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Αίτηση 
 

Του                                                                                                             Προς:                          
Σπανού Θωμά – Δημήτριου Του Χρήστου                                     1. Την Αξιότιμη Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου 
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857                                                                                   Κυρία Θωμαΐτσα Πατρώνα            
Λοιπών Στοιχείων ως Υποσέλιδο.                                                    2. Τον Αξιότιμο Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου 
                                                                                                                    Κύριο Κτιστάκη Γεώργιο 
Ρόδος 12-12-2017                                                                                   
                                                                                                                    Κοινοποίηση Προς: 
                                                                                                                    Τον Αξιότιμο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου  
                                                                                                                     Κύριο Φερεντίνο Δημήτριο 
                                                                                                                     Την Αξιότιμη Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου  
                                                                                                                     Κυρία Ζάχου Μαρία 
 
 

Θέμα:   Κλήση προς συμμόρφωση και συνετισμό της δικηγόρου Ρόδου κυρίας Βολονάκη Αικατερίνης.   
 
Αξιότιμοι Κύριοι 
Σεβαστοί Δικαστές. 
 
Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου. 
 
Διά της υπ’ αριθμόν 15/01-03-2017 (σχετικό 1 α’) Πράξεως του Εφετείου Σας, μου χορηγήσατε νομική 
βοήθεια, κατόπιν σχετικού αιτήματος μου, ώστε η δικηγόρος Ρόδου κυρία Βολονάκη Αικατερίνη, να 
προσδιορίσει την από 01-02-2017 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 15/02-02-2017 έφεση μου κατά της υπ’ 
αριθμόν 53/2015 (σχετικό 1 β’) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και να με εκπροσωπήσει 
κατά την συζήτηση αυτής,  ενώπιον του Εφετείου Δωδεκανήσου. 
Σας ευχαριστώ. 
Πράγματι,  η κυρία Βολονάκη μερίμνησε για τον προσδιορισμό της έφεσης μου που πήρε τον υπ’ αριθμόν 
69/21-03-2017 αριθμό βιβλίου καταθέσεων στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου  και ορίστηκε ημέρα 
συζήτησης της,  η 12-01-2018, (σχετικό 1 γ’). 
 
 
Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος. 
 
Την 13-11-2017 προσέγγισα διαδικτυακά (σχετικό 2) και μέσω τηλεομοιότυπου (σχετικό 3), την κυρία 
Βολονάκη Αικατερίνη, ώστε να της υπενθυμίσω τον ανωτέρω διορισμό της και  να μου επιβεβαιώσει ότι 
πρόκειται να ανταποκριθεί σε αυτόν, ώστε να την ενημερώσω για την υπόθεση με σκοπό να συντάξει  
έγκαιρα  τις προτάσεις της και να λάβω γνώση αυτών πριν την κατάθεση τους, για πιθανόν διορθώσεις. 
Τούτο έπραξα και τηλεφωνικά και μέσω sms, ως κατωτέρω: 
13-11-2017  11:31 «Καλημέρα σας. Παρακαλώ μια απάντηση στο fax που σας έστειλα. Ευχαριστώ.» 
 
Μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες, κάθε μορφής τηλεπικοινωνίας μου, μιας εβδομάδας, με την κυρία 
Βολονάκη, τελικά με ενημέρωσε ότι δεν λάμβανε τα e-mail μου, όπου και προέβηκα στην υποδεικνυόμενη 
διόρθωση της ηλεκτρονικής της διεύθυνσης.  
Ωστόσο, έλαβε γνώση, μέσω fax και sms, όπως ανωτέρω Σας εκτίθεται.    
 
