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Ενημέρωση – Καταγγελία – Αίτηση 
 
                                                                           Προς Τον: 
                                                                           Γενικό Εισαγγελέα Του Αρείου Πάγου  
                                                         
Ρόδος 20-02-2021                                          Κοινοποίηση Προς: 
                                                                           Πρόεδρο Δημοκρατίας 
                                                                           Πρωθυπουργό Ελλάδας 
                
Του                                                                    Και Προς:     
Θωμάς – Δημήτριου Χρήστου Σπανού       Υπουργό Δικαιοσύνης                                                   
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857                                          Πρόεδρο Αρείου Πάγου    
Λοιπών Στοιχείων ως Υποσέλιδο                 Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου 
                                                                           Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου           
                                                                           Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου 
                                                                           Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου                                                          
     
                                                                           Υπουργό Προστασίας Του Πολίτη                                                                                                                                              
                                                                           Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας 
                                                                           Ανώτερη Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου 
                                                                           Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου 
                                                                           Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου 
      
                                                                           Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου       
                                                                           Δήμαρχο Ρόδου 
   

 
Σχετικά Πρωτόκολλα: 

 

Εισαγγελία Αρείου Πάγου 
Προεδρία Της Δημοκρατίας 
Πρωθυπουργός 
Υπουργός Δικαιοσύνης 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
Ελληνική Αστυνομία – Αρχηγός 
Ανώτ. Αστ. Διεύθ. Δωδ/σου (ΑΑΔΔ) 
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου 
Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου 

1234/08-02-2021   9916/02-12-2020       4524/15-06-2020 
3220/08-02-2021 
1100/08-02-2021 
373/08-02-2021     3864/17-11-2020       2003/15-06-2020 
                             3716-Α / 15-11-2020    23716/15-06-2020 
(11ος 2020 Ενημέρ. χωρ.αρ. πρωτ.)    24985-Β/15-06-2020 
6004/15/715 /  Φάκελος            6004-15-715 / 15-06-2020 
9009/20/151/19-11-2020 
9009/20/34/19-11-2020 
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Συνοδευτικά - σχετικά  έγγραφα:              
      

1. Η υπ’ αριθμόν 189/2020  Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 
01). 

2. Η υπ’ αριθμόν 216/2021  Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 
02). 

3. Η με αριθμό κατάθεσης 20/2021 κατατεθειμένη Προσφυγή μου στην Εισαγγελία 
Εφετών Δωδεκανήσου, (σχετικό 03). 

4. Η με αριθμό πρωτοκόλλου  1234/08-02-2020 αίτηση μου στην Εισαγγελία του 
Αρείου Πάγου περί παρέμβασης στην υπ’ αριθμόν  189/2020 Διάταξη της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου και σε ιθύνοντα νου, (σχετικό 04).        

5. Η ανωμοτί εξέταση του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν δια του πληρεξούσιου 
δικηγόρου του στις 12-02-2021 συνοδεία των από 09-04-2021 γραπτών  
εξηγήσεων του προς την κυρία Πταισματοδίκη Ρόδου, (σχετικό 04). 

6. Η εξέταση χωρίς όρκο του αστυνομικού Σωτήρη Αντωνιάδη συνοδεία των από 02-
04-2021 έγγραφων εξηγήσεων του προς την κυρία Πταισματοδίκη Ρόδου, (σχετικό 
06). 

7. Η εξέταση χωρίς όρκο του αστυνομικού Μάριου Ναζιρόπουλου συνοδεία των από 
02-04-2021 έγγραφων εξηγήσεων του προς την κυρία Πταισματοδίκη Ρόδου, 
(σχετικό 07). 

8. Η εξέταση χωρίς όρκο του αστυνομικού Φώτιου Καρανταλή συνοδεία των από 02-

04-2021 έγγραφων εξηγήσεων του προς την κυρία Πταισματοδίκη Ρόδου, (σχετικό 

08). 

9. Η εξέταση χωρίς όρκο του αστυνομικού Βασίλειου Παπαδόπουλου συνοδεία των 
από 02-04-2021 έγγραφων εξηγήσεων του προς την κυρία Πταισματοδίκη Ρόδου, 
(σχετικό 09).                                         

        
Θέμα: 

 
Ενημέρωση – Καταγγελία – Αίτηση για θέματα της Ελληνικής Πολιτείας, της            

Ελληνικής Δικαιοσύνης και της Ροδιακής Μαφίας που άπτονται μακροχρόνια,  
παραδειγματικά αναφερόμενος, της κοινωνικοοικονομικής μου έκθεσης –  καταστροφής 
και βιολογικής εξόντωσης. 
 

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Τοποθετούμε πρωτίστως προς Εσάς και προς τους Αξιότιμους Λοιπούς λαμβάνοντες 

γνώση, αναφέροντας Σας ότι Σας απευθύνομαι θεσμικά και μόνον, καθώς τα δρώμενα 
που λαμβάνετε γνώση διαδραματίζονται δεκαετίες τώρα στο νησί της Ρόδου.  
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Είναι πολλοί οι προκάτοχοι Σας που έχουν λάβει γνώση και η κατάσταση όχι απλά 
δεν αλλάζει, αλλά επιδεινώνεται. Τουλάχιστον, όσον αφορά εμένα. 

Προφανώς, Κανείς δεν τολμά-επιχειρεί  να «βγάλει το φίδι από τη τρύπα». 
Ευελπιστώ,  δεδομένων της περιρρέουσας ατμόσφαιρας στη χώρα ένεκα της 

ανάδειξης πολλών μακροχρόνια δρώμενων αδικοπραξιών, ως εν είδη κατεστημένου, 
μάλιστα κατά της ζωής, που οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, επιτέλους Σεις που άρχεστε η 
υπηρετείτε στην παρούσα χρονική συγκυρία, να επιληφθείτε και όσων για άλλη μια, 
(μάλιστα, πολλοστή), φορά λαμβάνετε γνώση διά της παρούσης. 

Επιπρόσθετα τοποθετούμαι προς άπαντες λαμβάνοντας γνώση ότι είναι προτιμότερο 
της απαξίωσης της παρούσης, ένεκα της έκθεσης σε αυτήν γεγονότων που με 
ευτελίζουν, να επιληφθείτε των όσων λαμβάνετε γνώση  και να μην συνεχίσετε να 
αδρανείτε.  

 
Μεγαλύτερο έγκλημα μιας εγκληματικής πράξης,  

είναι εκείνη που θα την απέτρεπε και αυτό, 
αφορά όλους τους λαμβάνοντες γνώση,  

μηδενός εξαιρουμένου. 
 
 

Ενημέρωση 
 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Επιτρέψτε μου να Σας ενημερώσω σχετικά με την από 06-02-2020 αίτηση μου προς 

Εσάς, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου της Εισαγγελίας Σας 1234/08-02-2021 και Σας 
κομίζεται εκ νέου συνοδευτικά της παρούσης, ως (συνοδευτικό – σχετικό 04). 

Με αυτήν ζητούσα την παρέμβαση Σας κατά της υπ’ αριθμόν 189/2020 (σχετικό 01) 
Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου και κατά του ιθύνοντος νου που κινεί 
μακροχρόνια τα νήματα εναντίον μου, αποκλείοντας με κοινωνικά, επιχειρηματικά  και 
με έχει σε μόνιμη αδυναμία διαβίωσης εκμεταλλευόμενος τις γνώσεις του και τις 
εξουσίες που η Ελληνική  Πολιτεία του εκχώρησε να ασκεί χρηστά και όχι προς ίδιον 
όφελος τα καθήκοντα του, προσφέροντας εκδούλευση σε συγκεκριμένα αντικρουόμενα 
εμού συμφέροντα την οικογένεια Μαντζόν και αναφέρομαι συγκεκριμένα στον πρώην 
εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, πρώην αντεισαγγελέα Εφετών Σύρου και νυν 
εισαγγελέα Εφετών Αθηνών Οικονόμου Γεώργιο. 

Ένεκα προφανώς δικής Σας παραγγελίας, κλήθηκα από την Εισαγγελία Εφετών 
Δωδεκανήσου στις 06-04-2021 ώρα 12:00 κάτω από ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες και 
έδωσα κατάθεση στα πλαίσια της συναδελφικής αλληλεγγύης, από πλευράς εξετάζοντος 
και στα πλαίσια του «δώσε τόπο στην οργή», από πλευράς εξεταζόμενου, δηλαδή εμού,  
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με ότι αυτό συνεπάγεται και δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω διερεύνησης τούτου, καθώς 
αντίκρουσα και αντιπαρήρθα την συναδελφική αλληλεγγύη που επεδείχθη.     

 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Της ανωτέρω 189/2020 (σχετικό 01) εισαγγελικής διάταξης ακολούθησε νέα η υπ’ 

αριθμόν 216/2021 που Σας αποστέλλεται συνοδευτικά της παρούσης ως (σχετικό 02) και 
αφορούσε τις δικογραφίες: 

1. Την Ε2020/2243 που αφορά την έγκληση μου κατά του ψευδώς καταθέτοντας 
μήνυση κατά εμού, μηνυτή μου Ιωάννη Μανουσέλη, των τεσσάρων αστυνομικών 
που παρανόμως με συνέλαβαν ένεκα τούτης και κατά των δύο ηθικών αυτουργών 
της εκλιπούσης Αλεξάνδρας χήρας Φραγκίσκου Μαντζόν και του υιού της Ανδρέα 
Φραγκίσκου Μαντζόν. 

2. Την Α2020/2564 που αφορά την δική Σας εντολή προς διερεύνηση  της από 06-02-
2020 αίτησης μου περί παρέμβασης Σας κατά της υπ’ αριθμόν 189/2020 
εισαγγελικής διάταξης και κατά ιθύνοντος νου. 

3. Την Ε2020/4567 που αφορά έγκληση μου κατά των μαρτύρων που ψευδώς 
μαρτύρησαν για το στημένο κατά εμού συμβάν της 06-06-2020.  

  
Την ανωτέρω αναφερόμενη διάταξη 216/2021 (σχετικό 02) της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Ρόδου αντίκρουσα καταθέτοντας την με αριθμό κατάθεσης 20/2021 
Προσφυγή μου Ενώπιον του Εισαγγελέως Εφετών Δωδεκανήσου, την οποία Σας 
αποστέλλω συνοδευτικά της παρούσης ως (σχετικό 03). 

Συνοδεία της παρούσης ως (σχετικά 05 έως 09) Σας αποστέλλω και τις ψευδείς 
καταθέσεις των τεσσάρων αστυνομικών και του ηθικού αυτουργού του συμβάντος 
Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν τις οποίες επικαλούμαι και καταθέτω ως σχετικά έγγραφα 
στην ανωτέρω αναφερόμενη Προσφυγή μου. 

Εξ αυτών καταδεικνύεται,  επιπρόσθετα,  η μακροχρόνια επιδίωξη του ηθικού 
αυτουργού Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν να με κλείσει φυλακή, ενεργώντας ως ηθικός 
αυτουργός, ελέγχοντας τις αρχές και τους θεσμούς στο νησί. 

Μη δυνάμενος δε να πράξει τούτο με μια συντονισμένη ενέργεια ψευδών 
καταθέσεων, με τους αστυνομικούς που παρανόμως με συνέλαβαν, απέλπιδα και 
επίμονα επιχειρεί να με εγκλείσει σε ψυχιατρική κλινική. 

