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Από: Thomas Spanos [info@spanosthomas.com]
Αποστολή: Τρίτη, 14 Μαΐου 2019 4:36 µµ
Προς: 'Βασίλης Αφαντενός (afantenoev@gmail.com)'
Θέµα: Κτίριο 80Α & 84 Κτηµατολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου.

Επαφές: Βασίλης Αφαντενός

Βασίλη, καλησπέρα. 

 

Σου απευθύνομαι επειδή βλέπω ότι ΚΑΠΟΙΟΙ για ιδιοτελείς προσωπικούς τους λόγους και όχι για το περί δικαίου 

αίσθημα τους, που θα έπρεπε να τους διακατέχει, ακολουθούν ανορθόδοξους μεθόδους προκειμένου να είναι 

χρήσιμοι και αρεστοί και για να βγουν από τα αδιέξοδα τους, στα οποία ιδιοτελώς οδηγήθηκαν.  

Επειδή βλέπω ότι με χρησιμοποιούν και επειδή βλέπω ότι αποκομίζουν άπαντες οφέλη χρησιμοποιώντας με 

εναντίον της οικογένειας Μαντζόν  και δη της μαμάς και του Ανδρέα. 

Επειδή ΑΥΤΟΙ που με χρησιμοποιούν  τελικά δεν είναι καλύτεροι της οικογένειας Μανζτόν, αλλά όμοιοι. 

Επειδή υπήρξε σε δεδομένη στιγμή εκδήλωση ενδιαφέροντος να υπάρξει λύση, μάλιστα εκδηλώθηκε και μέσω 

εσένα. 

Επειδή αυτή η κατάσταση τελειωμό δεν έχει και βλέπω να εγκαθιδρύουμε στο Δικαστικό Μέγαρο, μιας και άλλη 

διέξοδο δεν βρίσκω. 

Σου απευθύνομαι μήπως και βρεις κάποια άκρη, ώστε να βρεθεί κάποια λύση για όφελος όλων. 

Όσο τώρα για ΕΚΕΙΝΟΥΣ που με οδηγούν ενάντια στην οικογένεια Μανζτόν  για να αποκομίζουν προσωπικά οφέλη, 

ας βρουν τις λύσεις τους μακριά από εμένα, εξ’ άλλου είναι δική τους δουλειά  και όχι δική μου και ας πάνε να 

βρούνε άλλον να σπιλώσουν για να δικαιολογήσουν την απραξία τους και τις παρανομίες τους, όντας οι ίδιοι 

θεματοφύλακες, τρομάρα τους. 

Η αχαριστία είναι η πρώτη και μεγαλύτερη αμαρτία του ανθρωπίνου γένους.  

Σε δεδομένη στιγμή ο αχάριστος τα χάνει όλα. Ίσως ήρθε ο καιρός ΚΑΠΟΙΟΙ να τα χάσουν. 

 

Βασίλη. 

Περιμένω να ανοίξεις μια σοβαρή συζήτηση, ώστε να βρεθούν  οι ενδεικνυόμενες λύσεις απεγκλωβισμού από αυτή 

την κατάσταση που μόνο χαμένους έχει, με την μόνη διαφορά ότι εγώ δεν έχω τίποτα να χάσω.  

Περιμένω νέα σου.      

 

Με εκτίμηση. 

Σπανός Χ. Θωμάς. 
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