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„Îndoiala de sine e cea mai
cumplită boală.”

- George Călinescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Să construim Reîntregirea, nu fațade Să construim Reîntregirea, nu fațade 
de imobile!…de imobile!…

Cezar Adonis
Mihalache

DDar oare ei,
înaintașii, ce și-ar dori să
vadă la cei 100 de ani ai
Unirii? Ceea ce am făcut noi
pentru ei, „unirea” pe care
am împlinit-o la rândul nos-
tru, sau ceea ce spoim acum
în grabă pentru a celebra
Centenarul?! Vor ei oare să
vadă că, din devenirea pe
care ne-au lăsat-o

moștenire, am ales doar să
zugrăvim câteva case? Sau
vor un mesaj peste timp, o
dovadă a continuității ide-
alurilor lor sau măcar aban-
donarea acelei stări de
continuă tărăgănare în care
ne-am împietrit de mai bine
de un sfert de veac?…

Ce și-ar dori ei oare?
Să-și vadă numele pe o
placă așezată în grabă pe un
zid proaspăt tencuit, poate
chiar pentru următoarea sută
de ani!, așa cum ne e obi-
ceiul în a ne omagia
înaintașii, să ne aducem am-
inte de ei și să-i onorăm doar
la norma de aniversări, sau o
împlinire astrală pe seama
celei făcute de ei: reîntre-
girea țării?

În pragul unui Cente-
nar căruia avem norocul a-i fi
contemporani, instituțiile
noastre sunt preocupate, nu
de consemnări monumen-
tale, ci de chestiuni adminis-
trativ imobiliare! Căci, oare,
cum poți numi inițiativa,
prezentată aproape ca pilon
central al „Centenarului”,
venită dinspre Ministerul Cul-
turii de a identifica și renova
casele celor care au făcut
posibilă Unirea? Eventual, a
le zugrăvi, dacă va mai fi
timp…

Așa se aniversează
un Centenar?! Atât putem?
Scoatem în față „anexele”
unui moment jubiliar, imobile
despre care nici nu ar trebui
să vorbim, fiind de la sine
subsumate normalității acelei
continuității cu care ne tot
lăudăm?

Acesta este idealul
nostru la o sută de ani? Cu
asta venim în fața înaintașilor
ca dovadă a continuității jert-
fei lor în definirea și îm-
plinirea unui ideal?

Atât putem prezenta
după cei o sută de ani 
de așteptare ai lor?! Câteva
imobile restaurate?!…
Aceasta să fie „întregirea” pe
care le-o aducem ca dovadă
a respectului nostru față de
ei? Azvârlirea câtorva găleți
de var peste ziduri despre

care nici măcar nu știm dacă
ne mai aparțin! Pentru că nici
măcar atât nu au putut con-
serva funcționarii noștri: lista
caselor memoriale ale
acelora care au contribuit la
Marea Unire. Pentru că,
sună dramatic de insignifiant,
dar Ministerul Culturii trebuie
întâi să identifice acele case!
Apoi să vadă dacă le poate
recupera… Și ar fi un gest
lăudabil. Privit însă doar 
la dimensiunea putinței
noastre, ca generație
postdecembristă… Pentru că
atât pare că putem în fața Is-
toriei, în prag de Centenar…

Ce am făcut până
acum? Cum am ajuns ca la
conturarea unei cifre aniver-
sare, pe care ar fi trebuit să
o onorăm cu o reîntregire cu
fiicele Patriei, să prezentăm
posibilitatea, devenită chiar
ideal, de a zugrăvi câteva
case, ba nici măcar să avem
acel minim al garanției patri-
moniului nostru cultural?

Pentru ce și-au luat
lefurile funcționarii care tre-
buiau să vegheze la conser-
varea Panteonului Național?

Am crezut că reden-
umirea Ministerului Culturi 
cu normalitatea „identității
naționale” se referă la
altceva! Nu la identificarea a
ceea ce mai putem recupera
pentru a pune de grabă pe
post de șevalet de care să
sprijinim ipocrizia unor jerbe
aniversare…

Nu ne-am dezmeticit
încă despre ceea ce vrem să
facem, memorabil, în cadrul
Centenarului… Nu am găsit

încă ieșirea din protocolul și
festivismului acelui „lasă că
merge și așa”. Punem trei
coroane, facem câteva hore,
tipărim niște broșuri și, gata,
ne-am onorat înaintașii?
Înaintașii care au aparținut
unui timp al românismului.
Care au trăit vremurile
înălțătoare ale construcției
noastre ca neam.

Suntem în pragul
unui Centenar în care pare a
consemna, nu suta de ani a
României românilor, ci a un
sfert de veac trecut în care
țara a început să fie a altora.

Noi, la nivel de
instituții, ne frământăm încă
despre ceea ce să scriem în
programele de jubileu, cât să
dea bine la imagine. Nu să
ne cinstească înaintașii.
Pentru că nu ne interesează
cum ne văd ei de acolo, de la
înălțimea clipelor astrale ale
României Mari: cât de mici,
cât de indiferenți, cât de
ipocriți…

La Budapesta a intrat
în funcțiune mașinăria de
propagandă, dezinformare și
acțiune „Trianon 100”. Menit
să contracareze Centenarul
nostru. Și care funcționează,
ajungând deja la un nivel de
germinare al seminței
otrăvite a revizionismului și
iredentismului cum nu s-a
pomenit, nu vreodată în
acești 100 de ani ai Unirii, ci
adunat în tot acest veac.

