
Ελλθνικό Αντάρτικο Πόλθσ 1974-2002 (Ομάδεσ και Οργανϊςεισ) 

Πολλοί είναι οι εμπρθςμοί και οι εκριξεισ που ζχουν γίνει ςτθν Ελλάδα αυτιν τθν χρονικά 

καταγεγραμμζνθ περίοδο, αλλά και τα επόμενα χρόνια,  που όμοιο του δφςκολα να 

ςυναντιςεισ ςτον υπόλοιπο κόςμο ςε καιρό “κοινωνικισ ειρινθσ”.  Δεν είναι μόνο οι 

οργανϊςεισ που ανζλαβαν τθν ευκφνθ, είτε με κάποιο κείμενο, είτε από το τθλζφωνο 

(πολλζσ φορζσ απλά και μόνο ωσ “Αναρχικοί”, χωρίσ κάποιο άλλο ςυγκεκριμζνο όνομα), 

είτε ακόμα και μ’ ζνα ςφνκθμα ςτον τοίχο ι πετϊντασ τρικάκια, αφινοντασ ζτςι το 

επαναςτατικό τουσ αποτφπωμα, αλλά δεκάδεσ είναι οι και επικζςεισ που δεν ανζλαβε 

κανείσ τθν ευκφνθ, αλλά ιταν ςίγουρο ότι τισ ςυγκεκριμζνεσ επικζςεισ τισ ζκαναν 

κομμουνιςτζσ και αναρχικοί (αναφζρω τθ λζξθ “ςυγκεκριμζνεσ”, γιατί μια ενζργεια δεν 

μπορεί να μιλιςει από μόνθ τθσ, αφοφ μια ενζργεια μπορεί να ζχει ςχζςθ με ξεκακάριςμα 

λογαριαςμϊν, να είναι προβοκάτςια, κρατικι-παρακρατικι ι φαςιςτικι κ.α). 

Για πολλζσ επικζςεισ που ζχουν γίνει δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ, είτε γιατί δεν 

καταγράφτθκαν κάπου ι οι πλθροφορίεσ χακικαν ςτο πζραςμα του χρόνου, είτε γιατί 

αποκρφφτθκαν από το κράτοσ. 

Εκατοντάδεσ επικζςεισ ςε διάφορουσ ςτόχουσ, ςε πάρα πολλζσ πόλεισ τθσ Ελλάδοσ 

(Αυτόνομοσ Αναρχικόσ πυρινασ Πάτρασ και Μαφρθ Σαξιαρχία ςτθν Πάτρα, Λαϊκόσ 

τρατόσ ςτθν Πελοπόννθςο κ.α). 

Εδϊ κα καταγράψω μόνο τα ονόματα των ομάδων και όχι όλα τα χτυπιματα που ζχουν 

γίνει και ςίγουρα λείπουν κάποια. Πολλζσ οργανϊςεισ ζκαναν περιςςότερο από ζνα 

χτφπθμα, ενϊ κάποιεσ ζκαναν δεκάδεσ χτυπιματα. Όλεσ αυτζσ οι επικζςεισ είναι κομμάτι 

μιασ ςυνεχισ απελευκερωτικισ διαδρομισ, μζχρι τθν καταςτροφι του κάκε κράτουσ, μζχρι 

τθν ατομικι και κοινωνικι απελευκζρωςθ.                                                                                                                                                        

Η καταγραφι κα αφορά μόνο τισ χρονολογίεσ από το 1974 μζχρι το και 2002 (ςτα πονθρά 

εκνίκια να κυμίςουμε ότι κατά τθν περίοδο τθσ ςτρατιωτικισ δικτατορίασ, μπικαν δεκάδεσ 

βόμβεσ). Θα καταγραφοφν μζχρι το 2002, πρϊτον γιατί οι ςυλλιψεισ των ανκρϊπων 

ςχετικά με τθ 17 Νοζμβρθ είναι ζνα ςθμαντικό ςθμείο μζςα ς’ αυτιν τθν ςυνεχι 

επαναςτατικι διαδρομι και δεφτερον γιατί αυτιν τθ χρονικι περίοδο είναι πιο δφςκολο να 

βρεισ πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ μετά το 2002 που ο κόςμοσ του ίντερνετ ζχει 

καταγεγραμμζνεσ τισ μετζπειτα ομάδεσ (οπότε είναι πιο εφκολο κάποιοσ ςφντροφοσ να 

πάρει τθν πρωτοβουλία να καταγράψει τα μετζπειτα χρόνια, όπωσ ζχουν γίνει άλλωςτε 

κάποιεσ προςπάκειεσ).  

Oποιοδιποτε λάκοσ ι παράλειψθ, φυςικά δεν ζγινε εςκεμμζνα. ‘Ιςα ίςα που το μόνο που 

ικελα είναι να τιμιςω όλεσ αυτζσ τισ επαναςτατικζσ οργανϊςεισ και ομάδεσ. Επίςθσ να 

υπάρχουν κάπου όλα μαηί τα ονόματα καταγεγραμμζνα και να ζχουμε μνιμθ…  

Όποιοσ ζχει πλθροφορίεσ για οργανϊςεισ και ομάδεσ αντάρτικου πόλθσ (που να μθν 

ανικουν ςτον εκνικιςτικό χϊρο), μόνο για αυτά τα χρόνια, ασ γράψει. Επιδιϊκω τθν 

αλλθλεπίδραςθ και τθν αλλθλοςυμπλιρωςθ. 

