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                                                                                               Κύριο Πέππα Βασίλειο 
                                                                                               Αξιότιμη Γενική Εισαγγελέα Του Αρείου Πάγου 
Ρόδος 06-10-2017                                                              Κυρία Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου 
                                                                                               
                                                                                                Κοινοποίηση: 
                                                                                                Αξιότιμο Αντεισαγγελέα Εφετών Σύρου 
                                                                                                Κύριο Οικονόμου Γεώργιο 
 
                                                                                                Εφετείο Δωδεκανήσου 
                                                                                                Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου. 
                                                 
                                                                                                 Μανζόν Αλεξάνδρα   (Δια Δικαστικού Επιμελητή). 
  
 

Θέμα:  Διαφέντευση Δωδεκανησιακής Δικαιοσύνης. 
 
 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας. 
 
Στο 6ο περίπου χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου, υπάρχει ένα αυθαίρετο και κατεδαφιστέο 
κτίσμα, που καταλαμβάνει και δημόσιο χώρο.  Τούτο είναι όμορο με την ιδιοκτησία μου.  
Τούτο έχει μοναδική διέξοδο νομιμοποίησης, την υφαρπαγή της όμορης ιδιοκτησίας μου, ως μη ‘’δυνάμενοι’’ 
να ακολουθήσουν άλλη οδό, οι κύριοι ιδιοκτήτες του. 
Τούτου μπορείτε να λάβετε γνώση από τα (σχετικά 1 α’, β’). 
 
Για το συγκεκριμένο κτίριο εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 246/98 οικοδομική άδεια στο όνομα του οικοπεδούχου 
Μανουσέλη Ιωάννη, (σχετικό 2).   
Τούτη από εκδόσεως της, ήταν παράνομη.  Εκδόθηκε  με άδεια δημιουργίας  κυκλοφοριακής σύνδεσης που 
ουδέποτε πραγματοποιήθηκε,    καθώς δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει,    η δυνατότητα κατασκευής της, 
απαραίτητο συνοδό έργο,  έκδοσης οικοδομικής αδείας.   
Όπως προκύπτει από την ίδια την άδεια, τούτη μεταβιβάστηκε αρχικά στον Καπακλή Αχμέτ και 
μεταγενέστερα στον Μανζόν Ανδρέα,   συνιδιοκτήτες του κτιρίου.    Είχε δε ισχύ έως και την 24-06-2006. 
 
Τούτο το κτίριο είχε,    από την αρχή,     εργοδότη τον    Μανζόν Ανδρέα,    όπως προκύπτει από το 
κατατεθειμένο υπόμνημα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αφαντενού Βασίλη, που κατατέθηκε στην Πολεοδομία 
Ρόδου την 07-06-1998, (σχετικό 3 α’, β’). 
   
Την  λήξη της ισχύος της συγκεκριμένης 246/98 οικοδομικής άδειας, την 24-06-2006, μου γνωστοποιεί  η 
Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρόδου, μετά από σχετικό αίτημα μου, δια του υπ’ αριθμόν 2440/27-05-2013 
εγγράφου της, κοινοποιώντας και στον Μαντζόν Ανδρέα, (σχετικό 4). 
 
Διά του υπ’ αριθμόν 7267 & 7348/17-10-2013 εγγράφου της,  η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ρόδου, μετά 
από σχετικό αίτημα, του Μαντζόν Ανδρέα,  περί  αναθεώρησης της ισχύος της 246/98 οικοδομικής άδειας, τον 
καλεί,  εντός δύο (2) μηνών,  να προσκομίσει εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης – εν ισχύ-  
απαραίτητο συνοδό έργο,  έκδοσης οικοδομικής αδείας, (σχετικό 5). 
 
Διά του υπ’ αριθμόν ΔΤΕ 1301/06-04-2015 πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, το 
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων,  με ενημερώνει, μετά από σχετικό αίτημα μου, ότι δεν δύναται να χορηγήσει 
έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για την 80Α κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου, όπου το κτίριο με την 
246/98 οικοδομική άδεια,  του Μανζόν  (Manzon)  Ανδρέα, (σχετικό 6).  
 



 

  Σπανός  Θωμάς- Δημήτριος Του Χρήστου  /  Έμπορος  /  Οικία &  Επαγγελματική Έδρα:5χλμ. Ρόδου-Λίνδου                                        
  Ταχυδρομική Θυρίδα: 175                 Τηλ.2241068847               Fax:2241068955                        Κιν:6946 696 310      
  info@spanosthomas.com                      www.spanos.supply                        www.spanos.club                        Σελίδα 2 
 

Ως εκ τούτου, δεν δύναται να εκδοθεί νέα οικοδομική άδεια, ούτε φυσικά να αναθεωρηθεί η 246/98.   
 
