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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 Ειρηνοδίκου, του Ειρηνοδικείου Ρόδου Σωτηρίας Γ. Χαλμούκου.  

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

1. Την υπ’ αριθμόν 512/19-06-2017 (σχετικό 01) Πράξη του Ειρηνοδικείου Ρόδου, διά της οποίας μου 
χορηγήθηκε νομική βοήθεια κατά τον νόμο 3226/2004, όπως σε αυτήν αναφέρεται, από την Δόκιμη 
Ειρηνοδίκη Σωτηρία Γ. Χαλμούκου. 

2. Την υπ’ αριθμόν 523/26-06-2017 (σχετικό 02) Πράξη του Ειρηνοδικείου Ρόδου, διά της οποίας μου 
χορηγήθηκε νομική βοήθεια κατά τον νόμο 3226/2004, όπως σε αυτήν αναφέρεται, από την Δόκιμη 
Ειρηνοδίκη Σωτηρία Γ. Χαλμούκου. 

3. Την υπ’ αριθμόν 387/30-04-2018 (σχετικό 03) Πράξη του Ειρηνοδικείου Ρόδου, διά της οποίας μου 
χορηγήθηκε νομική βοήθεια κατά τον νόμο 3226/2004, όπως σε αυτήν αναφέρεται, από την Ειρηνοδίκη 
πλέον Σωτηρία Γ. Χαλμούκου. 

4. Την υπ’ αριθμόν 726/07-08-2018 (σχετικό 04) απορριπτική Πράξη του Ειρηνοδικείου Ρόδου, διά της οποίας 
μου απορρίφτηκε χορήγηση νομικής βοήθειας κατά τον νόμο 3226/2004, όπως σε αυτήν αναφέρεται, από 
την Ειρηνοδίκη Φωτεινή Βαρβάρα Σκούφου.    

5. Την από 08-08-2018 (σχετικό 05) εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Σας έγκληση μου κατά της Ειρηνοδίκου 
Φωτεινής Βαρβάρας Σκούφου, για την ανωτέρω αναφερομένη υπ’ αριθμόν 726/07-08-2018 (σχετικό 04) 
απορριπτική Πράξη χορήγησης νομικής βοήθειας της ιδίας στο πρόσωπο μου.   

6. Την με αριθμό κατάθεσης 254/10-08-2018 (σχετικό 06) αίτηση μου, στο Ειρηνοδικείο Ρόδου,  για χορήγηση 
νομικής βοήθειας, κατά τον νόμο 3226/2004, που αφορά τον διορισμό δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή 
προκειμένου να καταθέσω αίτηση διαγραφής η ρύθμισης της οφειλής μου, στην τράπεζα Alpha Bank. 

7. Την υπ’ αριθμόν 739/20-08-2018 (σχετικό 07) απορριπτική Πράξη του Ειρηνοδικείου Ρόδου, διά της οποίας 
απορρίφτηκε η  ανωτέρω αναφερομένη με αριθμό κατάθεσης 254/10-08-2018 (σχετικό 06) αίτηση μου,  για 
χορήγηση νομικής βοήθειας, κατά τον νόμο 3226/2004, όπως σε αυτήν αναφέρεται, από την Ειρηνοδίκη 
Ρόδου Σωτηρία Γ. Χαλμούκου, με ανυπόστατη αιτιολογία. 

 

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 

Δικαιούμαι χορήγηση νομικής βοήθειας, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα κατά την αίτηση μου, μεταξύ και 
άλλων δικαιολογητικών, εκκαθαριστικά μου (σχετικά 08  α΄, β΄, γ΄), κατά τον νόμο 3226/2004.   

