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Ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου 
 

Υπόμνημα 
 

Του Θωμά – Δημήτριου Χρήστου Σπανού, επαγγέλματος εμπόρου, κατοίκου Ρόδου 
στο 5ο Χλμ Ρόδου – Λίνδου, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857 και Α.Φ.Μ.: 027637336, ένεκα η με 
αριθμό 200/20 Προκαταρκτική Εξέταση για την με ΑΒΜ: Α2020/1839 σχηματισθείσα 
δικογραφία κατά του Γεώργιου Βονάκη. 

 
 
Αξιότιμε Κύριε Πταισματοδίκη. 
 
Στις 14-05-2020 προέβηκα σε καταγγελία στο Τμήμα Περιβάλλοντος της 

Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, κατά του μηχανικού αυτοκινήτων και 
χορτοκοπτικών Γεώργιου Βονάκη. 

Τούτη κοινοποίησα  στον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο και την Αξιότιμη Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Ρόδου η οποία και σχημάτισε αυτεπάγγελτα την με ΑΒΜ:Α2020/1839 
ένεκα η  200/20 ΠΕ, για την οποία καταθέτω το παρόν υπόμνημα μου Ενώπιον Σας. 

 
 
Αξιότιμε Κύριε Πταισματοδίκη. 
 
Επειδή η κατάσταση με τον μηχανικό Γεώργιο Βονάκη, παρά την ανωτέρω 

αναφερόμενη καταγγελία μου, παρέμενε και παραμένει η ίδια, προέβηκα και στην με 
αριθμό κατάθεσης 256/26-06-2020 (σχετικό 01) αίτηση μου, Ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου, (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) για να ρυθμίσει το Δικαστήριο την 
κατάσταση που έχει δημιουργήσει  ο μηχανικός Γεώργιος Βονάκης έναντι εμού και 
γενικότερα έναντι των γειτόνων μας, στην περιοχή μας.   

Τούτη η αίτηση ορίστηκε να συζητηθεί στις 12-10-2020 και ώρα 9:00 στο κατάστημα 
του Πρωτοδικείου Ρόδου και στο ακροατήριο των Ασφαλιστικών Μέτρων. 

Στην ανωτέρω δικάσιμο παραστάθηκα με τον ορισμένο από το Πρωτοδικείο Ρόδου, 
δικηγόρο μου κύριο Αναστάσιο Μπακαλούμα και ήμασταν έτοιμοι για την συζήτηση της 
αίτησης μας, προσκομίζοντας και Σημείωμα (σχετικό 02), συμπληρωματικό της 
εξακολουθητικής παραβατικής συμπεριφοράς του αντίδικου μου. 

Προς πλήρη κατανόηση τούτης της συμπεριφοράς του αντίδικου μου, Σας κομίζω και 
τα σχετικά που συνοδεύουν την με αριθμό 256/26-06-2020 (σχετικό 01) αίτηση μου, 
Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) και του 
Σημειώματος (σχετικό 02) που ετοίμασα για την συζήτηση της, ως (σχετικό 03) του 
παρόντος υπομνήματος μου. 
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Κατά την πάγια τακτική υπεκφυγής του μηχανικού Γεώργιου Βονάκη, όπως 

προκύπτει από την εν γένει συμπεριφορά του και εκθέτω ενδεικτικά στο Σημείωμα μου 
(σχετικό 02), ο αντίδικος μου ζήτησε, διά του δικηγόρου του, χωρίς να παρίσταται ο 
ίδιος, αναβολή της συζήτησης της αίτησης μου, η οποία έγινε δεκτή από την έδρα του 
δικαστηρίου και ορίστηκε νέα δικάσιμος η 15-12-2020.   
  

Αξιότιμε Κύριε Πταισματοδίκη. 
 
Ο αντίδικος μου με ταλαιπωρεί πολλά χρόνια και επιβουλεύεται την ιδιοκτησία μου 

μέσω της προκλητικής, προσβλητικής και επιβλητικής συμπεριφοράς του εναντίον μου, 
μα και γενικότερα στην περιοχή μας. 