Θέτω εις γνώση Σας, ότι για τα ανωτέρω,  έχουν διαταχθεί δύο προκαταρκτικές έρευνες, από την Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Ρόδου και έχουν σχηματιστεί,   οι με Α.Β.Μ.:  Ε2015/1ε  και   Α2017/31ε  δικογραφίες, την 
επίσπευση των οποίων ζήτησα,  με σχετικά αιτήματα μου.   
 
Θέτω επίσης εις γνώση Σας, ότι οι συνιδιοκτήτες Μανουσέλης Ιωάννης και Καπακλής Αχμέτ, αδικοπραγούν 
και ψευδομαρτυρούν διαχρονικά στο νησί, σε ωφέλεια της οικογένειας Μανζόν  (Manzon) που τους 
προστατεύει. 
 
Είμαι διαχρονικά αποδέκτης βιαιοπραγιών και αδικοπραξιών που εντάθηκαν και στράφηκαν ευθέως κατά 
εμού από τους συνιδιοκτήτες του ανωτέρω αναφερομένου κτιρίου, με αφορμή τη λήξη της οικοδομικής του 
αδείας, στις 24-06-2006 και συνεχίζεται,  αυτή η αρρωστημένη κατάσταση,  έως και σήμερα  υπό την  
προστασία  και την παροχή ασυλίας,  που απολαμβάνουν από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του 
νησιού,   διαχρονικά,  οι συγκεκριμένοι ‘’κύριοι’’ συνιδιοκτήτες του ανωτέρω αναφερομένου αυθαίρετου και 
κατεδαφιστέου κτιρίου. 
 
 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας. 
 
Προς επίρρωση και τεκμηρίωση των ανωτέρω,    παραδειγματικά,    τα προσφάτως,   κάτωθι: 
 
Την 21-06-2010 κατέθεσα μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, για ψευδή μαρτυρία του Καπακλή 
Αχμέτ, με αποτυπωμένη την αγανάκτηση μου, σε αυτήν,  καθώς   Μανουσέλης Ιωάννης   και   Καπακλής Αχμέτ  
διαχρονικά αδικοπραγούν στην κοινωνία,  ειδικά κατά εμού  και ψευδομαρτυρούν στα δικαστήρια, 
ατιμώρητοι, (σχετικό 7). 
 
Σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Α2010/443ε (σχετικό 8) δικογραφία και στις 09-07-2012 συντάχθηκε το 
κατηγορητήριο από το οποίο απουσίαζε ο μοναδικός μάρτυρας του συμβάντος,  για το οποίο έδωσε ψευδή 
μαρτυρία στο δικαστήριο ο Καπακλής Αχμέτ, παρά την ειδική μνεία, πού έκανα στη μήνυση μου, για τον 
μάρτυρα??? 
  
Ορίστηκε 1η δικάσιμος η 14-06-2013, όπου και αναβλήθηκε, (σχετικό 9). 
Την 14-01-2014 κατέθεσα αίτηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, προκειμένου να κληθεί ο μοναδικός 
μάρτυρας του συμβάντος, (σχετικό 10). 
Ορίστηκε  2η δικάσιμος η 22-01-2014, όπου και αναβλήθηκε, (σχετικό 11). 
Ορίστηκε  3η δικάσιμος η 30-04-2014, όπου και αναβλήθηκε, (σχετικό 12). 
Ορίστηκε  4η δικάσιμος η 22-10-2014, όπου και αναβλήθηκε, (σχετικό 13). 
Ορίστηκε  5η δικάσιμος η 27-05-2015, όπου και ο κατηγορούμενος Καπακλής Αχμέτ,  καταδικάστηκε σε ποινή 
φυλάκισης ενός (1) έτους, (σχετικό 14). 
Η έφεση που άσκησε ο κατηγορούμενος ορίστηκε να δικαστεί στις 11-10-2016, (σχετικό 15). 
Το δικαστήριο αναβλήθηκε με επιστολή, περί αδιαθεσίας, που προσκόμισε του δικηγόρου του, (σχετικό 16). 
Μνεία πρέπει να γίνει στην ημερομηνία υπογραφής της επιστολής, καθώς τούτη παρουσιάστηκε επί έδρας 
την 11-10-20016 και φέρει ημερομηνία υπογραφής 12-10-2016 ???   
Ορίστηκε δικάσιμος η 14-03-2017, όπου και απόντος του κατηγορουμένου, το δικαστήριο του Τριμελούς 
Εφετείου Δωδεκανήσου,  διά της υπ’ αριθμόν 90/2017 απόφασής του,  τον κήρυξε ένοχο για την πράξη της 
ψευδορκίας του,  που τέλεσε την 27-04-2010,  (σχετικό 17). 
  
 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας. 
 
