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ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ 
Α.Φ.Μ.: 999244953                                                            Προς Την 
5o Χλμ. Ρόδου-Λίνδου                                                       COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 
851 00     ΡΟΔΟΣ                                                                  Υπόψη  
                                                                                                Διευθυντή Πωλήσεων Ελλάδος      
Ρόδος 27-04-2020                                                                Κυρίου Λευτέρη Σκαράκη 

 

Θέμα: Ανταπάντηση σε πρόταση συνεργασίας. 
 
Αγαπητέ κύριε Σκαράκη. 
Πρωτίστως να σας αναγνωρίσω ότι ανταποκρίνεστε στη φιλοσοφία της εταιρείας σας 

και την εκπροσωπείτε επάξια, όπως προκύπτει από την ενέργεια σας και μόνο να μου 
απαντήσετε  στην από 29-03-2020 επιστολή μου προς όλους τους μεγάλους οίκους που 
φιλοξενούν προϊόντα ειδών διατροφής. 

Είστε ο πρώτος που τούτο έπραξε και πιθανολογώ ο μοναδικός. 
Η εταιρεία σας είναι παγκόσμιος Leader στον τομέα των ειδών διατροφής κύρια 

ποτών και μπροστάρης και πρότυπο στη χάραξη εμπορικών και οικονομικών πολιτικών 
παγκοσμίως. Τούτο τυγχάνει καθολικής αναγνώρισης από εμένα. 

 
Δευτερευόντως πρέπει να σας ενημερώσω ότι:  
Σχετικά με την εμπορική και οικονομική σχέση της εταιρείας σας με εμένα, 

διαχρονικά ανεξαρτήτως μορφής δραστηριοποίησης μου, ένεκα προσαρμογής και 
επαγγελματικής επιβίωσης και εν προκειμένω όσον αφορά την μονοπρόσωπη εταιρεία 
μου «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ» με την οποία δραστηριοποιούμαι υπολειτουργώντας,  είστε 
γενικά ανενημέρωτος, όπως κατωτέρω πρόκειται να λάβετε γνώση και σας δικαιολογώ. 

 
Εν τω μεταξύ, πρέπει να μου επιτρέψετε να σας εκθέσω και γνωρίσω τα κάτωθι: 
 
Η εταιρεία σας για εμένα είναι πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Οι λοιποί αρκεί να σας παρατηρούν και να σας ακολουθούν, όπως ήδη συμβαίνει. 
Κρίνω ως πρότυπο, σε παγκόσμιο επίπεδο, την συμφωνία της εταιρείας σας με την 

μητρική εταιρεία της Coca-Cola όσον αφορά την μετοχική συμμετοχή της.  
Τούτο είχε σαν αποτέλεσμα, ενόσω η πλειονότητα των εταιρειών στην Ελλάδα 

ξεπουλήθηκαν, ξενιτεύτηκαν η και πτώχευσαν και εξαφανίστηκαν, η εταιρεία σας, ως 
Ελληνική εταιρεία,  να επεκταθεί στις γειτονικές χώρες και να διεισδύσει και σε λοιπές 
ως και στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Μας εκπροσωπείτε ως χώρα στον επιχειρηματικό τομέα και σε διεθνές επίπεδο,  
επαξίως υπέρ του δέοντος. 

Θέλοντας δε να σας μεταφέρω την φιλοσοφία που με διακατέχει γενικότερα και για 
να αποκτήσετε άποψη περί του σκεπτικού μου, σας αναφέρω το εξής. 

Εάν περπατώ στο δρόμο και συναντήσω δύο κολλητούς, άρρηκτα δεμένους φίλους 
που τον ένα τον λένε Coca-Cola και τον άλλο τον λένε Goldman Sachs, τον ένα θα 
καλημερίσω εγκαρδίως προσφωνώντας τον καλημέρα αγαπητέ φίλε Coca-Cola και στον 
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άλλο θα αποστρέψω το πρόσωπο μου, καθώς κατά την ταπεινή μου γνώμη ο πρώτος 
παράγει, δημιουργεί, προσφέρει και ο δεύτερος παρασιτεί. 

Μάλιστα και κατά του πρώτου που είναι και αυτοκόλλητος του.  
 