Συμπεριφέρεται κατά μια έννοια ως δερβέναγας σε αυτήν. 
Εναποθέτει απόβλητα του και κάνει κατάληψη των χώρων των γειτόνων του και 

κυρίως του δικού μου εξακολουθητικά και ανυποχώρητα. 
Προσπαθεί να εδραιώσει δικαιώματα εις βάρος μου και εις βάρος άλλων γειτόνων 

μας, σε χώρο πέραν της δικαιοδοσίας που έχει ένεκα του ενοικιαζόμενου 
μηχανουργείου του που διατηρεί στην περιοχή μας.   

 
Αξιότιμε Κύριε Πταισματοδίκη. 
 
Ένεκα όσων αναφέρονται: 
1. Στην από 14-05-2020 καταγγελία μου κατά του Γεώργιου Βονάκη, για την οποία 

σχηματίστηκε αυτεπάγγελτα η με ΑΒΜ: Α2020/1839 δικογραφία  (σχετικό 07 που 
Σας κομίζεται με αριθμό 9, του σχετικού 03), του παρόντος. 

2. Στην με αριθμό κατάθεσης 256/26-06-2020 (σχετικό 01, του παρόντος) αίτηση 
μου, Ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Ρόδου και στο Σημείωμα μου 
(σχετικό 02, του παρόντος). 

3. Στην υπ’ αριθμόν 335/18-06-2020 (σχετικό 11 που Σας κομίζεται με αριθμό 13, 
του σχετικού 03 του παρόντος) έκθεση αυτοψίας του Κλιμακίου Ελέγχου 
Ποιότητας Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ). 

4. Στην υπ’ αριθμόν 574/24-09-2020 (νέο σχετικό 01 που Σας κομίζεται με αριθμό 23 
του καταλόγου των σχετικών, στο σχετικό 03 του παρόντος) Πράξη Βεβαίωσης 
Παράβασης του (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ). 

 

Εγκαλώ τον μηχανικό αυτοκινήτων και χορτοκοπτικών Γεώργιο Βονάκη για τις 

κατωτέρω αξιόποινες πράξεις του. 

Συγκεκριμένα: 

Κατ’ άρθρο 28 του νόμου 1650/1986: 
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 «1. Όποιος ασκεί δραστηριότητα η επιχείρηση χωρίς την απαιτούμενη, ……., 
άδεια η έγκριση, η υπερβαίνει τα όρια της άδειας η έγκρισης που του έχει 
χορηγηθεί και υποβαθμίζει το περιβάλλον, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο ετών 
η και χρηματική ποινή 1.000,00 έως 60.000, ευρώ».    

Ο αντίδικός μου Γεώργιος Βονάκης, όπως προκύπτει από την 1η παράβαση 
του, όπως αυτή διαπιστώθηκε με την υπ’ αριθμόν 574/24-09-2020 (νέο σχετικό 01 
που Σας κομίζεται με αριθμό 23 του καταλόγου των σχετικών, στο σχετικό 03 του 
παρόντος) Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ) υπερβαίνει τα 
όρια της άδειας που του έχει χορηγηθεί και υποβαθμίζει το περιβάλλον, καθώς 
έχει εγκαταστήσει, χωρίς σχετική άδεια, στέγαστρο έμπροσθεν του 
μηχανουργείου του στο οποίο στεγάζει ανυψωτικό μηχάνημα με το οποίο ασκεί 
τις εργασίες επισκευής των αυτοκινήτων και χορτοκοπτικών που επισκευάζει, ως 
και σωρεία αποβλήτων. Τούτες διενεργεί έξω από το μηχανουργείο του. 

