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Plan b με υποκλοπές και χάκινγκ 

Ενα λεπτομερές plan B είχε αναλάβει, με εντολή του Αλέξη Τσίπρα, να εκπονήσει από τον 

περασμένο Δεκέμβριο ο τέως υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος 

είχε στόχο να δημιουργήσει ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα, «που θα ήταν μεν 

προσδιορισμένο σε ευρώ, αλλά εν μια νυκτί θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια νέα 

δραχμή». Σύμφωνα με την εφημερίδα «Κ», ο άκρως ενδιαφέρων διάλογος με επενδυτές 

και στελέχη διεθνών hedge funds έγινε στις 16 Ιουλίου, με συντονιστή τον βαρώνο 

Νόρμαν Λάμοντ, γνωστό πολιτικό των βρετανών Συντηρητικών και πρώην υπουργό 

Οικονομικών επί πρωθυπουργίας Τζον Μέιτζορ, στο πλαίσιο διεθνούς φόρουμ που 

ασχολείται με αναλύσεις.  

Από την έναρξη της συζήτησης, ο κ. Βαρουφάκης ενημερώνεται σαφώς ότι «αυτή η 

συνομιλία καταγράφεται». Παρ' όλα αυτά, ο τέως υπουργός Οικονομικών περιγράφει με 

κάθε λεπτομέρεια το εναλλακτικό σχέδιό του, το οποίο προέβλεπε υποκλοπή των ΑΦΜ, 

από έναν παιδικό του φίλο που είχε διορίσει στο υπουργείο για να παρακάμψει την κα 

Σαββαΐδου, και ηλεκτρονική εισβολή (χάκινγκ) στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων. Όταν μετά από σχετική έκκλησή του οι συμμετέχοντες τον 

διαβεβαιώνουν ότι όσα τους εκμυστηρεύεται στη συζήτηση δεν θα βγουν παραέξω, 

εκείνος απαντάει γελώντας: «Και αν το κάνουν, θα το αρνηθώ, θα το διαψεύσω». 

Η εφημερίδα δημοσιεύει αποσπάσματα από τις αποκαλύψεις του Γιάνη Βαρουφάκη, ο 

οποίος μεταξύ άλλων φέρεται να είπε ότι μικρή ομάδα ατόμων σχεδίαζε να δημιουργήσει 

«μυστικούς λογαριασμούς, συνδεδεμένους με κάθε ΑΦΜ, χωρίς να το πούμε σε κανέναν, 

ώστε να έχουμε αυτό το σύστημα σε λειτουργία υπό άκρα μυστικότητα. Με το πάτημα 

ενός κουμπιού θα μας επιτρεπόταν να διανείμουμε pin σε κάθε κάτοχο ΑΦΜ, δηλαδή σε 

κάθε φορολογούμενο». 

 

 

Η τρόικα που έγινε «κουαρτέτο»  

«Θόρυβο» προτού καν πατήσει το πόδι της στην Αθήνα προκαλεί η νέα επικεφαλής της 

αποστολής του ΔΝΤ στην Ελλάδα Ντέλια Βελκουλέσκου. Η Ρουμάνα οικονομολόγος, 

γνωστή από την θητεία της στην Κύπρο είναι ένα από τα τρία νέα στελέχη του 

«κουαρτέτου», το οποίο αντικαθιστά την τρόικα, καθώς προστίθεται ο εκπρόσωπος του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM). 
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Eκτός από την κυρία Βελκουλέσκου, στην Αθήνα αναμένονται επίσης γνωστά και νέα 

πρόσωπα: Νέος επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 

είναι ο Ράσμους Ρέφερ, ο οποίος αντικατέστησε εδώ και λίγους μήνες τον Κλάους 

Μαζούχ, το μοναδικό στέλεχος που είχε απομείνει από την αρχική τρόικα, η οποία έφτασε 

στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2010. Ο κ. Ρέφερ διαθέτει προϋπηρεσία στην τριμερή της 

Πορτογαλίας. 