Στο νησί,     όλοι προσδοκούν,   ως διαχρονικά επιδιώκεται     και      συχνά επιχειρείται ,     μάλιστα τελευταία 
εντονότερα ,    ότι πρόκειται  να   ‘’τύχω ατυχήματος’’    και με αυτό το σκεπτικό λειτουργούν,  (σχετικά 18, 19). 
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Δυστυχώς,     τούτο  προσδοκούν,    ως μόνη διέξοδο τους   και    εκείνοι που δεν επιλαμβάνονται,  για να 
ανακουφιστούν από την απραξία τους.    
Αυτό συμπεραίνει κανείς,    σκεπτόμενος λογικά,    γνωρίζοντας,   πλέον των ανωτέρω,   τα κατωτέρω: 
 
Την 22-03-2017 ο κατηγορούμενος εξουσιοδότησε τον δικηγόρο του Σέργιο Αναστασιάδη να καταθέσει 
ενώπιον του γραμματέα του ποινικού τμήματος ένδικων μέσων του Εφετείου Δωδεκανήσου, αίτηση 
ακύρωσης της με αριθμό 90/14-03-2017 απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου, (σχετικό 20). 
 
Διά της υπ’ αριθμόν 2200/24-03-2017 (σχετικό 21) ιατρικής βεβαιώσεως του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, 

βεβαιώθηκε ότι ο Καπακλής Αχμέτ        προσήλθε στις       22-03-2017      και διαγνώστηκαν σε αυτόν,  ότι σε 

αυτήν αναφέρονται. 
Του έγινε σύσταση να εισαχθεί, για θεραπεία στο νοσοκομείο και εκείνος   εξήλθε λάθρα.  
 

Την    24-03-2017 κατατέθηκε,  από τον ανωτέρω δικηγόρο του κατηγορουμένου Καπακλή Αχμέτ, η υπ’ 

αριθμόν 3/24-03-2017 αίτηση ακύρωσης της υπ’ αριθμόν 90/14-03-2017 απόφασης Του Τριμελούς Εφετείου 
Δωδεκανήσου, (σχετικό 22). 
Με  αυτήν προσκομίστηκε η ανωτέρω ιατρική βεβαίωση, για να δικαιολογήσει   ‘’τους λόγους ανωτέρας βίας’’  
και     ‘’τα ανυπέρβλητα εμπόδια’’     που δεν του επέτρεψαν   να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 

Δωδεκανήσου που δίκαζε την έφεση του την    14-03-2017. 
Προσκομίστηκε επίσης, επί της ανωτέρω αιτήσεως ακυρώσεως  αντίγραφο αεροπορικού εισιτηρίου του 
ανωτέρω αναφερομένου δικηγόρου, που  βεβαίωνε ότι κατά την ημέρα της εκδίκασης της εφέσεως του 
κατηγορουμένου την     14-03-2017  απουσίαζε εκτός Ρόδου. 
 
 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας. 
 
Τα ανωτέρω,  προσβάλουν ανθρώπινη νοημοσύνη,  απαξιώνουν,  ευτελίζουν  και   ταπεινώνουν την Ελληνική  
Δικαιοσύνη,   που σε αυτήν προσφεύγω για προστασία μου,   όπως ο κάθε αδύναμος Έλληνας πολίτης. 
Αντιλαμβάνομαι και κατανοώ απόλυτα,  το βάρος των ευθυνών που επωμίζονται οι Δικαστικοί και 
Εισαγγελικοί Λειτουργοί.  
Ωστόσο,    τα ανωτέρω  είναι εκτός ορίων,   λαμβάνουν χώρα διαχρονικά   και τα   ‘’εισπράττω’’,    εγώ.  
 
Το δικαστήριο ενημερώθηκε,  μετά      ΔΕΚΑ   (10)    ΗΜΕΡΕΣ. 
Προσκομίστηκε μια ιατρική βεβαίωση,  που βεβαίωνε ότι ο κατηγορούμενος    ‘’ασθένησε’’  μετά      ΟΚΤΩ (8)  
ΗΜΕΡΕΣ,        από την ημέρα που δικαζόταν και     τούτη     έγινε δεκτή  ??? 
Προσκομίστηκε ένα αντίγραφο αεροπορικού εισιτηρίου για να καταδείξει ότι ο δικηγόρος του 
κατηγορουμένου απουσίαζε εκτός Ρόδου, ενώσω στο νησί δραστηριοποιούνται,  περίπου πεντακόσιοι (500) 
δικηγόροι, όπως και κατά την εκδίκαση της εφέσεως του την 19-09-2017 εκπροσωπήθηκε από άλλο δικηγόρο, 
τον Στεφανίδη Στέφανο. 
 
 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας. 
 
