка бе изсякла зеленината. 
Напукани от горещината камънаци и тук-таме жалките дрипи 
на храстите. На дясно гледката беше по-освежаваща: гъста 
горичка от дървета с богати бухнали корони.

Изведнаж от двете страни на пътя се разпростря ограда, 
телена ограда на малки ромбчета.

- Пристигаме в древния град Филипи - важно изговорих 
аз. - Седемнадесет километра от Кавала.

През оградата личаха останките на древния град, неми, 
спокойни и до днес запазили величието си. В кадъра на 
фотоснимката попаднаха две дорийски колони, спокойно и 
грациозно стъпили върху каменни стъпала, изкачващи се към 
.... Към къде? Към Акропола, към един „селебър форум“. 
Пътят, по който вървях, не е ли същата „Виа Игнация“, 
тръгваща от Рим, минаваща по земите на траките и свършва 
в Солун? В най-дългата и богата улица на града Одос Егнатия.

Върху пластовете на античното, на класическото - гръцко 
следват пластовете на старохристиянското. Базиликата /част 
от нейните руини пак попадна в кадър/, в която историята
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или легендата твърди, че е проповядвал свети Павел и е 
покръстил Лидия, първата жена - европейка, възприела 
християнството.

- Брей, пак много знаеш бе - учуди се жена ми.
- Знам, вятър знам. Мъча се да превеждам от френски от 

този проспект, гдето е в джоба ми.
Погледът случайно се плъзна от другата страна на шосето, 

към високите голи хълмове.
- Виж, виж - извика късогледата ми жена. - Какво се 

мержелее в основите на хълма.
Вторачихме погледите си. В бялата сивота на голите камъни 

се спускаха прави ленти, събиращи се във фокус. Малко по- 
късно окото различи и други подробности. Очертаха се в 
полукръг седалки, пътеки между тях.

- Та това е театър.
- Да, разбира се - пак важно се изказах. - Древен, класически 

амфитеатър, където и сега се представят антични трагедии 
/това също бе прочетено от бедекера/.

- Жалко, как ми се гледаше Медея на този амфитеатър.
- А пък на мен „Женско царство“ от Аристофан. Защо ще 

ти гледам трагедии. Малко ли ги има в живота, че и на театър 
ще ти ги гледам. Хиляди писатели са се постарали да разплачат 
човечеството, а десетки само - да го разсмеят.

Щракнах жена си на предния фон на амфитеатъра с пълната 
увереност, че от диапозитива нищо няма да излезе.

Пак тръгнахме. Не минахме и стотина-двеста метра, в ляво 
от пътя се открои чудесен парк. Вътре, в дълбочината му се 
виждаше някаква постройка, очевидно музея, но нямаше жива 
душа. Нека не забравяме, че туристическият сезон бе свършил 
и сега всичко е затворено. Вероятно не се играят и античните 
трагедии, а екскурзоводът се е прибрал в Кавала.

- Защо не спряхме тук, а там в шубраците и прахоляка?
- Че от къде да ти знам. Ако идвахме от Кавала, сигурно 

тук първо щяхме да спрем. А сега идваме от обратна посока. 
Като че ли за пръв път вървим наопаки.
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Движението започна да се сгъстява. На още десетина 
километра така се сгъсти, че пак силно заострих вниманието 
си. Пред нас се изпречваше грамадна височина.

- Качим ли този баир - казах аз - ще лъсне пред нас Кавала 
с Бялото море. Край, стигнахме!

Пред височината, светофар регулираше движението. Турих 
третата скорост и Трабантчо запъпли нагоре. Град Кавала 
няма жепе гара и затова целият трафик се носи от автомобилни 
коли. Ама какви коли? Грамадни тирове, стотици най- 
разнородни по калибър камиони, а леките автомобили - чет 
нямат. Плътно съм се прилепил на десния борд и пъпля 
нагоре. Нямаше кола, гдето не ме задмина.

- Още малко, още малко - давах кураж на горкото 
автомобилче.

Последен завой и ето хребета. Завих надясно и спрях пред 
новостроящ се - види се хотел, - разперил в полукръг двете 
си крила.

- Който има думи да разкаже, който има перо да опише 
- приповторих думите на Алеко и двамата с жена ми занемяхме 
пред красотата, разкриваща се под нас.

