ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΑΣΟ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
Στις 18/08/12 ο αναρχικός κομμουνιστής Τάσος Θεοφίλου συλλαμβάνεται στο κέντρο της Αθήνας από άντρες της
αντιτρομοκρατικής, μεταφέρεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών και του αποσπάται βίαια γενετικό υλικό
(DNA) με την κατηγορία της ληστείας μετά φόνου και συμμετοχής στη Συνομωσία Πυρήνων της Φωτιάς. Χωρίς κανένα
τεκμήριο «ενοχής» οδηγείται σε μία δίκη παρωδία και καταδικάζεται πρωτόδικα σε 25 χρόνια κάθειρξης με τις
κατηγορίες της ληστείας και της απλής συνέργιας σε ανθρωποκτονία βάσει ενός ανυπόστατου και κατασκευασμένου
κατηγορητηρίου, που βασίστηκε στην αυθαίρετη χρήση DNA. Ο σύντροφος κρίθηκε ένοχος παρά το γεγονός ότι κατά
τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσαν 19 μάρτυρες κατηγορίας, μεταξύ αυτών αυτόπτες μάρτυρες της
ληστείας και στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, από τους οποίους κανείς δεν τον αναγνώρισε ως δράστη της
ληστείας. Σύμφωνα με το σενάριο της αντιτρομοκρατικής, κάποιος άγνωστος, του οποίου δεν κατέγραψαν το
τηλέφωνο, τους τηλεφώνησε στις 14/08/12 αναφέροντας ότι ¨κάποιος Τάσος έλαβε μέρος στην ληστεία στην Πάρο¨,
δίνοντάς τους επίσης και την διεύθυνση του σπιτιού του στην Θεσσαλονίκη.
Ο Τάσος Θεοφίλου πρόκειται να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό στις 21 /11 στο Εφετείο της Αθήνας, για το οποίο
αναφέρει: «Εγώ με τη σειρά μου θέλω να τονίσω ότι όπως και στο πρωτόδικο έτσι και στο εφετείο δεν θα δηλώσω
αθώος και δεν θα παρακαλέσω κανένα δικαστή να με πιστέψει. Δεν είμαι αθώος. Στον ταξικό πόλεμο επέλεξα
πλευρά με τους αδικημένους και τους καταπιεσμένους, με τους αποκλεισμένους και τους κυνηγημένους, με τους
ενόχους και τους κολασμένους. Οργανώθηκα πολιτικά στον αναρχικό χώρο με το μεγαλεπήβολο πράγματι στόχο να
πλήξω τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές δομές του κεφαλαίου και του κράτους του. Όμως αρνήθηκα,
αρνούμαι και θα αρνηθώ ξανά τις πράξεις που μου καταλογίζουν. Δεν υπήρξα ποτέ μέλος της ΣΠΦ, δεν συμμετείχα
στη συγκεκριμένη ληστεία και προπαντός δεν σκότωσα και δεν θα μπορούσα να σκοτώσω για οποιονδήποτε λόγο
και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες έναν άοπλο πολίτη.»
Η συγκεκριμένη μεθόδευση δεν είναι πρωτόγνωρη ούτε μεμονωμένη. Αποτελεί ακόμη ένα ακόμη παράδειγμα της
αντιμετώπισης που επιφυλάσσουν το κράτος, η αστική δημοκρατία και η δικαιοσύνη της απέναντι στους εχθρούς τους.
Απέναντι σε όσους/ες αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους στο πλευρό των αδικημένων και αντιστέκονται σε αυτό το
εκμεταλλευτικό σύστημα που εξυπηρετεί πλήρως τα συμφέροντα των από τα πάνω και που μέσω της καταστολής, των
διώξεων, των βασανισμών και του εγκλεισμού επιδιώκουν να διαιωνίσουν τους όρους εξουσίας και καταπίεσης. Η
πρωτοβάθμια καταδίκη του συντρόφου συνιστά ακόμη μία πολιτική δίωξη με σκοπό την εξόντωση όσων αντιστέκονται
στην εκμετάλλευση, την αδικία και την καταπίεση που συνεπάγεται αυτό το σαθρό σύστημα, που υπάρχει μόνο για να
εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αφεντικών.
«Στον ταξικό πόλεμο πήρα θέση με τους αδικημένους. Η φυλακή για έναν αναρχικό δεν είναι τιμωρία, αλλά ένα
ακόμα πεδίο αγώνα. Χώρος για απογοήτευση δεν υπάρχει, παρά μόνο η πεισματική όξυνση προς τα εμπρός. Ως την
καταστροφή και της τελευταίας φυλακής, από την Attica ως τον Κορυδαλλό, από το Pelican Bay ως το Δομοκό,
από το Guandanamo ως την Αμυγδαλέζα.»
Τάσος Θεοφίλου
Η αλληλεγγύη μας στον σύντροφο είναι αδιαπραγμάτευτη και δεδομένη.
Μέχρι το γκρέμισμα και της τελευταίας φυλακής…
Μέχρι την καταστροφή κράτους, κεφαλαίου, εξουσίας…
Για την ατομική και κοινωνική απελευθέρωση. Για την αναρχία.

Καμία δίωξη στον αναρχικό-κομμουνιστή Τάσο Θεοφίλου που δικάζεται σε δεύτερο βαθμό
τη Δευτέρα 21/11 στο εφετείο Αθηνών

