
Атина: У току протести због због ваздушних удара на Сирију; демонстранти покушали да сруше статуу Харија Трумана, у сукобима с полицијом повређено најмање троје људи
понедељак, 16 април 2018 15:03

Група присталица грчке Комунистичке партије покушала је да сруши статуу бившег
америчког председника Харија Трумана у центру Атине током протеста због ваздушних
удара САД, Француске и Британије на Сирију.

  

  

Демонстранти су се сукобили са полицијом која је употребила сузавац да их растера,
јавио је Ројтерс, позивајући се на сведоке. Најмање троје демонстраната је повређено,
додала је британска агенција. На протесту се окупило неколико стотина присталица
Комунистичке партије.

  

Агенција АНА, позивајући се на полицију, извештава да су две особе приведене, а да је
једна особа повређена на протесту.
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Police brutality in #Athens  as anti-war protesters try to bring down statue of US president
(videos, picts) https://t.co/hhEXIODrmN pic.twitter.com/hYEF0lxCq
a

  — Keep Talking Greece (@keeptalkingGR) April 16, 2018    

Према наводима грчке агенције, у протестима су учествовали студенти и ученици који су
марширали ка америчкој амбасади. Сукоби су избили код статуе Харија Трумана.

  
  

Greek demonstrators against #Syria  strikes reportedly tried to demolish Harry Truman's
monument in #Athens . #Greece pic.twitter.com/pEEclx
12eU

  — Geostrategic Media (@Geostrat_ME) April 16, 2018    

У центру Атине су и у суботу одржани протести због удара на Сирију на којима се, према
наводима полиције, окупило између 6.000 и 7.000 људи.

  

Протесте је и тада организовала грчка Комунистичка партија.

  
  

Several thousand #Greek  demonstrators now outside the #US  embassy in #Athens
marching against the intervention in 
#Syria
#SyriaStrikes
. Burned 
#American
, 
#French
, 
#british
and 
#EU
flags. 
pic.twitter.com/y1J759LbEz

  — Tony Rigopoulos (@tony_rgps) April 14, 2018    
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Демонстранти су се окупили на атинском централном Тргу Синтагма, а потом су се
упутили ка америчкој амбасади, носећи транспаренте и узвикујући пароле против САД.
Када су стигли до амбасаде, на улици су црвеном фарбом исписали: "Американци, убице
људи".

  
  

#Athens , #Greece  - Riot police clashes with antiwar demonstrators and use tear gas. The
protesters tried to demolish the statue of war criminal Harry Truman. The 
#Syriza
government is doing everything in order to please its 
#US
-
#NATO
patrons. 
#HandsOffSyria
#SyriaStrikes
#Grecia
pic.twitter.com/HqLuBM8lqS

  — In Def. of Communism (@id_communism) April 16, 2018    

Потом су безуспешно покушали да фарбу убаце у двориште америчке амбасаде, преноси
АП. На фотографијама које је објавила америчка агенција види се како демонстранти
пале америчку заставу.

  
  

LIVE now: #Greece : #Antiwar  march at US Embassy in #Athens  to condemn the US-led
airstrikes
  Live protesters fight with the police in Greece now against #syria  attack on #Syria #SyriaStri
kes #Syr
ianStrikes
#antiwarprotest
https://t.co/718BvIN7BA

  — Gregor Michaj (@GregorMichaj) April 16, 2018    

САД, Британија и Француска извршиле су заједничке ваздушне ударе у Сирији због
наводног хемијског напада на цивиле у Думи 7. априла у којем је најмање 40 људи
погинуло.
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(Агенције)
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