
Τα σύννεφα πήραν τον πιλότο μας
Μ

έσα σε κλίμα βαρύτατου πέν-
θους για τις Ένοπλες Δυνάμεις
και με σοκαρισμένη ακόμη την

ελληνική κοινωνία, έγινε χθες, στο Μορ-
φοβούνι Καρδίτσας, η κηδεία του Γιώρ-
γου Μπαλταδώρου, κυβερνήτη του μοι-
ραίου Mirage 2000, που συνετρίβη
ανοιχτά της Σκύρου. Στο μεταξύ, οι έρευ-
νες για τα αίτια της συντριβής επικε -
ντρώνονται στον εντοπισμό του αερο-
σκάφους και του καταγραφέα πτήσης,
που θα δώσει τις αναγκαίες πληροφο-
ρίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες συ-
νέβη το ατύχημα. 
Αποκαλυπτική είναι, πάντως, η τε-

λευταία συνομιλία που είχε ο Γ. Μπαλ-
ταδώρος, λίγο πριν χαθεί στα νερά του
Αιγαίου, με τον πιλότο του δεύτερου
Mirage 2000 που πετούσε μαζί του στη
συγκεκριμένη αποστολή. Η περιγραφή
του δεύτερου είναι ανατριχιαστική: 

– Μπαλταδώρος: «Νο1 εδώ, ακο-

λούθα με να βγούμε από την ομίχλη». 
– Πιλότος Νο2: «Βλέπω από το όρ-

γανο ότι είμαστε κοντά στη θάλασσα.
Εγώ ανεβαίνω». 
Από τον παραπάνω διάλογο προκύ-

πτουν δύο στοιχεία: Πρώτον, στην πε-
ριοχή υπήρχε πυκνή ομίχλη και, δεύ-
τερον, τα δύο μαχητικά κάποια στιγμή
πετούσαν πολύ χαμηλά, κοντά στην επι-

Σύννεφα εκ νέου στις σχέσεις κυβέρ-νησης και Εκκλησίας, αυτήν τη φορά
με… ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου Παιδείας. Πιο συγκεκριμέ-
να, στο Συμβούλιο της Επικρατείας προ-
σφεύγει η Εκκλησία της Ελλάδος και ζη-
τά να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικά
τμήματα του προεδρικού διατάγματος
που αφορούν τον οργανισμό του υπουρ-
γείου Παιδείας. Σημείο τριβής, το άρθρο
που αφαιρεί από την αποστολή του υπουρ-
γείου την «ανάπτυξη της θρησκευτικής
συνείδησης», ενώ –σύμφωνα με την Εκ-
κλησία– άλλο άρθρο περιορίζει σε με-
γάλο βαθμό το αυτοδιοίκητό της. Όπως
τονίζει η Εκκλησία, το υπουργείο Παι-
δείας αφαιρεί τη θρησκευτική αγωγή

από την αποστολή του υπουρ-
γείου, ενώ σύμφωνα με το
Σύνταγμα «η κρατική απο-
στολή της θρησκευτικής εκ-
παίδευσης των νέων αφορά
σε μείζονα βαθμό τα μέλη
της Εκκλησίας της Ελλάδος».
Υπογραμμίζει επίσης ότι πα-
ραβιάζουν τόσο το Σύνταγ-
μα όσο και την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου οι διατάξεις εκεί-
νες του νέου οργανισμού που περιορί-
ζουν το δικαίωμα αυτοδιοίκησης επί των

εσωτερικών ζητημάτων της
Εκκλησίας και των νομικών
προσώπων που αυτή επο-
πτεύει. Στο αίτημα που υπέ-
βαλε προς το ΣτΕ επισημαί-
νει ότι οι νέες ρυθμίσεις
θεσπίζουν κρατική εποπτεία
και αποδίδουν αρμοδιότητες
στην υπό σύσταση Γενική Γραμ-
ματεία Θρησκευμάτων για την
άσκηση εποπτείας και συνδι-
οίκησης στην Εκκλησία της

Ελλάδος επί θρησκευτικών και εκκλη-
σιαστικών ζητημάτων.

