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Ενημέρωση  Δικαστικής Υπόθεσης 
(Περί κατάθεσης αγωγής αποζημίωσης από αδικοπραξία κατά του διευθυντή   

του Ι.Κ.Α. Ρόδου Παπαντωνίου Ιωάννη). 
 

Του  
Σπανού Θωμά - Δημήτριου Του Χρήστου, για λογαριασμό του ιδίου και 

της μονοπρόσωπης εταιρείας του ‘’ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ’’ 
 

Προς 
Τον  δικηγόρο Ρόδου κύριο Ταμπάκη Κωνσταντίνο 

(Ορισθείς διά της υπ’ αριθμόν 304/18-09-2017 πράξεως του Πρωτοδικείου Ρόδου,  
να παρέχει, την προς τούτο, νομική βοήθεια). 

 
Κύριε Ταμπάκη. 
Πρωτίστως σας ευχαριστώ, για την αποδοχή του διορισμού σας. 
 
Κύριε Ταμπάκη. 
Κατωτέρω σας παραθέτω τα σχετικά έγγραφα, για κατανόηση και τεκμηρίωση της συγκεκριμένης δικαστικής  
υπόθεσης, με τον ανάλογο, προς τούτο, σχολιασμό.   
Πιθανόν να κρίνεται ότι κάποια από αυτά είναι εκ του περισσού.  
Σεις θα κρίνεται τα αναγκαία,    για την      ισχυρή στοιχειοθέτηση     της υπόθεσης.  
Εννοείται ότι η αρίθμηση τους, επιδέχεται την δική σας μεταβολή στη δική σας νομική σκέψη. 
Σε κάθε περίπτωση, είμαι στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση η προσκόμιση οιουδήποτε αποδεικτικού 
εγγράφου που σεις κρίνετε, ότι πρόκειται να προσφέρει στη υπόθεση.  
Σας προσκομίζω αντίγραφα των φύλλων του κτηματολογίου κρίνοντας ότι η κατάδειξη είναι απλούστερη και 
ποιο κατανοητή, σε σχέση με τις πολυσέλιδες συμβολαιογραφικές πράξεις.  
Τούτες, αν κρίνετε ότι χρειάζεστε, είναι στη διάθεση σας.   
Προτιμητέα, από εμένα,  η μεταξύ μας ηλεκτρονική επικοινωνία. 
 
Πιθανόν να διαπιστώσετε συχνές επαναλήψεις στην γλαφυρή και αναλυτική έκθεση της υπόθεσης με 
αναφορά στην μεγάλη εικόνα που αυτή εξελίχτηκε. 
Δείξτε κατανόηση, είναι απόρροια της μεγάλης αγανάκτησής μου, που ευτυχώς εκδηλώνεται στην συγγραφή 
και περιγραφή, όσων διενεργήθηκαν. 
Εξ’  άλλου, τούτο προσφέρει στην πλήρη γνώση της. 
 
Δεχθείτε,  άμεσα κατωτέρω, μικρή εισαγωγή στην υπόθεση μας. 
Η ροή της ενημέρωσης σας, πρόκειται να σας προσφέρει την πλήρη κατανόηση της, 
 κατά την παράθεση των σχετικών και του σχολιασμού τους. 
Σε κάθε περίπτωση είμαι στη διάθεσή σας,   για τις όποιες διευκρινήσεις,  προς πλήρη κατανόηση σας.  
    
Η αγωγή αδικοπραξίας μας, εδράζει στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3812/2008 και υπ’ αριθμόν 1/2008 
(σχετικό 24), παράνομο και καταχρηστικό πρόγραμμα Δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης 
περιουσίας του οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου και δη του Ι.Κ.Α. Ρόδου Ιωάννη Μανουσέλλη που 
διενήργησε το Ι.Κ.Α. Ρόδου, κατά εντολή του Διευθυντή του Παπαντωνίου Ιωάννη. 
 
Τούτο κατά εντολή του Διευθυντή του διενεργήθηκε έως και του 3ου επαναληπτικού, καταδεικνύοντας διά 
αυτού και όσων κατωτέρω πρόκειται να γνωρίσετε, μεγάλη επιμονή, υπέρμετρη αδιαλλαξία και  καθολική 
απαξία Αρχών και Θεσμών στους οποίους προσέφυγα για προστασία μου, μάλιστα στα ύπατα Αξιώματα 
τούτων στη κεντρική εξουσία της χώρας, ως ενδεικτικά και μερικώς πρόκειται εκ της παρούσης ενημέρωσης 
μου να λάβετε γνώση. 
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Τούτοι διενεργούνταν με δύο κατασχέσεις: 
α)την 4509/1996 του Δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Μιχαήλ Μελλίνη και  
β) την 176/2001 του Δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Αναστάσιου Παντελή. 
 
Λόγος γίνετε όσον αφορά την κατάσχεση 176/2001, καθώς ως κατωτέρω πρόκειται να λάβετε γνώση η 
4509/1996 είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση και ως εκ τούτου παράνομα συμπεριλαμβανόταν σε 
πρόγραμμα πλειστηριασμού. 
Σε αυτό πλειστηριάζονταν πέντε (5) οριζόντιες ιδιοκτησίες, στις τρις (3) εκ των οποίων, η αναγκαστική 
κατάσχεση 176/2001, δεν ήταν δυνατόν να εγγραφεί,  στις     ΓΑΜΜΑ (Γ),      ΨΙ (Ψ),     ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ),    καθώς: 
Όσον  αφορά την οριζόντια  (Γ),  όπως κατωτέρω πρόκειται να γνωρίσετε,  δεν ανήκει στον οφειλέτη του Ι.Κ.Α. 
Ρόδου, κατά την επιβολή της αναγκαστικής κατάσχεσης  176/2001. 
Όσον  αφορά τις    (Ψ),    (ΨΗ),      όπως κατωτέρω πρόκειται να γνωρίσετε,  τούτες δεν προέρχονται από τα 
κατασχεμένα ποσοστά στις οποίες η αναγκαστική κατάσχεση   176/2001,  επιβλήθηκε. 
 
Εκ των ανωτέρω οριζόντιων ιδιοκτησιών οι δύο (2), είναι δικές μου, οι :      ΓΑΜΜΑ  (Γ)    και      ΨΙ ΗΤΤΑ  (ΨΗ).  
Η συγκεκριμένη κατάσχεση, 176/2001, όπως κατωτέρω πρόκειται να γνωρίσετε,  όσον αφορά τις οριζόντιες 
ιδιοκτησίες   (Ψ),    (ΨΗ),   επιβλήθηκε στα   ΩΜΕΓΑ (Ω)   παρακρατημένα 50‰ ποσοστά του κτιρίου   ΒΗΤΑ (Β)     
για προσθήκη ορόφου και οι οριζόντιες ιδιοκτησίες    (Ψ),    (ΨΗ)    προέρχονται από τα   (Ψ)   παρακρατημένα 
50‰ ποσοστά του κτιρίου    ΑΛΦΑ (Α)      για προσθήκη ορόφου, όπως ευκρινώς αναφέρεται στην αρχική 
οριζόντια 1212/10-07-1991 (σχετικό 10, 9ο φύλλο).    
 
Οι  ανωτέρω αναφερόμενοι  και κατωτέρω εκτιθέμενοι παράνομοι και καταχρηστικοί πλειστηριασμοί του 
Ι.Κ.Α Ρόδου, όπως κατωτέρω πρόκειται να γνωρίσετε,  στόχο είχαν αποκλειστικά την υφαρπαγή της 
ιδιοκτησίας μου, προς προσφορά εκδούλευσης,  (το σωστό είναι ότι κατά εντολή του και δη της μαμάς του, ο 
διευθυντής του Ι.Κ.Α. Ρόδου ενήργησε),    σε όμορο με την ιδιοκτησία μου,   ενός κανακάρη ιδιοκτήτη,  κάποιου 
Μαντζόν Ανδρέα,    για να νομιμοποιήσει την παράνομη δική του ιδιοκτησία. 
 
Σε αυτήν έχει,   μεταξύ άλλων,    συνιδιοκτήτες: 
 
Τον Μανουσέλη Ιωάννη για τις οφειλές του οποίου διενεργήθηκαν  οι παράνομοι και καταχρηστικοί 
πλειστηριασμοί του Ι.Κ.Α. Ρόδου και 
Την ‘’ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΉ ΑΕ’’ στη οποία ανήκουν οι λοιπές οριζόντιες ιδιοκτησίες που πλειστηριάζονταν στους 
συγκεκριμένους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του Ι.Κ.Α. Ρόδου. 
Τούτη η εταιρεία είχε ως πρόεδρο τον Μανουσέλλη Ιωάννη, ο οποίος μεταβίβασε μέρος της ιδιοκτησίας του 
σε αυτήν  προκειμένου να αποφύγει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, προς το Δημόσιο και λοιπούς ιδιώτες. 
 
Εν προκειμένω ταιριάζει η λαϊκή παροιμία: «Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς». 
 
 Ως εκ των ανωτέρω, σας παραθέτω τα κάτωθι: 

1. Την υπ’ αριθμόν 4509/1996 αναγκαστική κατάσχεση του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου 
Ρόδου Μιχάλη Μελλίνη. 
 

