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Изборитѣ въ Гърция минаха, сѣга кой ще ги храни?

Изборитѣ въ Гърция отъ 17 0.6.2012 година сѫ показателни, че въ Гърция нищо

не сѣ е променило отъ памти вѣка! Партията която носи името Нова Демокрация,

не е нищо друго освенъ една стара Гръцка ПРИКАЗКА. А това е ИМИСТѢ ЕЛИНИ
ЕМИСТѢ ЕЛЕНИ.

Като канадиецъ, отъ български произходъ и то отъ поробена отъ гърцитѣ
Бѣломорска Македония, имамъ смѣлостта, да напиша няколко реда, че азъ съмъ
работилъ цялиятъ свой професионаленъ животъ, съ тѣзи хора който на високъ

гласъ казватъ, че сѫ ЕЛИНИ въ Торонто Канада. До преди 1998 година познавахъ
всички гръцки лекари въ градъ Торонто. Някой отъ гръцкитѣ аптекари стажуваха
при

насъ!

Въ

гръцкото

национално

пространство,

между

гърцитѣ

няма

разнообразие. Кога то ги запиташъ за Македония, тѣ всички отговаряха, че тамъ

въ тяхната Сѣверна Гърция, която до 1980 година тѣ наричаха, нашета поробена
отъ тяхъ

Македония, тѣ всички отговаряха, че тамъ няма ВОУРГАРИ!. Тамъ въ

тяхната сѣга Македония, има СЛАВО ЕЛИНИ. Никой отъ
професионалисти,

гръцкитѣ лекари или

не може да Ви обясни на коя дата българитѣ тамъ станаха

СЛАВО – ЕЛИНИ?

Сегашното ново (старо) правителство ще бѫде сѫздадено отъ вчерашнитѣ гърци,

които искаха отъ тяхниятъ сѫюзникъ Слободанъ Милошвичъ да се раберътъ и си
поделятъ Вардарска Македония! Не можаха да си е поделятъ, понеже България я
призна като Независима държава .

Както писахме по-горе, че въвъ всички гръцки партии които сѫществуватъ, въ
Гърция преодолява шовинизма, че всички източно православни хора сѫ объркани
гърци.

Съ никой отъ гръцкитѣ интелектуалци въ градъ Торонто, не можетѣ да проведетѣ
разговоръ за Македония!

При това ново, старо гръцко правителство отношенията, съ днешната Югославска
република Македония ще се влошаватъ. Гърцитѣ вѣче сѫ съ ново правителство,

което няма да позволи наложеното отъ сърбитѣ “македонско“ самосъзнание, и

измисленъ какафонски “македонски“ езикъ. Ще трябва да припомнимъ на
нашиятъ любимъ читателъ, че гърцитѣ нямаха нищо противъ “македонизма“ на
сърбитѣ докато днешната Югославска РЕПУБЛИКА БѢ ПОДЪ СРЪБСКАТА ПАЗВА.

Сѣга проблема на гърцитѣ е, че хемъ имъ се иска да огръничатъ сърбомакедонизма, хемъ ичъ не имъ харесва факта, че много отъ гражданитѣ на
републиката се връщатъ къмъ свойтѣ български корени! На български се казва
хемъ имъ сѣ иска, хемъ не имъ стиска. Тѣ гърцитѣ, ще се опитатъ да запазятъ
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Вардарска Македония въ това безизходно положение, преди да намерятъ начинъ
да си е поделятъ съсъ сърбитѣ.
Проблема на гърцитѣ и сърбитѣ е, че тѣ немогътъ да диктуватъ на албанцитѣ
които ставатъ много агресивни за формиране на една Албвания отъ всички
албанци които граничатъ съсъ себеси!

Албанцитѣ не гласуваха за Свободна и независна Македония въ Югославия.
Албанцитѣ

няматъ

ангажиментъ

къмъ

сърбо-македонизма,

които

сърбо-

малкедонизъмъ се насажда отъ сърбитѣ днесь!
Албацитѣ иматъ единъ учебникъ за всички албанци на Балканскиятъ полуостровъ.

Ние българитѣ не може да внесемъ една българска книга въвъ Вардарска
Македония. Студентитѣ отъ Вардарска Македония ще учатъ отъ Хърватски
учебници, но не и отъ български?

Българскитѣ политици навеждатъ главитѣ като да сѫ победени!
Албанцитѣ отъ Косово неотдавна казаха на сърбо-македонцитѣ, че тѣ отъ Бога сѫ
българи а отъ Тито “македонци“.

Сѣга Вардарска Македония е въ финала. Какво ще става съ онази частъ на
Македония, която няма да бѫде включена въ утрешна Албания?
Онази частъ на Македония, която нема да влезе въ Албания, албанцитѣ отъ

Куманово няма да позволятъ да се прикачва къмъ любимата Сърбия на сърбомакедонцитѣ?
Толкова за сѣга.

Г. Младеновъ 18.06.2012
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