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Προς  Την  
Αξιότιμη Αντεισαγγελέα Του Αρείου Πάγου                                                              Ρόδος  21-04 2015 
Κυρία Κοντοθανάση Θεοφανία. 
Κοινοποίηση Προς: 
Την Αξιότιμη Εισαγγελέα Του Αρείου Πάγου 
Κυρία Κουτζαμάνη Ευτέρπη. 
 
 Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας. 
  
 Πρωτίστως, Σας ευχαριστώ που έτυχα ακροάσεως Σας, την Πέμπτη 16-05-2015. 
 Δευτερευόντως, η παρούσα δεν επέχει διαμαρτυρίας, ούτε και αναφοράς.  
 Επέχει απλής γνωστοποίησης, ώστε απλά να λάβετε γνώση και Σεις και Η Αξιότιμη Κυρία Γενική Εισαγγελέας, 
με σκοπό να ενεργήσετε κατά πως Σεις κρίνετε, με γνώμονα τη συνείδηση Σας και την προστασία των Ελλήνων 
πολιτών  της Δωδεκανήσου και της χώρας. 
 Επί πλέον δια της παρούσης πρόκειται να γνωρίσετε ποιος έτυχε ακρόασης Σας, καθώς αντιλήφθηκα ότι 
στερήστε  τούτης της γνώσεως, προς τούτο και η αναφορά μου στο μυθιστόρημα του Βίκτωρος Ουγκώ, όπου κατά 
αυτό τοποθετώ Το Θεσμό Της Δικαιοσύνης Της Ελλάδας στη Θέση του Γιάννη Αγιάννη και εαυτόν στη θέση του ιερέα. 
 Το γεγονός ότι δεν γνωρίζετε ποιος έτυχε ακρόασης Σας, προκύπτει από τον τρόπο και τον χώρο στον οποίο 
έτυχα της ακρόασης Σας. Τον τρόπο, τον  επισημάνατε επιβεβαιώνοντας τη διαπίστωση μου, ο δε χώρος με απέτρεψε 
να δεχθώ την πρόταση Σας να καθίσω. 
 Προς τούτο λοιπόν, επιτρέψτε μου να Σας συστηθώ, μέσα από την παράθεση     ενδεικτικών    γεγονότων: 

 Δια του υπ’ αριθμόν 194/12-01-2009 γενικού πρωτοκόλλου Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, ένεκα εξώθησης 
κατέθεσα την κατάσταση που επικρατεί στο νησί της Ρόδου και ζητούσα την επιστασία και αρωγή Της προς 
Την Εισαγγελία Της Ρόδου, για θέματα που με βάλλουν διαχρονικά, από συγκεκριμένα οικονομικά 
συμφέροντα. 

 Δια του υπ’ αριθμόν 416/20-01-2009 γενικού πρωτοκόλλου Εισαγγελίας Αρείου Πάγου έκθετα, νομικά 
τεκμηριωμένα τις δικαστικές παρανομίες που συνέβαιναν, παρά την προηγούμενη ανωτέρω έκκλησή μου, 
προκειμένου να υφαρπαχθεί η περιουσία μου. 

 Δια της υπ’ αριθμόν 2222/22-11-2005 (ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα-Σε Συμβούλιο) Του Αρείου Πάγου απορρίφτηκε η υπ’ 
αριθμόν 5/30-06-2004 αίτηση αναίρεσης του Ιωάννη Μανουσέλη κατά της υπ’ αριθμόν 229/2003 αποφάσεως 
Του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, με τη  οποία απερρίφθη ως ανυποστήρικτη η έφεση που είχε ασκήσει 
αυτός κατά της υπ’ αριθμόν 3651/11-12-2002 καταδικαστικής απόφασης Του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Ρόδου, με την ποινή φυλάκισης των τριών (3) ετών.     
Διά της υπ’ αριθμόν 2711/26-07-2006 απόφασης Του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, με ευτελή και 
υποτιμητική δικαιολογία που προσβάλει  νοημοσύνη, μετατράπηκε  η ανωτέρω ποινή σε χρηματική και 
καταδεικνύει ότι η Δικαιοσύνη της Ρόδου υποχρεούται να μην αναγνωρίζει Τις αποφάσεις Του Αρείου Πάγου.  
Η συγκεκριμένη απόφαση, με το σκεπτικό εκείνων που την επέβαλαν ταπεινωτικά στη Δικαιοσύνη, 

