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Αίτηση Παρέμβασης. 

Του                                                                             Προς:  
Θωμά - Δημήτριου  Χρήστου Σπανού                 Τον Γενικό  Εισαγγελέα Του Αρείου Πάγου 
                                                                                    Αξιότιμο Κύριο Βασίλειο Πλιώτα.     

  Ρόδος 06-02-2020                                                  Κοινοποίηση:         
                                                                                     Πρόεδρο Δημοκρατίας 
                                                                                     Πρωθυπουργό   
                                                                                     Υπουργό Δικαιοσύνης                                                                                                                                              

Θέμα: α) Διάταξη (εν μέρει) 189/2020 (Α.Β.Μ.: Φ2020/2184) 
                                     β) Αποκλεισμός Εισαγγελικού Λειτουργού. 

 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Την παρούσα πρέπει να δεχθείτε σαν κραυγή απελπισίας  και  κλήση προς βοήθεια.  
Στον χώρο του θεσμού της Εισαγγελίας υπάρχει ένας  συγκεκριμένος ιθύνον νους  

που κινεί τα νήματα επισταμένα και διαχρονικά εναντίον μου. 
Είμαι  μονίμως ψευδώς κατηγορούμενος με αποτέλεσμα να ευρίσκομαι  

μακροχρόνια σε αδυναμία διαβίωσης και να μου στερείτε η δυνατότητα να προσφέρω 
τις γνώσεις μου και τις δυνατότητες μου στη δύσκολη χρονική συγκυρία που περνάμε 
όλοι μας. 

Έχω γνώσεις διακρίνομαι από ήθος και  εντιμότητα συνοδεία  αστείρευτης θέλησης 
να δημιουργήσω μέσα από το χώρο του εμπορίου τον οποίο δραστηριοποιούμαι και 
γνωρίζω πάρα πολύ καλά. 

Όμως προσκρούουν όλες οι προσπάθειες μου σε έναν συγκεκριμένο ιθύνοντα νου, ο 
οποίος  έχει θιχθεί και έχει προσβληθεί από τις ενέργειες μου στο χώρο τη εισαγγελίας 
μα και γενικότερα της Δικαιοσύνης και κινεί εναντίον μου αθέατα τα νήματα. 

Τελευταία έχει ενταθεί το διαχρονικό μένος του εναντίον μου, ένεκα ενεργειών μου 
με σκοπό την κυριολεκτικά βιολογική εξόντωση μου. 

 Με παρακολουθεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως και επεμβαίνει στις εμπορικές και 
κοινωνικές μου συναλλαγές και επικοινωνίες, οδηγώντας με σε αδυναμία διαβίωσης. 

Έχει ξεφύγει πολύ και προ πολλού του θεσμικού του ρόλου και ενεργεί 
εκμεταλλευόμενος τις γνώσεις του και τις εξουσίες που του παρέχει η πολιτεία για την 
προσωπική ατζέντα του εναντίον μου και προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων. 

Η φιλοσοφία που τον διακατέχει εναντίον μου είναι:  
«Θα σου δείξω ποιος είμαι εγώ».  

Αυτή την κατάσταση ανθρωπίνως δεν μπορώ να την αντέξω άλλο. 
Είναι άνισος ο αγώνας να έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθείς τις ενέργειες και τις 

επικοινωνίες κάποιου και να παρεμβαίνεις με σκοπό να τον διαβάλλεις και να τον 
αποκλείεις, χρησιμοποιώντας την επιρροή που σου προσφέρει ο θεσμός της εισαγγελίας 
και τις εξουσίες που σου παρέχει η Ελληνική Πολιτεία να χρησιμοποιείς χρηστά και όχι 
προς ίδιον όφελος.    
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Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 
Η παρούσα έρχεται εις χείρας σας, με αφορμή την υπ’ αριθμόν 189/20 διάταξη της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, η οποία και μου γνωστοποιήθηκε εχθές 05-02-2021, 
την οποία και σας επισυνάπτω της παρούσης. 

Με αφορμή την ψευδή κατά εμού έγκληση, ένεκα η ανωτέρω μερική διάταξη,   
προέβηκα σε έγκληση και κατά τεσσάρων παρανομούντων εναντίον μου αστυνομικών 
και σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Ε2020/2243 δικογραφία, προκειμένου να αμυνθώ σε 
παράνομη σύλληψη μου με αφορμή ψευδή έγκληση εναντίον μου. 

Είναι μεγάλος ο όγκος των δικαστικών υποθέσεων μου, προκειμένου να μην 
αυτοδικήσω και βρεθώ υπόλογος και  ανθρωπίνως δεν αντέχω άλλο. 

Ο συγκεκριμένος  ιθύνον νους εξωθεί ακόμη και τους υπηρέτες τις θέμιδος 
διαχρονικά έως και να παρανομούν εναντίον μου.  

Μεριμνά να είναι χρήσιμος σε συγκεκριμένα αντικρουόμενα εμού συμφέροντα. 
Είναι πολλές και επαναλαμβανόμενες οι ενέργειες του και έχουν αφήσει ανεξίτηλα 

το στίγμα της διαχρονικής παρέμβασης του εναντίον μου. 
Έχω ικανά ερεθίσματα και ενδείξεις των ανωτέρω και δεν θα μπορούσαν όλα να 

συντρέχουν  εναντίον μου, αν κάποιος συγκεκριμένα  και διαχρονικά δεν παρενέβαινε. 
 
Επί του προκειμένου και την αφορμή της παρούσης. 
Με την μερική 189/20  διάταξη του ο εισαγγελέας που την  έκδωσε οδηγεί μια 

υπόθεση στο ακροατήριο με τις αποδεδειγμένα ψευδείς κατηγορίες κατά εμού της 
απειλής και της απείθειας και ακόμη περισσότερο με την ανυπόστατη κατηγορία και 
βεβαίωση ότι έπιασα από το λαιμό τον ψευδώς εγκαλούντα. 

Είναι κατηγορίες που δεν με αγγίζουν και δεν με αφορούν. 
Για τα ανωτέρω έχω καταθέσει έγκληση και έχει σχηματιστεί η με Α.Β.Μ.: 

Ε2020/2243 δικογραφία. 
 
Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα. 

Δεν αντέχω άλλο.  Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο…… 
Δεν μπορώ να σύρομαι μακροχρόνια στα δικαστήρια για να αποδείξω ότι δεν είμαι 
ελέφαντας. Έχει αναλωθεί η ζωή μου στις δικαστικές αίθουσες αμυνόμενος. 

Ζητώ: 
Την παρέμβαση Σας, στα όλα τα κατά εμού δρώμενα και τον αποκλεισμό του 

συγκεκριμένου ιθύνοντα νου που ενεργεί μακροχρόνια εναντίον μου, από κάθε 
υπόθεση μου. Κρίνω ότι σας είναι γνωστός και δεν αναφέρω το όνομα του. 

Όμως, αν χρειαστεί και κληθώ, τότε πρόκειται να το πράξω.  
Με τιμή. 

Θωμάς – Δημήτριος Χρήστου Σπανός. 
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