Δυστυχώς,       την   28-03-2017 εισήχθη η ανωτέρω αναφερομένη   3/24-03-2017  αίτηση ακύρωσης της υπ’ 
αριθμόν   90/14-03-2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου Πλημμελημάτων, Ενώπιον του 
Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου Πλημμελημάτων, με ορισθείσα δικάσιμο αρχικά την 04-04-2017 και μετά 
από διόρθωση,  την 09-05-2017 ???, (σχετικό 23). 
 
Διά της υπ’ αριθμόν 136/09-05-2017 (σχετικό 24) απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου 
Πλημμελημάτων, ακυρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της υπ’ αριθμόν 90/14-03-2017 απόφασης Του Τριμελούς 
Εφετείου  Δωδεκανήσου Πλημμελημάτων.   Αναβλήθηκε η συζήτηση της για την 19-09-2017, (σχετικό 24).  
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Διά της υπ’ αριθμόν      191/19-09-2017    (σχετικό 25) απόφασης Του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου 
Πλημμελημάτων, ο κατηγορούμενος Καπακλής Αχμέτ, κηρύχτηκε ένοχος για την πράξη της ψευδορκίας που 
τέλεσε στη Ρόδο την     27-04-2010.   
 
 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας. 
 
Αυτή η κατάσταση στη Ρόδο είναι     ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ    και πρέπει σε αυτήν να βάλετε ένα,       ΤΕΛΟΣ. 
Η Δικαιοσύνη στη Ρόδο διαφεντεύεται από           τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής,        διαχρονικά. 
Πρέπει να βρείτε τον τρόπο με τον οποίο την   διαφεντεύουν   και να παύσετε αυτή τη   διαφέντευση. 
 

Ποιος      παράγοντας    η       ποια υπηρεσία 
επιβάλει για λογαριασμό    των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, 

αυτή την ταπεινωτική διαφέντευση στους    Δικαστικούς   και 
Εισαγγελικούς    Λειτουργούς,  διαχρονικά; 

 
 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας. 
 
Προς επίρρωση και τεκμηρίωση,   των μόλις ανωτέρω,    αναφερομένων,     τα κάτωθι: 
 
Διά της υπ’ αριθμόν 2222/2005 (σχετικό 26) απόφασης Του Αρείου Πάγου (ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα), απερρίφθη η 
υπ’ αριθμόν 5/30-06-2004 αίτηση αναιρέσεως του Ιωάννη Μανουσέλη, κατά της υπ’ αριθμόν 229/08-10-2003 
αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, με την οποία απερρίφθη, ως ανυποστήρικτη, η έφεση 
που είχε ασκήσει κατά της υπ’ αριθμόν 3651/11-12-2002 καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Ρόδου, με την οποία του επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης των τριών (3) ετών. 
 
Διά της υπ’ αριθμόν 2711/26-06-2006 (σχετικό 27) απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, 
μετατράπηκε η ποινή φυλάκισης των τριών (3) ετών,  του Μανουσέλη Ιωάννη,   σε χρηματική,   με ευτελείς 
και ταπεινωτικές για τη Δικαιοσύνη,   ανάλογες των ανωτέρω αναφερομένων,    δικαιολογίες.  
 
 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας. 
 
Η ανωτέρω μετατροπή της ποινής των τριών (3) ετών φυλάκισης του κατηγορουμένου Μανουσέλη Ιωάννη, σε 
χρηματική, είχε αποτέλεσμα τούτος και το σινάφι του, να αποθρασυνθούν πλήρως. 
 
Η δε λήξη της ανωτέρω αναφερομένης 246/98 οικοδομικής άδειας με τη λήξη της, μου κόμισε αφόρητη πίεση.  
 
Ο συγκεκριμένος ‘’κύριος’’ άρχισε απροκάλυπτα να βιαιοπραγεί, να με ευτελίζει και να αδικοπραγεί κατά 
εμού. Κάποια από αυτά τα συμβάντα, κατάφερα και έφερα ενώπιον της Δικαιοσύνης και παρά το γεγονός της 
υποβάθμισης των συμβάντων,   ένεκα προστασίας του,   τούτος έτυχε κάποιων τιμωριών,   με δικαστικές 
αποφάσεις.  
 
Ενδεικτικά, αναφέροντας: 
 
14-07-2006. Διά της υπ’ αριθμόν 8354/2008 (σχετικό 28) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ο 
Μανουσέλης Ιωάννης κηρύχτηκε ένοχος.  Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης εξήντα (60) ημερών για 
εξύβριση κατά εμού.  Ήταν και χειροδικία. 
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31-10-2006. Διά της υπ’ αριθμόν 183/04-05-2011 (σχετικό 29) απόφασης του Τριμελούς Εφετείου 
Πλημμελημάτων Δωδεκανήσου επιβλήθηκε στον Μανουσέλη Ιωάννη η ποινή φυλάκισης των επτά (7) μηνών, 
ως πρωτοδίκως, για την απόπειρα εκβίασης μου, με πέντε (5) μπράβους μέσα στο γραφείο μου.      
 