Έτι  περαιτέρω, ένεκα των αποβλήτων που έχει σωρεύσει έμπροσθεν του 
μηχανουργείου του και πέραν του παράνομου στεγάστρου που διατηρεί, εκτελεί, 
αρκετές φορές, τις εργασίες επισκευής των αυτοκινήτων που επισκευάζει 
έμπροσθεν του δικού μου καταστήματος, κλείνοντας μάλιστα και το αυτοκίνητο 
μου για να μην  μπορώ να φύγω παρά μόνο παίρνοντας την άδεια του, 
εκδηλώνοντας έτσι επιβολή και απαξίωση κατά εμού και των ιδιοκτησιακών 
δικαιωμάτων μου, όπως προκύπτει από την ενδεικτική φωτογραφία που Σας 
κομίζεται ως νέο σχετικό 07 και αποτυπώνεται στο σχετικό 28, του σχετικού 03 
του παρόντος.     

 
«2. Όποιος προκαλεί ρύπανση η υποβαθμίζει το περιβάλλον με πράξη η 

παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου αυτού η των κανονιστικών 
πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός έτους η και χρηματική ποινή 3.000,00 έως 60.000,00 ευρώ.  
Αν η πράξη του προηγούμενου εδαφίου τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται 
φυλάκιση μέχρι ενός έτους η και χρηματική ποινή.  
Αν οι αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης η της υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
είναι με βάση το είδος η την ποσότητα των ρύπων η την έκταση η τη σημασία της 
υποβάθμισης, περιορισμένες επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους η και 
χρηματική ποινή».     

Ο αντίδικός μου Γεώργιος Βονάκης, όπως προκύπτει από την 2η παράβαση 
του, όπως αυτή διαπιστώθηκε με την υπ’ αριθμόν 574/24-09-2020 (νέο σχετικό 01 
που Σας κομίζεται με αριθμό 23 του καταλόγου των σχετικών, στο σχετικό 03 του 
παρόντος) Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ) προκαλεί 
ρύπανση και υποβαθμίζει το περιβάλλον στο κτιριακό μας συγκρότημα.  

Τούτο δε πράττει  συνειδητά και   όχι   από αμέλεια,   όπως προκύπτει από 
τον επανέλεγχο του (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ) στις 11/09/2020 και αναφέρεται στην 
συγκεκριμενοποίηση της 2η παράβασης της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του 
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(Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ), μα και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι διατηρεί τα 
απόβλητα του ακόμη και σήμερα κατά τη συγγραφή του παρόντος, παρά όλα όσα 
έχουν προηγηθεί.  

 
«3. Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου:  

(α) τελέστηκε από υπαίτιο που σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του η σε 
άλλον οικονομικό η άλλο υλικό όφελος, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο 
ετών η και χρηματική ποινή 20.000,00 έως 150.000,00 ευρώ, 

(β) ……». 

 Ο αντίδικός μου Γεώργιος Βονάκης, όπως αναφέρω στην τέταρτη (4η) 
σελίδα του σημειώματος μου, Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 
στο σχετικό 02 του παρόντος, με τα σχετικά που αναφέρονται στην επικαλούμενη 
ενότητα του σημειώματος μου να περιέχονται στο σχετικό 03 του παρόντος, 
επιχειρεί να προσποριστεί και ιδιοποιηθεί εις βάρος μου το χώρο πλάγια και 
έμπροσθεν της ιδιοκτησίας μου με σκοπό να μην δυνηθώ να την αξιοποιήσω 
οικοδομώντας την, εναποθέτοντας σε αυτήν απόβλητα του. 

Η ανωτέρω επικαλούμενη αναφορά μου, έχει ως ακολούθως: 

