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Antifa στnV υπnρεoiα τoυ Eρvιoγαv
<<Avορxlκds> oργοvωσεΙS oε Εdfldδο κol Kιiπρo ωs εvεργotjμεvo τoυ τoυρκtκo0 κρdτoυs

τα τελευταια χρ6νια ειμαΦε μliρτυρεζ
μιαζ απρoκiΛυπηζ ΦιλoνεoΘωμανιiηζ
πρoπαγdν6αζ, πρoερχ6μEνηζ απ6 κidooq
πoU εμΦιλoxΦρoΦv Φov xΦρo τΦv Eξαρ-
xειωv. γπotιΘ.μεvoι, βliσει τoυλ6)(ιroν
τoυ αUτoπρoσδιoριoμoi τoUζ, (αναρ)(ι
κoι,,, ( αrιεξouσιααeζ,, (αUτ6νoμoυ, και
<αrιΦασιrεζ, (antifa), ;χoov αναλnβει,
6πωζ Φαινeαι, εPγoλαβιd, την υπεριi-
Φιoη τΦν συμΦερ6rΦν τoυ ισλαμoΦασL
Φι@υ iαΘεΦ(i)Φζ τηξ AγκUραζ, Φ 6νo
μα διiΘεν τoυ απεΘνικισμoιi @ι αtψιλL
ταρισμoli, με σκoπ4 UπoτιΘEαι, τηv πρoα'
γωγ|i tηζ ειρtiνηζ Φην περιoχ,i.

Φα, διακριvomαι απ6 τιζ αfιΦoιχεζ αυ
Θεrικ.ζ, λ6γΦτηζ πliγιαζ υπερdoπισηs Rα(
ακριβoιζ αvαπαραγΦγηζ των ΘiσεΦν τoU
τouρκικoυ YnεΞ αvαΦoρικa με τo Aιγαιo,
την κ!πρo, τα sαλκdνια και τη M6oη Avατo.
λi, κaτι πoυ πρoΦανΦζ και δεv oυνdδει με
τηv αvαρχικη ιδεoλoγια,

τo πoια σχξση μπoρει π.ι vα ixouν με
τoν αναρχισμ6 ιi τoν αrΦασισμ6 τα αμ!
γι1ζ τoUρκικ& ιδεoλoriματα και αιτιdσεη
ηερι (απ6Λειραζ περrkιkλωσηζ τηζ τoυρ-
ΧιαζD απ6 ελidδα - κ!πρo ' κoυρδouζ ει
ναι κιiτι πoυ o κιiΘε νoiμων πoλιτηζ μπo
ρει να αξιoλoγιioει, Ιjπωζ και τo γεγoν0ζ
0τι γκρoυπotiσΧoυλα αυτηξ τηζ κατηγoριαq
(π,χ, ksaEjeνo,l (Noctua,, (ΔιαρρriRτεζ/
τριεζ, κ.d.) κdνoυν Μγo οχι για την Kυπρια.
κi Δημoxραrια, αλλi για τη (N6τια KυπρoD

i για τo (ελληvoκυπρια(6 κριiτoζ,, κατli τo
τouρκικd (Pωμαι(η Διoι(ηση τηζ N6τιαζ
κiπρoυ,. κατηγoρoΦν επισηζ την Eλλiiδα
σΙετικd με τιq πρoΘ€σειζ τηs να επεrεινει
τα χωριxd τηζ υδατα απ6 τα εξι αα δΦδε.
κα μιλα, υroαηριζoυν .'τι τα νησιd μαζ και
ιδιωζτo κασrελopΦ 6εv.χoUν Aoz, 6πωζ
dιλλωΦε και τo τoυρκικιi γΠ E:, ενΦ δεν πα.
ραλει'ιoUν iαι να ασχoληΘoυν με την κατα.
γραΦi των κν,iσεων χαιτων δραΦηριoτli-
τΦν τoυ καΘηγητi nαrε(oυ κ, Αγγελoυ Συ