 
Αξιότιμε Κύριε  Εισαγγελέα. 
Επειδή οι μακροχρόνιες παραγγελίες της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ένεκα της 

μακροχρόνιας προσφυγής μου σε Εσάς και τους Αξιότιμους και Άξιους προκατόχους Σας, 
κατά την συνήθη και πάγια μακροχρόνια πρακτική της Εισαγγελίας Πρωτοδικών  Ρόδου, 
υπό τον απόλυτο έλεγχο που της ασκείται από την οικογένεια  Μαντζόν, καταλήγουν 
όλες, κακώς,  στο αρχείο. 
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Επειδή η μακροχρόνια απραξία Αρχών και Θεσμών στο υπέρλαμπρο νησί μας τη 
Ρόδο μα και γενικότερα των Αρχών και των Θεσμών της Ελληνικής Πολιτείας, κωφεύουν 
και αδρανούν στα μακροχρόνια κελεύσματα μου. 

Επειδή στερούμε υψηλών προσωπικών διασυνδέσεων, θέσεων και τίτλων 
ανεξαρτήτως  των οποίων αισθάνομαι ισχυρότατος, σε πλήρη πνευματική διαύγεια και 
ικανότητα, γνωρίζοντας τι πράττω. 

Επειδή μακροχρόνια έχω οδηγηθεί και ευρίσκομαι σε οικονομική εξαθλίωση. 
Επειδή μακροχρόνια επιχειρείται η φυλάκιση μου με στημένα συμβάντα, ψευδείς 

καταθέσεις και μη επίδοσης κλήσης προκειμένου να δικαστώ και πολλάκις έχω δικαστεί 
ερήμην και άλλες δεν μου επέτρεψαν να δικαστώ.  

Επειδή τελευταία επιχειρείται, όπως περιέρχεται εις γνώση σας από τις ψευδείς και 
συντεταγμένες καταθέσεις των αστυνομικών και του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν περί 
εγκλεισμού  μου σε ψυχιατρική  κλινική, η ακούσια νοσηλεία μου με αυτεπάγγελτη 
εισαγγελική εντολή. 

Επειδή τίθεται πλέον θέμα της βιολογικής μου επιβίωσης και βάλλομαι πανταχόθεν, 
σε καθημερινή βάση, από στημένα κατά εμού συμβάντα και εξωθήσεις προς 
παρεκτροπή της συμπεριφοράς μου, ώστε να καταστώ υπόλογος. 

Επειδή αυτή η αέναη και αδιάλειπτη δήθεν εξέταση, μα στην ουσία παγίδευση, που 
διενεργείτε κατά εμού, προς επιβεβαίωση των ψευδών κατά εμού κατηγοριών έχει έτσι 
και αλλιώς κατά ένα μέρος καταστήσει την τοπική κοινωνία και τους συμπολίτες μου 
απέναντι μου επιφυλακτικούς, υπό την σκέπη του κύρους των θεσμών και των 
υπηρεσιών των δήθεν εξεταζόντων, μα στην ουσία εκείνων που προσπαθούν να με 
παγιδεύσουν. 

 
Επειδή σε κάθε περίπτωση δεν νοείτε να εξετάζομαι αενάως και αδιαλείπτως 

υπεισερχόμενοι  οι εξετάζοντες στις κοινωνικές και επαγγελματικές μου σχέσεις.    
 
Επειδή….  
Τα επειδή τελειωμό δεν έχουν. 
Ένεκα των ανωτέρω η παρούσα, όπως και πολλές άλλες ενέργειες μου και για 

προστασία μου, πρόκειται να είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο που για αυτό τον 
σκοπό διατηρώ, στην διαδικτυακή διεύθυνση: www.spanosthomas.com/mafia 
(ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2022). 

Μάλιστα ενδείκνυται η επίσκεψη Σας στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, καθώς 
Σας παρέχεται η δυνατότητα να λάβετε πάραυτα τεκμηριωμένη γνώση των όσων και εν 
τη παρούσα Σας εκτίθενται, καθώς τα τεκμήρια των όσων αναφέρω αναδύονται  με ένα 
κλικ σε νέα σελίδα και έχετε την δυνατότητα να λάβετε άμεση και σφαιρική γνώση των 
πάντων, αποκτώντας ιδίαν άποψη. 

 

http://www.spanosthomas.com/mafia
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Καταγγελία 
Σύντομο ιστορικό: 

 
Αξιότιμε Κύριε  Εισαγγελέα. 
Όλα εδράζουν στον απόλυτο έλεγχο που ασκεί η οικογένεια Μαντζόν στο νησί. 
Η εκλιπούσα μητέρα τους, παντρεύτηκε έναν Ιταλό εργολάβο δημοσίων έργων και 

τις δύσκολες εποχές της κατοχής συναναστρεφόταν με εκείνους που διοικούσαν το νησί 
και αυτό έμαθε και συνέχισε να κάνει από εκείνη την εποχή, πρότερα αφανώς  και 
μεταγενέστερα με την έλευση της μεταπολίτευσης νομοτύπως και σκιωδώς. 

Το έργο της συνεχίζουν τα τέκνα της, οι θυγατέρες της οποίας ακολούθησαν τον 
χρηματοοικονομικό  τομέα, υποστηρίζοντας χρηματοοικονομικά σχεδόν όλες τις τοπικές 
επιχειρήσεις και δη αυτές που ασχολούνται με την διατροφή και ο υιός της τις 
οικοδομικές δραστηριότητες της και τις επενδύσεις στα ακίνητα. 

Προφανώς και αυτό προκύπτει από την όλη στάση της και τον τρόπο που αφανώς 
διοικούσε το νησί, μα και μαρτυρίες,  οι συμπολίτες της δεν της συγχώρησαν το γεγονός 
ότι παντρεύτηκε έναν Ιταλό δημοσίων έργων, εν μέσω της Ιταλικής κατοχής και υπέστη 
τα επίχειρα τούτου. 

Η Ελληνική Πολιτεία παρά την αφανή διοίκηση που ασκούσε στο νησί δεν την 
εμπιστευόταν, με αποτέλεσμα να δραστηριοποιείται αφανώς και σκιωδώς, ασκώντας 
εκτεταμένη τοκογλυφία σε επίπεδο παρατράπεζας και δραστηριοποιούνταν  
επαγγελματικά υπενοικιάζοντας την μοναδική άδεια εξόρυξης αδρανών υλικών στο 
όνομα κάποιου  Ρουκουνάκη. 

Η μεταπολίτευση της νομιμοποίησε τις δραστηριότητες της και δη στον τομέα της 
εξόρυξης των αδρανών υλικών, πληρώνοντας αδρά προς τούτο.  

Με το χρήμα όπως μου εξομολογήθηκε, αγόραζε τα πάντα και έφτιαχνε νόμους, 
αναφερόμενη κυρίως στις συζητήσεις μας για το αυθαίρετο του κανακάρη της υιού 
Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.  

Όμως, οι νόμοι που διέπουν τη νομιμοποίηση του συγκεκριμένου αυθαίρετου του 
κανακάρη της, υπερβαίνουν την Ελληνική νομοθεσία και τις όποιες ήθελε μεταχειριστεί 
υπουργικές αποφάσεις και κατέληξαν στην απόφαση τους να επιδοθούν στην βιολογική 
εξόντωση μου, μιας και  έχουν πετύχει την οικονομική μου καταστροφή προκλητικά, 
καθώς επιβάλλονται στην τοπική Δικαιοσύνη στην οποία μέχρι και σήμερα μάταια 
προσφεύγω  καθώς την ελέγχουν απόλυτα ως κατωτέρω: 

 
Αξιότιμε Κύριε  Εισαγγελέα. 
Η εκλιπούσα ήταν ικανότατη και γνώριζε και φρόντιζε με παντοίους τρόπους να 

ασκεί σκιωδώς την διοίκηση στο νησί. 
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Η Δικαιοσύνη στο νησί και δη η εισαγγελία ήταν στον απόλυτο έλεγχο της και πολύ 
φοβάμαι, μάλλον καταδεικνύεται,  ότι αυτό συνεχίζεται ακόμη και σήμερα από τα τέκνα 
της, από όσα υποπίπτουν στην αντίληψη μου, μα κυρίως από όσα βιώνω.  

Είναι γνωστό ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου χειραγωγείτο ένεκα ηθικής 
ανεπάρκειας που την διακατείχε και όλοι μας γνωρίζουμε ότι η ηθική της κατάπτωση, ως 
κατάδειξη της κορυφής του παγόβουνου, έγινε τραγούδι και δημοσιοποιήθηκε και 
διασύρθηκε  επί μακρόν από γνωστή εκδιδόμενη τρανσέξουαλ. 

 
Αξιότιμε Κύριε  Εισαγγελέα. 
Εν μέσω της ηθικής αυτής κατάπτωσης ήρθε στη Ρόδο ως αδέκαστος, ένας δικαστής 

Πρωτοδίκης ονόματι Οικονόμου Γεώργιος, νυμφευμένος με αδελφή υψηλόβαθμου και 
πρωτοκλασάτου στελέχους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από την Κω. 

Η εικόνα του οικογενειάρχη, ως ήταν, με κέρδισε και έστρεψα το βλέμμα μου επάνω 
του. Από όσα μέχρι σήμερα έχω βιώσει, αποδεικνύεται ότι έκανα λάθος. 

Σε αυτό παρασύρθηκα και από το γεγονός ότι είχα ήδη στρέψει το βλέμμα μου προς 
την εισαγγελία, καθώς τρις (3) εισαγγελικοί λειτουργοί στα όσα βίωνα από μικρός στο 
περιβάλλον στο οποίο διάγω με κέρδισαν με τη στάση τους απέναντι μου και αυτοί 
είναι: 

Ο Εισαγγελέας Χατζηπαζαρλής Γεώργιος, κυρίως Αυτός, ο οποίος από έδρας με 
υπερασπίστηκε με σθένος, ιδιαίτερα για το γεγονός ότι με είχαν μακροχρόνια 
κατηγορούμενο χωρίς να υπάρχει στοιχειώδης προς τούτο λόγος, καθώς αθωώθηκα από 
τον ίδιο τον μηνυτή μου κατά του οποίου είχα κινηθεί δικαστικά για είσπραξη επιταγής 
πελάτη μου την οποία είχε οπισθογραφήσει. 

Ο Εισαγγελέας Βαρδάκης Χρήστος (δεν είμαι σίγουρος για το όνομα, δεν ενθυμούμε 
καλά) ο οποίος έγραψε την  εισαγγελική εντολή «να προσαχθούν πάραυτα» για τους 
υπαλλήλους πολυεθνικής εταιρείας οι οποίοι αρνούνταν να μου παραδώσουν 
εμπόρευμα παρά την συμφωνία που είχα με την εταιρεία τους υπό την σκέπη 
εγγυοδοσίας της ακίνητης περιουσίας μου και κυρίως παρά την δικαστική απόφαση η 
οποία τους υποχρέωνε να μου παραδώσουν εμπόρευμα. 

 Ο Εισαγγελέας Παπαματθαίου Αντώνιος ο οποίος με αθώωσε, ζητώντας μου να 
επιδείξω την άδεια του αυτοκινήτου μου, μάλιστα διακόπτοντας το δικαστήριο, ώστε να 
την προσκομίσω, καθώς δεν την είχα μαζί μου εκείνη τη στιγμή και κατηγορούμουν για 
υπεξαγωγή του, με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να μην δέχεται  να διαβάσει την 
ένορκη γραπτή κατάθεση εκείνου που μου πούλησε το αυτοκίνητο.  