Παρών θα είναι επίσης ο Νικόλα Τζιαμαρόλι, επικεφαλής του τμήματος στρατηγικής και 

διεθνών σχέσεων του ESM και αρμόδιος συντονιστής για την Ελλάδα. Μαζί του θα είναι η 

Μαριαλένα Αθανασοπούλου, η οποία έχει εργαστεί για λογαριασμό των αποστολών του 

ΔΝΤ τα προηγούμενα χρόνια και περνάει πλέον στο κλιμάκιο του ESM. 

Κεντρικό ρόλο θα έχει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο, γνωστός εδώ και 

καιρό στα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αφού αντικατέστησε από το 

2013 τον Ματίας Μορς και έχει βρεθεί πολλές φορές στην Ελλάδα. Η κυρία Βελκουλέσκου 

διαδέχθηκε αυτή την εβδομάδα τον Ινδό Ρίσι Γκογιάλ από πλευράς ΔΝΤ. Ο τελευταίος 

αποχωρεί ως αποτυχημένος, καθώς δεν κατάφερε να συμβάλει στο κλείσιμο της 

τελευταίας αξιολόγησης του Μνημονίου 2. Δημιούργησε περιττές εντάσεις στις επαφές, 

τόσο με την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, όσο και με αυτή του Αλέξη Τσίπρα. «Ο 

Γκογιάλ ήταν υπερβολικά αυστηρός, ακόμη και για την τελευταία λεπτομέρεια του 

προγράμματος. Ήταν άκαμπτος και χωρίς τη δυνατότητα να διακρίνει ανάμεσα στα 

σημαντικά από τα δευτερεύοντα θέματα της αξιολόγησης», αναφέρουν στο «Βήμα της 

Κυριακής» διπλωματικές πηγές με καλή γνώση των διαπραγματεύσεων. Οι ίδιες πηγές 

σημειώνουν ότι η κυρία Βελκουλέσκου έχει μεγαλύτερη εμπειρία από τον προκάτοχό της 

και «την ικανότητα να ιεραρχεί προτεραιότητες και να σταθμίζει τα δεδομένα της 

συγκυρίας». Παρά το εντυπωσιακό βιογραφικό της, η Ρουμάνα οικονομολόγος 

δημιούργησε εντάσεις στην Κύπρο, στην οποία βρέθηκε στις αρχές του 2013 και 

συνέδεσε τη θητεία της με το «κούρεμα» των καταθέσεων. Αργότερα μετακινήθηκε στη 

Σλοβενία. Διαστάσεις στον κυπριακό Τύπο έλαβε μια σύσκεψη που έγινε τον Μάρτιο του 

2013 στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, παρουσία του προέδρου Νίκου 

Αναστασιάδη. Η κυρία Βελκουλέσκου φέρεται να προέβαλε νέες απαιτήσεις για τις 

τράπεζες, οι οποίες οδήγησαν σε έκρηξη τον Κύπριο πρόεδρο. «Δεν σε αντέχω, δεν 

μπορώ να διαπραγματευτώ άλλο μαζί σου», φέρεται να της είπε οργισμένος. Κάποιοι 

λένε ότι έριξε κάτω και μια καρέκλα. 

 

 

Σε αναζήτηση «καταφυγίου» 

«Καταφύγιο» στους επικεφαλής των θεσμών αναζητούν Ελληνες αξιωματούχοι, 

καθυστερώντας την έναρξη των εργασιών και διαπραγματεύσεων. Ψάχνουν τη σωστή  



βου 

Πολιτική Ενημέρωση Σελ. 3 

 

 

τοποθεσία και οργανώνουν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Ο σχεδιασμός για την 

ασφάλεια των εκπροσώπων των δανειστών έγινε ύστερα από απαίτηση των ίδιων. 