Iar noi… ce facem?
Căutăm printre buruienile pe
care le-am lăsat să
năpădească peste zidurile
transformate în morminte
spirituale…

P.S.:

„Vrem să reabilităm
casele marilor făuritori ai
Unirii, pentru a marca Cente-
narul”… Ne spune ministrul
Culturii… Oare ce poți să
mai spui în fața unei aseme-
nea declarații oficiale? Doar
să te rogi ca partea doua, a
acelui dacă mai avem ce
(pentru că „se lucrează mo-
mentan la un inventar al lor”)
să reușească înainte de tre-
cerea Centenarului…

●

Avem dreptul! Avem dreptul! 
Avem drepturi!Avem drepturi!

Ion
Coja

- în atenția acțiunii 
TRIANON 100 -

ÎÎn partea de răsărit a
Europei meridionale, între
Adriatică şi Marea Neagră,
trăieşte un adevărat mozaic
de etnii, care dă acestor
ţinuturi un farmec şi un
pitoresc aparte, inconfundabil.
Alături de albanezi, bulgari,
croaţi, greci, maghiari, sârbi,
slovaci, turci etc., aici trăiesc
şi românii, de departe neamul
cel mai numeros din această
parte a Europei: peste
25.000.000 de suflete.

Aşezările româneşti
se dispun într-o 
reţea neîntreruptă, continuă,
acoperind practic întreg terito-
riul dintre Nistru, Tisa, Dunăre
şi Marea Neagră. Numeroşi
sunt însă şi românii care locui-
esc în afara acestui perimetru,
alcătuind enclave româneşti
izolate, unele mai mici, altele
mai mari, cum ar fi, bunăoară,
aromânii din Grecia, românii
de pe Valea Timocului sau cei
de dincolo de Nistru.

Aşadar, românii,
aidoma altor neamuri din Eu-
ropa, nu trăiesc toţi în statul
care le poartă numele. Mulţi
români trăiesc şi dincolo de
frontierele naţionale, ale
României, în statele înveci-
nate. De asemenea, nu toţi cei
ce trăiesc în România sunt de
naţionalitate română. Destul
de mulţi sunt cetăţenii din
România care au altă
naţionalitate, fiind deci
maghiari, ţigani, saşi, evrei,
lipoveni etc.

Trebuie însă precizat
că numărul românilor care
trăiesc ca minoritari în afara
graniţelor româneşti, în ţările
învecinate, este mult mai
mare decât al minoritarilor et-
nici din România. Cel puţin
dublu este numărul
românilor…

Și precizarea cea mai
importantă: acești români mi-
noritari nu au migrat și nici nu

s-au strămutat în țările unde
trăiesc, ci sunt populație
autohtonă, străveche.

Situaţia aceasta se
întâlneşte ceva mai rar la alte
popoare, la alte state din Eu-
ropa! După știința noastră
România este singurul stat eu-
ropean care găzduiește un
număr de cetățeni minoritari
mai mic decât numărul etni-
cilor români care trăiesc ca
populație autohtonă în alte țări
europene, învecinate!

Statisticile mai arată
că românii care trăiesc în
afara graniţelor româneşti
alcătuiesc un grup etnic ex-
trem de numeros: circa cinci
milioane. Nici un alt popor eu-
ropean nu mai are înstrăinaţi

în vecinătatea graniţelor sale
de stat un număr aşa de mare
de conaţionali.

În virtutea acestor
date, ar fi în logica lucrurilor şi
a practicii politice curente ca
România şi opinia publică
românească să promoveze o
politică de revizuire a fron-
tierelor sud-est europene, în
scopul punerii lor de acord cu
realităţile etnice.

România însă e de-
parte de a duce o asemenea
politică!… Motivele sunt mai
multe, dar în principal se
vădeşte ataşamentul dintot-
deauna al României la ideea
de pace, de bună vecinătate şi
înţelegere între popoare.

Aşadar, între statele
europene, România este
printre cele mai îndreptăţite să
ducă o politică revizionistă.
Dacă însă România, deşi
îndreptăţită, se abţine totuşi
de la o politică revizionistă,
atât de riscantă pentru pacea
Europei, devine de-a dreptul
absurd ca România să ajungă
ea ţinta unor pretenţii teritori-
ale revizioniste. Absurditatea
situației, dar și responsabili-
tatea pentru asemenea
preocupări se împart în 
mod egal între cei 
ce formulează asemenea
pretenţii şi cei care îi iau în se-
rios.

●
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Să ne cunoaștem și să ne apărăm eroii și martirii Neamului!Să ne cunoaștem și să ne apărăm eroii și martirii Neamului!

Ion
Coja

LLa terminarea
războiului, toţi cei un-
sprezece guvernatori care
au administrat teritoriul sovi-
etic ocupat de Germania şi
aliaţii ei au fost arestaţi pen-
tru a fi anchetaţi şi judecaţi
pentru faptele lor, pentru
felul cum au guvernat ţinutul
încredinţat. Cei unsprezece
guvernatori erau care
polonez, care neamţ, care
lituanian, ucrainean etc.
Printre cei arestaţi, şi un
român: profesorul universi-
tar GEORGE ALEXIANU,
vreme de aproape trei ani
guvernator al Transnistriei.
Se pare că mareşalul An-
tonescu nu l-a cunoscut
personal pe GEORGE
ALEXIANU înainte de a-l
numi guvernator. A contat în
alegerea pe care a făcut-o
faima de profesionist, de
onestitate şi loialitate faţă de
Ţară, pe care o avea profe-
sorul de drept internaţional.

