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Σπανός Θωμάς – Δημήτριος Του Χρήστου. 
                                                                                                                                            Προς Την  
       Ρόδος 16-05-2017                                                                                                     Δικηγόρο Ρόδου Κυρία Βελιάδη Ελλη  
 
Θέμα: Ενημέρωση με σκοπό την κατάθεση προτάσεων σε αίτηση αναστολής εκτέλεσης που συζητείται την  18-05-2017  
             με αριθμό πινακίου 13.  
 
Κυρία Βελιάδη. 
Ενόψει της συνάντησης μας, σήμερα περί ώρα 20:00, προκειμένου να προετοιμάσετε τις προτάσεις σας για την 
αναστολή εκτέλεσης κατά της 53/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, παρακαλώ λάβετε 
ενημέρωση του ιστορικού της υπόθεσης τεκμηριωμένα με τα ανάλογα σχετικά που συνοδεύουν την παρούσα. 
Παρακαλώ να το ‘’ενδύσετε’’ με τις νομικές σας γνώσεις, χωρίς να παραλείψετε    απολύτως τίποτα. 
Σας ζητώ να το ενσωματώσετε αυτούσιο, αν γίνετε και συνυπογράφω αν τούτο επιθυμείτε.      
Προς τούτο παρακαλώ όταν ολοκληρώσετε τις προτάσεις σας να μου τις στείλετε ηλεκτρονικά για να τις εγκρίνω. 
Να σας ενημερώσω ότι δεν χρειάζεται να εκτυπώσετε τίποτα από όσα ηλεκτρονικά σας αποστέλλω, καθώς τούτα 
πρόκειται να σας προσκομίσω κατά την επίσκεψή μου σε σας.  
Το σύντομο ιστορικό λοιπόν έχει ως ακολούθως. 

1. (Σχετικό 01). Διά της υπ’ αριθμόν 355/2012 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου αγωγής ο αντίδικος κατέθεσε 
αγωγή που ορίστηκε να συζητηθεί την 16-01-2014 με αριθμό πινακίου 33.  

2. (Σχετικό 02). Διά της 355/06-12-2013 αριθμού πρωτοκόλλου Πρωτοδικείου Ρόδου αιτήσεως μου, αιτήθηκα 
νομική βοήθεια επισυνάπτοντας τις αδικοπραξίες του αντιδίκου κατά εμού, ως σε αυτήν αναφέρω, με 
ξεκάθαρη, μεταξύ άλλων την αίτηση μου να αμυνθώ στην συγκεκριμένη αγωγή. 

3. (Σχετικό 03). Αυθημερόν δια της υπ’ αριθμόν 355/06-12-2013 Πράξεως Του Πρωτοδικείου Ρόδου ορίστηκε να 
μου παρέχει νομική βοήθεια η δικηγόρος Ρόδου κυρία Καραολάνη Ανθούλα. 

4. (Σχετικό 04). Μετά έξη (6) ημέρες, δια της υπ’ αριθμόν 362/12-12-2013 Πράξεως Του Πρωτοδικείου Ρόδου 
ορίστηκε να μου παρέχει νομική βοήθεια η δικηγόρος Ρόδου κυρία Καρίκα Γεωργία, καθώς υπήρξε αποποίηση 
της προηγουμένης. 

5. (Σχετικό 05). Μετά τέσσερις (4) ημέρες, διά της υπ’ αριθμόν 366/16-12-2013 Πράξεως Του Πρωτοδικείου Ρόδου 
ορίστηκε να μου παρέχει νομική βοήθεια η δικηγόρος Ρόδου κυρία Κυρμπάση Φωτεινή, καθώς υπήρξε 
αποποίηση της προηγουμένης. 

6.  (Σχετικό 06). Μετά είκοσι τρις (23) ημέρες, διά της υπ’ αριθμόν 3/08-01-2014 Πράξεως Του Πρωτοδικείου 
Ρόδου ορίστηκε να μου παρέχει νομική βοήθεια η δικηγόρος Ρόδου κυρία Βολονάκη Ιωάννα, καθώς υπήρξε 
αποποίηση της προηγουμένης. 

