ΝΔ: Γιατί τόση αφωνία στον
ΣΥΡΙΖΑ για την τρομοκρατική
οργάνωση και την ΑΣΟΕΕ;
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Τηνπερίεργη σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ για την εξάρθρωση τρομοκρατικής οργάνωσης, την γιάφκα στην
ΑΣΟΕΕ και την επίθεση στο γραφείο της υπουργού Παιδείας, επισημαίνει η ΝΔ σε ανακοίνωσή
της, καλώντας άπαντες να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
Συγκεκριμένατο κυβερνών κόμμα, σε ανακοίνωσή του " διερωτάται", μάλλον ρητορικά:
"Επίθεσηστο Πολιτικό Γραφείο της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Ούτε λέξη από το
ΣΥΡΙΖΑ.
Εξάρθρωσητης τρομοκρατικής οργάνωσης "Επαναστατική Αυτοάμυνα". Καμία ανακοίνωση από το
ΣΥΡΙΖΑ.
Εντοπισμόςγιάφκας εντός του πανεπιστημιακού χώρου της ΑΣΟΕΕ. Κουβέντα από το ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατίάραγε τόση αφωνία; Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του".

Δενυπάρχουν στο site του ΣΥΡΙΖΑ οι δηλώσεις που επικαλείται ο κ.
Ραγκούσης, σχολιάζει το γραφείο τύπου της ΝΔ
"Ψάξαμεστο site του ΣΥΡΙΖΑ και δεν βρήκαμε τις δηλώσεις που επικαλείται ο κ. Ραγκούσης.
Προφανώς τις λογόκριναν κι εκεί. Περιμένουμε την καταδίκη για την επίθεση στο γραφείο της κ.
Νίκης Κεραμέως και την τοποθέτησή του για τη γιάφκα στην ΑΣΟΕΕ. Ίσως στις επόμενες
ανακοινώσεις ή ποτέ", σχολίασε το Γραφείο Τύπου της ΝΔ την τοποθέτηση του τομεάρχη
Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιάννη Ραγκούση.

ΑπάντησηΓιάννη Ραγκούση
Ασύμμετρηκαι αδικαιολόγητη χαρακτήρισε ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης
την επιχείρηση της αστυνομίας στην ΑΣΟΕΕ.

Κληθείςνα σχολιάσει την επίθεση της ΝΔ εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ που τον κατηγορεί για αφωνία
απέναντι στις επιτυχίες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και τον εντοπισμό γιάφκας στην ΑΣΟΕΕ
και την εξάρθρωση της τρομοκρατικής Οργάνωσης "Επαναστατική Οργάνωση Αυτοάμυνας", ο κ.
Ραγκούσης ανέφερε χαρακτηριστικά:
"Μεπολύ καθαρό τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχάρη την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για τη νέα της αυτή
επιτυχία που έρχεται σε ένα σημείο μιας δουλειάς βάθους που γίνεται τα τελευταία χρόνια".
Ωστόσο, έσπευσε να διαχωρίσει τις επιτυχίες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας από την
επιχείρηση της αστυνομίας στην ΑΣΟΕΕ.
"Σήμεραυπήρξε μία ασύμμετρη και παντελώς αδικαιολόγητη επίθεση αστυνομικών δυνάμεων
εναντίον φοιτητών στην ΑΣΟΕΕ που μας υποχρεώνει να διατυπώσουμε δημοσίως το ερώτημα.
Μήπως τελικά είναι ο κ. Μητσοτάκης αυτός που επιδιώκει ένα νέο Γρηγορόπουλο;", διερωτήθηκε ο
κ. Ραγκούσης.

Κυβερνητικοίκύκλοι: Αναμένουμε να μας εξηγήσει ο κ. Τσίπρας γιατί η γιάφκα
και τα ρόπαλα προάγουν την ελεύθερη διακίνηση ιδεών
Κυβερνητικοίκύκλοι σχολιάζοντας ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, τόνιζαν: "Ο ΣΥΡΙΖΑ του 3%
επέστρεψε δυναμικά αφήνοντας τα σοσιαλδημοκρατικά κοστούμια στα αζήτητα. Αναμένουμε
ανάρτηση στο Facebook από τον κ. Τσίπρα, με την οποία θα μας εξηγεί γιατί η γιάφκα, τα ρόπαλα
και τα κράνη, προάγουν την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Προς το παρόν πάντως προτιμά τη
σιωπή. Ίσως καλύπτεται από το παραλήρημα του κ.Ραγκούση".
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*Διαβάστε ακόμη: Συγχαρητήρια Ραγκούση στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία
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