Hellas: Staten og mafia hånd
i hånd i kampen mot radikale
aktivister
To aktivister fra den anarkistiske gruppen Rouvikonas har
blitt siktet for drapet på en dopselger. Bevisene for at det
var anarkistene som sto bak drapet holder ikke vann, men
staten går videre med saken. Dette tjener kun den greske
staten og mafiaen i deres felles kamp mot radikale miljøer i
Hellas.
En dopselger ble henrettet i juni 2013 i Exarchia, en bydel i
den greske hovedstaden Athen som er dominert av anarkistiske
miljøer og husokkupasjoner. En gruppe som kalte seg selv Den
væpna folkemilitsen tok ansvar for henrettelsen, uten at denne
gruppen har noe forhold til “Rouvikonas”.
I mars 2020 ble to medlemmer av den anarkistiske gruppen
Rouvikonas, Giorgos Kalaitzidis og Nikos Mataragankas, tiltalt
for drap og oppfordring til drap. Uten noe konkret bevis ble
saken henlagt i juni 2020, men i april 2021 valgte staten å ta
straffesaken opp på nytt. 13. oktober skal de tiltalte tilbake
til rettssaken, siktet for forbrytelser som er basert på
manglende og forfalsket bevis.
Radikale fra forskjellige miljøer, fra anarkister til Hellas’
Kommunistiske Parti (marxist-leninistene) – KKE (m-l) – har
pekt ut at den greske staten har tatt steg for å konsolidere
en politikk som er imot folkets demokratiske rettigheter og
friheter. Noen eksempler på denne statlige terroren er: Angrep
mot den breie antifascistiske bevegelsen, angrep mot
arbeiderbevegelsen, sviket mot det greske folk under pandemien
som førte til flere tusen dødsfall, og angrepet mot unge
mennesker sin rett til å studere.
Det er også viktig å nevne at den anarkistiske gruppen

Rouvikonas ble grunnlagt som en reaksjon mot narkotikahandel,
så det tjener ikke bare staten i å forfølge venstreradikale,
men også mafiaen som gjerne vil se motstanden mot narkotika
bli knust.
Rettssaken mot disse to greske anarkistene er en del av den
greske statens antidemokratiske vals i retning mot fascismen,
men de revolusjonære i KKE (m-l), slår fast at anarkistiske
metoder som stort sett består av symbolske handlinger er svært
sårbare for statlig terror, og at bare en bred folkelig
massebevegelse kan knuse statens antidemokratiske angrep.
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