«Στις φωτογραφίες της 03-10-2020 που Σας κομίζω ως (Νέα σχετικά 10, 11, 
12, 13) φαίνεται το απόβλητο γκρί αυτοκίνητο τύπου τζιπ, το μπλέ αυτοκίνητο και 
το τρακτέρ που ευρίσκοντο σε άλλη θέση, όπως φαίνονται στις φωτογραφίες  που 
Σας κομίζονται ως (σχετικά 08,13, 14, 15, του σχετικού 08) να τα έχει τοποθετήσει 
μόνιμα σε αράδα και με τάξη δίπλα ακριβώς στην  ιδιοκτησία μου, με ξεκάθαρη 
πρόθεση να οικειοποιηθεί το χώρο μπροστά ακριβώς στην ιδιοκτησία μου. Έβγαλε 
τα απόβλητα σκουριασμένα κατάλοιπα των χορτοκοπτικών του, που σχημάτιζαν 
σωρό σκουπιδιών, όπως διαφαίνονται στις φωτογραφίες  που Σας κομίζονται ως 
(σχετικά 19, 23, 24, 25, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, του σχετικού 08) και 
μετέθεσε εκεί τα απόβλητα αυτοκίνητα του σε τάξη για να εδραιώσει δικαιώματα  
εις βάρος μου σε ένα χώρο που είναι απέναντι από το μηχανουργείο του που 
διατηρεί στο κτιριακό μας συγκρότημα και σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα με 
ογδόντα μέτρα από αυτό, αποκλείοντας μου την πρόσβαση στην ιδιοκτησία μου 
από το πλαϊνό και βόρειο μέρος αυτής. 

Στις φωτογραφίες της 03-10-2020 που Σας κομίζω ως (Νέα σχετικά 14 & 15) 
διαφαίνεται επιπρόσθετα  η ανωτέρω αναφερόμενη πρόθεση του να μου 
αποκλείσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στην ιδιοκτησία μου και να δημιουργήσει 
δικαιώματα στον χώρο μου». 
 

Κατ’ άρθρο 362 «Δυσφήμηση» του Ποινικού Κώδικα: 

«Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται η διαδίδει για 
κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή η την υπόληψη του 
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τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος η χρηματική ποινή. Αν η πράξη τελέστηκε  
δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο η μέσω διαδικτύου, επιβάλλεται φυλάκιση έως 
τρία έτη η χρηματική ποινή». 

 Κατ’ άρθρο 363 «Συκοφαντική Δυσφήμηση» του Ποινικού Κώδικα: 

«Αν στην περίπτωση του προηγούμενου άρθρου, το γεγονός είναι ψευδές και ο 
υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών και χρηματική ποινή και αν τελεί την πράξη δημόσια με 
οποιονδήποτε τρόπο η μέσω του διαδικτύου, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών 
και χρηματική ποινή».  

Κατ’ άρθρο 333 «Απειλή» του Ποινικού Κώδικα: 

«1. Όποιος προκαλεί σε άλλον τρόμο η ανησυχία απειλώντας αυτόν με βία η άλλη 
παράνομη πράξη η παράλειψη, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος η χρηματική 
ποινή. Με του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται και όποιος, χωρίς απειλή βίας η 
άλλης παράνομης πράξης, προκαλεί σε άλλον τρόμο η ανησυχία με την επίμονη 
καταδίωξη η παρακολούθηση του, όπως ιδίως με την επιδίωξη διαρκούς επαφής 
με τη χρήση τηλεπικοινωνιακού η ηλεκτρονικού μέσου η με επανειλημμένες 
επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό η εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά την 
εκφρασμένη αντίθετη βούληση του».      

 
Στις 05-09-2019 ο αντίδικος μου Γεώργιος Βονάκης  προέτρεψε τον αδελφό του να 

καταπατήσει την ιδιοκτησία μου, αμφισβητώντας την κυριότητα μου σε αυτήν, με 
αφορμή την περισυλλογή ληγμένων νερών που είχα εναποθέσει σε αυτήν και 
ευρίσκεται ακριβώς απέναντι από το μηχανουργείο του. 

Ρώτησα ερχόμενος, καθώς απουσίαζα, τον αδελφό του ποιος του είπε να πράξει 
αυτό και μου είπε ο αδελφός μου.  

Πήγα στον αντίδικο μου και τον ρώτησα γιατί και με ποιο δικαίωμα είπες στον 
αδελφό σου να εισέρθει στην ιδιοκτησία μου και μου απάντησε εσύ μου είπες. 

Ο αντίδικός μου, ενώπιον τρίτων πολλές φορές επιχειρεί να με βγάλει τρελό και 
να καταδείξει ότι έχω απολέσει το λογικό μου. 