Με τους... φίλους και συμμάχους μας να κάνουν την πάπια
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Η Ελλάς αντιμετωπίζει εξωτερική απει-
λή. Ο Σουλτάνος Ερντογάν όχι μόνο
κλιμακώνει αλλά και επισημοποιεί την
τουρκική επεκτατική πολιτική, ενώ εκ-
δηλώνει φανερά τις εχθρικές διαθέ-
σεις του προς την Ελλάδα. Ουδείς δύ-
ναται να το αμφισβητήσει. Ο αμερικανός
πρεσβευτής Πάιατ θεωρεί ότι το επό-

μενο χρονικό διάστημα (χωρίς να το προσδιορίζει
επακριβώς) θα έχουμε «θερμό επεισόδιο» μεταξύ
των δύο χωρών. Τα τύμπανα του πολέμου ηχούν στο
Αιγαίο. Η σχετικά πρόσφατη Ιστορία μας έχει απο-
δείξει ότι σε περιόδους κρίσεως με τους εξ Ανατο-
λών γείτονες, όταν δεν διαθέτουμε την κατάλληλη
πολιτική ηγεσία, υφιστάμεθα συμφορές. Ενώ οι Ένο-
πλες Δυνάμεις μας αποτελούν κατά κανόνα εγγύη-
ση σταθερότητας και ασφάλειας, οι πολιτικές ηγεσίες
δεν ανταποκρίθηκαν πάντα στις περιστάσεις των και-
ρών. Μπορεί το γεγονός αυτό να δυσαρεστεί πολ-
λούς, αλλά η Ιστορία δεν αλλάζει και δεν ωραιοποι-
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Η απειλή
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Αποκάλυψη

Παράταση από την ΕΕΤΤ για τις συχνότητες ραδιοφώνου

Γόρδιος δεσμός οι φόροι στα media

Το τελεσίγραφο των δανειστών 

ÄéáâÜóôå óôéò

«Κλειδωμένο» το Mega
από τις τράπεζες

«Τρώει» ο Κυριάκος 
τον Μεϊμαράκη

Καθαρίζει το κόμμα, για να μην το χάσει όταν… χάσει τις εκλογές

Κόβει κρίσιμες αρμοδιότητες της Εκκλησίας ο Γαβρόγλου

Ôïõ  ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ óåë. 6

Πασχαλινά συναισθήματα και σκέψεις και
η εσωτερική και διεθνής πραγματικότητα

Μπράβο στον αναπληρωτή υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα που τόλ-

μησε να κάνει αυτό που δεν έκαναν όλοι οι προ-
κάτοχοί του. Να βάλει πάνω από την Εξουσία,
όπως εκπροσωπείται στη Βουλή και στον δη-
μόσιο χώρο, τον πολίτη, για τον οποίο υπάρ-
χουν όλοι, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, για
να τον εξυπηρετούν και να διασφαλίζουν τη
ζωή του και την τάξη. Ο κ. Τόσκας αφαίρεσε
800 αστυνομικούς από εκείνους που έχουν απο-

σπασθεί για τη φύλαξη επισήμων, ο αριθμός των
οποίων δεν έχει ανακοινωθεί ποτέ, από καμία
κυβέρνηση, ούτε και από την τωρινή, και τους
διέθεσε στα Τμήματα και στις Υπηρεσίες της
ΕΛΑΣ που έχουν ελλείψεις. Δεν αρκεί, όμως,
μόνο αυτό, κύριε υπουργέ. Πρέπει να υπάρξει
και συνέχεια. Φρούρηση από την Αστυνομία
πρέπει να έχει μόνο η πρώτη βαθμίδα των πο-
λιτικών μας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση (Πρό-
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΥΤΙΝ
=Η αγωνιώδης προσπάθεια της Άγκυρας και της Αθήνας να πείσουν 
ότι το μοιραίο Μιράζ δεν έπεσε σε αναχαίτιση επιβεβαιώνει την προσέγγιση
=Οι ξαφνικές αγάπες Τσίπρα – Γιλντιρίμ για ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και 
ενίσχυση του διαλόγου είναι άλλη μια απόδειξη της... εμπλοκής του ρώσου Προέδρου

Κινήσεις 
Κοντομηνά 
στην TV

=Προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Αρχιεπίσκοπος

Όλα στο φως, κύριε Τόσκα 

= Όχι στην αύξηση του κατώτατου μισθού και στην επεκτασιμότητα 
των συλλογικών συμβάσεων - Ζητούν σωρεία ιδιωτικοποιήσεων 

= Γκρίνια σε κυβέρνηση και κόμμα για το αναπτυξιακό σχέδιο του Τσακαλώτου 

ÓÅË. 9 - 10

Ξέσπασε νέα διαμάχη

Δεν κάνουν πίσω σε τίποτα – Έχουν σκληρύνει οι Γερμανοί 

Έργο αποκλειστικά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η άνοδος της Ακροδεξιάς
=Με τη φτωχοποίηση των λαών της