Cei unsprezece foşti
guvernatori au fost judecaţi
fiecare în oraşul în care şi–
a avut reşedinţa. În cazul
Transnistriei, Odessa. Din
cei unsprezece acuzaţi,
zece au fost găsiţi vinovaţi
şi executaţi pe loc, în faţa
publicului care asistase la
proces şi ceruse con-
damnarea celui acuzat. Un
singur guvernator a fost
găsit nevinovat! Şi acesta a
fost GEORGE ALEXIANU!
Toţi martorii care s-au
prezentat, cei mai mulţi din
proprie iniţiativă, au avut
numai cuvinte de
recunoştinţă pentru fostul
guvernator din Transnistria!
Iar ancheta întreprinsă de
autorităţile sovietice nu a
găsit nici un motiv de in-
criminare penală, ca crimi-
nal de război!

Atât juriul, cât şi
miile de ruşi, ucrainieni şi
evrei din Odessa şi împre-
jurimi au cerut un verdict de
achitare, de dezincriminare
a lui George Alexianu!
Sentinţa dată de Tribunalul
Poporului din Odessa s-a
conformat acestei evidenţe
şi GEORGE ALEXIANU a
fost înapoiat autorităţilor din
România, aducându-li-se
acestora la cunoştinţă că
populaţia Transnistriei nu
are ce-i reproşa fostului gu-
vernator. Caz unic în
analele celui de al doilea
război mondial. Autorităţile
comuniste din România,
conştiente însă că dezin-
criminarea lui GEORGE
ALEXIANU diminuează
şansele de incriminare a
mareşalului Antonescu, nu
au ţinut seamă de verdictul
dat la Odessa, de „autori-

tatea lucrului deja judecat”,
astfel că GEORGE ALEXI-
ANU s–a trezit inculpat şi
condamnat la moarte alături
de mareşalul Ion An-
tonescu, Mihai Antonescu şi
Picky Vasiliu pentru „crime
împotriva păcii şi a
umanităţii”. Şi executat la 1
iunie 1946…

Nu este loc, aici,
pentru o biografie propriu-
zisă a marelui patriot
român, a marelui om care a
fost GEORGE ALEXIANU.
Vom menţiona doar câteva
fapte şi aspecte legate de
persoana sa, complet ne-

cunoscute opiniei publice
româneşti şi celor care au
gândit şi redactat
Ordonanţa de urgenţă nr.
31/2002.

Una din măsurile
luate de GEORGE ALEXI-
ANU, de cum a fost instalat
ca guvernator, a fost să
redeschidă toate lăcaşurile
de cult din Transnistria, în-
chise de bolşevici. Au fost
redeschise şi sinagogele
evreieşti. Cum însă lipseau
obiectele de cult, ALEXI-
ANU s-a adresat la
Bucureşti, Patriarhiei
Române şi capilor celorlalte
culte. Singurii care nu au
răspuns apelului au fost lid-
erii religioşi evrei din
Bucureşti. Nu au invocat
nici un motiv, nu au dat nici
un răspuns. O opinie
personală: numai aşa mai
târziu se putea ascunde
gestul lui GEORGE ALEXI-
ANU. Dacă comunitatea
evreiască i-ar fi răspuns lui
GEORGE ALEXIANU asta
ar fi însemnat acte, scrisori
etc., iar scripta manent şi,
uneori, rămân în istorie.

Personal, GEORGE
ALEXIANU a avut cele mai
bune relaţii cu evrei foarte
importanţi. Medicul de fami-
lie, care se îngrijea de cei
trei copii ai lui GEORGE
ALEXIANU, era evreu, tatăl
lui Nicolae Cajal, cel care va
ajunge peste ani
preşedintele Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din
România. În această cali-
tate, Nicolae Cajal nu se
sfieşte să aibă dintotdeauna
relaţii dintre cele mai bune
cu Şerban Alexianu, fiul

„criminalului” de război
GEORGE ALEXIANU.

De asemenea, cât
timp a fost guvernator, în
casa lui ALEXIANU venea
săptămânal rabinul şef al
evreilor din România,
Eminenţa Sa Alexandru
Şafran. Sub pretextul că dă
lecţii de germană copiilor
Alexianu, rabinul Alexandru
Şafran ţinea astfel legătura
cu guvernatorul
Transnistriei, evident, pen-
tru a face mai bună viaţa
evreilor din Transnistria. Din
păcate, la proces, rabinul
Alexandru Şafran nu s-a

grăbit să participe ca martor
al apărării lui GEORGE
ALEXIANU. Abia peste mai
bine de o jumătate de veac,
în 1995, revenind în Româ-
nia pentru câteva zile,
Alexandru Şafran îi va
încredinţa lui Şerban Alexi-
anu următorul înscris: „Lui
Şerban Alexianu, amic din
tinereţea noastră, în am-
intirea ilustrului său părinte,
care în întreaga-i viaţă şi ac-
tivitate profesională şi mai
ales în perioada neagră a
războiului a făcut din inimă
şi total dezinteresat atât de
mult pentru comunitate. A
plătit la comanda comunistă
cumplit şi total nedrept. În-
treaga-i suferinţă să-i fie
izbăvită.” Încredinţându-i
acest înscris, marele rabin
al Genevei i-a cerut d-lui
Şerban Alexianu să nu pub-
lice înscrisul „decât după
moartea mea.” Lamentabilă
exigenţă! Din care îmi per-
mit să deduc, ca opinie strict
personală, un singur lucru:
rabinul Alexandru Şafran nu
crede nici în Dumnezeu, nici
în mântuirea sufletului! Nici
în omenie!