πυροδότησε μια σειρά έκνομων ενεργειών του συγκεκριμένου κυρίου έως της απόπειρας τραυματισμού μου με 
αυτοκίνητο. Για την συγκεκριμένη του ενέργεια μεθοδεύτηκε, με υπέρμετρα μεγάλη προσπάθεια, να μην φθάσει στο 
ακροατήριο, μα και όταν έφθασε, μέσα από επί πλέον μεθοδεύσεις, έγινε προσπάθεια να μην τιμωρηθεί. Ακόμη και 
μετά την χαϊδευτική ποινή των πέντε (5) μηνών φυλάκισης που του επιβλήθηκε, απόντος της έδρας του ποινικού του 
μητρώου, μεθοδεύτηκε έως και της απόρριψης της εφέσεως, η αποφυγή της δυνατότητας μου να ισχύσει η δήλωση 
πολιτικής  παράστασης  που είχα καταθέσει. 

Με έχουν φέρει σε αδυναμία διαβίωσης , «βουτηγμένο»  στα χρέη και ζω με δανεικά. 
Έχω από τον Νοέμβριο του 2013 που αιτούμαι νομικής βοήθειας και όλες τυγχάνουν αποποίησης από τους 

δικηγόρους της Ρόδου. 
Κατατίθενται αγωγές κατά εμού και μεθοδεύεται η αδυναμία μου να αμυνθώ, συνεχίζοντας το έργο της 

υφαρπαγής της περιουσίας μου, από παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του ΙΚΑ Ρόδου για τους 
οποίους οδηγήθηκα έως του σημείου να αποστείλω εξώδικο Στους Αξιότιμους Κυρίους Εισαγγελείς α) Του Αρείου 
Πάγου Κύριο Σανιδά Γεώργιο και β) Του Πρωτοδικείου Ρόδου Κύριο Οικονόμου Γεώργιο. 

Όλα τα ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενα και μόνο στο χώρο Της Δικαιοσύνης, γίνονται για να με 
καταβάλουν και να με ταπεινώσουν  ηθικά, μα και για να βλάψουν την σωματική μου ακεραιότητα, προκειμένου να 
υφαρπάξουν την περιουσία μου προς νομιμοποίηση της περιουσίας ενός κανακάρη γόνου Ιταλού κατακτητή και μιας 
φερόμενης και λογιζόμενης Ελληνίδας πατριώτισσας που στο όνομα της καπήλευσης του πατριωτισμού της απέκτησε 
τεράστια οικονομική δύναμη με παρόμοιες μεθοδεύσεις. Έχει υπό τον απόλυτο έλεγχό της  το νησί και εφαρμόζει τις 
μεθόδους με τις οποίες γαλουχήθηκε από τους Ιταλούς κατακτητές. 
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Όλη αυτή η ενδεικτικά αναφερόμενη κατάσταση που επικρατεί στο νησί, είναι κατατεθειμένη στην τοπική 
Δικαιοσύνη μα και σε Σας, Την Εισαγγελία Του Αρείου Πάγου. 

Η όλη κατάσταση πρόσφατα με οδήγησε σε προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης Της Αξιότιμης 
Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου Κυρίας Κλιάμπα Κυριακής. Τούτη η απόφαση,  ναι μεν γίνετε κατανοητή από εμένα 
με όσα ανωτέρω Σας εκθέτω, όμως ήταν προκλητική και συνέχεια άλλων.  