2. Την υπ’ αριθμόν 391/2005 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές) η 
οποία ακυρώνει την ανωτέρω 4509/18-03-1996 κατασχετήρια έκθεση του δικαστικού επιμελητή του 
Πρωτοδικείου Ρόδου Μιχαήλ Μελλίνη. 
 

3. Την με αριθμό 969/04-05-2009 πρωτοκόλλου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία 
βεβαιώνει ότι το Ι.Κ.Α. Ρόδου έχει λάβει γνώση,   από την 27-10-2006,  της ακύρωσης της 4509/1996 
(σχετικό 1) αναγκαστικής κατάσχεσης και παρόλα αυτά προβαίνει στο 3812/2008 (σχετικό 24) 
παράνομο και καταχρηστικό πρόγραμμα πλειστηριασμού με σκοπό την υφαρπαγή της περιουσίας 
μου. 
 

4. Την υπ’ αριθμόν 3887/2015 απόφαση του Συμβουλίου Της Επικρατείας (Τμήμα Στ’), με την οποία 
απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης της υπ’ αριθμόν 506/2009 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού 
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Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία απορρίφτηκε  έφεση του Ι.Κ.Α. Ρόδου κατά της υπ’ αριθμόν 
391/2005 (σχετικό 2) απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. 
 

5. Την υπ’ αριθμόν 176/2001 αναγκαστική κατάσχεση του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου 
Ρόδου Αναστάσιου Παντελή. 
Τούτη επιβλήθηκε, αναφέροντας συνοπτικά και περιεκτικά,   στα    ΩΜΕΓΑ  (Ω)   παρακρατούμενα 
ποσοστά 50‰ για προσθήκη ορόφου στο κτίριο   ΒΗΤΤΑ  (Β)   και στα 200‰ (που είναι 130‰, όπως 
κατωτέρω πρόκειται να γνωρίσετε) παρακρατούμενα για ανακατανομή  ποσοστά,  πέραν των κτιρίων  
ΑΛΦΑ  (Α)  και  ΒΗΤΤΑ  (Β).    
  

6. Αντίγραφο του φύλλου του κτηματολογικού βιβλίου, όπου διά της υπ’ αριθμόν 4606/26-03-2006 
πράξεως του κτηματολογίου Ρόδου, έχει εγγραφεί η ανωτέρω 176/20-03-2001 αναγκαστική 
κατάσχεση, του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Αναστάσιου Παντελή, για λογαριασμό 
του Ι.Κ.Α. Ρόδου,  στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου,   ελλιπώς. 
 

7. Αντίγραφο του φύλλου του κτηματολογικού βιβλίου, όπου παρανόμως και για παράνομο σκοπό,   διά 
της άνευ αριθμού πράξεως του κτηματολογίου Ρόδου την 26-05-2009 συμπληρώθηκε,  μεταξύ και 
άλλων,   διόρθωση της ανωτέρω αναγκαστικής κατάσχεσης 176/20-03-2001 του δικαστικού επιμελητή 
του Πρωτοδικείου Ρόδου Αναστάσιου Παντελή. 
 
Κύριε Ταμπάκη. 
Σχετικά με την συγκεκριμένη κατάσχεση πρέπει να αναφέρουμε τα εξής: 
 
Α) Η συγκεκριμένη κατάσχεση δεν μπορεί να εγγραφεί στα 200‰ παρακρατούμενα ποσοστά για  
     ανακατανομή πέραν των κτιρίων   ΑΛΦΑ  (Α)   και   ΒΗΤΤΑ  (Β),   διότι διά της υπ’ αριθμόν 2827/14- 
     02-1997 (σχετικό 8) συμβολαιογραφικής πράξεως της συμβολαιογράφου Κώττης Χρυσάνθης, που   
     εγγράφτηκε στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου διά της υπ’ αριθμόν 1530/21-02-1997  
     (σχετικό 8)  πράξεως του κτηματολογίου Ρόδου, έχουν ήδη ανακατανεμηθεί  από αυτά τα 70‰ και  
     έχουν  δημιουργήσει το κτίριο  ΓΑΜΜΑ  (Γ)   (σχετικό 8).   
     Ως εκ τούτου η αναγκαστική κατάσχεση 176/2001 δύναται να είναι εγγραμμένη μόνο στα 130‰  
     παρακρατούμενα,  για ανακατανομή, ποσοστά πέραν τον κτιρίων    ΑΛΦΑ  (Α)  ,  ΒΗΤΤΑ  (Β)   και  
     τώρα  του ΓΑΜΜΑ  (Γ).  
 
Β) Κατά την μετεγγραφή της στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου παραλείπεται η εγγραφή  
     της επί των παρακρατημένων 200‰,  (που ως ανωτέρω σας εκτέθηκε είναι 130‰), προς  
     ανακατανομή  ποσοστών,  πέραν των κτιρίων    ΑΛΦΑ  (Α),     ΒΗΤΤΑ  (Β)   και τώρα     ΓΑΜΜΑ  (Γ),     
     (σχετικό 6). 
 
Γ) Τούτη τη διόρθωση, παράνομα έρχονται να συμπληρώσουν στο κτηματολόγιο Ρόδου, δια της άνευ 
    αριθμού  πράξεως καταχώρησης, την 26-05-2009, (σχετικό 7)  προ του 3ου επαναληπτικού  
    παράνομου και καταχρηστικού προγράμματος πλειστηριασμού, του Ι.Κ.Α. Ρόδου, που διενεργείτο  

                  την  17-06-2009 (σχετικό 31), με το ίδιο λάθος  εγγραφής της   176/2001,  στα 200‰    αντί των 130‰    
                  παρακρατημένων για ανακατανομή ποσοστών, με σκοπό να     ‘’αξιοποιήσουν’’    το γεγονός της  
                  παράλειψης της εγγραφής της,   στην αρχική καταχώρηση  στους καταλόγους του κτηματολογίου   
                  Ρόδου (σχετικό 6).      
                  Η συγκεκριμένη    ‘’αξιοποίηση’’   συμπληρωμένη την 26-05-2009 (σχετικό 7), είχε σκοπό να  
                  ‘’καταδείξει’’,    ότι η συγκεκριμένη 176/2001  αναγκαστική κατάσχεση, είναι εγγραμμένη και στο   
                  κτίριο    ΓΑΜΜΑ  (Γ)    που παντελώς παράνομα και  καταχρηστικά συμπεριλαμβανόταν στους  
                  παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του  Ι.Κ.Α. Ρόδου, μάλιστα προκλητικότατα,  
                  ένεκα του χρόνου επιβολής της, καθώς: 
     Η 176/20-03-2001 αναγκαστική κατάσχεση καταχωρήθηκε στους καταλόγους του κτηματολογίου   
                  την 26-03-2001 (σχετικό 6) 
                  Ενώ η αγοραπωλησία των μεν  (ΓΙ1) & (ΓΙ2) καταχωρήθηκε την 21-02-1997 (σχετικό 8).  
                  Των δε (ΓΑ1), (ΓΑ2), (ΓΒ1), (ΓΒ2), (ΓΒΔ) καταχωρήθηκε την 07-09-1998 (σχετικό 9).  
                  Ως εκ των μόλις ανωτέρω αναφερομένων, ολόκληρη η οριζόντιος    ΓΑΜΜΑ  (Γ)   δεν ανήκε στον   
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                  οφειλέτη του Ι.Κ.Α. Ρόδου κατά την επιβολή της 176/2001 αναγκαστικής κατάσχεσης.  
                  

 Κύριε Ταμπάκη. 
                  Πρέπει να σας αναφέρω ότι η ανωτέρω ελλιπής εγγραφή της  176/2001 αναγκαστικής κατάσχεσης  
                  στους καταλόγους του κτηματολογίου (σχετικό 6), η οποία παρανόμως συμπληρώθηκε την 26-05-    
                  2009 (σχετικό 7),   τελικά      ‘’αξιοποιήθηκε’’,     καθώς     ‘’ευδοκίμησε’’,      στη αίτηση αναστολής  
                  του  3ου  παράνομου και καταχρηστικού πλειστηριασμού  του Ι.Κ.Α. Ρόδου,  όπου τα ένδικα μέσα  
                  στα  οποία  προσέφυγα,    για προστασία μου,   κυρίως ένεκα τούτου,   απορρίφθηκαν. 

 
8. Αντίγραφο του φύλλου του κτηματολογικού βιβλίου, όπου είναι εγγραμμένο το υπ’ αριθμόν 2829/20-

02-1997 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κώτης Χρυσάνθης με το οποίο πωλήθηκαν οι 
οριζόντιες ιδιοκτησίες   (ΓΙ1),   (ΓΙ2)   και συνεπώς δεν ήταν δυνατόν να εγγραφεί σε αυτές  η 
αναγκαστική κατάσχεση 176/2001 του Ι.Κ.Α. Ρόδου, για οφειλές του Μανουσέλη Ιωάννη, καθώς δεν 
ανήκουν σε αυτόν πλέον. 
Στο ίδιο φύλλο, αμέσως πάνω από την συγκεκριμένη εγγραφή είναι διά της υπ’ αριθμόν 1530/21-02-
1997 πράξεως του κτηματολογίου καταχωρημένη η υπ’ αριθμόν 2827/14-02-1997 συμβολαιογραφική 
πράξη της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης διά της οποίας συστάθηκε ολόκληρη η οριζόντιος   
ΓΑΜΜΑ  (Γ). 
   

