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«Ψέματα, φόροι και Μακεδονία,
γΓ αυτά θα θυμόμαστε τον Τσίπρα»
αποδοκιμασίας
κάλεσε τους πολίτες να

στείλουν στον ΣΥΡΙΖΑ
Μήνυμα

ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την
περιοδεία του στη Στερεά Ελλάδα
και μιλώντας σε συγκέντρωση στη
Λιβαδειά, ο πρόεδρος της Ν. Δ.
διαμήνυσε

ότι από τις περιφερειακές και
ευρωπαϊκές κάλπες θα βγουν πολιτικά
συμπεράσματα.
«Η ευρωκάλπη είναι το πρώτο
και το αποτέλεσμα πρέπει να
είναι τέτοιο που να μην έχει κανείς
αμφιβολία για το τελικό αποτελεσμα»,
τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας
πως η «μητέρα των μαχών» είναι
οι εθνικές εκλογές καθώς θα κριθεί
εάν οι ζωές των πολιτών θα γίνουν
καλύτερες και εάν θα σταματήσει η
πορεία φθοράς, παρακμής, διχασμού,
φόρων και ανασφάλειας. Ο πρόεδρος
της Ν. Δ. ξεκαθάρισε και τη στάση
του κόμματος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές λέγοντας πως «στις 26
Μαΐου ψηφίζετε για δήμαρχο όποιον
θελετε».
Ο κ. Μητσοτάκης εξαπελυσε σφοδρή
επίθεση στον πρωθυπουργό
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εχει πει
τόσα ψέματα που χρειάζεται κείμενο
για να μπν τα ξεχάσει»: «Ψέματα, φόημίχρονο

πολλά και να συζητήσουμε πολλά με
τον κ. Τσίπρα», ήταν το μήνυμα του κ.
Μητσοτάκη. Οσο για τη σύνθεση του
ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε
σκωπτικά: «Από Κουρουμπλή, Κουντουρά και Κόκκαλη ένας Τζουμάκας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ
kkatsavou@e-typos.com

ροι και Μακεδονία, γι' αυτά θα θυμόμαστε
τον κ. Τσίπρα. Σας εξαπάτησε,
σας φτώχυνε, σας περιφρόνησε και
δίχασε..», είπε χαρακτηριστικά.
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. πρόσθεσε
πως διάβασε την ομιλία του Αλέξη
Τσίπρα στην Πάτρα και σχολίασε πως
«στάζει δηλητήριο».
«Διάβασα -βλέπετε ο κ. Τσίπρας
έχει ανάγκη να μιλάει πάντα από

έτοιμο κείμενο διότι λέει τόσα πολλά
ψέματα που φοβάται μην ξεχάσει
κάποιο, άρα πρέπει να του έχουν γράψει
κιόλας- και μου έκανε εντύπωση
πόσο χρόνο και πόση ενέργεια αφιερώνει
στο να επιτεθεί προσωπικά σε
εμένα και στη Νέα Δημοκρατία. Του

λέω λοιπόν: δεν με ενδιαφέρει. Δεν
με ενδιαφέρει να του απαντήσω διότι
πιστεύω ότι τα νέα παιδιά, αλλά και
όλοι εσείς που μας ακούτε σήμερα,
έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας
για την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου.
Βάζω τον iC Καμμένο στο κάδρο διότι

δεν θέλω κανείς να ξεχάσει ότι για
τέσσερα χρόνια η κυβέρνηση αυτή
στηρίχθηκε στις ψήφους του κ.
Δεν έχουμε λοιπόν να πούμε
Κομμένου.

δρόμος».

«Το μέλλον
tns véas YEviàs

δεν μπορεί να είναι
μια εξαρτημένη
επιδοματική
πολιτική. Η νέα
γενιά ζητά καλή
Παιδεία, κατάρτιση,
καλέ5 και πολλέ5
Θέσεΐ5 εργασία και
το μέλλον ms
το εγγυάται
η Ν. Δ.», τόνισε
από τη Λιβαδειά
ο KupiàKos

Μητσοτάκη

Ανέφερε ότι o ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει
τις πιο φθηνές δυνάμεις του λαϊκισμού,
επέκρινε τον κ. Τσίπρα για το
χαρακτηρισμό «ανθέλληνας» που,
όπως είπε, χρησιμοποίησε εναντίον
του υποψηφίου του ΕΛΚ Μ. Βέμπερ,
σημειώνοντας ότι «ας προσέχει ο κ.
Τσίπρας γιατί έχει πολύ βαρύ βιογραφικό
στην εξωτερική πολιτική» ενώ
έκανε ειδική αναφορά στη νέα γενιά,
σημειώνοντας πως «το μέλλον της
δεν μπορεί να είναι μια εξαρτημένη

επιδοματική πολιτική από μια
που δίνει επιδόματα έναντι
κυβέρνηση

κομματικών ψήφων».

