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 ΠΡΟΣ: 

 ΤΟΝ  ΠΡΟΕΔΡΟ  ΤΗΣ    ALPHA BANK 

 Κύριο,                                                                                                               ΡΟΔΟΣ  31-08-2011 

 Κωστόπουλο Σ. Γιάννη    

 

 

 Κύριε. Κωστόπουλε. 

  

 Πρωτίστως. 

 Σας εύχομαι καλή επιτυχία και ευόδωση των επιχειρηματικών Σας βλέψεων μέσα από το νέο σχήμα 

της νέας τραπεζικής  Σας συνεργασίας.   

Η νέα Σας,  κατά πολύ,  μεγαλύτερη οντότητα ευελπιστώ να Σας προσδώσει και νέους ορίζοντες 

δυνατότητας αντιμετώπισης των επί μέρους θεμάτων της τράπεζά Σας. Μάλιστα τέτοιους που να μην 

υπόκεινται σε περιορισμούς εξυπηρέτησης αντικρουόμενων συμφερόντων στους κόλπους της τράπεζά Σας, 

μάλιστα δε εις βάρος Σας. 

Ένεκα του ανωτέρω σκεπτικού μου παρακαλώ δεχθείτε την κατωτέρω ιστορική αναδρομή της 

συνεργασίας μου με το κατάστημά Σας 593 Αγίου Ιωάννου  στη Ρόδο, σε παράλληλη πορεία των δρώμενων 

προς με. Ώστε να κατανοήσετε ότι, η παλινωδία, που στην τελευταία ομοιότροπη επικοινωνία μου μαζί Σας, 

Σας  ανέφερα ότι διακατέχει την τράπεζά Σας , μάλιστα τώρα σε επίπεδο ρήξης της συνεργασίας μας, 

δικαιολογεί τους συνειρμούς των σκέψεών μου, ότι η τράπεζά Σας δεν είναι άμοιρη  ευθυνών τούτων.     

 

Κύριε. Κωστόπουλε. 

 

Την 04-10-2005 έγινα κάτοχος μέρους οριζόντιων ιδιοκτησιών στο εμπορικό και βιοτεχνικό κέντρο, 

όπου ασκώ τις εμπορικές μου δραστηριότητες σε οικοδομημένο τμήμα τους και κατέχω ήδη το μεγαλύτερο 

τμήμα εναπομένουσας υπολειπόμενης  δόμησης σε αυτό. Προγενέστερα και μεταγενέστερα τούτου του 

γεγονότος τύγχανα, ως πολλάκις κατά το παρελθόν Σας έχω εκθέσει αθέμιτου ανταγωνισμού και βίαιων και 

βάναυσων ενεργειών.  

Η ανεκτικότητα εκλαμβάνεται κυρίως και μονίμως προς εκείνους στους οποίους απευθύνεται, ως 

αδυναμία και προκαλεί την αποθράσυνση. Υπάρχουν όμως όρια και όταν ξεπερνιούνται και οι καταστάσεις 

γίνονται ανεξέλεγκτες, τότε καλούνται η σωφροσύνη και η λογική να δώσουν λύσεις, προ δικαστικής επίλυσης. 

Την 11-04-2006 μετά από προτροπή και σύσταση του αδελφού μου, ο οποίος είναι δυναμικός Σας 

συνεργάτης σύναψα μαζί Σας συνεργασία, με το σκεπτικό της βοηθείας μου και από εκείνον σε συνεργασία 

ώστε να δυναμώσω την επιχειρηματική μου δραστηριότητα και να δύναμαι να ανταπεξέλθω στις οικονομικές 

μου υποχρεώσεις. Αυτή η συνεργασία άργησε πολύ να έρθει και όταν ήρθε κρίθηκε εν τέλει ζημιογόνος για 

εμένα, οδηγώντας με σε οικονομικό αδιέξοδο, τελεσφορώντας, κατά το σκεπτικό αυτών που τις διενεργούν,  τις 

προσπάθειες τους για κοινωνικοοικονομικό μου αφανισμό. 

Όμως η κοινωνικοοικονομική μου απομόνωση στο νησί, μου προκάλεσε αδυναμία εξεύρεσης λύσεων 

αντιμετώπισής των όσων υπέμενα. Τοιουτοτρόπως, οδηγήθηκα στο να αποταθώ για πρώτη φορά την 13-05-

2005 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου. 

 Έκτοτε η κατάσταση εκτραχύνθηκε ανεξέλεγκτα, τροφοδοτούμενη από το ακατάβλητο του ηθικού μου 

και την γηραλέα γυναικεία εμμηνόπαυση, μετά της αδιάλλακτης στρουθοκαμηλίζοντας στάσης, στηριζόμενης 

στον άκρατο εγωισμό, υποστηριζόμενα όλα από υποβόσκοντα συναισθήματα αβυσσαλέου μίσους. Για Σας 

αντικρουόμενα συμφέροντα. 

Λησμονώντας τούτα, πράγμα που Σεις είναι βέβαιον ότι γνωρίζετε, (η διαπίστωσή μου προέρχεται από 

την μόλις επιχειρηματική Σας συνεργασία), ότι για κάποιους είμαστε μεγάλοι και δυνατοί μα ταυτόχρονα για 

κάποιους άλλους μικροί και ασήμαντοι. 