9. Αντίγραφο του φύλλου του κτηματολογικού βιβλίου, όπου είναι εγγραμμένο το υπ’ αριθμόν 3111/28-
07-1998 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κώτης Χρυσάνθης με το οποίο πωλήθηκαν οι 
οριζόντιες ιδιοκτησίες  (ΓΑ1),  (ΓΑ2),  (ΓΒ1),  (ΓΒ2),  (ΓΒΔ)   και συνεπώς δεν ήταν δυνατόν να εγγραφεί 
σε αυτές  η αναγκαστική κατάσχεση   176/2001 του Ι.Κ.Α. Ρόδου, για οφειλές του Μανουσέλη Ιωάννη, 
καθώς δεν ανήκουν σε αυτόν πλέον. 
 

10. Την υπ’ αριθμόν 1212/10-07-1991 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της 84 κτηματολογικής 
μερίδας γαιών Ρόδου, όπου σε αυτήν, μεταξύ άλλων,  περιγράφονται τα αρχικά κτίρια   ΑΛΦΑ  (Α)   
και    ΒΗΤΑ  (Β)    συνολικών ποσοστών ιδιοκτησίας επί όλου του ακινήτου 400‰,   έκαστο.  
 
Στο τέλος της περιγραφής εκάστου κτιρίου παρακρατείτε: 
Για μεν το κτίριο    ΑΛΦΑ  (Α)   50‰ παρακρατούμενο ποσοστό για προσθήκη ορόφου 
χαρακτηριζόμενο ως    ΨΙ  (Ψ). 
Για δε το κτίριο    ΒΗΤΤΑ  (Β)    50‰ παρακρατούμενο ποσοστό για προσθήκη ορόφου 
χαρακτηριζόμενο ως   ΩΜΕΓΑ  (Ω). 
 

11. Αντίγραφο του φύλλου του κτηματολογικού βιβλίου, όπου διά της υπ’ αριθμόν 9407/15-10-1992 
πράξη του κτηματολογίου έχει εγγραφεί σε αυτό η ανωτέρω 1212/10-07-1991 (σχετικό 10) πράξη 
σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της 84 κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου. 
 

12. Αντίγραφο του φύλλου του κτηματολογικού βιβλίου, όπου διά της υπ’ αριθμόν 9352/09-10-2003 
καταχωρείτε η υπ’ αριθμόν  4103/03-10-2003 πράξη σύστασης μερικότερης ανακατανομής της 
συμβολαιογράφου Κώττη Χρυσάνθης στα βιβλία του κτηματολογίου Ρόδου. 
Με την συγκεκριμένη συμβολαιογραφική πράξη ανακατανέμονται τα παρακρατημένα 50‰    ΨΙ  (Ψ) 
του κτιρίου   ΑΛΦΑ  (Α)    και δημιουργείτε το μελλοντικό κτίριο    ΨΙ  (Ψ)    που θα ανεγερθεί ύπερθεν 
του κτιρίου   ΑΛΦΑ  (Α),  ως έχει οριστεί στην ανωτέρω αρχική οριζόντια 1212/10-07-1991 (σχετικό 10, 
9ο φύλλο).  
Κατά αυτήν την σύσταση δημιουργείτε ο μελλοντικός βιομηχανικός χώρος του πέμπτου ορόφου υπό 
στοιχείο πίνακα     ΨΙ ΕΨΙΛΟΝ  (ΨΕ)     ποσοστού συνιδιοκτησίας επί όλου του ακινήτου  49,73‰.  
 
Κύριε Ταμπάκη. 
Πρέπει σε αυτό το σημείο να γίνει απλή αναφορά του λάθους στην πρόσθεση που έχουν κάνει στη 
σύσταση της συγκεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας, καθώς αυτά είναι στην πραγματικότητα 49,76‰. 
Σημασία έχει για εμάς στην προκειμένη  περίπτωση η κατάδειξη των ποσοστών  (ΨΕ)  του κτιρίου   (Ψ) 
από τα παρακρατημένα ποσοστά 50‰ για προσθήκη ορόφου στο κτίριο   (Α).   
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13. Αντίγραφο του φύλλου του κτηματολογικού βιβλίου, όπου διά της υπ’ αριθμόν 11833/07-10-2005 
πράξεως του κτηματολογίου Ρόδου, έχει καταχωρηθεί η 4222/29-09-2005 πράξη σύστασης οριζοντίου 
ιδιοκτησίας, δημιουργώντας το μελλοντικό κτίριο     ΨΙ  ΗΤΤΑ  (ΨΗ),       εκ των       ΨΙ  ΕΨΙΛΟΝ  (ΨΕ)       
εναπομεινάντων   49,73‰,   (που στην πραγματικότητα είναι 49,76‰),     ποσοστών της ανωτέρω    
4103/03-10-2003  (σχετικό 12) πράξεως μερικότερης ανακατανομής, όπου συστάθηκε η οριζόντια του 
κτιρίου   ΨΙ  (Ψ).     
 

14. Αντίγραφο του φύλλου του κτηματολογικού βιβλίου, όπου διά της υπ’ αριθμόν 11835/07-10-2005 
πράξεως του κτηματολογίου έχει καταχωρηθεί στους καταλόγους του το υπ’ αριθμόν 4223/04-10-
2005 πωλητήριο συμβόλαιο με το οποίο απέκτησα τις ανωτέρω δημιουργημένες οριζόντιες 
ιδιοκτησίες του μελλοντικού κτιρίου    ΨΙ ΗΤΤΑ  (ΨΗ)      στην εταιρεία μου    ‘’ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ’’. 

 
Κύριε Ταμπάκη. 
 
Έως και αυτού του σημείου, πριν υπεισέρθω στους πλειστηριασμούς,  σας γίνετε ανωτέρω αναφορά στις 
αναγκαστικές κατασχέσεις με τις οποίες τούτοι διενεργήθηκαν προκειμένου να γνωρίσετε και να κατανοήσετε 
ότι τούτοι ήσαν παράνομοι και καταχρηστικοί, καθώς: 
 Η  μεν 4509/1996, ως ανωτέρω γνωρίσατε,  ήταν ακυρωμένη με δικαστική απόφαση, μάλιστα οριστικά και 
αμετάκλητα  και συνεπώς παράνομα και καταχρηστικά διενεργείτο διά αυτής πρόγραμμα πλειστηριασμού. 

Η δε 176/2001 όσον αφορά την οριζόντια   (Γ)  δεν ήταν δυνατόν σε καμία περίπτωση να επιβληθεί επί αυτής,  
καθώς δεν ανήκε στον οφειλέτη του Ι.Κ.Α. Ρόδου κατά την επιβολή και καταχώρηση της στους καταλόγους 
του κτηματολογίου Ρόδου. 
Όσον αφορά την οριζόντια      ΨΙ  ΗΤΤΑ   (ΨΗ)       δεν είχε επιβληθεί στα ποσοστά από τα οποία προερχόταν.  
Τούτη, ως ανωτέρω σας εκτέθηκε προέρχεται από τα      ΨΙ  ΕΨΙΛΟΝ   (ΨΕ)    του κτιρίου      ΨΙ   (Ψ),      που 
δημιουργήθηκε από τα       ΨΙ   (Ψ)         50‰ παρακρατημένα ποσοστά για προσθήκη ορόφου στο κτίριο     
ΑΛΦΑ   (Α)        (σχετικό 10, 9ο φύλλο).    
 
Κύριε Ταμπάκη. 
 
Πρέπει να σας αναφέρω ότι στο κτηματολόγιο,  πέραν των ανωτέρω παρανομιών που σας εκτίθενται, 
δημιουργήθηκαν περαιτέρω αλχημείες προκειμένου να παρουσιάσουν ότι η οριζόντια μου        ΨΙ  ΗΤΤΑ   
(ΨΗ)        προέρχεται από τα κατασχεμένα ποσοστά του Ι.Κ.Α. Ρόδου, ώστε κατά ελάχιστο να δικαιολογήσουν 
τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς. 
Απέφυγα να σας εκθέσω τούτες τις αλχημείες,    για να μην επιβαρύνω τη σκέψη σας,    έτη περισσότερο. 

Ωστόσο,      προς ενίσχυση και της πίστης  σας,     πλέον της γνώσεως σας,      από τα  ανωτέρω εκτιθέμενα,  
σχετικά  με το γεγονός ότι η οριζόντια     ΨΙ  ΗΤΤΑ   (ΨΗ)    προέρχεται από τα      ΨΙ  ΕΨΙΛΟΝ  (ΨΕ)     ποσοστά 
του κτιρίου     ΨΙ  (Ψ)      του κτιρίου    ΑΛΦΑ  (Α)     και δεν έχει επιβληθεί σε αυτήν η αναγκαστική κατάσχεση   
176/2001, τα κάτωθι: 

15. Την από 03-09-2009 κτηματολογική έρευνα του δικηγόρου Ρόδου Γιώργου Γρηγ. Μαυρομμάτη στην 
οποία για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες μου   (ΨΗΙ1),   (ΨΗΙ2),   (ΨΗΑ1),   (ΨΗΑ2),   (ΨΗΒ1),   (ΨΗΒ2),  
(Αέρινη στήλη),   βεβαιώνει βάρη: ΟΥΔΕΝ. 
 

