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Dlaczego wkładacie tyle sił w to, by mimo uwiez̨ienia rozpowszechniać anarchi-
styczne idee i publikacje?

Zważywszy na ograniczajac̨a ̨ nas, na różne sposoby niewole,̨ która nie pozwala działać
tak agresywnie jakbyśmy tego chcieli, postało nam oddać sie ̨ szerzeniu agresywnego dys-
kursu anarchistycznego, który w zależności od formy i treści może ciać̨ równie ostro jak
brzytwa.

Po aresztowaniu, naszemaski anonimowości bezpowrotnie opadły. Biorac̨ odpowiedzial-
ność za udział w bezpośrednich akcjach Konspiracyjnych Komórek Ognia, mamy szanse ̨
wyteż̨yć nasze siły, kontynuować walke ̨ oraz forsować bezpośredni i różnorodny atak na
istniejac̨y porzad̨ek, budujac̨ żywy dialog ze wszystkimi towarzyszami, którzy wystep̨uja ̨
przeciwko systemowi dominacji. Mimo iż jesteśmy jeńcami władzy, uważamy, że dziek̨i
temu nadal możemy przyczyniać sie ̨ do kształtowania ofensywnego frontu czarnej mie-̨
dzynarodówki anarchistów praxis.

Dziek̨i naszemu własnemu wkładowi w te działania, znajdujemy sie ̨o krok bliżej do wol-
ności i możemy towarzyszyć myśla ̨ oraz sercem. każdemu bezpośredniemu atakowi na
cywilizacje ̨ władzy. Dziek̨i temu czujemy sie ̨ żywsi, aktywniejsi i silniejsi, a nasze morale
odradza sie ̨dziek̨i samej świadomość, że kajdany niewoli nie sa ̨w stanie stłumić impetu na-
szej buntowniczej duszy. Właśnie dlatego ze wszystkich sił szerzymy anarchistyczne idee
i publikacje.
Jak według was można w najprostszy sposób wyrazić anarchistyczna ̨ solidarność

z jeńcami społecznej wojny?
Jak już wcześniej powiedzieliśmy, wiez̨ienie dla anarchisty nie jest pomnikiem poraż-

ki, lecz przystankiem na drodze poznawania samego siebie i wroga. Anarchistyczna soli-
darność przełamuje mury osamotnienia i izolacji, dajac̨ nam wewnet̨rzna ̨ siłe ̨ by stawiać
opór naszym oprawcom. Autentycznej solidarności nie da sie ̨ zważyć ani shierarchizować.
Trzyma sie ̨ona z dala od ekspertów i specjalistów, zamieniajac̨ych ja ̨w niedorzeczna ̨ farse ̨
humanizmu i wiktymizacji, które zabijaja ̨ naszego agresywnego ducha.

Anarchistyczna solidarność nie podlega żadnym normom, ani uniwersalnym rozwiaz̨a-
niom. Jej podstawe ̨ stanowi natomiast ciag̨ły i narastajac̨y anarchistyczny atak na dygni-
tarzy systemu, prowadzony przy pomocy wszelkich dostep̨nych środków – od obrazobur-
czych i bojowych plakatów, po akcje z wykorzystaniem bomb i broni.

Solidarność to jednoznaczna wiadomość, że walka trwa nadal. Jak zauważyli nasi towa-
rzysze, „anarchistyczna solidarność to coś wiec̨ej niż słowa…”
Czy w Konspiracyjnych Komórkach Ognia dochodzi mied̨zy wami do jakichś niepo-

rozumień? Jeśli tak, to jak je rozwiaz̨ujecie by móc podejmować wspólne decyzje?
Konspiracyjne Komórki Ognia to grupa anarchistycznych indywidualistów i nihilistów,