       
Αξιότιμε Κύριε  Εισαγγελέα. 
Δια της υπ’ αριθμόν 3651/2002 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, 

με την κατηγορία της απάτης κατ’ εξακολούθηση με προκληθείσα ζημιά ιδιαίτερα 
μεγάλης αξίας, το πρωτοπαλίκαρο της οικογένειας ο Μανουσέλης  Ιωάννης, τα οφέλη 
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από τις παράνομες ενέργειες του οποίου καταλήγουν μακροπρόθεσμα στον Ανδρέα 
Φραγκίσκου Μαντζόν,  κηρύχτηκε ένοχος σε φυλάκιση τριών (3) ετών. 

Το αξιοσημείωτο της συγκεκριμένης απόφασης, πέραν του γεγονότος ότι η 
συγκεκριμένη απάτη αφορά το ακίνητο όπου υφίσταται το αυθαίρετο του Ανδρέα 
Φραγκίσκου Μαντζόν,  για το οποίο έχω υποστεί τα πάνδεινα, καθώς η μόνη διέξοδος 
νομιμοποίησης και αξιοποίησης του συγκεκριμένου αυθαιρέτου είναι η υφαρπαγή της 
όμορης ιδιοκτησίας μου, την οποία επιχειρεί μακροχρόνια να μου υφαρπάξει ο Ανδρέας 
Φραγκίσκου Μαντζόν, κατά την συνήθη πρακτική του. 

Το αξιοσημείωτο λοιπόν της συγκεκριμένης απόφασης είναι το γεγονός ότι η 
εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ποινή φυλάκισης των δώδεκα (12) μηνών και όλοι 
γνωρίζουμε ότι σπάνια πρόεδρος δικαστηρίου παρεκκλίνει της πρότασης του 
εισαγγελέα της έδρας, όμως παρά ταύτα ο τότε αδέκαστος και οικογενειάρχης 
Πρωτοδίκης Γεώργιος Οικονόμου, επέβαλε την ποινή φυλάκισης των τριών ετών.      

Διά της υπ’ αριθμόν 229/2003 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου 
απορρίφτηκε, ως ανυποστήρικτη η έφεση που είχε ασκήσει ο εναγόμενος Ιωάννης 
Μανουσέλης. 

Διά της υπ’ αριθμόν 2222/2005 απόφασης του Αρείου Πάγου (ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα – 
Σε Συμβούλιο) απορρίφτηκε η από 30 Ιουνίου 2004 αίτηση του εναγομένου Ιωάννη 
Μανουσέλη για αναίρεση της υπ’ αριθμόν 229/2003 αποφάσεως του Τριμελούς 
Εφετείου Δωδεκανήσου. 

Συμφώνως με τα ανωτέρω ο κατηγορούμενος Ιωάννης Μανουσέλης, έπρεπε να 
συλληφθεί και να οδηγηθεί στις φυλακές της Κω στις οποίες φιλοξενήθηκε για πολύ 
μικρό διάστημα ολίγων ημερών. 

Ο εισαγγελέας, πρώην αδέκαστος δικαστής και οικογενειάρχης, Γεώργιος Οικονόμου, 
που επέβαλε την ποινή των τριών ετών στον Ιωάννη Μανουσέλη, ο ίδιος ως εισαγγελέας 

πλέον, αντί να διατάξει τη σύλληψη του, διά της υπ’ αριθμόν 327/26-07-2006 

εντολής του εισήγαγε παρανόμως ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου την 
από 21-07-2006 αίτηση του Ιωάννη Μανουσέλη, περί μετατροπής της ποινής του. 

Τούτη αιτήθηκε, μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου και  παρανόμως προς αποφυγή 
σύλληψης του, καθώς έπρεπε να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου, με επίκληση 
ευτελούς δικαιολογίας, διά του υπ’ αριθμόν 24260/21-06-2006  πληρεξούσιου του 
συμβολαιογράφου Ρόδου Κωνσταντίνου Γ. Τζεδάκη. 

Διά της ανωτέρω παράνομης διαδικασίας, εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 2711/26-07-2006  
απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου με την οποία μετατράπηκε σε 
χρηματική η ποινή φυλάκισης των τριών (3) ετών που επιβλήθηκε στον εναγόμενο διά 
της υπ’ αριθμόν 3651/2002 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, 
‘’γράφοντας στα παλιά του τα παπούτσια’’ την υπ’ αριθμόν  2222/2005  απόφαση του 
Αρείου Πάγου (ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα – Σε Συμβούλιο), κάτι που αποθράσυνε τελείως κατά 
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εμού τον Ιωάννη Μανουσέλη ο οποίος επιδόθηκε αμέσως μετά σε σωρεία έκνομων και 
βίαιων κατά εμού ενεργειών.  

Τούτο ο εισαγγελέας πλέον Γεώργιος Οικονόμου έπραξε εν μέσω καταγγελιών μου 
στον ίδιο για τις απάτες του Ιωάννη Μανουσέλη κατά του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. 
Ρόδου που με αφορούσαν, κατά πολλών άλλων και κατά εμού για τις οποίες ποτέ του 
δεν με κάλεσε να με ρωτήσει σχετικά το οτιδήποτε.  

Πώς να πράξει τούτο με τα ανωτέρω  που τότε φυσικά εγώ δεν ήξερα και πάλευα 
δεξιά και αριστερά να βρω το δίκαιο μου εισπράττοντας απαξίωση, ευτελισμό, 
εμπαιγμό, ταπείνωση, βιαιοπραγίες, χειροδικίες..  και για όλα αυτά απευθυνόμουνα 
στον ίδιο, τότε εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου προς αποφυγή αυτοδικίας, μάταια. 

Τούτο δε έπραξα εγγράφως για πρώτη φορά στις 13-05-2005. 

Ακολούθησαν νέες έγγραφες καταγγελίες μου στις 08-07-2005, στις 25-11-
2005, στις 12-12-2005, στις 04-09-2006 όπου και η απραξία του τότε 

εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου  οδήγησε την κατάσταση σε εκτράχυνση με αποτέλεσμα 
να εισέλθει στο γραφείο μου ο Ιωάννης Μανουσέλης με πέντε (5) μπράβους περί ώρα 

11:00 της 31-10-2006 και να με απειλεί και να με εκβιάζει με αποτέλεσμα να 

καταθέσω έγκληση για την οποία του επιβλήθηκε η ποινή των επτά (7) μηνών 
φυλάκισης και για την οποία δεν έπραξε το παραμικρό ο τότε εισαγγελέας Πρωτοδικών 
Ρόδου, αν και την έγκληση την κατέθεσα αυθημερόν στη γραμματεία του και είχε την 
ευχέρεια να διατάξει αυτεπάγγελτα τη σύλληψη τους και την προσαγωγή τους με την 
αυτόφωρη διαδικασία.  Ακολούθησαν και άλλες καταγγελίες μου, μάταια.  

 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Είναι παροιμιώδης η επιμονή της εκλιπούσης μητέρας του και του ιδίου Ανδρέα 

Φραγκίσκου Μαντζόν να μου υφαρπάξουν την ιδιοκτησία μου για να νομιμοποιήσουν 
και αξιοποιήσουν τη δική τους. 

Των μόλις ανωτέρω και πολλών άλλων ακόμη που δεν είναι δυνατόν να αναφέρω 
όλα, ακολούθησαν επισταμένες για την οικονομική μου καταβολή και την διακοπή της 
επαγγελματικής μου δραστηριότητας κλοπές. 

Στις 25-03-2006 μου έκλεψαν μέσα από την επιχείρηση μου μεταξύ άλλων ένα 
αυτοκίνητο, τα κομπιούτερ και τον φορολογικό μου μηχανισμό, κάτι που με ανάγκασε 
να μεταφέρω πλέον τις εμπορικές μου δραστηριότητες στην μονοπρόσωπη εταιρεία 
μου. Ήταν μια κλοπή στοχευόμενη, καθώς έμειναν στο γραφείο μου άθιχτα, άλλα αξίας 
αντικείμενα, με σκοπό την διακοπή των επαγγελματικών μου δραστηριοτήτων και την 
συνέχιση αυτών αναγκαστικά πλέον με την μονοπρόσωπη εταιρεία μου στην οποία είχα 
εγγράψει την ακίνητη ιδιοκτησία μου, την οποία επιδιώκει ο Ανδρέας Φραγκίσκου 
Μαντζόν να μου υφαρπάξει για να νομιμοποιήσει και αξιοποιήσει την όμορη δική του.  
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Ακολούθησαν πολλές άλλες ενέργειες κατά εμού με την προετοιμασία της τοπικής 
κοινωνίας από τον Ιωάννη Μανουσέλη ο οποίος προσέγγιζε τους προμηθευτές μου και 
τους έλεγε να μην μου δίνουν εμπόρευμα γιατί θα πάω φυλακή, όπως εγγράφως 
κάποιοι μου δήλωσαν.  

Όλοι στο νησί γνωρίζουμε ότι ο Ιωάννης Μανουσέλης ενεργεί κατ’ εντολή της 
οικογένειας Μαντζόν και δη του κανακάρη αυτής, του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν. 

Τούτης της προετοιμασίας, της κοινωνικής και επιχειρηματικής μου απαξίωσης,  
ακολούθησαν τέσσερις παράνομοι και καταχρηστικοί πλειστηριασμοί από το Ι.Κ.Α. – 
Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου για την  διενέργεια των οποίων εκδόθηκαν σωρεία 
παράνομων δικαστικών αποφάσεων οι οποίες με οδήγησαν στις 12-01-2009 στο 
γραφείο Σας που τότε υπηρετούσε το Ύπατο Αξίωμα Σας ο Αξιότιμος και Αξιοσέβαστος 
Γενικός Εισαγγελέας Κύριος Γεώργιος Σανιδάς. 

Τούτη η ενέργεια μου προφανώς πρόσβαλε και έθιξε τον τότε εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Ρόδου Γεώργιο Οικονόμου και αυτό το γνωρίζω πάρα πολύ καλά γιατί είχα 
διά ζώσης επαφή μαζί του και μπορούσα να καταλάβω –διαβάσω από την όλη στάση 
του, τη γλώσσα του σώματος του και την έκφραση του προσώπου του, τις μύχιες 
σκέψεις του. 

Τούτη η ανάγνωση μου, καθώς μετέβηκα στο γραφείο του και τον είδα από την 
ανοιχτή πόρτα, χωρίς να εισέλθω σε αυτό, σε στάση αυταρέσκειας, κορδωμένο και με 
αποστραμμένο το βλέμμα του απ’ εμού, με οδήγησε σε αποστολή εξωδίκου προς τον 
ίδιο και προς τον τότε Αξιότιμο και Αξιοσέβαστο προκάτοχό Σας για τον τρίτο 
επαναληπτικό και τελευταίο παράνομο και καταχρηστικό πλειστηριασμό που 
διενεργείτο στις 17-06-2009. 

 

Είναι φυσικό επόμενο να προκαλέσω την μήνη του εισαγγελέα Γεώργιου 
Οικονόμου και πολύ φοβάμαι γενικότερα της Εισαγγελίας, σε μια διαρκή 
και αδιάλειπτη εκστρατεία συναδελφικής αλληλεγγύης. 