Επί του προκειμένου, όσον αφορά την από 29-03-2020 επιστολή μου και προς εσάς. 
Με βρίσκετε στην ίδια πλευρά, καθώς συνεχίζετε ανέκαθεν να υποστηρίζετε την 

χονδρεμπορική  μορφή του εμπορίου και να διαθέτετε τα προϊόντα σας μέσω και αυτού. 
Ως χονδρέμπορος δραστηριοποιούμενος στο νησί της Ρόδου πρέπει να γνωρίζετε ότι 

έχω συνεισφέρει στην εδραίωση της εταιρεία σας, όσα δεν μπορείτε να φανταστείτε, 
όμως τα πρόσωπα, όπως και εσείς, στη εταιρεία σας εναλλάσσονται από καιρού εις 
καιρόν  και ενίοτε, όπως εν προκειμένω δεν γνωρίζουν σε ποιόν απευθύνονται και 
παραμένει η μεταξύ μας συνεργασία ανενεργή.      

Στο σημείο αυτό πρέπει να σας συστήσω να αποταθείτε, για να με γνωρίσετε, σε δύο 
ζωντανούς θρύλους, μεταφορικά και εννοιολογικά, της εταιρείας σας, την κυρία 
Τσαρούχα και κυρίως τον κύριο Άγγελο Ρόρρη, τελευταία τον είχα συναντήσει διευθυντή 
στη εταιρεία σας Τσακίρης. 

 
Αγαπητέ κύριε Σκαράκη. 
Η από 29-03-2020 επιστολή μου και προς εσάς ήταν κραυγή αγανάκτησης, καθώς 

στην προσπάθεια μου, για πολλοστή φορά να επιβιώσω επαγγελματικά, είχα 
δημιουργήσει από το 2012 ηλεκτρονικό κατάστημα BtB και ενώ μου έδωσαν όλοι οι 
μεγάλοι οίκοι, όπως και η εταιρεία σας και εδώ προκύπτει το ανενημέρωτος, μάλιστα 
αφήνοντας και μομφή να πλανάται εις βάρος μου, φωτογραφίες και τιμοκαταλόγους, 
εντούτοις  δεν ευδοκίμησε το εγχείρημα μου, ένεκα των μη ανταγωνιστικών τιμών που 
μου προσέφεραν όλοι, προτρέποντας με, όπως και τώρα να αποταθώ, ώστε να ενταχθώ 
σε κάποιο όμιλο αγορών, κάτι που μάταια έπραξα. 

Αν δεν γνωρίζετε να σας ενημερώσω εγώ ότι και η εταιρεία σας, από πληροφορίες 
μου, έτυχε εκβιασμού στο παρελθόν από ομίλους αγορών και αλυσίδες καταστημάτων, 
για την χορήγηση υπέρογκων εκπτώσεων εις βάρος των μικρών καταστημάτων, κάτι που 
πολύ αμφιβάλω αν έχει εκλείψει. Δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, 
για τον οποίο ΚΑΠΟΙΟΙ πρέπει να επιληφθούν. 

 
Η κραυγή αγωνίας και αγανάκτησης μου εξωτερικεύτηκε με αφορμή την 

αναγκαιότητα πλέον της διαδικτυακής προμήθειας των αγαθών και προϊόντων που 
εκδηλώθηκε με αφορμή την επίκαιρη πανδημία που πλήττει την ανθρωπότητα. 

Έχω αποκτήσει πλέον μεγάλη ευχέρεια και αρκετή γνώση στον τομέα αυτό και ήρθε 
η στιγμή να την εξωτερικεύσω συνεισφέροντας γενικότερα, μέσω της συνεργασίας μου 
εκ νέου και μαζί σας.  

 
Αγαπητέ κύριε Σκαράκη. 
Η γνώση, η πείρα και η θέληση που με διακρίνουν στον τομέα του εμπορίου, δεν 

είναι συνάρτηση του μεγέθους μιας οντότητας, όπως είναι η εταιρεία σας, ούτε και 
αγοράζετε. 
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Υπάρχει μια χαρακτηριστική φωτογραφία της μητρικής εταιρείας σας που είναι 
συμμέτοχη σας και σας την εκθέτω κατωτέρω: 

 
 
Αγαπητέ κύριε Σκαράκη. 
Δεν είναι ανάγκη να περάσουν πενήντα χρόνια για να καταλήξουμε σε μια σύγχρονη 