16. Την από 04-11-2010 κτηματολογική έρευνα του δικηγόρου Ρόδου Μιχάλη Εμμ. Τεχνίτη στην οποία για 
τις οριζόντιες ιδιοκτησίες μου   (ΨΗΑ1),   (ΨΗΒ1)   βεβαιώνει ότι είναι ελεύθερες από κάθε βάρος. 
 

17. Την από 19-11-2010 κτηματολογική έρευνα του δικηγόρου Ρόδου Μιχάλη Εμμ. Τεχνίτη στην οποία για 
τις οριζόντιες ιδιοκτησίες μου   (ΨΗΑ1),   (ΨΗΑ2)   βεβαιώνει ότι είναι ελεύθερες βαρών. 
 

18. Την υπ’ αριθμόν 1767/01-10-2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου διά της οποίας 
εγγράφεται προσημείωση υποθήκης για το ποσόν των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€) στις οριζόντιες 
ιδιοκτησίες   (ΨΗΙ1),   (ΨΗΙ2)   προς διασφάλιση της συνεργασίας της εταιρείας μου ‘’ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 
ΕΠΕ’’ με την ‘’ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ’’ και για τον λόγο της εξασφάλισης των απαιτήσεων της 
δεύτερης από την πρώτη, από την μεταξύ τους συνεργασία. 
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19. Το από 12-05-2014 σημείωμα, καθώς ευρισκόμαστε σε αντιδικία,  της ‘’ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΑΕ’’ 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, όπου στην τρίτη (3η) σελίδα γίνετε αναφορά σχετικά 
με τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι δικηγόροι της συγκεκριμένης εταιρείας για τις οριζόντιες 
ιδιοκτησίες μου, προκειμένου να προχωρήσουν σε αίτηση τους σχετικά με προσημείωση για σύναψη 
μεταξύ μας συνεργασίας, όπου και εκδόθηκε η ανωτέρω 1767/01-10-2010 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου.    
  

20. Την από 13-05-2017 προσθήκη αντίκρουση της ‘’ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΑΕ’’ ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, όπου στην τέταρτη (4η) σελίδα γίνετε και πάλι εκ νέου αναφορά 
σχετικά με τον έλεγχο της ιδιοκτησίας μου στο κτηματολόγιο. 
 

Κύριε Ταμπάκη. 
 
Τα μέχρι τώρα ανωτέρω εκτιθέμενα σε εσάς, σκοπό έχουν την απόλυτη κατανόηση σας ότι καμία από τις 
οριζόντιες    (Γ)   &    (ΨΗ)    ιδιοκτησίας μου, που συμπεριλαμβάνονταν στα παράνομα και καταχρηστικά 
προγράμματα πλειστηριασμών του  Ι.Κ.Α. Ρόδου, δεν έφεραν καμία απολύτως αναγκαστική κατάσχεση, πολύ 
περισσότερο τις    4509/1996 &   176/2001 με τις οποίες το Ι.Κ.Α. Ρόδου πλειστηρίαζε ακίνητα του οφειλέτη 
του Μανουσέλη Ιωάννη, προκειμένου να εισπράξει τις απαιτήσεις του. 

 Το Ι.Κ.Α. Ρόδου, διά του διευθυντή του καταστήματος του επιχειρούσε συνειδητά διαρκή υπεξαίρεση κατά 
της δικής μου, αποκλειστικά ιδιοκτησίας. Απόδειξη τούτου είναι το γεγονός ότι από τους παράνομους και 
καταχρηστικούς πλειστηριασμούς που διενήργησε εν έτη 2008 & 2009 δεν έχει προβεί σε καμία άλλη 
ενέργεια είσπραξης των απαιτήσεων του από τον συγκεκριμένο οφειλέτη του, καιροφυλακτώντας,   μάταια,  
σε μια νέα προσπάθεια κατά της δικής μου ιδιοκτησίας. 

Κατωτέρω σας εκθέτω τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς, αναφέροντας       ενδεικτικά 
κάποιες     από τις ενέργειες       στις οποίες προέβηκα       προκειμένου να τους αποφύγω. 

21. Την υπ’ αριθμόν 1008/18-01-2007 απάντηση σε σχετικό αίτημα μου, όσον αφορά την 4509/1996 
αναγκαστική κατάσχεση την οποία γνώριζα ότι έφεραν τα ακίνητα μου όταν τα αγόρασα και είχα την 
τότε βεβαιότητα από τον Μανουσέλη Ιωάννη ότι επρόκειτο να την τακτοποιήσει. 
Τούτο τελικά έπραξε με προσφυγή του στα Διοικητικά Δικαστήρια,   όπου και ακυρώθηκε,  τελεσίδικα, 
ως ανωτέρω σας εκτέθηκε. 
Από αυτήν προκύπτει ότι συνειδητά ο διευθυντής του Ι.Κ.Α. Ρόδου διενήργησε παράνομα και 
καταχρηστικά τους πλειστηριασμούς κατά της περιουσίας μου με σκοπό την υφαρπαγή της και 
πρόσχημα ότι ενεργεί κατά του Μανουσέλη Ιωάννη, καθώς όταν υπέγραφε την συγκεκριμένη 
απάντηση, γνώριζε για την ακύρωση της συγκεκριμένης αναγκαστικής κατάσχεσης δια της υπ’ 
αριθμόν 391/2005 (σχετικό 2)  απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, καθώς τούτη είχε 
επιδοθεί στο Ι.Κ.Α. Ρόδου, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 969/04-05-2009 βεβαίωση του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (σχετικό 3). 

22. Την από 13-08-2008 βεβαίωση του συνεργάτη μου και προμηθευτή μου κυρίου Αρφαρά Μιχάλη.  
Τούτος ήταν ένας από τους πολλούς στους οποίους ο Μανουσέλης Ιωάννης και οι πέριξ αυτού 
απευθυνόντουσαν και άρχισαν να μου προκαλούν αρνητικές παρεμβάσεις στη ζωή μου και στην 
εργασία μου φθείροντας με κοινωνικά και οικονομικά. 
Τούτη βεβαιώνει  τα ερεθίσματα που απεκόμιζα από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, την  
κοινωνικοοικονομική πίεση που δεχόμουν, τα προβλήματα που άρχισα να αντιμετωπίζω με τους 
συνεργάτες μου, πελάτες και προμηθευτές μου. 
Τούτα και πολλά περισσότερα  με οδηγούσαν στις σκέψεις ότι η γενεσιουργός αιτία όλων, ήταν οι 
οριζόντιες ιδιοκτησίες που κατείχα στο κτιριακό συγκρότημα που ασκώ από το έτος περίπου 1990 τις 
εμπορικές μου δραστηριότητες και από τις αρχές του 2012,  διαμένω κιόλας. 
 

23. Την υπ’ αριθμόν ΕΜ 2789/23-06-2003 ανακοίνωση του τμήματος εμπορίου της διεύθυνσης ανάπτυξης 
Δωδεκανήσου.   
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Από αυτήν προκύπτει ότι ο Μανουσέλης Ιωάννης είναι πρόεδρος στη ‘’ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ’’, στην 
οποία άρχισε να μεταβιβάζει την ιδιοκτησία του, προκειμένου να αποφύγει να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του προς Δημόσιο και ιδιώτες.  
Έκτοτε η συμπεριφορά του απέναντι μου άλλαξε και άρχισε να κινείτε εναντίον μου, με συκοφαντίες 
(σχετικό 22)  προπηλακίσεις,  χειροδικίες… κάποιες από τις οποίες κατάφερα να φέρω ενώπιον της 
Δικαιοσύνης.    
Την οριζόντια ιδιοκτησία   ΨΙ  ΗΤΤΑ   (ΨΗ)   απέκτησα από τον Μανουσέλη Ιωάννη αρχικά διά του 
9825/13-12-2001 προσυμφώνου,  της συμβολαιογράφου Μητσού Χρυσάνθης. 
Σε τούτη την υποχρέωση του,      έχοντας  εγώ ανταποκριθεί πολύ παραπάνω στις συμβατικές μου 
υποχρεώσεις και μάλιστα κατά ένα χρόνο ενωρίτερα,         αρνιόταν να ανταποκριθεί και 
ακολουθώντας με μεγάλη υπομονή, ανοχή και επιμονή έννομες ενέργειες, τον υποχρέωσα να 
ανταποκριθεί στην υποχρέωση του απέναντί μου, διά του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 πωλητήριου 
συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης, (σχετικό 14).     
Όλα τα ανωτέρω και πολλά περισσότερα, με έκαναν να ανησυχώ όσον αφορά την υπ’ αριθμόν 
4509/1996 (σχετικό 1) αναγκαστική κατάσχεση του Ι.Κ.Α. Ρόδου, για την οποία τότε δεν γνώριζα ότι 
υπήρχε η υπ’ αριθμόν 391/2005 (σχετικά 2, 3,4) απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου που 
την ακύρωνε.     
Ως εκ τούτων ενδιαφέρθηκα να μάθω σχετικά με την συγκεκριμένη 4509/1996 αναγκαστική 
κατάσχεση στο Ι.Κ.Α. Ρόδου, όπου και μετά από σχετικό αίτημα μου, διά της υπ’ αριθμόν 1008/18-07-
2007 (σχετικό 21) απάντησης του με ενημέρωνε ότι δεν έχει γίνει άρση της 4509/1996 αναγκαστικής 
κατάσχεσης, ενόσω γνώριζε ότι τούτη είχε ακυρωθεί, όπως με βεβαίωνε το Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Ρόδου, διά της υπ’ αριθμόν 969/04-05-2009 (σχετικό 3), βεβαιώσεως του.     
Την συγκεκριμένη ΕΜ 2789/23-06-2003 ανακοίνωση του τμήματος εμπορίου της διεύθυνσης 
ανάπτυξης Δωδεκανήσου, ένεκα των ανωτέρω, αφού μερίμνησα να αποκτήσω, την προσκόμισα ο 
ίδιος και την επέδωσα ιδιοχείρως,  στον διευθυντή του Ι.Κ.Α. Ρόδου, προκειμένου να κινηθεί, όπως 
αντιλαμβανόμουνα ότι επρόκειτο να πράξει, κατά του Μανουσέλη Ιωάννη, ο οποίος είναι και ο 
πρώτος  οφειλέτης του Ι.Κ.Α. Ρόδου και όχι κατά της δικής μου ιδιοκτησίας που δεν του όφειλα. 
Μάλιστα υπέγραψε και ο ίδιος επί αντιγράφου της,   ότι την παρέλαβε ο ίδιος για το Ι.Κ.Α. Ρόδου, 
όπως με τα ίδια σας τα μάτια,  μπορείτε να διαπιστώσετε,  επί αυτής. 
 

