
Грчка: Анархисти посули црвену боју по амбасади САД у Атини - осморо ухапшених
понедељак, 07 јануар 2019 20:59

 Грчка полиција ухапсила је осморо људи након што је десетак мотоциклиста просуло
црвену боју на улаз у паркинг амбасаде Сједињених Америчких Држава у Атини.

  

  Анархистичка група позната под називом Рубикон (Рувиконас) објавила је на интернету
да је одговорна за напад који се догодио рано јутрос, у 3.30 по локалном времену.   

У објави те групе као разлог за напад наведени су "амерички империјализам", грчки
договор са суседном Македонијом о промени имена државе у Северна Македонија у
замену за чланство у НАТО, као и недавна америчка одлука о повлачењу из Сирије којом
се курдски борци остављају на милост и немилост Турској.

  

Од ухапшених, двоје је задржано у притвору, а остали су пуштени, навела је полиција.

  

Грчко Министарство спољних послова осудило је тај акт који је изазвао материјалну
штету.

  

"Таква дела не треба да нашкоде дугим пријатељским односима измедју два народа и
стратешким односима Грчке и САД посебно у садашњем периоду, пресудном за нашу
земљу и регион", наводи се у саопштењу.

  

Група Рубикон је активна последњих година у Грчкој и преузела је одговорност за
бројне нападе које углавном изводе групе од десетак или двадесетак људи на јавне
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зграде, фирме, банке и амбасаде изазивајући штету, али не и теже последице.

  

Последња њихова акција организована је 21. октобра када је десетак нападача из
протеста бацало црвену фарбу испред амбасаде Канаде у северном предградју Атине,
због акција једне канадске компаније која ради на северу земље. Група је 17. септембра
напала амбасаду Ирана у Атини у знак солидарности с иранским Курдима.

  

Према наводима медија, чланови ове групе требало би да учествују на скупу
италијанских анархиста у Риму 17. јануара.

  

(Бета)
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