Την 20-11-2017 προέβηκα σε νέα αποστολή, της ιδίας ηλεκτρονικής μου επιστολής, (σχετικό 4) υπενθύμισης 
και επιβεβαίωσης, της κυρίας Βολονάκη Αικατερίνης, ώστε να προχωρήσω στην ενημέρωση της, για την 
έγκαιρη ανταπόκριση της, στον ανωτέρω αναφερόμενο διορισμό της, από το Εφετείο Δωδεκανήσου. 
Μάλιστα της έστειλα και σχετική ενημέρωση μέσω sms, ως κατωτέρω: 
20-11-2017 19:24  «Κυρία Βολονάκη καλησπέρα σας. Αν λάβατε το e-mail παρακαλώ περιμένω την απάντηση 
σας.»  
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Η κυρία Βολονάκη Αικατερίνη, την ιδία ημέρα 20-11-2017 (σχετικό 5),  εντός δέκα (10) λεπτών,  από την 
αποστολή του sms ανταποκρίθηκε στην υποδεικνυόμενη και από εμένα της σωστής ηλεκτρονικής μου 
διεύθυνσης και μου έστειλε την επιβεβαίωση της αποδοχής του διορισμού της. Μάλιστα εκλαμβάνεται ως 
διπλή τούτη η επιβεβαίωση, καθώς τούτη είχε στείλει  ανεπιτυχώς, την 15-11-2017. Ομοίως, ανταποκρίθηκα 
άμεσα στην,  αιτούμενη από εκείνη, της αποδοχής,  από εμένα,  του διορισμού της, (σχετικό 6). 
   
Την  24-11-2017  προέβηκα στην ενημέρωση της κυρίας Βολονάκη (σχετικό 7). 
Τούτη την ενημέρωση την έστειλα στην κυρία Βολονάκη Αικατερίνη μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας (σχετικό 
8),  στην ηλεκτρονική της διεύθυνση. 
Ομοίως, διαδικτυακά της ζήτησα μια συνάντηση για να της επιδώσω την ενημέρωση μου (σχετικό 7) και 
ιδιοχείρως, με όλα τα σχετικά έγγραφα που σε αυτήν αναφέρονται, ως και την ίδια την ενημέρωση,  
εκτυπωμένη, (σχετικό  9). 
Προς τούτο μετέβηκα, την ιδία ημέρα 24-11-2017,  στο Δικαστικό Μέγαρο και της τηλεφώνησα, ώστε να την 
συναντήσω και να της επιδώσω την ενημέρωση μου.  
Τηλεφωνικά,  μου υπέδειξε να αφήσω την ενημέρωση με τα σχετικά επισυναπτόμενα έγγραφα στην κυρία 
Κική,  στο ταμείο του δικηγορικού συλλόγου, όπως και έπραξα. 
 
Την 05-12-2017 προσέγγισα διαδικτυακά την κυρία Βολονάκη, ώστε να βολιδοσκοπήσω την πορεία της 
υπόθεσης μου, (σχετικό 10). 
Την 06-12-2017 μη έχοντας νέα της, ενημέρωσα διαδικτυακά την κυρία Βολονάκη για τις επικείμενες εορτές 
και  για τις δικονομικές μεθοδεύσεις που προηγήθηκαν Πρωτόδικα, προκειμένου να μην αμυνθώ στην αγωγή 
ένεκα η έφεση για την οποία διορίστηκε, από το Εφετείο Δωδεκανήσου,  να μου συντάξει τις προτάσεις. 
Της ανέφερα ότι δεν επιθυμώ επανάληψη της ιδίας νοσηρής κατάστασης που διενεργήθηκε Πρωτόδικα και 
στο Εφετείο, (σχετικό 11). 
 
 
Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος. 
 
Θέτω υπόψη Σας, πρόσφατο         κακό προηγούμενο          της κυρίας Βολονάκη Αικατερίνης, σχετικά με 
διορισμό της από το Πρωτοδικείο Ρόδου, να μου παρέχει νομική βοήθεια. 
 
Διά της υπ’ αριθμόν 294/06-09-2017 (σχετικό  12) Πράξεως του Πρωτοδικείου Ρόδου, η κυρία Βολονάκη 
Αικατερίνη, διορίστηκε να μου παρέχει νομική βοήθεια προκειμένου να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης από 
αδικοπραξία κατά του δικηγόρου Ρόδου Καρίκη Ευστράτιου. 
 