 
Όλες αυτές οι παράνομες κατά της ιδιοκτησίας μου ενέργειες του  Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν 

Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου διενεργούνταν εν μέσω πλήθος άλλων παράνομων κατά εμού ενεργειών 
όπως της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά εμού του Ιωάννη Μανουσέλη 
ο οποίος ενδεικτικά αναφερόμενος επιχείρησε να με τραυματίσει με αυτοκίνητο στις 21-
05-2009 και για αυτή του την ενέργεια  του επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης των πέντε 
μηνών  με τριετή αναστολή κάτι που δεν ήταν σύννομο, καθώς βαρυνόταν και 
βαρύνεται με πλήθος άλλων κατά εμού αξιόποινων ενεργειών του.  

Των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν 
Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, μάλιστα χωρίς να υπάρχουν κατασχέσεις του συγκεκριμένου ιδρύματος 
στην ιδιοκτησία μου και χωρίς να οφείλω σε αυτό, ούτε ατομικά ούτε εταιρικά, 
ακολούθησε η οικονομική μου εξαθλίωση και ο κοινωνικός αποκλεισμός μου. 
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Στις 07-09-2009 κατέθεσα σχετικό υπόμνημα στο Πταισματοδικείο Ρόδου για τα 
ανωτέρω, κατόπιν της με Α.Β.Μ.: Α2009/163 ε σχηματισθείσας δικογραφίας και όχι 
μόνον για αυτά και την ίδια ημέρα κλήθηκα και εμπιστεύτηκα στον υπό αποχώρηση τότε 
εισαγγελέα  Γεώργιο Οικονόμου το συγκεκριμένο υπόμνημα μου για να το εξετάσει, 
καθώς όπως συγκεκριμένα, συντετριμμένος μου δήλωσε, ότι δεν θα του το έδιναν.   

Ενέδωσα τότε στην έκκληση του, καθώς τον είδα στο γραφείο του σε αθλία 
ψυχολογική κατάσταση και αποζητούσε την ανάθεση μου σε αυτόν της εξέτασης του 
από 07-09-2009 κατατεθειμένου υπομνήματος μου στο Πταισματοδικείο Ρόδου, 
απελπισμένα.  

Έλπιζα ότι θα επιλαμβανόταν για να διορθώσει τα λάθη και τις παραλήψεις του. 
Έκανα λάθος.   

Τότε η για ολίγο διάστημα δικηγόρος μου κυρία Ασημίνα Βεργή συνέγραψε την 
αίτηση μου με την οποία του παρέδωσα το υπόμνημα μου, την οποία πήρα από την 
γραμματέα της εισαγγελίας, ως ο ίδιος μου ζήτησε και του την παρέδωσα. 

Έκτοτε και ένεκα τούτου διατήρησα την επαφή μου μαζί του, καθώς μετατέθηκε στη 
Σύρο ως αντεισαγγελέας Εφετών πλέον, αποστέλλοντας του και γνωστοποιώντας του τα 
όσα συνέχιζα να υπόκειμαι, έως του σημείου να καταθέτω εγκλήσεις κατά δικαστών, 
αδιαφόρετα, έως και σήμερα. 

Κάθε δε φορά που του απευθυνόμουνα μου έλεγε να τον καλέσω μετά μερικές μέρες 
προς τούτο και σε αυτές τις μέρες μου συνέβαιναν διάφορα επικίνδυνα κατά εμού 
συμβάντα. 

Τούτη δε η κατάσταση των παγιδεύσεων και των στημένων συμβάντων κατά εμού 
συνεχίστηκε και συνεχίζεται αενάως και αδιαλείπτως ως έχει μέχρι και σήμερα. 

Στις 11-02-2010 μου έκλεψαν πάλι το φορητό μου κομπιούτερ και την επαγγελματική 
μου τσάντα με σημαντικά έγγραφα και επιταγές, δημιουργώντας αρρυθμία στις  
επαγγελματικές μου δραστηριότητες και στη ζωή μου, την οποία πλέον προσάρμοσα με 
το σκεπτικό της άμυνας σε όλα τα αενάως κατά εμού δρώμενα. 

Τον οικονομικό μου  στραγγαλισμό, μετά τους παράνομους και καταχρηστικούς 
πλειστηριασμούς του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου επιχείρησα να αντιπαρέρθω με 
ένα εγκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους ποσού 85.057,74 € με δημόσια επιχορήγηση 
55.287,53 € και μια εγκριμένη χρηματοδότηση ύψους 90.000 € από την Eurobank, όμως 
ο εντεταλμένος δικηγόρος Ευστράτιος Καρίκης στις 24-03-2010 διενήργησε ψευδή 
κτηματολογική έρευνα για την ιδιοκτησία μου και μου στέρησε την εκταμίευση του 
δανείου μου και την υλοποίηση του εγκριμένου προγράμματος ΕΣΠΑ, εξαργυρώνοντας 
αυτή του την εκδούλευση σε τοπική πολιτική καριέρα στο δήμο της Ρόδου.   

Έκτοτε διαβιώ σε πλήρη οικονομική εξαθλίωση και δέχομαι αενάως προκλήσεις προς 
παρεκτροπή της συμπεριφοράς μου. 

Πολλές δε από αυτές διαδραματίζονται και εντός του Δικαστικού Μεγάρου το οποίο 
είμαι αναγκασμένος να επισκέπτομαι για τις υποθέσεις μου. 
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Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Προφανώς, ο πρώην εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου, πρώην αντεισαγγελέας 

Εφετών Σύρου, νυν εισαγγελέας Εφετών Αθηνών Γεώργιος Οικονόμου, με την ενέργεια 
του να εισάγει στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου την αίτηση για μετατροπή της 
ποινής, που ο ίδιος επέβαλε στο πρωτοπαλίκαρο της οικογένειας Μαντζόν, Ιωάννη 
Μανουσέλη, παρέδωσε διά μέσου του ιδίου την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου εκ νέου 
στην οικογένεια Μαντζόν.   

Μετά την μετάθεση του στη Σύρο, όπου ευρίσκεται η ηλεκτρονική και πολιτική έδρα 
της Διοίκησης του Νοτίου Αιγαίου, αποκτώντας πρόσβαση στις ζωές των πολιτών μέσα 
από τα τηλεπικοινωνιακά μέσα, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών  Ρόδου αποκλείστηκε η 
πρόσβαση στους πολίτες στον εκάστοτε υπηρετούντα εισαγγελέα. 

Αν δεν μείνει ο εισαγγελέας στον τόπο που υπηρετεί ικανό χρόνο και να 
συναναστραφεί με την κοινωνία δεν είναι ικανός να αποκτήσει ιδίαν άποψη και να 
κρίνει με τα δικά του κριτήρια για κάθε πολίτη και για κάθε θέμα. 

Ο εισαγγελέας  Οικονόμου Γεώργιος έπραξε τούτο και πήρε πάνω του την εισαγγελία 
Ρόδου μέχρι και σήμερα, όπως αποδεικνύεται με όσα κατά εμού μακροχρόνια 
συμβαίνουν και έχω ικανά προς τούτο αποδεικτικά ερεθίσματα. 

Κανείς άλλος μέχρι σήμερα δεν κάθισε ικανό χρόνο να υπηρετήσει στο νησί και οι 
αποφάσεις όλων παίρνονται καθ’ υπόδειξη και όχι κατ’ ιδίαν αντίληψη, όπως έπραξε, 
ενδεικτικά αναφερόμενος, ο νεοφερμένος εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου Αριστομένης 
Μ. Μάνος που έκδωσε την υπ’ αριθμόν  216/2021 (σχετικό 02) διάταξη για την οποία 
κατέθεσα την με αριθμό κατάθεσης 20/2021 (σχετικό 03) Προσφυγή μου Ενώπιον του 
Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου. 

 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου έχει προσωπική ατζέντα κατά εκείνων των 

οποίων τα συμφέροντα προασπίζεται και υπηρετεί  και μεταχειρίζεται εμένα για να 
κινείται εναντίον τους μέσω εμού και να προστρέχουν οι ίδιοι σε εκείνον για να τους 
βγάλει από το αδιέξοδο στο οποίο μέσω εμού τους οδηγεί. 

Παίζει ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι κατά εμού και της οικογένειας Μαντζόν. 
Έχει θιχθεί από αμφοτέρους ημών. 
Από μεν την οικογένεια Μαντζόν γιατί του πήρανε την εισαγγελία στην οποία ήθελε 

να κάνει κουμάντο και δικαίως βέβαια, καθώς τον υποχρέωσαν με τον τρόπο τους, που 
πολύ καλά γνωρίζουν, να τους την παραδώσει μέσω του ιδίου και το 
χαρακτηριστικότερο αποδεικτικό παράδειγμα τούτου είναι η ενέργεια του να 
μεριμνήσει για την μετατροπή της ποινής φυλάκισης που ο ίδιος επέβαλε στον Ιωάννη 
Μανουσέλη σε χρηματική, γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων του την υπ’ 
αριθμόν 2222/2005 απόφαση του Αρείου Πάγου (ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα – Σε Συμβούλιο). 

Μια ενέργεια του, που πολύ ακριβά έχω πληρώσει εγώ με την ίδια μου τη ζωή.  
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Από δε εμένα, διότι αντιστάθηκα και αντέδρασα σε όλες εκείνες τις παράνομες 
ενέργειες που έγιναν, μάλιστα και σε δικαστικό επίπεδο και για τις οποίες προσέφυγα 
στις 12-01-2009 αυτοπροσώπως στον τότε Αξιότιμο και Αξιοσέβαστο προκάτοχο Σας, για 
την διενέργεια των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, επιδίδοντας του σχετικό προς τούτο διπλό αίτημα που κατέθεσα 
τότε στη γραμματεία σας, μάλιστα δίνοντας του το μήνυμα ότι μπορεί να στηρίζετε 
πάνω μου.  

Προκειμένου δε να διασώσω την ιδιοκτησία μου προ του 3ου επαναληπτικού και 
καταχρηστικού πλειστηριασμού που διενεργούσε το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου 
στις 17-06-2009 κατά αυτής, αναγκάστηκα ακόμη και σε εξώδικο κατά του τότε 
εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου Γεώργιου Οικονόμου και στον τότε προκάτοχο Σας 
Αξιότιμο και Αξιοσέβαστο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κύριο Γεώργιο Σανιδά, για τον 
λόγο που ανωτέρω Σας εκθέτω. 

Ως εκ των μόλις ανωτέρω αναφερομένων καταδεικνύεται ότι έχει θιχθεί και διότι τον 
αμφισβήτησα και διότι του έστειλα εξώδικο με το επιπρόσθετο γεγονός ότι γνώριζε και 
γνωρίζει πολύ καλά πως δεν τον εμπιστευόμουν. 

Πως άλλωστε; 
Είχε και έχει τη δυνατότητα και τις εξουσίες να παρακολουθεί απομακρυσμένα τις 

ενέργειες μου εν τη γενέσει τους μέσω των υπολογιστών μου που αδιαλείπτως 
παρακολουθεί, ως και τις τηλεπικοινωνίες μου και αναλόγως κατά εμού ενεργεί και 
προς όφελος της οικογένειας Μαντζόν με την οποία όπως ανωτέρω εκτέθηκε διατηρεί 
προσωπική ατζέντα λυκοφιλίας. 

Ως εισαγγελέας  Πρωτοδικών Ρόδου έχει δαρθεί από την πρώην σύζυγο του δημόσια 
και έχει επιπρόσθετους λόγους αντεκδίκησης κατά των ηθικών αυτουργών και τούτης 
της ενέργειας και πληρώνω εγώ,  την επιθυμία του και τον σκοπό της αντεκδίκησης του. 