Κύριε Ταμπάκη. 
 
Όλα τα ανωτέρω, μάταια.   
Ο σκοπός τους να μου υφαρπάξουν την ιδιοκτησία μου,   ‘’αγίασε’’    όλες τις προηγηθείσες και 
ακολουθούμενες  ποταπές,   παράνομες,    ξεδιάντροπες…   και   δόλιες ενέργειές τους,    διά των παράνομων 
και καταχρηστικών πλειστηριασμών του Ι.Κ.Α. Ρόδου.   

      
24. Το υπ’ αριθμόν 3812/24-09-2008 πρωτοκόλλου και με αριθμό ειδικού βιβλίου 1/2008 πρόγραμμα 

δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου 
Ιωάννη Μανουσέλλη του Κωνσταντίνου μου κοινοποιήθηκε στις 14-10-2008. 
Σε αυτό πλειστηριάζονταν πέντε οριζόντιες ιδιοκτησίες εκ των οποίων οι τρις εξ’ αυτών ιδιοκτησίας 
της   ‘’ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ’’   και οι δύο εξ αυτών,  οι   (Γ)   &  (ΨΗ)   δικές μου. 
Τούτο διενεργείτο, όπως ανωτέρω πολλάκις έχει αναφερθεί με δύο κατασχέσεις: 
α)την 4509/1996 του Δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Μιχαήλ Μελλίνη και  
β) την 176/2001 του Δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Αναστάσιου Παντελή. 
Εκ των οποίων: 
 Η  4509/1996, όπως ανωτέρω σας έχει εκτεθεί,  ήταν ακυρωμένη διά της υπ’ αριθμόν 391/2005 
(σχετικό 2) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου,  τελεσίδικα (σχετικό 4)  και  
Η 176/2001, όπως επίσης ανωτέρω σας έχει εκτεθεί,  δεν είχε επιβληθεί στις οριζόντιες ιδιοκτησίες 
μου  (Γ)  &  (ΨΗ).    
 

25. Την υπ’ αριθμόν 3374/17-11-2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Διαδικασία 
Ασφαλιστικών Μέτρων).  
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Τούτη εκδόθηκε ένεκα της υπ’ αριθμόν 3343/17-10-2008 αιτήσεως ανακοπής που κατέθεσα 
προκειμένου να ανακόψω το 3812/24-09-2008 (σχετικό 24) παράνομο και καταχρηστικό πρόγραμμα 
πλειστηριασμού το οποίο επρόκειτο να διενεργηθεί την 19-11-2008.  
Τούτη έγινε μερικώς δεκτή, ως προς το μέρος της διόρθωσης της αρχικής τιμής πλειστηριάσεως των 
ακινήτων που πλειστηριάζονταν και ορίστηκε νέα ημερομηνία πλειστηριασμού η 21-01-2009. 
Τούτη η απόφαση κατέδειξε σε εμένα ότι ο σκοπός της πλειστηριάσεως των ακινήτων μου δεν 
επρόκειτο να ανακοπεί, ούτε την 21-01-2009, αμυνόμενος μόνο δικαστικά. 
 

26. Το υπ’ αριθμόν 26328/2008  πρωτοκόλλου και με αριθμό 2/2008 1ο επαναληπτικό πρόγραμμα 
δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου 
Ιωάννη Μανουσέλλη του Κωνσταντίνου που μου κοινοποιήθηκε στις 12-12-2008. 
Τούτο επρόκειτο να διενεργηθεί την 21-01-2009 και μεταξύ των ωρών    16:00   και    17:00   στο 
Ειρηνοδικείο Ρόδου.  
 
Κύριε Ταμπάκη. 
Σας προσκομίζεται μόνο το πρώτο φύλλο αυτού, όπως και για τα επόμενα δύο (2) επαναληπτικά 
προγράμματα πλειστηριασμού, ένεκα περιορισμού του όγκου των σχετικών. Σε περίπτωση που 
χρειαστείτε ολόκληρο το πρόγραμμα, απλά πέστε μου το να σας το προσκομίσω εκτυπωμένο. Σε κάθε 
περίπτωση έχετε τη δυνατότητα ανάγνωσης η και εκτύπωσης του, καθώς σας έχει σταλεί ολόκληρο 
ηλεκτρονικά σε μορφή pdf.      
 

27. Την από 21-01-2009 και ώρα 12:00, δηλαδή τέσσερις (4) ώρες πριν εκκινήσει ο πλειστηριασμός, 
αίτηση μου προς τον τότε Αξιότιμο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου Κύριο Οικονόμου Γεώργιο, να 
ενεργήσει ώστε να αποφευχθεί ο πλειστηριασμός των ακινήτων μου. 
Με την αίτηση μου προσκόμιζα την υπ’ αριθμόν 416 Γενικού Πρωτοκόλλου και 205 Διοικητικού 
Πρωτοκόλλου την 20-01-2009, δηλαδή την προηγουμένη του πλειστηριασμού, επιστολή – αίτημα  προς 
τον τότε Αξιότιμο Γενικό Εισαγγελέα Του Αρείου Πάγου. 
Σε αυτήν έκθετα τις Δικαστικές – Δικονομικές αλχημείες που διενεργήθηκαν προκειμένου να 
πλειστηριαστεί η ιδιοκτησία μου και να μην δικαστεί ο Μανουσέλης Ιωάννης, όπως πάγια συνέβαινε. 
Τούτη την Δικονομική έκθεση και γενικά όλη την επιστολή – αίτημα συνέταξε,  κατ’ εντολή μου  η τότε 
δικηγόρος μου κυρία Βολονάκη Αικατερίνη που τότε χειριζόταν τις υποθέσεις μου. 
 
Με την ευκαιρία και σχετικά με τον Μανουσέλλη Ιωάννη,  υπήρχε η υπ’ αριθμόν 2222/2005 
αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου (ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα – σε συμβούλιο) με την οποία έπρεπε να 
πάει τρία (3) χρόνια φυλακή.  
Όμως διά της υπ’ αριθμόν 2711/26-07-2006 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, 
αμφισβητώντας την απόφαση του Αρείου Πάγου, μετέτρεψαν την ποινή φυλάκισης σε χρηματική.          
Έκτοτε η αποθράσυνση του Μανουσέλη Ιωάννη, του σιναφιού του  και των ιθυνόντων εντολέων του, 
που καταδεικνύεται ότι είναι η οικογένεια Μαντζόν, αποθρασύνθηκαν εντελώς, καθώς ως φαίνεται 
βρήκαν τον τρόπο διαφέντευσης της Δωδεκανησιακής και δη της Ροδιακής Δικαιοσύνης και της 
απαξίωσης των αποφάσεων του Αρείου Πάγου. 
Έκτοτε βιαιοπραγούν και υφαρπάζουν στην κυριολεξία ανεξέλεγκτα και ατιμώρητα, διαφεντεύοντας 
στο νησί. 
Όλα τα ανωτέρω εισπράττω εγώ προσωπικά, μάλιστα για παραδειγματισμό από τη μια μεριά, για 
όσα υπόκειμαι  και για περισυλλογή υποχείριων και εντεταλμένων μετά δοκιμασίας πίστης όσων 
αδικοπραγούν κατά εμού. 
   

28.  Το υπ’ αριθμόν 2180/2009  πρωτοκόλλου και με αριθμό 5/2009 2ο επαναληπτικό πρόγραμμα 
δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου 
Ιωάννη Μανουσέλλη του Κωνσταντίνου, που διενεργείτο την 22-04-2009 μεταξύ των ωρών 16:00 και 
17:00 στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 
 

29. Την υπ’ αριθμόν 5509/13-03-2009 αίτηση μου προς μου Ι.Κ.Α. Ρόδου, με την οποία ζητούσα τον 
επιμερισμό των χρεών του Ι.Κ.Α. Ρόδου, ώστε να αναλάβω αυτό που αναλογεί στις δικές μου 
οριζόντιες ιδιοκτησίες, καθώς έβλεπα ότι ανένδοτα και ακάθεκτα το Ι.Κ.Α. Ρόδου προχωρούσε σε νέα 
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διενέργεια πλειστηριασμού. Μάλιστα, προς τούτο,  κατέβαλα και ενδεικτικά το ποσόν των τριακοσίων 
ευρώ (300€). 
 