  



ΑΘΗΝΑ                                                                                                                                                                       

*1 Οχτϊβρθ                                                                                                                                                                      

*1θ Μάθ (Με χτυπιματα και ςτθν Ακινα και ςτθν Θεςςαλονίκθ).                                                                                                                                                                         

*15 Μάθ                                                                                                                                                                   

*20 Ιοφλθ                                                                                                                                                                   

*17 Νοζμβρθ (Επίςθσ ζκανε κάποιεσ ενζργειεσ με το όνομα “Κοινωνικθ Αντίςταςη”, ενϊ 

και κάποιεσ ενζργειεσ με το όνομα Λαϊκθ Οργθ ςτθ Θεςςαλονίκθ).                                                                              

*22-10-81                                                                                                                                                                         

*Άγριεσ Χινεσ των πόλεων                                                                                                                      

*Ακτιβιςτζσ Αναρχικοί                                                                                                                            

*Αναρχικι Απελευκερωτικι Σαξιαρχία                                                                                            

*Αναρχικζσ Ομάδεσ Επίκεςθσ (Αναρχικι Ομάδα Επίκεςθσ)                                                                                                          

*Αντιςτρατιωτικι Πάλθ (Δεν είναι ςίγουρο αν ιταν πραγματικι αυτι θ ζνοπλθ οργάνωςθ. 

Η υπαρκτι ομάδα αντιςτρατιωτικι πάλθ που ζβγαηε και το ομϊνυμο περιοδικό, κακϊσ και  

κάποιεσ ζνοπλεσ οργανϊςεισ αμφιςβθτοφν τθν φπαρξθ τθσ και μιλοφν για προβοκάτςια, ενϊ 

κάποιεσ άλλεσ ζνοπλεσ οργανϊςεισ, είπαν μπορεί να είναι και πραγματικι. Με το όνομα  

Αντιςτρατιωτικι πάλθ υπάρχει και μια προκιρυξθ για τα χτυπιματα ςτθν εκδότρια τθσ 

“κακθμερινισ”, κάτι που για αυτό δε μίλθςαν πολλοί).                                                                                                                  

*Αναρχικι Εξζγερςθ                                                                                                                                

*Αναρχικι Ομάδα Βφρωνα                                                                                                                           

*Αναρχικι Ομάδα Γενάρθσ 99                                                                                                                               

*Αναρχικι Ομάδα Ενωμζνοι Πυρινεσ                                                                                                             

*Αναρχικι Ομάδα Λφςςα                                                                                                                             

*Αναρχικι ομάδα Μιχάλθσ Καλτεηάσ                                                                                                    

*Αναρχικι Ομάδα ιδερογροκιά                                                                                                                 

*Αναρχικι πάλθ                                                                                                                                        

*Αναρχικι Περίπολοσ ςτουσ δρόμουσ                                                                                                  

*Αναρχικι ταξιαρχία                                                                                                                                     

*Αναρχικι φράξια για τθν ανατροπι                                                                                                                                                                                                                                              

*Αναρχικζσ Ομάδεσ Επίκεςθσ                                                                                                                 

*Αναρχικζσ Ομάδεσ Κροφςθσ                                                                                                                  

*Αναρχικοί                                                                                                                                                       

*Αναρχικοί Αντάρτεσ Πόλθσ                                                                                                                    

*Αναρχικοί Πυρινεσ                                                                                                                                  

*Αναρχικοί Πυρινεσ Κροφςθσ                                                                                                                  

*Αναρχικοί Πυρινεσ Πόλθσ                                                                                                                    

*Ανεξζλεγκτθ Οργι                                                                                                                                          

*Αντάρτεσ Πόλθσ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

*Αντιεξουςιαςτικι Πάλθ                                                                                                              

*Αντιεξουςιαςτικόσ Αγϊνασ                                                                                                            

*Αντικαπιταλιςτικι Δράςθ                                                                                                                    

*Αντικρατικι Δράςθ                                                                                                                                                                                                                    

*Αντικρατικι Πάλθ                                                                                                                               

*Αντικρατικοί  Πυρινεσ                                                                                                               



*Αντικρατικοί Προλεταριακοί Πυρινεσ                                                                                  

*Αντιτρομοκρατικι ομάδα Ωσ Εδϊ (Μάλλον θ ίδια ομάδα με τθν “Ομάδα Ωσ Εδϊ” που 

ενζργθςε ςτθν Ακινα και ςτθν Θεςςαλονίκθ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*Αντιφαςιςτικι Δράςθ (Επίκεςθ με εμπρθςτικό μθχανιςμό ςτα γραφεία του ςτόχου ςτθν 

