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’Αγαπητέ Βλάση,

Ο 39272852 μου εγραψε γψά τό έξης θέμα. Τόν έπεσκέφτυκε ο 
7ψ7ρ27|Β9χρρβ87Ι77?φΟΙΙ,Ι5862270 καί ζήτησε νά συνερνασθύ. Τδ 
πρόσωπο θά σου’· ε^ναώ γνωστό άπο την υπόθεση 2 6 3 ^ 3 <52ρ968^993ρ977ρΙ89< 
0  39272852 παρατηρεί τά έξης, μέ τά οποία?συμ$ονω.* 11 1 1
11 ”Αν καί του έχω εκτίμηση , δέ μπορώ νά άναλάβω τήν εύθόνη γιά 
τό σημεοινό του ρόλο. Δέν έχω υποψίες. 'Απλώς δέ τό θεωρώ δουλειά 
μου νά έγγυηθώ... Είναι αναμφισβήτητα αξιόλογος άνθρωπος καί έχει 
έπαφές 54771389.ρ δ ν  έστειλα'στή ̂ Ι35279863Ι9382Ι9..γιά μιά 
περίοδο πού ταυτόχρονα θά είναι ή εισαγωγή του στή δουλειά καί 
στενή παρακολούθησή του. Παρεκάλεσα τόν Ι5Ι97Ι93 νά τόν στηρίξει 
οίκονομικά,νά μή τόν κάνει κοινωνό καμμιάς υπόθεσης πού έχει σχέση 
μέ 2289 αλλά νά περιμένει οδηγίες από 28195411. Προσωπική μου Φέση 
είναι τό θέμα νά άναφερθή στό Γιάννη αφού μελετηθή άπδ 28Ι903ΙΙ.
’’ίσως σά μιά πρώτη χρησιμοποίησή του θα μπορούσε νά του ζητηθώ

. Α_______Α - .. . Α £..... .........' οητΑηπΓη Μνά δώσει επαφές γιά τή δυυι,τυο(γία 28708252. Μ 
>ά σκεφτής ρίΤ*1 είναι σωστό νά γί νει καί νά ενεργήσεις,Πρέπει λοιπόν ν( 

σέ παρακαλώ, χωρίς καθυστέρηση.
Σχετικά μέ τό πρακτικό^πού πήρες.ο 69682814 παρατηρεί.
" Δέ συμφωνώ μέ τό έπιχείρημα πώς ασάφεια σχςτική μέ τό χρηματικό 
εμποδίζει τό προγραμματισμό. Πρέπει νά καταστή συνείδηση σέ όλους 
[αας πώς ένα πρόγραμμα άποτελεΐται από διαζευκτικές λύσεισ πού τελουν 
υπό τήν αίρεση επαρκούς χρηματοδότησης. Καί έ φ ’όσον δέν υπάρχει 
πρόγραμμα δράσεως, όταν έρχονται οι πόροι ξοδεύονται ακατάλληλα. 
Συγκεκριμένα υπενθυμίζω υπόθεση Ξάνθου καί "Αλκή. Γ ι ’αύτό τό 
θεωρώ χρέος σας νά προγραμματίσετε μιά σειρά από ενέργειες μέ κάθε 
δυνατή λεπτομέρεια, νά τίς κοστολογήσετε αυστηρά καί νά θέσετε ίέ 
έφαρμογτ) ¿κείνες.πού καθίστανται δυνατές^ όταν υπάρξει ή χρηματοδότηση. 
Φυσικά ένα σημαντικό τμήμα τής χρηματοδότησης θά χρειασθή γιά τήν
δημιουργία των οργανωτικών πλαισίων τής όλης διαδικασίας.....Καί
χωρ ίς άμφ ιβολ ία ή ανάπτυξη του όργαμωτικού πλαισίου είναι άνταγών ι- 
στική ως πρός τήν ανάληψη συγκεκριμένων ένεργειών. ’Αλλά έδώ ακριβώς 
χρειάζεται προγραμματισμός καί σκέψη,"
Πιστεύω ότι τά παραπάνω είναι σωστά καί πρέπει νά προσπαθήσουμε 
νάένεργήσουμε ανάλογα.
*0 1345,1586,6393,319340686989.2689 μέ ειδοποίησε, ότι βρήκε διάφορα 
πρόσωπα, πού μπορούν νά μας βοηθήσουν. Θά πρέπει λοιπόν νά περάσει 
κάποιος από έκεΐ, αφού συνεννοηθή προότα μαζί μου γιά τό τρόπο έπαφής.
’Από διάφορα τηλεφωνήματα πού είχα μοιάζει ότι ή συνεννόηση, ή συνερ
γασία καί ό προγραμματισμός δέν είναι ικανοποιητικά. Περίμενα γιά 
τούτο νά συναντηθούμε κατά τό τελευταύο σου ταξεΐδι7μιά πού πέρασες 
άπδ έδώ κοντά. Πρέπει νά κατατοπιστώ πάνω στή κατάσταση πού δημιουρ4- 
γήθηκε τελευταία, τά μέτρα πού σκέπτεσαι νά πάρεις γιά νά φτάσουμε ίΜΐη^η 
στό άμεσο μέλλον σέ κάποιο αποτέλεσμα, τό βαθμό πραγματοποιήσεως 
των σχεδίων μας. Σέ παρακαλώ νά μέ πληροφορήσεις γιά νά πληροφορήσω 
καί εγώ μέ τή σειρά μου τήν οργάνωση
Θαρρώ χωλαίνουμε πολύ περισσότερο άπό ό,τι θά έπρεπε. Διαπίστωσα 
ότι άλλοι μέ πολύ λ ιγώτερα μέσα σχεδιάζουν καλύτερα κα ί ε ί ναι 
περισσότεροι αποφασισμένοι. ”Αν τελικά καταφέρουν περισσότερα θά 
είναι πραγματικά ντροπή μας.
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