30. Την από 13-03-2009 αίτηση μου, προς τον τότε Αξιότιμο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου,  Τον Κύριο 
Οικονόμου Γεώργιο, ώστε να ενεργήσει για την εξαίρεση των οριζόντιων ιδιοκτησιών μου από το 2ο 
επαναληπτικό παράνομο και καταχρηστικό πρόγραμμα πλειστηριασμού του Ι.Κ.Α. Ρόδου. 
Τούτη συνόδευα με την ανωτέρω 5509/13-03-2009 (σχετικό 29) αίτηση μου προς το Ι.Κ.Α. Ρόδου.   
Αν και τυπικά τούτη έθεσε στο αρχείο, εν τούτοις ήταν παρόν στο γραφείο του, στην εισαγγελία και    
επιστατούσε, για όποιον τολμούσε. 

31. Το υπ’ αριθμόν 8868/2009  πρωτοκόλλου και με αριθμό 7/2009 3ο επαναληπτικό πρόγραμμα 
δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου 
Ιωάννη Μανουσέλλη του Κωνσταντίνου που μου κοινοποιήθηκε στις 12-05-2009. 
 

32. Την υπ’ αριθμόν 10944/18-05-2009 αίτηση μου προς το Ι.Κ.Α. Ρόδου, την οποία κοινοποίησα στον 
Διοικητή του Ι.Κ.Α. στην Αθήνα και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 1777/19-05-2009. 
Σε αυτήν ανέφερα,  μάταια βέβαια,  για την ακύρωση της υπ’ αριθμόν 4509/18-03-1996 αναγκαστικής 
κατάσχεσης, διά της υπ’ αριθμόν 391/2005 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, καθώς 
τότε έγινα γνώστης της ύπαρξής της.  
 

33. Την υπ’ αριθμόν 10944/27-05-2009 απάντηση του Ι.Κ.Α. Ρόδου. 
Τούτη ήταν παντελώς άσχετη με το περιεχόμενο της αίτησης μου. 
Διά τούτης μου δήλωναν,   εμμέσως πλην σαφώς ότι,   ότι και να έκανα,    εκείνοι   ‘’κώφευαν’’.  
 

34. Την υπ’ αριθμόν 6898/11-06-2009 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου 
Ρόδου Κουτσούκου Στέφανου,  διά της οποίας επέδωσα,   εξαναγκαζόμενος εκ των περιστάσεων,  
εξώδικη  δήλωση – πρόσκληση - διαμαρτυρία προς τον τότε Αξιότιμο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου 
Κύριο Οικονόμου Γεώργιο.  
Τούτο έπραξα, καθώς αντιλήφθηκα ότι δεν μπορούσε πλέον η εισαγγελία, προληπτικά να επιληφθεί, 
κάτι που μου δηλώθηκε εγγράφως στην από 13-03-2009 (σχετικό 30) αίτηση μου, την οποία κατέθεσα 
για να επιληφθεί η εισαγγελία του 2ου παράνομου και καταχρηστικού πλειστηριασμού, που 
διενεργείτο την 22-04-2009 (σχετικό 28). 
   

35. Την υπ’ αριθμόν 3296/12-06-2009 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου 
Αθηνών Τσίτση Δημ. Θωμαή, διά της οποίας επέδωσα εξώδικη  δήλωση – πρόσκληση - διαμαρτυρία 
προς τον τότε Αξιότιμο Εισαγγελέα Του Αρείου Πάγου Κύριο Σανιδά Γεώργιο. 
Τούτο έπραξα για τους ίδιους μόλις ανωτέρω αναφερομένους λόγους. 
  

36. Την υπ’ αριθμόν 3295/12-06-2009 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου 
Αθηνών Τσίτση Δημ. Θωμαή, διά της οποίας επέδωσα εξώδικη  δήλωση – πρόσκληση - διαμαρτυρία 
προς τον τότε Διοικητή του Ι.Κ.Α. κύριο Αμπατζόγλου Θεόδωρο, στην Αθήνα. 
Ομοίως για τους ίδιους αναφερομένους λόγους που με ανάγκασαν να επιδώσω προς αμφότερες τις 
εισαγγελίες Πρωτοδικών Ρόδου και Αρείου Πάγου, καθώς οι παρανομίες με τις οποίες τούτοι 
διενεργούνταν ήταν πολλές και μεγάλες. 
 
Κύριε Ταμπάκη. 
 
Οι ανωτέρω, έως και του 3ου επαναληπτικού,  παράνομοι και καταχρηστικοί πλειστηριασμοί, 
κρίθηκαν άπαντες άγονοι, φυσικά ένεκα των ενεργειών μου και των πολλών και μεγάλων 
παρανομιών που τους χαρακτήριζαν. 
Ωστόσο τούτοι  με εξήντλησαν και οικονομικά και βιολογικά.  
Έκτοτε η κατάσταση με όσα πριν τους πλειστηριασμούς υπόβοσκαν και με αυτούς εκδηλώθηκαν, 
εκτραχύνθηκε. Η πίεση σε κάθε επίπεδο, η κοινωνική και οικονομική φθορά με έκαναν αρνητικά 
δακτυλοδεικτούμενο στο νησί, φέρνοντας με σε αδυναμία διαβίωσης. 
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Όλα αυτά για να κάνει το καπρίτσιο της μια     δωσίλογη πλύστρα   και    παραδουλεύτρα των   Ιταλών 
κατακτητών που απέκτησε τεράστια οικονομική δύναμη και έχει καταστήσει ολόκληρο το νησί 
εξαρτώμενο από εκείνη, την    ‘’Αυτού Μεγαλειότητα’’,   υπέργηρο    Μαντζόν Αλεξάνδρα.  
Δεν είναι τα πρώτα ακίνητα που προσπαθούν να μου υφαρπάξουν. 
Μου έχουν πάρει στο παρελθόν και άλλα τρία κτίρια τα οποία μοίρασαν σε ημέτερους και στον 
κανακάρη της επίσης. 
Είναι μια ζωή αυτή η πάλη και τελειωμό δεν έχει, με θεατές αξιώματα και θεσμούς στους οποίους για 
προστασία μου προσφεύγω. 
Τούτη η οικογένεια έχει κάνει πολλά και μεγάλα κακά στους κατοίκους του νησιού και όλοι την 
προσκυνούν  γιατί τους έχει φέρει όλους,   με τις ποταπές και ύπουλες ενέργειες της,   σε απόλυτη 
οικονομική εξάρτηση.  
Κυριολεκτικά όλο το νησί,  μα και πέραν αυτού,   προσκυνάει τον δυνάστη του,   τη μαμά Μαντζόν. 
 

Να το επαναλάβω,  μήπως και κάποιοι το εμπεδώσουν. 
 
Μια   δωσίλογη πλύστρα,  παραδουλεύτρα των Ιταλών,  ένα ποταπό 
στοιχείο  που ενεργώντας ως κοινός  προαγωγός  καταδυναστεύει το 
νησί,  βγάζοντας τα απωθημένα του, για τα όσα υπέστηκε από τη 
δωσίλογη και ποταπή φύση της. 
Ένα άθλιο και τερατώδες έκτρωμα της,  ανθρώπινης φύσης, που 
βρέθηκε μπροστά μου, στη ζωή μου και μου την κατέλυσε μέχρι να το 
κατανοήσω και να δυνηθώ να απεμπλακώ από αυτό,   το τέρας. 
 
Κύριε Ταμπάκη. 
Πρέπει να θέσω υπόψη σας ότι δεν έχω κάνει αναφορά σχετικά με τις δικαστικές αποφάσεις,  οι 
οποίες εκδόθηκαν προκειμένου να αποφύγω ένα έκαστο των πλειστηριασμών. 
Ωστόσο, πρέπει να σας κάνω γνωστό ότι τούτες ήταν όλες απορριπτικές  και διακρίνονταν από τη 
φιλοσοφία εκείνων που  έκθετα στην επιστολή αίτημα μου προς τον Γενικό Εισαγγελέα Του Αρείου 
Πάγου.   
Η διενέργεια  των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών του Ι.Κ.Α.  Ρόδου ανέδειξε τις 
παθογένειες της Ελληνικής Δικαιοσύνης.  
Ωστόσο, τούτες οι αποφάσεις,  όπως κατωτέρω πρόκειται να γνωρίσετε,  γίνονται επίκληση και 
δικαιολογία στις προκλητικές και ανεπαρκείς  απαντήσεις του  Παπαντωνίου Ιωάννη διευθυντή του 
Ι.Κ.Α. Ρόδου, μεταγενέστερα των πλειστηριασμών,  σε σχετικά,   με τον απεγκλωβισμό της ιδιοκτησίας 
μου από τις αναγκαστικές κατασχέσεις   4509/1996 &   176/2001,  αιτήματά μου.         
 

37. Την υπ’ αριθμόν 14295/14-07-2009 προκλητική και ανεπαρκή απάντηση του Παπαντωνίου Ιωάννη, με 
όσα ανωτέρω έχουν εκτεθεί και έχετε λάβει γνώση. 
 

