
Καλησπέρα, 

 

        1.  

 Όσον αφορά στη χθεσινή μεταφορά, ο ρωσόφωνος που συνελήφθη τελικά δεν ήταν 

πάνω στο σκάφος. Στο σκάφος ήταν πιθανότατα μόνο ο φερόμενος ως «Πέτρος» (δεν 

ξέρουμε αν είναι το πραγματικό του όνομα), ηλικίας 50 ετών περίπου, ύψος 1.75-

1.80, σχετικά γυμνασμένος, μαυριδερός σαν τσιγγάνος, με tatoo στο αριστερό χέρι 

μέχρι τον αγκώνα, μιλάει τσιγγάνικα, τούρκικα και σπαστά ελληνικά, ο πατέρας του 

είναι τούρκος (της Ρόδου) και η μάνα του ελληνίδα (αυτά έχουν προκύψει από τις έως 

τώρα περιγραφές του ρωσόφωνου). Επίσης έχει γιο που ζει εκτός καταυλισμού και 

πιθανόν έχει αυτ/το χόντα ασημί μοντέλο 2008-2009. Τα όσα έχει επίσης ισχυρισθεί ο 

ρωσόφωνος περί έλευσής του στη Ρόδο για επαγγελματικούς λόγους έχουν εν μέρει 

επιβεβαιωθεί. Όπως έχει πεί, ο «Πέτρος» τον έκλεψε και στη συνέχεια πήρε και 

χρησιμοποίησε το σκάφος του με εκβιασμό. 

Αυτοί που έφερε είναι των 1000-2000 ευρώ. Τους πήρε από μικρό κόλπο πριν το 

Μarmaris  πίσω από το νησάκι. Φάνηκε να ήξερε που πηγαίνει. Επρόκειτο να 

πληρωθεί μέσω W/U.  

Ο «βασιλιάς» μάλλον γνωρίζει για τη δράση του «Πέτρου».  

Το 4Χ4 το πήραν το απόγευμα οι λιμενικοί (Τελικά είναι ΝΗΒ – γράμμα Θ ως 

γνωστόν δεν υπάρχει σε ελληνικές πινακίδες). 

 

       2.  

Για το θέμα της επικοινωνίας όπως σου είπα, θα πρέπει να γίνει μία δοκιμή Πέμπτη 

πρωί (υπάρχει περίπτωση να είμαστε έτοιμοι και από Τετάρτη βράδυ, οπότε καλό 

είναι να γίνει και τότε η δοκιμή). 

Θα πρέπει να γίνουν όλα τα στάδια της διαδικασίας και με τα 2 προγράμματα όπως 

έχουμε πει.  

 

Προσοχή! Για το ένα σκέλος να γίνει χρήση του antra..., εκ των 2 gmail. Για το άλλο 

σκέλος στη δνση που σου είχε δοθεί υπάρχει ένα μικρό λάθος, συγκεκριμένα στο 

τέλος αντί .ova θα πρέπει να γραφτεί /ova. Το αρχείο που θα σταλεί να είναι κάτι 

άσχετο (π.χ. κάποιο δημοσίευμα) και στην ονομασία του αρχείου να μην γίνει χρήση 

του όρου test ή δοκιμή. Τέλος, να γίνει χρήση του αρχικού κλειδιού, δηλαδή πλην του 

πρόσθετου 7ψήφιου (μόνο για τη δοκιμή).  



 

Εφόσον υπάρχει κάτι προς διευκρίνηση γράψε μου.. 

 

3. Η έκθεση που ετοιμάζεις θα με διευκόλυνε εάν την έστελνες και με word 

(έκδοση 2007), εκτός από pdf.  

 

Χαιρετώ   

 