Θεςςαλονίκθ ςτισ 19-6-1998. Εμπρθςμόσ ςε πολιτικά γραφεία ςτα Εξάρχεια, άγνωςτθ θ 

θμερομθνία, αλλά ςχετικά κοντά ςτθν προθγοφμενθ. Άγνωςτο αν και ςτα δυο χτυπιματα 

ιταν θ ίδια ομάδα, παρότι το ίδιο όνομα)                                                                            

*Αντιιμπεριαλιςτικι Αντιαμερικάνικθ Πάλθ (Δεν είναι ςίγουρο αν ιταν πραγματικι αυτι θ 

οργάνωςθ, από κάποιουσ θ προκιρυξθ τουσ είχε χαρακτθριςτεί ωσ φποπτθ).                                                                                                                              

*Ανυπότακτοι Μακθτικοί Πυρινεσ                                                                                                             

*Αριςτεροί Πυρινεσ                                                                                                                                 

*Αυτόνομθ Δράςθ                                                                                                                                      

*Αυτόνομθ Αλλθλεγγφθ                                                                                                                        

*Αυτόνομθ Αντίςταςθ                                                                                                                             

*Αυτόνομθ Επαναςτατικι υνείδθςθ- Μακθτικι Ανταρςία                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

*Αυτόνομθ Ομάδα Επαναςτατικισ Αλλθλεγγφθσ                                                                              

*Αυτονομία                                                                                                                                                

*Αυτόνομοι Αναρχικοί Πυρινεσ                                                                                                                                                                                                                                                 

*Αυτόνομοι Επαναςτατικοί Πυρινεσ (Εμφανίςτθκε για πρϊτθ φορά ςτθ Λάριςα 17/18-11-

1979 με τθν ονομαςία “ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΠΤΡΗΝΑ”).                                                                                                  

*Αυτόνομοι Πυρινεσ                                                                                                                         

*Αυτόνομοι Πυρινεσ Εξεγερτικισ Δράςθσ (Μάλλον είναι θ ίδια οργάνωςθ με τουσ Πυρθνεσ 

Εξεγερτικθσ Δράςησ που ¨χτφπθςαν¨ το φροντιςτιριο για φοιτθτζσ τθσ νομικισ το 1998).                                                                                                                                                                     

*Αυτόνομοσ Αντιεξουςιαςτικόσ Πυρινασ                                                                                                 

*Βίαιοσ προλεταριακόσ αγϊνασ                                                                                                                  

*Διεκνισ αλλθλεγγφθ                                                                                                                               

*Διεκνιςτικόσ Επαναςτατικόσ Αγϊνασ                                                                                                  

*Εκελοντζσ για τθν καταςτροφι τθσ Ολυμπιάδασ                                                                                                                                                                                          

*Εκελοντζσ τθσ Ολυμπιάδασ 2004                                                                                                               

*Εικονοκλάςτεσ-Μθδενιςτζσ                                                                                                                   

*Ελλθνικζσ Ερυκρζσ ταξιαρχίεσ (Με απόπειρα εμπρθςμοφ του κινθματογράφου ράδιο ςίτυ 

ςτθν Ακινα το 1981. Άγνωςτο ποια θ ςχζςθ τουσ με τθν οργάνωςθ Ερυκρζσ ταξιαρχίεσ 

Ελλάδασ  που εμφανίςτθκε και αυτι το 1981 και κεωρικθκε από πολλοφσ ςυντρόφουσ ωσ 

οργάνωςθ χαφιεδίςτικθ).                                                                                                                                         

*Εμπρθςτζσ Κοινωνικισ υναίνεςθσ                                                                                           

*Εμπρθςτζσ Κοινωνικισ υνείδθςθσ                                                                                                   

*Εμπρθςτζσ υνείδθςθσ (Η οργάνωςθ που ζδραςε τθν δεκαετία του 90 δεν ζχει ςχζςθ με τα 

δυο χτυπιματα που ζγιναν ςτθν Καβάλα το 2011 και ςτθν Ακινα το 2013 με τθν υπογραφι 

Εμπρθςτζσ Με υνείδθςθ).                                                                                                                                 

*Ζνοπλθ Οργάνωςθ Χριςτοσ Σςουτςουβισ                                                                                           

*Ζνοπλοι Πυρινεσ Κοινωνικισ Αντίςταςθσ                                                                                                                

*Ζνοπλοσ Αντικρατικόσ Αγϊνασ                                                                                                                 

*Ενωμζνοι Πυρινεσ                                                                                                                           

*Επαναςτάτεσ των δρόμων                                                                                                             

*Επαναςτατικι Αλλθλεγγφθ ( 1. Με κάποια από τα χτυπιματα ςτισ 29-7-80, 21-8-80, 18-4-



81, 24-4-81, και 19-5-81 ςτθν Ακινα. 2. Οργάνωςθ με το ίδιο όνομα και μ’ ζνα χτφπθμα τθ 

βόμβα ςε γαλλικι τράπεηα ςτο Κολωνάκι ςτισ 11/3/1989. 3. Οργάνωςθ με το ίδιο όνομα και 

