
Εισήγηση της AKA στην εκδήλωση της Ελευθεριακής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης 

 

Η αναγκαιότητα σχηματισμού αναρχικής πολιτικής οργάνωσης είναι μέρος της απάντησης στο 

ερώτημα «πως πάμε παρακάτω» στον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση. Εκτιμούμε ότι 

βρισκόμαστε προ της πιθανότητας ιστορικών εξελίξεων στον κοινωνικό/ταξικό πόλεμο. Ίσως 

έρθουμε αντιμέτωποι με γεγονότα τέτοιας κλίμακας που συναντάμε στην ιστορία 

προηγούμενων δεκαετιών. Τέτοια γεγονότα που έκριναν την τύχη κοινωνιών, αγώνων και 

κινημάτων και στα οποία το ελλαδικό αναρχικό κίνημα πρέπει και μπορεί να παίξει 

καθοριστικό ρόλο. 

Έχουμε καταλήξει και εμείς, όπως και πολλοί άλλοι, στο συμπέρασμα πως χρειαζόμαστε ένα 

βήμα εξέλιξης. Η οργάνωση σε ανώτερο επίπεδο ενός κομματιού του αναρχικού κινήματος 

είναι απαραίτητο στοιχείο γιαυτό το βήμα. 

Ο αναρχικός χώρος στην σύγχρονη Ελλάδα ιστορικά, είναι αποκομμένος από την παγκόσμια 

αναρχική παράδοση. Γεννιέται στην ουσία στη δεκαετία του 70 – περίοδο έντονων κοινωνικών 

αγώνων και πολιτικής στράτευσης. Έτσι, έπρεπε να ανακαλύψει από την αρχή θεωρία και 

τρόπους δράσης. Αυτό είχε αρκετές συνέπειες άλλες θετικές, άλλες αρνητικές. Ως θετικά 

θεωρούμε την ανυπαρξία «ιστορικών βαριδιών»· το ότι δεν υπέστη τις στρεβλώσεις του 

μεταπολεμικού αναρχικού κινήματος των ανεπτυγμένων χωρών και δεν είδε τις ιστορικές 

μορφές οργάνωσης του να μετατρέπονται σε δυσκίνητα σχήματα –«φαντάσματα» ενός 

ένδοξου αγωνιστικού παρελθόντος· και φυσικά το ότι αναγκάστηκε με τους ίδιους τους 

αγώνες του να αποκτήσει εμπειρίες και να δημιουργήσει τις δικές του ιδιαίτερες 

παρακαταθήκες. Στα αρνητικά συγκαταλέγονται τα επώδυνα, συχνά, λάθη, τα αδιέξοδα και 

ενίοτε οι ήττες του, αναμενόμενο επακόλουθο για έναν πολιτικό χώρο που στερούνταν τον 

πολιτικό πλούτο και την ιστορική εμπειρία. 

Όλα αυτά στα πλαίσια της ραγδαίας διαδικασίας αστικού εκσυγχρονισμού και της ιδεολογικής 

κυριαρχίας του μεταβιομηχανικού καπιταλισμού των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα 

εως και τις μετρες μας ανέδειξαν ως κυρίαρχη μορφή πολιτικής ύπαρξης του χώρου τον 

αφορμαλισμό.  

Δεν χρειάζεται να συμμετεχει κανεις ενεργα στον Αναρχικο – Αντιεξουσιαστικο  χώρο για να 

καταλάβει τη φύση του «εφαρμοσμένου αφορμαλισμού» . Αρκεί να δει την εικόνα του όλα 

αυτά τα χρόνια, τον τρόπο και την φύση των δράσεων και την επιλογων του, τις νίκες και τις 

ήττες του και εύκολα μπορεί να συνάγει τη μορφή των οργανωτικών του δομών. 



Δομές που μας έφεραν ως σήμερα, που μας κράτησαν στη ζωή, που επέτρεψαν «σε μια 

πυγολαμπίδα του 19ου αιώνα» να φωτίζει κοινωνικούς αγώνες στον 21ο αιώνα. 

Φτάσαμε έτσι στην εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008. 

