Καλησπέρα και από εμένα,
Μόλις ήλθα για λίγο στο γραφείο - σήμερα ήταν λίγο φορτωμένη η μέρα με κάποιες
υποχρεώσεις και δουλειές στο σπίτι – και βρήκα ευκαιρία να σου γράψω εν συντομία.
Είδα και το σημερινό που έστειλες, είναι πράγματι ενδιαφέρον, δεν προκύπτει όμως
σαφώς για ποιον κατασκευάζεται το πλοίο (για την HAVYARD? ή μόνο τα σχέδια
κατασκευής είναι από εκεί?).

Για το χθεσινό περί ΑΠΕ στην Τουρκία – όχι ότι είχα αμφιβολία για το αποτέλεσμα –
θεωρώ ότι πρόκειται για εξαιρετική δουλειά και υλικό και με ελάχιστο χρόνο
ανταπόκρισης εκ μέρους σου για να το ετοιμάσεις.
Είμαι βέβαιος ότι και αυτό – όπως και τα υπόλοιπα του τελευταίου διαστήματος - θα
τύχει της ανάλογης προσοχής και εκτίμησης από πλευράς «αναλυτών».
Πάντως, αυτά τα θέματα, όπως σου έγραψα άλλωστε, μπορούν να καλυφθούν με
άνεση χρόνου και δεν υπάρχει λόγος για πιέζεσαι στην παρούσα φάση, ξέρω πολύ
καλά ότι οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις είναι πολλές και δεν θέλω να σου
δημιουργείται πρόβλημα σε καμία περίπτωση.
Για όσα έχεις στείλει το τελευταίο διάστημα πιστεύω και εγώ ότι έχουν γίνει όλα
κατανοητά πάνω, αφού δεν έχουν ζητηθεί κάποιες διευκρινίσεις πλην των
αναζητήσεων που σου έστειλα στις 20/11.
Το βέβαιο είναι πάντως ότι από τα εξειδικευμένα τμήματα αναλυτών τα μηνύματα
που λαμβάνω είναι πολύ θετικά (έως ενθουσιώδη) για τη συνεργασία μας και το
υλικό που προκύπτει - εκεί βέβαια δεν γνωρίζουν περί του προσώπου και δεν πρέπει
άλλωστε – και παρόλο που, όπως και εσύ υποθέτεις, σε άλλα επίπεδα λαμβάνονται οι
αποφάσεις σε σχέση με το μέλλον της συνεργασίας, πιστεύω ότι οι αναλυτές
επηρεάζουν αφού μεταφέρουν τη γνώμη τους στη Διοίκηση για την ποιότητα και
ποσότητα των πληροφοριών.
Το ζήτημα των τυχόν πρόωρων εκλογών προβληματίζει και εμένα αφού μπορεί να
κάνει ποιο δύσκολη την ανάληψη δεσμεύσεων από την παρούσα Διοίκηση για μια
τόσο σοβαρή υπόθεση. Για αυτό το λόγο σκοπεύω να ενοχλήσω και πάλι εντός των

ημερών – τηλεφωνικά αυτή τη φορά – σε υψηλό επίπεδο, ώστε να προχωρήσει το
θέμα και να έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες που πρέπει έως τα τέλη του έτους. Όταν
έχω κάτι νεότερο επ΄ αυτού θα σε ενημερώσω σχετικά.
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