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 Београд/Атина -- Хиљаде Грка свих узраста су у поворци прошле улицама Атине на
годишњицу крвавог гушења студентске побуне против војне диктатуре 1973. године.

  Атмосфеа је, као и увек тог дана, била напета, уз јако присуство полиције.  

Око 5.000 полицајаца, дронови, хеликоптери и водени топови ангажовани су пред
годишњу поворку којом се обележава гушење провалом тенкова кроз капије Атинског
универзитета, последњег упоришта побуне студената против диктатуре пуковника, 17.
новембра 1973. године.

  

Та манифестација обично прерасте у немире, често неким актуелним поводом, и јер
комеморацију редовно прате насилне групе самозваних анархиста.

  

Поворке су данас организоване и у другим градовима Грчке.
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Ова годишња манифестација прва је од избора у јулу конзеративне владе Киријакоса
Мицотакиса, и укидање у августу закона којим је била забрањена полицијска
интервенција на универзитетима, указује АФП.

  

Данашња комеморација приређена је по 46. пут, на годишњицу студентске побуне у
Политехничкој школи у Атини против режима пуковника које су инсталирале и
подржавале САД (1967-1974). Када су тенкови упали у универзитетски комплекс,
погинуло је најмање 24 људи, али коначан број није утврђен јер је војска однела њихова
тела.

  

Током историјски важне посете Грчкој 1999. године, председник Бил Клинтон се јавно,
пред новинарима и ТВ-камерама, извинио у име владе САД због подршке војној хунти у
оквиру америчке тактике током "Хладног рата".

  

Неколико хиљада људи отишло је данас, као и сваког 17. новембра, до Амбасаде САД у
Атини која има годинама дограђивано, јако фортификацијско, а данас и додатно
полицијско обезбеђење.

  

Сваког 17. новембра крвава застава Грчке која се у ноћи гушења побуне студената
вијорила изнад улаза Политехничке школе, традиционално се носи на челу колоне.

  

Демонстранти, којих је било 10.000 прошле године, редовно користе ову прилику да
осуде "амерички империјализам", а последњих година су осуђивали и мере штедње које
су међународни кредитори, ММФ и ЕУ, наметнули Грчкој током дужничке кризе, за коју
верују да је била изазвана споља.
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  Ове године атмосфера је посебно напета због летошњег доласка на власт странкедеснице, "Нове демократије", чији је најављени приоритет безбедност грађана, док је упретходно владајућој већини популистичке "Сиризе" било и симпатија према младим"анархистима" и особа које су биле у њиховим редовима.  У комеморативној поворци, узвикујући пароле, данас је био и донедавни председникВладе, Алексис Ципрас.  "Пошаљимо добру поруку на данашњи дан годишњице", позвао је нови градоначелникАтине Костас Бакојанис, унук Констандиноса Мицотакиса, некадашњег премијера изредова "Нове демократије", политичара који је допринео паду центристичке владе 1965.што је био политички увод диктатуру, био и заточеник пуковничке хунте, а после њеногзбацивања међу онима који су обнављали демократско уређење у Грчкој.  Уочи данашње комеморације, Скупштина Грчке је у четвртак изгласала строжезатворске казне за улично насиље. За бацање "молотовљевих коктела", често токомдемонстрација, казна је до десет година затвора, двструко већа него раније.  И Ципрас у поворци  Неколико стотина студената донело је данас окрвављене грчке заставе до америчкеамбасаде, отпевало грчку химну и разишло се. У току су масовне демонстрације у частсећања на устанак. Демонстранти носе транспаренте и скандирају: "Напоље САД,напоље НАТО и њихове базе", преноси Спутњик.  У поворци је био и бивши премијер Алексис Ципрас, који је изгубио изборе у јулу, заједноса другим званичницима партије Сириза.  Много људи је од петка положило венце и каранфиле испред Националног техничкогуниверзитета, где су тенкови пробили капију и у крви угушили побуну.  Манифестације се одржавају уз јако обезбеђење полиције. У центру грчке престоницераспоређено је више од 5.000 полицајаца, а целог дана је централни трг Синтагма иоколне рејоне надлетао хеликоптер.  (Бета-Спутник)  
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