Κυρία Βελιάδη. 
7. (Σχετικό 07). Επειδή, αν και κατέθεσα εμπρόθεσμα, την 06-12-2013, την αίτηση μου για να μου παρασχεθεί 

νομική βοήθεια και επειδή διέβλεπα, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω,  ότι δεν επρόκειτο να έχω τη 
δυνατότητα να αμυνθώ στην αγωγή του αντίδικου κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 16-01-2014, θεώρησα 
φρόνιμο να καταθέσω νέο αίτημα, την 10-01-2014 ως υπενθύμιση, στο από 06-12-2013 αίτημα μου για να μου 
παρασχεθεί τουλάχιστον προς τούτο, νομική βοήθεια. 

8. (Σχετικό 08). Μετά τρις (3) ημέρες, διά της υπ’ αριθμόν 8/13-01-2014 Πράξεως Του Πρωτοδικείου Ρόδου 
ορίστηκε να μου παρέχει νομική βοήθεια για να αμυνθώ στην αγωγή του αντίδικου η κυρία Δασκαλάκη 
Δήμητρα, τρις (3) ημέρες πριν την συζήτηση της.  

Κυρία Βελιάδη. 
Ένεκα της αδυναμίας ενημέρωσης της δικηγόρου κυρίας Δασκαλάκη και δυνατότητας κατάθεσης προτάσεων η 
συζήτηση της αγωγής αναβλήθηκε με νέα ορισθείσα δικάσιμο την 15-01-2015. 

9. (Σχετικό 09). Την 21-11-2014, ως προκύπτει από την ηλεκτρονική αλληλογραφία μου, προσέγγισα την κυρία 
Δασκαλάκη προκειμένου να την ενημερώσω για την υπόθεση,  έγκαιρα,  ώστε να προετοιμαστούμε να 
αμυνθούμε στο πρωτόδικο δικαστήριο του αντίδικου. Η κυρία Δασκαλάκη, όπως προκύπτει από την 
ηλεκτρονική μεταξύ μας αλληλογραφία, με ενημέρωσε ότι αυτό θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου και τις 
προτάσεις πρόκειται να τις καταθέσει στις 15-12-2014. Τίποτα δεν προϊδέαζε την επισταμένη, απροειδοποίητη 
και επεισοδιακή αποποίηση της, που έλαβε χώρα  μεταγενέστερα και με άφησε ουσιαστικά έκθετο και 
ανήμπορο να αμυνθώ, για δεύτερη φορά, στην πρωτόδικη δίκη κατά του αντίδικου.  

10. (Σχετικό 10). Δια της υπ’ αριθμόν 9/13-01-2015   Πράξεως Του Πρωτοδικείου Ρόδου ορίστηκε να μου 
προσφέρει νομική βοήθεια ο δικηγόρος Ρόδου κύριος Πάππου Βασίλειος, για τις εκκρεμούσες αιτήσεις μου.    
Όμως,     επισταμένα,  τούτο αναφέρω μετά πλήρους γνώσεως, καθώς επαναλαμβανόμενη, μάλιστα πολλάκις,  
σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση, πόσο μάλλον αν συνοδεύεται και με πάγια και διαρκή αρνητική 
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συμπεριφορά, ο γραμματέας του Πρωτοδικείου κύριος Σοφιανόπουλος  ‘’παρέλειψε’’  να αναφέρει την 
επείγουσα νομική βοήθεια που χρειαζόμουνα για να αμυνθώ μετά τρις (3) ημέρες στην συγκεκριμένη αγωγή 
του αντιδίκου. Όταν τούτο διαπίστωσα, το ανέφερα στον κύριο Σοφιανόπουλο, ο οποίος μετά δυσφορίας 
μερίμνησε τη διόρθωση της, ως κατωτέρω.       

11. (Σχετικό 11). Την επομένη, διά της υπ’ αριθμόν 10/14-01-2015 Πράξεως Του Πρωτοδικείου Ρόδου, ορίστηκε να 
μου προσφέρει νομική βοήθεια, σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις μου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του 
αντιδίκου, για την οποία αιτούμαστε αναστολή εκτέλεσης, ο δικηγόρος Ρόδου κύριος Πάππου Βασίλειος. 