ριγoU αναΦoρικα με tα ελληνotoυρκι(aΙ.
Γιατι, ωζ (αναρχικoι,, ασχoλoυWαι με 6λα
αυτιi; Eιναι πριiγματι (αναρχικoι,; Aiλιi
ακ6μα και oι oνoμασιεζ oριoμξνΦν oργα.
νΦσεΦν εξ αUτων μαζ παραπ.μπoUν ou-
νειρμικιi πην αvαΘεΦρηIικη γειτovα. Eτoι,
Φη συμπρΦτεioUσα δρααηριoπoιειται η
(Antifa se|anik, (η τoυρκ(ιη oνoμασια τηs
Θεσdαλoνικηζ),, ενω Φηv KΦπρo υπliρχει η
(Antifa ΛευkosaD i (Lefko,a, (η τoυρκικιi

dWΦζ, oργαvΦσειζ και συλ.
λoγικ6τητεξ πoU βρισκoWαι
rην υπηρεσια τηζ Aγκυραζ,
υποδυ0μενεζ τoν ρoλo τoU
αναρχικon και τou αWιΦασι

1 (oλn η εκδ'iλΦoη με Θ.μα: Eλλiδα και Νεo-
Θωμανιoμ6ζ| Arιtαση 'i Yπααy'1Σ, https://
cocnosoteam.gr (193.2013), Γ Ξ.νoζ' (ArΦd
Φασιαζl),, PΙjξη 137 (oπωβριoζ 2017), hfip://
ardinjiΧi'gr/archiVel/20537t
2 (τι oveιρειξται to €λiηνι$5 (ρnιοζ μετα απ'5
25 Ιρ6νια επErατιoμoυ σια Bαλxdvια; ,.Mα ΦU
dικli ιinλα τoοα,, hilp9://anti,ann.wordple55,
.οml2o1slo7l06/tj oneircνeι€ to e| ]nikο kratοs,

oνoμασiα τηζ ΛεUκωσιαζ), πoυ διoργανω.
νει μεταξ$ dιλλων διημερα Φην ημικατΦ(6
μενη μεyαλ6νηdo ( ενιiντια σrη γαλαν6λευ.
κη εΘνικιΦιxη μηχανΙ1noλεμou, και oμλι
εζ σxετικd μετη ( διαχρoνικoτητα τou ε/ιλη.
νιΧoυ επεκτατισμου,,,

8.βαιαδεVειναιη πρΦτη Φoρdπoυτμη-
μα τoυ λεγ6μενoU (αναρxικoι, καιενγενει
(αrιΦασιαι(oυ, χΦρoυ υιoΘετει απρoRιi
λUπτα τιq Θ.σεζ τoυ τoυρ(ιkoυ YΠΕΞ, πρo.
ωΘιινταζ τα oUμΦερoπατηζ ΑγκUραζ στην
περιoχi, nρo ετΦν (19/1/2012) ειχε λdβει
χΦρα Φo (Nosotros, Φα Εξdρχεια εκδiλω.
ση |!ε Θt|!α. Κι1 oΘωμανιKi AυτoΚραtoρια
και οι τραγιNεζ για τoυζ Kαto|Κoυζ τηζ oυ
νtπειεζ tηζ kατdρρευoiζ τηζ,a, με κεfρικ6
oμnητη τoν μειoν0τικ6 (αrιEΘνικιΦη, δη.
μoσιoγρdΦo απ6 τη oρακη AμπWoU}.i(αλιμ
Nτεντε, rνωΦ6 κατd τo παρελΘ6ν για τoυζ
π0ρινoUξ λ6γ0Uξ roU εναπιoν τωv (γκιαoι
ρηδΦν, EλλiνΦν χριαιανιnν5,

Σχετικd δε πpoσΦατα, Φα ιωdννιvα (25.
4.2018), (6πoU εκει γινrαι λ6γoζ απ6 τζ
τoπικ.ζ (αναρχιGζ, oργανΦσεξ για βια(η
( πρoσιiρτηo|i, tηζ π6ληζ Φo εlληνικo κριi
τos τo 1913)6, .γιvE ΦαoιΦιkoι τυπoυ επι
Θεση σε εκδiλυση τoυ κιν|iματoζ (Aρδην,

