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Αυτόνομη Δράση Αντιεξουσιαστών - ΑΔΑ (Ομάδα)

Αυτόνομη Δράση Αντιεξουσιαστών - ΑΔΑ
(Ομάδα)
Η Αυτόνομη Δράση Αντιεξουσιαστών (ΑΔΑ) ήταν αναρχική ομάδα
στη Λευκωσία, που δρούσε από τον Μάρτη του 2008 μέχρι το
2009. Οι συνελεύσεις της στεγάζονταν στην εναλλακτική
βιβλιοθήκη Αγράμματα.

Αυτόνομη Δράση
Αντιεξουσιαστών (ΑΔΑ)
Περιοχή:
Περίοδος
Δράσης:
Πολιτική
Τοποθέτηση:

Λευκωσία
(νότια)
2008-2009
Αναρχισμός

Link
(Ελληνικά),
Ιστοσελίδα:
Link
(Αγγλικά)
Link
Αρχειοθετημένη (Ελληνικά),
Ιστοσελίδα:
Link
(Αγγλικά)

Ταυτότητα Ομάδας
Μέσα στο σύστημα εκμετάλλευσης και καταπίεσης εμφανίζεται η
ανάγκη για άμεση δράση και οργάνωση. Εμφανίζεται η ανάγκη
για άμεση δράση και κριτική σκέψη ως προς τον σύγχρονο
πολιτισμό που προωθεί και διαιωνίζει την εκμετάλλευση του
ανθρώπου στον άνθρωπο, τον εξανθρωπισμό, την απομόνωση,
την οικονομική ανισότητα, την αποξένωση, την απάθεια και την
θεαματική σύγχυση έφερε την ανάγκη δημιουργίας μιας πολιτικής
ομάδας.
Στα πλαίσια του πολιτικού σκέλους η ΑΔΑ κυρίως περιστρέφεται
γύρω από την σκέψη του κοινωνικού αναρχισμού, λειτουργώντας
αντιιεραρχικά και αμεσοδημοκρατικά. Μέρος του ευρύτερου
ελευθεριακού κινήματος και συνεχιστές της αναρχικής και
ελευθεριακής σκέψης εμφανίζετε σε μας η αναγκαιότητα
οργάνωσης μέσω πολιτικών ομάδων. Πολιτικές οργανώσεις είναι
το έδαφος για ανάπτυξη της κριτικής απέναντι στην κυρίαρχη
ιδεολογία και ηγεμονία. Είναι το έδαφος για άμεση αντίσταση ως
προς το κεφαλαίο και το κράτος και στήριξη και διαιώνιση των
τοπικών και διεθνή κοινωνικών αγώνων. […] Είμαστε μέρος της
κοινωνίας και όχι καθοδηγητές της και δεν διακατέχουμε την
αλήθεια, την αλήθεια την διακατέχουν μόνο οι θρήσκοι και η
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ηλίθιοι. Η κοινωνική επανάσταση είναι υπόθεση της κοινωνίας και
μόνο της κοινωνίας, εμείς απλά νιώθουμε την ανάγκη της
επιτάχυνσης της. Η κοινωνία είναι ένα καζάνι που βράζει και
είναι έτοιμο να ξεχειλίσει και όταν αυτό γίνει, θα πρέπει να
είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στον πλήρη κοινωνικό
μετασχηματισμό, σε μια κοινωνία που θα λειτουργά σε επίπεδο
αυτονομίας, αυτοοργάνωσης, αλληλεγγύης και οικονομικής
ισότητας.1)

Φυλλάδια
(05/08) (Άτιτλο) - Σχετικά με την κοπή δέντρων στη Λευκωσία και την Ανάπλαση της Πλατείας
Ελευθερίας
(??/08) Δεν μας Ανήκει Τίποτα, Διεκδικούμε τα Πάντα!
(12/08) (1η Ανακοίνωση) Η Κρατική Τρομοκρατία Δολοφονεί
(12/08) 2η Ανακοίνωση Α.Δ.Α. για τα Γεγονότα Αναφορικά με την Εξέγερση στην Ελλάδα
(01/09) Για τον Ισραηλινό Πόλεμο στην Γάζα
(05/09) (Άτιτλο) Κείμενο Αντικαπιταλιστικής παρέμβασης στα McDonalds της Λήδρας
(09/09) Είμαστε όλοι Μετανάστες

Μπροσούρες
(03/08) Η Εξουσία Ήταν και Είναι ο Μόνος Τρομοκράτης
(??/09) Η Σιωπή Αυτής της Κοινωνίας, Οπλίζει τα Χέρια της Αστυνομίας
Χρειάζεται Τούρκικη Μετάφραση, Ομάδες, Δεκαετία 2000-2009, Λευκωσία, Λευκωσία (νότια),
Αναρχισμός
1)

Αυτόνομη δράση αντιεξουσιαστών (ΑΔΑ) η σκέψη γύρω από την ανάγκη για δράση, Ιστοσελίδα ΑΔΑ
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