21-05-2009  Δια της υπ’ αριθμόν 1054/12-03-2013 (σχετικό 30 α’) απόφασης του Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Ρόδου, επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης των πέντε (5) μηνών, στον Μανουσέλη Ιωάννη, για 
την πράξη της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης, πού τέλεσε κατά εμού την 21-05-2009. 
Τούτος,  με την συγκεκριμένη πράξη του, σκοπό είχε να με τραυματίσει ικανά, ώστε να μην παραστώ στο 
δικαστήριο της 27-05-2009, όπου δικαζόταν πρωτοδίκως για την απόπειρα εκβίασης του, που όπως ανωτέρω 
αναφέρθηκε τέλεσε την  31-10-2006, εισβάλοντας στο γραφείο μου με πέντε (5) μπράβους, (σχετικό 29). 
Λίγες δε ημέρες αργότερα την 17-06-2009 διενεργείτο το 3ο παράνομο και καταχρηστικό πρόγραμμα 
πλειστηριασμού του Ι.Κ.Α. Ρόδου, όπως πρόκειται να γνωρίσετε κατωτέρω. Η  περιρρέουσα ατμόσφαιρα ήταν 
τεταμένη και το μένος επαυξημένο σε σημείο ‘’εγκεφαλικής τύφλωσης’’ του ιδίου και των εντολέων του.    
Διά της υπ’ αριθμόν 795/11-04-2014 (σχετικό 30 β’) απόφασης  του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, του 
επιβλήθηκε η πρωτόδικη 1054/12-03-2013 απόφαση, της ποινής φυλάκισης των πέντε (5) μηνών,  καθώς δεν 
παραστάθηκε,  για να υποστηρίξει την έφεση του. 
Ωστόσο. 
Στα πλαίσια της ανωτέρω αναφερομένης   προστασίας   και   ασυλίας   που απολαμβάνουν τα υποχείρια της 
οικογένειας    Μανζόν,     ο Καπακλής Αχμέτ    και κυρίως    ο Μανουσέλης Ιωάννης,     πρέπει να ιστορίσω την 
πορεία της με Α.Β.Μ.: Α2009/2483 δικογραφίας που σχηματίστηκε για την ανωτέρω απόπειρα επικίνδυνης 
σωματικής βλάβης,  κατά εμού. Τούτη δε χωρίς την επίμονη επιστασία μου, δεν επρόκειτο ποτέ να έλθει στο 
ακροατήριο, όπως οι πλείστες των υποθέσεων,  του συγκεκριμένου υποχείριου.  
Την    29-05-2009    (σχετικό 30 γ’) διαβάστηκε, από το Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου προς την Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Ρόδου η μήνυση που υπέβαλα σε αυτό, για το συμβάν της απόπειρας τραυματισμού μου με 
αυτοκίνητο από τον Μανουσέλη Ιωάννη την 21-05-2009.   
Τούτη,     συνοδευόταν     και      από μία (1) έκθεση ένορκης εξέτασης,    ενός μάρτυρα του συμβάντος. 
Η συγκεκριμένη    αρχική     ένορκη κατάθεση του μάρτυρα, που έγινε,     μόλις λίγα λεπτά,      μετά το συμβάν 
‘’χάθηκε’’. 
Την     06-11-2009    (σχετικό  30 δ’) διαβιβάστηκε η δικογραφία με Α.Β.Μ.: Α2009/2483 που σχηματίστηκε για 
το συμβάν από το Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, καθώς είχε επιστρέψει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου,  
στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου,     για     νέα κατάθεση,    του μάρτυρα.  
Την    19-12-2009    (σχετικό 30 ε’) υποβλήθηκε,  εκ νέου,  η δικογραφία προς τον Αστυνομικό Σταθμό 
Αφάντου, προς διεκπεραίωση και δη της νέας εξέτασης του μάρτυρα. 
Την    08-03-2010    (σχετικό στ’) διαβιβάστηκε η δικογραφία από τον Αστυνομικό Σταθμό Αφάντου στο 
Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου. 
Την    18-05-2010    (σχετικό ζ’) υποβλήθηκε, εκ νέου, η δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου στην 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου. 
Την    09-11-2011   (σχετικό 30 η’) συντάχθηκε το κατηγορητήριο,   χωρίς να συμπεριληφθώ σε αυτό,   ως 
μηνυτής που ήμουν. 
Την    09-02-2012   (σχετικό θ’) κατέθεσα, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, αίτηση προσδιορισμού της 
δίκης. 
Την    07-09-2012   (σχετικό ι’) αναβλήθηκε η δίκη όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 2721/07-09-2012 
απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου,  κατά την οποία δεν εκφωνήθηκε το όνομα μου,  ως 
μηνυτής που ήμουν.   
Την    31-01-2013    (σχετικό ια’) κατέθεσα σχετικό αίτημα μου προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, 
προκειμένου να εξεταστώ από το δικαστήριο, κατά την επόμενη δικάσιμο, όπως και έγινε.  
  
