Καλησπέρα,
Αν και ο καιρός δεν ήταν ο καλύτερος όπως και οι εξελίξεις παραταύτα η παρέα και η διάθεση με το
καλό φαγητό (το οποίο έφτιαξα εγώ φυσικά…) τα επισκίασε όλα.
Μία οι επισκέπτες μία το γραφείο κάθε μέρα με κρατούν πολυάσχολο αυτές τις ημέρες.
Αναφορικά με τα όσα σου έχω γράψει παλιά και πρόσφατα.
Εκτίμηση μου, μετά από διάφορες σπόντες από δικό μου άτομο, έχω καταλάβει ότι,




ο ίδιος (αρχηγός) μιλάει
ή άλλος με τον οποίο μιλάει ο ίδιος ο (αρχηγός) σε άνθρωπο του
και αυτός στην συνέχεια σε άτομο δικό μου (χωρίς αν το γνωρίζει ότι είμαι σε επαφή, όπως έχω και
με άλλους).
Έχουν ταυτίσει την πηγή πληροφοριών σου με τον ΑΝΤΙ300 άτομα που δεν έχουν ιδέα για εμένα
Ομοίως και οι προηγούμενοι, τα έχουν κάνει θάλασσα με το θέμα.
Τελικό η holding δεν είναι και τόσο holding όσο θα έπρεπε . Διαλυμένη παρέλαση – επικίνδυνο
περιβάλλον - μιλούν όλοι για όλους. Έχει αλωθεί εντός και εκτός η κατάσταση στην holding, εξού και η
στεγνή πληροφόρηση των ευρωπαίων για όλες μας τις αποφάσεις και όχι μόνον...
Η holding έχει «ποντικούς» των ευρωπαίων οι οποίοι προφανώς έχουν κίνητρο.
Σου είχα γράψει παλιά κατά πόσο έχουν «σκαναριστεί» και προστατευτεί μετά την αποχώρηση των
προηγουμένων κτίρια όπως το “maximus” κλπ. Όπως σου είχα γράψει και για την προσωπική ασφάλεια
κατά την διάρκεια συναντήσεων….αυτό το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη…! Αυτό το έχω «γράψει» και σε
άλλους, για το καλό μας, δεν είναι τυχαίο οι συναντήσεις σε διαφορετικούς και άγνωστους χώρους για
τα πλέον σοβαρά θέματα…! Τώρα πως γνωρίζω εγώ την πληροφορία αυτή είναι άλλο θέμα.
Δεν έχεις ιδέα τι έχω μάθει από τους Γερμανούς τόσα χρόνια σε διαπραγματεύσεις και υποχρεωτική
«συνεργασία» μαζί τους για το πώς κάνουν δουλειές
Αναφορικά με το επικίνδυνο της υπόθεσης είναι επι προσωπικού επιπέδου και έχει να κάνει με την
αρνητική αναγνώριση των όσων έχεις προσφέρει… και δεν το θέλουν ως δική σου αναγνώριση.
Δυστυχώς όμως για όλους αυτούς … δεν ξέρουν ούτε έχουν καταλάβει με ποιόν έχουν να κάνουν..
Η οποιαδήποτε επαφή η οποία δεν έχει να κάνει με εσένα για εμένα δεν νοείται επαφή !!! με όποιο
και αν είναι το αντικείμενο και το κίνητρο και τα ανταλλάγματα, για έναν και μόνο απλό λόγο δεν τους
εμπιστεύομαι καθένα από δαύτους για τον ειδικό του λόγο, ειδικότερα όταν αυτός προέρχεται από το
περιβάλλον του μαύρου ΠΑΣΟΚ του ΚΟΣΚΩΤΑ …!
Είμαι σίγουρος ότι θα έχεις δεχθεί ή θα δεχθείς σύντομα επαφή για να μου ζητήσεις στοιχεία…σχετικά
με αναρτήσεις.
Αυτά τα λίγα από εμένα,
Σε χαιρετώ