μορφή διάθεσης των προϊόντων στη χώρα παραδειγματίζοντας παγκόσμια. 
Η εταιρεία σας πριν κοντά εκατό χρόνια διέβλεψε την αναγκαιότητα της διάθεσης 

των προϊόντων της από την ίδια, με ιδιαίτερα διαμορφωμένα μέσα μεταφοράς. 
Παρά ταύτα και παρά το γεγονός ότι είστε στην παγκόσμια αγορά Leader, 

ακολουθώντας σας μακράν οι υπόλοιποι, εντούτοις στον τομέα της διάθεσης των 
προϊόντων τους δεν γνωρίζω πολλούς να σας έχουν ακολουθήσει.  

Γνωρίζω μεγάλες εταιρείες στη χώρα να έχουν εμπιστευτεί τη διάθεση των 
προϊόντων τους, ενόσω διαθέτουν snacks,  σε  συνεργάτες που πουλούν άλλοι 
κατεψυγμένα και άλλοι φαρμακευτικά προϊόντα, επιβαρύνοντας το κόστος λειτουργίας 
τους, δημιουργώντας τους επιπλέον δυσχέρεια και δυσαρμονία σε αυτήν. 

Σεις ως Leader στην, μάλιστα παγκόσμια, αγορά είστε σε θέση να παραδειγματίσετε 
εκ νέου αναλόγως και προς τούτο έχω τη δυνατότητα να σας συνεισφέρω, κυρίως προς 
παραδειγματισμό, τα μέγιστα. 

Δεν πρόκειται να χρειαστούν πενήντα χρόνια για να καταλήξετε σε μια νέα 
διαδικτυακή μορφή διάθεσης των προϊόντων σας, παραδειγματίζοντας εκ νέου, που δεν 
απέχει μάλιστα διόλου από αυτήν που ήδη εφαρμόζετε. 

Ενίοτε τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα, χωρίς το παρόν να είναι τέτοιο, 
επιδέχονται απλών λύσεων. 

Είμαι σε θέση να σας παραδειγματίσω σε μια ομοιόμορφη μορφή διάθεσης των 
προϊόντων σας διαδικτυακά, προσφέροντας σας, τον καθημερινό απόλυτο έλεγχο των 
πωλήσεων των προϊόντων σας ανά την επικράτεια.   

Δεν θα χρειαστούν προς τούτο πενήντα (50) χρόνια.     
Το μόνο που χρειάζεται είναι να συνεχίσετε να προσφέρετε παραδειγματίζοντας την 

αγορά, δίνοντας μου την ευκαιρία να συνεισφέρω προς αυτή την κατεύθυνση. 
Τούτο θα έπραττα και πανελλαδικά μόνον υπό την μορφή της συνεργασίας σας, 

πρότυπο επιτυχίας, που έχετε με την μητρική σας εταιρεία και για διαφορετικές 
οικογένειες προϊόντων συνεργαζόμενος αναλόγως με τους αντίστοιχους οίκους όπως επί 
παραδείγματι είναι η Mondelez και για τους οποίους επιβάλλεται διαφορετικό κανάλι 
τροφοδοσίας από το δικό σας. 

  
Αγαπητέ κύριε Σκαράκη. 
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Σχετικά με την μομφή που μου επιρρίψατε όσον αφορά τη απόκτηση των 
φωτογραφιών της εταιρείας σας και περιμένω προς τούτο τη συγνώμη σας, να σας 
ενημερώσω ότι η εταιρείας σας μου τις έχει εκχωρήσει, μάλιστα  και τα λογότυπα των 
επώνυμων προϊόντων σας. Προς απόδειξη σας επισυνάπτω μερικά από τα emails με τα 
οποία τα στελέχη της εταιρείας σας μου τα έστειλαν, ως κατωτέρω: 

Τα από 16-01-2014 (*01), 20-01-2014 (*02), 18-10-2015 (*03), 16-12-2015 (*04), …  
 Πολλές δε εταιρείες, μου έχουν εκχωρήσει την άδεια τους, μέσω στελεχών τους, να 

αντλήσω τις φωτογραφίες των προϊόντων τους και των εταιρικών λογοτύπων τους από 
τις δικές τους διαδικτυακές ιστοσελίδες, και προφανώς και αυτονόητα γενικότερα από 
το διαδίκτυο, κάτι που έως και σήμερα κανείς απολύτως δεν ήρε.  

