
              Řecká identita za evropské peníze 

Znáte to, jsou lidé, kterým nic nedarujete a jiným jste ochotni odpustit neodpustitelné.. jedno 

proč, prostě pro ně máte slabost.. Neplatí to jen o lidech.. Mám slabost pro Řecko.. Odpouštím jim to, 

že nikdy nepřijdou včas, protože se tak usmívají, odpouštím jim to, že jsou „bordeláři“, protože nikde 

nechutná retsina jako tam a nikdo neumí lépe lilkový salát.. Ale i nad některými svými přáteli jsem už 

musela „zlomit hůl“..  

Smála jsem se věčně nedostavěným domům, ze kterých na věky věků budou „čouhat 

armatury, protože z rozestavěných domů se neplatí daně… říkala jsem si inu „bohatí řekové, chudé 

řecko“.. Obdivovala jsem jejich Olympiádu, protože mi nedošlo, že i na tuto jejich antickou parádu 

také přispěji.. Uznale jsem pokyvovala hlavou nad cedulemi o tom kolik dala EU na opravu kostelíka 

v tom nejzapadlejším koutě, nejzapadlejšího ostrova, protože mi nedocházelo, že jejich potutelný 

„slogan“ „Řecká identita za evropské peníze“ mi sděluje..“koukej nám to naše rekovství zaplatit, 

evropane“.  MMF poskytl Řecku pujčku 130mld, už teď se ví, že to nebude stačit..Mé pocity vystihuje 

jeden komentář: “Zákon nikdy není v Řecku tak nesmlouvavý, jak ho známe my. Když si s někým tykáte 

a říkáte mu ‚kamaráde‘, tak si vždycky najdete prostředek, jak se domluvit. Všichni Řekové se dobře 

znají a mají se tak nějak rádi. A vůbec neznají onu abstraktní bytost jménem stát, který nemají rádi ani 

trochu. Výběrčí daní je opatrný: ví, že nesmí nikoho rozzlobit…., anebo ..Půjčujeme jen vládám, u 

nichž věříme, že mají pevné základy. Půjčujeme jen vládám, které považujeme dostatečně čestné na to, 

aby plnily své závazky. Půjčujeme jen vládám, které máme v zájmu udržet. V žádné zemi na světě 

nenechala opozice navýšit veřejné prostředky. A konečně půjčujeme jen tehdy, když máme co….Napsal 

o Řecku v roce 1858 Edmond François Valentin About francouzský spisovatel, novinář a kritikem 

umění, který studoval francouzskou školu v Aténách...  

Škoda, že tak málo lidí čte staré noviny, třeba by nám došlo, že ze sebe necháváme dělat osla 

už několik století… 

 