Το ίδιο έπραξε και την συγκεκριμένη ημέρα βάζοντας στο στόμα μου λόγια που 
δεν του είπα. Επιπρόσθετα όταν τον ρώτησα «Εγώ σου είπα;»  μου είπε «Ναι εσύ μου 
είπες». Όταν είδα την  επιμονή του ενώπιον τρίτων να με βγάλει τρελό και να μου λέει 
επιπρόσθετα ενώπιον και άλλων ότι το οικόπεδο στο οποίο έστειλε τον αδελφό του να 
μαζέψει τα ληγμένα νερά δεν είναι δικό μου αλλά του δημοσίου, το αίμα μου ανέβηκε 
στο κεφάλι μου.  

Βρέθηκα σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, με την αμφισβήτηση της 
ιδιοκτησίας μου για την οποία έχω αναλώσει τη ζωή μου και έχω υποστεί τα πάνδεινα  
ευρισκόμενος σε έναν αέναο δικαστικό αγώνα από συντονισμένες και διαρκείς 
ενέργειες, κατά εμού, όπως η συγκεκριμένη του αντίδικου μου Γεώργιου Βονάκη. 
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Δανείστηκα μια αλυσίδα από γείτονα μου και έσυρα με το αυτοκίνητο μου και με 
τα χέρια μου μερικά από τα απόβλητα του που είχε σωρεύσει στην δική μου μεριά 
έμπροσθεν της ιδιοκτησίας μου και του τα εναπόθεσα στη δική του μεριά. 

Κάλεσε ο ίδιος  την αστυνομία και ήρθαν δύο αστυνομικοί και επιλήφθηκαν του 
συμβάντος.  

Με κάλεσαν οι αστυνομικοί και τους εξήγησα ότι έχει εναποθέσει  τα απόβλητα 
του στη μεριά μου και του τα εναπόθεσα στη δική του. 

Τους είπα μάλιστα ότι έχουν κάνει και άλλοι γείτονες καταγγελία σε αστυνομία 
και εισαγγελία για τη συμπεριφορά του αντίδικου μου και πως η απραξία των θεσμών 
και των υπηρεσιών έχει αποθρασύνει τον αντίδικο μου με κατάληξη το συμβάν που 
επιλαμβάνονταν οι ίδιοι.  

Ο αντίδικος μου ισχυρίστηκε ότι είμαι τρελός και μαλάκας ενώπιον των 
αστυνομικών οι οποίοι με ρώτησαν αν θέλω να καταθέσω μήνυση και τους είπα ότι δεν 
θέλω, αρκετά έχω στο κεφάλι μου, ευελπιστώντας, μάταια φυσικά σε συνετισμό του. 

Μου ζήτησαν επίσης να τους αποδείξω ότι το οικόπεδο μου ανήκει καθώς, ως 
προκύπτει από την συγκεκριμένη ενέργεια των αστυνομικών, τους είπε ότι το οικόπεδο 
δεν είναι δικό μου, κάτι που έπραξα στον έναν εξ αυτών δείχνοντας του το συμβόλαιο 
και το τοπογραφικό διάγραμμα. 

Οι αστυνομικοί αποχώρισαν με την εντολή στον αντίδικό μου να βγάλει τα 
απόβλητα του από την μεριά μου, κάτι που είχα ήδη πράξει για μερικά εξ αυτών. 

Μόλις οι αστυνομικοί έφυγαν ο αντίδικος μου, αμέσως εναπόθεσε πάλι το 
απόβλητο αυτοκίνητο του και ένα χορτοκοπτικό πάλι στη μεριά μου, ως και ένα τρακτέρ, 
προκαλώντας με και αμφισβητώντας την εντολή των αστυνομικών και την ιδιοκτησία 
μου.  

 
Στις 14-05-2020 απέστειλα ηλεκτρονικά την με αριθμό κατάθεσης 255/15-05-2020 

καταγγελία μου στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ). 
Τούτη κοινοποίησα στον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο και την Αξιότιμη 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, η οποία σχημάτισε αυτεπάγγελτα την με ΑΒΜ: 
Α2020/1839, ένεκα το παρόν υπόμνημα μου. 