Είστε ο πρώτος και ο μόνος που μου έχει θέση θέμα, πέραν του γεγονότος ότι δεν 
έχω χρησιμοποιήσει κάποιο λογότυπο για να παρουσιάσω κάποιο άλλο προϊόν η 
εταιρεία από αυτό που ήδη εκπροσωπεί.  

 
Να είστε λοιπόν προσεκτικός όταν μου απευθύνεστε. 
 
Σε κάθε περίπτωση σας έχω γνωστοποιήσει το www.spanos.supply και είστε σε θέση 

ευθαρσώς και ευθέως να μου υποδείξετε να αποσύρω το λογότυπο σας, το οποίο 
συνοδεύει την επωνυμία σας, ως κατάδειξη της φιλοξενίας μου και προς εσάς. 

 
Αγαπητέ κύριε Σκαράκη. 
Ερχόμενος τώρα στην υποτιθέμενη οφειλή μου σε εσάς. 
Πρέπει να γνωρίζετε ότι η σχέση μου με την εταιρεία σας, έχει περάσει δια ‘’πυρός 

και σιδήρου’’ και έχει ζυμωθεί δεκαετίες τώρα, δημιουργώντας έναν διαχρονικό έρωτα 
ώριμο να έλθει, κατά την άποψη μου, εις γάμου συμφωνία, προς κοινό όφελος.  

Συνοδοιπόρος στη αρχή και μετέπειτα παρατηρητής εκ του μακρόθεν, της εμπορικής 
μου σχέσης με την εταιρεία σας, είναι ο κύριος Άγγελος Ρόρρης.  

Μαζί αποτελούσαμε κάποτε στη Ρόδο ένα δυνατό δίδυμο στον τομέα των 
πωλήσεων. Όπου δεν  μπορούσε να πουλήσει η εταιρεία σας, εμένα καλούσε ο Άγγελος 
Ρόρρης, τότε διευθυντής των πωλήσεων, στη Ρόδο. 

Εγώ εδραίωσα την εταιρεία σας σε όλα τα επώνυμα τότε σημεία πώλησης. 

Ίσως, σαν διευθυντής πωλήσεων της Ελλάδας, να θεωρείτε δεδομένη την παρουσία 
των προϊόντων σας σε κάθε σημείο πώλησης ανά την επικράτεια. 

 
Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν ήταν πάντα έτσι. 
 
Όταν πρωτοήρθε η εταιρεία σας στο νησί υπήρχαν επώνυμα καταστήματα που 

απαξιούσαν τα προϊόντα σας και στο κατάστημα τους σέρβιραν ότι αυτά έκριναν, 
μάλιστα δημιουργείτο και ένα είδος βεντέτας των επώνυμων καταστημάτων, με την 
εταιρεία σας, την οποία εμένα καλούσε ο Άγγελος Ρόρρης να υπερκεράσω και να 
τοποθετήσω τα προϊόντα σας στην επώνυμη αγορά που απαξιούσε τα προϊόντα σας. 

http://www.spanos.supply/
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Όσον αφορά το στρατό στη Ρόδο που ήταν τότε πολυπληθής, πρέπει να σας 
ενημερώσω ότι δεν πουλούσατε και δεν μπορούσατε να πουλήσετε ούτε ένα κουτάκι 
Coca-Cola. 

Εγώ είμαι αυτός που τοποθέτησε τα προϊόντα σας και στο στρατό στη Ρόδο.   

 

Τι εισέπραξα από εσάς για τα ανωτέρω;  Αγνωμοσύνη και μόνον αγνωμοσύνη. 
 
Ξέρετε  κύριε Σκαράκη, ενίοτε οι υπάλληλοι της εταιρίας σας, υπό το μέγεθος της 

οντότητας στην οποία είναι  ενταγμένοι και βιοπορίζονται, εκφράζουν αλαζονική και 
επιβλητική συμπεριφορά, εκθέτοντας ενίοτε την εταιρεία σας.   

Προς τούτο εικάζω,  (αυτά θέλω να πιστεύω, σκεπτόμενος θετικά),  ότι συχνά η 
εταιρεία σας όταν βλέπει τέτοιες συμπεριφορές, τους απομακρύνει. 

