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Caracatita Arafat a fost intoarsa cu rotile in sus
O lovitura de presa naucitoare, una dintre cele mai temeinice de care am avut
parte in ultimii ani, a fost produsa ieri de jurnalistul de investigatii Liviu
Alexa. In acest moment, o buna parte din caracatita lui Raed Arafat,
incluzand si potera de presa organizata de acesta cu ajutorul cunoscutului
jurnalist Radu Tudor si a secretarului general adjunct NATO, Mircea Geoana,
in care s-au asezat ca piesele de lego personaje extrem de controversate ca
Adrian Dita, Ana Catauta si „acoperita Alina Bargaoanu”, este demontata.
Dezvaluirea vizeaza grave incompatibilitati de care se fac vinovate aceste
personaje, precum si modul in care au fost sifonati bani publici in plina
pandemie.
Conform amplei documentari efectuata de Liviu Alexa si consemnata in articolul intitulat
„Scandalul in care este implicat Radu Tudor cu ONG-ul Eurocomunicare are un dedesubt puturos:
incompatibilitatea acoperitei Alina Bargaoanu” si cu un subtitlu de vis, „Dulce ca mierea e banul
patriei!” si care poate fi consultatAICI, mai multe personaje, printre care cele consemnate in
sapou, s-au asociat pentru a cheltui intr-un mod cel putin scandalos sume mari din banii publici.
in vremuri de pandemie. si sub pretextul pandemiei. si, fireste, tinta acestora au fost in special
jurnalistii care au formulat critici la adresa politicilor dirijate de Raed Arafat in domeniul sanatatii
publice sau au produs dezvaluiri despre licitatiile cu aparatura si materiale sanitare. Ei au
organizat in acest scop o veritabila potera de presa, care, in baza unor liste negre, a declansat
hartuirea si haituirea unor jurnalisti. Terminatiile tentaculelor au ajuns pana la CNA, care, in baza
acestor liste negre, a trecut la executia financiara a redactiilor din audiovizual care i-au gazduit.
Liviu Alexa sustine ca Radu Tudor, incompatibil, de vreme ce lucreaza si la un trust de presa, dar
activeaza si in mai multe ONG-uri pe care nu si le asuma, dar prin intermediul carora stoarce
bani de la stat, nu este decat fata vazuta a icebergului. Plutonul de executie este mult mai mare.
„Nu e numai despre acoperitul Radu Tudor, e vorba despre o gramada de oameni plantati de
servicii”, afirma autorul mega-dezvaluirii. si, interesant, intrucat Antena 3, la care lucreaza Radu
Tudor, este asociata cu CNN, Liviu Alexa da exemplul prezentatorului Chris Cuomo, care a fost
suspendat pentru ca si-a ajutat fratele intr-un scandal de hartuire sexuala. si adauga: „CNN nu
permite ancorelor sale sa amestece interesele personale, ca or fi de familie sau de business, cu
brandul”. Dupa care atrage atentia ca in acest context trebuie privit „scandalul imens in care este
implicat realizatorul Antena 3, Radu Tudor, in urma dezvaluirii senzationale facute de Sorin

Rosca Stanescu, nasul presei de investigatii, cel care a aratat acum doua zile ca Guvernul
Romaniei a platit cu mai bine de 2 milioane euro un ONG pe nume Eurocomunicare ca sa se
ocupe de ’strategia de comunicare de la Palatul Victoria’”. Asa e. Am facut aceasta dezvaluire nu
singur, ci ajutat de alti doi jurnalisti de investigatie, Iosefina Pascal si Ovidiu Zara, dezvaluire care
ne infatiseaza una dintre cele mai mari ticalosii din ultima vreme, savarsita cu bani ai cetatenilor.