których zwiaz̨ki bazuja ̨ na wspólnych pragnieniach, wyborach i działaniach. Każdy z nas
indywidualnie, a zarazem wspólnie na poziomie kolektywu, szerzy anarchistyczne warto-
ści i atrybuty nowej anarchistycznej partyzantki miejskiej. Wierzymy, że zazwyczaj czyny
mówia ̨głośniej niż słowa. Jesteśmy ludźmi którzy zeszli z różnych ścieżek, mamy odmien-
ne doświadczenia i pochodzimy z różnych kreg̨ów społecznych. Tymco nas łac̨zy jest ogień
praxis i ciag̨ła, egzystencjalna, anarchistyczna insurekcja.
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Wojna nowej anarchistycznej partyzantkimiejskiej, to decyzja by nie cofać sie ̨ani o krok.
To ciag̨łe parcie naprzód, podczas którego palimy za soba ̨mosty łac̨zac̨e nas z porzad̨kiem
i spokojem normalnej codzienności.

Oczywiście, nawet mied̨zy nami, podczas spotkań i dyskusji wybuchaja ̨ kłótnie, prowa-
dzac̨e do kolejnych debat, nowych porozumień i sporów. Lecz to jedyna droga ewolucji, do
której dochodzi właśnie na drodze nieporozumień i kontrastów. Jednomyślność masowej
zgody sprzyja faszystowskiej i nudnej uniformizacji, zagłuszajac̨ej szczególne i unikalne
cechy naszych osobowości.

W naszym ataku na panujac̨y porzad̨ek jest również miejsce na kreatywne spory, któ-
re maja ̨ za punkt odniesienia perspektywe ̨ zaostrzania anarchistycznego ataku. Nie ma u
nas za tomiejsca dla charyzmatycznych postaci, górujac̨ych nad powierzchnia ̨stojac̨ej wo-
dy, pełnej wahań iwiecznych, teoretycznych pogawed̨ek, uprawianych podczas oddolnych
zgromadzeń.W czasie wewnet̨rznych sporównie chcemy przekonywać jedni drugich, waż-
niejsze jest byśmy umieli słuchać w tym samym stopniu w jakim chcemy coś powiedzieć.
Taka anarchistyczna wymiana zdań to rodzaj komunikacji, która nie daje nam żadnej pew-
ności porozumienia. Nasze zwiaz̨ki poddawane sa ̨ codziennym próbom, by określić ile sa ̨
warte i czy nadal stanowia ̨ dobry wybór, którego nigdy nie poświec̨amy na ołtarzu nawy-
ków.

Konspiracyjne Komórki Ognia nie posiadaja ̨centralnego komitetu ani jakiejś niewidocz-
nej, oficjalnej linii. To spotkanie sie ̨naszych pragnień, dalekie od przymusu dyrektyw, mó-
wiac̨ych „tak ma być”. Kiedy wiec̨ konflikt bierze góre ̨nad możliwościa ̨dogadania sie,̨ wy-
zwalaja ̨sie ̨autonomiczne inicjatywy. Taki rozwój nie szkodzi jednak atmosferzewewnat̨rz
Konspiracji, wrec̨z przeciwnie, regeneruje nasze zwiaz̨ki, prowadzac̨ do wszechstronne i
twórcze bogactwo działań.

Dziek̨i temu robimy kolejny krok ku słońcu Anarchii…
Co sad̨zicie na temat skłotingu?
Skłoty sa ̨ponadczasowymi narzed̨ziami anarchistycznej insurekcji. Towarzysze, okupu-

jac̨y budynki w metropoliach faktycznie wyzwalaja ̨ pewne obszary na ich przestrzeni, a
także zakłócaja ̨ zmilitaryzowana ̨uniformizacje miejskiego planowania.

Skłot może być wroga ̨ szpica ̨przeciwko dominacji towaru, reklamy oraz spektaklu jako
takiego. Stanowi on obszar wojny przeciwko faszystom, glinom i praworzad̨nym obywate-
lom. To rzeczywista przestrzeń gdzie uwolnione zostaja ̨ idee, emocje, twórczość i solidar-
ność. Czas definiowany jest tam tylko przez nasze pragnienia, a nie zegary przymusów i
poleceń. Tym niemniej, skłot sam w sobie nie jest centrum walki. Faktycznie, anarchia nie
posiada swoich centrów; obejmuje ona bowiemkreg̨i i środowiska znajdujac̨e sie ̨w ciag̨łym
ruchu…