Με αυτά τα δικαιολογητικά η Ειρηνοδίκης Σωτηρία Γ. Χαλμούκου, μου χορήγησε προγενέστερα νομική βοήθεια, 
όπως προκύπτει από τις ανωτέρω υπ’ αριθμόν 512/23-06-2017 (σχετικό 01), 523/23-06-2017 (σχετικό 02), 387/30-
04-2018 (σχετικό 03) Πράξεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 
Μάλιστα τις δύο (2) πρώτες εξ αυτών μου χορήγησε με τα εκκαθαριστικά στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται αυτό 
του φορολογικού έτους 2017, οικονομικού 2018 (σχετικό 08, γ΄), όπου τα ήδη πενιχρά εισοδήματα μου, είναι 
μειωμένα. 
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Η Ειρηνοδίκης Ρόδου,  Σωτηρία Γ. Χαλμούκου, δια της υπ’ αριθμόν 739/20-08-2018 (σχετικό 07) πράξης του 
Ειρηνοδικείου Ρόδου, με σκοπό να με βλάψει, παρενέβη τα καθήκοντα της, κατά άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα 
και μου απέρριψε,  με ανυπόστατη αιτιολογία, την υπ’ αριθμόν 254/10-08-2018 (σχετικό 06) αίτηση μου, να μου 
χορηγήσει νομική βοήθεια δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή, προκειμένου να καταθέσω αίτηση διαγραφής η 
ρύθμισης της οφειλής μου, στην τράπεζα Alpha Bank.  

Στην ανωτέρω ενέργεια της προέβηκε προφανώς και επιπρόσθετα  σε μια στήριξη συναδελφικής αλληλεγγύης προς 
την συνάδελφο της Ειρηνοδίκη Φωτεινή Βαρβάρα Σκούφου,  η οποία προέβηκε ομοίως στην  απόρριψη αιτήματος 
μου χορήγηση νομικής βοήθειας διά της υπ’ αριθμόν 726/07-08-2018 (σχετικό 04) Πράξης του Ειρηνοδικείου 
Ρόδου, για την οποία κατέθεσα στην Εισαγγελία Σας έγκληση την 08-08-2018 (σχετικό 05). 

Μου στερείται, η πρόσβαση μου στη Δικαιοσύνη, όταν πρόκειται να διεκδικήσω το δίκαιο μου, κινούμενος 
Δικαστικά κατά της μαφίας της Ρόδου και των υποχείριων της και δη όταν πρόκειται να άρω τις παράνομες 
κατασχέσεις της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, με τις οποίες με κρατάει οικονομικά όμηρο  η Μαφία της Ρόδου, τα κατάλοιπα της 
Ιταλικής κατοχής, η οικογένεια Μαντζόν και δη η μαμά τους, όπως έπραξε η Ειρηνοδίκης Φωτεινή Βαρβάρα 
Σκούφου. 
Ομοίως  έπραξε και η Ειρηνοδίκης Σωτηρία Γ. Χαλμούκου, διά της υπ’ αριθμόν 739/20-08-2018 (σχετικό 07) Πράξης 
του Ειρηνοδικείου Ρόδου, στερώντας μου τη δυνατότητα να καταθέσω αίτηση διαγραφής η ρύθμισης της οφειλής 
μου στην τράπεζα Alpha Bank, με όποιους κινδύνους να εγκυμονούν κατά εμού, ένεκα της συγκεκριμένης 
παράνομης ενέργειας της. 

Αμφότερες οι ανωτέρω Ειρηνοδίκες είχαν συνειδητό σκοπό να με βλάψουν, στερώντας μου την δυνατότητα να 
απεγκλωβιστώ από τις οικονομικές παγιδεύσεις της μαφίας της Ρόδου, των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, της 
οικογένειας Μαντζόν. 

Επισυνάπτονται: 

Το e-Παράβολο (σχετικό 09) του Υπουργείου Οικονομικών για την παρούσα έγκληση μου και  η πληρωμή του 
e-Παραβόλου (σχετικό 10), μέσω της τράπεζας μου. 

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
 
ΖΗΤΩ: 
 
Την κατά άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα,  τιμωρία της Ειρηνοδίκου Ρόδου, Σωτηρίας Γ. Χαλμούκου.   
        
Ρόδος 01-10-2018 
 
 Με τιμή.                                                                                                                               
Σπανός Χ, Θωμάς.-    

 
 
 
 


