
Carmen Iohannis are cont de facebook. Oare stie?

   Pe numele Primei Doamne a Romaniei este deschis un cont de facebook care a strans peste 21.000 de
like-uri si pe care presupusa Prima Doamna este destul de activa, posteaza fotografii sau comentarii.  Cele
mai multe dintre imagini sunt preluate de pe site-uri de stiri sau de pe internet, iar comentarii de genul
"Va iubesc ", "O zi plina de bucurii sa aveti", "O noapte furmoasa sa aveti", insotesc fotografii ale
cuplului prezidential.
  
  Pe de alta parte, unele dintre postari contin greseli gramaticale sau de ortografie si este putin probabil,
daca nu chiar exclus, ca acestea sa apartina lui Carmen Iohannis, profesor de limba engleza la unul dintre
cele mai bune licee din Sibiu. "Reusim impreuna sa facem o Romanie cat mai buna de care sa ne pese din
ce in ce mai mult, o Romanie lasata cu drag urmasilor nostrii pentru care trebuie sa ne unim fortele si sa
demonstram ca se poate", scria posesoarea contului intr-o postare din 23 noiembrie 2014.
  
  De altfel, tot autoarea acestui cont a postat o fotografie frumoasa cu Brasovul pe timpul noptii,
indemnandu-i pe cei care o urmaresc sa dea cat mai multe like-uri.Este greu de crezut ca sotia lui
Iohannis, primar al Sibiului timp de 14 ani, cere like-uri pentru o poza cu Brasovul si nu pentru una cu
Sibiul.
  
  Pe facebook, sunt deschise nenumarate conturi false ale persoanelor publice.
  
  Şi Klaus Iohannis are doua astfel de conturi pe facebook, unul care a strans aproximativ 18.000 de
like-uri si un altul cu aproximativ 3.000 de aprecieri.
  
  

   Contul oficial al presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, a strans pana acum peste 1.300.000 de
like-uri si s-a constituit in principalul canal de comunicare al acestuia.  
  

Cuvinte cheie: cum  sibiul  brasov  stiri  posta  licee din sibiu  ipa  unim  lice  imagini  arme  fotografii
fotografie  cuplu  comentarii  klaus iohannis  conturi  fotograf  &lt;/strong  persoane  fotografi  cal
facebook
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