Είναι πάρα πολλά τα αδικήματα των συγκεκριμένων υποχείριων για τα οποία δεν τιμωρούνται και 
απολαμβάνουν σφαιρικής προστασίας και ασυλίας,    αποθρασυνόμενοι,    κυρίως κατά εμού. 
    
 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας. 
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Οι κλοπές, φυσικά δεν θα εξέλειπαν προκειμένου να με καταβάλουν. 
    
25-03-2006  Η υπ’ αριθμόν 1052/3/4349α / 06-05-2006 (σχετικό 31) βεβαίωση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας 
Ρόδου, βεβαιώνει την κλοπή που έγινε στην επιχείρηση μου και μου αφαίρεσαν, μεταξύ άλλων το κεντρικό 
υπολογιστικό  σύστημα της επιχείρησης μου, το μηχανισμό της εφορίας, ένα αυτοκίνητο, και άλλα.  
Αυτό είχε αποτέλεσμα να αναγκαστώ να αλλάξω το νομικό πρόσωπο με το οποίο δραστηριοποιούμουν 
εμπορικά και να δραστηριοποιηθώ έκτοτε με την μονοπρόσωπη εταιρεία μου ‘’ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ’’  που σε 
αυτήν είχα εγγράψει την όμορη ιδιοκτησία μου, με το κτίριο του κύριου ιδιοκτήτη Μαντζόν (Manzon) Ανδρέα. 
Τούτο ήταν και η επιδίωξη,  καθώς η αδιάλειπτη κοινωνικοοικονομική μου φθορά,  (σχετικό 32)  είχε 
αποκορύφωμα  και  πλήγηκα  εκ τούτου,  μεταγενέστερα ανεπανόρθωτα,  παράνομους και καταχρηστικούς 
πλειστηριασμούς που διενήργησε το Ι.Κ.Α. Ρόδου κατά της ιδιοκτησίας μου, χωρίς να υπάρχουν κατασχέσεις 
στην ιδιοκτησία μου και κυρίως δικές μου οφειλές, όπως πρόκειται κατωτέρω να λάβετε γνώση.  
 
10-02-2010 Μετά τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς, που Σας εκθέτω αμέσως 
κατωτέρω, δεν με άφησαν σε ησυχία, καθώς δεν κατάφεραν να με καταβάλλουν.  
Ενόσω ήμουν σε πελάτη μου για είσπραξη, μου αφαίρεσαν την επαγγελματική μου τσάντα με όσα 
απαραίτητα για την επιχείρηση μου έγγραφα, επιταγές,  σφραγίδες και άλλα αυτή περιείχε, όπως και τον 
φορητό επαγγελματικό υπολογιστή μου, (σχετικό 33) 
 
Η κάθε μια κλοπή είχε και τα ανάλογα οικονομικά επακόλουθα και όχι μόνον, με μεγαλύτερο την αποστροφή 
της προσοχής μου από την εργασία μου, προκειμένου να αναλάβω από αυτές και να επαναπροσδιορίσω την 
καθημερινότητα μου για να αποφύγω νέες. 
 
 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας. 
 
Τα ανωτέρω προκάλεσαν       ‘’ανήκεστο εγκεφαλική βλάβη’’      και       ‘’γενική πνευματική τύφλωση’’,    στα  
κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής    την οικογένεια   Μαντζόν   και  δη τη μαμά Αλεξάνδρα,  εκ του γεγονότος 
της  μη καταβολής μου. 
  
Μη υπολογίζοντας Αρχές και Θεσμούς στο ανώτερο επίπεδο της πολιτείας στους οποίους προσέφυγα για 
προστασία μου, επιδεικνύοντας τη δύναμη τους να ενορχηστρώνουν δημόσιες υπηρεσίες Αρχές και Θεσμούς 
με σκοπό την υφαρπαγή δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, πρόβηκαν με τον εντολοδόχο τους διευθυντή 
του ΙΚΑ Ρόδου σε τέσσερα (4) παράνομα και καταχρηστικά προγράμματα πλειστηριασμών, κατά της 
ιδιοκτησίας μου, χωρίς να οφείλω στο Ι.Κ.Α. Ρόδου, εξαντλώντας με οικονομικά και βιολογικά, τα εξής: 
(3812/2008),  (26328/2008),  (2180/2009),  (8868/2009),   αντιστοίχως       (σχετικά 34 α’, β’, γ’, δ’). 
 