Επί πλέον είχε και την απάντηση, κατά της σωματικής μου ακεραιότητας και της ταπείνωσης μου, με μέθοδο 
που προσβάλει απόλυτα την σύγχρονη κοινωνία μας και που Σας διαβεβαιώνω ότι είναι συνήθης πρακτική με 
εκδηλωμένη εμπειρία και ευχέρεια, από τα όσα υπέπεσαν στην αντίληψή μου. 

Με τις ανωτέρω μεθόδους μια σύγχρονη υπέργηρα Κλεοπάτρα καταδυναστεύει και καταληστεύει το νησί, 
έχοντας εντρυφήσει στους πάντες τον φόβο για το τι μπορεί να συμβεί στον κάθε ένα από εμάς. 

Όπως και διά ζώσης Σας δήλωσα αν ήμουν ομοφυλόφιλος ο ίδιος επρόκειτο να Σας το δήλωνα.  
Λυπάμαι και εντρέπομαι για τη συγκεκριμένη αναφορά μου, προς Σας όμως πρέπει επί πλέον να Σας δηλώσω 

ότι είμαι και πρόκειται να παραμείνω απόλυτα ετερόφυλος, έχοντας σώμα άσπιλο και αμόλυντο, με επώδυνη 
εξαίρεση την ενέργεια που υπέστηκα την ημέρα της Μεγάλης Δευτέρας στην ουρολογική κλινική του γενικού 
νοσοκομείου Ρόδου και για την  οποία έτυχα της ακρόασής Σας. 

Όπως και στην με αριθμό 194/12-01-2009 επιστολή μου προς Τον τότε Γενικό Εισαγγελέα Του Αρείου Πάγου 
δήλωσα ότι η εικόνα του κάθε ενός μας στο νησί δεν είναι εκείνη που ο κάθε ένας μας εκπέμπει αλλά αυτή που εκείνη 
καταδεικνύει. Όλοι με ένα στόμα και μια αρραγή ομερτά στρέφονται κατά εκείνου που θέλει να πλήξει.   

Έχει οριστεί η κοινωνία της Ρόδου να στιγματίζει όποιον ορίζει, ως δε μύηση σε αυτήν υπόκειται εις έκαστος 
από εμάς, εκείνα για τα οποία στιγματίστηκε.   

Καιροφυλακτεί και την κατάλληλη στιγμή επιβεβαιώνει την εικόνα που έχει παρουσιάσει για κάποιον από 
εμάς, με παρόμοιες πρακτικές, ως εκείνη για την οποία έτυχα της ακρόασης Σας την 16-05-2015.    

 Έτσι έχει δημιουργηθεί το βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο των Ροδίων πολιτών.  
Στόχος της κανείς απολύτως να μην είναι αυτάρκης και να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί αυτόβουλα.  
 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας. 
  
Τον Σεπτέμβριο του 1998, ο κανακάρης υιός της, Μαντζόν Φραγκίσκου Ανδρέας, ως εργοδότης βιοτεχνικού 

κτιρίου, έδωσε την εντολή μελέτης στον αρχιτέκτονα μηχανικό Αφαντενό Βασίλη  βιοτεχνικού κτιρίου και εκδόθηκε η 
υπ’ αριθμόν 246/98 οικοδομική άδεια στο όνομα Μανουσέλης Ιωάννης.  Είχε προηγηθεί στην ίδια μερίδα η υπ’ 
αριθμόν 376/1997 οικοδομική άδεια στο όνομα ΕΛΑΨ Α.Ε.-ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΖΟΝ, όμως εξ’ όλων όσων αργότερα 
διενεργήθηκαν και αποδειχτήκαν, δεν ήταν δυνατή νομίμως έκδοση οικοδομικής αδείας και ανέγερσης νόμιμου 
κτιρίου στην συγκεκριμένη όμορη με τη δική μου μερίδα.  Έτσι έχοντας τη γνώση, από τους γονείς του, να 
μεταχειρίζεται Έλληνες και Τούρκους, καθώς είναι γόνος Ιταλού κατακτητή, έβγαλε την υπ’ αριθμόν 246/98 
οικοδομική άδεια στο όνομα του αχυρανθρώπου του Μανουσέλη Ιωάννη  την οποία μεταγενέστερα, μεταβίβασε σε 
έτερο αχυράνθρωπό του, έναν Τούρκο τον Καπακλή Αχμέτ, για να καταλήξει  στον ίδιο.  