În schimb, Papa
Ioan Paul al II-lea, când a
venit în România, în 1999,
şi a dat cu această ocazie o
recepţie oficială, a ţinut ca
printre invitaţii săi să se nu-
mere şi dl Şerban Alexianu!
Oarecum surprins, dl.
Şerban Alexianu s-a consul-
tat cu prietenul său, dl. aca-
demician Nicolae Cajal,
încercând să priceapă ce
anume a determinat acest
gest al Sfântului Părinte.
Domnul academician a

găsit explicaţia: aşa cum şi
domnia sa ştia, în 1943,
nunţiul papal monseniorul
Andrea Cassulo, la cererea
Papei Pius al XII-lea, a făcut
o vizită în Transnistria, pen-
tru a vedea cum sunt trataţi
evreii deportaţi. Tot ce a
constatat monseniorul Cas-
sulo a consemnat în rapor-
tul înaintat către Sfântul
Scaun. Papa Pius al XII–
lea, sensibil la acest subiect
(în ciuda minciunilor ulterior
scornite pe seama nepăsării
Sale - vezi filmul „Amen”), l-
a onorat pe destoinicul gu-
vernator al Transnistriei

decorându–l cu înalta
distincţie papală Orbis et
Urbis care în acel an, 1943,
a fost acordată unei singure
persoane, românului
GEORGE ALEXIANU, gu-
vernatorul Transnistriei.

Gestul papei Ioan
Paul al II-lea faţă de fiul lui
GEORGE ALEXIANU are o
semnificaţie limpede şi
unică: Vaticanul, una din
cele mai bine informate
instituţii de pe planetă, îşi
menţine în anul 1999
aprecierea pe care a făcut-o
în 1943 faţă de persoana şi
activitatea lui GEORGE
ALEXIANU, ceea ce, im-
plicit, înseamnă dezavuarea
de către Vatican a procesu-
lui prin care GEORGE
ALEXIANU a fost con-
damnat la moarte şi execu-
tat pentru imaginare „crime
împotriva păcii şi a
umanităţii”. Să menţionăm
şi altă apreciere
contemporană cu activitatea
profesorului GEORGE
ALEXIANU în Transnistria.
Adresându-se ambasadoru-
lui român de la Vichy şi
doamnei Cantacuzino,
mareşalul Petain a declarat:
„Cea mai mare glorie a
Dumneavoastră, a
românilor, se poate consid-
era modul civilizat şi uman
în care aţi administrat
Transnistria şi realizările
obţinute.” (Vezi Olivian Ver-
enca, Administraţia civilă
română în Transnistria
1941–1944, Bucureşti,
2000, p. 254).

Închei aceste
însemnări despre GEORGE
ALEXIANU convins că sal-

varea Neamului Românesc
nu este posibilă atâta vreme
cât mai admitem ca unor
oameni de calibrul lui
GEORGE ALEXIANU să le
fie terfelită amintirea de
nişte infractori deveniţi
guvernanţi. Unor oameni ca
GEORGE ALEXIANU, cu
care Dumnezeu a dăruit
Neamul Românesc, se cu-
vine să le ridicăm statuia
recunoştinţei noastre în
toate cărţile de şcoală,
oferindu-i ca modele de
omenie urmaşilor noştri!

E foarte bine că Min-
isterul Educaţiei a decis să
introducă în programa
şcolară lecţii despre holo-
caust. Din cuprinsul acestor
lecţii nu poate lipsi adevărul
despre GEORGE ALEXI-
ANU! Adevărul despre ome-
nia românească! Adevărul
despre recunoştinţa şi mai
ales despre nerecunoştinţa
evreiască!

Notă:

Acest text a apărut
prima oară în cartea „Holo-
caust în România?” a sub-
semnatului. Recitind acest
text am constatat că nu
dezvăluisem identitatea per-
sonajului care a dat înscrisul
atât de important prin care
se neagă Holocaustul din
România la cel mai înalt
nivel de competență: Marele
Rabin Alexandru Șafran.
După publicarea cărții mi-
am luat răspunderea de a
face cunoscut cui aparține
declarația așa de clară de-
spre nevinovăția lui George
Alexianu. Am publicat de
mai multe ori această
informație, am avut și grija
ca Marele Rabin, Alexandru
Șafran, să afle că a fost
publicat înscrisul său,
cerându-i să dezmintă pub-
lic informația și înscrisul,
dacă sunt cumva false. Nu
a făcut-o. Ba mai mult,
chestionat pe acest subiect
de Comisia Wiesel, nu a in-
firmat nimic! Din păcate,
amintita Comisie, ținându-
se strict de menirea ei de a
demonstra cu orice preț pro-
ducerea unui holocaust în
România, nu s-a ostenit să-
l convoace la comisie pe dl
Șerban Alexianu, cu actele
și documentele pe care
acesta le deține despre
Transnistria acelor ani.
Comisia s-a auto-declarat
comisie de cercetare
științifică…

Repet: deși am
atenționat comisia asupra
documentelor aflate în
păstrarea familiei Alexianu,
așa zișii istorici și cercetători
din comisie nu au consid-
erat necesară consultarea
acestor documente.

