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N-am să mă apuc să fac o analiză a situației în care se află Grecia (au facut-o destui), n-am să
condamn și nici nu am să dau sfaturi. Nu am să-i arăt cu degetul pe germani care au umplut
Grecia de mașini „made in Germany" și i-au încurajat pe greci să schimbe mașinile vechi cu
cele noi începând să plătească ratele peste doi ani de la cumpărare, nemții luîndu-și banii de
îndată ce au livrat mașinile, și nici pe cei de la toate organismele financiare internaționale care
au știut că guvernul Greciei a mințit ani la rând despre deficitul bugetar fără să pună piciorul în
prag, și nici despre păsuirea la imensa risipă de bani cheltuiți cu pregătirea pentru Olimpiada
din 2004, și nici despre multe altele scrie Dan Hașdean pentru Romedia.gr preluat de
Romanian Global News.

N-am să scot un cuvânt împotriva statului elen care a încurajat zeci de ani la rând să se
construiască masiv locuințe, prin împrumuturi fără dobândă sau una foarte mică, ajungând să
aibă câte 3-4 case fiecare familie. N-am să-i arăt cu degetul pe cei care au împrumutat statul
grec cu sute de miliarde, zeci de ani fără nici o garanție știindu-se prea bine că Grecia nu are
altă industrie decât turismul, ori se știe că în momentele dificile oamenii renunță prima dată la
mofturi, turismul fiind unul dintre ele. N-am să-i avertizez nici pe cei care se bucură de eșecul
Greciei făcând glume proaste și rânjind cu gura până la urechi, că este o zicală românească
care spune: „Nu te bucura de răul altuia!" Mă doare această batjocură și nu pentru că Grecia
este a doua mea țară ci pentru că până mai ieri, România și Grecia erau mari și bune prietene,
ori tot un proverb românesc spune că „Prietenul la nevoie se cunoaște".

Intenția mea este de a avertiza, dacă cineva poate lua vorbele mele ca pe un avertisment, că
ceea ce se întâmplă în România de azi se întâmpla în Grecia în urmă cu 15-20 de ani. O
fanfaronadă fără margini, bani furați cu nemiluita din bugetul statului, împrumuturi de la băncile
internaționale, pe față și mascate, fără garanții palpabile, privilegii peste privilegii pentru clasa
politică, și toate acestea sub privirile indiferente și chiar zeflemitoare ale poporului amăgit cu o
droaie de ajutoare sociale și manevre politicienești. Cine îi poate convinge pe asistații sociali că
peste câțiva ani li se va înmâna nota de plată cam în același fel cum li s-a înmânat zilele
acestea grecilor? Cine îi poate trezi la realitate că banii primiți azi ca pomană mâine îi va
întoarce înapoi cu o dobândă consistentă? Cine îi poate trezi pe români arătându-le că pe lângă
firfiricii dați sub acele forme de ajutoare sociale, de care am mai amintit, se fac manevre prin
care se fură miliardele împrumutate în fiecare an? Cine îi poate convinge pe oameni că o
economie nu poate să duduie, așa cum pretind guvernanții, cu o industrie pusă la pământ,
bazându-se pe câteva oportunități, că banii împrumutați neinvestiți sunt bani pierduți și că
datoria țării se majorează an de an, lună de lună? Ne garantează guvernatorul Băncii Naționale
că visteria e plină și că totul e sub control? Amintiți-vă că la începutul crizei grecești am primit
aceeași asigurare de la Banca Centrală a Greciei.
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Mă înfior când aud că se risipesc bani pentru simplu motiv că au fost alocați unui minister și
trebuiesc neapărat cheltuiți. Mă înfior când găsesc rafturile supermarketurilor pline de produse
străine. Mi-e teamă cînd văd doar denumiri străine pe cutiile de medicamente. Oameni buni, tot
ce este adus de afară se plătește cu bani care nu-i mai vedem în circuitul economic al țării
noastre, bani care golesc visteriile noastre și care nu se pot reumple decât cu bani împrumutați
și orice împrumut trebuie returnat mai devreme sau mai târziu.

Sunt acuzați grecii de rând că prin votul lor au susținut guvernele incapabile de până acum, dar
noi ce facem acum? Aceeași greșeală. Ne lăsăm amăgiți de promisiunile populiste, onorate sau
nu, ale partidelor care au făcut și fac cu schimbul la guvernare, votăm la ambiție sau nu
mergem la vot, exact cum s-a întîmplat la greci, cu singurul amendament că în Grecia votul e
obligatoriu. Să nu ne mirăm dacă ne vom trezi ca grecii cu propuneri de plată a datoriilor prin
cedare de teritoriu sau bogății naturale, ori deja ne-au fost făcute?

Să dea bunul Dumnezeu să nu am dreptate, să nu se întâmple nimic din ceea ce presimt.
Situația Greciei de azi ar putea să ne fie ca pildă și nu motiv de batjocură. În rest numai de bine,
dragi români!

Dan Hașdean pentru Romedia.gr
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