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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 Φωτεινής Βαρβάρας Σκούφου.  

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

1. Δια της υπ’ αριθμόν 939/20-11-2017 (σχετικό 01 α΄), πράξης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, μου χορηγήθηκε 
νομική βοήθεια διορισμού δικηγόρου και δικαστικής επιμελήτριας, προκειμένου να καταθέσω ακύρωση 
των υπ’ αριθμών 476/2000 (σχετικό 01 β΄) και 416/2011 (σχετικό 01 γ΄) αναγκαστικών κατασχέσεων των 
δικαστικών επιμελητών Καρακατσάνη Μιχάλη και Κυριζόγλου Κωνσταντίνου αντιστοίχως, ως και των 
πράξεων επιβολής τους.    
Να σημειωθεί, ότι τούτες παρανόμως επιβλήθηκαν και έχουν κυοφορήσει, ένεκα της πλαστογραφημένης 
υπ’ αριθμόν 3262/1996 (σχετικό 01 δ΄) δήλωσης φόρου μεταβίβασης του ακινήτου, στο οποίο παρανόμως 
έχουν επιβληθεί.  
Επιπρόσθετα, τούτες,  επιδέχονται ακυρότητας,  ένεκα των  117 η πρώτη και αμφότερες ένεκα των 904, 951 
και 1019 άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.  

2. Δια της υπ’ αριθμόν 286/23-03-2018 (σχετικό 02), πράξης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, μου χορηγήθηκε 
νομική βοήθεια διορισμού νέου δικηγόρου, για τους ίδιους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, ένεκα 
αποποίησης της προηγουμένης. 

3. Δια της υπ’ αριθμόν 300/28-03-2018 (σχετικό 03 α΄), πράξης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, μου χορηγήθηκε 
νομική βοήθεια διορισμού νέου δικηγόρου, για τους ίδιους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, ένεκα 
αποποίησης του προηγουμένου. 

4. Δια της υπ’ αριθμόν 335/10-04-2018 (σχετικό 04), πράξης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, μου χορηγήθηκε 
νομική βοήθεια διορισμού νέας δικηγόρου, για τους ίδιους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, ένεκα 
αποποίησης του προηγουμένου. 

5. Δια της υπ’ αριθμόν 358/20-04-2018 (σχετικό 05), πράξης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, μου χορηγήθηκε 
νομική βοήθεια διορισμού νέας δικηγόρου, για τους ίδιους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, ένεκα 
αποποίησης της προηγουμένης. 

6. Δια της υπ’ αριθμόν 377/26-04-2018 (σχετικό 06), πράξης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, μου χορηγήθηκε 
νομική βοήθεια διορισμού νέας δικηγόρου, για τους ίδιους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, ένεκα 
αποποίησης της προηγουμένης. 

7. Δια της υπ’ αριθμόν 387/30-04-2018 (σχετικό 07), πράξης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, μου χορηγήθηκε 
νομική βοήθεια διορισμού νέας δικηγόρου, για τους ίδιους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, ένεκα 
αποποίησης της προηγουμένης. 

8. Δια της υπ’ αριθμόν 421/09-05-2018 (σχετικό 08), πράξης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, μου χορηγήθηκε 
νομική βοήθεια διορισμού νέας δικηγόρου, για τους ίδιους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, ένεκα 
αποποίησης της προηγουμένης. 

 

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
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Επειδή η ανωτέρω κατάσταση είναι επαναλαμβανόμενη, μάλιστα μακροχρόνια, καθώς η Μαφία της Ρόδου, τα 
κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής,  η οικογένεια Μαντζόν και δη η μαμά τους, αφού με κατάστρεψαν για πολλοστή 
φορά και με κρατούν οικονομικά όμηρο, μερικώς με τις παράνομες κατασχέσεις της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, που ανωτέρω 
Σας αναφέρονται, μου στερούν και την πρόσβαση μου στη Δικαιοσύνη, καθώς την ελέγχουν σχεδόν απόλυτα, 
προκειμένου να μην δυνηθώ να απεγκλωβιστώ από τις παρανομίες τους που με κρατούν δέσμιο οικονομικά και όχι 
μόνον.     
Εν προκειμένω, αντιλαμβανόμενος την στο διηνεκές, εκ νέου, ατελέσφορη εναλλαγή των δικηγόρων, που ανάγει σε 
εμπαιγμό, απευθύνθηκα στην Πρόεδρο του Ειρηνοδικείου Ρόδου.   

9. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της απέστειλα την παράκληση μου, ώστε να επιληφθεί, (σχετικό 09). 
 
Αντί αυτού, η Ειρηνοδίκης Φωτεινή Βαρβάρα Σκούφου: 

10. Διά της υπ’ αριθμόν 470/24-05-2018 (σχετικό 10) πράξης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, ανακάλεσε, όλες τις 
πράξεις χορήγησης νομικής βοήθειας, προκειμένου να ακυρώσω τις ανωτέρω αναφερόμενες παράνομες 
και παράνομα επιβληθείσες, αναγκαστικές κατασχέσεις της Δ.Ο.Υ. Ρόδου.  

 

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 

Δικαιούμαι χορήγηση νομικής βοήθειας, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα κατά την αίτηση μου, μεταξύ και 
άλλων δικαιολογητικών, εκκαθαριστικά μου (σχετικά 11 α΄, β΄, γ΄), κατά τον νόμο 3226/2004.   

