
Италијански "Ил Ђорнале": Група италијанских неофашиста у Ријеци развила тробојку Краљевине Италије на 100. годишњицу окупације
четвртак, 12 септембар 2019 14:09

 РИЈЕКА - Група италијанских неофашиста обележила је 100. годишњицу "окупације
Ријеке" испред Гувернерове палате у том граду, развијањем тробојке Краљевине
Италије и поруком да су "спремни да сами устану против целог света".

  Ријечка полиција је заставу уклонила јутрос и оценила да је реч о провокацији.  

Они су тробојку Краљевине Италије, државе у чије име је фашиста Габриеле Д'Анунцио
окупирао тај град 1919. године, развили синоћ испред бивше Гувернерове палате, пише
италијански дневник Ил Ђорнале, а преноси загребачки Јутарњи лист.
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  У оквиру операције #рестиамофиумани (остајеморијечани), коју је, како се наводи,покренула контроверзна и мистериозна групација италијанских фашиста “Gli Idraulici”,одлучили су да стоту годишњицу “фашистичке окупације Ријеке” прославе у Хрватској,присећајући се “бољих времена” и апелујући на владу да поново почне да заступаинтерес свог народа.  "Данас, тачно сто година након окупације Ријеке, желели смо да докажемо да и даљепостоје Италијани који не одустају. Желели смо да докажемо да и даље постојеИталијани који су на располагању, чије интересе не заступа марионетска влада.Потребна нам је влада која је спремна да брани своје границе и интересе свог народа,уместо да олакшава пут окупаторима”, рекао је један од чланова групе “Gli Idrualici”.  Потребна им је, каже, влада која познаје лепоту храбрости и дигнитета.  “Управо зато, наша је групација одлучила да развије италијанску тробојку испредГувернерове палате у Ријеци”, рекао је.  Објашњава да њихов циљ није буђење застарелог облика тврдог национализма већ,како је рекао, желе да своје суграђане подсете на носталгичан сентимент битака које сусе одвијале у међуратном периоду.  "Желели бисмо своје суграђане да посетимо на то ко смо, одакле долазимо и шта свеможемо постићи као народ. Јучерашња влада Нитија, као и данашња влада ЂузепеКонтија, заступају интересе само финансијских група. Никада није било важнијеприсетити се дела великана попут Д'Анунција, Келера, Маринетија, Де Мабрисе имногих других чија имена нису толико позната, а који су својим јуначким делимазаслужни за догађаје 12. септембра 1919. године”, поручују италијански неофашисти.  Они цитирају поезију Габриелеа Д`Анунција, којом упозоравају да су "спремни да устанусами против целог света".  Ријечки Нови лист објавио је раније данас да је полиција утврдила да је фотографијузаставе Краљевине Италије на свом твитеру профилу поставио извесни ЦристианоПуглиси.  Застава је развијена синоћ, а полиција ју је након дојаве уклонила јутрос.  Уз заставу су, наводи се, пронађени пропагандни материјали, који за Ријеку и Хрватску,представљају провокацију.  Иначе, Габриеле Д'Анунцио заузео је Ријеку на данашњи дан 1919. године, а он ињегови легионари из Ријеке су се повукли у јануару 1921.  (Танјуг)  
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