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Καλησπέρα, 

 

Έφτασα αργά στη Ρόδο και είδα το μήνυμά σου 

 

 Το ταξίδι αυτή τη φορά ήταν αρκετά κουραστικό και γενικά η διάθεση όχι η καλύτερη επειδή 

έχει εκδηλωθεί κάποιο πρόβλημα που έχω με τα μάτια μου και έχει επηρεαστεί λίγο η όρασή 

μου. Γι αυτό κατανόησε τη σύντομη απάντησή μου για απόψε. 

    Κατ΄ αρχήν για το άλλο θέμα της Παρασκευής που μου ζήτησες απάντηση, είχα ενημερώσει 

άμεσα πάνω και ζήτησα τι θα κάνουν για να σε ανημερώσω αναλόγως. Μέχρι την αναχώρηση 

μου από Ρόδο Σάββατο πρωί δεν είχα απάντηση, πάντως έμαθα ότι προωθήθηκε άμεσα στον 

μεγάλο ο οποίος έδειξε ιδιάιτερο ενδιαφέρον και είπε ότι θα το ψάξει λίγο (όπως έκανες και 

εσύ) πριν το δώσει πιο ψηλά για εκμετάλλευση (δεν ξέρω τελικά τι έγινε). Ήταν δύσκολο από 

πάνω να σου απαντήσω λόγω του φόρτου, άλλωστε δεν είχα σαφή εικόνα. 

   Το σημερινό που μου στέλνεις δεν το κατανοώ απόλυτα – μπορεί να φταίει και η κούραση – 

αν μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο για να το στείλω και αυτό κατ΄ αρχήν κεντρικά.  

    Το συνημμένο που μου έστειλες (DB23IV…) δεν μπόρεσα να το ανοίξω, δοκίμασα τους 

κωδικους και των 2 ημερών αλλά τίποτα. 

     Όσον αφορά το κύριο ζήτημα τώρα... πάνω είχα κατ΄ ιδίαν επαφή με τον μεγάλο, μαζί με 

την αρμόδια δντρια (ήμουν από τους λίγους που ζήτησε να δει). Αυτό που ζήτησε να σου 

διαβιβάσω είναι ότι έχει δώσει να εξετάσει τα δεδομένα της υπόθεσης σε δικό του έμπιστο 

νομικό με πολύ μεγάλη πείρα σε ενεργειακά θέματα – εταιρίες κλπ (έχει ασχοληθεί με 

σημεντικές συναφείς υποθέσεις), χωρίς να μάθω όμως ποιος είναι και αναμένει το τελικό του 

πόρισμα σχετικά με την αίτηση θεραπείας. Για την προϋπόθεση της πολιτικής βούλησης που 

του επεσήμανα, είπε ότι δεν είναι τόσο απλό για τον ίδιο, όμως αν ο νομικός του αφήσει 



«ακόμα και μία μικρή τρύπα ανοικτή» που θα του επιτρέπει την πολιτική παρέμβαση, 

διαβεβαιώνει ότι θα κάνει την κίνηση. Γενικά επεσήμανε και πάλι ότι ασχολείται προσωπικά 

και σοβαρά με την υπόθεση και ότι για αυτό το λόγο αφιέρωσε τόσο χρόνο στη συνάντησή μας 

(σε αντίθεση με άλλους – λίγους πάντως - που είδε). Κατόπιν αυτών είμαι σε αναμονή τυχόν 

εξέλιξης με την απάντηση του νομικού. 

(Ο μεγάλος ήταν «σκασμένος» με το θέμα που βγήκε στο Βήμα με την εμπλοκή δικού μας και 

δηλώνει αποφασισμένος για μεγάλες αλλαγές και αναβάθμιση της Holding). 

Μεταξύ άλλων στη συνάντησή μας έγινε και κουβέντα γενικά περί διαφθοράς – επιόρκων και 

ειδικά σε πρεσβείες-προξενεία και ζήτησε στοιχειοθέτηση περιπτώσεων για να τις δώσει εκεί 

που πρέπει (ΓΓ κατά διαφθοράς). Επειδή έγινε μνεία και για την περίπτωση Πόλης – γραφείο 

Κοσμος – βίζες και είμαι σίγουρος ότι κάτι συγκεκριμένο θα έχεις για αυτούς, πιστεύω θα 

βοηθούσε. 

Η «εσωτερική πληροφόρηση» μέχρι εδώ...  

 

Υ.Γ. 1 Μάλλον στο τέλος θα βρω τον μπελά μου όταν προσπαθώ να αναδείξω τη σημασία της 

συνεργασίας μας και την ανάγκη να βρεθεί λύση για εδραίωση κλπ. Ο μεγάλος στο  τέλος μου 

είπε ότι μάλλον έχω το «Σύνδρομο της Στοκχόλμης» και ότι δεν υπάρχει λόγος να το 

προσπαθώ αφού είναι πεπεισμένος και απόδειξη είναι ο χρόνος που αφιερώνει για να βρεθεί 

λύση. 

Y.Γ.2 Από τις άλλες επαφές στη Δνση Ανάλυσης (εκεί που καταλήγει το «προϊόν»), άκουσα 

ιδιαίτερα θετικά σχόλια για ότι δικά σου έχουν λάβει γενικά. 

Αυτά για την ώρα, 

 

Καλή σου νύχτα 

 



Θα ελέγξω το e-mail το πρωί. 


