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Έγκληση 
Ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου 

 
Του 

Σπανού Θωμά Δημήτριου Του Χρήστου, κατοίκου Ρόδου, στο 5ο Χλ. Ρόδου – Λίνδου, επαγγέλματος εμπόρου, με 
ΑΔΤ: ΑΗ 950857, που εκδόθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου την 23-02-2010. 

Λοιπών στοιχείων ως υποσέλιδο. 
 

Κατά 
Της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου Θωμαΐτσας Πατρώνα. 

 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Θέτω στη διάθεση Σας, τα κάτωθι: 

1. Την υπ’ αριθμόν 18/19-04-2018 πράξη της προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, δια της οποίας ανακάλεσε 
τις σε αυτήν αναφερόμενες πράξεις χορήγησης νομικής βοήθειας στο πρόσωπο μου, ως και απέρριψε τις 
σε αυτήν αναφερόμενες αιτήσεις μου χορήγησης νομικής βοήθειας. 

2. Την υπ’ αριθμόν 247/23-04-2018 προσφυγή μου ενώπιον του συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου. 
3. Τις από 26-04-2018 προτάσεις μου κατατεθειμένες στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου. 
4. Την συνοδευτική μου επιστολή προς τον Αξιότιμο Αντεισαγγελέα Εφετών Σύρου Κύριο Οικονόμου 

Γεώργιο, τον οποίο ενημέρωσα για τα ανωτέρω, έχοντας πρόθεση να σταματήσει έως εκεί η όλη κατά 
εμού δυσμενής κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στους κόλπους της Δικαιοσύνης και η εν γένει 
κακεντρέχεια που απολαμβάνω με εκδήλωση σωρεία παράνομων κατά εμού ενεργειών  των υπηρετών 
της Θέμιδας και προς όφελος των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής της οικογένειας Μαντζόν . 

5. Την υπ’ αριθμόν  21/27-04-2018 πράξη του Εφετείου Δωδεκανήσου, διά της οποίας τελικά μου 
χορηγήθηκε η αιτούμενη νομική βοήθεια. 

6. Την υπ’ αριθμόν 114/2018 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, διά της οποίας 
απορρίφτηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή μου. 

 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Εκ των ανωτέρω προσκομιζόμενων προς Εσάς εγγράφων καταδεικνύεται ότι η πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου, 
έκανε     κατάχρηση εξουσίας    και     παρενέβη τα καθήκοντα της,  προκειμένου να μην δυνηθώ να αμυνθώ στις 
παράνομα κατατεθειμένες κατά εμού εφέσεις του δικηγόρου  Στεφανίδη Στέφανου, συντηρώντας μια 
αρρωστημένη κατάσταση στους κόλπους της τοπικής Δικαιοσύνης όπου επιχειρείται διαχρονικά και σε συνέχεια 
της πρωτόδικης απόφασης, καθώς  τα ίδια με επιτυχία διαδραματίστηκαν,  να προσποριστεί δηλαδή, 
παρανόμως και αμαχητί,  μέσω της καταστρατήγησης των Δικονομικών κανόνων, οικονομικό όφελος από εμένα, 
ο δικηγόρος Ρόδου Στεφανίδης Στέφανος. 

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
 
Ζητώ: 
Την κατά τον νόμο τιμωρία της προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, Θωμαΐτσας Πατρώνα.  

 
 Με τιμή.                                                                                                                              Ρόδος   18-07-2018  
Σπανός Χ, Θωμάς.-    

 
 
 
 


