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Άρωμα πατρίδας

στη Βουλή και την Κυβέρνηση
Τρεις νέοι σε ηλικία βουλευτές με ρίζες από την
«καθ’ ημάς Ανατολή» συμμετέχουν στη νέα
Κυβέρνηση του κ. Κ. Καραμανλή. Είναι ο κ.
Ευρυπίδης Στυλιανίδης (φωτό δεξιά) που έγινε
υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ο κ. Αλέξανδρος Κοντός (φωτό αριστερά) που
ανέλαβε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων με υφυπουργό τον κ. Κωνσταντίνο
Κιλτίδη που μπαίνει για πρώτη φορά σε
κυβερνητικό σχήμα. Στη Βουλή που προήλθε από
τις τελευταίες εκλογές συμμετέχουν άλλοι είκοσι
τρεις τουλάχιστον βουλευτές όλοι της τρίτης
προσφυγικής γενιάς. Ποιοι είναι ποιοι οι «δικοί
μας» βουλευτές; ΣΕΛ. 5

ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΛΟΤΑΧΩΣ
για το βιβλίο της Ιστορίας

Ο

Λαός επέβαλε τελικά τη θέλησή του. Η κυβέρνηση
του κ. Κώστα Καραμανλή, αφού επί ένα ολόκληρο
χρόνο έκανε αδιέξοδους διαδικαστικούς ελιγμούς
με το βιβλίο Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού, αναγκάστηκε να
υποχωρήσει και διά στόματος του νέου υπουργού ΠαιδείΣΤΟ ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Το 3ο Συμπόσιο
Μικρασιατικού
Πολιτισμού
23 έως 25
ΑπόΝοεμβρίου

διοργανώνεται στο
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. του Δήμου
Νέα Ιωνίας Αττικής το 3ο
Συμπόσιο Μικρασιατικού
Πολιτισμού με συμμετοχή
πανεπιστημιακών,
ερευνητών και ιστορικών.
ΣΕΛ. 4

ας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ανακοίνωσε την απόσυρση του
σχολικού εγχειριδίου της Μ. Ρεπούση. Προηγουμένως οι
«γαλάζιοι» ψηφοφόροι είχαν φροντίσει να στείλουν στο...
σπίτι της την πρώην υπουργό Παιδείας κ. Μαριέττα Γιαννάκου.

Στο ΥΠ.ΠΟ. το μπαλάκι για
τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας
Τ

ο θέμα των προσφυγικών
πολυκατοικιών της λεωφ.
Αλεξάνδρας, επανέφερε στη Βουλή
με επίκαιρη ερώτησή της η
βουλευτής Α’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ
Άννα Φιλίνη, ζητώντας από τους
υπουργούς Πολιτισμού και
Περιβάλλοντος να προστατεύσουν
το συγκρότημα, προκειμένου να μην
υλοποιηθούν τα σχέδια της
Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου
(ΚΕΔ) και του υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) που
σχεδιάζουν να κατεδαφίσουν τις 6
από τις 8 πολυκατοικίες. ΣΕΛ. 3.
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