 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Μετά τις αλλεπάλληλες, προκλητικά,  παράνομες αποφάσεις και ενέργειες δικαστών 

κατά εμού για τις οποίες κατέθεσα μηνύσεις, έλαβα την πρωτοβουλία να επικοινωνήσω 
με την εκλιπούσα Αλεξάνδρα Χήρα Φραγκίσκου Μαντζόν ώστε να βρεθεί μια λύση και 
να σταματήσει αυτή η κατάσταση με τις καταθέσεις μηνύσεων από μέρους μου κατά 
δικαστών. Μα και πως αλλιώς να αντιδράσω, καταδείξω και προστατευτώ;  

Κάτι που η εκλιπούσα δέχθηκε να έχει μια συνάντηση μαζί μου και στην τηλεφωνική 
προς τούτο επικοινωνία μου στις 22-08-2018 μου όρισε προς τούτο ημέρα συνάντησης 
μας να την επισκεφθώ.  

Όμως στο  επιβεβαιωτικό για την συνάντηση μας τηλεφώνημα μου στις 04-09-2018 
υπαναχώρησε στην ορισμένη για την επομένη 05-09-2018 συνάντηση μας, αρνούμενη 
τα όσα αποδεδειγμένα της καταμαρτυρούσα ότι κατά εμού έπραττε, τα οποία αρνιόταν. 

Έχω την πεποίθηση ότι παρακολουθώντας τις τηλεφωνικές μου επικοινωνίες   
αδιαλείπτως και αενάως ο εισαγγελέας Οικονόμου Γεώργιος ότι είναι αυτός πίσω από 
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την υπαναχώρηση της, όπως και πίσω από την υπαναχώρηση του υιού της στην 
προσέγγιση του μέσω του αρχιτέκτονα – μηχανικού Αφαντενού Βασίλη να του κάνω 
κάποιες προτάσεις για την νομιμοποίηση και την αξιοποίηση του ακινήτου τους μα και 
την αξιοποίηση της περιοχής. 

Ο Εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου παίζει πολύ επικίνδυνο παιχνίδι κατά εμού και 
της οικογένειας Μαντζόν για την προσωπική δική του ατζέντα, κατά ημών. 

Ευρίσκεται πίσω από όλες τις παράνομες δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
κατ’ εμού, οδηγώντας με, προκειμένου να βρω το δίκαιο μου, στο ανώτατο επίπεδο της 
Ελληνικής Δικαιοσύνης αυτό του Αρείου Πάγου, έχοντας καταθέσει ήδη δύο αναιρέσεις 
στον Άρειο Πάγο και σε επίπεδο Συμβουλίου Επικρατείας στο οποίο πρόκειται εντός των 
επόμενων ημερών να καταθέσω και εκεί αναίρεση. 

Έχω ικανά αποδεικτικά ερεθίσματα για αυτό που ανωτέρω αναφέρω. 
 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Η εκλιπούσα είχε τον τρόπο της να κάνει αυτό που θέλει.  
Τον τότε αδέκαστο οικογενειάρχη δικαστή Γεώργιο Οικονόμου τον έκανε κτήμα της 

και τον κράτησε πολλά χρόνια στο νησί να της κάνει εκκαθάριση και να της παραδώσει 
όχι μόνον την εισαγγελία αλλά όλο το νησί, καθώς κανείς άλλος δεν μπορεί να 
ορθοποδήσει και να ανεξαρτητοποιηθεί οικονομικά πλην της οικογένειας Μαντζόν. 

Ο συγκεκριμένος εισαγγελέας εφήρμοσε και συνεχίζει να εφαρμόζει, καθώς η σκέψη 
του είναι εδώ στη Ρόδο και επιλαμβάνεται των υποθέσεων ενδιαφέροντος του, κατά 
κανόνα και κυρίως κατά εμού αυτό που είπε ο πρώην υπουργός παρελθούσας 
κυβέρνησης, που διετέλεσε και εισαγγελέας,  

«άσκησε του δίωξη και ας πάει παρακάτω να αθωωθεί». 
Με αυτό τον τρόπο ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου με κρατάει αιχμάλωτο και 

μου έχει αποκλείσει την επιχειρηματική μου δραστηριότητα και ακόμη χειρότερο, 
επεμβαίνοντας στις διαπροσωπικές και επαγγελματικές μου επαφές και επικοινωνίες με 
έχει αποκλείσει παντελώς και με εξωθεί  σε παρεκτροπή της συμπεριφοράς μου, 
προσπαθώντας να επιβεβαιώσει, με στημένα συμβάντα, τις μακροχρόνιες εκκρεμούσες 
κατά εμού ψευδείς κατηγορίες. 

Με αυτόν τον τρόπο ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου με έχει αποκλείσει από 
κάθε προσωπική μου σχέση που είχα στο παρελθόν και με έχει απαξιώσει σε όποιες 
σχέσεις  θέλησα να συνάψω, επιτελώντας το καθήκον και την υποχρέωση του προς τους 
εντολοδόχους του, καθώς με αυτόν τον τρόπο έχει αποκλειστεί η οικονομική 
ανεξαρτησία των πάντων στο νησί. 

Χωρίς να έχω γενεαλογική διάδοχο κατάσταση η ιδιοκτησία μου σε δεδομένη στιγμή 
θα πέσει στα χέρια τους και με αυτή την σκέψη μεριμνούν για τον αποκλεισμό μου από 
τη δημιουργία οικογένειας. 

Είναι χαρακτηριστικό το πρόσφατο παράδειγμα της μετάθεσης της δίκης για το 
στημένο συμβάν της 06-06-2020.  
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Τούτη όπως αναγράφει και στην 216/2021 (σχετικό 02) διάταξη ο εισαγγελέας που 
την έκδωσε αναφέρει ως δικάσιμο την 26-11-2021 όπου και μετέβηκα στο Δικαστικό 
Μέγαρο για την συγκεκριμένη δίκη, όμως αυτή είχε μετατεθεί για την δικάσιμο της 22-
12-2023 με την  δικαιολογία λόγο covid-19 σε ανύποπτο χρόνο,  κρατώντας με 
μακροχρόνια αιχμάλωτο με μια βαριά ψευδή κατηγορία της απείθειας και της απειλής.  

Τούτη την ενέργεια της αλλαγής της δίκης είμαι βέβαιος ότι ευθύνεται ο εισαγγελέας 
Γεώργιος Οικονόμου καθώς πάντα για τις κατά εμού ενέργειες του μου στέλνει μήνυμα  
μέσω κοινών γνωστών για να λάβω γνώση, κάτι που έπραξε και την συγκεκριμένη ημέρα 
που πήγα να δικαστώ στο Δικαστικό Μέγαρο και έβλεπα το πινάκιο και δεν υπήρχε η 
υπόθεση μου.  

 
Μια μέθοδος προκλητική για εμένα και κομπορρημοσύνης για εκείνον, 

ώστε να μου δείξει τη θεσμική δύναμη του. 
 
Έτσι λοιπόν από την μεριά της πολιτείας και προφανώς του θεσμού της εισαγγελίας, 

με την ποινή που επέβαλε των τριών (3) ετών φυλάκισης στο πρωτοπαλίκαρο της, 
αναδείχθηκε ο κατάλληλος να αναλάβει την εισαγγελία και να περισώσει το γόητρο της 
και από την άλλη κρίθηκε ο κατάλληλος για την εκλιπούσα να τον κάνει κτήμα της και να 
του αναθέσει την εκκαθάριση του κοινωνικοοικονομικού τοπίου στο νησί για 
λογαριασμό της και των τέκνων της, κάνοντας ο ίδιος κουμάντο που τόσο διακαή πόθο 
προς τούτο έχει, μάλιστα με ξένο ψωμί και ξένο μαχαίρι. 

Η εκλιπούσα, ως ανωτέρω αναφέρθηκε είχε τον τρόπο της. 
Στήριξε την γυναίκα και τη χρησιμοποίησε ενάντια σε κάθε άξιο και ανεξάρτητο 

άνδρα στο νησί. 
Έτσι έπραξε και με τον εισαγγελέα Οικονόμου Γεώργιο. 
Στον εκκλησιαστικό λόγο υπάρχει μια ρήση που κάθε Κυριακή ακούω: 
«Ουδείς άξιος ταις σαρκικές επιθυμίες συνδεδεμένος». 
Μια μοιχαλίδα δικηγόρος, τον έκανε υποχείριο της. 
Τούτη η μοιχαλίδα έδινε το παρόν, χωρίς να έχει δικάσιμο, σε κάθε δικαστήριο στο 

οποίο προσπαθούσα να άρω τις παράνομες και παρανόμως επιβληθείσες κατασχέσεις 
της Δ.Ο.Υ. Ρόδου στην ιδιοκτησία μου και σε άλλα δικαστήρια δίνοντας μου το μήνυμα 
ότι αυτός είναι πίσω από τις αρνητικές δικαστικές αποφάσεις.  

Τούτη τη μοιχαλίδα, στην οποία τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία, παρακολουθεί και 
συνεργάζεται μαζί της κάνοντας της τον σπουδαίο και μεγάλο με το να της μεταφέρει τα 
όσα είναι σε θέση να παρακολουθεί απομακρυσμένα διαδικτυακά μέσω των καμερών 
και των οθονών των υπολογιστών, ώστε και εκείνη να μεταφέρει με τη σειρά της το 
μήνυμα στην οικογένεια Μαντζόν ότι ενεργεί εναντίον μου παντοιοτρόπως με σκοπό την 
έκθεση και τη φυλάκιση μου.  

Είναι πάρα πολλά τα αποδεικτικά ερεθίσματα που προς τούτο έχω. 
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Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Ο εισαγγελέας Οικονόμου Γεώργιος αντλεί δύναμη από εμένα και τις υποθέσεις μου.  
Είναι χαρακτηριστική η εικόνα που έχω στο μυαλό μου μέσα στο γραφείο του στις 

07-09-2009 όπου πριν φύγει και πριν του επιδώσω το από 07-09-2009 κατατεθειμένο 
υπόμνημα μου στο Πταισματοδικείο Ρόδου, είχε καλέσει τον Ιωάννη Μανουσέλη στο 
γραφείο του για να τα βρούμε. 

Κατά αυτήν την συνάντηση ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου καθόταν στην 
καρέκλα του, σε θέση εξουσίας έχοντας γύρει το κάθισμα προς τα πίσω δηλώνοντας 
άνετος και ισχυρός. Ο Ιωάννης Μανουσέλης  μπρός το γραφείο του όρθιος να δηλώνει 
ενώπιον του τι να τα βρούμε ας μου δώσει 250.000 € που μου χρωστά  να τα βρούμε.  

Μια δήλωση πρόκληση, στερούμενη αληθείας και πραγματικότητας, μέσα στο 
γραφείο του εισαγγελέα για να εκτραπώ στο άκουσμα της και προς τούτο ήμουν απλός 
θεατής, χωρίς να βγάλω άχνα, μιας συνάντησης την οποία ουδόλως προσωπικά 
επεδίωξα, καθώς γνωρίζω ότι με τον συγκεκριμένο υπάνθρωπο άκρη δεν μπορώ να βρω 
και απλά φροντίζω να συμπεριφέρομαι απέναντί του, σαν να μην υπάρχει.    

Μετά από αυτήν την συνάντηση στην οποία προηγήθηκε και μια επίσκεψη στο 
γραφείο του ενός ξενοδόχου ο οποίος μπαίνοντας στο γραφείο του εισαγγελέα μου είπε 
να τα βρω με τον Μανουσέλη.  