Πληροφορίες λένε ότι η Ντέλια Βελκουλέσκου του ΔΝΤ, ο Ντέκλαν Κοστέλο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ράσμους Ρέφερ της ΕΚΤ και ο Νίκολα Τζιαμαριόλι του ESM 

έχουν τρομοκρατηθεί από το ενδεχόμενο μίας «επίθεσης, όχι απαραίτητα οργανωμένης, 

αλλά και μεμονωμένων ενεργειών από οργισμένους Ελληνες που υφίστανται τις 

επιπτώσεις των μνημονίων και της παρατεταμένης ύφεσης τα τελευταία πεντέμισι χρόνια. 

Το Reuters επισημαίνει ότι αν και οι Ελληνες αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει 

πως οι συζητήσεις για το τρίτο πακέτο διάσωσης πρέπει να ξεκινήσουν την Παρασκευή, 

οι εκπρόσωποι των θεσμών λένε ότι δεν μπορούν να ξεκινήσουν μέχρι να βρεθεί η σωστή 

τοποθεσία, δεδομένης της λεπτότητας των διαπραγματεύσεων αλλά και του γεγονότος 

ότι οι Ελληνες απεχθάνονται τους δανειστές για τα δύο τελευταία μνημόνια. Αν και η 

πρώτη συνάντηση των θεσμών με τις ομάδες διαπραγμάτευσης στην Αθήνα ήταν 

προκαθορισμένη για την περασμένη Παρασκευή, αναβλήθηκε. Το πότε θα έρθουν 

παραμένει άγνωστο και το πού θα εγκατασταθούν οι εκπρόσωποι των θεσμών είναι 

επτασφράγιστο μυστικό. «Υπάρχουν ορισμένα διαδικαστικά θέματα που πρέπει να 

λυθούν και ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια», είπε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. «Αρκετές επιλογές είναι στο τραπέζι», είπε ο ίδιος χωρίς να δώσει 

περισσότερες λεπτομέρειες. 

 

 

Flash News 

Εναν πολιτικό μαραθώνιο ξεκινά ο πρωθυπουργός προκειμένου να «σφραγίσει» τη 

συμφωνία με τους εταίρους μέσα στον Αύγουστο, με φόντο τις κάλπες στις αρχές 

Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα εμφανίζεται αποφασισμένος για ρήξη μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, με την 

αποπομπή από την ΚΟ όσων καταψηφίσουν και στη συνέχεια τη διεξαγωγή συνεδρίου. 

Εναν πρωτόγνωρο πολιτικό «μαραθώνιο» μέσα στον «καυτό» Αύγουστο προκειμένου να 

«σφραγίσει» τη συμφωνία με τους εταίρους στις 18 και να κλειδώσει τις πρόωρες κάλπες 

για τις 8 Νοέμβρη ώστε να επιχειρήσει το νέο ξεκίνημα στην πλέον δύσβατη περίοδο, 

ξεκινά αυτές τις ώρες ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. 

«Η αναποφασιστικότητα και οι καθυστερήσεις κόστισαν στη χώρα περίπου 30 δισ. ευρώ 

μόνο τις τρεις τελευταίες εβδομάδες. Η αδυναμία του κ. Τσίπρα να καταλήξει σε συμφωνία 

στις αρχές Ιουλίου ανάγκασε τις τράπεζες να κλείσουν και να βυθιστεί η ελληνική 

οικονομία ακόμη περισσότερο». Σύμφωνα με τους Financial Times «το συνολικό κόστος 

στην ελληνική οικονομία από τον Ιανουάριο του 2015 και των τελευταίων 15 ημερών 

ανέρχεται σε πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ -άνω των 210 δισ. ευρώ ή περίπου  
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112% του ΑΕΠ (88,8 δισ. € ELA/EKT, 54 δισ. ευρώ διαφυγούσες τραπεζικές καταθέσεις, 

12,7 δισ. ευρώ Χ.Α.).  