Από την 13-05-2005 καταθέτω τα συμβαίνοντα σε εμένα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου. Τούτα 

με οδήγησαν στα ύπατα αξιώματα της πολιτείας, ένεκα προστασίας μου. 

Μία ενδεικτική αναφορά μου είναι η κάτωθι: 

 

                                                                                                     Ρόδος  12/03/2007 

Κύριε, εισαγγελέα. 

 

     Εκ προοιμίου ζητώ συγνώμη για το πολυσέλιδο της παρούσης και την επιφόρτιση του έργου σας. Ωστόσο Σας 

παρακαλώ πολύ λάβετε γνώση της. 
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         Την Πέμπτη 22-02-2007 εξ αφορμής γενομένης συζήτησής μου, περί ώρα 14:00 με τον διευθυντή της 

τράπεζάς μου, μου δόθηκε το ερέθισμα να βρω κάποιες σφραγισμένες επιταγές της εταιρίας με την οποία 

δραστηριοποιούμουν εμπορικά, μέχρι  την συγκεκριμένη ημέρα της κλοπής. 

     Επειδή τούτες έκρινα ότι υφαρπάχθηκαν  κατά την κλοπή τής 25-03-2006 καθόσον τούτες είχα σε φάκελο στο 

γραφείο μου του οποίου είμαι ο μόνος που έχει πρόσβαση, επέδωσα την 01-03-2007 συμπληρωματική κατάθεση 

στην γραμματεία σας. Τούτο έπραξα κατόπιν υπόδειξης του Τμήματος Ασφαλείας στο οποίο αποτάθηκα για τον 

σκοπό αυτό.      

  

Κύριε. Κωστόπουλε. 

 Η τράπεζά Σας, με δέχτηκε παραβλέποντας τον Τειρεσία και κατόπιν έκανε αναφορά τούτου του 

γεγονότος, αν και ήμουν  έτοιμος να καταθέσω όλα τα αξιόγραφα που είχα στην κατοχή μου, ώστε να 

διαγραφώ. 

 Ενδιάμεσα υπήρξαν πολλά συμβάντα, τα περισσότερα κατατεθειμένα στην Εισαγγελία με 

 σπουδαιότερο αυτό της διενέργειας τριών επαναληπτικών παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών, 

για οφειλές που δεν ήταν δικές μου και από δύο κατασχέσεις η μία ακυρωμένη με δικαστική απόφαση και η 

άλλη ουδέποτε επιβληθείσα στην ιδιοκτησία μου. 

 Τούτοι διενεργήθεικαν: 

 Την 19-11-2008 το υπ’ αριθμόν 3812/2008 πρόγραμμα πλειστηριασμού. 

 Την 21-01-2009 το υπ’ αριθμόν 26328/2008 1
ο
 επαναληπτικό πρόγραμμα πλειστηριασμού. 

 Την 22-04-2009 το υπ’ αριθμόν 2180/2009 2
ο
 επαναληπτικό πρόγραμμα πλειστηριασμού. 

 Την 17-06-2009 το υπ’ αριθμόν 8868/2009 3
ο
 επαναληπτικό πρόγραμμα πλειστηριασμού. 

  

Μετά το πέρας αυτών κλήθηκα και πάλι από την εισαγγελία να καταθέσω τα δρώμενα σε εμένα όπου 

μεταξύ αυτών κατέθεσα στο πταισματοδικείο Ρόδου την 07-09-2009: 

