
17/7/2017 Σχόλιο ΣΥΡΙΖΑ για τον... ισλαμοφοβικό Αλ. Κουτσαντώνη - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/86860-sholio-syriza-gia-ton-islamofoviko-al-koytsantoni 1/3

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 14:45

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Σχόλιο ΣΥΡΙΖΑ για τον... ισλαμοφοβικό Αλ. Κουτσαντώνη

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 14|09|2016 18:29

Μπορεί ακόμα η ΝΟΔΕ Λέσβου της ΝΔ να μην έχει σχολιάσει το παραμικρό για τις ισλαμοφοβικές αναρτήσεις του
Αλέξανδρου Κουτσαντώνη που ανέδειξε χθες το "Ε", αλλά το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου εξέδωσε σχετική
ανακοίνωση και ζητά το αυτονόητο: τη θέση της ΝΔ για όλα ετούτα...

Μπορεί ακόμα η ΝΟΔΕ Λέσβου της ΝΔ να μην έχει σχολιάσει το παραμικρό για τις ισλαμοφοβικές αναρτήσεις του
Αλέξανδρου Κουτσαντώνη που ανέδειξε χθες το "Ε", αλλά το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου εξέδωσε σχετική
ανακοίνωση και ζητά το αυτονόητο: τη θέση της ΝΔ για όλα ετούτα...

Σχετικά με την ανάρτηση του στελέχους της ΝΔ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης : «…Καλώ όσους ενδιαφέρονται για τη
δημιουργία κίνησης πολιτών ενάντια στη πολιτική της μουσουλμανοποιησης της Λέσβου να έρθουν σε επαφή μαζί μου
μέσα από το f/b..» το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου θέτει το παρακάτω ερώτημα :

«Μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση μια τέτοια ανάρτηση του προβεβλημένου στελέχους του κόμματος της αξιωματική
αντιπολίτευσης και μάλιστα εκπαιδευτικού, διευθυντή σχολικής μονάδας.. Υπάρχει δηλαδή θέμα μουσουλμανοποίησης
της Λέσβου και δεν το ξέρουμε; Είναι αυτό επίσημη άποψη της τοπικής ΝΔ και αν όχι, καλύπτει η ΝΟΔΕ Λέσβου της ΝΔ την
άποψη αυτή του στελέχους της; Είναι δυνατόν σε μια τόσο κρίσιμη φάση της διαχείρισης του προσφυγικού, να
διατυπώνονται τόσο ανεύθυνες ακροδεξιές αντιλήψεις, πυροδοτώντας το κλίμα ακροδεξιάς μισαλλοδοξίας. Με πολύ
μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε την επίσημη θέση της ΝΔ επ’αυτού..»

Το γραφείο τύπου της ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου
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Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;
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