Τι να βρω; Κάτι που δεν βρίσκεται και χωρίς, πραγματικά καθ’ οιανδήποτε έννοια, να 
του οφείλω;  

Μια ζωή τον πλήρωνα και τίποτα δεν έχω, καθώς δεν μπορώ να αξιοποιήσω την 
ιδιοκτησία μου ούτε και να την πουλήσω. 

Μετά από αυτή την συνάντηση μου ζήτησε να του παραδώσω προς εξέταση το 
υπόμνημα μου, ως ανωτέρω σας εκτέθηκε. 

 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Η  αντίσταση μου στα όλα τα κατά εμού μακροχρόνια δρώμενα έχει φέρει σε 

αδιέξοδο τις αρχές και τους θεσμούς όχι μόνον του νησιού μας, μα και της Ελληνικής 
Πολιτείας στην οποία μακροχρόνια προσφεύγω. 

Από την μια η οικονομική επιφάνεια των αντιδίκων μου και η καθολική εξουσία που 
ασκούν στις αρχές και τους θεσμούς του νησιού και από την άλλη η αντίσταση μου σε 
όλες τις μακροχρόνιες παγιδεύσεις και στημένα συμβάντα που υπόκειμαι ως και τις 
απειλές, τους εκβιασμούς, τις βιαιοπραγίες, τις χειροδικίες, τις ψευδείς μαρτυρίες, τις 
συκοφαντίες και τις απόπειρες κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής μου. 

Στη μέση ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου στον οποίο μακροχρόνια προσέφευγα 
για προστασία μου και αντί αυτού εκείνος με μεταχειριζόταν και με μεταχειρίζεται για 
να αντλεί δύναμη από τις υποθέσεις μου και να κάνει τον καμπόσο στους αντίδικους 
μου στους οποίους με αυτό τον τρόπο μεριμνά να τους είναι χρήσιμος. 

 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
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Ο συγκεκριμένος εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου για να δικαιολογήσει την 
μακροχρόνια απραξία του  στις υποθέσεις μου, να με απαξιώσει και να μεταχειριστεί 
κάποια δικαιολογία - αιτιολογία για αυτήν του την αδράνεια,  μα και να δικαιολογήσει 
τις κατά εμού ενέργειες του προς τους κρίνοντες δικαστές τις υποθέσεις μου και κυρίως 
προς τους δικαστές τους οποίους εξώθησε σε παρανομίες κατά εμού μεταχειρίστηκε και 
μεταχειρίζεται την δικαιολογία ότι είμαι ομοφυλόφιλος.   

Αυτό αντιλαμβάνομαι και εισπράττω.  
Είναι πολύ φθηνό αυτό που επικαλούνται, διότι δεν υφίσταται και δεν υπήρξε ποτέ 

των ποτών κάτι, που να δώσω προς τούτο λαβή. 
Εάν ήμουν ομοφυλόφιλος Σας βεβαιώ, ότι θα δημοσιοποιούσα την σεξουαλική μου 

κατεύθυνση και επιλογή και θα έπραττα όπως πράττει ο Πρωθυπουργός του 
Λουξεμβούργου. 

Ένεκα τούτου, της εύρεσης δηλαδή κάποιας δικαιολογίας για τον κατατρεγμό τον 
οποίο υπόκειμαι, αποστρέφοντας τους προβολείς από τους πραγματικούς ηθικούς 
αυτουργούς και εντολοδόχους του, μερίμνησε και μεριμνά για τα κάτωθι: 

Είναι βέβαιον ότι παρακολουθεί τις τηλεφωνικές συνομιλίες μου και την ηλεκτρονική 
μου αλληλογραφία σε χρόνο άμεσο – πάραυτα και αδιάλειπτα, επεμβαίνοντας ενίοτε 
και στον αποκλεισμό των επικοινωνιών μου. 

Σε μια συζήτηση μου με την εκλιπούσα με ρώτησε πως και δεν παντρεύτηκα ακόμη, 
κάτι για το οποίο γνωρίζω πολύ καλά ότι εκείνη μεριμνούσε για τους λόγους που 
ανωτέρω Σας έχω αναφέρει. Να μην έχω δηλαδή διάδοχο γενεαλογική κατάσταση και σε 
βάθος χρόνου ότι δημιουργήσω να περιέλθει στην αυτοκρατορία της.  

Τότε μου είπε, στην απάντηση που της έδωσα ότι δεν ταίριαξε αυτό ακόμη:  
Ξέρω  εγώ; Μήπως είσαι γκέι;  
Ήταν η πρώτη φορά που είχα ακούσει κάτι τέτοιο που να με αφορά. 
Ο εισαγγελέας λοιπόν Γεώργιος Οικονόμου, παρακολουθώντας τις συνομιλίες μας το 

έβαλε στο μυαλό του και μερίμνησε για αυτό καθώς αυτή ήταν κατά μια έννοια  η 
εντολή της προς εκείνους που μας άκουγαν. 

Στις 06-04-2015 ημέρα Μεγάλη Δευτέρα έτυχα σοδομισμού με αντικείμενο αντί 
εξέτασης προστάτη από τον ιατρό Κωνσταντίνο Ζούγκα στο εξεταστικό κρεβάτι της 
ουρολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ρόδου.  

Η όλη συμπεριφορά του, η ψυχραιμία του, η μεθοδικότητα του και η ευχέρεια που 
επέδειξε, με την  όλη συμπεριφορά και της νοσοκόμου που ήταν αρχικά παρόν στην 
εξέταση και έφυγε κατά τον χρόνο που διενεργήθηκε ο σοδομισμός μου, βεβαιώνουν 
ότι αυτή του την ενέργεια ο συγκεκριμένος ιατρός την έχει διενεργήσει πολλάκις.   

Του συμβάντος, ένεκα του οποίου έχασα για λίγα λεπτά τις αισθήσεις μου, καθώς 
ήταν υπερβολικά βίαιο και πολύ ισχυρό, αφήνοντας μου εσωτερικό αιμάτωμα και 
αφόρητους πόνους για πάρα πολλές ημέρες μετά, πέραν της εβδομάδος, δεν αντέδρασα 
όταν συνήλθα και βρέθηκα μόνος στο εξεταστικό δωμάτιο επί της εξεταστικής κλίνης, 
καθώς έκρινα ότι απλά θα χειροτέρευα τη θέση μου και θα εύρισκα και τον μπελά μου.     
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Επιπρόσθετα γιατί γνώριζα που αυτό οφείλετε και από ποιους δόθηκε η εντολή, με 
την επιβεβαίωση να μου στέλνεται την  ίδια ημέρα με τηλεομοιότυπο από την 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, καθώς μου στάλθηκε η απάντηση σε 
τιθέμενο ερώτημα μου για την δυνατότητα δημιουργίας κυκλοφοριακού κόμβου στην 
80Α κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου όπου υφίσταται το αυθαίρετο του Ανδρέα 
Φραγκίσκου Μαντζόν.  

Μιας απάντησης που προσπαθούσα να πάρω από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Δωδεκανήσου, πλέον των δύο (2) ετών και ήταν αρνητική, μάλιστα συνεπικουρούμενη 
και από την Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας του Υπουργείου  Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί το 
συγκεκριμένο αυθαίρετο του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, καθώς η έγκριση 
κυκλοφοριακής σύνδεσης είναι απαραίτητο συνοδό έργο έκδοσης οικοδομικής αδείας. 

 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Είναι ίδιον της ανεπάρκειας και των εκδικητικών και φθονερών ανθρώπων όταν σου 

κάνουν κάποιο κακό να σου μεταφέρουν μήνυμα ώστε να γνωρίζεις ότι εκείνοι σου το 
έκαναν.    

Αυτό λοιπόν μονίμως πράττουν σε εμένα 
ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου και ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν. 

 
Το συμβάν του σοδομισμού μου, ένεκα της μεγάλης εβδομάδας του Πάσχα, η οποία 

ήταν πραγματικά Μεγάλη Εβδομάδα των παθών για εμένα και ένεκα των αφόρητων 
πόνων που είχα, μάλιστα για πολλές μέρες πέραν της εβδομάδας, ήταν και Μεγάλη 
Εβδομάδα για το γεγονός ότι αμέσως μετά το συμβάν, έχοντας κυκλοφορήσει τα νέα 
έτυχα ανάλογης συμπεριφοράς από γείτονα μου, την ώρα που είχα πάει να ξαπλώσω 
λίγο για να συνειδητοποιήσω τι μου είχε συμβεί.  

Είχε χαθεί ο κόσμος μου και έκτοτε αντιμετωπίζω παρόμοιες συμπεριφορές από την 
κοινωνία της Ρόδου, μέχρι και σήμερα. 

Συνοπτικά και περιεκτικά Σας αναφέρω κατωτέρω των όσων ακολούθησαν του 
συγκεκριμένου συμβάντος: 

Στις 12-04-2015 ανήμερα του Πάσχα ήρθε στην εκκλησία, το πειθήνιο όργανο, ο 
ιατρός Κωνσταντίνος Ζούγκας και στάθηκε λίγο ποιο μπροστά από το σημείο που 
στεκόμουν και γύρισε και με κοίταξε με ύφος υπεροπτικό, επιβλητικό και εξουσιαστικό. 

Αυτή του η ενέργεια ήταν που με έκανε να πάρω την απόφαση να καταγγείλω το 
γεγονός και άρχισα να ψάχνω άμεσα, την ίδια ημέρα,  προς τούτο ιατροδικαστή. 

Στις 13-04-2015 Λαμπρή Δευτέρα πήγα στο Τμήμα Ασφαλείας Ρόδου να αναζητήσω 
τον εισαγγελέα υπηρεσίας, καθώς η εισαγγελία ήταν κλειστή, κάτι που δεν κατέστη 
εφικτό. 
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Στις 14-04-2015 πήγα στην εισαγγελία και ο εισαγγελέας υπηρεσίας με παρέπεμψε 
στο Τμήμα Ασφαλείας Ρόδου και από εκεί στον ιατροδικαστή για εξέταση την οποία 
έκρινα ανεπαρκή, όπως τελικά αποδείχθηκε και από την ιατροδικαστική έκθεση κλινικής 
εξέτασης του ιατροδικαστή, καθώς εγώ ήξερα τι μου είχε συμβεί και αυτή έγραφε: 

«Α. Από την αντικειμενική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις σε οιοδήποτε 
σημείο του σώματος συμπεριλαμβανομένου του πρωκτού. 

 Β. Συνιστάται ψυχολογική/ψυχιατρική εκτίμηση του εξεταζόμενου.» 
Την ίδια ημέρα ψάχνοντας άλλον ιατροδικαστή μετέβηκα με τον καράβι στην Σύρο 

όπου υπηρετούσε και ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου για να του εκθέσω και το 
συμβάν που υπέστηκα και προς τούτο πήρα τηλέφωνο τη γραμματεία του και 
ενημέρωσα ότι την επομένη το πρωί θα ήμουν στο γραφείο του.  

Τούτο διότι αν και επιχείρησα να εξεταστώ από εξωτερικό ουρολόγο ιατρό στο νησί 
αυτό δεν κατέστη δυνατόν. 

Στις 15-04-2015 φθάνοντας ξημερώματα στην Σύρο, αμέσως με περικύκλωσαν 
περίεργοι τύποι και έκρινα για την ασφάλεια μου να την βγάλω όρθιος μπροστά  στην 
πιάτσα  των ταξί παρέα με τους ταξιτζήδες μέχρι να έλθει το πρωί να πάω στο γραφείο 
του εισαγγελέα Γεώργιου Οικονόμου. 