Τούτη κοινοποίησα επίσης και προς όλους σχεδόν τους γείτονες μου, ώστε να 
λάβουν γνώση, καθώς όλοι τους ήσαν και είναι προβληματισμένοι με τη συμπεριφορά 
του αντίδικου μου και κάποιοι μάλιστα εξ αυτών είχαν ήδη προβεί σε καταγγελίες εις 
βάρος του σε αστυνομία και εισαγγελία.  

Μάλιστα τούτη έφερε σχεδόν σε όλους, κατά μια έννοια ανακούφιση και την 
δέχτηκαν με θετικά σχόλια προς εμένα, για την συγκεκριμένη μου ενέργεια. 

Γύρο στις 9:00 της ιδίας ημέρας πήγα απέναντι στο μηχανουργείο του αντίδικου 
μου και του άφησα επάνω σε ένα απόβλητο χορτοκοπτικό του την καταγγελία μου για 
να λάβει γνώση. 

Είχε πελάτες του εκείνη τη στιγμή, μάλιστα και ένας γνωστός μου που τον 
χαιρέτησα χωρίς να κάνω καμία άλλη ενέργεια η να πω έστω μια κουβέντα στον 
αντίδικο μου.  
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Μόλις αντιλήφθηκε την ενέργεια μου, άρχισε να με βρίζει, έχοντας περιέλθει σε 
κατάσταση αλλοφροσύνης. 

Τα λόγια του ήσαν: 
«Καράφλα θα σε γαμήσω», κάνοντας επαναλαμβανόμενα την ανάλογη 

χαρακτηριστική απρεπή κίνηση, με το μεσαίο δάκτυλο του. 
«Ούστ κοπρόσκυλο πήγαινε να δουλέψεις», «φίδι, κολοβό», «σε  τάιζα και σε 

πότιζα» και άλλα που δεν θυμάμαι. 
Παρά όλα όσα ξεστόμιζε, έστρεψα την πλάτη μου και αποχώρησα προς τη μεριά 

μου.  
Επειδή την φράση του, «καράφλα θα σε γαμήσω» την επαναλάμβανε και 

αισθάνθηκα ότι έπρεπε να περισώσω την  αξιοπρέπεια μου, επέστρεψα λίγα βήματα 
πίσω και στάθηκα μπροστά στο μηχανουργείο του και χωρίς να αρθρώσω λέξη, ενώπιον 
όλων όσων παρίσταντο και αντιλήφθηκαν το συμβάν από την αλλοφροσύνη του και τις 
φωνές του και άνοιξα τα χέρια μου διάπλατα κουνώντας τα επαναλαμβανόμενα, 
καλώντας τον με αποφασιστικότητα και σταθερότητα να έλθει να πραγματοποιήσει την 
απειλή του, κάτι που φυσικά δεν έπραξε. 

 
Στις 28-05-2020 όπου το (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ)  έκανε αυτοψία στο χώρο, κατόπιν 

της υπ’ αριθμόν 255/15-05-2020 καταγγελίας μου στο Τμήμα Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ). 

Ο αντίδικος μου ενώπιον της (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ) ισχυρίστηκε ότι το οικόπεδο μου 
είναι του δημοσίου και ότι ούτε το κτίριο στο οποίο κατοικοεδρεύω είναι δικό μου. 

  
Στις 15-06-2020 ημέρα Δευτέρα και περί ώρα 20:00, ερχόμενος από βάδην, άρχισε 

να με βρίζει μουρμουρίζοντας, ξεχώρισα τη φράση του «ούστ κοπρόσκυλο».  
Επειδή τούτο δεν ήταν η πρώτη φορά που έπραττε, κοντοστάθηκα και του είπα 

μάθε να μιλάς. 
Μου απάντησε: «ούστ φύγε ρε κοπρόσκυλο από εδώ», «τα δύσκολα τώρα 

αρχίζουν». 
Ευθεία απειλή την οποία συνάντησα αρκετές φορές μπροστά μου, όπως και στο 

παρελθόν και κυρίως σε επαναλαμβανόμενες δολιοφθορές του αυτοκινήτου μου.    
 