Την 12-09-2017, περί ώρα 14:00, επέδωσα ιδιοχείρως, στην κεντρική αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου, την 
ενημέρωση της ανωτέρω υπόθεσης μου, με τα σχετικά έγγραφα που σε αυτήν αναφέρονται, στην κυρία 
Βολονάκη Αικατερίνη, (σχετικό 13). Τούτη, ομοίως απέστειλα και διαδικτυακά, (σχετικό 14). 
 
Η κυρία Βολονάκη την 25-09-2017 διαδικτυακά (σχετικό 15), με ενημέρωσε ότι έλαβε τα έγραφα της 
ενημέρωσης μου και ότι μετά από        ενδελεχή  έρευνα         που έκανε, η αξίωση μου έχει παραγραφεί. 
 
Την ιδία ημέρα  (σχετικό 16), ενημέρωσα διαδικτυακά την κυρία Βολονάκη, αποστέλλοντας της, σχετική 
νομολογία από         πρόχειρη έρευνα        μου,  ότι η αξίωση μου δεν έχει παραγραφεί και είναι εν δυνάμει 
διεκδικούμενη. 
Άμεσα η κυρία Βολονάκη Αικατερίνη, την  25-09-2017, διαδικτυακά,  (σχετικό 16) ανταπάντησε: 
«Το έλαβα το email σας.  Θα προχωρήσω στη σύνταξη της αγωγής». 
 
Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος. 
 
Μεσολάβησαν  πολλές μάταιες προσπάθειες τηλεπικοινωνίας μου με την κυρία Βολονάκη Αικατερίνη, 
προκειμένου να ενημερωθώ για την σύνταξη και πρόοδο της υπόθεσης μου. 
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Μετά πλέον του ενός μηνός, διά της υπ’ αριθμόν 369/03-11-2017 (σχετικό 17), πράξεως το Πρωτοδικείο 
Ρόδου, όρισε για την συγκεκριμένη υπόθεση μου, ως νομική βοήθεια μου τον δικηγόρο Ρόδου κύριο Αχιλλέα 
Δασκαλάκη.      
Η αίτηση της, της οποίας δεν έχω λάβει γνώση, ως προς την απαλλαγή της από κάθε πειθαρχική η άλλη 
συνέπεια απορρίφθηκε ως νομικά αβάσιμη, όπως αναφέρεται επί της 369/03-11-2017 (σχετικό 17) πράξεως 
του Πρωτοδικείου Ρόδου. 
 
 
Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου. 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου. 
 
Προφανώς,   εικάζω,   ότι η κυρία Βολονάκη Αικατερίνη ενέδωσε στην συναδελφική αλληλεγγύη, 
παραβαίνοντας τον όρκο της, ως δικηγόρος και την εντολή που έλαβε από το Πρωτοδικείο Ρόδου. 
 
       
Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος. 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
 
Πρέπει να θέσω υπόψη Σας,      το κάκιστο Δικονομικό προηγούμενο,    και  της παρούσας υπόθεσης μου. 
Τούτο ήταν μεθοδευμένο και επιδιώκεται η επανάληψη του. 
 
Κάποιοι     ‘’κύριοι’’     με πρώτο και καλύτερο τον    ‘’κύριο’’   Στεφανίδη Στέφανο κατά του οποίου στρέφετε η 
έφεση μου για την οποία διορίστηκε από το Εφετείο Δωδεκανήσου η κυρία Βολονάκη Αικατερίνη να μου 
παρέχει νομική βοήθεια προκειμένου να καταθέσει τις προτάσεις μου,          έμαθαν να υπεξαιρούν,               
για υπεξαίρεση πρόκειται,        μάλιστα διαρκή       και      αμαχητί,            υπεκφεύγοντας να δώσουν μάχη,   
μάλιστα          εντός της έδρας τους      και           με τα όπλα της δικής τους επιλογής,           τη νομική γνώση,            
που σπούδασαν σε Πανεπιστήμια       και          εξασκούνται με αυτά δεκαετίες.    
Αξιολύπητοι      και      κακομοίρηδες. 
 
