Г.ПАПАНДРЕУ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ
Гръцкият премиер Георгиос Папандреу отправил скандални обиди към България,
българският народ и състоянието на обществото ни. „Ако не сте съгласни с
антикризисните мерки, вас ви очаква съдбата на България... Нима вие искате да
получавате български заплати, където въобще не са чували за великденски и коледни
премии, а какво остава за 14-та заплата", заявил Папандреу, цитиран от местно радио.
На събрание пред пенсионери той отново дал за пример България и попитал:
„Нима вие искате да получавате пенсии от по 50-100 евро вместо сегашните 600-700
евро? Нима искате да плащате изцяло цената на лекарствата, а не както досега само
25%? Нима искате да живеете като в лунно бунище, защото точно на това прилича
България с нейните дупки и боклуци, които претендират за по-висока интелигентност".
Според него у нас децата пушат, пият и вземат наркотици под зоркия поглед на
полицията, отбелязва БГНЕС. А след скандалните въпроси и оценки спрямо България
Папандреу си отговаря сам:
„Ние винаги сме били по-цивилизована нация от нашите северни съседи и винаги
сме успявали да се обединим в трудни моменти. И сега съм убеден, че в този труден
момент ще застанем един до друг и след няколко години, ще можем отново да се
наредим сред страните с най-добър жизнен стандарт, докато българите ще си останат
на положението, в което са и сега".
В поредицата от атаки премиерът призовава сънародниците си да се стегнат и да
не позволят младежта да напусне страната, така както това е станало в България.
Според него „след 50 години, гърците все още ще са тук, а за нас българите ще се носят
само легенди". Папандреу каза още, че искрено се е смял, когато чул, че управляващите
в София плашат българите, че ще стигнат до положението на Гърция, ако не вземат
мерки. „Българите може само да сънуват.... Жалко за тях, че се оставят така лесно да ги
манипулират, за да могат да ги грабят безпрепятствено.... Но това си е техен проблем",
не спестява премиерът на съседна Гърция.
Българският министър-председател Бойко Борисов обаче е категоричен, че така поднесена
тази информация не е вярна, посочва БГНЕС. По думите му е невъзможно гръцкият му колега да е
изрекъл подобни реплики и квалификация, отнасящи се за нашата страна. Премиерът уточни още,
че информацията вече е била проверена от българското Министерство на външните работи и от
министър Николай Младенов.
Министър Младенов от своя страна заяви, че тази информация е пълна инсинуация, която
„излезе по странни пътища преди два дни". Той обясни, че посланикът ни в Атина е разговарял с
кабинета на Папандреу, откъдето са заявили, че гръцкият премиер никога не е казвал такова нещо.
Младенов призова медиите и хората да не се поддават на спекулативни информации.

Разбира се, далеч съм от първосигнални, патриотарски идеи да искаме обяснение
от посолството на Гърция в София, извинения и пр. За съжаление истината боли,
особено казана от премиера на една традиционна антибългарска и враждебна нам
страна. Общото ни членство в глобалистичните, ефимерни структури като ЕС и НАТО
изобщо не могат да повлияят на традиционното, балканско, исторически формирано
във вековете негативно отношение на гърците към България и българите.
Гърция и днес подтиска и продължава асимилацията на българското по произход
население в Егейска Македония, при това необезпокоявана от никого, защото няма кой
от управляващите „недоразумения” в София (вече 20 години, че даже от 09.09.1944 г.
насам) да повдигне глас в защита на нашите сънародници, при това може да се очаква
много по-силен ефект, предвид членството ни в ЕС, ние дори не използваме и малкото
възможности които можем да направим в тази насока.

В случая обаче, трагичното е че в думите на Папандреу няма нито една лъжа, нито
една невярна дума. Той много точно е охарактеризирал България – като една умираща
и разпадаща се общност от настоящи и бъдещи емигранти. Като едно общество в което
тоталната липса на каквито и да е ценности се превърна в нещо традиционно, а
широкото разпространение на всевъзможните пороци сред „децата на демокрацията”
(родените и израснали след 10.11.1989 г.) е неоспорим факт.
Да България е заприличала на пустиня, с кратерите по пътищата, с развалините от
старите заводи, бандитски и престъпно приватизирани от мафиота Иван Костов, със
запустелите и буренясали ниви и мъртвите циганизирани български села, след
идиотската поземлена реформа извършена от малоумното правителство на малоумния
Филип Димитров.
Прав е Папандреу че българите лесно се манипулират и се оставят да бъдат
ограбвани, и от „царя” обещал благоденствие за 800 дни, но осигурил благоденствие за
себе си и фамилията си, и от „социалната” тройна коалиция ръководена от престъпната
БКП/БСП за която по традиция продължават да гласуват най-измамената и найограбена част от българското общество – тази на пенсионерите. Следа като нито цар,
нито въздесъщата „партия-столетница” не ни оправи, сега чакаме на един пожарникар,
събрал „пожарната си команда” от кол и въже да стори това.
Най-страшното е в случая че българската общност не разполага с качествени и
честни хора, които да застанат начело и да изведат страната към спасителния бряг.
Липсват пасионари като Паисий, Раковски, Ботев, Левски, ако използвам
терминологията на Л.Гумильов, които да извършат „новия пасионарен тласък” или по
български едно „ново Възраждане” което да издигне българската популация на едно
ново, по-висше ниво на стабилност и просперитет и да я върнат към непреходните и
най-здрави ценности на национализма. Тази е най-страшната криза, кризата в
„човешкия материал” защото „кадрите решават всичко”. Със сегашните мафиоти и
престъпници, мутри, бивши „соц.ченгета” и „соц.спортисти” преродили се в „олигарси”
които са начело на държавата ни без държавност, не след 50, а вероятно след 20-30
години ще престанем да съществуваме като народ!
Ж.Войников