Dla nas, skłoting jest środkiem ku anarchii, a nie jej celem. Niestety, niektóre skłoty w
Grecji obwołały sie ̨ wysepkami wolności i marginalizuja ̨ inne formy bezpośredniego dzia-
łania. Tym sposobem, ich mieszkańcy tworza ̨ oaze ̨ wolności tylko wokół siebie, a przez
to ograniczaja ̨ swe starania do tego, by podtrzymać istnienie skłotu, co staje sie ̨ dla nich
celem samym w sobie i oferuje rozwiaz̨anie dla was̨kiej zaledwie grupy kilkunastu skło-
tersów. W efekcie bardzo czes̨to gdy staja ̨ oni wobec potencjalnego ryzyka, że ich projekt
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spotka kara i zniszczenie, skłaniaja ̨ sie ̨ do ugody z Państwem i władzami miasta, popada-
jac̨ w mediacyjno-reformistyczna ̨postawe,̨ z wyłac̨znym celem ocalenia swojego budynku
przed represjami.

Ostatnio, w przypadku eksmisji greckiego skłotu Villa Amalias, lewicowa partia Syri-
za wydała oświadczenie w którym wyraziła swoja ̨ sympatie ̨ i poparcie dla skłotersów, co
nie spotkało sie ̨ z żadnymi protestami z ich strony. Wrec̨z przeciwnie, wyłoniło sie ̨wtedy
wspaniałe porozumienie, oparte na tolerancji i akceptacji dla środowisk reformistycznych,
które upodobały sobie przedstawiać skłoty jako alternatywne centra kulturalne.

Dla nas, anarchistyczny skłot, to żywy warsztat subwersji, rebelii i wojny przeciwko ist-
niejac̨emu. To miejsce spotkań towarzyszy, gdzie moga ̨oni dyskutować i wymieniać ze so-
ba ̨ idee, organizować i planować nowe ataki przeciwko Państwu i jego społeczeństwu. Dla-
tego też, skłot to nie cztery ściany budynku, ani jego drzwi czy okna. Jego podstawowym
składnikiem sa ̨ zaangażowane w niego osoby, istnieje on i zawiera sie ̨w ich pragnieniach,
obawach i rozmaitych projektach jakie wspólnie przygotowuja.̨

A żadna z tych rzeczy nie zostaje utracona wraz eksmisja ̨ czy zniszczeniem jakiegokol-
wiek budynku.

Na ile ważne dla waszego projektualizmu jest obalenie pracy?
Tyrania pracy i jej etyka sa ̨ naszymi ciemież̨ycielami. Przezwycież̨enie pracy poprzez

jej odrzucenie stanowi pierwszy i niezbed̨ny krok do osiag̨niec̨ia własnej indywidualnej
autonomii. Nie chcemy być kolejnym biernym elementem w statystyce procesu produkcji.

Praca najemnawywłaszcza nasza ̨kreatywność i wyobraźnie, zamieniajac̨ nasw bezmyśl-
ne tryby społecznej machiny, która pożera nasze ciała, krew, marzenia i pragnienia. Gar-
dzimy rozkazami przełożonych i tykajac̨ymi zegarkami szefów. Praca to wyciet̨y fragment
naszego życia, jesteśmy jej zakładnikami i pozostajemy spet̨ani własnymi przyzwyczaje-
niami.

Lecz etyka pracy jest jeszcze bardziej podstep̨na niż sam jej przymus.
Ludzie nie uznaja ̨ już pracy najemnej za niewolnictwo lecz za porzad̨ek. Masy dobro-

wolnych poddanych zostały oślepione swoimi łańcuchami. Biurokratyczno-społeczna ten-
dencja anarchizmu takżewpadła w pułapke ̨robotniczej retoryki i gloryfikacji proletariatu.
Tym sposobem stała sie ̨zalek̨niona, niezdolna do obrony i szerzenia anarchistycznej prak-
tyki zbrojnych napadów-wywłaszczeń. Formalna, cywilizowana anarchia woli promować
taktyke ̨ samorzad̨ności ned̨zy i ucisku, odwołujac̨ sie ̨ do niezależnych zwiaz̨ków zawodo-
wych, zamiast szerzyć czysta ̨ praktyke ̨ rabunku i całkowita ̨ negacje ̨ pracy.