Ως ανωτέρω σας ανέφερα είμαι εκείνος που κατά ένα μεγάλο ποσοστό, εδραίωσε 
την εταιρεία σας στο πανέμορφο νησί μας τη Ρόδο. 

Η αγνωμοσύνη των τότε υπαλλήλων της εταιρείας σας, καθώς ο κύριος Ρόρρης πλέον 
είχε μετατεθεί, τους έκανε να θελήσουν να με υπερκεράσουν στην τροφοδοσία του 
στρατού, όπως έπραξαν και σε άλλα σημεία πώλησης στη αγορά, φέρνοντας με σε 
αντιπαράθεση με την εταιρεία σας, την οποία αναγκάστηκα, προς γνώση και 
συμμόρφωση, να θέσω εκτός στρατού για ένα τουλάχιστον χρόνο, στερώντας της 
σημαντικές και μεγάλες πωλήσεις. 

Πρέπει ακόμη να γνωρίσετε, ότι για  δύο από τις πολλές οικονομικές καταστροφές 
που έχω βιώσει, ένεκα αθέμιτου ανταγωνισμού, επανεντάχθηκα στην οικογένεια σας, 
έχοντας εξοφλήσει πλήρως τις οικονομικές υποχρεώσεις μου απέναντί σας, με την 
δεύτερη να επωφελείστε επιπρόσθετα, καθώς το ακίνητο που σας εκχώρησα πουλήσατε 
και με επί πλέον αρκετά μεγάλο κέρδος, της προς εσάς οφειλής μου. 

 
Αν μη τι άλλο κύριε Σκαράκη,  λίγος σεβασμός δεν βλάπτει. 
  

Επί της υποτιθέμενης παρούσας οφειλής μου, τώρα. 

 

Κύριε Σκαράκη,  ατυχήσατε.  

 
Σας επισυνάπτω το από 18-10-2013 (*05) απαντητικό email του τότε υπεύθυνου της 

εταιρείας σας, στο οποίο επισυνάπτονται, μάλιστα εκ νέου και χωριστά για να λάβετε 
γνώση, τα κάτωθι: 

1. Η από 06-06-2013 (*06) επιστολή μου προς τους τότε υπευθύνους, στον 
πιστωτικό έλεγχο, της εταιρείας σας, ώστε να ενημερωθεί το υπόλοιπο  μου στην 
πραγματική του βάση και να σας το διακανονίσω προς επανεκκίνηση της 
συνεργασίας μας.  
Αυτή μου η ενέργεια έγινε χωρίς να έχω γνώση της καρτέλας οφειλής μου στην 
εταιρεία σας και χωρίς να έχω λάβει τα πιστωτικά των τριγωνικών πωλήσεων που 
διενήργησα για λογαριασμό σας και μου οφείλετε για τα έτη 2010 και 2011. 
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Τότε το υπόλοιπο μου, όπως αναφέρω στην επιστολή μου, χωρίς να έχω εικόνα 
των καρτελών μου, πίστευα ότι ανερχόταν στο ποσόν των  11.990,21 € μείον τα 
πιστωτικά των τριγωνικών πωλήσεων που έκανα για λογαριασμό της εταιρείας 
σας για το έτος 2010.  
Κατά προσέγγιση υπολογισμό μου, όπως εκθέτω στο από 19-05-2015 (*07)  email 
μου, προς τον τότε υπεύθυνο πιστωτικού ελέγχου της εταιρείας σας το υπόλοιπο 
μου θεωρούσα ότι διαμορφωνόταν ως ακολούθως:  
11.990,21€ -3.664,14€ = 8.326,07€. 

Λάθος μου.   Είναι πολύ πιθανόν έως βέβαιο ότι μου οφείλετε.  
2. Την καρτέλα του λογαριασμού μου στην εταιρεία σας για το έτος 2010 και μόνον 

από την αρχή του έτους έως και την 24-06-2010 (*08).  Δεν μου έχετε στείλει την 
καρτέλα μου για το υπόλοιπο του συγκεκριμένου έτους και σας καλώ να μου την 
στείλετε για να διαπιστωθεί το ακριβές υπόλοιπο του λογαριασμού μου. 

3. Την καρτέλα του λογαριασμού μου στην εταιρεία σας για το έτος 2011 (*09). 
 

Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει η αναφορά σας ότι από τον Ιανουάριο έως τον 

Μάρτιο του 2011 σας οφείλω το ποσόν των 17.875,05 € ήταν  ατυχής,  όπως προκύπτει 

από την καρτέλα του λογαριασμού μου του 2011 (*09), που σας επισυνάπτω και 
αναλύω κατωτέρω: 

 
Αναφέρεστε στον Μάρτιο επειδή τότε διακόπηκε η συνεργασία μας και έγινε η 

τελευταία τιμολόγηση μου, με λογιστικό υπόλοιπο  στις 30-03-2011, μιας και 
αναφέρεστε στον συγκεκριμένο μήνα,  στο ποσόν των 18.959,15 €, (οράτε: *09).  

Ακολούθησε εκκαθάριση του λογαριασμού μου με επιστροφές επιταγών και έκδοση 
πιστωτικών που διαμόρφωσαν το υπόλοιπο μου στο ποσόν των 17.875,05 €, στο οποίο 
αναφέρεστε, στις 09-06-2011. 

Ακολούθησε έκδοση πιστωτικών, όπως αναφέρω στην από 06-06-2013 (*06) 
επιστολή μου προς τους τότε υπευθύνους, στον πιστωτικό έλεγχο, της εταιρείας σας, 
που διαμόρφωσε το υποτιθέμενο υπόλοιπο οφειλής μου στο ποσόν των 12.104,85 €, 
στις 03-08-2011. 

Στις 22-08-2011 ακυρώσατε τα ανωτέρω πιστωτικά και επαναφέρατε το υποτιθέμενο 
υπόλοιπο μου στο ποσόν των 17.875,05 € στο οποίο αναφέρεστε. 

Από τις καρτέλες δε που μου στείλατε σε μορφή  .htm υπάρχουν πιστωτικά που 
έχετε εκδώσει και δεν μου έχουν αποσταλεί. 

Σας καλώ να μου στείλετε την καρτέλα μου για το δεύτερο εξάμηνο του 2010 ώστε 
να λάβω γνώση και να οριστικοποιηθεί η μάλλον έως βέβαιον οφειλή σας προς την 
μονοπρόσωπη εταιρεία μου «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ». 

 
Αγαπητέ κύριε Σκαράκη. 
Ακολούθησαν πάρα πολλές προσπάθειες μου προς κάθε τότε υπεύθυνο  της 

εταιρείας σας, για να ενημερωθεί το υποτιθέμενο υπόλοιπό μου στην πραγματική του 
βάση, συνυπολογίζοντας τα πιστωτικά από τις τριγωνικές που μου οφείλετε, ώστε να 
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σας το διακανονίσω και να μου επιστρέψετε τις επιταγές μου, που παρανόμως μου 

παρακρατείτε ακόμη. 
 
Ενδεικτικά σας παραθέτω: 
Το από 04-10-2013 email μου (*10). 
Το από 22-11-2013 email μου (*11). 
Το από 10-01-2014 email μου (*12). 
Το από 20-02-2014 email μου (*13). 
Το από 04-03-2014 email μου (*14). 
Το από 19-05-2015 email μου (*07). 
Υπήρξαν και άλλες αμέτρητες προσπάθειες μου προς αυτή την κατεύθυνση, μάταια. 
 
Εγκατέλειψα την προσπάθεια ανάκτησης των επιταγών μου και της εξόφλησης του 

υπολοίπου μου, καθώς δεν ευρισκόταν κανείς υπεύθυνος στην εταιρεία σας να 
διεκπεραιώσει τούτο. 

Για να τακτοποιηθώ θα έπρεπε να αποταθώ εκ νέου και πάλι στην Ελληνική 
Δικαιοσύνη και δεν ήθελα τούτο να πράξω και για να μην επιβαρύνω το έργο της και 
γιατί πάντα προσέβλεπα και προσβλέπω  ακόμη σε μια νέα συνεργασία μου μαζί σας. 

