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Äðóãèòå çà íàñ...

“Българи или свобод-
ни?  Това е въпросът,
който всеки един от нас
трябва да си зададе пре-
ди да гласува на рефе-
рендума. Не е тайна, че
Гърция бе единствена-
та държава, в която гра-
жданите водеха един
нормален и щастлив жи-
вот. Но Балканите вина-
ги са били трън в очите
на Стара Европа, пора-
ди свободолюбивия дух
на населението-препли-
тат се множество инте-
реси и тяхната реализа-
ция би била по лесна,
ако това население е
унижено, уплашено и
смазано. Ето че дойде
ред на нашата държава
да бъде подчинена, а на-
родът - ограбен! Няма
да посочим и имената
на предателите, подпо-
могнали гръцкия народ
да се озове в това неза-
видно положение- да
бъде сочен с пръст от
целия свят. ”  Така запо-
чва статията си гръцки
всекидневник, дни пре-
ди референдума. По-на-
татък авторът разсъжда-
ва, че в желанието си за-
падните банкери да  по-
робят финансово гръц-
кия народ са срещнали
ожесточена съпротива
и гражданите са показа-
ли, че не е угаснал пла-
мъкът на истинската де-
мокрация. И в същност
каузата не е спасението
на Гърция, а спасение-
то на банкерите, давещи
се в последиците на со-
бствената си алчност. И
продължава;

“И така, каква участ са
ни приготвили нашите
спасители? Отговорът е
близо, по-близо, откол-
кото предполагате, а
именно ние трябва да
споделим участта на
българите, нашите се-
верни съседи. Българи-
те са най- бедният народ
в Европа и това не е тай-
на дори за самите тях, но
видели ли сте ги да про-
тестират? Не, няма ида
ги видите,  защото не
могат да си го позволят.

Голяма част от стоките
и услугите са с по-висо-
ки цени от средноевро-
пейските и за да оцеле-
ят те са принудени да ра-
ботят непрекъснато при
ужасни условия на труд,
при масово погазване
на всякакви трудови
норми, без да смеят да
се оплакват. Синдикал-
ните им лидери са сред
редиците на управлява-
щите, окичени с най-ви-
соките държавни отли-
чия, но не и сред работ-
ниците, не и на площа-
дите, защото протести
просто няма. И ние, сви-
кнали да отстояваме
правата си, се питаме,
как е възможно това?
Как при този стандарт
на живот, при тези усло-
вия на труд, при това на-
гло и безочливо отно-
шение към тях, как те
стоят тихо и безропот-
но? Отговорът е един- те
са толкова бедни, че до-
ри и един ден да не са на
работа, а да излязат на
протест, ще бъде пагуб-
но за тяхното оцеляване.
Те няма да могат да си
платят сметките, храна-
та, лекарствата, дрешки-
те за децата Веднъж за-
робени от банките, вто-
ри път от работодатели-
те и трети път от поли-
тиците си, те са изгуби-
ли всяка надежда и жи-
веят ден за ден в постоя-
нен стрес да не загубят
работата си, надника си,
да не се разболеят. Бъл-
гарите са изстисквани и
изхвърлени на улицата
без защита, без надежда
и всяко по-сериозно за-
боляване ги обрича на
смърт, защото не всеки
има няколко хиляди ев-
ро да си плати за по-сло-
жна операция.”

Вестникът продължава:
“Тяхната държава, тя-

хната индустрия бе раз-
продадена и разграбена
на безценица. На  бъл-
гарите им набиват в гла-
вите, че заплатите им
трябва да са ниски, за-
щото така били конку-
рентноспособни и при-
вличали чуждестранни
инвестиции. Няма по-
смехотворно твърдение
от това!!!  Не разбират
ли, че днес истинските
инвеститори не търсят
проста маса за без па-
ри, а работници образо-
вани, притежаващи кре-
ативност, предугажда-
щи бъдещето. В Бълга-