 
Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος. 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
 
Διερωτώμαι,    θα τους το επιτρέψετε; 
 
 
Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος. 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
 
Ως προανέφερα,    παρακαλώ,   λάβετε γνώση της δικονομικής μεθόδευσης που προηγήθηκε της παρούσας 
υπόθεσης μου, Πρωτόδικα. 
 
Την 21-11-2014, ομοίως όπως και τώρα έπραξα,  με την κυρία Βολονάκη, προσέγγισα διαδικτυακά (σχετικό 
18) τη  κυρία Δασκαλάκη Δήμητρα προκειμένου να προετοιμαστούμε για την κατάθεση των προτάσεων που 
επρόκειτο να καταθέσω την 15-01-2015, μετά από όμοια αναβολή της 16-01-2014 συζήτησης της υπόθεσης 
μου Πρωτόδικα. 
 
Όπως Είστε σε θέση να διαπιστώσετε (σχετικό 18) την 24-11-2014 η κυρία Δασκαλάκη ανταποκρίθηκε στην 
προσέγγιση μου και οριοθέτησε αρχές Δεκεμβρίου να την καλέσω για να κλείσουμε μια συνάντηση 
ενημέρωσης και σύνταξης των προτάσεων μου. 
Μετά από αντιπρόταση μου, τηλεφωνικά,  για συντομότερη συνάντηση μας, όρισε τούτη  στις 27-11-2014 και 
περί ώρα 19:00. Όταν μετέβηκα στο γραφείο της και μετά από αρκετή ώρα παραμονής σε αυτό μου δήλωσε 
ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον διορισμό της,  διότι επρόκειτο να απουσιάζει από τη Ρόδο κατά την 
ημέρα της συζήτησης της υπόθεσης μου.          
Το αποτέλεσμα ήταν να δικαστώ ερήμην, ενόσω ήμουν παρόν. 
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Θέτω στη διάθεση Σας την ενημέρωση (σχετικό 19) που έκανα στην δικηγόρο Ρόδου Βελιάδη Έλλη 
προκειμένου να καταθέσει προτάσεις για την αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθμόν 53/2015 απόφασης του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ενόψει της εξέτασης της με αριθμό κατάθεσης 69/21-03-2017 έφεσης μου. 
Από αυτήν μπορείτε να λάβετε γνώση της δικονομικής μεθόδευσης που προηγήθηκε προκειμένου να μην 
παρασταθώ και να μην αμυνθώ στην αγωγή,     που επέχει θέση υπεξαίρεσης,     του ‘’κυρίου’’ Στεφανίδη 
Στέφανου.  
     
  
Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος. 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
 
Τα ίδια που αντιμετώπισα με την κυρία Δασκαλάκη Δήμητρα, σχετικά με τη  δικονομική μεθόδευση, 
προκειμένου να μην αμυνθώ στην αγωγή Πρωτόδικα, αντιμετώπισα και με την κυρία Βελιάδη Έλλη, που 
ορίστηκε να μου παρέχει νομική βοήθεια, από το Πρωτοδικείο Ρόδου,  προκειμένου να καταθέσω προτάσεις 
στην αίτηση μου αναστολής εκτέλεσης της 53/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 
 
Αναγκάστηκα, ως με την παρούσα πράττω  ενώπιον Σας, να αποταθώ στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου και 
στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, (σχετικό 20) προκειμένου να συμμορφώσουν την δικηγόρο Ρόδου 
Βελιάδη Έλλη.   
 
