Svejk-ul din Piața Universității are
origini vâlcene

Participarea de săptămâna trecută la unul din mitingurile spontane din Piața
Universității a locotenentului Gheorghe Alexandru, de la Flotila 71 Aeriană Câmpia
Turzii, a creat numeroase controverse. Pe de o parte sunt foarte mulți români care-i
iau apărarea militarului pentru îndrăzneala sa, iar pe de altă parte sunt
reprezentanții Ministerului Apărării Naționale care pregătesc sancționarea acestuia
sau chiar trecerea în rezervă pentru încălcarea statutului militar. Locotenentul
protestatar se trage dintr-o familie din județul Vâlcea, tatăl său făcând parte dintrun neam extrem de apreciat din localitatea Dăești. Oamenii de acolo s-au declarat
șiocați de gestul militarului și spun că acesta a fost crescut ” în spiritul și
cuvântul lui Dumnezeu” . Ceea ce nu se prea vede!
Gestul locotenentului Gheorghe Alexandru de a protesta în uniforma militară în Piața
Universității va fi analizat aspru la nivelul unității militare în care este angajat,
respectiv Flotila 71 Aeriană Câmpia Turzii. Potrivit prevederilor legale în vigoare,
cadrelor militare li se interzice participarea la mitinguri, demonstrații, procesiuni
sau întruniri cu caracter politic ori sindical. Tocmai de aceea, locotenentul Gheorghe
Alexandru riscă sancțiuni pornind de la avertisment, mustrare scrisă și retrogradare,
până la trecerea în rezervă pentru că a participat îmbrăcat în uniformă la un miting
de protest împotriva Guvernului României și a președintelui țării, care după cum bine

se șitie, este comandantul suprem.
Trăsnăile militarului protestatar nu se opresc aici, el făcând o serie de declarații
care i-au șiocat pe mai marii săi șiefi din MApN. Locotenentul a propus ” să facă
parte din Consiliul Militar care, în viziunea sa, ar urma să gestioneze destinele
țării, iar lui să îi revină 50% din puterea de decizie” . Mai mult decât atât, el
crede că una din soluțiile de guvernare a țării este aducerea Regelui ca șief al
statului și instaurarea monarhiei constituționale. Toate aceste lucruri îl vor costa
scump pe locotenentul Gheorghe Alexandru, care însă a refuzat să ia la cunoștință,
prin semnătură, de conținutul ordinului comandantului unității prin care este trimis
în fața Consiliului de judecată, de și acesta i-a fost citit și prezentat spre
semnare.
Tatăl locotenentului este din Dăești „Vâlcea
Din câte am aflat, militarul Gheorghe Alexandru provine dintr-o familie din județul
Vâlcea, tatăl său fiind născut și crescut în localitatea Dăești. Acolo, tânărul
locotenent și rudele sale, sunt priviți cu mult respect, bunicii săi fiind oameni
respectabili și cu frică de Dumnezeu. Chiar dacă tatăl și mama sa s-au stabilit în
Sibiu, ei au rămas în memoria localnicilor ca niște persoane oneste și modeste, fiind
primiți cu căldură ori de câte ori vin în vizită la rudele din Dăești. Oamenii din
localitatea vâlceană susțin că au rămas șiocați când l-au văzut pe militar la
televizor, protestând în Piața Universității și sunt convin și că el a adus numai
deservicii familiei sale. ” Bunicul său, pe vremuri, îl însoțea pe preotul din sat la
toate sărbătorile și nu era de conceput ca el să nu participe, fiind considerat un om
cinstit și profund credincios. ” Gică al Mandarinii” , așa cum era cunoscut, era un
exemplu în comună. Și bunica locotenentului este o femeie credincioasă, conduce corul
bisericii comunale și merge duminică de duminică la slujbă. Sunt priviți cu mult
respect de toți oamenii din localitate, fiind considerați oameni la locul lor și
corecți. Băiatul a fost crescut în spiritul și cuvântul lui Dumnezeu și a fost învățat
să fie discret și respectuos. Nu șitiu ce l-a apucat de s-a dus la protest în hainele
de militar, de și șitia că nu are voie. O fi luat-o razna cu capul” „ne-a declarat
unul din prietenii din copilărie al lui Gheorghe, locuitor din Dăești. Ofițerul și-a
motivat participarea la miting în special pentru a apăra drepturile familiei sale,
susținând că mama sa muncește din greu pe suma de 800 de lei. Și localnicii din Dăești
ne-au confirmat că tânărul militar provine dintr-o familie modestă, însă cinstită. Din
câte am aflat, Gheorghe Alexandru mai are un frate care este actor la Teatrul Național
” Radu Stanca” din Sibiu. ” Vin dintr-o familie simplă, de oameni muncitori. Mama mea,
de exemplu, a fost dată afară de la locul de muncă după 35 de ani și lucrează acum din
greu pentru 800 de lei. Nu ies în stradă cei cărora le merge bine. Beizadelele care se
droghează și se plimbă cu ma șini de 50.000 de euro nu au motive să iasă în stradă,
pierd vremea prin cluburi” „susținea tânărul militar Gheorghe Alexandru într-un
interviu în presa națională, uitând, însă, să amintească de salariul lui de 3.000 lei
lunar. Mai mult decât atât, locotenentul a mai declarat că în cazul în care va fi dat

afară din armată, colegii tatălui său din fabrica COMPA SA Sibiu vor organiza un
miting de protest. Aceste afirmații au fost puse la îndoială însă de localnicii din
Dăești care-l cunosc pe tatăl tânărului militar, susținând că acesta este mult prea
serios și corect pentru a face astfel de lucruri. Seamănă mai mult a fanfaronadă,
determinată și de teama ce l-a cuprins, șitiind că va fi trecut în rezervă, îngroșând
armata șiomerilor români. De unde se vede că ” gura bate fundul!”
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