μ’ ζνα χτφπθμα τθν εκτζλεςθ του ψυχίατρου Μάριου Μαράτου ςτισ 19/2/1990. 4. H 

οργάνωςθ «Επαναςτατικι Αλλθλεγγφθ» ςτισ 14-11-2003 ανζλαβε με τθλεφϊνθμα 

αγνϊςτου ςτθν «Ελευκεροτυπία» τθν ευκφνθ για το μπαράη εμπρθςτικϊν επικζςεων τα 

ξθμερϊματα, ςε πζντε υποκαταςτιματα Τραπεηϊν ςε ςυνοικίεσ τθσ Ακινασ και ςτα 

γραφεία τθσ τοπικισ οργάνωςθσ τθσ ΝΔ ςτο Αιγάλεω. 5. Εμπρθςτικι επίκεςθ ςε όχθμα τθσ 

«Αττικό Μετρό», τα ξθμερϊματα τθσ Πζμπτθσ, 7 Μαϊου 2015 από τθν «Επαναςτατικι 

Αλλθλεγγφθ». Δεν υπάρχει πλθροφορία που να ςυνδζει αυτζσ τισ πζντε οργανϊςεισ μεταξφ 

τουσ. Οφτε ακόμα και τισ δυο οργανϊςεισ που χτφπθςαν με διάφορα κάποιων μθνϊν 

11/3/1989 και 19/2/1990).                                                                                                 

*Επαναςτατικι Απελευκερωτικι Δράςθ(2002-2011)                                                                                                                                                            

*Επαναςτατικι Αριςτερά                                                                                                                     

*Επαναςτατικι Δράςθ (Με χτυπιματα ςτθν Θεςςαλονίκθ ςτισ 23-11-1993 και 10-10-1994, 

και ςτθν Ακινα ςτισ 26-2-1994. Δεν είναι ςίγουρο αν είναι θ ίδια οργάνωςθ αυτι τθσ 

Θεςςαλονίκθσ μ’ αυτιν τθσ Ακινασ. Σα χτυπιματα αυτά δεν ζχουν ςχζςθ με τθν 

“Επαναςτατικι δράςθ” που ζκανε χτφπθμα ςτισ 22-6-1982 ςτθν Ακινα και τθν 

“Επαναςτατικι Δράςθ” που χτφπθςε το 2012 ςτον Νζο Κόςμο).                                                                                                                    

*Επαναςτατικθ Δράςη (Με χτφπθμα ςτισ 22-6-1982 ςτθν Ακινα. Δεν ζχουν ςχζςθ με τθν 

“ομάδα λαϊκισ αντίςταςθσ”, που το πρϊτο τθσ όνομα ιταν “ομάδα επαναςτατικισ δράςθσ”)                                                                                                                                                                                                                                      

*Επαναςτατικι Μαχθτικι Αριςτερά                                                                                                                                                                                                                           

*Επαναςτατικι ομάδα ΑΡΗ                                                                                                               

*Επαναςτατικι ομάδα διεκνιςτικισ αλλθλεγγφθσ Χριςτοσ Καςίμθσ ( Πραγματικι 

οργάνωςθ με αυτό το όνομα μάλλον δεν υπιρξε. Τπιρξε θ οργάνωςθ ¨Ομάδα για τθν 

διεκνιςτικι αλλθλεγγφθ¨ που αργότερα μετονομάςτθκε ςε ¨Επαναςτατικι ομάδα Χριςτοσ 

Καςίμθσ¨ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

*Επαναςτατικι Ομάδα Oχτϊβρθσ 80 (Αργότερα ζκανε τθν εμφάνιςθ τθσ ομάδα με τθν 

ονομαςία “Οχτώβρησ του 80”, πικανόν να είναι θ ίδια οργάνωςθ).                                                                                                                                                              

*Επαναςτατικι ομάδα Χριςτοσ Καςίμθσ                                                                                       

*Επαναςτατικι ομάδα Χριςτοσ Σςουτςουβισ                                                                                  

*Επαναςτατικι Πράξθ                                                                                                                       

*Επαναςτατικι Σαξιαρχία (Ομάδα που πζταξε μολότοφ ςε γραφεία του παςόκ το 2002, 

διαφορετικι από τθν οργάνωςθ με το ίδιο όνομα που ζδραςε το 2006).                                                                                                        

*Επαναςτατικι Φράξια Άρθσ Βελουχιϊτθσ                                                                                                        

*Επαναςτατικι Φράξια για τθν Ανατροπι Κομάντο Γουνάν Μπόμπε (Επαναςτατικι 

Φράξια για τθν Ανατροπι) (Η ¨Επαναςτατικι Φράξια για τθν ανατροπι¨ ζδραςε και ςτθν 

Θεςςαλονίκθ και ςτθν Ακινα. ε κάποια από τα χτυπιματα τθσ “υπζγραψε” με το 

παραπάνω όνομα).                                                                                                                                         

*Επαναςτατικθ Φράξια για την Ανατροπθ – Χριςτοσ Σςουτςουβισ (Άγνωςτο αν αυτι θ 

οργάνωςθ είχε ςχζςθ  με τθν παραπάνω ¨Επαναςτατικι Φράξια για τθν ανατροπι¨ ).                                      

