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Καλησπέρα και πάλι (εμένα τα πρωινά τις καθημερινές είναι συνήθως φορτωμένα από τη δουλειά και 

δύσκολα βρίσκω λίγο ελεύθερο χρόνο) 

Σχετικά με το πρόβλημα στο copy-paste, o IT λέει να δoκιμάσεις με το Ctrl + V μήπως λειτουργήσει έτσι, 

Πάντως αυτό σε τι το χρειάζεσαι δεδομένου ότι από εκεί θα στέλνεις ένα σπλιταρισμένο αρχείο ως 

συνημμένο; (αν έχω καταλάβει και εγώ σωστά). 

Το «ARI» δεν είναι ιστιοφόρο και έχει μήκος 10-11 μ. Ο καπετάνιος λέγεται από όσο θυμάμαι Kacar 

Hayri, γεν. 1970. Πάντως, τόσο στις 22/10 όσο και στις 26/10 (πάλι είχε απόβαση στην Κρεμαστή) ήταν 

στο Μαντράκι και το «My Way» (με κατάπλου από αλλού) γνωστό από άλλη υπόθεση, όταν αρχικά είχε 

κατασχεθεί αλλά τελικά αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη επειδή απέδειξε  (;) ότι του είχε κλαπεί.  

Η πληροφορία που μου έστειλες είναι ακριβής;  Επειδή βρήκα αυτό εδώ: 

http://www.matrix24.gr/2012/05/%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1-

%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B7-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1-%CE%B4%CE%BF/ 

Περί της πρότασής σου τώρα: Ασφαλώς και δέχομαι και η εμπιστοσύνη είναι δεδομένη. Αναμένω την 

ιδέα σου κατ΄ αρχήν περιληπτικά, όμως έχω ακόμα κάποια ερωτήματα και επισημάνσεις: Μια τέτοια 

σημαντική εφαρμογή από ότι γνωρίζω απαιτεί πολύ δουλειά και χρόνο να υλοποιηθεί – αναπτυχθεί - 

εξελιχθεί και την ανάλογη τεχνική – ειδική υποστήριξη (δημιουργία απαιτουμενου λογισμικού κλπ), με 

εμπλοκή εξειδικευμένων ατόμων. Πως μπορεί έτσι να διασφαλιστεί το ότι  δεν το χάνουμε από τα 

χέρια μας, αυτό διότι όποιος έχει και μπορεί να «φτιάξει» την εφαρμογή software&hardwareμόλις το 

πούμε θα μας φύγει εάν δεν κρατιέται από κάπου από κάποιον από εμάς;  Δεν είναι τυχαίο το ότι 

ανέφερα τον γιο μου που ασχολείται και με προγραμματισμό – δημιουργία λογισμικού εκτός των 

άλλων (είναι εξαιρετικό παιδί και χαρακτήρας και πολύ καλός με ότι καταπιάνεται  – η επιλογή της 

Σουηδίας έγινε λόγω των δωρεάν διδάκτρων, της αγγλόφωνης σχολής – γνωρίζει άριστα αγγλικά, έχει 

και την υπηκοότητα UK λογω της μητέρας του, εκ Κύπρου – μεγάλωσε στο Λονδίνο – για master 

ακέφτεται διάφορα, όπως εκεί που είναι ή Αγγλία ή Δανία). Η δική μου συμμετοχή και συνδρομή πως 

εξειδικεύεται στο εγχείρημα;  Όσον αφορά τον ΙΤ, έχω κατ΄ αρχήν επιφυλάξεις επειδή δεν τον γνωρίζω 

καλά (ουσιαστική επαφή υπήρξε για πρώτη φορά με αφορμή την υπόθεσή μας)  και δύσκολα θα 

μπορούσα να τον εμπιστευτώ για ένα τέτοιο εγχείρημα . 

 

Αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 

 

Χαιρετώ προς το παρόν. 


