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Σπανός Θωμάς – Δημήτριος Του Χρήστου    
                                                                                                          Προς: 
                                                                                                          Τον Αξιότιμο Πρόεδρο Του Αρείου Πάγου 
                                                                                                           Κύριο Πέππα Βασίλειο 
      Ρόδος  21-05-2018                                                                   Την Αξιότιμη Γενική Εισαγγελέα Του Αρείου Πάγου 
                                                                                                           Κυρία  Ξένη Δημητρίου - Βασιλοπούλου         
                                                                                                           Τον Αξιότιμο Αντεισαγγελέα Εφετών Σύρου 
                                                                                                           Κύριο Οικονόμου Γεώργιο 
                                                                                                           Τον Αξιότιμο Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου  
                                                                                                            Κύριο Κτιστάκη Γεώργιο 
                                                                                                            Τον Αξιότιμο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου 
                                                                                                            Κύριο Φερεντίνο Δημήτρη 
 

Θέμα: Γνωστοποίηση Ένδικων Μέσων         
 
Αξιότιμοι Κύριοι 
Σεβαστοί Δικαστές και Εισαγγελείς. 
 
Θέτω στη διάθεση Σας, προς γνώση Σας, το περιεχόμενο της βιβλιοδεσίας των εγγράφων, από ένδικα μέσα που 
άσκησα στο Πρωτοδικείο Ρόδου και συνοδευτικά της παρούσης,  περιέρχονται στα χέρια Σας. 
Εκ τούτων συνάγεται, για πολλοστή φορά,  ότι: 
Η Δικαιοσύνη στη Ρόδο τελεί υπό τον απόλυτο έλεγχο της μαφίας της Ρόδου, των κατάλοιπων της Ιταλικής 
κατοχής, της οικογένειας Μαντζόν (Manzon) και δη της μαμάς τους,  της Αλεξάνδρας Μαντζόν. 
Τούτο, για πολλοστή φορά, Σας εκθέτω, (απευθύνομαι στον θεσμό, καθώς τα πρόσωπα, όχι όλα,  έρχονται και 
παρέρχονται, αποφεύγοντας να βάλουν το δάκτυλο, επί των τύπον των ήλων) και μερικώς και ενδεικτικά μπορείτε 
να λάβετε γνώση, εκ των βιβλιοδετημένων εγγράφων που βρίσκονται εις χείρας Σας. 
Σε συνδυασμό με τον έλεγχο, που ασκεί στα δημόσια και τραπεζικά καταστήματα, έχοντας ορίσει σε βάθος 
δεκαετιών έναν έκαστο σε αυτά υπηρετούντα και δη αυτών σε  θέσεις ‘’κλειδιά’’, έχει αποκτήσει τεράστια δύναμη, 
που αποθαρρύνει τον οιοδήποτε να σκεφτεί να της εναντιωθεί. 
Τούτο πρέπει να προβληματίσει, ευρύτερα την Ελληνική Πολιτεία με όσα τα τελευταία χρόνια βιώνουμε και Εκείνοι 
που της προσέδωσαν αυτή την τεράστια δύναμη που έχει αποκτήσει και χρησιμοποιεί προς ίδιον όφελος και 
ενάντια σε κάθε έναν Έλληνα Πολίτη και δη Ρόδιο, ευτελίζοντας μας και ταπεινώνοντας μας, καλούνται να της την 
αφαιρέσουν.   
Δεν την εκτίμησε, δεν την σεβάστηκε και της προσέδωσε αλαζονεία και υπεροψία, το τίμημα των οποίων πρόκειται 
να πληρώσει, πριν αποδημήσει εις Κύριο. 
Τούτο, μόνο μέσα από το χώρο της  Δικαιοσύνης  μπορεί να συμβεί, και καλείστε όλοι οι συν αποδέκτες της 
παρούσης να συνδράμετε σε αυτό, με το κύρος και τη δύναμη των εξουσιών που η Ελληνική Πολιτεία Σας παρέχει. 
Τούτο δε, κατά μια έννοια δεν είναι επιλογή Σας, αλλά υποχρέωση Σας, καθώς  έχετε ορκιστεί για αυτό, να 
υπηρετείτε και να προστατεύετε το θεσμό της Δικαιοσύνης, την οποία διαφεντεύει, ευτελίζει και ταπεινώνει, προς 
ίδιον όφελος,  η υπέργηρος άμυαλη, (όπως τελικά την καθιστά το ινάτι της), δωσίλογη και κλέφτρα μαμά των 
κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής. 
    
Αξιότιμοι Κύριοι 
Σεβαστοί Δικαστές και Εισαγγελείς. 
 