*Επαναςτατικοί Πυρινεσ (Με χτφπθμα ςτισ 5/2/1981 ςτθν Ακινα, διαφορετικι ομάδα από 

τουσ μετζπειτα “Επαναςτατικοί Πυρινεσ” που ζδραςαν το 1996-2001)                                                                                                             

*Επαναςτατικοί Πυρινεσ (Ζδραςαν το 1996-2001. Στισ 27-1-97 τοποκετικθκε εκρθκτικόσ 

μθχανιςμόσ ςτο κτίριο 6 των δικαςτθρίων τθσ πρϊθν Σχολισ Ευελπίδων από τον 

“Απελευκερωτικό Αγϊνα”. Οι επαναςτατικοί πυρινεσ ανζλαβαν αργότερα κοινι ευκφνθ 



για αυτό το χτφπθμα και για τθν απόπειρα ανατίναξθσ των δεξαμενϊν καυςίμων του 

Λιμενικοφ Σϊματοσ ςτισ 28-10-96, ςτθν οποία δράςθ δεν υπιρχε υπογραφι κάποιασ 

ομάδασ. Αυτζσ οι δράςεισ κεωροφνται πλζον πράξεισ των Επαναςτατικϊν Πυρινων. Με το 

όνομα “Απελευκερωτικόσ αγϊνασ” βγικε αργότερα μια προκιρυξθ και για κάποια άλλα 

υπαρκτά χτυπιματα. Οι Επαναςτατικοί πυρινεσ κεωροφν προβοκατόρικο το κείμενο, αφοφ 

δθλϊνουν ότι ο “Απελευκερωτικόσ Αγϊνασ” ιταν ομάδα των ΕΠ που ζδραςε για μια και 

μόνο φορά, παρά τα γραφόμενα των ςυντακτϊν ότι υπάρχει αςφαλίτικθ, προβοκατόρικθ 

μεκόδευςθ για να χτυπιςουν τθν οργάνωςθ Απελευκερωτικό Αγϊνα).                                                                                                               

(τισ 19-06-1998 πυρπολοφνται τα γραφεία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν 

Θεςςαλονίκθ. Η ανάλθψθ ευκφνθσ είναι από κάποιουσ με το όνομα Επαναςτατικοί 

Πυρινεσ. Οι ΕΠ (1996-2001) ςε κάποιο κείμενο τουσ κάνουν αναφορά ςε όλα τα χτυπιματα 

τουσ και δεν αναφζρουν γι’ αυτό τθσ Θεςςαλονίκθσ, αφοφ μάλλον είναι μια άλλθ ομάδα 

που απλά ζχει το ίδιο όνομα).                                                                                                      

*Επαναςτατικόσ Λαϊκόσ Αγϊνασ (Με χτυπιματα και ςτθν Ακινα και ςτθν Θεςςαλονίκθ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*Επαναςτατικόσ Πόλεμοσ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*Ιοφνθσ 78                                                                                                                                                         

*Ιππότεσ τησ Καμένησ Τραπέζησ                                                                                                                                                     

*Κάποιοι αναρχικοί αγωνιςτζσ                                                                                                              

*Κίνθςθ Πολιτϊν κατά του Φαςιςμοφ                                                                                                             

*Κοινωνικθ Αντίςταςη (Όνομα που χρθςιμοποίθςε για κάποια χτυπιματα θ 17 Νοζμβρθ)                                                                                                                                                   

*Κοινωνικι Θζλθςθ                                                                                                                                   

*Κοινωνικοί Αντάρτεσ                                                                                                                                

*Κόκκινα μαντιλια                                                                                                                      

*Κόκκινθ Γραμμι                                                                                                                                          

*Κόκκινθ Πρωτομαγιά                                                                                                                            

*Κομάντο Διαφθμιςτικισ Αλλθλεγγφθσ Κλιτσ -Ραμίρεη- άντςεη                                                 

*Κομάντο "Χριςτ. Μαρίνοσ"                                                                                                                 

*Κομάντοσ Νοζμβρθσ ‘95                                                                                                                                                                                

*Λαϊκι Αγωνιςτικι υςπείρωςθ                                                                                                                        

*Λαϊκι Αντίςταςθ (Με δράςθ το 2002)                                                                                                                                           

*Λαϊκι Επαναςτατικι Πρωτοβουλία                                                                                                             

*Λαϊκι Οργι (Η "Λαϊκι Οργι" ςτισ 19/11/2002 ανζλαβε τθν ευκφνθ για τον εμπρθςμό με 

αυτοςχζδιο εκρθκτικό μθχανιςμό του υποκαταςτιματοσ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ ςτουσ 

Αμπελόκθπουσ τα ξθμερϊματα τθσ 16/11. Λογικά αυτι θ οργάνωςθ δεν ζχει ςχζςθ με τθν 

Ε.Ο 17 Νοζμβρθ που χρθςιμοποιοφςε το όνομα Λαϊκι Οργι για ενζργειεσ που ζκανε ςτθ 