Η νέα γενιά ζητά καλή Παιδεία,
καλή κατάρτιση, καλές και πολλές
θέσεις εργασίας και το μέλλον της
το εγγυάται το πρόγραμμα τπς Νέας
Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά.
Χαρακτήρισε έκτρωμα το νομοσχέδιο
Γαβρόγλου που ψηφίζεται την
ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή και
κάλεσε τον κ. Τσίπρα να το αποσύ¬

ρει. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε πρώην
δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της
Ν.Δ. «να επιστρέψουν σπίτι τους» και
ζήτησε από τα στελέχη και τη βάση
της Ν.Δ. να υποδεχθούν στο κάλεσμα
και όσους δεν ψήφισαν ποτέ τη
Ν.Δ. «Σε αυτή την εκλογική μάχη το
διακύβευμα για τη χώρα είναι πολύ
σημαντικό», είπε χαρακτηριστικά,
πως «στην πορεία μιας
μεγάλης και πλατιάς συμπόρευσης
πολλοί».
χωράνε
σημειώνοντας

Στο μουσείο της Θήβας

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε
το μουσείο της Θήβας, το οποίο και
μετά την τελευταία ανακαίνιση του
κάνει χρήση και των νέων Μέσων και
αφηγείται μια Ιστορία πέντε χιλιάδων
χρόνων, ξεκινώντας με αινιγματικές
σφήκες αγαλματίδια και καταλόγους
του παλατιού γραμμένους σε Γραμμική
Β' και φτάνοντας στους πύργους
Καταλανών και Ναβαρραίων, που
αποκαλούσαν τη Θήβα σπίτι τους το
1 4ο αιώνα. Ο
πρόεδρος τπς Ν.Δ. θα
συνεχίσει τις επισκέψεις του ανά την
Ελλάδα με φόντο τις ευρωεκλογές,
οι οποίες θα κορυφωθούν αμέσως
μετά το Πάσχα. ■
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Πάνω από 4500 μόνιμες
θέσεις μειά to Πάσχα

Στον τομέα της Παιδείας και σε διάφορους φορείς του Δημοσίου
ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΣΑΛΤΟΥ

τις γιορτές του Πάσχα έρχονται
περισσότερες από 4.500 μόνιμες

Μετά
και

προσλήψεις στον τομέα της παιδείας
σε διάφορους φορείς του Δημοσίου
Σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες
ημέρες πιθανότατα αμέσως μετά τις γιορτές
αναμένεται να προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ
οι 4.500 μόνιμες θέσεις της ειδικής αγωγής
Υπενθυμίζεται πως αυτές οι προσλήψεις αφορούν
το 2019 και αποτελούν μέρος των
που θα γίνουν από το υπουργείο
Παιδείας μέχρι και το 2022 Σημειώνεται πως
η διαδικασία επιλογής θα γίνει βάσει μοριοδό
τησης κριτηρίων ενώ σύμφωνα με όσα έχουν
γίνει γνωστά μέχρι σήμερα οι υποψήφιοι θα
κληθούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους τόσο
ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ όσο και με αποστολή
της αίτησης και όλων των απαραίτητων

αλλά

προσλήψεων

δικαιολογητικών

στις αρμόδιες Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιες Δευτεροβάθμιες
ή Περιφερειακές
Στο μεταξύ εκδόθηκε η προκήρυξη 3Κ/2019
του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά

προτεραιότητας συνολικά 76 θέσεων τακτικού
προσωπικού και προσωπικού με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Πανεπιστημιακής Τεχνολογικής Δευτεροβάθμιας
και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε οκτώ
διαφορετικούς φορείς
Πρόκειται για προσλήψεις στον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ
στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ΣΕΠΕ στην
Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους στην
Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας
στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων
στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
στο Επιμελητήριο Λακωνίας και στην Ελληνική
Στατιστική Αρχή
Ειδικότερα οι θέσεις που είναι Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης φτάνουν τις 63 και
αντίστοιχα αυτές της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
τις 7 Τέσσερις είναι οι θέσεις που
απευθύνονται σε αποφοίτους Δευτεροβάθμι¬