Ένεκα των ανωτέρω και όχι μόνον αυτών, έχω αναλώσει τη ζωή μου στις Δικαστικές αίθουσες αμυνόμενος 
αδικοπραγιών, βιαιοπραγιών και ψευδών κατηγοριών, όχι πάντα αποτελεσματικά. 
Θα μπορούσα, αν τούτο Σεις μου το επιτρέψετε, επιλαμβανόμενοι των ανωτέρω  να διοχετεύσω τις όποιες γνώσεις 
μου και την όποια ενέργεια μου, στο αντικείμενο μου και στη δημιουργία οικογένειας. 
Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε μείνει ελάχιστοι Έλληνες στην Ελλάδα, της οποίας η εδαφική ακεραιότητα έχει αρχίσει 
να αμφισβητείτε, μάλιστα με γνώμονα τα ενεργειακά μας αποθέματα, τα οποία σημειωτέον,  εμείς οι Ρόδιοι 
οριοθετούμε.  
Ελπίζω ο συνειρμός των σκέψεων Σας, να Σας προσδώσει κατεύθυνση και το έναυσμα να ενεργήσετε. 
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Αξιότιμοι Κύριοι 
Σεβαστοί Δικαστές και Εισαγγελείς. 
 
Σχετικά με τα προσκομιζόμενα συνοδευτικά έγγραφα της παρούσης, επικαλούμαι την κατανόηση και μακροθυμία 
Σας, καθώς κατά τη συγγραφή τους,  ενίοτε εκφράζω την αγανάκτηση και την οργή μου. 
Σας βεβαιώνω,  δεν υπάρχει, καθοιονδήποτε έννοια, οτιδήποτε  μεμπτό  στο πρόσωπο μου, για να υπόκειμαι όσα 
περιέρχονται εις γνώση Σας.    
Σας θυμίζω δε, ότι οι άνθρωποι σταύρωσαν τον Χριστό.  
Ένα δε από τα πολλά που του καταμαρτυρούσαν ήταν ότι εργαζόταν και έκανε θαύματα κατά την ημέρα της αργίας 
του Σαββάτου. 
  
Αξιότιμοι Κύριοι 
Σεβαστοί Δικαστές και Εισαγγελείς. 
 
Το περιεχόμενο της βιβλιοδεσίας, που περιέρχεται εις γνώση Σας, περιλαμβάνει, τα κάτωθι ένδικα μέσα:  
 

1. Την Προσφυγή μου (σχετικό Α΄1), ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με αριθμό κατάθεσης 
80/30-04-2018 (σχετικό Α΄2),  κατά της απορριπτικής απόφασης της Προέδρου (Προϊσταμένης) Πρωτοδικών 
Ρόδου,  στο υπ’ αριθμόν 429/20-04-2018 αίτημα μου χορήγησης νομικής βοήθειας διορισμού δικηγόρου 
και δικαστικού επιμελητή, προκειμένου να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία, κατά του 
δικηγόρου Ρόδου Καρίκη Ευστράτιου, συνοδεία των σχετικών εγγράφων που σε αυτήν αναφέρονται. 

2. Τις προτάσεις μου (σχετικό Β΄) για την ανωτέρω Προσφυγή μου, κατατεθειμένες επί έδρας,  την 17-05-2018, 
μετά των σχετικών εγγράφων που σε αυτές αναφέρονται.  

3. Την Προσφυγή μου (σχετικό Γ΄1), ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με αριθμό κατάθεσης 
89/10-05-2018 (σχετικό Γ΄2),  κατά της απόφασης της Προέδρου (Προϊσταμένης) Πρωτοδικών Ρόδου, διά 
της υπ’ αριθμόν 145/04-05-2018 πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, διά της οποίας η Πρόεδρος 
(Προϊσταμένη) Πρωτοδικών Ρόδου, ανακάλεσε όλες τις πράξεις με τις οποίες μου χορηγείτο νομική βοήθεια 
διορισμού δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή προκειμένου να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης από 
αδικοπραξία κατά του διευθυντή του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Παπαντωνίου Ιωάννη.  
Τούτη συνοδεύεται από τα σχετικά έγγραφα που σε αυτήν αναφέρονται. 

4. Τις προτάσεις μου (σχετικό Δ΄) για την ανωτέρω Προσφυγή μου, κατατεθειμένες επί έδρας,  την 17-05-2018, 
μετά των σχετικών εγγράφων που σε αυτές αναφέρονται.  
 

Αξιότιμοι Κύριοι 
Σεβαστοί Δικαστές και Εισαγγελείς. 
 
ΔΕΝ     Σας ζητάω,  κατά νόμο να ενεργήσετε,  παρά μόνο αν τούτο κρίνετε Εσείς,  αυτεπαγγέλτως. 
  
Σημείωση: Ο όγκος των βιβλιοδετημένων εγγράφων που βρίσκεται εις χείρας Σας, είναι κυρίως σχετικά προς 
τεκμηρίωση, που δεν χρήζουν μελέτης, αλλά μερικής και φευγαλέας ανάγνωσης, (μιας ματιάς). 
  
Με τιμή. 
Θωμάς Χ. Σπανός.- 
    
                                                                                                                                                                                                          

 
 


