
Αναπάντητα παραμένουν κρί-
σιμα ερωτήματα που συνδέ-

ονται με την παγίδευση του τη-
λεφώνου του Ν. Ανδρουλάκη
από την Εθνική Υπηρεσία Πλη-
ροφοριών (ΕΥΠ).

Γεγονός πρωτοφανές στα πολιτικά
χρονικά της χώρας, εξ ου και έχει
προκαλέσει σάλο και εκτός Ελλάδας.
Επισήμως η κυβέρνηση, διά στό-
ματος του ίδιου του πρωθυπουργού,
υποστήριξε ότι επρόκειτο για νόμιμη
ενέργεια με βάση τον ισχύοντα
νόμο και με την άδεια του αρμόδιου
εισαγγελέα. Απέφυγε ωστόσο –
μέχρι τώρα τουλάχιστον– να διευ-

κρινίσει ποιος έδωσε την εντολή
να παγιδεύσουν το τηλέφωνο του
σημερινού προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Αν ήταν από την κυβέρνηση ή από
κάποιον ιδιώτη και για ποιους συ -
γκεκριμένους λόγους έγινε. 

Αν ήταν κάποιος πολιτικός φο-
ρέας, τι ακριβώς επιδίωκε με την
υποκλοπή των τηλεφωνικών επι-
κοινωνιών του κ. Ανδρουλάκη;
Ήθελε να γνωρίζει τις κινήσεις και
τις επαφές του εν όψει εκλογών
για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ; Ή, εν-
δεχομένως, για να του ασκήσει
πιέσεις στο μέλλον προς συγκε-
κριμένη κατεύθυνση;

Κρίσιμο και αναπάντητο το
ερώτημα αν η υποκλοπή είχε
να κάνει με τις μετεκλογικές
εξελίξεις και την πρόθεση
ορισμένων να πείσουν τον
κ. Ανδρουλάκη να συνερ-
γασθεί με τη Νέα Δημοκρατία
σε περίπτωση μη αυτοδυ-
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Ενίσχυση των εφημερίδων
για τη μεταφορά 
και το χαρτί τους
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Ένας στους οκτώ ασθενείς με κορονοϊό
μπορεί να αναπτύξει long Covid

Μεγάλη ευκαιρία προσέφεραν τα κυκλώματα
τα οποία δρουν χρόνια τώρα στην ΕΥΠ. Μέχρι
τώρα οι κυβερνήσεις –δεξιές, κεντρώες, ακόμη
και... τύπου κεντροαριστερές– δεν είχαν τολμήσει
να βάλουν χέρι στην υποτιθέμενη «Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών», που όλα τα χρόνια της... ζωής
της δεν λειτούργησε ΠΟΤΕ για το συμφέρον της
χώρας μας. Για τη θωράκιση της πατρίδας μας.
Αντίθετα, κεντρικός άξονας της εκάστοτε ηγεσίας
ήταν να «δουλεύει» για το κομματικό συμφέρον
της κάθε κυβέρνησης, η οποία της παρέδιδε τα
«κλειδιά». Με κύρια αποστολή, να «βγάζει τα
μάτια των κομματικών αντιπάλων» της. Και όχι
να περιφρουρεί, μέρα – νύχτα, μέσα και έξω, τα
εθνικά και τα οικονομικά συμφέροντα της Ελλάδας
μας. Και των πολιτών της. 

Αυτή είναι η κύρια αποστολή της ΕΥΠ. Με
κάθε θυσία, στη μάχη κατά των «κυκλωμάτων»,
που στόχο έχουν την αποδυνάμωση της εθνικής
μας κυριαρχίας, την οποία χιλιάδες χρόνια έχει
η ελληνική γη, η ποτισμένη με ιδρώτα, δάκρυα
και αίμα από αμέτρητες ζωές που χάθηκαν. Και
όχι το πάρε – δώσε, ανάλογα με το «πακέτο», αν
είναι παχυλό ή όχι. 