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Δεν θα πρέπει να έχει κανείς απορίες και ερωτήματαγια την επανεμφάνιση της Ακροδεξιάς, έστω και με
την εθνικιστική της μορφή, στη μία μετά την άλλη χώρα
της Δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αποκλει-
στικά δικό της έργο. 
Μετά το πρόσφατο... κρούσμα στην Ιταλία, που ήρθε

να προστεθεί στο... συμβάν στην Τσεχία, την περασμέ-
νη Κυριακή ήρθε ο θρίαμβος του εθνικιστικού κόμμα-
τος Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν, με την ψήφο του 48,5%
των Ούγγρων, καταλαμβάνοντας τις 133 από τις 199
έδρες της Βουλής. 
Τον θρίαμβο του τον προσέφερε στο πιάτο η ίδια η

ΕΕ. Είναι η κατάληξη της πολιτικής που εφαρμόζει, πο-
λιτικής που έχει στέμμα τους αριθμούς και όχι τον άν-
θρωπο. 
Πρόκειται για μια πολιτική που φτωχοποιεί τους πο-

λίτες της ΕΕ, που ανατρέπει ό,τι κατάφερε να φτιάξει ο
ευρωπαίος πολίτης, ο οποίος ενστερνίσθηκε το όραμα
της Ενωμένης Ευρώπης στη βάση τού ότι θα αλλάξουν
όλα προς το καλύτερο. Και τελικά αυτό που βιώνει είναι

Μπλόκο στην ένταξη
στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ
των Σκοπίων αν δεν

λυθεί το όνομα

Γκρέμισε το ΣτΕ 
τον ΕΦΚΑ, που είχε 
χτιστεί στην άμμο...
= Τρία Ταμεία Κύριας Ασφάλισης (μισθωτών, 
ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών) 
και ένα Ταμείο Επικούρησης και Εφάπαξ 
προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

στην κριση Ελλαδας - Τουρκιας 
Δεν είπε τυχαία ο ρώσος πρέσβης ότι αποκλείει πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών, 

σε αντίθεση με τον αμερικανό πρέσβη, που όπου βρεθεί μιλάει συνεχώς για «θερμό επεισόδιο»

Έρχεται η σειρά του Σαμαρά– Ποιοι άλλοι είναι στη μαύρη λίστα

ÓÅË. 4
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Ζήτημα ζωής 
και... θανάτου 
η αυτοδυναμία 
για τον Κυριάκο

Πάει για πρωθυπουργός 
αλλά και για Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας ο Σαμαράς
= Αυτός είναι ο στόχος της πρότασής του, 
ότι το Κίνημα Αλλαγής είναι ο απαραίτητος
εταίρος της ΝΔ

óåë. 6
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= Πόσοι αστυνομικοί έχουν διατεθεί σε υπουργούς, υφυπουργούς, 
βουλευτές, γενικούς γραμματείς, αρχηγούς κομμάτων, νυν και πρώην,
προέδρους Οργανισμών, μεγαλοεπιχειρηματίες και σε όποιον άλλον...
απειλείται; Δώστε στη δημοσιότητα τα ονόματά τους και τον αριθμό των
αστυνομικών που έχουν για την... προστασία τους – από ποιους; 
= Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τους... φρουρούς για... φιλιππινέζες, 
την ώρα που στη γειτονιά δεν υπάρχει αστυνομικός ούτε για δείγμα, 
με τις κλοπές και τις ληστείες να είναι στην ημερήσια διάταξη…

Η Αμερική για άλλη
μια φορά απούσα...

Δεν φάνηκε φως 
στη συνάντηση της Οχρίδας

Άνω - κάτω κάνει την παράταξη για δεύτερη φορά

óåë. 8

Τελευταία του ευκαιρία οι επόμενες εκλογές

Όλα ανοιχτά: 
Έξοδος και χρέος

= Ξορκίζουν τις πρόωρες
εκλογές στο Μαξίμου

óåë. 10

Σε δύο ταμπλό το
Κίνημα Αλλαγής!
= Πλειοδοσία προσφορών
από Αριστερά και Δεξιά…

óåë. 7

Διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας και οι δομές στην ΕΡΤ

Από 24,7% έως 34,4% 
μειώθηκε ο κατώτατος μισθός! 
= Όταν ακόμη και στη Βουλγαρία 
και στη Ρουμανία αυξήθηκε! óåë. 11

Στον αέρα το Ασφαλιστικό Σύστημα – 
Πολλά τα δεινά του νόμου Κατρούγκαλου