Θεςςαλονίκθ. Αφοφ το χτφπθμα που προαναφζρκθκε είναι και ςτθν Ακινα, αλλά και μετά 

τισ ςυλλιψεισ τθσ 17 Νοζμβρθ )                                                                                                                                                     

*Λαϊκόσ Επαναςτατικόσ τρατόσ                                                                                                         

*Λαϊκόσ αγϊνασ (Με χτυπιματα ςτθν Ακινα και ςτθν Θεςςαλονίκθ)                                                                                                                                                               

*Λαοσ Νο1-13                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*Λφκοι των Εξαρχείων (Τπιρξαν δυο διαφορετικοί περίοδοι αυτισ τθσ ομάδασ)                                                                                                                      

*Λυςςαςμζνοι Αναρχικοί                                                                                                                                       

*Μάθσ 98                                                                                                                                                  

*Μαχόμενοσ Αντάρτικοσ χθματιςμόσ                                                                                                     

*Μαφρθ Αγζλθ                                                                                                                                      



*Μαφρθ Κόλαςθ                                                                                                                                        

*Μαφρο Αςτζρι                                                                                                                                                

*Mαφροι Λφκοι                                                                                                                                           

*Μιχάλθσ Καλτεηάσ                                                                                                                          

*Μονάδεσ Αναρχικϊν Σαραχοποιϊν                                                                                                          

*Νζοσ Επαναςτατικόσ Λαϊκόσ Αγϊνασ (Ν.Ε.Λ.Α)                                                                                                                                                                                                                                                               

*Ξάγρυπνθ Επαναςτατικι υνείδθςθ                                                                                                                                 

*Ομάδα Αναρχικϊν                                                                                                                                      

*Ομάδα Aπόγνωςθσ Γεϊργιοσ Κεχιδθσ                                                                                                    

*Oμάδα Aυτόνομθσ Eπαναςτατικισ Δράςθσ                                                                                   

*Ομάδα για τθν αναςυγκρότθςθ τθσ αριςτεράσ                                                                                                                       

*Ομάδα για τθν διεκνιςτικι αλλθλεγγφθ                                                                                                                                                                                                                                  

*Ομάδα Διεκνισ Αλλθλεγγφθσ                                                                                                                     

*Ομάδα Επαναςτατικισ Αλλθλεγγφθσ (Ακινα, και ςτθ Θεςςαλονίκθ με χτφπθμα το 1981. 

Ενδζχεται να μθν είναι ίδια με τθν οργάνωςθ “Επαναςτατικι Αλλθλεγγφθ”, αφοφ δεν είναι 

ςίγουρο αν μζςα ςτα 8 χτυπιματα τθσ (1980-1981) είναι και κάποιο ςτθ Θεςςαλονίκθ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

*Ομάδα επαναςτατικισ δράςθσ                                                                                                                 

*Ομάδα Επαναςτατικισ Λαϊκισ Αλλθλεγγφθσ                                                                                                                                                        

*Ομάδα Κανάρθσ                                                                                                                                            

*Ομάδα Κάρλο Σηουλιάνι                                                                                                                                 

*Ομάδα Κρεμαςμζνοι ατανάδεσ                                                                                                                   

*Ομάδα Λαϊκισ Αντιβίασ                                                                                                                             

*Ομάδα Λαϊκι Επανάςταςθ                                                                                                                      

*Ομάδα Λαϊκισ Αντίςταςθσ (Εμφανίςτθκε με το όνομα αυτό το 1980. Πρϊτα είχε το όνομα 

“Ομάδα Επαναςτατικισ Δράςθσ" τον Νοζμβριο του 1979 και μετά το όνομα “Επαναςτατικόσ 

Σρομοκρατικόσ Αγϊνασ” τον Δεκζμβριο του 1979. Παρόλο που μάλλον θ κφρια ζδρα του 

ιταν θ Θεςςαλονίκθ, κάποια ςτοιχειά δείχνουν ότι ζκανε κάποια χτυπιματα ςτθν Ακινα. 

Διαφορετικι ομάδα από τθν οργάνωςθ “Ομάδεσ λαϊκισ αντίςταςθσ” που είχε ςτο 

ενεργθτικό τθσ πολλζσ επικζςεισ).                                                                                                               

*Ομάδεσ Λαϊκισ Αντίςταςθσ (Πρωτοεμφανίςτθκαν το 1975. Δεν πρόκειται για μια κοινά 

οργανωμζνθ πολιτικά οργάνωςθ, αλλά για διάφορεσ ομάδεσ που λειτουργοφν κάτω από το 

ίδιο όνομα. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι οι ομάδεσ δεν ζχουν κάποια ςχζςθ μεταξφ τουσ και απλά 

τυγχάνει να ζχουν το ίδιο όνομα, αφοφ ο ΕΛΑ ζχει αναλάβει τθν ευκφνθ για κάποιεσ ομάδεσ 

από αυτζσ, δθλϊνοντασ ότι ζχει τθν ςυνυπευκυνότθτα για τισ ενζργειεσ τουσ).                                                                                                                                                           