38.  Την υπ’ αριθμόν 13289, 17732/24-07-2009 προκλητική και ανεπαρκή απάντηση του Παπαντωνίου 
Ιωάννη, με όσα ανωτέρω έχουν εκτεθεί και έχετε λάβει γνώση. 
Επί πλέον και σε τούτη γίνετε προκλητική επίκληση στις δικαστικές αποφάσεις. 
Είναι πρόκληση,  τούτη η επίκληση,  καθώς όλες οι απορριπτικές δικαστικές αποφάσεις συνέπλεαν, 
από πλευράς νομιμότητας,  με τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς που κατά εμού 
διενεργούσε το Ι.Κ.Α. Ρόδου. 
 

39. Την υπ’ αριθμόν 18521/06-08-2009 ανεκδιήγητη απάντηση του Ι.Κ.Α. Ρόδου, καθώς κάνει αναφορά 
στην ανωτέρω προκλητική απάντηση του, με την οποία επικαλείται τις Δικαστικές αποφάσεις, που 
συνέπλεαν από πλευράς νομιμότητας με τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς που 
διενήργησε.  
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Επιπρόσθετα,  συνεχίζοντας προκλητικά στην απάντηση του το Ι.Κ.Α. Ρόδου, δια του διευθυντή του 
Παπαντωνίου Ιωάννη, μου αναφέρει σχετικά με την πρόθεση που εξεδήλωσα πριν την διενέργεια του  
2ου πλειστηριασμού,  να αναλάβω το οικονομικό βάρος που αναλογούσε στις δύο (2) οριζόντιες 
ιδιοκτησίες που μου πλειστηρίαζαν, ότι ο Μανουσέλης Ιωάννης με εξώδικο που τους έστειλε τους 
ζητούσε να μην υπεισέρθει κανείς στις οφειλές του στο .Ι.Κ.Α. Ρόδου. 
Δηλαδή, εμμέσως πλην σαφώς μου δήλωναν ότι και να μπορούσα και να ήθελα να εξοφλήσω τις 
οφειλές του Μανουσέλη Ιωάννη προκειμένου να μην πλειστηριαστούν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες μου, 
το Ι.Κ.Α. Ρόδου δεν ήθελε να εισπράξει τα χρήματα που του όφειλε ο Μανουσέλης Ιωάννης, αλλά να 
πάρει , μέσω των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών,  την ιδιοκτησία μου. 
 

40. Την από 15-05-2012 ένορκη κατάθεση του, ένεκα η δικογραφία με Α.Β.Μ.: Α2010/622ε.    
Αν και γνώριζε ότι η 4509/1996 αναγκαστική κατάσχεση, είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση, εν 
τούτοις δικαιολόγησε τη διενέργεια των πλειστηριασμών κατά της ιδιοκτησίας μου επειδή αγόρασα 
από τον Μανουσέλη Ιωάννη, ενόσω υφίστατο η ανωτέρω κατάσχεση. 
Γνώριζε επίσης ότι η 176/2001 αναγκαστική κατάσχεση δεν μπορούσε και δεν είχε επιβληθεί στην 
ιδιοκτησία μου. 
    
            

Κύριε Ταμπάκη. 
 
Προς επίρρωση της εκδηλωμένης πρόθεσης του Ι.Κ.Α. Ρόδου, παντοιοτρόπως και παρανόμως, να υφαρπάξει 
ειδικά  την δική μου ιδιοκτησία, πρέπει να σας αναφέρω ότι η   ‘’ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ’’   που ανωτέρω σας 
εκτέθηκε ότι είχε πρόεδρο τον Μανουσέλη Ιωάννη, δεν εμφανίστηκε σε κανένα απολύτως πλειστηριασμό και 
δεν έκανε καμία απολύτως ενέργεια προκειμένου να διασώσει την ιδιοκτησία της, που πλειστηριαζόταν με 
την δική μου. 
Πρέπει επίσης να γίνει ισχυρή μνεία της επιστολής του Μανουσέλη προς το  Ι.Κ.Α. Ρόδου να μην υπεισέλθει 
κανείς στις οφειλές του. 
Τούτο δε το παράδοξο, ενισχύετε από την παρουσία του Μανουσέλη Ιωάννη, προκλητικά, ανήσυχα, με 
εκδήλωση απονενοημένων προθέσεων, ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, την 01-06-2009, 
κατά την εκδίκαση της αίτησης αναστολής του 3ου πλειστηριασμού, όπου με την ανωτέρω απειλητική 
συμπεριφορά,  ζητούσε την διενέργεια του πλειστηριασμού !!! ???        
Δεν παρίστατο δηλαδή για να αποτρέψει τον πλειστηριασμό της ιδιοκτησίας του, την  οποία είχε μεταβιβάσει 
στην ‘’ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΉ ΑΕ’’ της οποίας ήταν πρόεδρος, αλλά για να γίνει ο πλειστηριασμός που 
πλειστηρίαζε τρις (3) οριζόντιες ιδιοκτησίες της ‘’ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΑΕ’’ και δύο (2) δικές μου. 
Για την ιστορία να σας αναφέρω ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 1044/15-06-2009 απορριπτική απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που συζήτησε την αίτηση αναστολής του 3ου πλειστηριασμού την 01-06-
2009, όπου εκδηλώθηκε η ανωτέρω απειλητική και συνάμα παράδοξη συμπεριφορά του Μανουσέλη Ιωάννη.    
Όλα τα ανωτέρω μηδενός εξαιρουμένου καταδεικνύουν ότι το ενδιαφέρον του Ι.Κ.Α. Ρόδου εστιαζόταν 
αποκλειστικά στη δική μου ιδιοκτησία, την οποία πλειστηρίαζαν με άλλες τρις (3) οριζόντιες ιδιοκτησίες της 
‘’ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΑΕ’’ απλά για λόγους προσχηματικούς. 
Τούτο ενισχύεται από το γεγονός ότι πολεοδομικά οι συγκεκριμένες τρις (3) οριζόντιες ιδιοκτησίες της 
‘’ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ’’ δεν έχουν δικαίωμα δόμησης. 
 
Κύριε Ταμπάκη. 
 
Οι ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες μου για να αποτρέψω την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου, είναι 
ενδεικτικές, έγιναν πολλές περισσότερες, όλες με το ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα. 
Όλη αυτή η πολύμηνη βασανιστική διαδικασία των πλειστηριασμών απέστρεψε την προσοχή μου από τις 
επαγγελματικές μου δραστηριότητες, εστιάζοντας στην απόκρουσή τους  και με έφεραν σε δεινή οικονομική 
θέση, καθώς με εξήντλησαν οικονομικά μα και βιολογικά. 
Πλέον τούτων εκτέθηκα κοινωνικά και πλήγηκε η αξιοπιστία μου στους συνεργάτες μου, πελάτες και 
προμηθευτές, οι οποίοι διάβαζαν στις εφημερίδες τις αγγελίες των επαναλαμβανόμενων πλειστηριασμών. 
Με διέσυραν κυριολεκτικά στην κοινωνία και το επαγγελματικό μου περιβάλλον οδηγώντας με στην 
περιθωριοποίηση, την απομόνωση και την απαξίωση, κοινωνικά και επαγγελματικά. 
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Κύριε Ταμπάκη. 
 
Όλα τα ανωτέρω, σχετικά με τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς  του Ι.Κ.Α. Ρόδου, μα 
πολλά περισσότερα που προηγήθηκα και ακόμη περισσότερα που ακολούθησαν τούτους, προκειμένου να με 
καταβάλλουν κοινωνικά, οικονομικά, βιολογικά, έχουν γενεσιουργό αιτία το παράνομο κτίσμα, με την 
παράνομη και από τις 24-06-2006 οριστικά ληγμένη 246/98 οικοδομική άδεια, της όμορης 80Α κτηματολογικής 
μερίδας γαιών Ρόδου, με την ιδιοκτησία μου. 
Τούτο το κτίσμα έχει μοναδική διέξοδο νομιμοποίησης την υφαρπαγή της όμορης ιδιοκτησίας μου. 
Τούτο το κτίσμα οικοδομήθηκε με εργολάβο τον Μαντζόν Ανδρέα και σε αυτόν τελικά κατέληξε η παράνομη 
και ληγμένη 246/98 οικοδομική άδεια του κτιρίου, που εκδόθηκε αρχικά στον Μανουσέλη Ιωάννη, 
μεταβιβάστηκε στον Καπακλή Αχμέτ και κατέληξε στον εργολάβο του έργου Μαντζόν Ανδρέα. 
Τούτο το κτίριο έχει συνιδιοκτήτες μεταξύ άλλων τους:  1) Μαντζόν Ανδρέα,  2) ‘’ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ’’ 3) 
Μανουσέλη Ιωάννη  4) Καπακλή Αχμέτ 5) Κώτη Χρυσάνθη… 
 

41. Πανοραμική φωτογραφία από το Εθνικό Κτηματολόγιο ΑΕ του αυθαίρετου κτιρίου της 80α 
κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου, με την παράνομη και ληγμένη 246/98 οικοδομική άδεια και 
της όμορης ιδιοκτησίας μου.  
 

42. Πανοραμική φωτογραφία από τους  χάρτες της Google του αυθαίρετου κτιρίου της 80α 
κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου, με την παράνομη και ληγμένη 246/98 οικοδομική άδεια και 
της όμορης ιδιοκτησίας μου.  

 
Κύριε Ταμπάκη. 
 
Όλα τα ανωτέρω,   παρά,    πιστέψτε με,    τον τιτάνιο αγώνα μου για τις αποφύγω,    είχαν    ενδεικτικά     τις 
κατωτέρω συνέπειες. 
 