Τι στιγμή που όλα τα τρελά εξεγερτικά μας όνειρα έγιναν πράξη. Τι στιγμή που διαπιστώσαμε 

μια αλήθεια που δεν τολμούσαμε να σκεφτούμε πιο πριν: μετά την εξέγερση τι και πως;  

Γιατί το 2008, αναδείχτηκαν με τον πιο εμφανή τρόπο τα όρια του έως τότε μοντέλου του 

χώρου και καταδείχθηκε μέσα στις μάζες των δεκάδων χιλιάδων καταπιεσμένων που 

βρέθηκαν δίπλα μας μια αναγκαιότητα: η λανθάνουσα κινηματική υπόσταση που λαθροβιεί 

στον «χώρο» να αποκτήσει σάρκα και οστά, μετασχηματίζοντας μας σε πραγματικό αναρχικό 

πολιτικό κίνημα που να μπορεί να απαντήσει στο «τι θέλουμε να κάνουμε» και το «πώς να 

πετύχουμε το στόχο μας». 

Ο Δεκέμβρης και η κρίση που τον ακολούθησε αποκαλύπτοντας τα αίτια που οδήγησαν σ’ 

αυτόν, μας κληρονόμησαν την πρώτη ύλη μιας νέας αναγκαίας πραγματικότητας, ή καλύτερα, 

κάποια από τα συστατικά της: μαζική είσοδος νέων συντρόφων στο χώρο, αποδοχή από 

μεγάλες μερίδες αναρχικών της αναγκαιότητας συμμετοχής σε κοινωνικούς αγώνες, η ορατή, 

πλέον και στους πιο αφελείς, χρεοκοπία των μοντέλων που πρεσβεύουν είτε η αριστερά είτε ο 

φιλελευθερισμός, η γενικευμένη (οικονομική, θεσμική, πολιτική, κοινωνική ακόμα και ηθική)  

κρίση που βιώνει η ελληνική κοινωνία, η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού πλέον έμπειρων και 

ζυμωμένων στους αγώνες συντρόφων και συντροφισσών. 

Παρόλα αυτά αν θέλουμε ο χώρος να μετασχηματιστεί σε πραγματικό πολιτικό κίνημα πρέπει 

να αναγνωρίσουμε και να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που μας έχει δημιουργήσει το υπάρχον 

μέχρι τώρα αφορμαλιστικό μοντέλο, κρατώντας παράλληλα, τα όποια πλεονεκτήματα του. 

Πράγμα που επίσης πρέπει να ξεκαθαριστεί αφού σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να 

απαξιώσουμε το σύνολο της μέχρι σήμερα παρουσία μας.   

Κι έτσι οδηγούμαστε στην ουσία του προβλήματος όπως εμεις την αντιλαμβανωμαστε: στην 

ανυπαρξία δομών και διαδικασιών. Ετσι Καθως δεν υπάρχουν δομές δεν υπάρχει η 

δυνατότητα να παραχθούν συνδιαμορφώσεις με προοπτική. Δεν επιτρέπεται έτσι η 

ουσιαστικη πολιτική ζύμωση, ακυρώνοντας με αυτό τον τρόπο οποιαδήποτε προοπτική 

παραγωγής συνολικού προταγματικού λόγου και τη παραγωγη στερεων πολιτικων θεσεων. 

Αλλά και σε μικροκλίμακα, οι παραπάνω ελλείψεις δημιουργούν συχνά ένα κλίμα 

αβεβαιότητας όχι μόνο σχετικά με το πως αποφασίζουμε αλλά και τι τελικά αποφασίζουμε. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που στο τέλος των συνελεύσεων μας υπάρχουν σύντροφοι που έχουν 

μια θολή εικόνα για το ακριβές περιεχόμενο των αποφάσεων που πήραμε. Αυτό ανοίγει 

διάπλατα την πόρτα στην ασάφεια και ακόμα χειρότερα και στη μη τήρηση των αποφάσεων 



μας τελικά, πράγμα για το οποίο θα ήταν άδικο να κατηγορηθούν απλά τα υποκείμενα και οι 

προσωπικές αντιλήψεις του καθενός: είναι το χύμα των διαδικασιών που γεννά και τις 

χειμαζόμενες αποφάσεις.       

Εμείς θεωρούμε πως η ύπαρξη οργάνωσης είναι αναγκαία συνθήκη για το μέλλον της ιδέας 

και την προώθησης της υπόθεσής  μας. Γεγονός που ανέκαθεν ίσχυε αλλά που σήμερα είναι 

περισσότερο επιτακτικό παρά ποτέ. Αναγνωρίζοντας την πολυτασικότητα του αναρχισμού 

αλλά και τα συγκεκριμένα δεδομένα και την ιστορία του «χώρου» στην Ελλάδα δεν μπορούμε 

να απαιτούμε (και δεν μπαίνει καν ως ζήτημα από εμάς) τη δημιουργία της «μίας μεγάλης 

κεντρικής οργάνωσης όλων».... Θα θεωρούσαμε εφικτή και ευκταία τη συνεννόηση, το 

συντονισμό και την οργάνωση όλων αυτών που αποδέχονται συγκεκριμένες αντιλήψεις και 

ιδέες, συναπαρτίζοντας κοινότητες με εμφανή, κοινά και σταθερά χαρακτηριστικά. Οι 

διαφορετικές θέσεις και μοντέλα μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία διαφορετικών 

οργανώσεων, δικτύων και συντονισμών, μορφοποιώντας με έναν ορατό, ειλικρινή και ευκρινή 

σε όλους τρόπο, τη διαφορετική και διακριτή τάση που εκπροσωπούν. 