με Θ.μα τη ι ΔιαΙρoνικdπητα τoU τoUρkικon
επεrατισμoli,, αiλd Rαι απ6πειρα (αvιi'
δειξηζΣ τηζ (ΔιαxρovικΦηταξ τoυ εΜηνι-
κoi επεfrατισμoιΣ7' oλα αUτιi η καταδι
κη των τετελεoμενων τηζ Eλληνι(iζ Eπα.
νdσιασηq (1821} καιΙων 8αλΧανιΧ6ν Πoλ.-
μΦν (1912.13) και η εκ tων.σΦ υπoν6μεU.
ση τηs εΘνικηζ μαζ κUριαρχiαζ, σUμβαινouv
μ€ δρdσιεζ υπoτιΘ.μενouζ (αναρχιΧoι]ζ,,
oι oπoιoι ωαdσo ακoλouΘoυv 6χι μ6νo δια.
ΦoρεtικΙi, dλιi kαι διαμετρικιi αrιΘrη πo.
ρεια απ6 εκεινη τΦν υπoτιΘεμενΦν ιδεoλo'
γικιιν τouζ πρoγ6νΦν, δ€δoμεvou 6τι oι Eu'
ρωπαιoι πραγματιΦι αvαρ,(ιΦι τou β, μc
σo0 τoυ 19.' και τΦν αρxιi,v τoU 20"i αωνα,
6χι μ6ν0 δεν υπoν6μεUαv την εΘνικη μαζ
κUριαρχια, UroΦηρ{ζowαζ τoν oouλτdνo,
6πΦξ συ μβαινει ση μερα, αλλd, απεναWιαζ,
€ρχoπαν μαζ(d, Φζ εθελoriζ, με σκoΛ6 να
πoλεμησouν τoν oΘΦμαν6 δυνιiαη και να
απελεUΘερti)σoυν τoUζ υπ6δoυλoυζ ακ6μα
τ6τε €λληνικoιj( πληΘUσμoυζ, με χαραΧτη-
ριαικιi παραδειγματα εκεινα τoυ rdnλou
Γκouσdβ Φλ9υρανζ kαtτoυ |ταλoυ Aμιλk|i'

: ..ιn*ι"l , ,;,η *a*ια oτη γαλαv6λευ'
κη εΘvαιtικ'l μηxανi noλ.μouΣ, https://3ιhens'
indγmedia,oΙglpon/1594354,
4 (κυXλoι αUτoμ6ρΦωdηζ,, httpsj//athens,
indγmed]a,orglpost/1371377,
5 (o κ'jριo.: Ντεηi xαι oι lιιαoυρηδεζD, httρs://
wqfr,\,oUtUbe,.om/waιch?ν=m2sapLea9ΕlJ,
6 ζrια μαξ η 21 ΦεβροUαριoυ αποτελει μια ακομα
εΘνιKιααi επ.τειο πoU δεν αΦoμi καvεv6ξειδoUξ
αnελεUΘ;ρωon, EΙναι o εoρτασμιjξ τηζ επeιτασηξ
roυ ε)ληvιιoυ φdtoυζD Bλ, (ιΓιdνvενα] AWιΦα.
σιo(li.Aπκταηαλικ'1 διαδ'1λωσηΣ, ht1ρs]//
aιhΘns. ndγmed a'oΙglpost/157οο95,
7 "ιndwlvο] ΙΙιιs xοl γιοιl oομΠοΙdρομε lnv εκδ'i
λωoΠ Ιoυ Aρδnν", nιιpsj//aιhens,iΠdym€diεοrε/

a (AνqρΙικo{ εΘελoνι.ζ rην κρητη roν 19" αιω
vαΣ, htρs://www,anarιi9mο net/artjde/13391.

<Aναρxιt(o> ι,ιoxιμα}τερ στnν
υπnp€οiα toυ τoυρΙ(tt(οo

μιλιτορισΙtt(oο αναΘεωρnΙιομοο
H διαoυνδεση μeρouζ τΦv Eξαρxεiωv (αι
τo! ισλαμoΦασιΦικoυ καΘεΦΦτoζ τηζ
Aγ(Uραζ απoτUπιινεται ανιiγλυΦα oε ντo
κιμαντeρ με τιτλo αMεσιαιεζ γaλον6λευ
Κεζ Και μισoΦΞyναρα oτιζ Φλ6γεζ / τα ι)νξι'
ρα τoυ ε}ληνικoιi ιμηεριαλισμoι στα 90sn'
τo oπoιo πρoβdλλεται δημ6σια επi σχεδ6ν
δυo χρ6vια σε αUτo6ιαχειρ(dμεια στ.(ια
τoU χtirρoυ αUτoι, με πρΦto τo αcarthago,
oτo noλUτεχνειo, nρ6κειται νια ενα καλo'
γUpισμ€vo με επαγvελμαισμ6 βιντ€o, με
dγνΦΦη πηγη Ιρηματoδ6τησηζ, πoυ πρo-
παγανδιζει αnρoκdλUπα τιξ παγιεζ θ.σειζ
τoU YΠεΞ τηζ Aγκυραζ. EδΦ γινεται αρC
στoτεχνικιi xρηση, ανdκληση και παρdΘε
ση για πρoπαγανδιστιkoιζ λ6γoUζ απo
oπασμliτων oπτroακoιJΦικoι υλUΦn απ6
ενα τερaσιιo ηετ(6 αρχειo τηζ δεkαετι-
αζ τoU ,9o, ενΦ oι εκΦΦνητεζ τoU, βdσει
τoυ περιεχoμενou τoU, κdλλιΦα Θα μπo.
poι]σαv να ειναι εκΦωνητeζ τoU ελλην6Φω
νoυ ραδιoΦΦνικoι πρoγρdμμαroζ τoυ τRτ
oπωζ αναΦ.ρoυv ndντωξ oι ιδιoι, η συλλo-
γι1, επεξεργασια και επιμελεια τoU Uλικoιj
iγινε απ6τη συv.λ€Uση (Antifa Projectol,,
€νιb τo αρχειαk6 Uλιk6, βιiσει τolJ oπoιou
σΙ1Θηκε τo ντoκιμαντEρ, αvιiκει αην oμd-
δα με τη χαρακτηριΦικi oνoμασια (ΛEσχη
κατασκ6πΦν τoυ 21," αιΦνα,,,

