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Presa USR-ista arata ca o parte a serviciilor l-a
abandonat pe Klaus Iohannis
In aceasta criza politica declansata de iesirea de la guvernare a USRPLUS s-a
inregistrat ceva care doar pare neobisnuit: divizia de presa a serviciilor, care
pina acum era de partea lui Iohannis, a PNL si a USRPLUS, a primit sarcina
de a-l pune la zid pe Klaus Iohannis!
Iata doua exemple care arata ca s-a intimplat ceva, din moment ceIoana Ene Dogioiu
(spotmedia.ro) siPetre M. Iancu (Deutsche Welle) au primit dezlegare sa-l critice pe Iohannis:
–
Ioana Ene Dogioiu, 06.12.2021: A
„ sadar,as putea citi atacul de marti al presedintelui
Iohannis la USR intr-o cheie de punere la punct a useristilor care sa inceapa sa se teama
ca vor ramane in Opozitie, ceea ce nu chiar toti isi doresc, si sa zgarie la usa. Sa
nu uitam ca ar urma niste negocieri de refacere a coalitiei, pentru program,
pentru impartirea ministerelor, undenu cred ca dl Iohannis isi doreste ca useristii sa se
aseze ca invingatori, ci mai degraba ca iertati”.
–
Petre M. Iancu, 06.12.2021: i„n fine, Klaus Iohannis a pus bomboana pe coliva. A sustinut
fatis pirateria alegerii incorecte a lui Citu la congresul PNL.
Ulterior, insensibil la durerile romanilor murind cu zile in spitale, dar ipocrit,si-a declarat
propriul ”statesuat”, fara sasi dea demisia, cum ar fi fost normal. A preferat, in schimb, sa
ia in primire un nemeritat premiu Carol cel Mare, in loc sa viziteze familiile
pacientilor arsi in spitalul constantean, spre a incerca sa le aline suferinta. Frapant a
devenit, concomitent, aerul serios cu care, in toate aceste contraperformante evidente,
isi joaca, imperturbabil si cu morga, rolul afectat de ”om de stat” intr-o comedie bufa
basculand, pentru romani, in tragedie”
.
Pe buna dreptate, multi analisti se intreaba ce s-a intimplat. A pune aceste atitudini pe seama
abandonarii presei de propaganda si a reintoarcerii ei la deontolgie ar fi dovada unei
superficialitati greu de inteles. Diferenta dintre abordarile de pina acum o luna si cele de acum
este atit de mare incit n-ai cum sa nu vezi ca ceva mult mai profund s-a intimplat.
Subliniez: cele doua texte, ca si altele din aceeasi zona, sint bine articulate, analizele sint
corecte, argumentate. Numai ca exact aceiasi jurnalisti ignorau pina acum astfel de argumente,
sustinind neconditionat orice venea de la Cotroceni, Klaus Iohannis fiind totdeauna acelasi, egal
cu sine, in abordarea partizana a raportului sau cu partidele de la Putere sau cu cele din Opozitie.

Noi vedem altceva in aceasta schimbare de atitudine a presei de propaganda despre care se
credea ca are un singur stapin: Presedintele Romaniei. De la Ordonanta 13, la 10 august, la
alegerile din 2019, la investirea Guvernului Citu si pina la declansarea actualei crize, n-au existat
sincope: Iohannis, PNL si USRPLUS reprezentau „binele”, toti ceilalti reprezentind „raul”.
Pentru a intelege ce se intimpla acum, nu trebuie uitat faptul ca fostii intelectuali ai lui Basescu, in
timp ce se pozitionasera de partea lui Iohannis, ii sustineau deschis pe cei din USRPLUS, cum ar
fi Vlad Voiculescu, de partea caruia erau Gabriel Liiceanu, Mihai sora sau Mircea Cartarescu,
chiar si atunci cind „nepotul unchiului Nic” a fost dat afara de la conducerea ministerului Sanatatii.

Romania fata cu Presedintele-Luna si cu principiul lui Klaus
Acesta a fost, de fapt, primul semn ca „propaganda” Puterii nu era neaparat a lui Iohannis decit in
masura in care presedintele avea in siajul sau USRPLUS! Va reamintesc reactia lui Cartarescu la
demiterea lui Vlad Voiculescu: „Am vazut prea multe ca sa mai cred in utopii, dar ma bucur
de cate ori cineva mai crede inca. Multumesc, Vlad. Prin tine
am mai primit, o vreme, un dram de speranta”. Iata si reactia lui Mihai sora cu acelasi prilej: „
Daca tu, premierul Romaniei, nu faci fata presiunii securistilor conectati la resursele din
sistemul de sanatate, daca te lasi convins de coruptii din PSD si PNL, de vocile isterice
din strada, de populismul desantat al unor politicieni iresponsabili, si faci ce-ti dicteaza ei,
nu constiinta ta, atunci poate ca nu ai anvergura postului pe care il ocupi, mai cu seama in
vremurile acestea grele; poate ca umerii tai sunt prea stramti pentru costumul imbracat,
iar osatura prea fragila pentru povara pe care esti chemat s-o duci”!
Iata de ce, in al doilea semn al rupturii dintre Iohannis si PNL, pe de o parte, si USRPLUS, pe de
alta parte, acela aparut odata cu D
„ osarul Citu-SUA”, lucrurile au aparut si mai clare, scandalul
fiind declansat pe un site al unui #Rezist din tabara USRPLUS.
Totul a devenit acum „pe fata”, dupa ce USRPLUS a iesit de la guvernare si chiar a depus, alaturi
de AUR, motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu. Din acel moment n-au mai existat
nuante, caci si Florin Citu, dar si Klaus Iohannis au uitat de „Ciuma rosie” si pun la zid constant
USRPLUS! Astfel, taberele s-au separat vizibil: Iohannis a ramas cu PNL, iar USRPLUS a fost
abandonat si acuzat ca a facut o alianta cu „fascistii” din AUR.
Cred ca nimeni n-a uitat ce se spunea la aparitia USR, si anume ca acesta ar fi un partid
nascut din laboratoarele SRI. Eu cred ca ar trebui sa ne amintim acest amanunt, caci, in opinia
noastra,aici este explicatia schimbarii de atitudine de acum a presei de propaganda!
O spunem pe sleau:o parte a serviciilor l-a abandonat acum pe Klaus Iohannis, vazind in
ambitia acestuia de a-l unge pe Florin Citu presedinte al PNL si de pastrare a acestuia in
functia de Prim-ministru un pericol care poate duce la scoaterea din jocul Puterii a USRPLUS,
constructie la care s-a lucrat virtos de ani buni de zile!
Asa se explica, in opinia noastra atitudinea presei de propaganda, reprezentata de Ioana Ene
Dogioiu si Petre M. Moscu (alias Petre M. Iancu), fata de Klaus Iohannis:S-A DAT ORDINUL DE
ZI PE UNITATE!
Klaus Iohannis merita pe deplin ce i se intimpla acum si este ceva de invatat de aici de catre
orice politician ajuns la virful puterii. Liviu Dragnea n-a invatat nimic si stim bine ce i s-a intimplat.
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