
Καλημέρα,  

Διάβασα και το χθεσινό σου μήνυμα αλλά δεν βρήκα ελεύθερο χρόνο να απαντήσω διότι δεν ήμουν 

μόνος μου από χθες διότι ο μικρός δεν πάει «δουλειά» τα σχολεία κλειστά. 

Απαντάω πρώτα για το Fethiye, και για την πιθανότατα να έρθουν απόψε ΡΟΔΟ.  

Από εκεί «κουμάντο» κυρίως σε αυτή την δουλειά όπως και αλλού στην ευρεία περιοχή μέχρι και DaTCA  

κάνει κάποιος με το όνομα CENGIZ από το Albatros Yachting  

ΣΗΜ.: EINAI επαφή του ΚΑΣΕΝΤ και του ΡΟΔΙΤΗ του μικρού του ΣΤΑΥΡΟΥ όχι του ΜΙΧΑΛΗ εξου και το 

γεγονός ότι μπαίνουν πάντα μεσεγγυούχοι τόσο ο ΚΑΣΕΝΤ όσο και ο ΣΤΑΥΡΟΣ τόσο για τα της ΡΟΔΟΥ 

όσο και της ΣΥΜΗ (εκεί έχουν κα τον ΣΥΚΑΛΟ συνεργάτη του SYMI Tours) στα κατασχεμένα (κάποιος 

πληρώνει από απέναντι) ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ και να το πιάνουμε σπασμωδικά 

δεν έχει νόημα. Ασε που είναι δύσκολο να ρωτήσω μόνο με «μάτια και αυτιά» κάνεις δουλειά 

διαφορετικά καίγεσαι και δεν σου ξαναμιλάει κανένας τους ούτε για καλημέρα.  

Πάντως περι ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ από εκεί το βλέπω λίγο δύσκολο είναι μεγάλο ταξίδι και οι επαγγελματίες το 

ξέρουν αυτό, άσε που τα μεγάλα σκάφη είναι σκυλοπνίχτες. Εάν είναι valuable asset περίπτωση δεν θα 

περνούσαν έτσι. Και σίγουρα δεν θα γνώριζε κανένας τίποτα οπότε δεν θα υπήρχε πληροφόρηση καθότι 

δεν θα γνώριζαν καν οι άνθρωποι των συνδέσμων στην Ρόδο ή και αλλού απλά θα γνώριζε μόνο ένας. 

Το θεωρώ δύσκολο έως αδύνατο αυτός να μιλούσε. 

Πάντως οι περιπτώσεις των Γεωργιανών που έρχονται για δουλειά και πληρώνουν ακριβά δεν είναι από 

εκεί και αυτούς δεν τους θέλουν να ταλαιπωρούνται ούτε να πιάνονται διότι τους απελάσουν και μετά 

ποιο δύσκολα η επιστροφή τους. Και πολλά προβλήματα στο κύκλωμα που έχει πληρώσει.  

Σε κάθε περίπτωση εάν είναι Γεωργιανοί τότε δεν θα «κατέβουν» οι δικηγόροι από ΞΑΝΘΗ (οι οποίοι 

είναι μουσουλμάνοι και μιλούν τουρκικά) εάν έρθουν αυτοί τότε θέλει ανάλογη προσοχή το θέμα. 

 Στην Ρόδο συνεργάτιδα-δικηγόρος είναι μία ξανθιά όπως σου είχα πει η ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ που είχε 

κατεβεί στις εκλογές με τον ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ. 

Αναφορικά με τον ελληνα-γεωργιανό τα όσα έχουν κατατεθεί σχετικά δεν μου γίνονται πιστευτά διότι 

από Ροδο «ΠΕΤΡΟΣ» στην αγορά …. από τούρκο πατέρα τσιγγάνος με τατουάζ δεν υπάρχει γνωστός που 

μιλάει τούρκικα δεν υπάρχει. Ο Γεωργιανός λέει ιστορίες ή πρόκειται για ψευδώνυμο  Όπως κάνει και ο 

καπετάνιος γνωστός ως Johnny, Jimmy κλπ. Την τελευταία λεπτομέρεια για τον καπετάνιο την γνωρίζει 

καλά ο Catman στο Μαντράκι με την διαφορά να μην την έχει κάνει σωστά γνωστή παρά μόνο να λέει 

ότι θέλει και αυτός όπως και άλλοι) 

Ο λόγος που ρωτάω είναι για να διαπιστώσω κατά πόσο σίγουρα ψεύτικες είναι οι ιστορίες καθενός που 

λέει ότι λέει και να βοηθήσω ουσιαστικά 

Δικηγόρος του ποιος ήταν σήμερα; Ορισμένος από ποιόν; 



Πού έπιασαν του λαθρομετανάστες στην θάλασσα ή στην ξηρά; και πως αναγνωρίστηκε ο γεωργιανός 

εάν δεν ήταν στο σκάφος για να τον περιγράψουν οι λαθρομετανάστες;  

Το σκάφος του πού ήταν όταν το έπιασαν;  

Έχει ή όχι όργανα πλοήγησης. 

Σε παρακαλώ εάν μπορείς βρες μου πληροφορίες και δεδομένα σκάφους με στοιχεία που να δίνουν το 

ταξίδι κλπ άλλα, διότι δεν στέκουν αυτά που διαβάζω και δίνουν από το ΛΣΡ 

 Από την γλίστρα έφυγε ο γεωργιανός μόνος του. 

 Ο ίδιος μίλησε με Μαρμαρίς 

 Ο ίδιος ήρθε με το αυτοκίνητο και ξεκοτσάρισε το σκάφος στην γλίστρα.  

 Οκτώβρη μήνα δουλειές με σκάφος στο Μαντράκι δεν υπάρχουν. Εδώ δεν έχουν αυτοί που είναι 

στην αγορά χρόνια με διασυνδέσεις θα έβρισκε ένας από την Β Ελλάδα με εμπειρία σκάφους 

αγοράς ενός μήνα (αυτός καλά-καλά δεν θα ήξερε από πού να βάλει καύσιμα). 

Εάν εύρισκες χρόνο να μιλούσαμε λίγο τώρα που είναι όλα φρέσκα και είμαι μόνος μου 

Διαφορετικά τα λέμε αύριο  

Σε Χαιρετώ 


