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Η Ένωση των Αναρχικών δημίου ργήθ η- 
κε από το Α' Πανελλαδικό Οργανωτικό Συ
νέδριο Αναρχικών Ομάδων και ατόμων, 
πούγινε στις 22-23*24 Μάη στην Αθήνα και 
ήταν αποτέλεσμα της επιθυμίας για οργάνω
ση και συντονισμό των δραστηριοτήτων και 
απόμεων μας·

Η διακήρυξη των Βασικών Αρχών και 
Στόχων, καθώς και η οργάνωση και λειτουρ
γία της Ένωσης συζητήθηκαν και αποφασί- 
στηκαν στο Συνέδριο.

Η παρούσα έκδοση βγήκε σε χιλιάδες αν
τίτυπα και κυκλοφορεί σ’ όλη την Ελλάδα.

Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει 
με τα γραφεία της Ένωσης στην Αθήνα, 
Βουλγαροκτόνου 27α ή μέσω της Ταχ. θυ
ρίδας 26050, 10022 - Αθήνα.
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΑΡΧΕΣ

Ο αναρχισμός σαν ιστορικό και ταξικό κίνημα είναι 
πρώτα από όλα, ένα σύστημα ηθικών αξιών που αντα
νακλά την ιστορικότητά του και την ταξικότητά του. Εί
ναι η επιθυμία να εφαρμοστούν στην πράξη αυτές οι α
ξίες στα πλαίσια ενός κοινωνικού συστήματος με όσο 
γίνεται πιο ολοκληρωμένο τρόπο, είναι μια μέθοδος προ
σέγγισης της κοινωνικής πραγματικότητας με στόχο την 
κατανόηση, την ερμηνεία και τον μετασχηματισμό της.

Ο αναρχισμός είναι η ηθική και το επαναστατικό πρό
γραμμα, ταυτόχρονα η ηθική της ελευθερίας, της ισότη
τας και της αλληλεγγύης. Για τον αναρχισμό, οι τρεις 
αυτές ηθικές αξίες ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΗ
ΛΕΓΓΥΗ, είναι αλληλοσυμπληρούμενες και η μία προϋ
ποθέτει την άλλη»

II
Η αναρχία, δεν είναι φιλοσοφική εφεύρεση κάποιας 

αυθεντίας, αλλά ιστορικό κίνημα που σέρνει μέσα της 
η ίδια η εξουσιαστική κοινωνία, σαν απάντηση του ανυ
πότακτου ανθρώπου που επιζητά την ελευθερία του. ΓΓ 
αυτό, η μεθοδολογία, η πρακτική και το περιεχόμενό 
της, έχει σαν κέντρο αναφοράς τον άνθρωπο.

Απορρέει από τον άνθρωπο και σαν κοινωνικό σύ
στημα αποβλέπει κύρια και πρωταρχικά στον άνθρωπο, 
με σκοπό την απελευθέρωσή του, από κάθε εξωτερικό 
καταναγκασμό και την εκπλήρωση της ελευθεριακής του 
ύπαρξης, σε μια ανάλογη κοινωνία.

III
Αναρχία είναι η συνειδητή, αγωνιώδης έκφραση της
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φυσικής ανθρώπινης ύπαρξης, απέναντι στην απρόσω
πη ιεραρχική υποταγή που επιβάλλουν το κράτος και το 
κεφάλαιο.

Είναι η οργή των καταπιεσμένων ενάντια στους κα- 
ταπιεστές τους, και ο πόθος τους για έναν κόσμο με α
ξιοπρέπεια και χωρίς εκμετάλλευση.

Είναι το οργανωμένο μίσος των κολασμένων συντρό
φων μας, σε όλες τις χώρες και τις εποχές, ενάντια σε 
αυτούς που καταδυναστεύουν την ζωή τους.

IV
Σαν άτομα που υπόκεινται στην γενική οργάνωση της 

κοινωνίας, που μεθοδεύει τον πόλεμο μεταξύ των αν
θρώπων, επιλέγουμε την αντιεξουσιαστική - αντιϊεραρ- 
χική οργάνωση, σαν μόνη προϋπόθεση που εξασφαλί
ζει το αποτέλεσμα της προοπτικής για ελευθερία.

Γι’ αυτό το υπάρχον συγκεντρωτικό σύστημα, δεν 
μπορεί να καταστραφεί με αποσπασματική δράση και με 
απομονωμένες πρακτικές, παρά μόνο με τον συντονισμό 
και τη συλλογική οργάνωση της επαναστατικής κατεύ
θυνσης, συστατικά άρρηκτα δεμένα με τη συγκρότηση 
του αναρχικού κινήματος.

V
Η άποψη, «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», είναι ξένη 

προς τους αναρχικούς. Η ηθική διάσταση της θεωρίας 
μας, δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στο σκοπό και τα μέ
σα. Δηλαδή η οργανωμένη συλλογική μας πάλη, οφεί
λει να αντανακλά σε όλο της το βάθος, το όραμα που 
εμείς επιδιώκουμε.