12. (Σχετικό 12). Την ίδια ημέρα, την 14-01-2015 παραδόθηκε, διά εκθέσεως επιδόσεως στον δικηγόρο Ρόδου 
κύριο Πάππου Βασίλειο η πράξη ορισμού του. Όμως και πάλι   ‘’κατά λάθος’’   αναγράφηκε αντί της ανωτέρω 
πράξεως δέκα (10), που αφορούσε την παροχή νομικής βοήθειας μου προκειμένου να αμυνθώ στην αγωγή 
του αντιδίκου, η πράξη εννέα (9) στην οποία παραλειπόταν η νομική βοήθεια που ζητούσα για τον αντίδικο 
και η οποία αντικαταστάθηκε με την δέκα (10). 

13. (Σχετικό 13). Τελικά την επομένη 15-01-2015 παρουσιάστηκε στο δικαστήριο ο κύριος Πάππου Βασίλης, ως 
εκπρόσωπός μου, όμως ως ήταν φυσικό αδυνατούσε να καταθέσει προτάσεις και δικάστηκα ερήμην ενόσω 
ήμουν παρόν, για λόγους δικονομικούς, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Δικαστηρίου ζήτησε από τον 
αντίδικο να συναινέσει σε αναβολή της δίκης προκειμένου να αμυνθώ, πράγμα που δεν έπραξε αν και ο ίδιος 
είναι νομικός και γνώριζε ότι δεν οφειλόταν σε εμένα η μη κατάθεση προτάσεων μου. 

14. (Σχετικό 14). Έχοντας μάθει ότι είχε εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 53/2015 απόφαση του δικαστηρίου, ζήτησα από το 
Πρωτοδικείο να λάβω αντίγραφο της, όμως η γραμματεία του Πρωτοδικείου μου είπε ότι δεν δύναμαι να 
αποκτήσω αντίγραφο της απόφασης. Τούτο με οδήγησε την 10-12-2015 να ζητήσω την αρωγή του δικηγόρου 
κυρίου Πάππου ο οποίος την 14-12-2015 δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα μου, αιτιολογώντας τη στάση του στο 
γεγονός ότι είχε αποποιηθεί των υποθέσεων μου, ως προκύπτει από την μεταξύ μας ηλεκτρονική 
αλληλογραφία. 

15. (Σχετικό 15). Τα μόλις ανωτέρω με οδήγησαν να καταθέσω διά της υπ’ αριθμόν 1254/17-12-2015 αιτήσεως μου  
θυμό και αγανάκτηση στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου, προκειμένου να μου επιδοθεί η υπ’ αριθμόν 53/2015 
απόφαση, ώστε να καταθέσω έφεση. 

16. (Σχετικό 16). Δια της υπ’ αριθμόν 19/22-01-2016 Πράξεως Του Πρωτοδικείου Ρόδου, μετά από σχετικό αίτημά 
μου ορίστηκε να μου παρέχει νομική βοήθεια η δικηγόρος Ρόδου κυρία Καρακατσάνη Αγγέλα, την οποία ως εκ 
των ανωτέρω εύλογα προκύπτει και διαβλέποντας τουλάχιστον την  επιμέλεια της, ενημέρωσα πλήρως 
σφαιρικά και τεκμηριωμένα προκειμένου με τη συνδρομή του χρόνου, καθώς δεν υπήρχε προθεσμία, να 
προετοιμάσει την έφεση μου, την οποία γνωρίζετε και κατωτέρω σας εκτίθεται εκ νέου. 

17. (Σχετικό 17). Την 31-01-2017 μου επιδόθηκε η υπ’ αριθμόν 53/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Ρόδου, διά του δικαστικού επιμελητή κυρίου Καρακόπουλου Μιχάλη. 

18. (Σχετικό 18). Αμέσως ενημέρωσα την κυρία Καρακατσάνη Αγγέλα η οποία κατέθεσε εμπρόθεσμα την υπ’ 
αριθμόν 15/02-02-2017 έφεση κατά της ανωτέρω 53/2015 απόφασης. 

19. (Σχετικό 19). Διά της υπ’ αριθμόν 34/01-02-2017 Πράξεως του Πρωτοδικείου Ρόδου, μετά από σχετικό αίτημα 
μου, ως γνωρίζετε κυρία Βελιάδη, οριστήκατε να μου παρέχετε νομική βοήθεια προκειμένου να καταθέσω 
αναστολή εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης. 