ας Εκπαίδευσης ενώ δύο Υποχρεωτικής Οι
θέσεις κατανέμονται στους Νομούς Δράμας
Αττικής Ζακύνθου Ηρακλείου Θεσσαλονίκης

Θεσπρωτίας Κορινθίας Λασιθίου Φθιώτιδας
Πέλλας Ρεθύμνου Ροδόπης Φλώρινας
Μεσσηνίας Χαλκιδικής Αχαΐας Αργολίδας
Εβρου Μαγνησίας Καβάλας Λάρισας καθώς
και στα νησιά Ρόδο Κω Λέσβο Χίο Σύρο
Νάξο και Ζάκυνθο
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και
να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά και μόνο μέσω του
διαδικτυακού του τόπου στην ιστοσελίδα
www asep.gr Η προθεσμία υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη
αρχίζει την Τετάρτη 8 Μαΐου και
διαδικασία

λήγει την Πέμπτη 23 Μαΐου και ώρα 14.00
Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως τα απαραίτητα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τα
οποία αποδεικνύονται τα προσόντα κριτήρια
ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι
με την αίτηση συμμετοχής τους θα υποβληθούν
πριν από την έκδοση των προσωρινών
αποτελεσμάτων Κάθε υποψήφιος μπορεί να
υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μιας
μόνο κατηγορίας προσωπικού ΠΕ ή TE ή ΔΕ
ή ΥΕ Η υποβολή περισσότερων της μιας
για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η
σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία
αιτήσεων
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ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΥΡΙΔΗ

Πού είναι οι πρωτοκλασάτοι;
πρωτοκλασάτοι υπουργοί δεν
μπήκαν στον κόπο να στηρίξουν
το... ψηφοδέλτιο νίκης του Αλέξη
Τσίπρα στις ευρωεκλογές. Το
για τις όποιες εξελίξεις
την
επομένη των εκλογών.
λάβουν χώρα

Οι

σημειώνουμε

ΜΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ δεδομένο ότι ο Αλέξης είναι
ο αναμφισβήτητος ηγέτης. Αυτά συμβαίνουν στην
Αριστερά μέχρι την ώρα της ήττας. Μετά, τα πάντα
αλλάζουν και αναθεωρούνται. Η αλήθεια είναι ότι ήττα
με ήττα έχει διαφορά. Είναι άλλο πράγμα να χάσει ο
Τσίπρας με 27%, άλλο με 24% και άλλο με ένα ποσοστό
κάτω από 22%. Ο ίδιος, βέβαια, ανεβάζει τον πήχη
στη... νίκη. Είναι κι αυτός ένας τρόπος να αντιμετωπίζει
κανείς την πραγματικότητα.
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ζούσαν σε πολυκατοικία που
τελούσε υπό... κατάληψη στα Εξάρχεια. Η αστυνομία
έκανε τη δουλειά της και η ιδιοκτησία απελευθερώθηκε.
Την επομένη οι πρόσφυγες κατασκήνωσαν στην
πλατεία Συντάγματος, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Εκαναν
εντύπωση οι καινούργιες κόκκινες σκηνές.
το οργάνωσε, κάποιος πλήρωσε για το σόου...
Κάποιος

ΘΑ ΡΩΤΗΣΕΙ κάποιος το εξής: Από το να είναι

άδειο το κτίριο, δεν είναι καλύτερο να στεγάζει
που έχουν ανάγκη; Η απάντηση είναι ότι
αυτό μπορεί να το αποφασίσει μόνο το κράτος και
σε κάθε περίπτωση προστατεύοντας τα συμφέροντα
του ιδιοκτήτη. Διαφορετικά, ο κάθε ένας από εμάς
θα μπορεί, με την ίδια λογική, να καλύπτει με έναν
ανάλογο τρόπο τις όποιες ανάγκες του. Με τη μέθοδο
της... απαλλοτρίωσης. Αλλά είναι και κάτι ακόμη.
Η ιδιοκτησία είναι ο θεμέλιος λίθος των ατομικών
δικαιωμάτων. Από το δικαίωμα στην ιδιοκτησία
όλα. Νόμος δεν είναι το δίκιο του πρόσφυγα,
ούτε κάποιας ιδεοληπτικής ΜΚΟ. Ο νόμος είναι νόμος
και ισχύει για όλους.
ανθρώπους

ξεκινούν

ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ οι πρόσφυγες; Λεφτά υπάρχουν!