Σχετικά με τις τράπεζες συμπληρωματικά τα κάτωθι: 
 Οι τράπεζες για εμένα είναι κλειστές. Κάθε προσπάθειά μου να συνάψω συνεργασία 
προβαίνει άκαρπη. Η συνεργασία μου με την ALPHA BANK έγινε με σκοπό να χρηματοδοτηθώ και 
να ξοδέψω τα χρήματα που έτυχα να χρηματοδοτηθώ σε πληρωμή ποινών ψευδών βαριών 
κατηγοριών, πλειστηριασμών και δικαστικών εξόδων.  
 Έτυχε δε και κάποιων προσπαθειών ώστε να σφραγιστούν επιταγές μου, με την πρόφαση 
της αμέλειας η της για πολύ μικρού ποσού έλλειψης υπολοίπου. Για παράδειγμα, την 19-11-2007 
βεβαιώθηκε (σχετικό 21) από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου κλοπή επιταγών του 
πρακτορείου μεταφορών της εταιρίας αναψυκτικών που συνεργάζομαι, (αριθ. επιτ. 31511593-9/08-
12-2009 αξίας 4.312,43 euro). Η επιταγή εμφανίστηκε από την  εταιρία και πληρώθηκε κανονικά .  
 Την 30-03-2009 έκανα ρύθμιση στην Δ.Ο.Υ. Ρόδου (σχετικό 23) στο όνομα της Καρόφτι 
Ελένης, μάλιστα με χρήματα που δανείστηκα και που ακόμη οφείλω. Σκοπός μου ήτο να πληρώσω 
με την ευνοϊκή ρύθμιση του υπουργείου οικονομικών  πού έληγε την συγκεκριμένη ημέρα και να 
μεταβιβάσω το ακίνητο στην εταιρία μου με την οποία δραστηριοποιούμε εμπορικά και την οποία 
στεγάζω σε αυτό. Το αίτημά μου προς την τράπεζά μου ώστε να πράξω τούτο δεν ικανοποιήθηκε 
αν και θα εξασφάλιζε έτσι και την ίδια την τράπεζα, δίνοντας  μου την ευκαιρία να αναπτυχθώ. 
 Έτερο αίτημά μου, για χρηματοδότηση, προσημειώνοντας τις ήδη στην κατοχή της εταιρίας 
μου οριζόντιες ιδιοκτησίες για τις οποίες έχω υποστεί πλείστα δεινά, απερρίφθη διότι είναι άνευ 
οικονομικής αξίας. Η αξία τους έχει κοστολογηθεί  με δικαστική απόφαση, την 3374/2008 Του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, αναλογικά στο ποσόν των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) euro. 
Όλες  που πλειστηριάζονταν ανέρχονταν στο ποσόν των δύο εκατομμυρίων  διακοσίων χιλιάδων 
(2.200.000,00) euro. 
 Έτσι κάποια στιγμή, μη έχοντας την δυνατότητα να αναπτυχθώ, ευρισκόμενος στην δύνη 
δικαστικών ενεργειών προκειμένου να αντιμετωπίσω τους παράνομους και καταχρηστικούς 
πλειστηριασμούς του   Ι.Κ.Α. ,αιμορραγώντας οικονομικά, σε δεδομένη στιγμή τούτες θα 
περιέλθουν στην τράπεζα, ένεκα οφειλών μου σε αυτήν.   

 Εκλάβετε, ως ενδεικτικές τις ανωτέρω αναφορές. 

Την 07-12-2009 μου επιδόθηκε από τον δικαστικό επιμελητή που διενήργησε τους πλειστηριασμούς 

απειλητική, επιτακτική, υποτιμητική και τελεσίδικη επιστολή της τράπεζά Σας. 

Τούτη με οδήγησε να Σας αποταθώ για πρώτη φορά την 24-12-2009, εκθέτοντάς Σας μερικώς και 

περιεκτικώς την κατάσταση. 

Το κλίμα επιφανειακά άλλαξε, ως την 20-12-2010 Σας ανέφερα σε επιστολή μου με αφορμή τις ευχές 

μου για το νέο έτος. 
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Όλα τα ανωτέρω δρώμενα με εξήντλησαν οικονομικά και ζήτησα την βοήθεια μακροχρόνια 

συνεργατών μου και του αδελφού μου, την 12-04-2011. 

Το «στραγγάλισμα» της ανωτέρω συνεργασίας οδήγησε σε παλινωδίες και ασυνεννοησίες της τράπεζάς 

Σας, κοινοποιούμενες και πάλι σε Σας την 07-07-2011. 

Ο συνομιλητής μου, με την τράπεζά Σας κύριος Καραχάλιος Γεώργιος διακρινόταν για την 

ανακολουθία του στα λεγόμενά του και την εκφρασμένη υστεροβουλία του, έναντι της περιουσίας μου. Ο 

κύριος Γκούντας για την αδυναμία του να τηρήσει τα συμφωνηθέντα. 

Τις προσπάθειές μου κράτησαν εν δυνάμει οι ευγενικότατες κυρίες Μιχαλοπούλου, Μακρή και 

Κουμάνδου Μαρία με την τελευταία να με προτρέπει σε μία ακόμη προσπάθεια ένεκα και το αίτημά μου που 

Σας επισυνάπτω της παρούσης.  

Το γεμάτο ανθρώπινη κατανόηση ύφος, της κυρίας Κουμάνδου ελπίζω να προσδώσει στην τράπεζά Σας 

να προτάξει την λογική έναντι της υποταγής της, στην αδιαλλαξία αντικρουόμενων συμφερόντων. 

Ας μην υποτιμούν τούτα την δύναμη της γνώσης και της ανθρώπινης θέλησης έναντι της δύναμης που 

νομίζουν ότι διαθέτουν δια του χρήματος. Χρήμα που απέκτησαν με ενέργειες που ανωτέρω Σας εκτίθενται. 

Το ινάτι όχι το μάτι βγάζει. Το κεφάλι πρόκειται να τους πάρει. 

 

Κύριε.  Κωστόπουλε. 

 

Ελπίζω να ανταποκριθεί η τράπεζά Σας, εξ ολοκλήρου στο αίτημά μου, που Σας επισυνάπτω της 

παρούσης και να μου δώσετε την ευκαιρία της σύσφιξης της επαγγελματικής μας συνεργασίας και όχι της 

ρήξης. Οι υστεροβουλίες  δεν έχουν θέση σε αυτήν. 

 

 

Με εκτίμηση. 

 

Ο συνεργάτης Σας. 

 

 

Σπανός Χρήστου Θωμάς. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