Με αυτά τα δικαιολογητικά η Ειρηνοδίκης Φωτεινή Βαρβάρα Σκούφου, μου χορήγησε διά της υπ’ αριθμόν 300/28-
03-2018 (σχετικό 03 α΄) πράξης του Ειρηνοδικείου της, νομική βοήθεια δικηγόρου και Δικαστικής Επιμελήτριας. 
Μάλιστα αυτή δεν ήταν η μόνη.  
Με τα ίδια δικαιολογητικά και εκκαθαριστικά, μου χορήγησε και την υπ’ αριθμόν 528/27-06-2017 (σχετικό 03 β΄) 
πράξη χορήγησης νομικής βοήθειας, για συναφή μάλιστα λόγο,  την ανατροπή της υπ’ αριθμόν 476/2000 
αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή Καρακατσάνη Μιχάλη, σε μια προγενέστερη και πάλι 
προσπάθεια μου, στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, να απαλλαγώ από τις παράνομες κατασχέσεις της Δ.Ο.Υ. Ρόδου. 
Τούτη δε η χορήγηση νομικής βοήθειας απέβη και άκαρπη και πάρα πολύ επιβαρυντική για την ηρεμία μου και την 
ψυχολογία μου, σε μια αρρωστημένη αέναη προσπάθεια έκθεσης μου, για την οποία αναγκάστηκα σε αίτημα προς 
την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, εγχειρισμένο την 04-08-2017 προκειμένου να εξιχνιάσει τις παράνομες πράξεις 
που συντελέστηκαν εις βάρος μου και ιστορούσα σε αυτήν.  
Προφανώς δεν ανευρέθηκε καμία???  Και ως εκ τούτου,  δεν Σας την επισυνάπτω για να μην επιβαρύνω έτι 
περαιτέρω το έργο Σας.      

Τι άλλαξε;  
 Ώστε μετά  την αποστολή της ηλεκτρονικής μου παράκλησης (σχετικό 09), να επιληφθεί του εμπαιγμού τον οποίο 
υπέμενα,  με τις ατελέσφορες πράξεις διορισμού και αποποίησης των δικηγόρων, ώστε να ανακαλέσει (σχετικό 10) 
όλες όσες μου είχαν αναποτελεσματικά μέχρι τότε χορηγηθεί; 
 Μεταξύ αυτών και την υπ’ αριθμόν 300/28-03-2018 (σχετικό 03 α΄) που η ίδια μου είχε χορηγήσει; 

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 

«Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού».    Πόσο μάλλον,  όταν πρόκειται για γυνή. 

Διά της υπ’ αριθμόν 243/24-07-2018 (σχετικό 12) νέας αίτησης μου, στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, αιτήθηκα το ίδιο 
αίτημα και  με την παρατήρηση σε αυτήν,  των νέων μειωμένων ήδη πενιχρών εισοδημάτων μου για το φορολογικό 
έτος 2017, όπως προκύπτει από το νέο εκκαθαριστικό μου (σχετικό 11 δ΄)    

Η Ειρηνοδίκης Ρόδου,  Φωτεινή Βαρβάρα Σκούφου, δια της υπ’ αριθμόν 726/07-08-2018 (σχετικό 13) πράξης του 
Ειρηνοδικείου Ρόδου, παρενέβη εκ νέου τα καθήκοντα της, κατά άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα και μου απέρριψε 
τη νέα αίτηση μου, να μου χορηγήσει νομική βοήθεια δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή, προκειμένου να 
ακυρώσω τις παράνομες κατασχέσεις της Δ.Ο.Υ. Ρόδου επί της ιδιοκτησίας μου.    
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Η παράνομη ενέργεια της αυτή, προστιθέμενη σε τόσες ακόμη άλλες παράνομες ενέργειες, πολλές εξ αυτών, 
κατατεθειμένες στην  Εισαγγελία Σας, αδιαφόρετα έως και σήμερα, έχουν κύριο ωφελημένο τον Μαντζόν Ανδρέα,  
με την παράνομη, όμορη της δικής μου, ιδιοκτησία του, στην 80Α ΚΜΓΡ, (σχετικά 14 α΄, β΄).    

Μου στερείται μακροχρόνια, η πρόσβαση μου στη Δικαιοσύνη, όταν πρόκειται να διεκδικήσω το δίκαιο μου 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.     

Επισυνάπτονται: 

Το e-Παράβολο (σχετικό 15) του Υπουργείου Οικονομικών για την παρούσα έγκληση μου και  η πληρωμή του 
e-Παραβόλου (σχετικό 16), μέσω της τράπεζας μου. 

 

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
 
ΖΗΤΩ: 
 
Την κατά άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα,  τιμωρία της Ειρηνοδίκου Ρόδου, Φωτεινής Βαρβάρας Σκούφου.   
 
Επίσης, ΖΗΤΩ: 
Τον συσχετισμό της δικογραφίας που πρόκειται να σχηματιστεί, ένεκα η παρούσα έγκληση μου, με τις Α.Β.Μ.: 
ΑΕ2018/102 και  ΑΕ2018/103 που βρίσκονται εκκρεμείς στην Εισαγγελία Σας. 
Οι παράνομες πράξεις που συντελέστηκαν σε αυτές τις δικογραφίες και σε αυτήν που πρόκειται να σχηματιστεί, 
ένεκα η παρούσα έγκληση μου, έχουν κίνητρο και βασική αιτία την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου. 
        
Ρόδος 08-08-2018 
 
 Με τιμή.                                                                                                                               
Σπανός Χ, Θωμάς.-    

 
 
 
 