Εχουν προσφέρει αρκετά οι Ευρωπαίοι
για να μπορεί το ελληνικό κράτος να
προσφέρει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους
Αν
τα παλικάρια των ΜΚΟ επιμένουν σε
πρόσφυγες.
άλλα μονοπάτια, θέλοντας να επιβάλουν στην ελληνική
κοινωνία το σχέδιο τους για την επανάσταση, τότε
θα πρέπει το κράτος να προστατεύσει τους πολίτες
του. Αυτούς που τους φορολογεί άγρια με τον ΕΝΦΙΑ και την ίδια ώρα τούς απαγορεύει στην πράξη
να ορίσουν την περιουσία τους. Διότι αυτό συμβαίνει
όταν οι αλληλέγγυοι καταλαμβάνουν το ακίνητο σου
φορολογούμενοι

και η πολιτεία σφυρίζει αδιάφορα. Το ξενοδοχείο της
κυρίας Παπαχελά είναι το καλύτερο παράδειγμα!

ΠΩΣ ΤΟ ΕΙΠΕ ο κ. Κοτζιάς για την ΕΥΠ; Οτι
όποιος υπάλληλος θέλει παρακολουθεί όποιον θέλει;

Τι μας λέει; Τι μας λέει ο υπουργός! Συνήθως οι
υπουργοί τα θυμούνται αυτά όταν παύουν να είναι

υπουργοί.
Με άλλα λόγια ο Νίκος Κοτζιάς μας μίλησε για...
φωτισμένους ΚΥΠατζήδες! Κανονικά θα έπρεπε η
ΕΥΠ να εορτάζει των Φώτων. Ή έστω ο σύλλογος
των υπαλλήλων της. Με τόση φώτιση που έχει πέσει
στο ευαγές ίδρυμα...
Μένει μια απορία: Πιστεύουν στ' αλήθεια ότι
σβήνουν τα ίχνη; Οτι πατάς ένα κουμπί και τελείωσαν
όλα;

Ο ΦΙΛΟΣ Γιώργος Λιγνός στο Facebook: «Το είπε
σε εμένα πριν χρόνια ο Γαβρόγλου "Μα και άνεργοι
να μείνουν οι απόφοιτοι των ΑΕΙ, πάλι δεν είναι
κέρδος να έχουμε μορφωμένη εργατική τάξη;". Η
αφορούσε τις συνέπειες της ελεύθερης
όλων στα ΑΕΙ. Εγώ μάταια έβαζα ερωτήματα.
Αυτός επέμενε. Τότε είπα ευτυχώς δεν θα πάρουμε
ποτέ την εξουσία. Δυστυχώς την πήραν. Ευτυχώς
δεν είμαι πια μαζί τους».
συζήτηση

πρόσβασης
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Πολιτική

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

στην εκπαίδευση

με διαδικασίες fast track
βάζει η κυβέρνηση με το
νομοσχέδιο για την Παιδεία
να εισάγεται σήμερα στην
Ολομέλεια της Βουλής Η
σχετική συζήτηση ενδεικτική
της βιασύνης του Κ
Γαβρόλου θα ολοκληρωθεί το αργότερο τη
Μεγάλη Τρίτη δηλαδή θα διαρκέσει λιγότερο
από δυο μέρες αν και πρόκειται για ένα σχέδιο
νόμου που επί της ουσίας αλλάζει τον τρόπο
εισαγωγής των μαθητών στη τριτοβάθμια
καθώς επίσης και τον χάρτη των
ΑΕΙ TEL Ο υπουργός Παιδείας μολονότι
βρήκε σχεδόν τους πάντες απέναντι του
και φορείς επέμεινε στη σπουδή
να βάλει μια νέα βόμβα στα θεμέλια του ήδη
διαλυμένου εκπαιδευτικού συστήματος
Οπως εξάλλου τόνισε και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης που εκτός απρόοπτου θα παρέμβει
στη συζήτηση πρόκειται για ένα τελειωτικό
χτύπημα στην εκπαίδευση προσθέτοντας ότι
το κόμμα θα αντιταχθεί με κάθε τρόπο στη
Βουλή σε αυτό το τερατούργημα το οποίο
προωθείται να ψηφιστεί με διαδικασίες εξπρές
τη Μεγάλη Εβδομάδα
Ερχονται ο κ Τσίπρας και ο κ Γα
βρόγλου να δώσουν το τελειωτικό χτύπημα
καταθέτοντας έναν νόμο-σκούπα για την
ανώτατη εκπαίδευση ο οποίος διαλύει ό,τι
έχει ουσιαστικά μείνει όρθιο στη δημόσια
τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας Εναν
νόμο που καταργεί κάθε έννοια αξιολόγησης
ισοπεδώνει ουσιαστικά την τεχνολογική
και κόβει τον ομφάλιο λώρο τον
οποίο πρέπει να έχει με την αγορά κάθε
που παράγει εφαρμοσμένη γνώση
υπογράμμισε χαρακτηριστικά