,Hδη απ6 την αρχ|i toυ βιrεo ειναι εμ
Φανιiζ o vεoΘωμανιι6ξ ιδε0λ0γι(6ξ τoU
πρoσανατoλισμ6ζ, με αναΦoρ.ζ αΦεν6ζ
στoν δiΘεv (επεkτατισμ6, και (ιμπερια.
λισμ6, των EMriνων Φα 8αλκdνια κατιi τη
δεκαετια τoU ,90, αΦετ.PoU δε αη (σω.
ι1ρια, αμεριΧανoνατoικη επ.μβαση Φη
Γιoυγκoσλαβια τo 1995, μ€ τoυζ βoμβαρ'
δισμoι]ζ εναντιoν των Σερβoβoσνιων, η
oπoια 6μωζ παρ,6λd αUτli(αδικησε, εδα'
Φικli τoυζ 86σνιoυζ μoυσoυλμliνouζ, τo
κUριoτερo 0μΦζ κoμμdτι τoU βιrεo ανα-
Φ.ρεται στα ελληνoτoυρκικd, στo τριγωνo
Aιγαιo . κιπρoζ κoυρδιΦdν, με eμΦαση
Φo ιαoρικ0 τηζ κρισηζ τΦν 1μιων (1996).
H τoυρkια παρoυσιdζεται Φζ τo Θιμα των
60λ0πλoκιΦν των Ελλ]iνων (ΕMαδιτΦv και
κυπριων} και των κoΦρδΦν, ενΦ oι Eλλη.
νεζ ΦeρεΙαι να πρoετoιμαζαν τoτε €ναν
Γ, 8αλκανικ6 n6λεμo, ιδιαιτερα ενoxλητι
κ6 πdντωζ για τoυζ συrελεσ.ζ τoυ ντoκι
μαπερ ΘεΦρειται τo ενιαιo αμυrιko δ6y.
μα Ελλdδαζ ( ε,λ,ιηvoχσπρ ιαΚoa Κρ.iτoυζ'
επι Aνδρεα nαπαvδρΞoυ, 6πωζ και η τ6τε
υπoστΙiριξη απ6 την EΜdδατoυ κoυρδι(on
εΘνικoαπελεuΘερΦτικoυ κινηματoζ: (Ι,ρo'
κε|τα\ λoιπ6ν ευΘεωζyια Φρατιωτικη συμ'
μαxια εναwιoν τηζ τoυρκiαζ' πoυ ξεΚινo|''
σε απo τα oι'νoρα τoυ Eβρoυ Kαι τo Θαλιiσ'

s "Ιv.J."ζ v"Μ,οl-.s kαι μEoΦiyγαρα
πξ Φλ6v€ξ,, httρ5://athens,indγmedlδ'o.3/
post/159a3aa, http,://νim€ o cor/2o2193723 '
(Σxεrικa με την 

^.σχη 
κατασκ6πUν roυ 21-Aι

ιi,vαΣ, ht1pξ//www,aιlonomia'3r/aυtonomia/
led page'bdn,htm|, (Ekδ6o.ξΣ, https://www
sarajevom3g,3llEkdos€is/ekdose]s-iesh1'htm|,