рия правителството ин-
вестира най-много в по-
лицията, която е един
процент от населението
на страната. Но тя не се
бори с престъпността, тя
е корумпирана, съдеб-
ната власт също, за по-
литиците да не говорим.
Полицията е гарант на
корумпираната върху-
шка, че всеки плах опит
за търсене на отговор-
ност ще бъде смазан.
Знаещото и можещо на-
селение емигрира, ужа-
сната немотия и безна-
казаността на циганите
е пословична,страхът у
българите неописуем.”
Авторът описва разли-
чни страни от  социал-
ната действителност , от
желанието на “спасите-
лите”  да  заграбят това,
което носи печалби, да
превърнат гърците в ро-
би страхуващи се да не
загубят робовладелците
си, сиреч да се превър-
нат в българи! Коменти-
ра се  за двуличието на
Брюксел относно демо-
крацията- народът има
право на глас, но не би-
ва да го използува, ос-
вен да го делегира на
политиците, които могат
да бъдат купени да слу-
жат на финансови инте-
реси в ЕС, така както се
случва и в България.Ве-
стникът продължава:

“Ето какво са ни при-
готвили нашите “спаси-
тели”, те искат да изку-
пят нашата държава на
безценица, да унищо-
жат това, което конку-
рира техния бизнес, да
купят островите ни, зе-
мята ни, да се забавля-
ват, а ние да слугуваме!
Но ние не сме българи,
ние сме свободни и сме
готови да браним наша-
та свобода, нещо нечу-
вано в съвременната ис-
тория, защото знаем що
е демокрация. И ще я
браним още 30 години,
ако се наложи ще я изг-
ладуваме, ще мизерст-
ваме, но СВОБОДНИ , а
не  БЪЛГАРИ!”

 П.С. Знам, че всич-
ки,  които живеем на
тази  земя сме БЪЛГА-
РИ и правдивите думи
на гърка ще отекнат в
сърцата Ви. Не трябва
да казваме, че нищо не
зависи от нас. Напро-
тив всичко зависи от
нас! Бръкнете в души-
те си и ще се убедите…

Г.ЙОРДАНОВ-Гого

Извършва хидроизолация на покриви по всички технологии,
ремонт на покриви, монтаж на конструкции, монтаж на

улуци, водосточни тръби, монтаж на ламарина, битумни
керемиди, ондолин, монтаж на гипс картон, на теракот и

фаянс;довършителни работи
За всички дейности отстъпка от 10 %,

с договор и гаранция.

Òåë:0899 175 266 è 0887 716 779 /4-4/

Фирма “Хаджиев” гр. Добрич
Âñè÷êî çà ïîêðèâà !

Çà åäíà ñúâñåì ìëàäà
ïèñàòåëêà îò Áàë÷èê

Не е Франсоаз Саган,
която на 19 години уди-
ви света с романа си
„Добро утро, тъга”, не
е, но е едно със сигур-
ност по-красиво от нея,
чаровно и явно много
талантливо момиче. От
нашия град, от моя 4
блок, израснало пред
очите ми от ясленска
възраст, тичало по стъл-
бите към петия етаж с
ожулени колене, играло
на криеница с внука ми
и момченцата от блоко-
вете /поради липса на
момиченца/ и сега пре-
върнало се в красива
млада девойка – Росица
Траянова, ученичка в
12 клас на ЕГ „Гео Ми-
лев” Добрич. Авторка
на един роман от 330
страници с претенциоз-
ното на пръв поглед заг-
лавие „Химера за жи-
вот”. Една покъртителна
история, разказана въл-
нуващо като на един
дъх, история за един по-
губен млад живот, исто-
рия, почерпена от чер-
ната хроника на нашата
съвременност.

Действието на рома-
на се развива в два гра-
да – Бургас и София, в
наши дни и обхваща вре-
ме от половин година.
Главната героиня е 18-
годишна девойка, чийто
баща загива в катастро-
фа, което беляза траги-
чно детството и, а май-
ка и в стремежа си да
осигури материална не-
зависимост и комфорт
на красивата си дъщеря,
несъзнателно скъсва ду-
ховната връзка и бли-

зост помежду им. Разо-
чарованата и разбунту-
вала се  тийнейджърка
избягва от дома си в Со-
фия и става жертва на
своята чистота и неопи-
тност. Преминало през
ъндърграунда на голе-
мия град – насилие,
секс, алкохол, наркоти-
ци, момичето трагично
загива от мафиотски
куршум. На пръв поглед

обикновена история от
нашата съвременност,
но не съвсем… Исто-
рия, представена интри-
гуващо, увлекателно. И
която не оставя равно-
душни читателите.

