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εργαζόμενοι, άνεργοι και νεολαίοι, Τούρκοι και Κούρδοι πολιτικοί πρόσφυγες και
μετανάστες συμμετείχαν σε δυο πορείες σήμερα Δευτέρα βράδυ στην Τουρκική Πρεσβεία
στην Αθήνα. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν ενάντια στις δολοφονικές επιθέσεις της
κυβέρνησης Ερτογάν στην Τουρκία και ενάντια στην απαγωγή του Τούρκου αγωνιστή
Μπουλούτ Γιαϊλά από αυτοκίνητο της ελληνικής αστυνομίας μέρα μεσημέρι στο κέντρο της
Αθήνας την προηγούμενη Πέμπτη. Στις 6 μμ περίπου 800 Τούρκοι, Κούρδοι και Έλληνες
έφτασαν στην οδό Ρηγίλλης κοντά στην Τουρκική Πρεσβεία η οποία ήταν αποκλεισμένη από
3 λεωφορεία της αστυνομίας και διμοιρίες ΜΑΤ. Τούρκοι διαδηλωτές κρατούσαν πλακέτες
απαιτώντας “Tayyip Istifa!” («παραιτήσου Ταγίπ Ερτογάν»). Οι διαδηλωτές φώναζαν, στα
ελληνικά και τουρκικά, συνθήματα αλληλεγγύης στους λαούς στην Τουρκία, ενάντια στον
«φασίστα και τρομοκράτη Ερτογάν» και ενάντια στην ελληνική και τουρκική κυβέρνηση,
απαιτώντας την απελευθέρωση του Κούρδου ηγέτη Οτσαλάν. Συμμετείχαν με τα πανό τους
Τούρκοι αγωνιστές, οι νέοι-ες ΣΥΡΙΖΑ, η ΔΕΑ, το ΕΕΚ-DIP, το ΚΚΕ (μ-λ), το ΣΕΚ, η ομάδα
Καθ’ οδόν με πανό για Ελλάδα-Τουρκία-Σουηδία, κ.α.
Σ
τις 7.15 μμ αποχώρησε αυτή η πορεία από τη Ρηγίλλης και έφτασε η πορεία του ΚΚΕ και
του TKP (Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας), με περίπου 2.500 Έλληνες και Τούρκους
εργαζόμενους και φοιτητές, με κεντρικό σύνθημα «αλληλεγγύη στον τουρκικό λαό».
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μετανάστες συμμετείχαν σε δυο πορείες σήμερα Δευτέρα βράδυ στην Τουρκική
Πρεσβεία στην Αθήνα.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν ενάντια στις δολοφονικές επιθέσεις της κυβέρνησης
Ερτογάν στην Τουρκία και ενάντια στην απαγωγή του Τούρκου αγωνιστή Μπουλούτ Γιαϊλά
από αυτοκίνητο της ελληνικής αστυνομίας μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας την
προηγούμενη Πέμπτη.
Στις 6 μμ περίπου 800 Τούρκοι, Κούρδοι και Έλληνες έφτασαν στην οδό Ρηγίλλης
κοντά στην Τουρκική Πρεσβεία η οποία ήταν αποκλεισμένη από 3 λεωφορεία της
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απαιτώντας “Tayyip Istifa!” («παραιτήσου Ταγίπ Ερτογάν»).

Οι διαδηλωτές φώναζαν, στα ελληνικά και τουρκικά, συνθήματα αλληλεγγύης στους λαούς
στην Τουρκία, ενάντια στον «φασίστα και τρομοκράτη Ερτογάν» και ενάντια στην ελληνική
και τουρκική κυβέρνηση, απαιτώντας την απελευθέρωση του Κούρδου ηγέτη Οτσαλάν.

Συμμετείχαν με τα πανό τους Τούρκοι αγωνιστές, οι νέοι-ες ΣΥΡΙΖΑ, η ΔΕΑ, το ΕΕΚ-DIP, το
ΚΚΕ (μ-λ), το ΣΕΚ, η ομάδα Καθ’ οδόν με πανό για Ελλάδα-Τουρκία-Σουηδία, κ.α.Στις 7.15
μμ αποχώρησε αυτή η πορεία από τη Ρηγίλλης και έφτασε η πορεία του ΚΚΕ και του TKP
(Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας), με περίπου 2.500 Έλληνες και Τούρκους εργαζόμενους και
φοιτητές, με κεντρικό σύνθημα «αλληλεγγύη στον τουρκικό λαό».
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