Η δημιουργία οργάνωσης είναι για εμάς επιλογή που έρχεται να απαντήσει στις υπάρχουσες 

αδυναμίες και στα προβλήματα που περιγράψαμε και εξυπηρετεί την κάλυψη υπαρκτών 

αναγκών.  

Βοηθά στην κάλυψη της ανάγκης για τη δημιουργία σχεδίου αγώνα. Σχέδιο που θεωρούμε 

πως είναι απαραίτητο σήμερα, ως τρόπος ξεπεράσματος των ορίων που αναπόφευκτα έχει ο 

βολονταρισμός και η αποσπασματικότητα των δράσεων. Αυτό περιλαμβάνει την ύπαρξη μιας 

στρατηγικής που πρέπει να αποφεύγει αγκυλώσεις και τις οδούς της «πεπατημένης» και των 

αντανακλαστικών δράσεων. Αναγνωρίζει και επιλέγει στόχους, προχωρά στην επίτευξη τους 

υιοθετώντας τα κατάλληλα μέσα, ελέγχει και επανεξετάζει τρόπους και μεθόδους. 

Η οργάνωση έρχεται να καλύψει την ανάγκη για την άρθρωση συνολικού πολιτικού 

προτάγματος. Πρόταγμα που μέσα από την συνολικότητα, την αμεσότητα και την 

καθολικότητα του γίνεται άμεσα ανταγωνιστικό στις προκλήσεις που φέρει ο λόγος της 

εξουσίας και αποτελεί την ξεκαθαρη σε όλη την κοινωνία απάντηση μας στο ερώτημα τι 

θέλουμε ως αναρχικοί. 

Προωθεί την εμβάθυνση και διεύρυνση του αγώνα και στο άνοιγμα του σε νέα μέτωπα, 

ανεξερεύνητα πολιτικά ίσως μέχρι τώρα, από εμάς. Περαιτέρω, η παρέμβαση μας σε κάθε 

υπαρχων μέτωπο ή και στα νέα που ανοίγουν θα μπορεί να γίνεται με την άρθρωση λόγου και 

την άσκηση πολιτικών, συνεκτικών και άμεσα συνυφασμένων με το συνολικό αναρχικό 

πρόταγμα. 

Η ανάγκη για μαζικοποίηση εξυπηρετείται επίσης μέσα από την οργανωτική ανασυγκρότηση. 

Η ύπαρξη πολλών ομάδων, η διαρθρωτική οργανωτική τους συνεύρεση και συνλειτουργία 



ανοίγει νέα πεδία που βοηθούν περαιτέρω την επικοινωνία των αντιλήψεων και των 

θεωρητικών μας θέσεων στην κοινωνία. Μας καθιστά ορατή και υπολογίσιμη πολιτική δύναμη 

που μπορεί προταγματικά να εμφανίζεται, να εξηγεί ιδέες και να προτάσσει τρόπους και 

μεθόδους αγώνα. 

Η οργάνωση δημιουργεί πεδίο ζύμωσης. Μιλάμε για μια διαδικασία που επιτρέπει σε σταθερή 

και διαρκή βάση να συναντούνται οι συλλογικότητες και ομάδες, να συνδιαμορφώνουν και να 

συμπράττουν. Είναι αναγκαίο επίσης να υπάρξει το πεδίο αυτό που θα επιτρέψει την 

επεξεργασία και εμβάθυνση των δικών μας συμφωνιών και τη διασαφήνιση και διευκρίνηση 

των σημείων στα οποία διαφωνούμε. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά οι σχέσεις μας ως πολιτικά δρώντων υποκειμένων διαρθρώνονται στη 

βάση αυτών ακριβώς των συμφωνιών. Η ύπαρξη ή μη διαπροσωπικών σχέσεων, δεν επηρεάζει 

τις όποιες αποφάσεις, αφήνοντας έτσι, μικρό περιθώριο στην ανάδειξη σχέσεων παρέας ή στη 

δημιουργία άτυπων ιεραρχιών. Έτσι τελικά, η οργάνωση δρα απελευθερωτικά για το άτομο 

γιατί το απαλλάσσει από τα δεσμά των γνωριμιών, της ιστορίας και των κοινωνικών σχέσεων. 

