Scris de newsreporter pe 04 decembrie 2021, 11:44

Cine papa „lumina” de la Aspen
„Mircea Geoana, codosul sinecuristilor de la bordelul Aspen Institute, a bagato pe neve pe nevasta lui Radu Tudor pe un post caldut la MAE. Ciuca, Rafila,
Vlad Voiculescu, Radu Tudor si nevasta, Bargaoanu de la Eurocomunicare si
Innayeh, TOTI papa „lumina” de la Aspen”, scrie Liviu Alexa pe Strictsecret.ro.
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Nu m-am vorbit cu Cozmin Gusa, ma jur pe rosu, dar, intr-o discutie avuta azi cu Sorin Rosca
Stanescu, exact asta ii spuneam, ce mi-a fost relatat ca ar fi observat si Gusa: ca Mircea Geoana
este tartorul suprem al operatiunii de bastonare a presei neobediente, ca intreaga opresiune
impotriva jurnalistilor Cozmin Gusa, Victor Ciutacu, Razvan Dumitrescu, Sorin Rosca Stanescu,
Anca Alexandrescu, e coordonata de si prin Mircea Geoana, actualul secretar general adjunct al
NATO, care se viseaza in 2024 presedintele Romaniei~
intr-o interventie pe care am avut-o acum doua luni la emisiunea realizatoarei Anca Alexandrescu
pe Realitatea Plus, am spus ceva interesant, si am dezvoltat ideea mai apoi in emisiunea cu
Cozmin Gusa de pe Gold FM: ca am informatii foarte bune despre un anumit „proiect Mircea
Geoana”, de care se ocupa niste „baieti seriosi” din partea americanilor si care il pregatesc pe
acesta pentru prezidentiale, sa vina lansat de la inaltimea functiei fara forma pe care o ocupa la
NATO (romanii idioti inghit orice) si sa candideze. Am intrebat atunci sursa, un om foarte serios,
care e misiunea principala a „grupului de lucru”, ce trebuie sa „rezolve” cu Mircea Geoana, care e
defectul lui numarul 1?
Am primit un raspuns socant, dar foarte corect pentru cei ce il cunosc pe actualul oficial al NATO:
„Mircea Geoana are multe calitati, dar are un defect devastator: se inconjoara de oameni prosti”.

in 4 luni de existenta, Strict Secret, proiectul meu de investigatii, v-a demonstrat nu numai ca
merita sa ma cititi, ci si ca ma tin de cuvant, ca le dau in gura tuturor, indiferent de tabere, printrun jurnalism asumat si argumentat. Ati aflat de la mine informatii socante pe care putini ziaristi de
top din Bucuresti au avut curajul sa le publice. si va zic: abia am inceput. Profit de audienta pe
care o va avea acest articol, sa fac un anunt: caut sa maresc echipa. Am standarde inalte, care
tin de profesie, dar mai ales de caracter. Caut insa oameni care sa munceasca din greu, ca mine:
in 82 de zile de la infiintarea Strict Secret, am publicat 61 de anchete si analize ELABORATE, nu
rahatisuri de 1000 de caractere.
Nu caut vedete care sa faca un „ou” o data pe luna si apoi sa traiasca din faima lui un an, asa cum
fac pretiosii lenesi de la Rise Project sau PressOne. Cine e interesat sa ma caute.
Revenind la Geoana, a fost cu atat mai socantepisodul din vara, cand, in mod cu totul
surprinzator, Geoana a fost facut de toata rusinea de reporterii Evenimentului Zilei care l-au
surprins pe inaltul demnitar band cantitati insemnate de vin la o terasa, alaturi de „Mihaela,
dragostea mea”, indreptandu-se iN sLAPI, ca un agarici din Ferentari, spre limuzina, si incalcand
legea, urcand beat la volanul masinii sale scumpe.
Primul insight pe care l-am dat, cand am dezbatut cu Cozmin Gusa acest lucru pe Gold FM, a
fost remarca mea ca Lucian Pahontu, seful SPP, si-a batut joc maxim de Geoana. Un demnitar
de nivelul lui Mirciulica, discutam de nr.2 in NATO, nu poate fi lasat chiar la voia unor paparazzi,
atunci cand vine acasa, necum sa fie lasat sa conduca beat. Pentru Geoana, SPP trebuia sa
faca un plan de securitate si protectie, iar asta nu s-a intamplat. De ce? Ask Pahontu.
in alta ordine de idei, e important sa va mai dezvalui un secret, asa, ca sa fiti mai inteligenti de
azi inainte, cand veti citi Evenimentul Zilei. Pentru cei multi care s-au intrebat de cand se ocupa
EvZ de paparazzi, o sa va spun eu. De cand ziarul de scandal Cancan si Radu Budeanu au
ramas fara divizia adevarata de investigatii si filaj de tip paparazzi, care a trecut cu catel si purcel
la Evenimentul Zilei. Nu pentru Dan Andronic, ci din cauza de Dan Andronic. in sensul ca Elena
Udrea, adevarata patroana a Evenimentului Zilei, isi ia masuri de precautie in cazul in care Dan
Andronic va fi condamnat in dosarul ei si pregateste o tranzitie pentru un alt management. Cine
se afla in spatele acestui management, o sa vedem impreuna, dar e clar ca e cineva destul de
important daca a putut transfera cel mai tare „activ” al lui Cancan, ma refer la echipa de paparazzi.
Sa nu se inteleaga de aici ca ii doresc parnaie lui Dan Andronic, chiar deloc.
Pozele obtinute de paparazii plecati de la Cancan si ajunsi la EvZ sunt o „comanda”
spectaculoasa. Pentru aceste poze, domnul Geoana ar fi trebuit sa primeasca drept rasplata
macar un dosar penal. Dar, fiindca e cine e, batista nici macar nu a mai aparut pe tambal.
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