Peste 2 milioane de euro au fost atribuiti in decembrie 2020 unui ONG obscur, Eurocomunicare,
cu sediul la aceeasi adresa cu AntiFake.ro, care este condus in mod netransparent de Radu
Tudor si prin intermediul caruia sunt executati colegi ai sai de breasla. Formal, acesti bani au fost
alocati de Guvern intr-un cu totul si cu totul alt scop. Acela ca Eurocomunicare sa elaboreze si sa
implementeze strategia de comunicare publica a Guvernului Romaniei in perioada pandemiei. De
buna ce a fost aceasta strategie, de atunci si pana acum doua guverne au cazut, iar Romania a
ajuns pe penultimul loc ca numar de persoane vaccinate raportate la populatie. si pe primul loc la
morti. Culmea este ca acesti bani au fost atribuiti unor persoane incompetente, in timp ce
Guvernul plateste din bani publici un mare numar de angajati specialisti in comunicare, tocmai
pentru ca acestia sa-i construiasca strategiile si sa le puna in opera.
Alexa produce probe din care reiese ca „Radu Tudor este asociat si lucreaza impreuna cu
diriguitorii asociatiei Eurocomunicare”. Acelasi jurnalist de investigatie descopera, sapand ceva
mai adanc, ca tot Radu Tudor este implicat si in alte proiecte de acest fel. Revenind la
Eurocomunicare, jurnalistul descopera lucruri senzationale investigand trecutul acestui ONG. si
releva ca are zece ani de existenta. si ca timp ce zece ani a fost un soi de tampon financiar
pentru unii profesori din SNSPA. Iar din cei zece ani, cinci a fost „in adormire”. Dupa care brusc, in
2020, a fost resuscitat cu o insertie de nu mai putin de 5,3 milioane de lei, deci peste 2 milioane
de euro de la Guvernul Romaniei. Dupa care jurnalistul investigheaza temeinic biografia Alinei
Bargaoanu, care este responsabila de conducerea ONG-ului. Aceasa doamna Bargaoanu este si
incompatibila, intrucat detine si pozita de presedinte al Institutului European din Romania, care,
atentie, este un institut al statului. O institutie publica cu personalitate juridica ce functioneaza
sub autoritatea Guvernului si sub coordonarea Minsterului Afacerilor Externe. Cu un buget care
vine de la MAE si cu un numar insemnat de angajati. si se intreaba ziaristul, cumva retoric, „de ce
a finantat-o Ludovic Orban tocmai pe aceasta acoperita si de ce au fost create site-uri si proiecte
de comunicare „care sub aparenta combaterii fake-news-ului, sa vaneze si sa ostracizeze
institutiile de presa care nu sunt obediente Guvernului, care il critica pe Raed Arafat sau care
devin tribune ale celor care sunt impotriva vaccinarii”. Ne ofera si un top al jurnalistilor haituiti:
Victor Ciutacu, Sorin Rosca Stanescu, Anca Alexandrescu, Iosefina Pascal, Cozmin Gusa si,
culmea, Razvan Dumitrescu, coleg de redactie al lui Radu Tudor. La capatul amplei sale
documentari, Liviu Alexa ajunge la concluzia ca Radu Tudor este „liderul satrapilor media de la
asociatia Eurocomunicare. Geoana, al doilea sponsor al haitei. Acesta din urma foloseste banii
NATO ca sa puna la colt presa neafiliata statului paralel din Romania”.
Aminteam si de alte site-uri gestionate de firma lui Radu Tudor, respectiv Top Media Acces SRL,
cum ar fi site-ul TrueStoryProject.ro.
Cat despre celealte nume enumerate in sapoul acestui editorial, le veti putea gasi, cu toate
detaliile picante, lecturand dezvaluirea lui Liviu Alexa sau vizionand ultimele emisiuni, in special
ultima, sustinute de Iosefina Pascal. intrucat printre aceste personaje se numara si doamna Ana
Catauta, care, culmea, e si mana dreapta a lui Marcel Ciolacu, intrucat detine ca parlamentar
PSD pozitia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, eu unul astept cu vadit interes sa vad cum

va reactiona presedintele PSD, care tocmai a adus acest partid la guvernare, adica la pachet cu
Raed Arafat si caracatita sa.
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