Τα όρια του είναι η δράση του και ο λόγος του.  

Η οργανωτική μας συγκρότηση ως αναρχικών καθιστά αποτελεσματικότερη την προσπάθεια 

μας ως προς την κοινωνική απεύθυνση. Καθιστά τις στοχεύσεις μας άμεσα ορατές και 

αντιληπτές μέσα από την προταγματικότητα της δημιουργίας και λειτουργίας του ίδιου του 

δικού μας μοντέλου πολιτικής δράσης. 

Μιλάμε για οργάνωση κομματιού του αναρχικού χώρου, με ικανές συμφωνίες, ως αυτό που 

είναι τώρα, όχι ως αυτό που θα έπρεπε για να ταιριάξει σε προκαθορισμένο σχέδιο. Γιατί 

θέλουμε να συνλειτουργήσουν και να εξελιχθούν μέσα από την διευρυμένη κοινότητα, όλα 

αυτά που ως σήμερα έχουν κερδηθεί. 

Η ζητούμενη οργάνωση λοιπόν, κατά την άποψή μας, πρέπει να συμπληρώσει τα ήδη 

υπάρχοντα επαναστατικά μας «κεκτημένα» με τα παρακάτω: 

α. Να δημιουργήσει ένα πολιτικό πρόσωπο μέσα στο συνολικό κοινωνικοαπελευρωτικό αγώνα 

στο εσωτερικό του Α/Α κινήματος. Ένα σταθερό σημείο αναφοράς και απεύθυνσης, από και 

προς το σύνολο των εκμεταλλευόμενων και των καταπιεζόμενων στο επίπεδο του συνολικού 

λόγου και πράξης, δηλαδή στο επίπεδο της πολιτικής. Να αγωνιστεί για να κάνει τις αναρχικές 

αντιλήψεις και πρακτικές το πνεύμα ενός επαναστατικού πόλου μέσα στην κοινωνία, έχοντας 

απέναντί της τις καθεστωτικές δυνάμεις τα προτάγματά τους και τις εξελίξεις που 

δρομολογούν. 

β. Να προσδιορίσει τις υπαρκτές συμφωνίες και να αναζητήσει όσες ακόμα χρειάζονται για να 

δημιουργήσει και να εφαρμόσει στρατηγική αγώνα στο μέγεθος που απαιτούν οι καιροί. Ένα 



σώμα δηλαδή κοινών αρχών θέσεων και στόχων, έτσι διατυπωμένων που να σχηματίζουν 

σαφείς απαντήσεις για όσα δυνατόν πιο πολλά, από τα ζητήματα του αγώνα, που θέτουν 

επιτακτικά στρατηγικά ερωτήματα. Έτσι που σε βάθος χρόνου, οι αγώνες μας να είναι 

περισσότεροι, μεγαλύτεροι και με ένα κατανοητό και προοπτικό παρανομαστή 

γ. Να επιδιώξει, να περιγράψει και να προωθήσει τα κοινά απελευθερωτικά προτάγματα με τη 

μεγαλύτερη δυνατή διεισδυτικότητα σε όλα τα κοινωνικά πεδία, να υπερασπιστεί και να 

διαδώσει τις αναρχικές αντιλήψεις και να επιδιώξει την εφαρμογή τους. 

Να επιδιώξει, να ανανεώνει και να εμπλουτίζει τις αναρχικές αντιλήψεις, εξετάζοντας και 

ενσωματώνοντας ομαλά, προσλαμβάνουσες από τον πλούτο κινημάτων και αγώνων με 

ελευθεριακά χαρακτηριστικά. 

Να επιδιώξει τον πολλαπλασιάσμό των θεματικών με τις οποίες καταπιάνεται, μαχόμενη σε 

έναν αυξανόμενο αριθμό μετώπων στον κοινωνικό πόλεμο. 

Να επιδιώξει να παλέψει έτσι στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Κάτι που σημαίνει από τη μία να 

οξύνει τον προπαγανδιστικό λόγο παράγοντας και διαδίδοντας τα συνθήματά της (συνθήματα 

που είναι έργο πλεόν των ομάδων να τα επεκτείνουν και να τα εμπλουτίσουν η κάθε μια με τη 

διαφορετικότητά της) και από την άλλη να συγκροτήσει ένα αναρχικό πρόγραμμα κοινωνικής 

ανασυγκρότησης που θα αποτελεί το βασικό εργαλείο της κοινωνικής της απεύθυνσης. 