●
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Libertatea liberei exprimări – după canoanele stăpânitorilor străini…!?Libertatea liberei exprimări – după canoanele stăpânitorilor străini…!?

Andreea
Arsene

LLibertatea presei
este unul dintre clișeele
demagogice folosite foarte
des de către cei „sus puși”
ca  manevre de atragere a
popularității, însă  în reali-
tate fiecare televiziune are
în culise un finanțator care
face jocurile  unor cercuri în-
chise  care doresc să con-
troleze opinia publică prin
manevre de manipulare și
intoxicare informațională.
Există o competiție accerbă
între trusturile de presă în
sfera audio-vizuală,  însă
toate aceste canale de
propagare a informației își
duc activitatea după
instrucțiunile aceleiași
agende. Filiera care
controlează mass-media din
România este alcătuită în
primul rând din serviciile se-
crete, care la rândul lor sunt
subordonate altor ierarhii pi-
ramidale.

Cu alte cuvinte
mass-media din România
nu este românească…
monopolul a sute de
publicații plus televiziuni îl
au magnați  în mare parte
evrei la origine  dar și  non-
evrei din  Statele Unite, Is-
rael sau țări din vestul
Europei.  Iată câteva dintre
numele imperiilor mediatice
internaționale care au aca-
parat presa din România:
„Hearst” a cărui proprietar
este evreul Wiliam Ran-
dolph Hearst…, iar în
România se numește
«Sanoma Hearst Romania
SRL»; „Ringer.” Michael
Ringier și soția sa Ellen
Ringier sunt evreii din
Elveția; „Central European
Media Enterprises” – propri-
etarul acestui imperiu este
un alt evreu numit Ronald
Lauder; „News Corporation”
– deținătorul acestui mare
brand mediatic este miliar-
darul evreu RUPERT MUR-
DOCH; „Kohlberg Kravis
Roberts”, fondatorii și pa-
tronii sunt evreii: Jerome
Kohlberg, Henry Kravis si
George R. Roberts.

Lista este mai lungă
și mai detaliată, însă  am
ales să o simplific fiindcă
mai există  zeci de articole
care abordează acest
subiect.Pentru o mare parte
dintre oameni nu mai este
un secret faptul că cei care
își spun „poporul ales,
(evreii) conduc lumea prin
cei patru mari vectori de
putere și influență: băncile,
mass-media, politica și reli-
gia. Este o certitudine
istorică faptul că evreii au au
înființat comunismul, flagelul
care a secerat 260.000.000
de vieți de pe pământ.  De-

sigur, foarte puțini cunosc
acest aspect, fiindcă evreii
au avut grijă ca prin mon-
struoasa mașinațiune
propagandistică să in-
oculeze în mentalul colectiv
al oamenilor doar existența
Holocaustului. Mulți dintre
voi știți că în multe țări, ne-
garea sau contestarea
Holocastului evreiesc, con-
duce la încarcerare

automată. Evreii dau vina
pe non-evrei  pentru tot
ceea ce ei înșiși fac. Acest
lucru creează confuzie, pen-
tru a instaura o diversiune și
distragerea efectivă a
atenției  oamenilor de la
adevăratele probleme cu
care se confruntă societatea
umană.Holocaustul sau
lagărele morții , locurile în
care se pretinde că aprox.
Șase milioane de evrei au
fost exterminați, nu a putut fi
dovedit cu adevărat
niciodată. Există  doar niște
documentare propagandis-
tice regizate în cadrul cărora
au fost amenajate decoruri
speciale care să creeze
efectele aproape reale a
unui holocaust. Mai mult
decât atât, există contes-
tatari ai holocaustului  chiar
din rândul evreimii, care au
mărturisit că toată această
poveste este o înscenare
pusă la cale, servind
creeării  statului Israel și de-
sigur pentru a  se  putea es-
torca bani din mai multe
state europene, printre care
și România, pe motivul
despăgubirilor.

Cum se face că din-
tre atâția oameni de pe
planetă care au suferit
enorm, au fost uciși în
război, se distinge doar o
POPULAȚIE APATRIDĂ,
care se bucură de
RECUNOAȘTERE ȘI EM-
PATIE LA NIVEL
INTERNAȚIONAL, iar
celălalte  victime umane ale

războiului sunt ignorate?
Păi, cum avea să ia naștere
STATUL ARTIFICIAL IS-
RAEL, decât prin astfel de
mașinațiuni propagandistice
uriașe? Holocaustul   a de-
venit ISTORIA OFICIALĂ a
evreilor, care trebuia impusă
la nivel mondial pentru că
evreii  nu aveau o istorie
propriu-zisă, ci  DOAR un
back-ground istoric bazat pe

mitologii religioase… și ace-
lea  plagiate  din religiile an-
tice,   istorioare patetice prin
care își  susțin dreptul
legitimității  asupra TU-
TUROR POPOARELOR,
considerându-se dintre
toate națiile lumii, doar ei,
aleși ai lui EHOVA, Dum-
nezeul biblic. După ce s-au
limpezit apele și au ieșit la
interval contestatarii Holo-
caustului  cu dovezi, RE-
VIZIONISMUL IUDAIC, a
schimbat registrul și s-a pus
pe amenințări, dând
dispoziție guvernelor aflate
sub controlul lor să IMPLE-
MENTEZE LEGI ABSURDE
care să le  interzică contes-
tatarilor să  susțină pe baza
unor probe veridice
inexistența mult prea
trâmbițatului genocid
uman.Când auzi cum unii
susțin sus și tare  teoria
drepturilor și libertăților
aplicată în societate, te
gândești, oare unde și în ce
fel sunt acordate acestea,
dacă dreptul la libertatea cu-
vântului o poți avea doar în
anumite limite? Nu există
libertate sau drepturi  acor-
date parțial! Fiindcă aceste
noțiuni fundamentale nu
cunosc jumătăți sau sferturi
de măsură!

