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ROMÂNIA
 Abdicarea Regelui s-a produs la 30 decembrie 1947, în
condiþiile în unei prezenþe militare sovietice masive în
România, suveranul de doar 23 de ani fiind ºantajat cu
moartea celor circa 1.000 de tineri arestaþi în urma manifestaþiilor pro-monarhice din 1945.
 Monarhul revenise în þarã pe 21 decembrie, spre surprinderea guvernului comunist, dupã ce participase la nunta
Elisabetei a II-a a Marii Britanii. Gestul a fost catalogat drept
curajos, dar un articol din The Washington Post, publicat pe
30 decembrie, dezvãluie cã revenirea s-a fãcut la „recomandarea expresã” a premierului Winston Churchill.
 Mai mult, pe documentatul blog theopylepoliteia.wordpress.com, articolul „Jocul de-a istoria” aratã cã, deºi a fost
sfãtuit de suveranul Regatului Unit, George al VI-lea, sã nu
abdice semnând un act nefast pentru viitorul þãrii, ci pur ºi
simplu, dacã viaþa i-ar fi fost în primejdie, sã pãrãseascã
România, Mihai I a fãcut-o! Asta deºi Prinþul Kiril al Bulgariei,
regentul þãrii vecine, ca ºi Regele Simeon al II-lea (minor) ºi
Petru al II-lea al Iugoslaviei, fiul prinþesei Maria de România,
au ales sã fugã, nu sã renunþe la tron.„Singurul suveran din
Estul Europei care a abdicat a fost Mihai al României,
cedând LEGAL guvernarea þãrii comuniºtilor”, scrie
Theophyle.
 Alte trãdãri imputate lui Mihai I pe forumul ContributorsHotNews sunt: l-a arestat ºi predat ruºilor pe mareºalul
Antonescu ºi a lãsat mii de soldaþi români sã moarã pe front
ºi în lagãre. ªi deºi putea sã comute pedepsele, în cazul condamnãrilor la moarte a zeci de generali români, în frunte cu
Antonescu, nu a fãcut-o!
 În plus, citând arhive desecretizate ale americanilor ºi jurnalul Elenei Vãcãrescu, Theophyle noteazã cã, imediat dupã
lovitura de stat ºi arestarea lui Antonescu, Regele Mihai I a
plecat (fugit) din Bucureºti, refugiindu-se în obscura localitate
Dobriþa (moºia Culcer) în Oltenia.
 Regele Mihai nu s-a opus instaurãrii guvernului Groza la 6
martie 1945, fapt pentru care Uniunea Sovieticã ºi-a exprimat printr-o telegramã satisfacþia, decorându-l cu Ordinul
Victoriei. Dupã ce a plecat în exil, putea sã returneze decoraþia. Ar fi fost un gest simbolic, cu semnificaþie personalã,
naþionalã ºi internaþionalã. Dar nu a fãcut-o.
 „Maiestatea Sa Regele Mihai I al României a dat dovadã
de un comportament excepþional de merituos în exercitarea
unui serviciu remarcabil pentru cauza Naþiunilor Aliate în
lupta lor împotriva Germaniei hitleriste. În iulie ºi august
1944, Naþiunea sa, aflatã sub dominaþia unui regim dictatorial asupra cãruia Regele nu avea niciun control, aliindu-se
cu agresorii germani, el, Regele Mihai I, a reuºit sã dea þel,
direcþie ºi inspiraþie forþelor interne, necoordonate pânã atunci, care se opuneau conducerii dictatorului”, spunea însã
fostul preºedinte al SUA, Harry Truman, despre fostul suveran al României.
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