σιo x.iρo του Aιγαιoυ κα| iΦταvε μεχρι την
ανατoλικi Mεo6γειo' Φλoδoξnνταζ να ftε
ριoρiσε| Φρατιωτικd τιζ τoυρκιNiζ 6υνοτ6.
τητεζ,..)ζ πρoζτην τoυρκικεζ δυvαμειζ κα'
τoχηζ Φηv κ0πρoυ, αUτ.q βαπτΙζoνταιεδΦ
kτaυρκoκυπριαΚεc αDGζ ασΦαλειαζD κα|
oι Kιπριoι πρdσΦυγεζ απ6 τov τ6πo τoυζ,
μoτoσuκλετιΦdζ τoυ L996' (ι6ι6Φπoι ει
σβoλειζ αα εδl'Φη των τo!ρRoκυπριων' '

oι (αναρχικoι,, oυrαξιεζ τoυ roκι:
μαyι.ρ αυτo0 ενoχλoυwαι επισηζ απ6 την
πρ6Θεση των ελληνικ'Ιν κUβερνliσεωv vα
ενισχ0σoυν δημoγραΦιid νηo1δεξ τoU Aι
γαιoυ, ιi)Φ. να διαdΦαλισιo|1ν oιAoZτoυζ
απ6 τιζ αρπακιικiζ βλ.ψειζ τιs ToUρκι'
αq, εvΦ εξανιΦαwαι και απ6 τηv πρdΘεση
επ.rασηζ τΦν εΘνικdν xωρικιιv μαζ Uδd.
των Φα 12 μιλια και rη μετατρoπη τoυ Aι
γαιoυ σε (κλειαι1 εΜηνικιi λιμνηD, AUτ6
oμωζ πoυ ιδιαιτερα τouq ενoxλει ειναι η
δUνατ6τητα εξασΦiλισηs μEσων αρατιω
τιkliζ ισoρρoπιαζ απ.ναπι Φα μEγαλεπi-
βoλα εξoπλιαικd πρovρliμματα τηζ AγκU-
ραζ xαι dρα η ικαν6τητα απoτρoπliζ τΦν
επιβoυλΦν τηζ γειτoνoζ μ€σω των εξoπλc
αικΦν μαζ πρorραμμliτων, τα oπoια βα-
πΦrαι ( ε,λ,ιηvι(6ζ μλ|ταρ|α|κ6ζ υrε'
ρεξorλιομ69'' κεrριki πdrωζ και επα-
ναλαμβαν6μενη Θ€dη τoU vιokιμαντερ εi-
να| κτα oχiδια πoλιτιKoqρατ.ωτι'<tζ περG
Kι|λωoηζ τηζ τoυρKlαζ απ6 τo επεrατC
N6 εΜην|κ6 κριiτoζ' 

' μiα r dγια και βασιiιi
Θeση τoυ ισλαμoΦασιΦικon XαΘεΦΦτoζ
τηζ Αγkoραζ. Eν κατακλειδι, αναΦερεται
εftι \eεεt <Aν μπoρει vα μαζ δι6.iξει (ιiτι
η πεPι'tτωaη τηζ kρiσηζ τωv ιμιων' εινα|
π@ζ τo ελληνιkιi κρΙ'|τoζ iXει την πρδθεoη
να σχεδιιiζει συνδυαoμtvεζ vραμμtq επι'
Θεσηζ ενdντια αηv τoυρκια, 6πoτε oι 6ιε'
Θνειζ συσxεnoμoι Φαινεται να ευνoaι'ν τt'
toιεζ επλoνεζ' και 6πωζ τα νεγ0ν6τα εκε(
νωv των |ρ6νωv δεν ειναι τα πρι'τα ιαoρa
κd δεινματα τoυ ελληqRon αq.τoυρκικoι'
επεftατ|σμoa' σε Rαμtα περiπτωση 6εν Θα
iπρεπε να θεωρiσoυμε πωs Θα εivαι Και τα
τελεUταiα,, τo κατ& π6σoν λoιπ6ν 6λα τα
παραπdνω αναμασ]iματα τΦν ΘεσεΦν τηζ
επισημηξ τoυρku(ng διπλωμoιids μnoρonν
νo σoυν κ0πoιo σxεσn με τnν ανoρxΙ(n Ιδεo'
λoγiα nμειoνοηιφooισμ0εiνot {dτΙ πoυ εnα
φiεΙoι στnν (piσn ιων οναγνω0τ6ν μo9

Θ.K


