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Ένα 24ωρο πριν από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής για το προσφυγικό, ο πρωθυπουργός έρχεται αντιμέτωπος με ακόμη
έναν πονοκέφαλο, αφού ο κυβερνητικός του εταίρος και πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος απαίτησε την παραίτηση
του κ. Μουζάλα για το «Μακεδονία».

Την παραίτησή του φέρεται να υπέβαλλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας.

Ο κ. Μουζάλας έθεσε εαυτόν στη διάθεση του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Καταιγίδα ξέσπασε στην κυβέρνηση από το διπλωματικό "φάλτσο" του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη
Μουζάλα, ο οποίος κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του συνέντευξης στον ΣΚΑΪ αποκάλεσε τα Σκόπια «Μακεδονία».

Ένα 24ωρο πριν από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής για το προσφυγικό, ο πρωθυπουργός έρχεται αντιμέτωπος με ακόμη
έναν πονοκέφαλο, αφού ο κυβερνητικός του εταίρος και πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος απαίτησε την παραίτηση
του κ. Μουζάλα για το «Μακεδονία».

Μάλιστα, σε επικοινωνία που είχαν ο πρωθυπουργός με τον Πάνο Καμμένο, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ επέμεινε στην
παραίτηση και συγκάλεσε την ΚΟ του κόμματος.

Εκτός από το Ποτάμι και τη ΔΗΜΑΡ, σύσσωμη η αντιπολίτευση ζήτησε την παραίτηση Μουζάλα.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι εάν δεν υπάρξει παραίτηση Μουζάλα, τότε πρέπει να παραιτηθεί ο
Καμμένος!
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Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …
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