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Ένωση Αναρχικών (Ομάδα)

Ένωση Αναρχικών (Ομάδα)
Η Ένωση Αναρχικών ήταν αναρχική ομάδα στη Λευκωσία, που
δρούσε την περίοδο 2010-2011. Διατηρούσε στέκι στην εντός των
τειχών Λευκωσία, κόντα στην Πλατεία Φανερωμένης.

Ένωση Αναρχικών
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Ταυτότητα Ομάδας
Η δημιουργία της Ένωσης Αναρχικών πηγάζει απ’ την ανάγκη
άμεσο-παρεμβατικής δράσης, στα πολιτικοκοινωνικά και
οικονομικά ζητήματα του σύγχρονου πολιτισμού, με σκοπό την
προώθηση και διάδοση των αναρχικών ιδεών και πρακτικών.
Η Ένωση Αναρχικών είναι μια οργάνωση σύνθεσης με
κοινωνικό/παρεμβατικό χαρακτήρα. Σύνθεση για εμάς, σημαίνει η
ενότητα μεταξύ των συντρόφων μας, η πολυμορφικότητα και η
συνεργασία στα πλαίσια βασικών αρχών που κινούνται γύρω απ’
τον κοινωνικό αναρχισμό. Μέσα από τον κοινωνικό της
χαρακτήρα η ομάδα έχει στόχο να μεταφέρει στο ευρύ κοινωνικό
πεδίο καίρια στοιχεία της αναρχικής σκέψης όπως η ταξική
αντίσταση και άμεση δράση, ο διεθνισμός, η ελευθερία του
ατόμου και η αυτό-οργάνωση του κοινωνικού συνόλου, η
αμεσοδημοκρατία, η ισότητα, η αλληλοβοήθεια κ.α.
Μέσα από σταθερή παρουσία και παρέμβαση στην επικαιρότητα
σκοπεύουμε να στήσουμε δίκτυα αντίστασης και αλληλεγγύης
μέσα στην κοινωνία για να ανατραπεί η καπιταλιστική επέλαση
και τα σχέδια των εξουσιαστών. Στηρίζουμε και προωθούμε κάθε
είδους άμεσης δράσης, ανταγωνιστικής προς το σύστημα, την
αρωγή και τη συμμετοχή των ανθρώπων στον αγώνα ενάντια στο
κράτος και το κεφάλαιο. Η δικτύωση μας μέσα σε κοινωνικούς
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χώρους και ομάδες αποτελεί βασικό θεμέλιο για τους σκοπούς και
τις δράσεις μας, αφού μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί η
καταστροφή του υπάρχον και να αναδυθεί μια πρόταση για μια
νέα κοινωνία. Αποσκοπούμε στην δημιουργία επαναστατικών
συνθηκών και καταστάσεων μέσα στους εργασιακούς χώρους,
στους δημόσιους χώρους, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και
γενικότερα σε ολόκληρη την κοινωνία.1)

Εφημερίδα
(2011) Εφημερίδα Ανάφεντος

Φυλλάδια
(08/10) Γενικές Αρχές της Ένωσης Αναρχικών
(08/10) Καμιά Ανοχή στους Εθνικιστές - Νεό-ναζί
(10/10) Να σταματήσουμε τον εθνικισμό
(10/10) Πρωτοβουλία Δράσης για την Πόλη
(11/10) Οι Εξεγέρσεις δεν Μπαίνουν σε Μουσεία..
(11/10) Ο Αγώνας Ενάντια στον Φασισμό Είναι ο Αγώνας Ενάντια στο Σύστημα που τον
Παράγει και τον Καλλιεργεί
(11/10) Ο Αλέξης ήταν ένας από εμάς...
(12/10) Οι Μετανάστες Είναι της Γης οι Κολασμένοι…
(02/11) Στην Τυνησία, την Αίγυπτο, την Υεμένη και σε ολόκληρο τον κόσμο, Ο Φόβος Αλλάζει
Στρατόπεδο!
(02/11) Για τον θάνατο του Khalid Mahmood
(02/11) Το καρναβάλι: μια αναρχική γιορτή
(??/11) Τριήμερο Εκδηλώσεων
(??/1?) Αλληλεγγύη στους Αγωνιζόμενους Εργαζόμενους στην Ελλάδα

Μπροσούρες
(??/10) Πόλεμος Κοινωνικός-Ταξικός
(10/10) Για τους Νεοφασιστες στην Κυπρο
(10/10) Εναντια στις Παρελασεις
(11/10) Δεκέμβρης 2008: Μέρες Εξέγερσης
(02/11) Γιατί οι Πολιτικοί Αγαπούν το Κυπριακό;

Αυτοκόλλητα
(??/??) Κανένας Φασίστας στις Γειτονίες Μας (Αυτοκόλλητο)
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