Μόνιμη αγωνία του Έλληνα είναι η προστασία
της γης του Περικλή, του Σωκράτη, του Κολο-
κοτρώνη, του Αθανάσιου Διάκου, της Μπου -
μπουλίνας, των Θερμοπυλών, της γης που μας
παρέδωσε η κάθε γενιά. Με ένα και μόνο μήνυμα:
Η Ελλάδα δεν χαρίζεται... Και αυτό πρέπει να το
φυλάει μέρα – νύχτα...

Καριέρες που 
χτίζονται στα ξένα
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και τέρμα

Μπόνους στα στελέχη της ερΤ

Eκκρεμότητες στα media εν όψει της νέας σεζόν

Ôου

ΣΤΑΪΚΟΥ ΒΕΡΓΕΤΗ
Προπονητή της 

Ράουντγκλας Παντζάμπ
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Ψάχνουν τρόπο 
στον ΑΝΤ1+ 

για τις χρεώσεις 
στο Mundial

Δεν θα το πίστευε ανθρώπου νους... Ότι με
τόση αφέλεια ο πρωθυπουργός θα ανέθετε

στην παρεούλα του Μαξίμου, στον πρώτο...
περαστικό, τα «κλειδιά»
της πατρίδας μας. Χωρίς,
μάλιστα, να έχει δοκιμάσει
τις ικανότητές του. Να
έχει διαπιστώσει ότι είναι τάφος... Ότι δεν πρό-
κειται να του ξεφύγει λέξη... Να έχει διασφαλίσει
ότι τα μυστικά της χώρας μας δεν θα γίνονταν
φέιγ-βολάν, που θα τα μάζευε ο σκουπιδιάρης
της γειτονιάς και, από τη μια στιγμή στην άλλη,

θα γίνονταν βούκινο σε όλη την Ευρώπη. Ούτε
παιδική χαρά να ήταν η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Όπως αποδείχθηκε στην πράξη,
δυστυχώς...

Οι μυστικές υπηρεσίες της σημερινής κυ-
βέρνησης ξεπέρασαν κάθε όριο... Δήθεν
κάπου μπλέχθηκαν οι φάκελοι. Οι εξουσιο-
δοτημένοι χειριστές αποδείχθηκαν ολίγιστοι...
Ξεπέρασαν και τον... τηλεβόα! Τύφλα να ’χουν

οι πράκτορες των γειτονικών χωρών...
Η κακή μέρα φάνηκε από το πρωί! Προφανώς...

τρελάθηκαν από τις υπερεξουσίες που τους
είχε αναθέσει ο... κολλητός τους, ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν πήραν
καν χαμπάρι τις «βόμβες»-φακέλους που τους
είχε αναθέσει ο πρωθυπουργός και έφτασαν
στο σημείο να μην μπορούν να κρατήσουν «μυ-
στικό». Και μετά οι «εμπλεκόμενοι» έψαχναν

να βρουν επιχειρήματα να καλυφθούν ή, του-
λάχιστον, να πέσουν στα μαλακά... Αν και στον
ορίζοντα δεν φαίνεται τέτοιο σκηνικό. 

Ήδη καμένοι είναι οι δύο που αναγκάστηκαν
να ομολογήσουν το αμάρτημά τους. Και όλα
δείχνουν ότι προσφέρθηκαν αυτοβούλως, με
πρώτο τον ανιψιό και γενικό γραμματέα του
πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και δεύτερο
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Τύχη αγαθή...

Αύξηση 20% στις αμοιβές των αστέρων των τηλεοπτικών σειρών!

Νέα μελέτη από την Ολλανδία υπογραμμίζει ότι
ένας στους οκτώ ενήλικες (12,7%) που έχει δια-

γνωστεί με Covid-19 αναπτύσσει μακροχρόνια συ -
μπτώματα, δηλαδή σύνδρομο long Covid. Το σύνδρομο
αυτό αφορά επίμονη συμπτωματολογία, που παραμένει
τρεις μήνες μετά τη νόσηση από Covid-19.

Οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Σταυρούλα
(Λίνα) Πάσχου (επίκουρη καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας),
Νικολέττα Ροβίνα (αναπληρώτρια καθηγήτρια Πνευ-
μονολογίας – Εντατικής Θεραπείας), Παρασκευή Κα-
τσαούνου (αναπληρώτρια καθηγήτρια Πνευμονολογίας),
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (καθηγήτρια Θεραπευτικής
– Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής) και Γιώργος
Δημόπουλος (καθηγητής Πνευμονολογίας – Εντατικής
Θεραπείας) συνοψίζουν τα κύρια σημεία της μελέτης: 

Στην ολλανδική μελέτη 76.422 συμμετέχοντες (μέση
ηλικία 54 έτη, 61% γυναίκες) συμπλήρωσαν συνολικά
883.973 ερωτηματολόγια. Από αυτούς, 4.231 συμ-
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Καημένη Ελλάδα, σε ποια χέρια έπεσες...

=Ανησυχία για την ευλογιά των πιθήκων – Πάνω από 26.000 τα ενεργά κρούσματα

Πάρτι κάνουν 
οι ανατιμήσεις! 

Οι ανατιμήσεις, που πλέονδεν ελέγχονται,
ξανά στην πρώτη γραμμή... Και για την
Αγορανομία πέρα βρέχει. Έχει εξαφανισθεί.
Ανύπαρκτοι οι έλεγχοι! Με μόνιμα χαμένο
τον πελάτη, που κυριολεκτικά ληστεύεται.

Πρωταγωνίστρια, η ενέργεια! Οι τιμές
του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν τον
Ιούλιο κατά 178,9%, του ηλεκτρισμού
κατά 55,8%, του πετρελαίου θέρμανσης
κατά 65,1% και των καυσίμων και λιπα -
ντικών κατά 33%. 

Η ακρίβεια είναι εδώ! 
Στον χορό των ανατιμήσεων έχουν μπει
και το ελαιόλαδο, το συσκευασμένο τυρί
και τα άλευρα. Οι τιμές έχουν... πετάξει,
με συν 22,7%, 9,6% και 9,1% αντίστοιχα.
Η ακρίβεια προχωρεί προς το ταβάνι! Τον
Ιούνιο ο πληθωρισμός ανήλθε στο 12,1%
και στα τρόφιμα έφτασε στο 12,6%. 

Πιο συγκεκριμένα, οι αυξήσεις ήταν:

Στα χέρια τους θα περάσουν τα σπίτια τους 

η τακτική «γιαβάς γιαβάς» 
του ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο

Για ποιον λόγο επέλεξε να αποφύγει την κλιμάκωση τώρα

Διεύρυνση τέλος!

Γιατί πρέπει η Αθήνα να επιμείνει στην ισχυρή αποτροπή

Φθινόπωρο 
με εξεταστικές και 
ειδικά Δικαστήρια

ÓÅË. 9

= Βαρύ το κλίμα στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας – Φοβούνται τα χειρότερα οι βουλευτές
Σε κοινή γραμμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης: «Παραίτηση και εκλογές τώρα»

Μονόδρομος η προοδευτική
κυβέρνηση

= Τίτλοι τέλους στα σενάρια μετεκλογικής
συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ
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Κυβερνηση
υπό προθεσμία

Πολιτικά αποδυναμωμένος και υπό αμφισβήτηση ο Κυρ. Μητσοτάκης
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=Στο έλεος της μοίρας τους 
οι ανασφάλιστοι πολίτες

Τι κρύβεται πίσω από την υποκλοπή του τηλεφώνου του από την ΕΥΠ

Γιατί έγινε στόχος ο Ανδρουλάκης;
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Έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο – 
Άφαντη η Αγορανομία 

ÓÅË. 6

Οι υποκλοπές καίνε 
τα χαρτιά του Μητσοτάκη
= Του γυρίζουν την πλάτη τα στελέχη 

της Κεντροαριστεράς

= Τι κρύβεται πίσω από τη ρήξη 

του Κ. Μπογδάνου με τους 

Θ. Τζήμερο και Φ. Κρανιδιώτη
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Στο έλεος των «μνηστήρων»
τα ευάλωτα νοικοκυριά! 
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= Θα πληρώνουν νοίκι για να μένουν
στο σπίτι τους και κάποια στιγμή θα

βρεθούν στον δρόμο! 

Υπομονή μέχρι το 2023! 
= Για επικουρική και εφάπαξ 
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