Μάταια, ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου, αν και τον ενημέρωσα προηγούμενα, 
δεν εμφανίστηκε στο γραφείο του, αν και τον περίμενα επί ώρες. 

Όσο για την ιατροδικαστή ήταν σε άδεια και δεν κατέστη δυνατόν να εξεταστώ. 
Την ίδια ημέρα πήρα το καράβι και μετέβηκα στην Αθήνα προς ιατροδικαστική 

εξέταση. 
Έφθασα την επομένη 16-04-2015 και περιπλανήθηκα μεταξύ εισαγγελέα ακροάσεων 

στην  Ευελπίδων, ΓΑΔΑ και αστυνομικού τμήματος Αμπελοκήπων όπου και τύγχανα 
εμπαιγμού  και απαξίωσης κάτι που με οδήγησε στην εισαγγελία του  Αρείου Πάγου 
όπου και με δέχθηκε η αντεισαγγελέας Θεοφανία Κοντοθανάση σε γραφείο ανάλογο της 
προηγηθείσας εμού φημολογίας και διεξήγαμε έναν διάλογο ανάλογο της περίστασης. 

Μου συστήθηκε να πάω σε εξωτερικό ιατρό να με εξετάσει  και τούτο έπραξα.  
Μετά από μεγάλη ταλαιπωρία και περιπλάνηση μου, εισπράττοντας παντού 

ευτελισμό και απαξίωση, βρήκα στο internet τον ιατρό Απόστολο  Σταματιάδη ο οποίος 
με εξέτασε το βράδυ της ιδίας ημέρας (Πέμπτη 16-04-2015) ενδοσκοπικά και μου 
έβγαλε φωτογραφίες. Είδα στο πρόσωπο του την απορία του για το μέγεθος της ζημιάς 
που υπέστηκα εσωτερικά από τη μεγάλη δύναμη με την οποία μου ασκήθηκε ο 
σοδομισμός από τον ιατρό Κωνσταντίνο Ζούγκα, δέκα ημέρες μετά να αποτυπώνεται 
έντονα η εσωτερική πληγή στις ενδοσκοπικές ψηφιακές φωτογραφίες τις οποίες μου 
έδωσε σε μικρό ψηφιακό αποθηκευτικό χώρο (στικάκι), χωρίς να μου δώσει κάποιο 
άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τα ιατρικά ευρήματα του. Μεταγενέστερα 
επιστρέφοντας στη Ρόδο του ζήτησα και μου έστειλε τις φωτογραφίες εκτυπωμένες με 
την υπογραφή του σε αυτές, ως απόδειξη των ιατρικών ενδοσκοπικών ευρημάτων του. 
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Την επομένη 17-04-2015 ημέρα Παρασκευή θέλησα να έχω και μια δεύτερη εξέταση 
προς επιβεβαίωση, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατόν και το μόνο που εισέπραξα ήταν 
ευτελισμός και απαξίωση. 

Πήρα την βραδινή πτήση και επέστρεψα στη Ρόδο. 
Η δε συγκεκριμένη υπόθεση του σοδομισμού μου με αντικείμενο από ένα πειθήνιο 

όργανο, τον ιατρό Κωνσταντίνο Ζούγκα, τέθηκε για άλλη μια φορά, όπως και όλες οι 
άλλες που με αφορούν και αυτή στο αρχείο. 

    
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου έχει ιδιοποιηθεί το θεσμό της εισαγγελίας και 

αγνοεί ότι τον υπηρετεί και δεν είναι τσιφλίκι του η εισαγγελία. 
Είναι νάρκισσος και αρρωστημένα εγωπαθής. Εμπαθής, μικρόψυχος και εκδικητικός. 
Θεωρεί τον εαυτό του μικρό θεό και επεμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων και τις 

επαγγελματικές τους συναλλαγές, παρακολουθώντας τις τηλεπικοινωνίες τους και τις 
ανθρώπινες σχέσεις τους, επεμβαίνοντας υπό την σκέπη της επιρροής που ασκεί ο 
θεσμός της εισαγγελίας και των εξουσιών που του παρέχει η πολιτεία να ασκεί χρηστά 
τα καθήκοντα του και όχι προς ίδιον όφελος αντεκδίκησης και προσφοράς υπηρεσιών 
στους εντολοδόχους του και αντιδίκους μου. 

Η εισαγγελία είναι για να επιτηρεί την τήρηση των νόμων και όχι για να επεμβαίνει  
στις ζωές των ανθρώπων και στις μεταξύ τους συναλλαγές και επικοινωνίες με σκοπό 
των αποκλεισμό τους και την προσφορά υπηρεσιών προς  ίδιον όφελος που αυτό δεν 
είναι αναγκαίο να είναι πάντα άμεσα οικονομικό. 

Η εισαγγελία είναι για να ασκεί διώξεις και να διώκει το έγκλημα και τους 
εγκληματίες και όχι να κάνει business. 

Η εισαγγελία είναι για να προσφέρει ενδεχόμενα πληροφορίες για το ποιόν 
ανθρώπων που εξετάζονται δικαστικά και όχι για να εξωθεί δικαστές να παρανομούν 
στην έκδοση των αποφάσεων τους. 

Ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου είναι ένας σύγχρονος Ιαβέρης που νομίζει ότι 
κυνηγά το κακό και το άδικο στο πρόσωπο μου, πιστεύοντας ότι είμαι ένας σύγχρονος 
Γιάννης Αγιάννης  χωρίς ποτέ να έχω κλέψει κανένα καρβέλι ψωμί για κανέναν ιερό 
σκοπό.   

Είναι πολλά χρόνια αυτή η νοσηρή  κατάσταση που βιώνω και πρέπει να την 
σταματήσετε, πάραυτα. 

Έχω γνώσεις και είμαι σε θέση να προσφέρω  μέσα από το αντικείμενο μου στις νέες 
διαμορφούμενες καταστάσεις που βιώνουμε όλοι μας και δεν είμαι διατεθειμένος αυτές 
να τις προσφέρω υπό την αθέατη μακροχρόνια δίωξη, παγίδευση  και εξώθηση που μου 
ασκεί ο εισαγγελέας  Γεώργιος Οικονόμου οδηγώντας με σε οικονομική εξαθλίωση και 
κοινωνικό αποκλεισμό για να με προσφέρει βορά στα τοπικά αντικρουόμενα εμού 
οικονομικά συμφέροντα και συγκεκριμένα στην οικογένεια Μαντζόν. 

Κρίνοντας εξ όσων κατά εμού πράττει, κρίνω ότι: είναι επικίνδυνος για τους πολίτες. 
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Είναι άνθρωπος του σκότους και σε αυτό κινείτε. 
 
Λησμονά ότι υπηρετεί τον νόμο και είναι υπόλογος και ο ίδιος σε αυτόν. 
 
Ενίοτε η διάνοια με την παράνοια δεν έχουν διακριτά όρια. 
Είναι γνωστό ότι τα αδιέξοδα και η απελπισία καλλιεργούν την ευφυΐα.  
Ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου ήθελε να κάνει κουμάντο στην εισαγγελία 

Πρωτοδικών Ρόδου και προς τούτο το τοπικό κατεστημένο τον έτρεχε. 
Έγινε ευφυής, στα όρια της παράνοιας. 
 Έμαθε πολλά από εμένα με όσα προσφεύγοντας σε αυτόν τον ενημέρωνα πάντα 

εγγράφως και υπηρεσιακά, στα πλαίσια της ζητούμενης προστασίας μου. 
Δεν τα εκτίμησε, με εκμεταλλεύτηκε και με κυνήγησε ανελέητα.  
Μου πήρε τη ζωή. Ήρθε ο καιρός να υποστεί τα επίχειρα των πράξεων του. 
 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Βρέθηκα στο γραφείο Σας στις 12-01-2009 και επέδωσα ιδιοχείρως την κατάσταση 

που επικρατεί στο νησί και με βάλλει πανταχόθεν μακροχρόνια, στον τότε Αξιότιμο και 
Αξιοσέβαστο προκάτοχο Σας, Κύριο Γεώργιο Σανιδά. 

Τότε το έπραξα ένεκα εξώθησης και απελπισίας για να περισώσω την ιδιοκτησία 
μου. 

Η παρούσα έρχεται εις χείρας Σας, ένεκα εξώθησης και απελπισίας και πάλι. 
Όμως,  αυτή τη φορά διότι βάλλεται η ίδια η ζωή μου, πέραν της κοινωνικής έκθεσης 

και της οικονομικής εξαθλίωσης μου.   
Άλλος στη θέση μου θα είχε αυτοδικήσει, μάλιστα βίαια, με απρόβλεπτες συνέπειες 

και θα ήταν υπόλογος ενώπιον Σας.  Κάτι που παντοιοτρόπως και αενάως επιδιώκεται. 
Το γεγονός ότι προκαλούμαι προς τούτο αενάως και αδιαλείπτως δηλώνει την 

απελπισία και την δεινή θέση στην οποία έχουν οδηγηθεί άπαντες γύρο από τις 
υποθέσεις μου, ένεκα του αδιεξόδου στο οποίο έχουν οδηγηθεί οι καταστάσεις με την  
απραξία θεσμών και υπηρεσιών, συνδετικός κρίκος των οποίων είναι ο εισαγγελέας 
Γεώργιος Οικονόμου. 

Από την μια η μεγάλη οικονομική επιφάνεια της οικογένειας Μαντζόν και ο 
απόλυτος έλεγχος που ασκούν στις τοπικές υπηρεσίες και στους θεσμούς και δη αυτόν 
της Δικαιοσύνης και όχι μόνον τοπικά και από την άλλη εγώ να στέκω όρθιος και να 
υπομένω όλα τα κατά εμού δρώμενα προσφεύγοντας στο θεσμό της Δικαιοσύνης για να 
βρω το δίκαιο μου και να μην  αυτοδικήσω και καταστώ υπόλογος ενώπιον Σας.  

Στη μέση ο εισαγγελέας Γεώργιος Οικονόμου να προσπαθεί να εκδικηθεί αμφότερες 
τις πλευρές, για τους λόγους που ανωτέρω Σας έχω ήδη εκθέσει.  

Είναι πολύ φιλόδοξος και επιχειρεί να κρατά τις ισορροπίες στην κόψη του ξυραφιού  
και να μην επεμβαίνει θεσμικά, με αποτέλεσμα να την πληρώνω εγώ με την ίδια μου τη 
ζωή που έχει πάει στράφι.  
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Αιτιολογία Καταγγελίας- Καταγγελία: 

 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Ένεκα όλων των ανωτέρω που έχουν περιέλθει εις γνώση σας, καταγγέλλω: 
Τον πρώην εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, πρώην αντεισαγγελέα Εφετών Σύρου και 

νυν εισαγγελέα Εφετών Αθηνών Γεώργιο Οικονόμου, για κατάχρηση εξουσίας και 
παράβαση καθήκοντος. Μάλιστα κατά συρροή. 

 

Αιτιολογία Αιτητικού. 
 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Επειδή αναγκάστηκα εξωθούμενος να καταθέσω εγκλήσεις κατά Δικαστικών 

Λειτουργών, μάλιστα και ανώτερων. 
Επειδή οι υποθέσεις μου στους κόλπους της Ελληνικής Δικαιοσύνης κατά κόρον 

απορρίπτονται έκνομα και προκλητικά και οδηγούμαι για μερικές από αυτές στην 
ανώτατη βαθμίδα της Ελληνικής Δικαιοσύνης και δη σε αυτήν του Αρείου Πάγου και του 
Συμβουλίου Της Επικρατείας. 

