
Αυτές τις πράξεις εφηύραν οι αστυνομικο-δικαστικοί μηχανισμοί και συνέλαβαν στις 18.08.2012 στον 
Κεραμεικό τον αναρχικό-κομμουνιστή Τάσο Θεοφίλου. Η σύλληψη του έγινε με το γνώριμο πια 
ανώνυμο τηλεφώνημα. Με την κατηγορία της αντίστασης κατά της αρχής -ενώ τον απήγαγαν άντρες με 
πολιτικά και χωρίς ταυτότητες- μεταφέρεται στον τακτικό ανακριτή που του αποδίδονται οι κατηγορίες 
της ληστείας της Alpha bank στην Πάρο και της ανθρωποκτονίας του ταξιτζή Μίχα. Βέβαια, τα Μ.Μ.Ε. 
δεν χάνουν την ευκαιρία και δικάζουν τον σύντροφο με χυδαίο τρόπο, βαφτίζοντας τα λογοτεχνικά του 
εγχειρήματα πραγματικότητα και διασύροντας τον. Την ίδια τρομοκρατία βίωσαν ακόμα πιο έντονα , οι 
συγγενείς και οι φίλοι του. Λόγω όμως της φιλικής του σχέσης με τον Κ. Σακκά (μη καταδικασμένο μέλος 
για συμμετοχή στην Ε.0. Σ.Π.Φ.) εφευρίσκουν (βλ. Χαρδαλιά, γνωστός μπάτσος της αντιτρομοκρατικής) 
και την συμμετοχή του στην Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς. Έτσι, προκύπτουν δύο εντάλματα που 
τον οδηγούν σε δίκη (χωρίς την παρουσία ενόρκων, λόγω τρομονόμου) η οποία ξεκινά στα τέλη του 2013.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, υπήρξε ένα κλίμα τρομοκράτησης αλλά και προκατάληψης από την έδρα, 
και μάλιστα, κυρίως από τον πρόεδρο και την εισαγγελέα. Ήταν εμφανές επίσης, ότι το σύνολο τους είχε 
αποδεχτεί τα σενάρια της αντιτρομοκρατικής. Αξίζει να σχολιαστεί και η επικίνδυνη γελοιότητα των 
δικηγόρων κατηγορίας.

Η έδρα, με την προκατάληψη και το κλίμα που υπήρχε, απέρριψε το σύνολο των ενστάσεων των συ-
νηγόρων και μάλιστα σε μία ένσταση είπε χαρακτηριστικά: “για όλα υπάρχει πρώτη φορά”. Αυτό έμενε 
να αποδειχθεί κάποιους μήνες μετά, όταν βγήκε και η απόφαση για την υπόθεση αυτή καταδικάζοντας 
τον σύντροφο σε 25 έτη κάθειρξη, (με αθώωση για συμμετοχή στην Σ.Π.Φ., αλλά καταδίκη για διάπραξη 
ληστείας με καλυμμένα χαρακτηριστικά και απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία), η οποία στηρίχτηκε 
ουσιαστικά μόνο στο περιβόητο DNA στο καπέλο*. Έτσι χωρίς καμία λογική, καθώς μάρτυρες και δικη-
γόροι ανέδειξαν την σκευωρία (υπήρξε ακόμη και άλλοθι για την μέρα της ληστείας), η έδρα καταδικάζει 
τον σύντροφο έχοντας μόνο το σαθρό στοιχείο, από κάθε άποψη, του DNA και μάλιστα για πολιτικές 
σκοπιμότητες.

Αυτές βέβαια, είναι εμφανείς. Πώς θα αφηνόταν ακόμη ένας “τρομοκράτης” ελεύθερος;  Έτσι η 
φυλάκιση ενός ακόμα αγωνιστή εμπνέει την απαραίτητη τάξη και ασφάλεια της προεδρεύουσας χώρας 
στην Ε.Ε., ικανοποιεί την θεωρία των δύο άκρων αλλά δείχνει παράλληλα και την κρίση της αστικής 
δημοκρατίας.

*Βιολόγοι και γενετιστές, σε αυτήν αλλά και σε άλλες δίκες, έχουν αναδείξει ότι το DNA είναι ουσιαστι-
κά μία ψευδοεπιστημονική μέθοδος και αποτελεί μία ισχυρή ένδειξη αλλά όχι απόδειξη. Πέρα από την 
αναξιοπιστία των ερευνών από τα εργαστήρια της αντιτρομοκρατικής ή και της σκευωρίας που μπορεί να 
στηθεί από μπάτσους, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι επιμόλυνσης ή μεταφοράς γενετικού υλικού, ακόμα και 
από τον αέρα. Βέβαια, αυτά ισχύουν για πιο καλοστημένες σκευωρίες. Εδώ, ακόμα και το υποτιθέμενο 
πειστήριο, δηλαδή το καπέλο, βρισκόταν ταυτόχρονα σε δύο σημεία, δεν φωτογραφήθηκε πουθενά, και 
στη μόνη του φωτογραφία είναι διαφορετικό από αυτό του ληστή στην Πάρο.

Υ.Γ.: Καθώς γράφονται αυτές οι γραμμές, πραγματοποιήθηκε ακόμα μία πράξη της εκδικητικής μανίας του 
κράτους. Ο εισαγγελέας Περικλής Δράκος έκανε αντι-έφεση και έτσι θα ξεκινήσει πάλι αυτή η δίκη παρωδία. 
Η έδρα της δίκης που τέλειωσε ήταν: Μ. Χατζηαθανασίου (πρόεδρος), Αλ. Ζιάκας (εφέτης), Μ. Γιαννακοπού-
λου (εφέτης) και η Αδ. Οικονόμου (εισαγγελέας).

«Στη σύγχρονη δημοκρατία υποτίθεται πως δεν διώκονται οι ιδέες, 
διώκονται οι πράξεις. Και όταν δεν υπάρχουν αξιόποινες πράξεις, 
εφευρίσκονται.»
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