Τα ίδια διαπράχθηκαν και ιδιοκτησιακά-κτηματολογικά, στο μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου.          
Όλα αυτά τα χρόνια οι συγκεκριμένοι αχυράνθρωποι μαζί με την συμβολαιογράφο που κατέχουν όλοι μερίδια 

στο συγκεκριμένο παράνομο κτίριο, βιαιοπραγούν και παρανομούν εις βάρος μου, έχοντας έως και σήμερα θεατή Τη 
Δικαιοσύνη Της χώρας, στην οποία απευθύνομαι  για προστασία μου. 

Το συγκεκριμένο κτίριο έχει μοναδική διέξοδο νομιμοποίησής του την υφαρπαγή της δικής μου όμορης 
ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου αδυνατεί οιασδήποτε δικαιοπραξίας και περαιτέρω αξιοποίησής του. 

Διά του υπ’ αριθμόν ΔΤΕ1301/06-04-2015 και μετά από πλέον των δύο ετών ταλαιπωρία, από κωλυσιεργίες, 
παραπλανήσεις, παγιδεύσεις, ως συμβαίνει χρόνια τώρα σε κάθε δημόσια υπηρεσία του νησιού, γύρο από το 
συγκεκριμένο κτίριο και την περιοχή γενικότερα,   το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Δωδεκανήσου μου απάντησε σε σχετικό ερώτημά μου, ότι δεν δύναται να εκδοθεί κυκλοφοριακή σύνδεση στην 
μερίδα 80Α γαιών Ρόδου, όπου το υφιστάμενο παράνομο κτίριο. 

Τούτο σημαίνει ότι παρά όλες τις παράνομες ενέργειες που έχουν γίνει για το συγκεκριμένο κτίριο και έχω 
καταθέσει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου και Εφετών Δωδεκανήσου, τούτο ουδέποτε είχε τη δυνατότητα 
έκδοσης οικοδομικής αδείας, καθώς για την έκδοση οικοδομικής αδείας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση 
κυκλοφοριακής σύνδεσης.  

Η υποτιθέμενη ισχύουσα οικοδομική άδεια 246/98 έληξε την 24-06-2006, έκτοτε άρχισαν μια σειρά 
βιαιοπραγιών εναντίον μου, επαναλαμβανόμενων κλοπών, ευτελισμών, ταπεινώσεων και αδιάλειπτης καθημερινής 
σε κάθε μου συναναστροφή, παγίδευσης. Μια συνεχής καθημερινή πίεση στρέφοντας την κοινωνία της Ρόδου κατά 
εμού και μόνο με τη δικαιολογία της εξέτασης, ουσιαστικά παγίδευσης,  με σκοπό την επιβεβαίωση ψευδών 
κατηγοριών.  Δύο από αυτές δεν δυνήθηκα να αποφύγω, καθώς αποτάθηκα σε άπιστους δικηγόρους για να με 
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υπερασπιστούν. Παγιδεύτηκα από ψευδομαρτυρία και άπιστη νομική εκπροσώπηση και μου προσάφθηκε η 
κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμησης. Ομοίως, μάλιστα χωρίς να δικαστώ σε κανένα δικαστήριο, μου αποδόθηκε 
η κατηγορία της αποδοχής προϊόντος εγκλήματος για καθ’ όλα νόμιμη εμπορική μου συναλλαγή.   

Έχοντας πληρώσει τις ανωτέρω δύο ποινές κατέθεσα αίτηση αναίρεσης για λόγους δικαίου και όχι οίκτου, 
μάταια. 