*Ομάδεσ Λαϊκϊν Αγωνιςτϊν (Δεν πρόκειται για μια κοινά οργανωμζνθ πολιτικά οργάνωςθ, 

αλλά για διάφορεσ ομάδεσ που λειτουργοφν κάτω από το ίδιο όνομα. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι 

οι ομάδεσ δεν ζχουν κάποια ςχζςθ μεταξφ τουσ και απλά τυγχάνει να ζχουν το ίδιο όνομα, 

αφοφ ο ΕΛΑ ζχει αναλάβει τθν ευκφνθ για κάποιεσ ομάδεσ από αυτζσ, δθλϊνοντασ ότι ζχει 

τθν ςυνυπευκυνότθτα για τισ ενζργειεσ τουσ).                                                                                          

*Ομάδα Πρωτοβουλίασ                                                                                                                                   

*Ομάδα Ωσ Εδϊ (Με χτυπιματα ςτθν Ακινα και ςτθν Θεςςαλονίκθ).                                                                                                                                                                                                                                                                      

*Οργάνωςθ Φιλικισ Εταιρείασ                                                                                                          

*Οργάνωςθ αντιεξουςιαςτϊν-κομμουνιςτϊν                                                                                   

*Οργιςμζνοι Προλετάριοι                                                                                                       

*Παγκοςμιοποιθμζνθ Αντίςταςθ                                                                                                              



*Πυρινασ Προλεταριακισ Αντίςταςθσ                                                                                                 

*Πυρινασ Ορεινισ Σαξιαρχίασ Άγριων                                                                                                         

*Πυρινεσ Αντιεξουςιαςτικισ Δράςθσ                                                                                                                                                                                                                                  

*Παιδιά του Νοζμβρθ                                                                                                                      

*Προλεταριακοί Πυρινεσ Εξζγερςθσ                                                                                             

*Πρωτοβουλία Πολιτϊν Ενάντια ςτθν Κοινωνικι ιψθ"                                                                                                 

*υνεργαςία Αναρχικϊν Ομάδων                                                                                               

*υνοικιακι Πρωτοβουλία (Mε χτυπιματα ςτθν Ακινα και ςτθν Θεςςαλονίκθ).                                                                                                                                                                                                                                                                                  

*υνωμοςία Ελευκερίασ                                                                                                                                        

*Σα μπάςταρδα παιδιά του Φοίβου και τθσ Ακινασ                                                                                                           

*Σαξιαρχία Ζκπτωτων Αγγζλων                                                                                                                            

*Σαξικόσ Πόλεμοσ                                                                                                                                                    

*Σο Σρελό Γκαηάκι                                                                                                                               

*Σρομοκρατικοί Πυρινεσ                                                                                                                    

*Συφλοπόντικεσ                                                                                                                                      

*Φλεγόμενο Μονοπάτι                                                                                                                               

*Φλόγεσ υνείδθςθσ                                                                                                                     

*Φράξια Μθδενιςτϊν                                                                                                                       

*Φράξια Μθδενιςτικισ Δράςθσ 98                                                                                                               

*Χάοσ τθσ Νφχτασ                                                                                                                                     

*Χαοτικι Σαξιαρχία                                                                                                                                      

*Χαοτικό Μζτωπο Επίκεςθσ  

 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

*1θ Μάθ (Mε χτυπιματα και ςτθν Ακινα και ςτθν Θεςςαλονίκθ).                                                       

*Ακτιβιςτζσ υνείδθςθσ                                                                                                                              

*Αναρχικι Ομάδα Κοινωνικι Επανάςταςθ                                                                           

*Aντιεξουςιαςτικά Ερωτικά Κφτταρα                                                                                             

*Αντικρατικόσ Αγϊνασ                                                                                                                          

*Αντικρατιςτζσ Θεςςαλονίκθσ (Αντικρατιςτζσ Θεςςαλονίκθσ για τθν κοινωνικι 

επανάςταςθ )                                                                                                                                                                                                                   

*Αντιπολεμικοί Πυρινεσ Δράςθσ                                                                                                  

*Αντιφαςιςτικι Δράςθ (Επίκεςθ με εμπρθςτικό μθχανιςμό ςτα γραφεία του ςτόχου ςτθν 

Θεςςαλονίκθ ςτισ 19-6-1998. Εμπρθςμόσ ςε πολιτικά γραφεία ςτα Εξάρχεια, άγνωςτθ θ 

θμερομθνία, αλλά ςίγουρα κοντά ςτθν προθγοφμενθ. Άγνωςτο αν και ςτα δυο χτυπιματα 

ιταν θ ίδια ομάδα, παρότι το ίδιο όνομα).                                                                                            

*Επαναςτατικι Δράςθ (Με χτυπιματα ςτθν Θεςςαλονίκθ ςτισ 23-11-1993 και 10-10-1994, 

και ςτθν Ακινα ςτισ 26-2-1994. Δεν είναι ςίγουρο αν είναι θ ίδια οργάνωςθ αυτι τθσ 

Θεςςαλονίκθσ μ’ αυτιν τθσ Ακινασ. Σα χτυπιματα αυτά δεν ζχουν ςχζςθ με τθν 

Επαναςτατικι δράςθ που ζκανε χτφπθμα ςτισ 22-6-1982 ςτθν Ακινα και τθν “Επαναςτατικι 