43. Αναλυτική αναφορά δεδομένων του ΤΕΙΡΕΣΙΑ στην οποία εκτίθενται το πλήθος των επιταγών που μου 
σφραγίστηκαν από την αδυναμία μου να ανταποκριθώ στις οικονομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης 
μου, απόρροια της κοινωνικοοικονομικής, μετά και αυτήν της βιολογικής φθοράς που υπέστηκα από 
την προσπάθεια μου να αντικρούσω τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς που με 
μανία και περισσή εμμονή και επιμονή διενεργούσε ο διευθυντής του  Ι.Κ.Α. Ρόδου Παπαντωνίου 
Ιωάννης κατά εντολή των    κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής,    της μαμάς  Μαντζόν  Αλεξάνδρας και 
του Κανακάρη της Μαντζόν Ανδρέα (Manzon) 
Τούτα είναι τα απομεινάρια μιας οδυνηρής εποχής για την πατρίδα μας και κυρίως τα Δωδεκάνησα 
μας, που βγάζουν τα απωθημένα τους σε όποιον δεν υποκλίνεται στην ‘’αυτού εξοχότητα τους’’   και 
δεν καθίσταται υποχείριο τους.      
Από αυτή την αναφορά δεδομένων προκύπτει ότι η πρώτη μου ακάλυπτη επιταγή ποσού 1.514,52€ 
σφραγίστηκε στις 08-04-2011. 
Υπάρχουν δε και άλλες προηγούμενα που για να τις καλύψω προσπαθώντας να αντέξω, χρειάστηκε 
να δανειστώ από οικία μου πρόσωπα και τα χρήματα αυτά ακόμη δεν έχω καταφέρει να επιστρέψω, 
ζώντας στην ανυποληψία για την ‘’ανικανότητα’’ μου αυτή, προερχόμενη κυρίως από τους 
παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του Ι.Κ.Α. Ρόδου. 
Από αυτή την αναφορά δεδομένων του ΤΕΙΡΕΣΙΑ μπορείτε να γνωρίσετε το πλήθος των μακροχρόνια 
συνεργατών μου, στους οποίους οφείλω με αβέβαιη έως αδύνατη την περίπτωση να τους 
αποπληρώσω, καθιστώντας τις εμπορικές μου δραστηριότητες σε πλήρη αδράνεια, τη μόνη 
δυνατότητα και το μόνο πράγμα που έμαθα να κάνω στη ζωή μου για να βιοπορίζομαι και για να 
δημιουργώ αποκτώντας τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που με μανία,  σε σημείο τελείας   ‘’τύφλωσης’’ 
προσπαθούν τα     κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής,  εν προκειμένω διά μέσω του διευθυντή του Ι.Κ.Α. 
Ρόδου Παπαντωνίου Ιωάννη,    να μου υφαρπάξουν  παράνομα,  αμαχητί   και   διαχρονικά,   
επιδεικνύοντας τη δύναμη τους   να ενορχηστρώνουν,   προς ίδιον όφελος,  τις δημόσιες υπηρεσίες, 
τους θεσμούς και τις αρχές όχι μόνον του νησιού στο οποίο ασκούν πλήρη έλεγχο, αλλά και σε Εθνικό 
επίπεδο. 
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44. Την υπ’ αριθμόν 1946/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία με υποχρεώνει να 
εγκαταλείψω την 50 τ.μ. οικία μου, ένεκα αδυναμίας καταβολής του μισθίου.  
 
Κύριε Ταμπάκη. 
Πρέπει να σας πω, ότι το ακατάσβεστο και αβυσσαλέο μίσος τους, δεν ικανοποιούταν απλά και μόνον 
με την έξωση μου, έγινε προσπάθεια την οποία απέφυγα μετακομίζοντας μόνος δύο μερόνυχτα, 
Σαββατοκύριακο, να μου εγκλωβίσουν την οικοσκευή και τα προσωπικά μου είδη. 
Τυγχάνω δε για πολλοστή φορά έξωσης και στην οικία μου και στην επαγγελματική μου στέγη,  καθώς 
από μικρός δεν υπέκυψα ποτέ στην προσέγγιση τους,  μάνας και υιού να με ‘’βοηθήσουν’’, στις 
δουλειές μου.        
Τούτη η μανία σας πληροφορώ συνεχίζεται με σφοδρότητα ακόμη και αυτή τη στιγμή που διαβάζεται 
τούτη την σε σας ενημέρωση μου, προσπαθώντας να μου υφαρπάξουν το ακίνητο στο οποίο διαμένω 
και χρησιμοποιώ ταυτόχρονα για τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες. 
 

45. Την αναλυτική αναφορά δεδομένων συστήματος συγκέντρωσης χορηγήσεων του ΤΕΙΡΕΣΙΑ.  
Από αυτήν προκύπτει ότι την 30-04-2013 έκλεισε ο ένας λογαριασμός χορηγήσεων, στο ποσόν των 
35.728,50€,  που διατηρούσα στην Alpha Bank.    
Επίσης την 28-06-2013 έκλεισε και ο έτερος λογαριασμός χορηγήσεων, που τηρούσα στην 
συγκεκριμένη τράπεζα, στο ποσόν των 46.936,58€. 
 

46. Την από 23-07-2013 εξώδικη δήλωση της Alpha Bank να της καταβάλλω άμεσα το συνολικό ποσόν των 
86.188,75€, αποτέλεσμα του κλεισίματος των ανωτέρω λογαριασμών χορηγήσεων που αδυνατούσα 
πλέον να κρατώ ενήμερους. 
 

47. Την υπ’ αριθμόν 874/2013 διαταγή πληρωμής της Alpha Bank η οποία με έχει φέρει σε δικαστική 
διαμάχη με την τράπεζα,  προσπαθώντας να αμυνθώ. 
 

Κύριε Ταμπάκη. 
 
Των ανωτέρω αναφερομένων οικονομικών συνεπειών που υπέστηκα από τους παράνομους και 
καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του Ι.Κ.Α. Ρόδου, διά του διευθυντή του Παπαντωνίου Ιωάννη,  υπάρχουν 
πολλές περισσότερες, καθώς, ενδεικτικά και πάλι σας αναφέρω,  δεν μπόρεσα να ανταποκριθώ σε 
φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μου, επίσης. 
 
Κύριε Ταμπάκη. 
 
Όπως είστε σε θέση να αντιληφθείτε είναι πολύ μεγάλο το κακό που μου έχει κάνει ο διευθυντής του Ι.Κ.Α. 
Ρόδου, ο οποίος για κάποιο διάστημα είχε απομακρυνθεί από το Ι.Κ.Α. Ρόδου, μα όπως επίσης είστε σε θέση 
να αντιληφθείτε οι εντολείς του,  η   ‘’αυτοκρατορική οικογένεια’’,      τα   κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής,   η 
οικογένεια Μαντζόν,  (Manzon) και δη η μαμά Αλεξάνδρα είναι πανίσχυρη. 
Υπερβαίνει Δημόσιες Υπηρεσίες, Αξιώματα και Θεσμούς της Ελληνικής πολιτείας τα οποία ενορχηστρώνει και 
καταληστεύει το νησί διαχρονικά. 
Εις έκαστος εκ των εκπροσώπων η υπηρετούντων σε αυτούς,   στην καλύτερη περίπτωση  ‘’κωφεύει’’ ,  
εθελοτυφλεί,  στρουθοκαμηλίζει…   και στην χειρότερη επωφελείται. 
Το βέβαιον είναι ότι όσοι Ηθικά και Έντιμα Υπηρετούν Αξιώματα και Θεσμούς,  ταπεινώνονται. 
 
Κύριε Ταμπάκη. 
 
Εν μέσω όλων των ανωτέρω, κατάντησα στα μάτια αδαών και όσων με έχουν βλάψει,  ένας γραφικός που 
περιφέρεται στα Δικαστήρια και προσπαθεί να βρει το Δίκαιο του. 
Δεν είναι επιλογή μου αυτό,  όμως δεν έχω και άλλη. 
 
Κύριε Ταμπάκη. 
 
Παρακαλώ,  ακολουθείστε την εντολή μου,  να εισάγετε την υπόθεση μας στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου. 
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Αν από τις νομικές σας γνώσεις διαπιστώσετε ότι υπάρχει καλύτερο ένδικο μέσο, η κάτι άλλο που εσείς 
κρίνετε ότι πρέπει να ακολουθήσω, παρακαλώ ενημερώστε με. 
 
Ο ανεπαρκής αυτός ανώτερος δημόσιος υπάλληλος,  
ο οποίος κλείνοντας,  να σας αναφέρω ότι όταν εμένα πλειστηριάζονταν  η ιδιοκτησία μου και έτρεχα να κάνω 
ανακοπές και αναστολές στα Δικαστήρια,  εκείνος εξαργύρωνε μέρος των ωφελημάτων,  από  τη συγκεκριμένη 
εκδούλευσή του, στα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής, σε διακοπές στην Αγγλία στο ξενοδοχείο  Ritz  στο Λονδίνο,   
πρέπει να τιμωρηθεί. 
 
 
     
                                                                                                                                             Ρόδος 22-09-2017 
 
 
 
Με εκτίμηση. 
Σπανός Χ. Θωμάς. 
 

 

 
 

 
 
      
 
 
 
 
 