Referitor la acest as-
pect voi aduce la cunoștință
un caz a unei persoane,
care a ajuns să fie margin-
alizat, amenințat și conce-
diat în urma unor apariții
televizate. Românul cu pric-

ina, se numește Gabriel
Apreutesei din Iași  și este
boxer de profesie, care de
câțiva ani s-a lansat într-o
luptă adevărată împotriva
tarelor societății și a politic-
ului abject. Ca dovadă că
reminiscențele comunismu-
luin n-au dispărut, Gabriel a
trebuit să infrunte o groază
de impedimente din partea
cățeilor de pază ai sistemu-

lui mafiotizat. Gabriel a pier-
dut câteva locuri de muncă,
fiindcă respectivii angajatorii
îi cereau să renunțe la
statutul de activist patriot.
Într-o țară  așa zis
democrată, ți se impune să
nu îți manifești mândria
patriotică,  nu ai voie să faci
cunoscute pe plan public
situația dezastruoasă a țării
sau să lupți pentru nor-
malizare? Este o gravă
încălcare a drepturilor și a
demnității umane ca în
poziția de angajator, să
condiționezi un candidat în
funcție de niște criterii ab-
surde care nu au tangență
cu cerințele pentru
obținerea unui loc de
muncă. AȘA CEVA SE
ÎNTÂMPLĂ N ROMÂNIA
…și în țările încă COMU-
NISTE! Drepturile și
libertățile umane există doar
scrise pe hârtie. Dacă intri în
luptă contra nedreptăților,
abuzurilor, ilegalităților
comise de către cei care ar
trebui să respecte legile și
drepturile cetățenești,  cei
care se simt vizați își vor
pune în funcțiune
manevrele de intimidare
folosind tertipuri mafiote ,
mai întâi vei fi avertizat ,
apoi dacă continui să
scotocești și să scoți la
iveală chestiuni incomode
vei fi amenințat cu siguranță
și chiar lichidat.

Într-un stat se-
curisto-mafiot, pârghiile put-
erii  le au oligarhii care își

planifică activitatea după di-
rectivele unei agende
impusă de la un nivel supe-
rior lor, adică din afara
țării.Cetățenii trebuie să se
conformeze acestor rigori
asupritoare și să-și accepte
condiția de sclavi moderni.
Unii dintre cei care au intrat
în luptă, au abandonat în
cele din urmă orice
speranță de schimbare în

bine, fiindcă s-au văzut
învinși și neputincioși, nepri-
mind niciun suport moral
sau finaciar cât de mic din
partea fraților de neam.Cei
care au plecat din țară pen-
tru o viață mai bună, nu pot
fi condamnați, fiindcă intră
în firescul naturii umane, ca
unii  să-și dorească o viață
decentă.

În România, majori-
tatea cetățenilor, trăiesc la
limita subzistenței. Ești
obligat să plătești taxe  stat-
ului român, chiar dacă nu ai
nici o sursă de venit. O zi de
spitalizare, în caz că nu
beneficiezi de asigurare
medicală, costă câtă o zi la
un hotel de cinci stele… iar
serviciile medicale sunt ex-
ecrabile, echipamentul
medical este vechi și uzat
iar personalul medical prost
plătit pretinde șpagă, de-
sigur! Spitalele din România
au devenit adevărate focare
de infecție, oamenii cu imu-
nitatea scăzută care se
internează vii, părăsesc spi-
talul morți sau mai bolnavi
decât înainte de a se spital-
iza. Această situație este
generalizată fiindcă s-a ex-
tins  asupra tuturor domeni-
ilor societății și roade ca un
cancer la temelia ei până o
să o dărâme total.

●
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Să n-ajungem să ne coboare eroii de pe piedestaluri…Să n-ajungem să ne coboare eroii de pe piedestaluri…

Cezar Adonis
Mihalache

NNu ar fi mai bine ca
parlamentarii să-i scoată din
pușcării pe toți acei
„năpăstuiți”, pentru al căror
bine nu știu ce să mai facă,
pentru a veni să aibă grijă
chiar de locul lor de
muncă?! Casa Poporului…
Să dea cu mătura, cu
bidineaua sau ce o mai fi de
făcut prin curtea și clădirea
parlamentului… Pentru că
așa ar avea de câștigat și
unii, și alții! Dar, mai ales, ar
socializa, parlamentarii, în
primul rând, putând să-și
cunoască din vreme viitorii
colegi! Apoi, când vor fi
ajuns în zeghe, își vor putea
împlini și dorul de „casă” (nu
de „acasă”!) din vremurile
lor bune, venind la muncă
acolo unde,  e drept, înainte
nu lucrau mai nimic.