 
Αγαπητέ κύριε Σκαράκη. 
Πρέπει να σας ενημερώσω ότι στο παρελθόν σε επίμονη και παράνομη αθέτηση της 

συμφωνίας της εταιρείας σας μαζί μου, υπό την σκέπη μάλιστα εγγυοδοσίας ακίνητης 
περιουσίας μου, από την οποία ως ανωτέρω εκτέθηκε επωφεληθήκατε επιπρόσθετα της 
οφειλής μου και για τον λόγο ότι η αλαζονική  συμπεριφορά των υπευθύνων της 
εταιρείας σας δεν τιμούσε αυτή τη συμφωνία, αρνούμενοι να μου παραδώσουν 
εμπορεύματα ως όφειλαν, κατέφυγα στον Θεσμό της Δικαιοσύνης. 

Ένεκα της εκ μέρους σας απαξίωσης του Θεσμού της Δικαιοσύνης, μη 
συμμορφούμενοι στις αποφάσεις της, οδηγήθηκα στην Εισαγγελία και κατ’ εντολή του 
Εισαγγελέως υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία. 

Η εντολή Του Εισαγγελέα Υπηρεσίας, με όσα είχαν προηγηθεί, από τους υπευθύνους 

της εταιρείας σας κατά εμού, ήταν:   «Να προσαχθούν, πάραυτα».    

Παρά ταύτα, οι υπεύθυνοι της εταιρείας σας, συνέχισαν την αλαζονική και παράνομη 
συμπεριφορά τους, αρνούμενοι στην έννομο τάξη, των αστυνομικών του Τμήματος 
Ιαλυσού, να  εκτελέσουν την ανωτέρω εισαγγελική εντολή, μη επιτρέποντας τους την 
είσοδο στο εργοστάσιο σας. Ενδεικτικά και προς τεκμηρίωση οράτε επισυναπτόμενο 
απόκομμα δημοσιεύματος τοπικής εφημερίδας (*15). 

Οι άνδρες του τμήματος Ιαλυσού, για όσους δεν τράπηκαν σε φυγή πηδώντας το 
φράχτη του εργοστασίου σας, την εκτέλεσαν μετ’ εμποδίων, προσάγοντας μερικούς από 
αυτούς.   

Η Ελληνική Δικαιοσύνη επέβαλε τις κατά τον νόμο ποινές στους αλαζόνες, 
παράνομους και ανεύθυνους υπαλλήλους σας. Ενδεικτικά και προς τεκμηρίωση οράτε 
επισυναπτόμενο απόκομμα δημοσιεύματος τοπικής εφημερίδας (*16). 
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Τα ανωτέρω και όσα ακολούθησαν αυτής της αντιδεοντολογικής, παράνομης και 
αλαζονικής συμπεριφοράς των τότε υπευθύνων της εταιρείας σας, δεν έχουν αφήσει 
ευχάριστες για εσάς αναμνήσεις, τις οποίες πρέπει να αντιπαρέρθετε προς κοινό 
όφελος, ένεκα των έκτακτων δυσμενών συνθηκών που αντιμετωπίζουμε όλοι μας σε 
κάθε επίπεδο. 

Δεν είναι η εποχή της εκδήλωσης αλαζονικών συμπεριφορών, ούτε να μένουμε σε 
όσα στο παρελθόν μας χώριζαν. 

 

Τείνω χείρα συνεργασίας και προσφοράς.  
 
Μαζί μπορούμε να παραδειγματίσουμε την αγορά, μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο.   
Οι εποχές είναι χαλεπές και προοιωνίζονται χαλεπότερες. 
Ήρθε η εποχή που οι άνθρωποι δεν θα έχουν να φάνε, πόσο μάλλον να αγοράσουν 

τα προϊόντα σας για να χωνέψουν αυτά που δεν έφαγαν. 
Οι πωλήσεις για όλα τα προϊοντα πέφτουν, οριζοντίως και καθέτως, κατακόρυφα, 

μάλιστα και για αυτά της πρώτης ανάγκης.  
Οι ισολογισμοί κατακρημνίζονται, τα πρότερα κέρδη των παραγωγικών εταιρειών, θα 

είναι πλέον σημείο αναφοράς μιας εποχής παχιών αγελάδων  που τίθεται σε μεγάλη 
αμφιβολία αν ξανά έλθουν. Η ζωή δεν πρόκειται πλέον να είναι όπως ήταν.     

Δεν είναι καιρός για βεντέτες και αλαζονικές συμπεριφορές. 
Ότι βάλει στο ποτήρι κανείς, από το χυμένο γάλα, κέρδος είναι. 
  
