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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Ο Κουτσαντώνης πιο «στρογγυλεμένα» στο δρόμο που

χάραξε!
Έδωσε συνέχεια με την κίνηση «Λέσβος Πατρώα Γη», με τη σιωπή της ΝΟΔΕ αλλά και της ΝΔ να
προβληματίζει

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 19|09|2016 13:55

Η κίνηση πολιτών του Αλέξανδρου Κουτσαντώνη, που προαναγγέλθηκε από τον προσωπικό του λογαριασμό
στο facebook «ενάντια στην πολιτική μουσουλμανοποίησης της Λέσβου», με γενικό σύνθημα «Η Λέσβος είναι ελληνική»,
μπορεί ακόμη να μην έχει σχολιαστεί από τη ΝΔ (στέλεχος της οποίας είναι ο κ. Κουτσαντώνης) για να ξέρουμε και αν την
εκφράζει ή όχι, αλλά τροποποιήθηκε και τοποθετήθηκε πιο συγκεκριμένα ως προς τις επιδιώξεις της.

 
Η κίνηση πολιτών του Αλέξανδρου Κουτσαντώνη, που προαναγγέλθηκε από τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook
«ενάντια στην πολιτική μουσουλμανοποίησης της Λέσβου», με γενικό σύνθημα «Η Λέσβος είναι ελληνική», μπορεί ακόμη
να μην έχει σχολιαστεί από τη ΝΔ (στέλεχος της οποίας είναι ο κ. Κουτσαντώνης) για να ξέρουμε και αν την εκφράζει ή όχι,
αλλά τροποποιήθηκε και τοποθετήθηκε πιο συγκεκριμένα ως προς τις επιδιώξεις της.

Με τον κ. Κουτσαντώνη να επιλέγει αντί κάποιας απάντησης στο δημοσίευμα του «Ε», που ανέδειξε τον προβληματισμό
που γεννούν τέτοιες κινήσεις με την αντίστοιχη «ρητορική», να συστήσει στους πολίτες την κίνησή του, μέσω της
δημοσιοποίησης των αρχών της. Τις οποίες και παραθέτουμε:

 

Η «Λέσβος Πατρώα Γη»

«1) Είμαστε υπέρ της φιλοξενίας και της βοήθειας στους πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν βρει καταφύγιο στο νησί
μας.

Λέμε όχι στην πολιτική που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα για την αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου ανθρωπιστικού
προβλήματος. Μια πολιτική που μετέτρεψε το νησί της Λέσβου σε τουριστικό νεκροταφείο και υποβάθμισε ολόκληρες
περιοχές του.

2) Είμαστε υπέρ των ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης των δυστυχισμένων αυτών ανθρώπων και υπέρ της δράσης
σοβαρών διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Λέμε όχι στην ανεξέλεγκτη δράση αγνώστου ταυτότητας ΜΚΟ χωρίς τον έλεγχο της πολιτείας.

3) Είμαστε υπέρ της εκπαίδευσης ανήλικων παιδιών ανεξαρτήτου εθνικότητας από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, για
όσο καιρό φιλοξενούνται στο νησί μας.

Λέμε όχι στη χωρίς σχέδιο και οργάνωση ένταξή τους στα δημόσια σχολεία σε βάρος της καλής λειτουργίας τους. Η



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/politiki
http://www.emprosnet.gr/article/author/24301-emprosnet
http://www.emprosnet.gr/article/author/24301-emprosnet


17/7/2017 Ο Κουτσαντώνης πιο «στρογγυλεμένα» στο δρόμο που χάραξε! - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politiki/86961-o-koytsantonis-pio-stroggylemena-sto-dromo-poy-haraxe 2/3

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 …

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

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 …

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

Λέμε όχι στη χωρίς σχέδιο και οργάνωση ένταξή τους στα δημόσια σχολεία σε βάρος της καλής λειτουργίας τους. Η
πολιτεία πρέπει να οργανώσει και να επιβλέψει αυτή τη διαδικασία.

4) Λέμε ΟΧΙ στη μόνιμη εγκατάσταση πέντε χιλιάδων μουσουλμάνων στο παραμεθόριο νησί της Λέσβου. Αυτό για λόγους
εθνικούς και μόνο. Για τα αυτονόητα εθνικά προβλήματα που θα προκαλέσει.

Όσοι δεχόμαστε τις αρχές αυτές, υπογράφουμε!».

 

Η ΝΔ δεν πήρε αποστάσεις, άρα επιδοκιμάζει

Με δεδομένο ωστόσο πως η ΝΟΔΕ Λέσβου της ΝΔ, όχι μόνο δεν σχολίασε το οτιδήποτε για τις …ισλαμοφοβικές αναρτήσεις
του πρώην προέδρου της, αλλά ως σήμερα δεν έχει δείξει να παίρνει αποστάσεις ή να αποδοκιμάζει τη δημιουργία αυτής
της κίνησης από τον κ. Κουτσαντώνη, αφήνει να εννοηθεί ότι η κίνηση «Λέσβος Πατρώα Γη», δεν είναι μια προσωπική
ενέργεια του κομματικού στελέχους της, αλλά έχει τις ευλογίες της.

Γιατί γενικότερα πιστεύαμε ότι τα αντανακλαστικά της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν άμεσα σε «περίεργες»
πρωτοβουλίες στελεχών της, όταν για παράδειγμα η Τ.Ο. Πετρούπολης είχε ανεβάσει αφίσα με την Ολυμπιονίκη Άννα
Κορακάκη συνδέοντας την επιτυχία της πρωταθλήτριας με το σλόγκαν του Κυριάκου για την Ελλάδα της αριστείας.
Προκαλώντας αντιδράσεις, αλλά και την οργή του ίδιου προέδρου της ΝΔ, ο οποίος ζήτησε αμέσως να κατέβει η ανάρτηση,
καθώς δεν άρμοζε με το πνεύμα των δικών του τοποθετήσεων.
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