Младата авторка раз-
вива сюжетната линия
на романа леко, дейст-
вието е динамично, ге-
роите – интересни с не-
предвидимо поведение.
В повествованието при-
съства ненатрапващо
особения поглед и усет

на авторката към при-
родата. „Първите утрин-
ни слънчеви лъчи пробо-
ждаха белите облаци, ус-
михваха се мило на забър-
заната тълпа и предвеща-
ваха топъл юнски ден.”

Открояват се и задъл-
бочени разсъждения и
умозаключения за чове-
ка, за обществото, за ре-
лигията и вярата, за нра-
вствените категории, за

живота и битието. Твър-
де интересни, предизви-
кателни, на места стря-
скащи, но характерни за
будните и емоционално
богати младежи. Хара-
ктерни и не съвсем. „Ко-
гато отчаянието и пани-
ката те съпътстват не-
прекъснато във всеки
момент, когато си изп-
равен пред тях, а за ком-
пания са си извикали
страха, неизвестността,
параноята и мъката, ко-
гато и последната наде-

жда изгасне и се озовеш
в непрогледен мрак с те-
хните по-черни и от
тъмнината силуети, до-
косващи и пронизващи
всяка част от теб, като
мразовития зимен вя-
тър, тогава не ти остава
нищо друго, освен да се
молиш. Да се молиш на
онова, в което не вяр-
ваш. В онова, което ни-
кога не си видял. Да па-
днеш на колене и да да-
деш остатъците от изпо-
трошената си душа и къ-
совете сърце на онова,
в което се принуждаваш
да вярваш с риск да се
унищожиш изцяло.”

Първият роман на Ро-
сица Траянова е един
много приятен, изнена-
дващ, в най-добрия сми-
съл на думата, литера-
турен факт. И многоо-
бещаващ. Защото чита-
телите, които ще наме-
рят книгата в книжарни-
ците „Пингвините” в До-
брич, Варна, а скоро и в
книжарницата в Балчик,
ще открият таланта на
младата авторка, ще
разберат посланията,
отправени към тях. И ще
очакват новите и твор-
би – литературни фак-
ти, които да се превър-
нат в литературни съби-
тия. Дай, Боже!

Мария АНДРЕЕВА

IV Ìåìîðèàë “Èâàí Ðàé÷åâ”
На 19-20 ноември 2011

год. в злата на шахматен
клуб „Балчик” се проведе
турнир. Той се състоя в се-
дем кръга по Швейцарска-
та система. Контролата за
игра бе един час на човек.
Участваха 17 човека от
града и общината. За шах-
мата възрастови граници
не съществуват. От най-
малкия (Светослав Ников
– 9 год.) до най-възраст-
ния (Борис Горанов – 82
год.), всички играха с го-
лямо желание да победят,
да усетят тръпката от иг-
рата, да изразят своята по-
чит и уважение към шах-
мата.

В резултат на двуднев-
ните битки се получи сле-
дното класиране:

Генерално класиране:
1.Тихомир Енчев

(шампион)
2.Пламен Петров
3.Иван Кръстев (1-во

място пенсионери)
4.Христо Генчев
5.Димитър Бобев
6.Христо Митев

Деца:
1.Ерик Торосян

2.Александър Димитров
3.Светослав Ников
(всички ученици от ОУ

„Св.св. Кирил и Методий)
Бяха осигурени 11 пари-

чни награди – основно
класиране, пенсионери и
деца. На всички участни-
ци бяха раздадени грамо-
ти и купа за победителя.

Участниците бяха стиму-
лирани със сладко и безал-
кохолно.

От името на ШК „Бал-
чик” бих искал да благода-
ря на хората, които помог-
наха за провеждането на
шахматния турнир: г-н
Обретен Обретенов – но-
тариус, г-н Васил Григо-

ров – арендатор, г-н Га-
лин Димитров – председа-
тел на Земеделски народен
съюз.

Ще завърша с една ми-
съл на Гьоте: „Хванете се
за това, което можете да на-
правите, или си мислите, че
може да направите. В смело-
стта има магия, сила и гений”.

Участниците в турнира по шахмат        Фото: М.Костова