Γι’ αυτό η αναρχία, δεν καθαγιάζει ούτε τα μέσα σε 
βάρος των σκοπών, ούτε τους σκοπούς σε βάρος των 
μέσων.

VI
Είμαστε ενάντια σε κάθε θεσπισμένο μερικό κίνημα,
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που λησμονεί τον καταστροφικό ρόλο του κράτους και 
συγχρόνως εκσυγχρονίζει συντηρώντας την κυριαρχία 
κράτους και κεφαλαίου. Γιατί είμαστε ανεπιφύλακτα υ
πέρ της συγκρότησης ενός συνολικού επαναστατικού κι
νήματος, που θα βάζει όλα τα αιτήματα μέσα στην προο
πτική της ολικής εξολόθρευσης του κράτους και της ο
ριστικής ενοποίησης του ανθρώπινου γένους. Γιατί εί
μαστε υπέρ της επανάστασης και όχι της μεταρρύθμισης.

ΣΤΟΧΟΙ 
ι

Κατάργηση της μισθωτής εργασίας και κάθε μορφής 
ιδιοκτησίας, στη γη, στις πρώτες ύλες και στα μέσα πα
ραγωγής. Δηλαδή κανένας δεν θα εξασφαλίζει τα μέσα 
επιβίωσης του, εκμεταλευόμενος την εργασία άλλων και 
όλοι έχοντας εξασφαλίσει τα μέσα να παράγουν και να 
ζουν, θα είναι αληθινά ανεξάρτητοι και σε θέση να 
νενώνονται ελεύθερα για το κοινό συμφέρον τους 
σύμφωνα με τις απόλυτα προσωπικές επιλογές.

συ- 
και

καιΚατάργηση του κράτους, δηλαδή της κυβέρνησης 
κάθε εξουσίας, που φτιάχνει τους νόμους και τους επι
βάλλει στους άλλους. Επομένως, κατάργηση των δικτα
τοριών, των δημοκρατιών, των κοινοβουλίων, των 
στρατών, των αστυνομιών, των δικαστικών εξουσιών 
και κάθε θεσμού που κατέχει μέσα εξαναγκασμού.

Οργάνωση της κοινωνικής ζωής από τις ελεύθερες 
ενώσεις και ομοσπονδίες των ανθρώπων που δημιουρ- 
γούνται στη βάση της αυτάρκειας.

4
Εξασφάλιση των μέσων επιβίωσης, ανάπτυξης και
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ευημερίας για τα παιδιά, τους γέρους και όλους όσους 
αδυνατούν να τα εξασφαλίσουν από μόνοι τους.

5
Πόλεμος ενάντια στις θρησκείες και σε όλα τα ψέ

ματα, ακόμη και αν καλύπτονται με τον μανδύα της επι
στήμης.

Δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση για όλους, καταρ
γώντας το διαχωρισμό ανάμεσα σε αυτούς που την κα
τέχουν και σε αυτούς που δεν την κατέχουν.

6
Πόλεμος ενάντια στον εθνικισμό. Ανάπτυξη της αλ

ληλεγγύης ανάμεσα στις εθνότητες, κατάργηση των συ
νόρων, συναδέλφωση όλων των λαών.

7
Πιστεύουμε ότι οι θεσμοί που απορρέουν αλλά και αν- 

τικαθρεπτίζουν τη καταπιεστική, ιεραρχική και εκμεταλ
λευτική διάθρωση των σχέσεων που υπάρχουν στην κα
πιταλιστική οργάνωση της κοινωνίας, εδραιώνουν και 
αναπαράγουν την κυριαρχία του ανθρώπου σε άνθρω
πο. Γι’ αυτό και η καταστροφή αυτών των θεσμών που 
συντηρούν και διαιωνίζουν το υπάρχον συγκεντρωτικό 
σύστημα είναι αναγκαία. Την θέση αυτών των θεσμών 
θα πρέπει να πάρουν κάποιοι άλλοι που θα χαρακτηρί
ζονται από την αντιεξουσιαστική δομή.

8
Απορρίπτουμε το κράτος με όποια μορφή και αν αυ

τό παρουσιάζεται (είτε σαν φασιστικό, είτε σαν σοσιαλι
στικό, είτε σαν δημοκρατικό), για καμιά από αυτές τις 
μορφές ο λαός δεν έχει πραγματικά δικαιώματα, δεν δια
χειρίζεται τη ζωή του, δεν αποφασίζει για την τύχη του.

9
Γενικευμένη αυτοδιεύθυνση της κοινωνίας στη βάση
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των αναγκών και των επιθυμιών του κοινωνικού συνό
λου και του ατόμου.