Dacă inițiativa de a-i
scoate pe pușcăriași din
celule lor pentru a îngriji
monumentele noastre is-
torice rămânea doar în
capul-cazan al fostului min-
istru Cazanciuc, nu ar fi de-
ranjat nici măcar cât o
ceapă stricată uitată sub fo-
toliul lui de senator. Dar, în
momentul în care ea a fost
întâmpinată cu brațele de-

schise chiar de actualul min-
istru al Justiției, avem cu
adevărat o problemă…

Este dovada că și
acela chemat să vegheze la
felul de a împărți justiția de
către multele brațe, unele
paraplegice și injuste, ale
doamnei cu talere, devenite
și măsuri de nedreptate, nu

prea are treabă cu re-
spectarea valorilor… Căci,
să fii părtaș unei asemenea
ofense la adresa unei
națiuni, aceea de a-i chema
pe pușcăriași să aibă grijă
de monumentele panteonu-
lui nostru național este
poate mai dramatic decât
„zelul”, de ură și ranchiună,
al aceluia care a putut prop-
une așa ceva.

Și, da!, trebuie să ne
ridicăm noi, ceilalți… Pentru
că asta mai lipsea să se în-
tâmple cu reperele noastre
în istorie, după ce multe
simboluri ne-au fost șterse,
râcâite, demontate de
feluriții venetici, nu din prea-
jma istoriei noastre, ci din
însăși paginile ei, rescrise

cu o înverșunare căreia noi
nu-i mai opunem nici măcar
mirare. Ci doar indiferență și
blazare…

Cât de mici am de-
veni noi în fața lor, a
înaintașilor, în clipa în care
ne-am recunoaște, nu
neputința, ci abandonul,
lăsând Cultul Eroic în grija
unor… pușcăriași? Unde
este revolta asociaților de

pensionari militari? Unde
sunt feluriții miniștri care
propun tot felul de aberații
pentru „educarea” tinerei
generații, dar nu-i duc pe
elevi să-și învețe și, mai
ales, să învețe a respecta
tocmai Istoria?

Ne vor coborî
înaintașii de pe socluri când

vor vedea pe cine am trimis
să aibă grijă de nemurirea
lor… Ne vor întoarce
spatele ori ne vor ciobi în
milioane de crâmpeie de
dezamăgire și dezgust în-
treg Panteonul când vor
vedea pe cine am ales noi
să punem să ne facă tre-
aba… Cum am transformat,
nu doar o datorie de onoare,
ci o misiune astrală, aceea

de a ne proteja Istoria în-
cepând cu stâlpii pe care se
sprijină Panteonul Național,
într-o simplă muncă de pe
urma căreia un pușcăriaș să
obțină singurul lucru care-l
interesează: cât mai multe
zile libere.

Nu putem fi atât de
naivi să ne închipuim că
deținuții vor avea în fața
monumentelor revelația
greșelilor lor, că vor începe
a pricepe ceea ce pentru ei
este oricum pierdut, că vor
începe a învăța măreția
neamului din care și ei fac
parte și în cuprinderea
căruia s-au comportat cu
atâtea micime.

Pentru deținuți, în-
grijirea unui monument va
reprezenta doar ocazia „de
a ieși la muncă”. Nu o lecție
civică, nici una istorica…

De aceea, nu putem
permite a ne fi întinat poate
singurul lucru care ne-a mai
rămas, lăsând în preajma
simbolurilor nostre pe aceia
care, nu din vina noastră, au
ales un anumit drum. De
monumentele noastre tre-
buie să se atingă doar su-
fletele curate! Pentru că
numai așa Panteonul ne va
mai sta de pavăză
înstrăinării…

●

Diaspora – cel mai mare investitor în România!Diaspora – cel mai mare investitor în România!

Ionuț
Țene

ÎÎn ciuda ajutoarelor de
la stat pentru multinaționale și
companii străine, a scutirii de
impozite și oferirea de facilități
fiscale, legislative și materiale
străinilor, cel mai mare investi-
tor în România este tot
românul plecat la munca grea
în străinătate. Diaspora este
cel mai important investitor în
România, nu capitalul străin
protejat dincolo de legalitate de
către guvernele succesive în
dauna firmelor românești. Di-
aspora, această nouă
Românie este mult mai
dinamică decât România între
granițele statale și cu mult mai
eficace economic decât
multinaționalele și companiile
de peste hotare care ne impun
legi și directive politice ca la o
colonie.

„Căpșunarii” bat eco-
nomic multinaționalele din țara
noastră. Datele oficiale ale
Băncii Naționale ale României
(BNR) ne uimesc și arată forța
economică a celei de-a Treia
Românie: Diaspora. Românii
care muncesc în străinătate au
trimis constant din 2009, anul
în care efectele crizei finan-
ciare internaționale au lovit
puternic și România, mai mulți
bani în țară decât totalul
investițiilor străine directe efec-
tuate în aceeași perioadă,
relatează Profit. Doar din 2015
investițiile străine au început
să depășească din nou banii