Малко по-долу започваха къщите на града. Огромни 
масивни, без покриви бели блокове, наредени амфитеатрално 
по гънките на планинските възвишения, спускайки се към 
морето. Белота, ослепителна белота. Белота, сливаща се 
незабелязано с белотата на морето. Наистина, че морето е 
бяло и който го е кръстил, никак не е сгрешил. Бяло, защото 
може би слънчевите лъчи се отразяват по гладката му 
повърхност, та го правят още по бяло. Огледално - никак не 
е силно това определение. В този ден, в този миг ние не 
видяхме по това море нито една вълничка, нито едно трептение. 
Гладко и бяло като тепсия, сливащо се с бледосинята светлина 
на небесния хоризонт. Хоризонт казах условно, защото всичко 
напред ни се сливаше в един безкрай - топъл, милващ, 
копнежен.

Долу, в ниското, незабележимо се открояваше пристанищния
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вълнолом, а над него други височини, където мощно и 
авторитетно ги бе притиснала „Цитаделата“.

Облегнати на един каменен зид ние стояхме и мълчахме. 
Няма смисъл в такива мигове да се говори, нито дори да се 
възклицава: ах, ох. В такива моменти човек трябва да се 
„любува“, да се наслаждава.

Изпаднали бяхме в нещо като еуфория. Бяха минали 15 - 
20 - 30 минути. Автомобилчето си беше починало, снимките 
бяха направени. „Прощавай възхитителен пайзаж“ - дано 
някога пак те видим - точно така, точно тук“.

А сега последна мобилизация на силите за този ден - 
първия ден в обаянието на древна и нова Елада.

Трябваше да търсим къмпинг „Кавала“, или къмпинг 
„Ирини“. Били, както е знайно, в края на града, но в кой край?

Очите, без да искаш, шарят и встрани от пътя. На всяка 
фасада, на всеки електрически стълб залепени грамадни 
плакати с портрети. Не, това не бяха певци като Бисер Киров 
или Емил Димитров. Все мъже, сериозни или усмихнати, 
снимани грос.

Ясно, ще има общински избори и това са кандидатите за 
съветници - заключих аз.

Плакатите, отпечатани на син фон, та това не ми направи 
силно впечатление. Но запомних друг плакат - на зелен фон 
- със снимката на 50-60-годишен мъж, благ, усмихнат, но по- 
простоватичък и по-беден.

- Ето пред тези плакати ще те снимам, за да покажа на 
децата какво значи буржоазно-демократични избори.

За съжаление не знаех, че синият цвят е партийния цвят 
на Нова демокрация, а зеления - на ПАСОК.3

3 При завръщането ми в София нашия печат /в. „Работническо 
дело“ бр. 294 от 21.10.1986 г. съобщи за „Резултатите от общинските 
избори в Гърция“. И в двата тура, проведени за избори на кметове 
и общински съветници, в 303-те общини на страната управляващата 
партия ПАСОК печели 147 общини, „левите сили“ към които са се
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Шосето направи последния си завой и се заби в друга 
широка и равна улица, успоредна на морския бряг. И точно 
тук - на тупика - се се откри табела „Къмпинг „Ирини“ - 
сто метра направо“. Къде направо. Да прескоча тротоара? 
Трескаво мислех, когато зърнах съседната табела „Къмпинг 
„Батис“.

Нямаше и секунда за размисъл. Автомобилното движение 
плътно ме бе притиснало и щех - нещех - завой надясно. До 
къде - дявол знае!

Пътуваме успоредно на морето, минаваме индустриалната 
част на града. Щяхме да се движим или шест или тринадесет 
километра. Язък - отиваме далеч от града.

- Може да е за хубаво - каза жена ми - освободена от 
напрежението през последните минути и възстановила 
възторженото си настроение.

На шест километра от града нова табела „Батис - бийч“ 
ни накара да завием наляво, да се спуснем към плажната 
ивица и се изправим пред рецепцията на къмпинга.

Гладни, капнали от умора, опечени от слънцето, потънали 
в пот и прах, но .... „болни, весели, свободни“.

коалирали гръцките просъветски комунисти /б. а. в Гърция има и 
троцкистка и маоистка комунистическа партия/ - 55 общини, 
„независимите“ - 27, а „Нова демокрация“ 74 общини, между които 
общините на трите най-големи града В страната Атина, Солун и 
Пирея. Това дало повод на председателя на партията Константинос 
Мицотакис да заяви, че „този факт се явява предопределящ 
политическото развитие на Гърция“. Новият кмет на Атина - 
новодемократа Милтиадис Еверт отишъл даже и по-далеч: „Победата 
на Нова демокрация е нова епоха за Атина и за Гърция“.

Чудни са делата господни - би казала баба ми. Демократичният 
социализъм на Папандреу едва-едва бе понатиснал хората и ето не 
минаха и пет години, бързат да го свалят. Защо? Нека на този 
въпрос ни отговорят психолозите и социолозите.
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