Συναγερμός για την επίσκεψη του «κουαρτέτου» στο υπουργείο Υγείας. Ο «υπεύθυνος» 

για την περίθαλψη 10 εκατομμυρίων Ελλήνων Οργανισμός, ο οποίος πονοκεφαλιάζει τις 

ηγεσίες των υπουργείων Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών από την εποχή της 

σύστασής του, βρίσκεται και αυτή τη φορά σε περίοπτη θέση στην ατζέντα της τρόικας ή 

του... κουαρτέτου, όπως ονόμασαν την ομάδα των διαπραγματεύσεων στελέχη του 

υπουργείου Υγείας, μια και θα αποτελείται από εκπροσώπους τεσσάρων φορέων. 

Επικεφαλής της ομάδας θα είναι ο αρμόδιος για θέματα φαρμακευτικής πολιτικής κ. 

Τζουζέπε Καρόνε. Το e-mail από τον Καρόνε, με το οποίο ορίστηκε η συνάντηση της 

Τρίτης, έφθασε στο υπουργείο Υγείας το μεσημέρι της Πέμπτης. Αμέσως έπεσε «σήμα» 

προς όλους τους διευθυντές υπηρεσιών του υπουργείου και τους αρμοδίους των 

φορέων, δηλαδή του ΕΟΠΥΥ, του ΕΟΦ και της ΕΠΥ, να προετοιμαστούν το 

Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή δε, έγινε μεγάλη σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας με τη 

συμμετοχή στελεχών όλων των Οργανισμών. 

Δαπάνες Α’ εξαμήνου 2015 πάνω από τον προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

έχουν κατατεθεί στον ΕΟΠΥΥ από τους ιδιώτες παρόχους:140 εκατ. ευρώ υπέρβασης της 

φαρμακευτικής δαπάνης το πρώτο εξάμηνο, όταν ο ετήσιος προϋπολογισμός δεν 

υπερβαίνει τα 225 εκατ. ευρώ. 39 εκακ. ευρώ το εξάμηνο καταθέτουν οι υπεύθυνοι των 

νευρολογικών – ψυχιατρικών κλινικών, με ετήσιο προϋπολογισμό τα 45 εκατ. ευρώ. 45 

εκατ. ευρώ είναι το ύψος των τιμολογίων που κατέθεσαν το πρώτο εξάμηνο τα κέντρα 

αποκατάστασης, με ετήσιο προϋπολογισμό τα 57 εκατ. ευρώ. 240 εκατ. ευρώ έχουν 

φθάσει ήδη τα διαγνωστικά κέντρα, με ετήσιο προϋπολογισμό τα 273 εκατ. ευρώ.  

Σιωπηλός και μάλλον άκεφος ήταν ο Αλ. Τσίπρας στο γεύμα που παρέθεσε ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλος το μεσημέρι της Παρασκευής. Εκείνο που φάνηκε 

ήταν πως όλοι είχαν διάθεση για πολιτική συζήτηση εκτός από τον Πρωθυπουργό. 

Άκουσε τους παρευρισκομένους να τον αποτρέπουν από άλλη μια προσφυγή στις 

κάλπες, επισημαίνοντας του ότι κάτι τέτοιο δεν έπρεπε να γίνει χωρίς χειροπιαστή λύση 

για το χρέος. Απόκριση δεν έδωσε ο κ. Τσίπρας. Το μόνο που δεν απέρριψε ήταν η 

πρόταση της κας Γεννηματά για αλλαγή του εκλογικού νόμου. «Δεν είμαι αρνητικός, 

αλλά πρέπει να δούμε πότε...» φέρεται να απάντησε ο κ. Τσίπρας. Η μόνη διέξοδος 

διαφυγής από τα προβλήματα του Πρωθυπουργού είναι το... Σούνιο. Είναι και η μοναδική 

ευκαιρία άλλωστε που έχει για να περάσει λίγες ώρες χαλάρωσης με την οικογένειά του 

και κυρίως με τα δυο παιδιά του. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει συνήθως τις καθημερινές 