Αγαπητέ κύριε Σκαράκη. 
Επανερχόμενος στην παρούσα υποτιθέμενη οφειλή μου σε εσάς. 

Αυτή   νομικά, τυπικά μα και ουσιαστικά,   

όπως ανωτέρω  τεκμηριωμένα σας εκτέθηκε, δεν υφίσταται. 
Σας καλώ εάν ακόμη διεκδικείτε κάτι από εμένα, δείχνοντας καλή θέληση να την 

οριστικοποιήσετε, αν υπάρχει οφειλή,  στην πραγματική της βάση, αφαιρώντας μου τα 
πιστωτικά των τριγωνικών πωλήσεων που διενήργησα για λογαριασμό σας, ώστε να την 
διακανονίσω στα πλαίσια μιας νέας σε υγιή βάση συνεργασία μας, επιστρέφοντας μου 

τα αξιόγραφα που  παρανόμως  ακόμη μου παρακρατείτε κρατώντας με       

όμηρο ανύπαρκτου χρέους και εκτός τραπεζικού συστήματος. 

Ήρθε ο καιρός που περίμενα, κάποιος υπεύθυνος να ασχοληθεί με το θέμα μου στη 
εταιρεία σας και αυτός είστε εσείς η κάποιος που θα μου υποδείξετε. 

Περιμένω την ανταπόκριση σας, στα πλαίσια μιας αγαστής και προσοδοφόρας νέας 
συνεργασίας μου μαζί σας. 

Προς τούτο σας ζητώ να μου στείλετε τον τιμοκατάλογο της εταιρείας σας και τις 
φωτογραφίες των προϊόντων σας για να τα αναρτήσω στο www.spanos.supply 

 
Η ιδανικότερη βέβαια συνεργασία θα ήταν σε μια ειδική σχέση με τη δημιουργία 

ενός ξεχωριστού αποκλειστικά για τα προϊόντα σας E-Shop BtB που είμαι σε θέση να 

http://www.spanos.supply/
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δημιουργήσω για εσάς, συνοδεία διανομής, αναρτώντας σε αυτό αποκλειστικά δικής 
σας υπόδειξης προϊόντα συνεργαζόμενων η φιλικά κείμενων εταιριών μαζί σας, που 
εντάσσονται στο κανάλι διακίνησης ποτών και προς εξυπηρέτηση των απομακρυσμένων 
σημείων πώλησης μεταξύ των οποίων και τα γύρο νησιά. 

Μάλιστα αυτό θα το έκανα και για όποιον άλλο συνεργάτη σας μου υποδεικνύατε να 
πράξω στη Ρόδο με αποκλειστικά τη δική μου συμμετοχή μόνο μέσω του E-Shop BtB που 
είμαι σε θέση να δημιουργήσω για εσάς και τον υποδεικνυόμενο συνεργάτη σας. 

 
Αγαπητέ κύριε Σκαράκη. 
Όπως ανωτέρω στην παρούσα λάβατε γνώση είμαι ίσως ο αρχαιότερος άμεσα η 

έμμεσα συνεργάτης σας, πιθανόν σε όλη την επικράτεια.  
Μάλιστα πιστός, περιμένοντας καρτερικά μια νέα συνεργασία μου μαζί σας.   
Το μόνο που μένει είναι η δική σας καλή θέληση, υπερκερώντας τα όποια αρνητικά 

βιώματα σας, σχετικά με εμένα, που πιθανόν σας έχουν δημιουργήσει ψυχολογικά 
προβλήματα.  

Δεν είμαι και δεν θέλω να είμαι αντίπαλος σας.  
Εκτός αν σεις επιμένετε να με βλέπετε, ως αντίπαλο.  
  
 Αγαπητέ κύριε Σκαράκη. 
Είμαι σε αναμονή, ευελπιστώ θετικών, νέων σας. 
 

Με εκτίμηση. 
Για την μονοπρόσωπη ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής. 
Θωμάς – Δημήτριος Χρήστου Σπανός. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση: 
Επισυνάπτονται τα ντοκουμέντα με ενδείξεις: 
(*01), (*02), (*03), (*04), (*05), (*06), (*07), (*08,   2010.ΗΤΜ), (*09,  1011.ΗΤΜ),  
(*10), (*11), (*12), (*13), (*14), (*15), (*16).  


