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Καλημέρα,
Βρήκα λίγο χρόνο για να σου γράψω, έστω και καθυστερημένα
Αναφορικά με τα θέματα που μας απασχολούν:
-

ΒΙΖΕΣ ΚΛΠ.,

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δεν τίθεται ζήτημα συνδρομής σου με συγκεκριμένη
δράση, ούτε ζητήθηκε κάτι από πάνω. Απλά έγινε κουβέντα γενικότερη και σε
σκέφτηκα, όχι για να ασχοληθείς τώρα αλλά αν τυχόν έχεις ή θυμάσαι κάτι
παραπάνω για πρόσωπα κλπ, πέραν των όσων μου έστειλες. Οπότε δεν είναι
κάτι που πρέπει να σε προβληματίζει.
-

ΠΕΡΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ: ΄Οπως σου είχα πει το διαβίβασα άμεσα και επρόκειτο
να το ψάξουν ψηλά για να το δώσουν παραπάνω. Δυστυχώς δεν γνωρίζουν
ούτε οι «ενδιάμεσοι» τι έκανε ο μεγάλος, δεν είναι εύκολη η επαφή μαζί του
ούτε και κεντρικά, πάντως γεγονός είναι ότι έφτασε σε αυτόν και το θεώρησε
σοβαρό. Για το αν θα το βγάλεις ή όχι δεν μπορώ να σου πω, μπορείς να το
κρίνεις βάσει αυτών των δεδομένων.

-

ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤτΕ και το IMF: Αναμένω όταν μπορέσεις
κάποια περισσότερα στοιχεία και διευκρινίσεις από σένα πριν το προωθήσω.

-

Περί SOCAR κλπ: Τα προηγούμενα με τις βαλίτσες τα είχα στείλει κεντρικά
και τα είδαν μόλις είχαν αναλάβει οι καινούριοι. Και σε αυτή την περίπτωση
όμως δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι έχουν κάνει σε ψηλό επίπεδο. Από τα
τωρινά που έμαθες, φαντάζομαι ότι οι κυβερνώντες θα έχουν γνώση περί των
επικείμενων εξελίξεων (έγκριση από Ε.Ε.). Αυτό που προσθέτει νομίζω είναι
η επιβεβαίωση περί της μεθόδευσης από τους προηγούμενους. Να
συζητήσουμε αν και τι θα στείλω πάνω. Θα ήθελα και τη γνώμη σου για
αγορά της συγκεκριμένης μετοχής με αυτά τα δεδομένα. Εσύ τι θα έκανες αν
είχες κάποια χρήματα?

-

Περί «Συνδρόμου»: Και εμένα με ενόχλησε ασφαλώς, πιθανόν υπονοούσε
ότι «κατευθύνομαι» κατά κάποιο τρόπο, πιστεύω όμως ότι κατάλαβε την

αστοχία και στο τέλος προσπάθησε να το «μαλακώσει» κάπως λέγοντας ότι
δεν χρειάζεται να πειστεί περί δυνατοτήτων – προοπτικών και η απόδειξη
είναι ο χρόνος που αφιερώνει για την υπόθεση.
Μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια νέα ή εξέλιξη από πλευράς του δικηγόρου.
Αυτά για την ώρα, έρχεται τριήμερο και θα κοιτάξω τελευταίες εκκρεμότητες στο
γραφείο.
Μιλάμε όταν μπορέσουμε.
Σε χαιρετώ
Υ.Γ. Είδα και το σημερινό για τον Πάνο...