Τούτα διενήργησαν με δύο διαφορετικές αναγκαστικές κατασχέσεις την 4509/1996 του δικαστικού επιμελητή 
του Πρωτοδικείου Ρόδου Μελλίνη Μιχάλη και την 176/2001 του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου 
Ρόδου Αναστάσιου Παντελή, πλειστηριάζοντας  πέντε (5) οριζόντιες ιδιοκτησίες εκ των οποίων οι δύο (Γ) και 
(ΨΗ) ιδιοκτησίας μου. 
Εκ των ανωτέρω δύο (2) αναγκαστικών κατασχέσεων η 4509/1996 ήταν ακυρωμένη με δικαστική απόφαση, 
όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 3887/2015 (σχετικό 35) απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(Τμήμα Στ’).  
Τούτη απέρριψε την αίτηση αναίρεσης της 506/2009 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ρόδου, με την οποία απορρίφτηκε έφεση του Ι.Κ.Α. Ρόδου κατά της υπ’ αριθμόν 391/2005 απόφασης του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία ακυρώθηκε η 4509/18-03-1996 αναγκαστική 
κατάσχεση του Ι.Κ.Α. Ρόδου. 
Μάλιστα το γεγονός ότι   τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής    υφαρπάζουν ότι τους αρέσει, επιβεβαιώνεται, 
πλέον πολλών άλλων, από το γεγονός ότι το Ι.Κ.Α. Ρόδου είχε λάβει γνώση της ακύρωσης της 4509/1996 
αναγκαστικής κατάσχεσης, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν    969/04-05-2009  (σχετικό 36)   βεβαίωση 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 
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Όσον αφοράει την εν ισχύ 176/2001 αναγκαστική κατάσχεση του Ι.Κ.Α. Ρόδου, αυτή δεν ήταν δυνατόν να 
είναι εγγραμμένη σε καμία από τις οριζόντιες ιδιοκτησίες μου. 
 
Σχετικά με τη οριζόντια  (ΨΗ), τούτη δεν προέρχεται από τα κατασχεμένα ποσοστά της 176/2001 
αναγκαστικής κατάσχεσης.  
Τούτο βεβαιώνουν τρις (3) κτηματολογικές έρευνες για τραπεζικά καταστήματα και μια προσημείωση 
υποθήκης πολυεθνικής εταιρείας, (σχετικά 37 α’, β’, γ’, δ’). 
 
Σχετικά με την οριζόντια (Γ), η προκλητικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη, καθώς τούτη δεν ανήκε στον 
οφειλέτη του Ι.Κ.Α. Ρόδου Μανουσέλη Ιωάννη, κατά τη  επιβολή της, όπως μπορείτε να λάβετε γνώση 
κατωτέρω. 
 
Διά της υπ’ αριθμόν 2829/1997 (σχετικό 38 α’ ) συμβολαιογραφικής πράξης  αγοραπωλησίας της 
συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης οι οριζόντιες ιδιοκτησίες   (ΓΙ1),   (ΓΙ2)  πωλήθηκαν από τον Μανουσέλη 
Ιωάννη  στην Καρόφτη Ελένη του Μερκουρίου (πρώην σύζυγος Τάλια). 
Διά της υπ’ αριθμόν 1532/21-02-1997 (σχετικό 38 β’) πράξεως του κτηματολογίου Ρόδου η συγκεκριμένη 
αγοραπωλησία εγγράφτηκε στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου. 
 
Διά της υπ’ αριθμόν 3111/1998 (σχετικό 38 γ’) συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας της 
συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης οι οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΓΑ1),  (ΓΑ2),  (ΓΒ1),  (ΓΒ2),  (ΓΒΔ)  πωλήθηκαν 
από τον Μανουσέλη Ιωάννη στην Καρόφτη Ελένη του Μερκουρίου (πρώην σύζυγος Τάλια). 
Διά της υπ’ αριθμόν 7698/07-09-1998 (σχετικό 38 δ’) πράξεως του κτηματολογίου Ρόδου η συγκεκριμένη 
αγοραπωλησία εγγράφτηκε στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου. 
 
Διά της υπ’ αριθμόν 4247/2005 (σχετικό 38 ε’) συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας της 
συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης οι οριζόντιες ιδιοκτησίες  (ΓΑ1),  (ΓΑ2),  (ΓΒ1),  (ΓΒ2),  (ΓΒΔ)  πωλήθηκαν 
από την Καρόφτη Ελένη του Μερκουρίου (πρώην σύζυγος Τάλια) στην εταιρεία μου ‘’ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ’’. 
Διά της υπ’ αριθμόν 244/05-01-2005 (σχετικό 38 στ’) πράξεως του κτηματολογίου Ρόδου η συγκεκριμένη 
αγοραπωλησία εγγράφτηκε στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου. 
 