10
Απεριόριστη ελευθερία σκέψης, έκφρασης και 

δράσης.
11

Εξάλειψη των αυθαίρετων διακρίσεων που βασίζον
ται στο φύλο, την φυλή, την ηλικία, την γλωσσική ιδιο
μορφία, τη δραστηριότητα χειρωνακτική ή πνευματική.

12
Επιδιώκουμε την ανάπτυξη τεχνικών μέσων και με

θόδων που δεν θα εξυπηρετούν τον ανταγωνισμό αφεν
τικών και ειδικών της γνώσης, όπως σήμερα, αλλά τις 
πραγματικές ανάγκες της ανθρωπότητας που βρίσκον
ται σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον της.

13
Για την πραγμάτωση όλων αυτών, ο αγώνας μας θα 

είναι αδιάλλακτος, ανυποχώρητος και η δράση μας πο- 
λυεπίπεδη και πολύμορφη.

14
Επειδή η αναρχική θεωρία και πρακτική δεν είναι ένα 

άκαμπτο εργαλείο και η ένωση δεν είναι ο κάτοχος της 
απόλυτης αλήθειας, δηλώνουμε ότι ανάλογα με τις συγ
κεκριμένες συνθήκες ορίζουμε τις αιχμές της δράσης και 
παρέμβασής μας, εμπλουτίζοντας και προωθώντας τις 
θέσεις μας μέσα από το ανελέητο μαστίγωμα της κριτι
κής από ομάδες, άτομα και καταστάσεις.
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2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Α1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η συμφωνία με την Διακήρυξη αρχών και στόχων της 

Ένωσης.
2. Η συμφωνία με την λειτουργία της Ένωσης.
3. Συνέπεια

α. Με τη Διακήρυξη και τη λειτουργία της Ένωσης 
β. Με όσα αναλαμβάνει καθένας να κάνει.

Β' ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1. Γενική Συνέλευση της Ένωσης που αποτελείται από 

ομάδες και άτομα απ’ όλη την Ελλάδα.
2. Τοπικά Συντονιστικά όπου είναι δυνατό
3.

4.

5.

Πανελλαδικός Συντονισμός μέσα από τη συνεργασία 
των τοπικών συντονιστικών.
Ομάδες και σύντροφοι/σες διατηρούν την αυτονομία και 
την αυτοτέλειά τους στις επιλογές και την δράση τους. 
Τα συντονιστικά αποτελούνται από εναλλασσόμενους 
και ανακλητούς εκπροσώπους. Επίσης είναι ανοικτά
και συμμετέχει όποιος σύντρόφος/σα θέλει.

Γ' ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1.

2.

3.

Μέσα στην Ένωση είναι κατοχυρωμένες όλες οι α
πόψεις. Δεν υπάρχει πλειοψηφία — μειοψηφία.
Οι Γενικές συνελεύσεις αποφασίζουν για όλα τα 
θέματα.
Τα Συντονιστικά δεν παίρνουν αποφάσεις παρά μό
νο σε περιπτώσεις διώξεων, οπότε την ευθύνη ανα
λαμβάνουν ως συντονιστικά.

Α' Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΚΡΑ
ΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑ
ΤΑΣΤΟΛΗΣ

1. Αξιοπρέπεια απέναντι στις διωκτικές αρχές (Αστυ-
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νομία — Δικαστήρια).
2. Άρνηση συνεργασίας με τους μηχανισμούς καταστο

λής σε οποιαδήποτε περίπτωση σε βάρος οποιουδή- 
ποτε ανθρώπου ή κατάστασης.

Ε' Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ
ΤΥΠΟ

1. Δεν γίνονται καταγγελίες στον Τύπο για ενέργειες 
συντρόφων και ομάδων, είτε ανήκουν είτε δεν ανή
κουν στην Ένωση.

2. Δεν δίνονται συνεντεύξεις για πρακτικές και απόψεις 
που αφορούν την Ένωση, παρά μόνο μετά από συλ
λογικές αποφάσεις.

ΣΤ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΕ
ΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ — ΑΛΛΗ
ΛΕΓΓΥΗ

1. Η ένωση βοηθάει τις δραστηριότητες ομάδων και α
τόμων είτε συμμετέχουν είτε δεν συμμετέχουν σ’ αυτή.

2. Η ένωση καλύπτει τα μέλη της νομικά, οικονομικά 
και πολιτικά καθώς επίσης στέκεται αλληλέγγυα σε 
κάθε άτομο, που διώκεται για τη συμμετοχή του καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο στο κοινωνικό κίνημα.

Ζ' ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
α. Δημιουργία επιτροπής οικονομικών ελεγχόμενη 

από οποιοδήποτε σύντροφο.
β. Τα έσοδα της Ένωσης προέρχονται από εισφορές 

(τακτικές — έκτακτες).
2. ΓΡΑΦΕΙΑ — ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εφημερίδα — Επιθεώρηση — Εσωτερικό Δελτίο.