Zbrojne rabunki finansowych świat̨yńwładzy sa ̨dla nas integralna ̨cześ̨cia ̨wojny, prowa-
dzonej przez nowa ̨ anarchistyczna ̨ partyzantke ̨miejska.̨ Łac̨za ̨ one w sobie indywidualne
wyzwolenie od ucisku pracy i kolektywny projektualizm zniesienia najemnego niewolnic-
twa.

Musimy jednak wciaż̨ pozostawać wyczuleni na pewna ̨podstawowa ̨kwestie.̨ Sam napad
na bank nie jest niczym wiec̨ej jak piek̨nym momentem zastrzyku adrenaliny. Jeżeli od-
rzucajac̨y prace ̨ rabusie, wciaż̨ wierza ̨w wartości panujac̨ej cywilizacji, jeżeli oddaja ̨ cześć
pieniad̨zom i fascynuja ̨ sie ̨ konsumpcyjnym obłed̨em, wówczas ich czyn może i jest nie-
zgodny z prawem, lecz nie ze społeczna ̨ etyka.̨
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Dla nas rabunek to nie sposób na łatwe wzbogacenie lecz świadoma decyzja by odzyskać
skradziony nam czas, wyzwolić go poprzez atak na fałszywe bożki, rzad̨zac̨e światem.

Dlatego by rozpoczać̨ w anarchistycznych kreg̨ach istotna ̨ debate ̨ na temat zbrojnej in-
surekcji anarchistycznej i obalenia raz na zawsze pracy, musimy wyzbyć sie ̨wszelkich wy-
mówek, robotniczego moralizowania i tym podobnych zahamowań.
Co sad̨zicie o antyfaszystowskich „sojuszach” z grupami lewicowymi ?
Walka antyfaszystowska jest albo anarchistyczna albo nie istnieje. Anarchistyczny i le-

wicowy antyfaszyzm różni sie ̨w każdym teoretycznym i praktycznym aspekcie. Nie da sie ̨
tworzyć mied̨zy nimi punktów konwergencji; tylko rozbieżności i niezgodność.

Istota anarchistycznego ataku daleka jest od defetyzmu, wiktymizacji i donosicielstwa
– cech, które dominuja ̨ w formacjach lewicowych. Jakikolwiek sojusz z tego typu grupa-
mi, zawiaz̨ywany pod szyldem „frontu antyfaszystowskiego” możliwy jest wyłac̨znie w ra-
mach kompromisu, oznaczajac̨ego odejście od dyskursu i praktyki anarchizmu.

Walka antyfaszystowska to dla nas głównie ofensywa przeciwko faszystom, atak prowa-
dzony za pomoca ̨wszystkich dostep̨nych środków – od kastetów i noży po bomby i kule.
Co jest potrzebne by jednostka zrobiła pierwszy krok ku „samoobronie” (inaczej

mówiac̨, ku kontr-przemocy) i przeszła do kontrataku?
Wierzymy, że każda osoba stanowi dla siebie samej cały wszechświat. Patrzac̨ w ten spo-

sób, wszystko jest subiektywne. Nasze życie to osobista narracja, widziana naszymiwłasny-
mi oczyma. Dlatego nie wierzymy w jedna,̨ wyłac̨zna ̨ obiektywność i rewolucyjna ̨ prawde,̨
która ̨ powinniśmy sobie przyswoić. Nie istnieje jedna rzeczywistość, jest ich nieskończe-
nie wiele. Nie akceptujemy masowego wytwarzania rewolucyjnej świadomości, wywroto-
wych doświadczeń i wyzwalajac̨ych gestów. Palimy kalendarze i sabotujemy obiektywne
postrzeganie czasu. Każdy ma swój osobisty wewnet̨rzny „zegar”, zdolny wywołać czyjaś̨
wewnet̨rzna ̨ eksplozje ̨ przeciwko porzad̨kowi.