δ. Να σχηματίσει ένα δίκτυο αλληλοενημέρωσης, επαγρύπνησης, αλληλεγγύης και ζύμωσης. 

Δίκτυο συντεταγμένο που θα συνδράμει με την αξιοπιστία του τους υπάρχοντες άτυπους 

δίαυλους επικοινωνίας θα τους εξαπλώσει και θα τους ορθολογικοποιήσει. 

ε. Να φροντίσει για ενεργό ένταξη περισσότερων καταπιεσμένων στο αναρχικό / ελευθεριακο 

κίνημα αλλά και την πύκνωση στον Ελλαδικό χώρο των σημείων οργανωμένης αναρχικής 

παρουσίας. Η ποσοτική ενίσχυση και διασπορά τόσο της οργάνωσης όσο και του κινήματος 

πρέπει να πάψει να είναι μόνο έμμεσο προϊόν πετυχημένων επιλογών αγώνα και άτυπης 

διείσδυσης σε κοινωνικά πεδία. Πρέπει επίσης, να αρθούν οι δυσκολίες ένταξης για ένα 

κομμάτι της κοινωνίας που δεν έχει πρόσβαση στις καθιερωμένες «πύλες εισόδου» στο χώρο.  

στ. Να ενισχύσει με την παρουσία της το αναρχικό κίνημα, παίζοντας συνθετικό και ενωτικό 

ρόλο και επιδιώκοντας συμπράξεις και συνεργασίες με σχήματα εκτός οργάνωσης όπου αυτό 

είναι εφικτό. Η λογική της κινηματικής σύμπραξης στη δράση οφείλει να είναι κυρίαρχη. 

ζ. Να δημιουργήσει δομές υλικοτεχνικής φύσης αλλά και οικονομίες κλίμακας που θα 

διευκολύνουν τον αγώνα, ειδικά σε μικρά ή/και απομακρυσμένα σχήματα. Να εξασφαλίσει 

πρόσβαση σε μέσα αγώνα με ισότιμο τρόπο σε όλα τα μέλη της και να αποκτήσει τη 

δυνατότητα στήριξης και αυτόνομων επιλογών αγώνα των μελών της. 



η. Να αντιμετωπίζει συνολικά τις κάθε είδους επιθέσεις της καταστολής, κρατικής η 

παρακρατικής, σε πανελλαδικό επίπεδο τόσο στο παρόν όσο και προβλέποντας για 

μελλοντικές συνθήκες. Εκτιμάμε ότι στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία όπου ακραίες 

φασιστικές δυνάμεις πάνε να σηκώσουν κεφάλι έχουμε ο κάθε ένας από εμάς και όλοι μαζί 

ιστορική εύθηνη να καταστήσουμε τη κοινωνία άγονο έδαφος για τη σπορά τους του μίσους. 

Διαφορετικά κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε πολύ μειονεκτική θέση. 

θ. Να ορίσει τη θέση της με σαφήνεια σε σχέση με τα κοινωνικά εγχειρήματα αγώνα τόσο από 

την πλευρά της στήριξης και της ενίσχυσής τους όσο και από την μεριά του σεβασμού στην 

αυτονομία τους. 

ι. Να διαχειριστεί με κοινά αποδεκτό τρόπο, στο εσωτερικό της, διαδικασίες επίλυσης 

συλλογικών διαφορών και τριβών ανάμεσα στα σχήματα είτε εάν της ζητηθεί είτε αν τέτοια 

προβλήματα λειτουργούν ανασταλτικά για το σχήμα. Να προσπαθεί κατ ελάχιστον να 

εξασφαλίζει την ανάδειξη του πολιτικού περιεχομένου των άλυτων συγκρούσεων. 

κ. Να κατορθώσει, μέσα από τη αναρχική της δομή και την κοινότητά της, να ανταποκριθεί με 

επιτυχία στις έκτακτες απαιτήσεις του αντικαπιταλιστικού και αντικρατικού αγώνα και έτσι να 

γίνει παράδειγμα της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας της αναρχίας. Να 

επανεπιβεβαιώσει τη δυνατότητα και τη δύναμη μιας αναρχικής κοινότητας κοινοτήτων ακόμα 

και στο πολιτικό πεδίο, ακόμα και διαρκώς στο κέντρο της θύελλας των αγώνων, που με 

επιλογή της οφείλει να βρίσκεται συνεχώς. 

 