στο Σούνιο, σε ένα σπίτι που έχει ενοικιάσει η πεθερά του (άραγε από ποιον;) για όλη την 

καλοκαιρινή σεζόν, με εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα. Τώρα αν καταφέρει να ξεκλέψει 

λίγο χρόνο, προγραμματίζει τον Αύγουστο να πάει για λίγες ημέρες με την οικογένειά του 

στη Σύρο. 
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Φάνηκε αμέσως το κενό στην επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης με την παραίτηση 

του Θόδωρου Μιχόπουλου, του κυβερνητικού στελέχους που έγραφε τα περίφημα non 

papers. Η αντικατάσταση του από την Όλγα Γεροβασίλη δεν απέδωσε. Αλλά ο κ. 

Μιχόπουλος, που όπως λέει έφυγε γιατί χρειάζεται ξεκούραση, δεν πάει χαμένος. Σε λίγο 

αναλαμβάνει την επικοινωνιακή πολιτική του υπουργείου Οικονομικών, να στηρίξει τη 

συμφωνία με τους δανειστές που έρχεται. 

«Όταν ομιλεί ο Τσακαλώτος, είναι σαν να ομιλώ εγώ» είπε στους ευρωπαίους κεντρικούς 

τραπεζίτες σε μία από τις συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο Ι. 

Στουρνάρας. Καταλαβαίνετε τώρα σε ποιο σημείο έφθασε η συνεργασία τους και η 

στήριξη που δίνει ο ένας στον άλλο. 

Τρεις καυτές συσκέψεις για τη διαφθορά υπό τον Πρωθυπουργό, που δρομολογούν 

ταχύτατες εξελίξεις στις μεγάλες υποθέσεις αλλά και στην αξιοποίηση της ύλης από τις 

λίστες φοροφυγάδων και άλλες υποθέσεις διαφθοράς, πραγματοποιήθηκαν την 

περασμένη εβδομάδα. «Καταιγιστικές θα είναι οι εξελίξεις στην προώθηση του ελέγχου 

των φοροφυγάδων της λίστας Λαγκάρντ, των εξοπλιστικών αλλά και του λαθρεμπορίου 

καυσίμων» ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή, η οποία είναι σε θέση να γνωρίζει 

λεπτομέρειες από τις συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Επί της ουσίας μετά τη 

συνάντηση της Παρασκευής της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της Διαφθοράς 

ορίστηκαν σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και οι αρμοδιότητές της. Στις 

προτεραιότητες έχει μπει και το λεγόμενο «πάρτι» στον χώρο της Υγείας, το οποίο επίσης 

ερευνάται από τη Δικαιοσύνη. Οι υποθέσεις δείχνουν ιδιαίτερη έκταση διαφθοράς με 

κορυφή του παγόβουνου υπόθεση όπου εμφανίζονται να παίρνουν μίζα για χορήγηση 

συγκεκριμένων φαρμάκων τουλάχιστον 1.000 γιατροί σε ολόκληρη τη χώρα! 

Ο φόβος των πρόωρων εκλογών που πλανάται πάνω από την πολιτική σκηνή 

λειτούργησε υπέρ της παράτασης της θητείας του κ. Μεϊμαράκη, ο οποίος διεκδίκησε και 

πήρε, αρχικώς από το άτυπο ιερατείο της παράταξης και εν συνεχεία από τα τυπικά 

κομματικά όργανα, το πράσινο φως για να οδηγήσει το κόμμα της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης στις προσεχείς κάλπες, οι οποίες, όπως προεξοφλούν στην αξιωματική 

αντιπολίτευση, θα στηθούν εντός του Φθινοπώρου. 

Τον δρόμο της επιστροφής από τη Συγγρού στη Ρηγίλλης ετοιμάζεται να πάρει σταδιακά 

ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Μίσθωσε εκ νέου το νεοκλασικό από το Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο, αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά και λεφτά για να γίνει λειτουργικό το κτίριο. 