Ενδεικτικά και πρόσφατα:  
Πριν δύο – τρείς μήνες είχα πρόβλημα με τη μίζα του αυτοκινήτου μου την οποία 

είχα πρόσφατα επισκευάσει. Πήγα στον ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων στη γειτονιά μας, τον 
Κανδίνο Ιωάννη και του έκανα σχετικό παράπονο, καθώς η μίζα δεν έπαιρνε πάντα 
μπροστά. Του άφησα το αυτοκίνητο να την επισκευάσει. Όταν πήγα να το πάρω μου 
είπε ότι η μίζα ήταν εντάξει απλά ξεβιδωμένη, αστερέωτη  και για αυτό δεν έκανε πάντα 
επαφή.    

 
Πρόσφατα στις 02-10-2020 πήγα σε πελάτη μου στο αεροδρόμιο.  
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Κατά την επιστροφή μου το αυτοκίνητο έκανε θόρυβο και σκέφτηκα ότι ήταν η 
εξάτμιση του αυτοκινήτου, καθώς είχε προσκρούσει πριν λίγο καιρό, κάνοντας όπισθεν, 
σε χαμηλό εμπόδιο και είχε αλλοιωθεί λίγο ο θόρυβος που έκανε.  

Πήγα σε ειδικό για τις εξατμίσεις στο συνεργείο ΑΝΣΑ στη λεωφόρο Τσαΐρι – 
Αεροδρομίου και βρήκε την εξάτμιση καλή και για τον θόρυβο να με κατευθύνει σε 
μηχανικό, υποθέτοντας ότι είχε πρόβλημα η πολλαπλή το μέρος της εξάτμισης που 
συνδέεται με τη μηχανή. 

Πήγα σε μηχανικό και έκανε διάγνωση ότι είναι η μηχανή βλάβη και όχι η 
πολλαπλή, ότι δεν είναι δηλαδή η εξάτμιση. 

Τότε είδα τα λάδια του αυτοκινήτου και διαπίστωσα ότι δεν είχε. 
Συμπλήρωσα τα λάδια και αυτά μέχρι και σήμερα στο αυτοκίνητο παραμένουν, 

κάτι από το οποίο μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι μη έχοντας διαρροή, κάποιος μου 
άδειασε τα λάδια του αυτοκινήτου μου.   

Τα λάδια και το νερό του αυτοκινήτου τα κοιτάω κάθε Δευτέρα που πάω μακρινό 
δρομολόγιο στην Εμπωνα, καθώς το αυτοκίνητο μου είναι παλιό, με πρώτη ημέρα 
κυκλοφορίας την 10-02-1999 και  η ένδειξη για το λάδι στο ταμπλό του αυτοκινήτου δεν 
λειτουργεί.  Προς τούτο  το μυαλό μου δεν πήγε στα λάδια και τη μηχανή του 
αυτοκινήτου, καθώς ήξερα ότι είχε λάδια το αυτοκίνητο. 

Επειδή τα οικονομικά μου δεν μου επιτρέπουν να ανταποκρίνομαι σε μεγάλα 
έξοδα, παρά τη βλάβη του, ρίσκαρα να πάω δρομολόγιο στην Εμπωνα την Δευτέρα στις 
05-10-2020 όπου και το αυτοκίνητο μου με εγκατέλειψε και κάλεσα την οδική βοήθεια. 

Το αυτοκίνητο μου έχει μεγάλη μηχανική βλάβη στην οποία δεν μπορώ να 
ανταποκριθώ οικονομικά και με διευκολύνει αυτές τις ημέρες μέχρι να δω τι θα κάνω ο 
αδελφός μου με ένα δικό του αυτοκίνητο. 

Τα ανωτέρω δύο συμβάντα με το αυτοκίνητο μου, συνέχεια άλλων παλαιότερα, 
με οδήγησαν στη σκέψη ότι εμπλέκεται σε αυτά ο αντίδικος μου. 