20. (Σχετικό 20). Ως γνωρίζετε καταθέσατε, μετ εμού, την με αριθμό 18/03-02-2017 αίτηση αναστολής εκτέλεσης 
της 53/2015 απόφασης Του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

21. (Σχετικό 21). Τούτη διά της υπ’ αριθμόν 8618/03-02-2017 έκθεσης επιδόσεως, του Δικαστικού επιμελητή Του 
Εφετείου Δωδεκανήσου Κόκκαλη Χρυσόστομου, επιδόθηκε στον αντίδικο. 

22. (Σχετικό 22). Διά της υπ’ αριθμόν 15/01-03-2017 Πράξεως Της Αξιότιμης Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, μετά 
από σχετικό αίτημα μου, ορίστηκε να μου παρέχει νομική βοήθεια προκειμένου να προσδιοριστεί και 
συζητηθεί η ανωτέρω 15/02-02-2017 κατατεθειμένη έφεση μου. 

23. (Σχετικό 23). Διά του υπ’ αριθμόν 69/21-03-2017 βιβλίου καταθέσεως Του Εφετείου Δωδεκανήσου κατατέθηκε 
η ανωτέρω έφεση μου και πρόκειται να δικαστεί την 12-01-2018 στο Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου. 

24. (Σχετικό 24). Διά της υπ’ αριθμόν 9163/28-04-2017 έκθεσης επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του 
Εφετείου Δωδεκανήσου κυρίας Αρώνη Βασιλικής επιδόθηκε η ανωτέρω 69/21-03-2017 έφεση μου στον 
αντίδικο. 

 
Κυρία Βελιάδη. 
(Σχετικά 25,α,β,γ,δ). 
Ως (σχετικό 25,α) σας προσκομίζω φωτοτυπία της αστυνομικής μου ταυτότητας, μήπως σας χρειαστεί. 
Ως (σχετικό 25,β) σας προσκομίζω αντίγραφο του εκκαθαριστικού μου εκδόσεως 12-07-2016 ποσού 421,5€.  
Ως (σχετικό 25,γ) σας προσκομίζω αντίγραφο του εκκαθαριστικού μου εκδόσεως 31-07-2015 ποσού 63,10€.  
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Ως (σχετικό 25,δ) σας προσκομίζω αντίγραφο του εκκαθαριστικού μου εκδόσεως 31-10-2014 ποσού 993,95€.  
 
Κυρία Βελιάδη. 
Είναι αυτονόητη και αυταπόδεικτη, εκ των ανωτέρω ότι μεθοδεύτηκε δικονομικά η αδυναμία μου να αμυνθώ στην 
ουσιαστικά υπεξαίρεση που επιχειρεί διαρκώς κατά εμού με επιμονή ο αντίδικος. 
Προσπαθεί αμαχητί να προσποριστεί παρανόμως και αδίκως  οικονομικό όφελος από εμένα. 
Με έχει βλάψει με τις τρις υποθέσεις μου που χειρίστηκε αμειβόμενος αδρά από εμένα και συνεχίζει ακάθεκτος 
εκμεταλλευόμενος τις δικονομικές μεθοδεύσεις.        
 
 Κυρία Βελιάδη. 
Παρακαλώ πολύ προσαρμόστε, χωρίς να αφαιρέσετε τίποτα από τα ανωτέρω, τη νομική σας γνώση στο ιστορικό 
που στην παρούσα σας εκθέτω και ζητείστε από το Σεβαστό Δικαστήριο που πρόκειται να εξετάσει την αναστολή 
της εκτέλεσης της 53/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, να την αναστείλει μέχρις  αποφάσεως 
επί της εφέσεως μου. 
Επιπρόσθετα θέστε στο Σεβαστό Δικαστήριο την οικονομική κατάσταση τη δική μου και του αντιδίκου.  
Εκείνος ουδόλως πρόκειται να βλαφτεί από την αναστολή της, εν αντιθέσει με εμένα που βιοπορίζομαι με 
δανεικά, ως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς από τα εκκαθαριστικά που σας προσκομίζονται και πρέπει να 
επικαλεστούμε στο δικαστήριο. 
 
Σας ευχαριστώ για την κατανόηση σας και είμαι εν αναμονή των προτάσεων σας με βάσει τα ανωτέρω. 
 
Με εκτίμηση. 
Σπανός Χ. Θωμάς.- 
                                   
 

 
  

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