trimiși rudelor din țară de către
românii din Diaspora. Dacă în
anii de dinaintea crizei
investițiile străine directe
depășeau și cu peste 30 la
sută banii trimiși din românii
din străinătate, începând cu
2009 sumele din urmă au
depășit constant investițiile an-
uale ale străinilor. În realitate
românii de afară au susținut
supraviețuirea românilor din
granițele statale ale României.
În 2008, remiterile bănești au
însumat 6,3 miliarde euro, în
timp ce investițiile străine s-au
ridicat la 9,2 miliarde euro.Din
2009 situația s-a schimbat însă
radical, banii românilor din
străinătate, adică 3,5 miliarde
de euro au început să
depășească nivelul investițiilor
străine directe, care a coborât
la 3,3 miliarde euro pe fondul
acutizării crizei. În consecință
la greu tot banul muncit cinstit
și greu de românii din Diaspora
este cureaua de siguranță
economică a Țării Mamă, în
perioadă de criză când băncile
și firmele cu capital străin dau
bir cu fugiții la metropolă,
lăsând poporul român fără
locuri de muncă și capital. Între
2009-2014, doar anul 2013 a
înregistrat o mică depășire a
investițiilor străine, situate la
2,71 miliarde euro, față de
banii românilor din afara țării,
care au trimis 2,65 miliarde
euro. În total, între 2009-2014,
românii din străinătate au
trimis în țară circa 17,3 miliarde
euro, în timp ce nivelul
investițiilor străine în aceeași

perioadă a fost mai mic cu
peste două miliarde euro, re-
spectiv de aproximativ 15 mil-
iarde euro. Având în vedere că
cifrele autorităților se bazează
pe remiterile oficiale ale
românilor din străinătate și nu
iau în calcul banii aduși sau
trimiși fizic în țară de aceștia,
diferența este cu siguranță
considerabil mai mare.

Zeci de mii de familii
trăiesc din ceea ce trimit dias-
poreni acasă. Abia în 2015,
investițiile străine au început
din nou să crească, ajungând
la 3,4 miliarde euro și depășind
astfel cele 2,7 miliarde euro
trimise de românii din Dias-
pora. Chiar și în aceste
condiții, România are cel mai
redus nivel al investițiilor
străine directe per capita din
UE, cu un stoc de 3.400 de
euro/ locuitor, în timp ce toate
fostele state comuniste
depășesc 5.000 de euro/
locuitor. Conform estimărilor
oficiale, între 3,5 și 4 milioane
de români s-au stabilit în
străinătate. Mai bine de trei
milioane români trăiesc într-o
altă țară membră a Uniunii Eu-
ropene. Companiile din Româ-
nia care au investitori străini au
înregistrat cifre de afaceri to-
tale de peste 250 miliarde de
lei (55 miliarde de euro).
Studiul Creditinfo arată că
firmele cu capital străin au în-
registrat cifre de afaceri totale
de peste 250 miliarde de lei
(55 miliarde de euro) în anul
2015. Pe primul loc sunt
firmele cu capital olandez, cu

afaceri de aproape 156 mil-
iarde de lei (aproximativ 35 de
miliarde de euro). Urmează
Germania, cu cifre de afaceri
de peste 88 miliarde de lei
(aproape 20 de miliarde de
euro), Austria (peste 58 mil-
iarde de lei), Franţa (57 mil-
iarde de lei), Italia (34 miliarde
de lei), Cipru (33,4 miliarde de
lei), Elveţia (27 miliarde de lei)
şi Luxemburg (21 miliarde de
lei).

Multinaționalele fac
profituri uriașe în țara noastră,
dar investițiile și oferta de
locuri de muncă este minoră
față de beneficiile obținute din
exploatarea capitalului uman
românesc și a resurselor natu-
rale. Ministerul Finanțelor
anunța în 2016 că va finanța
șase proiecte de investiții ale
unor companii strpine care
activează pe piața autohtonă,
valoarea ajutorului de stat fiind
de 621,5 milioane de lei. Pe
listă se află companii cu capi-
tal străin: Pirelli Tyres Româ-
nia, cu 128,8 milioane de lei,
Arctic, cu 163,1 milioane de lei,
Clariant Product, cu 68,7 mil-
ioane de lei, Robert Bosch,
96,9 milioane de lei, Safe Med
Internationa, cu 72,8 milioane
de lei, și Alu Menkizen, cu 90,9
milioane de lei. Această
selecție se înscrie într-un obi-
cei pe care statul român l-a
dezvoltat în ultimii zece ani,
acela de a oferi ajutoare de
stat companiilor cu capital
străin. Ajutoarele statului
român nu ajung niciodată în
Diaspora, ci fluxul de capital e

invers dinspre românii de afară
spre cei rămași acasă.

Multinaționalele sunt
sprijinite cu facilități fiscale și
legislative sau cu infuzii finan-
ciare de stat și execută or-
dinele ambasadelor străine
care comandă economicul și
politicul în țara noastră și cu
toate acestea nu reușesc să
concureze cu Diaspora
românească, care nu primește
nimic de la București, eventual
dezinteres, ignoranță și blo-
carea procesului electoral la
data alegerilor. Tot românul
plecat cu desaga în spinare în
Diaspora, care muncește din
greu cinstit și cu lacrimi în ochi
datorită încercărilor și
umilințelor este cel mai mare și
important investitor în Româ-
nia. Poate că a venit vremea
ca guvernele de la București
să ofere Diasporei măcar re-
spectul cuvenit și
recunoașterea pentru că este
cel mai mare investitor și cel
mai valoros capital pentru
România și sută la sută româ-
nesc. Respect Diaspora! Fără
românii de afară, România ar fi
o țară subcapitalizată de tip ba-
nanier, exploatată de marile
companii străine până la
epuizare și extorcare în benefi-
ciul magnaților sau finanțiștilor
care conduc temporar UE. De
mult am ajuns la concluzia că
România independentă cu
adevărat e Diaspora
românească.
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