Δράςθ” που χτφπθςε το 2012 ςτον Νζο Κόςμο).                                                                         

*Επαναςτατικι Φράξια για τθν Ανατροπι Κομάντο Unabomber (Επαναςτατικι Φράξια 

για τθν Ανατροπι) (Η ¨Επαναςτατικι Φράξια για τθν ανατροπι¨ ζδραςε και ςτθν 

Θεςςαλονίκθ και ςτθν Ακινα. ε κάποια από τα χτυπιματα τθσ “υπζγραψε” με το 



παραπάνω όνομα).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

*Επαναςτατικοί Πυρινεσ (τισ 19-06-1998 πυρπολοφνται τα γραφεία τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςτθν Θεςςαλονίκθ. Η ανάλθψθ ευκφνθσ είναι από κάποιουσ με το όνομα 

Επαναςτατικοί Πυρινεσ. Οι “ΕΠ” (1996-2001) ςε κάποιο κείμενο τουσ κάνουν αναφορά ςε 

όλα τα χτυπιματα τουσ και δεν αναφζρουν γι’ αυτό τθσ Θεςςαλονίκθσ, αφοφ μάλλον είναι 

μια άλλθ ομάδα που ζχει απλά το ίδιο όνομα).                                                                              

*Επαναςτατικόσ Λαϊκόσ Αγϊνασ (Με χτυπιματα και ςτθν Ακινα και ςτθν Θεςςαλονίκθ).                   

*Καυτόσ Χειμϊνασ                                                                                                                                      

*Κίνθςθ ενάντια ςτισ κρατικζσ αυκαιρεςίεσ                                                                                                                                    

*Κομάντο Βία και Χάοσ                                                                                                                         

*Λαϊκι Οργι (Όνομα που χρθςιμοποιοφςε θ Ε.Ο 17 Νοζμβρθ για ενζργειεσ που ζκανε ςτθ 

Θεςςαλονίκθ. Λογικά αυτι θ οργάνωςθ δεν ζχει ςχζςθ με τθν "Λαϊκι Οργι" που ςτισ 

19/11/2002 ανζλαβε τθν ευκφνθ για τον εμπρθςμό με αυτοςχζδιο εκρθκτικό μθχανιςμό του 

υποκαταςτιματοσ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ ςτουσ Αμπελόκθπουσ τα ξθμερϊματα τθσ 16/11. 

Αφοφ το χτφπθμα αυτό είναι και ςτθν Ακινα, αλλά και μετά τισ ςυλλιψεισ τθσ 17 Νοζμβρθ).                                                                                                                                                                                                 

*Λαϊκό Επαναςτατικό Μζτωπο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

*Λαϊκόσ Αγϊνασ (Με χτυπιματα ςτθν Ακινα και ςτθν Θεςςαλονίκθ).                                                     

*Λαϊκόσ Επαναςτατικόσ Αγϊνασ (H Kόκκινη Πρωτοβουλία ιταν μια ςυν-ονομαςία του ΛΕΑ 

για κάποια χτυπιματα).                                                                                                                               

*Λυςςαςμζνα αδζρφια του Σηουλιάνι                                                                                                     

*Μαχθτζσ του Πνεφματοσ του Κιλελζρ                                                                                                      

*Ομάδα Ελευκερία                                                                                                                                           

*Ομάδα Επαναςτατικισ Αλλθλεγγφθσ (Ακινα, και ςτθ Θεςςαλονίκθ με χτφπθμα το 1981. 

Ενδζχεται να μθν είναι ίδια με τθν οργάνωςθ “Επαναςτατικι Αλλθλεγγφθ”, αφοφ δεν είναι 

ςίγουρο αν μζςα ςτα 8 χτυπιματα τθσ (1980-1981) είναι και κάποιο ςτθ Θεςςαλονίκθ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

*Ομάδα Φτου ξελευτεριά                                                                                                                    

*Ομάδα Ωσ Εδϊ (Με χτυπιματα ςτθν Ακινα και ςτθν Θεςςαλονίκθ).                                                     

*Οργάνωςθ για τθ μαηικι αντίςταςθ                                                                                                       

*Οργάνωςθ Ριγασ Φεραίοσ                                                                                                            

*Πρωτοβουλία για τθ δθμιουργία ενόσ νζου εμφυλίου πολζμου                                                      

*Πυρινεσ Επαναςτατικισ Κροφςθσ                                                                                                   

*υνοικιακι Πρωτοβουλία (Με χτυπιματα ςτθν Ακινα και ςτθν Θεςςαλονίκθ).                                 

*Σαξικι φγκρουςθ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*Φράξια γενικευμζνθσ αυτοδιάκεςθσ      

******* Φκινόπωρο 2018 ********                                                                                                                    

*Το παρόν κείμενο υπάρχει μόνο ςε ψθφιακι μορφι.                                                                                                                                                 

   

 

 

                                                                                                                                                                                                           



                                                                                                                    

 