   Επειδή επιχειρώ από το 2013 να καταθέσω αγωγές κατά του διευθυντή του Ι.Κ.Α.- 
Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου Ιωάννη Παπαντωνίου και του δικηγόρου Ευστράτιου Καρίκη 
για τις αδικοπραξίες που αυτοί κατά εμού έπραξαν. Ο μεν πρώτος της διενέργειας, ως 
επισπεύδων, τεσσάρων παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών χωρίς να έχω 
οφειλές στο συγκεκριμένο ίδρυμα, ούτε ατομικά, ούτε εταιρικά και χωρίς να υπάρχουν 
κατασχέσεις του συγκεκριμένου ιδρύματος στην ιδιοκτησία μου. Ο δε δεύτερος της 
διενέργειας ψευδούς κτηματολογικής έρευνας για την ιδιοκτησία μου, στερώντας μου 
την εκταμίευση εγκριμένου δανείου μου από την Eurobank ύψους ποσού 90.000 €  και 
της υλοποίησης ενός εγκριμένου προγράμματος ΕΣΠΑ συνολικού επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού επένδυσης 85.057,74 €, με δημόσια επιχορήγηση 55.287,53 €.  

Επειδή κατά κανόνα όλοι οι διορισμένοι δικηγόροι αποποιούνται τον διορισμό τους 
και έχει καταντήσει ένας μακροχρόνιος διαρκής δικαστικός εμπαιγμός η όλη αυτή 
διαδικασία. 

Επειδή παρακολουθούμε αενάως και αδιαλείπτως και οι παρακολουθούντες με, 
επεμβαίνουν στις επαγγελματικές μου δραστηριότητες και επικοινωνίες δυσχεραίνοντας 
αφόρητα το έργο μου και φέρνουν σε δύσκολη θέση όσους επικοινωνώ για τις 
επαγγελματικές μου δραστηριότητες και αυτοί είναι κυρίως ανώτερα και ανώτατα 
στελέχη εταιρειών ενίοτε πολυεθνικών, με σκοπό τον επαγγελματικό μου αποκλεισμό.  

Επειδή έχω ήσυχη τη συνείδηση μου και έχω ενημερώσει πολλάκις για την παρούσα 
ενέργεια μου, ώστε να υπαναχωρήσουν άπαντες απ’ εμού, χωρίς βέβαια να γνωρίζουν τι 
θα μπορούσα να κάνω και ότι επρόκειτο να προβώ στην αποστολή της παρούσης. 
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Επειδή ο σοδομισμός που υπέστηκα, είμαι βέβαιος ότι τον έχουν υποστεί και πολλοί 
άλλοι, κρίνοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τούτος διενεργήθηκε και την 
ευχέρεια  που το πειθήνιο όργανο ο ιατρός Κωνσταντίνος Ζούγκας, επέδειξε.  

Επειδή επιχειρείται μακροχρόνια η φυλάκιση μου με στημένα συμβάντα και ψευδείς 
κατηγορίες. 

Επειδή επιχειρείτε μακροχρόνια ο εγκλεισμός μου  σε ψυχιατρική κλινική όπως 
προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση που ανωτέρω Σας αναφέρθηκε, αντίθετη με 
όσα βίωσα και την πραγματικότητα που καταδεικνύουν οι ενδοσκοπικές φωτογραφίες 
που έβγαλα, επικουρούμενα από τις ψευδείς και συντεταγμένες καταθέσεις των 
τεσσάρων αστυνομικών και του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν που Σας επισυνάπτονται. 

Επειδή τίθεται πλέον θέμα της προσωπικής μου ελευθερίας και της βιολογικής μου 
επιβίωσης, που δεν μου επιτρέπουν πλέον να υπομένω άλλο, ούτε και να αδρανώ και να 
αποσιωπώ στα πλαίσια του: «μην κρίνεις για να μην κριθείς». 

Επειδή υπεράνω μιας ενέργειας κρίνονται οι προθέσεις ένεκα των οποίων τούτη 
διενεργήθηκε, προς τούτο και διερευνώνται πάντα και πρωτίστως τα κίνητρα μιας 
εγκληματικής πράξης.  

 Ένεκα λοιπόν όλων των όσων ανωτέρω Σας εκτίθενται. Αιτούμαι, ως ακολούθως:  

 
Αίτηση 

 

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Ένεκα όλων όσων ανωτέρω  περιέρχονται εις γνώση Σας. 
 
Αιτούμαι: 
Να οριστεί ανεξάρτητος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για όσα κατωτέρω αιτούμαι 

και όχι να παραγγείλετε την εξέταση και διερεύνηση τους από την Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Ρόδου. Τούτο είναι δώρο  - άδωρον. 

Να διενεργήσετε έρευνα για όλες τις σχετικές με εμένα δικογραφίες που τέθηκαν στο 
αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου και να τις συσχετίσετε με όσα δια της 
παρούσης περιέρχονται εις γνώση Σας.   

Να ελεγχθεί από ποιόν και για ποιους λόγους εξωθήθηκαν οι παρανομούντες κατά 
εμού δικαστές, για τους οποίους αναγκάστηκα και εξωθήθηκα σε εγκλήσεις κατά των 
ιδίων και αυτοί είναι: 

1. Η πρώην Πρόεδρος του Εφετείου Δωδεκανήσου Θωμαΐτσα Πατρώνα. 
2. Ο πρώην Κτηματολογικός Δικαστής του Πρωτοδικείου Ρόδου Αναστάσιος 

Κατσαφυλλούδης. 
3. Η πρώην Πρόεδρος Πρωτοδικών Ρόδου Αντωνία-Μαρία Σκόκου. 
4. Η πρώην Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινή Βαρβάρα Σκούφου. 
5. Η πρώην Ειρηνοδίκης Ρόδου Σωτηρία Γ. Χαλμούκου. 
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Να ελεγχθεί ποιος και για ποιο λόγο πρόσφερε προστασία στους ανωτέρω, ώστε να 

τεθούν οι υποθέσεις τους στο αρχείο. Κατανοώ έναν λόγο για την προστασία του 
θεσμού της Δικαιοσύνης και προς τούτο δεν κατέθεσα Προσφυγές και δεν προέβηκα σε 
καμία άλλη ενέργεια. Όμως, εδώ έχουμε σωρεία παρανομούντων κατά εμού δικαστών 
και αυτός που τους εξώθησε να παρανομήσουν και μετά τους προστάτεψε δεν υπηρετεί 
το θεσμό της δικαιοσύνης και δεν τον σέβεται αλλά τον διασύρει με τις ενέργειες του, 
θεωρώντας τον τσιφλίκι του. 

Να ελεγχθεί από ποιόν και για ποιους λόγους εξωθήθηκαν και εκδώσαν έκνομα 
απορριπτικές αποφάσεις οι δικαστές για τις υποθέσεις μου για τις οποίες προσέφυγα 
στο ανώτατο επίπεδο του Αρείου Πάγου καταθέτοντας  αναιρέσεις και αυτές είναι: 

1. Η με αριθμό κατάθεσης 1416/23-08-2021 αναίρεση κατά της υπ’ αριθμόν 19/2020 
απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου και του δικηγόρου Στέφανου 
Στεφανίδη που συζητείται από το Α1’ Πολιτικό Τμήμα Του Αρείου Πάγου κατά την 
δικάσιμο της 07-11-2022. 

2. Η με αριθμό κατάθεσης 2033/11-11-2021 αναίρεση κατά της υπ’ αριθμόν 

260/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου και της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας ΑΕ που συζητείται από το Α1’ Πολιτικό Τμήμα Του Αρείου Πάγου κατά 

την δικάσιμο της 06-02-2023. 

Να ελεγχθεί από ποιόν και για ποιους λόγους εξωθήθηκαν και εκδώσαν έκνομα 
απορριπτικές αποφάσεις οι δικαστές για την υπόθεση μου για την οποία προσέφυγα στο 
ανώτατο επίπεδο της Διοικητικής Δικαιοσύνης, αυτό του Συμβουλίου Της Επικρατείας 
οδηγώντας με σε κατάθεση αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμόν  Α596/2021 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ε’ Μονομελές) της μεταβατικής έδρας Ρόδου και 
κατά της Δ.Ο.Υ. Ρόδου. Για την συγκεκριμένη υπόθεση μου εκδόθηκε χορήγηση νομικής 
βοήθειας, διά της υπ’ αριθμόν 146/31-12-2021 απόφασης του Προέδρου του ΣΤ’ 
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και επίκειται η κατάθεση της, τις επόμενες 
ημέρες. 

Να ελεγχθεί για ποιο λόγο, κοντεύει δεκαετία, οι δικηγόροι αποποιούνται του 
διορισμού τους να μου παρέχουν νομική βοήθεια προκειμένου να καταθέσω αγωγές 
κατά του διευθυντή του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου Ιωάννη Παπαντωνίου και 
του δικηγόρου Ευστράτιου Καρίκη. Επίσης, εάν οι αποποιήσεις τους έπρεπε να γίνουν 
αποδεκτές και ποιος είναι υπεύθυνος για αυτή την μακροχρόνια διαρκή διαδικασία 
ευτελισμού και απαξίωσης της συγκεκριμένης δικαστικής ενέργειας διορισμού 
δικηγόρου στο πρόσωπο μου για να καταθέσω αγωγές κατά των ανωτέρω. 

Να επιληφθείτε για το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει αποφανθεί ο Εισαγγελέας Εφετών 
Δωδεκανήσου για την με αριθμό κατάθεσης 20/2021 κατατεθειμένη Προσφυγή μου 
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στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, η οποία διαβιβάσθηκε στην Εισαγγελία Εφετών 
Δωδεκανήσου. 

Να αποκλείσετε πάραυτα τον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών Γεώργιο Οικονόμου από 
κάθε διασύνδεση του με τις υποθέσεις μου και γενικότερα με κάθε υπόθεση που αφορά 
το νησί της Ρόδου. Η σκέψη του είναι καθηλωμένη σε αυτό και στις υποθέσεις μου που 
του προσφέρουν την χρησιμότητα του στους αντιδίκους μου και στα αντικρουόμενα 
εμού συμφέροντα την οικογένεια Μαντζόν.   

Να διεξάγετε έρευνα όλων των τραπεζικών καταθέσεων, της περιουσιακής 
κατάστασης και τις φορολογικές δηλώσεις, για τον εισαγγελέα Οικονόμου Γεώργιο, τους 
συγγενείς του και κάθε πρόσωπο του προσωπικού του ενδιαφέροντος.  

Να διατάξετε πάραυτα να με αφήσουν ήσυχο να ασκήσω απρόσκοπτα τις εμπορικές 
μου δραστηριότητες και να μην επεμβαίνουν σε αυτές, παρακολουθώντας τις 
τηλεπικοινωνίες μου, οδηγώντας με σε αποκλεισμό και αδυναμία διαβίωσης, καθώς ως 
ανωτέρω λάβατε γνώση είναι πολλά τα χρόνια που με παλεύουν οι ανωτέρω 
αναφερόμενοι - εμπλεκόμενοι. 

 
Ρόδος 20-02-2022 

 
Με εκτίμηση. 

Θωμάς – Δημήτριος Χρήστου Σπανός. 
 

 
 