«Αν πάω Ρηγίλλης, έρχεσαι;» ρώτησε ο κ. Μεϊμαράκης τον Π. Καμμένο προτού αρχίσει το 

γεύμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για την 41η επέτειο από την αποκατάσταση της 

Δημοκρατίας. «Το έχω νοικιάσει εγώ» του είπε έτσι, για εντυπωσιασμό ο πρόεδρος των 

ΑΝΕΛ και την πάτησε. Δεν ήξερε προφανώς ότι ήδη το μίσθωσε ο κ. Μεϊμαράκης που 

όμως του απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση να επιστρέψει στη ΝΔ, αν και αυτός δεν την 

κατάλαβε.   
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Τα όσα είπε ο κ. Μεϊμαράκης για τον «μεσαίο δρόμο», η διαφωνία του για τον τρόπο 

εκλογής του αρχηγού της ΝΔ το 2009, αλλά και η χαλαρή υποστήριξη του έργου της 

κυβέρνησης Σαμαρά προκάλεσαν κομματικούς σεισμούς. Στις διεργασίες ενεπλάκησαν 

όλες οι βασικές πολιτικές οικογένειες, τα τζάκια της ΝΔ, οι «βαρόνοι» και συνολικά το 

κομματικό ιερατείο, μέχρι να φθάσουμε στην ομόφωνη ανάδειξη του κ. Μεϊμαράκη στη 

θέση του προέδρου της ΝΔ. Την περασμένη Τρίτη ο κ. Σαμαράς κάλεσε, σύμφωνα με 

πληροφορίες, τον κ. Μεϊμαράκη και σε αυστηρό ύφος του έκανε παρατηρήσεις για το 

γεγονός ότι στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ1 δεν υπερασπίστηκε επαρκώς τα πεπραγμένα 

της κυβέρνησής του.  

Επιστολή στον πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς με αναλυτικές προτάσεις 

για την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας, έστειλε η πρόεδρος του Δικτύου για τη 

Μεταρρύθμιση Άννα Διαμαντοπούλου. «Ύστερα από την ολοκλήρωση των 

προαπαιτούμενων και εν όψει της έναρξης της νέας διαπραγμάτευσης για τη νέα 

συμφωνία, έχουμε την ευκαιρία να εκμεταλλευθούμε την κοινοβουλευτική συναίνεση και 

την εθνική ωρίμανση», σημειώνει και επισημαίνει ότι ύστερα από 5 χρόνια, η ΕΕ 

αντιλαμβάνεται ότι το σχέδιο θέλει αλλαγές και η Ελλάδα αντιλαμβάνεται ότι χρειάζεται ένα 

εθνικό σχέδιο που θα προωθεί αλλαγές και μεταρρυθμίσεις παντού. Το μείζον, όμως, 

εθνικό μας ζήτημα σήμερα είναι η ανεργία και η μείωση της. Προτείνει 8 συγκεκριμένα 

μέτρα - δράσεις, που θα προσελκύσουν, όπως λέει, επενδύσεις και θα αμβλύνουν το 

πρόβλημα της ανεργίας, ειδικά των νέων, με σεβασμό στις διεθνείς πρακτικές 

απασχόλησης, με διασφάλιση των κανόνων του εργατικού δικαίου και με διεύρυνση των 

οριζόντων της καινοτομίας, αίροντας εμπόδια αναχρονιστικά. 

Την ίδρυση νέου κόμματος, με σκοπό να ηγηθεί σε ένα «πλατύ αντιλαϊκιστικό μέτωπο», 

προκρίνει ως μία από τις απαραίτητες λύσεις για τη διάσωση της χώρας ο κ. Αλέκος 

Παπαδόπουλος. Με τη συνέντευξή του στην «Κ», υπογραμμίζει ότι το νέο κόμμα, που 

σύντομα θα συγκροτηθεί, πρέπει να στηρίζεται σε νέους ανθρώπους, ηλικίας 30 έως 45 

ετών. 