 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας 
 
Η αναίρεση είναι το σπουδαιότερο ένδικο μέσο στην υπηρεσία των πολιτών της χώρας.   
Φοβάμαι, ότι έχει μετατραπεί  σε μέσο κάλυψης των  αδυναμιών Της Δικαιοσύνης. 
Η αντιστροφή των ποσοστών ευδοκίμησης, των αναιρέσεων,  πρόκειται να την ισχυροποιήσει 

καταδεικνύοντας τη διακριτική και ενίοτε τιμητική απομάκρυνση, των αδυναμιών της, από τους κόλπους της. 
Υπάρχει ενδεικτικό και παραδειγματικό προηγούμενο από Τον Αξιότιμο και Αξιοσέβαστο Κύριο Σανιδά 

Γεώργιο.  
 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας 
 
Την 16-05-2015 βρέθηκα ενώπιον Σας, εξωθούμενος και πιεσμένος ψυχολογικά, με αιτία ενέργεια 

αποκορύφωσης της εκμαίευσης της οργής μου, την 06-05-2015 ως απάντηση στην από 31-03-2015 προσφυγή μου, 
κατά απορριπτικής απόφασης Της Αξιότιμης Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου.  

Επιπρόσθετα εγείρω ερωτήματα, μήπως η ατιμωτική ενέργεια  που υπέστηκα, επέχει θέση ευρέσεως 
δικαιολογίας για την μακροχρόνια απραξία αρχών και θεσμών  σε όσα εναντίον μου συνέβησαν και συμβαίνουν.  

Εν τοιαύτη περίπτωση, τότε το κρίμα είναι μεγάλο και στο λαιμό πολλών. 
Ωστόσο, οφείλω να Σας αναγνωρίσω, ότι διαχειριστήκατε τούτη την ψυχολογική μου κατάσταση, με ανοχή και 

κατανόηση, με δεδομένο ότι δεν είχατε γνώση των ανωτέρω. 
Όμως, πρέπει και να Σας πω ότι ενίοτε όταν αδυνατούμε να προστατέψουμε κάποιον που για αυτόν τον σκοπό 

σε μας καταφεύγει, τα όσα τούτος υπόκειται έχουν άμεσο αντίκτυπο και προκαλούν  εμάς. 
Τέλος, επιτρέψτε μου, εκ νέου, να αναφερθώ στο μυθιστόρημα του Βίκτωρος Ουγκώ. 
Κατά αυτό ο ιερέας έδωσε ακόμη περισσότερα από τα κλεμμένα στον Γιάννη Αγιάννη με αντάλλαγμα  τη ψυχή 

του. Εν προκειμένω η αδυναμία της απονομής της Δικαιοσύνης μου έχει κλέψει την ίδια μου τη ζωή και αντί να 
μεταμεληθεί και να αποφασίσει να αποδοθεί,  συνεχίζει να μου την κλέβει. 

Τι θα έκανε ο ιερέας αν ο Γιάννης Αγιάννης επέστρεφε να τον ξανά κλέψει; 
 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας. 
 
Έχουμε ανάγκη μια ισχυρή Δικαιοσύνη να μας προστατέψει,  κυρίως εδώ στην τόσο σπουδαία εθνικά πόλη 

μας τη Ρόδο.    Τούτο είναι πλέον Εθνική αδήριτη ανάγκη.   
 
Με τιμή  
 
Σπανός Θωμάς – Δημήτριος Του Χρήστου. 
 
      

                    
Σημείωση: Παρακαλώ πολύ τη γραμματεία Του Αρείου Πάγου, υπεύθυνη καταχώρησης εγγράφων, όπως μου 

επιστρέψει την πρώτη σελίδα της παρούσης, με τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρησης, ώστε να μην χρειαστεί να Σας 
ενοχλώ για το σκοπό αυτό.  

   
   