Κανένα απολύτως δικαίωμα,     δεν μπορούσε να έχει το Ι.Κ.Α. Ρόδου,    επί της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας,   
το κτίριο  (Γ). 
   
Αναφορικά,  διά της υπ’ αριθμόν 47/2014 (σχετικό 38 ζ) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου στις  
οριζόντιες ιδιοκτησίες  (ΓΙ1),  (ΓΙ2) αναγνωρίστηκε το δικαίωμα κτήσης μου, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 154/06-
04-2012 αγωγής χρησικτησίας μου. 
 
 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας. 
 
Δεν υπήρξε καμία απολύτως τιμωρία για όλα τα ανωτέρω δρώμενα κατά εμού, σχετικά με τους παράνομους 
και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του Ι.Κ.Α. Ρόδου  και η κατάσταση είναι αδιόρθωτη και παραμένει 
ακόμη και τώρα η ίδια, ως μόλις εκ της παρούσης ανωτέρω λάβατε γνώση. 
 

Μια υπέργηρος    δωσίλογη   και   κλέφτρα   και   όχι μόνον,    η Αλεξάνδρα Μανζόν,   
θεωρεί       ‘’θέμα τιμής’’     να μου υφαρπάξει την περιουσία μου και το προσπαθεί 
ακόμη και τώρα,   με μεγάλη μανία,  μάλιστα. 
 
Προστατεύει  τα δύο υποχείρια της τον   Καπακλή Αχμέτ   και τον  Μανουσέλη Ιωάννη, 
καθώς από αυτά αποκομίζει πλείστα οφέλη μακροχρόνια. 
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Ο Μανουσέλης Ιωάννης οικοδόμησε την περιοχή φεσώνοντας και καταστρέφοντας  
όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του και τα κτίρια καταλήγουν σιγά – σιγά μέσα από 
κατασχέσεις και προσημειώσεις στον κανακάρη της, τον Μανζόν Ανδρέα.      

 
Αυτά είναι απτά,  δεν κρύβονται. 

 
Είναι λυπηρό να μην επιλαμβάνονται οι Θεσμοί και οι Αρχές της χώρας,  να βάλουν ένα τέρμα σε αυτή τη 
διαχρονική ληστεία,  που υφιστάμεθα όλοι μας,  από αυτή  τη δωσίλογη οικογένεια. 
Η συμπεριφορά της δε διοχετεύεται από τα υποχείρια της, στην κοινωνία  και είναι άκρως αλαζονική. 
Παραδειγματιστείτε από την απαξίωση των υποχείριων της προς την Δικαιοσύνη, όχι μόνον μέσα από την 
γενική απουσία τους στα δικαστήρια όταν δικάζονται,  προφασιζόμενοι ευτελείς δικαιολογίες,  αλλά και από 
αυτή την φυσική τους παρουσία εντός του Δικαστικού Μεγάρου και ενώπιον Δικαστών και Εισαγγελέων.        
Είναι πολλοί οι συμπολίτες μου που εκφράζουν απορία για την συμπεριφορά του Καπακλή Αχμέτ εντός  του 
εισαγγελικού γραφείου, ανεξαρτήτως του προσώπου του λειτουργού,  που το υπηρετεί. 
 
Ένας ψευδομάρτυρας,       μάλιστα με δεύτερη καταδίκη,     Οθωμανός φέρει γνώμη,       κατά εντολή των 
κατάλοιπων  της Ιταλικής κατοχής,       για την τύχη μας.     
 
 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας. 
 

Έχουμε ανάγκη την θεσμική προστασία Σας  
και  το ανθρώπινο ενδιαφέρον Σας. 
 
Αξιότιμη Κυρία Γενική Εισαγγελέας. 
 
Εν κατακλείδι,    πρέπει να Σας κάνω γνωστό,   ότι κατά εμένα,     Το Ανώτατο Θεσμικό Αξίωμα που Υπηρετείτε,  
είναι το ισχυρότερο της χώρας,   κατά την διάρκεια ειρήνης.  
Δυστυχώς,   αυτό μέχρι και σήμερα,   εξ όσων γνωρίζω,   δεν έχει αξιοποιηθεί,   αναλόγως. 
 
Τέλος.    
Θα  σας έλεγα ακόμη,   ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη   και   δη η Εισαγγελία      πρέπει να κάνει ανακατάληψη στο 
νησί,   καθώς η Δικαιοσύνη    και δη η Εισαγγελία,  είναι παραδομένες,     στα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής.  
 
Με τιμή 
Σπανός Χ. Θωμάς. 
 
       
       
 
 
 
     
 