Είναι φυσιολογικό αυτό να σκεφτώ, με όσα Σας γίνονται γνωστά και δια του 
παρόντος, χωρίς να έχω κάποια περί τούτου απόδειξη.    

Έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αυτές τις ενέργειες, καθώς από το μηχανουργείο 
του καθημερινά φεύγει πολύ αργά όταν εγώ είμαι σε κατάκλιση και κοιμάμαι και το 
αυτοκίνητο μου είναι ακριβώς απέναντι του, πίσω από το οποίο συνήθιζε να βάζει τα 
χορτοκοπτικά που επισκεύαζε και τώρα συχνά να παρκάρει το μηχανάκι του και 
αυτοκίνητα πελατών του η δικά του εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα του να πλησιάζει το 
αυτοκίνητο μου, σε νυχτερινές ώρες, που κανείς δεν βρίσκεται στο χώρο. 

 
Αξιότιμε Κύριε Πταισματοδίκη. 
 
Ο αντίδικος μου μηχανικός Γεώργιος Βονάκης σπέρνει στην κοινωνία κακές φήμες 

για εμένα, όπως αυτές εκτίθενται και στο παρόν και διαδίδει ότι η ιδιοκτησία μου είναι 
του δημοσίου και το ακίνητο στο οποίο κατοικοεδρεύω δεν είναι δικό μου, 
αποκλείοντας μου τη δυνατότητα να αξιοποιήσω τη ιδιοκτησία μου και να βγω από την 
κατάσταση πενίας στην οποία έχω περιέλθει από παρόμοιες συμπεριφορές του 
αντίδικου μου Γεώργιου Βονάκη.  
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Ο αντίδικος μου προσβάλλει την τιμή και την υπόληψη μου συνεχώς και πλήττει την 
ανθρώπινη υπόσταση μου, καθυβρίζοντας με.  

Ο αντίδικος μου έχοντας σωρεύσει πλήθος αποβλήτων όμορα της ιδιοκτησίας μου, 
επιδιώκει να εδραιώσει δικαιώματα χρησικτησίας σε χώρο που είναι αυλή μου. 

Ο αντίδικος μου με απειλεί, με συκοφαντεί και με δυσφημεί.  
Ο αντίδικος μου δραστηριοποιείται σε μηχανουργείο με ληγμένη την περιβαλλοντική 

άδεια, όπως προκύπτει από την  υπ’ αριθμόν 574/24-09-2020 Πράξη Βεβαίωσης 
Παράβασης του (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΩΔ/ΣΟΥ). 

Ο αντίδικος μου ρυπαίνει τον περιβάλλοντα χώρο του κτιριακού μας συγκροτήματος 
με τα απόβλητα του και υποβαθμίζει την περιοχή μας και υποτιμάει όλων μας τις 
περιουσίες. Τούτο πράττει συνειδητά και ανυποχώρητα στις παραινέσεις όλων μας να 
αλλάξει στάση και να τα αποσύρει. 

Ο αντίδικος μου διενεργεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες έξω από το 
μηχανουργείο του, κάτι που απαγορεύεται και έχει επεκτείνει παρανόμως το 
μηχανουργείο του. 

Ο αντίδικος μου έχει σωρεύσει πλήθος αποβλήτων έμπροσθεν του μηχανουργείου 
του, δυσκολεύοντας την διέλευση όλων μας.    

    
 
Αξιότιμε Κύριε Πταισματοδίκη. 
 
Για όλες τις ανωτέρω διαπιστωμένες και βεβαιωμένες ποινικές παραβάσεις του 

αντίδικου μου Γεώργιου Βονάκη,   ΖΗΤΩ   την ποινική του δίωξη. 
Επίσης,   ΖΗΤΩ   να εξιχνιάσετε, τις όποιες άλλες αξιόποινες ποινικά πράξεις έχει 

διαπράξει και εκτίθενται και στο παρόν, ώστε να διωχθεί και για αυτές ποινικά. 
 

 
 

Ρόδος 16-10-2020 
 

Με τιμή. 
Θωμάς – Δημήτριος Χρήστου Σπανός 
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