 
Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος. 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
             
Διά της παρούσης αιτούμαι να καλέσετε την κυρία Βολονάκη Αικατερίνη και      να την συνετίσετε,      ώστε να 
συντάξει έγκαιρα, εάν είναι δυνατόν πριν τις εορτές, τις προτάσεις μου και να μου τις γνωστοποιήσει να λάβω 
γνώση, ώστε αν χρειαστεί να επέλθουν οι ενδεικνυόμενες διορθώσεις.    
Ελπίζω να αντιληφθεί ότι δεν της κάνω τον έξυπνο και ούτε νομικός είμαι. 
Τις υποθέσεις μου γνωρίζω και προσπαθώ να αμυνθώ. 
Έχω εμπιστοσύνη στις επιστημονικές νομικές της γνώσεις και αν επιδείξει,     πρωτίστως της συναδελφικής 
αλληλεγγύης,    αγαθές,    χρηστές προθέσεις στον διορισμό της,   τότε δεν νομίζω να χρειαστεί καμία δική μου 
διόρθωση.  Η ενημέρωση που της έχω κάνει είναι υπέρ του δέοντος επαρκής, όπως Είστε σε θέση να 
διαπιστώσετε εκ του (σχετικού 7). 
Όσον αφορά τις εικασίες της ότι η έφεση μπορεί να είναι αόριστη η νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη η να έχει 
κάποια σφάλματα, (σχετικό 5) της ανταπαντώ και δια της παρούσης,  ότι η έφεση έχει συνταχθεί από  αρκετά 
ικανό   και  επαρκή   στην   νομική επιστήμη πρόσωπο,  παρά την απειρία της, την κυρία Καρακατσάνη Αγγέλα 
και αρκεί για την θετική έκβαση της υπόθεσης μου,  να επιδείξει τούτης,  την  ελάχιστη αρωγή της. 
Η έφεση είναι    συγκεκριμένη   και    τεκμηριωμένη.    
 Τούτης,  μπορείτε να λάβετε γνώση της, (σχετικό 1 γ’) και να διαπιστώσετε και οι ίδιοι,  τον ισχυρισμό μου.  
 
      
Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου. 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου. 
 
Η καταφυγή μου σε Εσάς, κρίνετε αναγκαία: 
Στις  11-12-2017 και ώρα 2:17 απευθύνθηκα στην κυρία Βολονάκη με sms, καθώς δεν ανταποκρίνεται πλέον 
στις τηλεφωνικές μου οχλήσεις, ως εξής: «Κυρία Βολονάκη. Παρακαλώ μια ενημέρωση σχετικά με την σύνταξη 
των προτάσεων»           
 
Όπως Είστε σε θέση, εκ των όσων ανωτέρω περιέρχονται εις γνώση Σας, μεθοδεύεται Δικονομικά να μην 
καταθέσω προτάσεις κατά την συζήτηση της εφέσεως μου, στις 12-01-2018. 
 
Ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει το οιοδήποτε συμβάν ‘’ανωτέρας βίας’’  που δεν θα επιτρέψει, 
‘’δικαιολογημένα’’  στην κυρία Βολονάκη Αικατερίνη να συντάξει και να καταθέσει τις προτάσεις μου.    
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Το σενάριο, είναι επαναλαμβανόμενο. 
 
    
Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρος. 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
 
Παρακαλώ,  καλέστε την  και  συνετίστε την.      
      
 
Αξιότιμοι Κύριοι 
Σεβαστοί Δικαστές. 
 
Με αφορμή τις επικείμενες εορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους, παρακαλώ, δεχθείτε τις ευχές μου. 
Εύχομαι σε όλους Σας. 
Πρωτίστως υγεία,   αγάπη,   ηρεμία,   νηφαλιότητα   και    ευόδωση κάθε προσδοκίας  Σας,   σε προσωπικό, 
οικογενειακό και υπηρεσιακό επίπεδο.  Κάθε χαρά. 
Ομοίως, σε όσους στηρίζουν το έργο Σας και σε όσους διασφαλίζουν την οικογενειακή θαλπωρή Σας. 
 
 
 
Με τιμή  
Σπανός Χ. Θωμάς 
  