Nie ma sensu czekać na magiczny moment masowego przebudzenia, tak jak nie ma po-
wodu byśmy zwalniali kroku, dostosowujac̨ go do tych, którzy wydaja ̨ sie ̨ uwielbiać swoje
łańcuchy.

Powinniśmy atakować, gdy tylko poczujemy ciag̨nac̨e nas ku dołowi niezadowolenie.
Musimy odrzucić pozycje ̨ nieustannie broniac̨ej sie ̨ ofiary i zamiast tego szturmować nie-
skończoność anarchii.
Co jest dla was istotnym wyznacznikiem nurtu antyspołecznego i walki z istnieja-̨

cym porzad̨kiem?
Wywrotowe, anarchistyczne myślenie jest regularnie okaleczane przez tyranie ̨ społecz-

nej moralności i pozbawione uzasadnienia dogmaty. Ciag̨le posługujemy sie ̨ arbitralnym,
dwubiegunowym podziałem na dobro i zagrażajac̨e nam z zewnat̨rz, zło. Despotyzm pań-
stwowy obsadzamy w roli tego złego, podczas gdy przypisujemy społeczeństwu role ̨ tego
dobrego i wiecznie prześladowanego. Jednak państwo to nie tylko klika dyrektorów, kie-
rowników i wysokich dowódców, ale również rozproszone stosunki społeczne.

Władza to zarówno lufy policyjnych pistoletów jak i polecenia ojca patriarchalnej rodzi-
ny. Autorytaryzm nie rozróżnia mied̨zy małymi i wielkimi tyranami, istnieje bowiem we
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wszystkich aspektach naszego życia, poczaw̨szy od żelaznej pieś̨ci prawa po najprostsze
gesty obecne w intymnych zwiaz̨kach.

Uważamy zatem społeczeństwo za ewidentny loch władzy, która utrzymuje swoje pano-
wanie nie tylko dziek̨i represjom, ale również dziek̨i przyzwoleniu ludzi.

To dlatego, jako anarchiści antyspołeczni chcemy zniszczyć społeczeństwo i panujac̨a ̨w
nim moralność Gdy mówimy „wojna społeczeństwu”, nie mamy na myśli masowych mor-
dów lecz śmierć norm społecznych.

Społeczeństwomasowe wciaż̨ pozostaje potomstwemwładzy. Społeczne wiez̨i wzniesio-
ne sa ̨na autorytarnej kulturze masowej, która wynosi ikony spektaklu na piedestał, mówi
jez̨ykiem propagandy i reklamy, podżega do segregacji rasowej i tworzy bezosobowy, sa-
motny tłum. Jak to gdzieś napisano, opisujac̨ społeczeństwo metropolii: „Nigdy dotad̨ nie
widziałem domów, które leżałyby tak blisko siebie – a jednocześnie ludzi tak bardzo od siebie odda-
lonych i tak samotnych”.

Antyspołeczny anarchizmuderzaw autorytarna ̨piramide ̨społeczna,̨ popularyzujac̨ śro-
dowisko grup anarchistycznych, sprzyjajac̨e rozwojowi wzajemnej komunikacji, kreatyw-
ności i wyobraźni… Społeczeństwo, w ramach anonimowego tłumu, pożera wyjat̨kowość
i indywidualizm jednostek, podczas gdy nasze wspólnoty, umacniaja ̨ kolektywna ̨postawe ̨
braterstwa, oparta ̨ na wolnym zrzeszeniu jednostek. To wyraz życia zgodnego z naszymi
pragnieniami i zniesienie prawa.
Haris Hadjimihelakis, Panagiotis Argirou, Gerasimos Tsakalos, Michalis Nikolopo-

ulos, Giorgos Polidoros, Christos Tsakalos, Damiano Bolano, Giorgos Nikolopoulos,
Olga Ekonomidou, Theofilos Mavropoulos.
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