Ταφόπλακα

εκπαίδευση

Οι ιδεολογικές παρωπίδες του υπουργού
Παιδείας δεν του επέτρεψαν να ακούσει
τους φορείς οι οποίοι σχεδόν μαζικά τον
να το αποσύρει Ενδεικτικά ο πρύτανης
του ΕΜΠ Γιάννης Γκόλιας υπογράμμισε ότι
δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε ότι όλα αυτά
τα τμήματα θα γίνουν πανεπιστημιακά με μία
απόφαση υπουργού
Αρχιτεκτονική της διασποράς της
απομόνωσης και της ανορθολογικότητας
γιατί προστίθενται τμήματα μόνο και μόνο
για να υπάρχει τμήμα σε κάθε πόλη χωρίς
να υπάρχει σχέση με τις τοπικές ανάγκες
χαρακτήρισε τις προβλέψεις του νομοσχεδίου
η Ευγενία Μπουρνόβα μέλος της Διοικούσας
κάλεσαν

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων ΔΕΠ
επισημαίνοντας Δεν είναι συνέργειες είναι
συγχωνεύσεις χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό
To TEE λέει όχι στην αναβάθμιση σχολών
διά της βάφτισης αντί επί της ουσίας
Και σε κάθε περίπτωση ακόμη και αν δεν
εισακουστεί η άποψη του TEE θα πρέπει το
υπουργείο να δεσμευθεί ότι ο αριθμός των
εισακτέων στις σχολές μηχανικών θα μείνει
σταθερός και δεν θα αυξηθεί για το καλό
της ελληνικής παιδείας και της ελληνικής
οικονομίας τόνισε ο πρόεδρος του TEE
Γιώργος Στασινός
Το αυτί του Κ Γαβρόγλου ούτε που
ίδρωσε και τελικά αρκέστηκε να πει ότι δεν
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θα μπορούσε να υπάρχει παντού συμφωνία
Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι το επείγον
δεν περιορίζει τον αριθμό των ωρών που
μπορούμε να συζητήσουμε το νομοσχέδιο
παραβλέποντας ότι το νομοσχέδιο ήρθε
στη Βουλή τα μεσάνυχτα και σε
τέσσερις ημέρες θα είναι νόμος του κράτους
Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση
σύμφωνα με στελέχη της αντιπολίτευσης
ντιλάρει ακόμα στον ευαίσθητο τομέα της
κυριολεκτικά

Παιδείας Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν

υπάρξει καταγγελίες πως ο υπουργός φέρεται
να έχει πει σε πρυτάνεις ή θα το δεχτείς ή δεν
θα φτιάξουμε Νομική ή Γεωπονική Σχολή
κάτι που ο κ Γαβρόγλου αρνείται

αντιπολίτευση

εκπαίδευση

πανεπιστήμιο

ΑΡΜΑΓΕΔΔΠΝ

Ακόμα και η συνήθως ήρεμη Νίκη Κεραμέ
ως μίλησε για ισοπέδωση της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και κατηγόρησε την κυβέρνηση
για την πλήρη κατάργηση των ΤΕΙ και τη
συγχώνευσή τους με τα ΑΕΙ
Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε το
Αρμαγεδδώνα ενώ νωρίτερα
στη Βουλή είχε καλέσει τον Κ Γαβρόγλου να
το αποσύρει Βέβαια ο υπουργός Παιδείας
όχι μόνο δεν το έκανε αλλά το εισήγαγε με τη
διαδικασία του επείγοντος Την απάντηση για
τις διαδικασίες ψεκάστε σκουπίστε τελειώσατε
έδωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γ Δελής
Είναι συνειδητή η επιλογή της κυβέρνησης
κυλώντας το νομοσχέδιο όσο το δυνατόν πιο
πίσω να το φέρει εκεί που κλείνει η Βουλή
για τις διακοπές του Πάσχα για να βρει κλειστά
τα σχολεία και τα πανεπιστήμια Αθλια
μεθόδευση από κάθε άποψη
νομοσχέδιο

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ
ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΦΕΡΕ
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΤΗΝ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ

ΓΙΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η

συζήτηση για το νομοσχέδιο Γαβρόγλου αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται

Η

αύριο

