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Przeciet̨ność zabija. Dla nas nie istnieje droga środka. Każdy, kto określa się jako anar-
chista, staje przedwyborem: działać albo zamknać̨ się w sobie i zrezygnować z anarchii,
ponieważ na obrzeżach legalności i przemielonych słów jest ona niemożliwa.
(niepublikowany tekst KKO)

I. Symbolizmy w zbiegach okoliczności
Po niemal dwóch latach trzeci proces państwa przeciw Konspiracyjnym Komórkom Ognia
zbliża sie ̨ do końca. Teatralne widowisko sad̨u osiag̨a swe szczyty poprzez „świet̨y” akt
przeprosin.

Symbolizm słów nie jest przypadkowy. Istotnie, dla cywilizacji prawa przeprosiny sa ̨
postrzegane jako „świet̨e” prawo oskarżonych. Przypomina spowiedź wiernego przed ka-
płanem. To szczytowymoment egzaltacji władzy sad̨owniczej przed werdyktem. Od oskar-
żonego oczekuje sie,̨ że bed̨zie sie ̨ płaszczył przed swymi sed̨ziami (w Grecji nad głowami
sed̨ziów znajduje sie ̨chrześcijański wizerunek „Syna Bożego”. Rozszyfrowanie tego zbiegu
okoliczności pozostawione jest każdemuz osobna) i błagał o przebaczenie swych grzechów,
o łaske ̨ czy nawet oczyszczenie z zarzutów. W jez̨yku symbolizmów zawsze woleliśmy
heretyków, obrazoburców od Inkwizycyjnej sprawiedliwości. W prawdziwym świecie
jesteśmy anarcho-nihilistami i nie zamierzamy przepraszać żadnego sed̨ziego.

II. Skrzyżowanie pamiec̨i i negacji
Nasza odmowa tłumaczenia sie ̨ przed sed̨ziami nie jest oczywiście oderwana ̨ chwila,̨
lecz stanowi cześ̨ć powstańczej historii anarchoindywidualistów praxis. Doświadcze-
nie dawniejszych czasówprzybliża nas do towarzyszy z przeszłości, Emila Henry’ego, Rava-
chola, Clementa Duval, Mariusa Jacob, Severino do Giovanni i dziesiat̨ek innych, wiecznie
powstańczych, dusz.

W tamtych czasach towarzysze ci, stajac̨ przed sad̨em, wykorzystywali sytuacje,̨ by uczy-
nić głos insurekcji słyszalnym, a także, by przełamać strach przed władza.̨ Ich „przepro-
siny” odwracały zasady kles̨ki pojmania i przeistoczyły sie ̨ w „akt ostkarżenia” przeciw
ówczesnym sed̨ziom, kapłanom i władzy. Jednocześnie ich pogardliwy uśmiech w obliczu
gilotyny pozostawiał nieusuwalna ̨ ryse ̨ negacji i nieposłuszeństwa w świecie uległości.

Historyczne uświec̨anie towarzyszy z przeszłości byłoby jednak naiwne. Poza tym jedy-
ne, co przynosi takie uświec̨anie, to kapłai i wyznawcy.

Teraz jest nasz czas i musimy wytyczać sobie własne wyzwania na teraźniejszość.
Dziś nie potrzebujemy stać przed sad̨em, by nasz głos przebił sie ̨ przez ściany wie-̨

zienia. Faszyzm technologii cyfrowych, poza brutalnym zalewem dominujac̨ego ob-
razu i internetowej propagandy reżimu, pomimo wysiłków władzy by sie ̨ całkowicie
osłonić, ma szczeliny „zainfekowane” przez anarchistyczne słowa i ich rozprzestrze-
nianie sie.̨
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Każda epoka musi odnaleźć własna ̨ negacje.̨ Nie ma powodu, byśmy trzymali sie ̨ tra-
dycji anarchistycznych wieź̨niów, politycznie tłumaczac̨ych sie ̨ przed sed̨ziami.

Te oświadczenia, które jeszczewczoraj były radykalna ̨postawa ̨przeciw sad̨owi, dziśmo-
ga ̨ stać sie ̨ pustym przywiaz̨aniem do tradycji i czczeniem przeszłości, w którym brakuje
rozwoju perspektywy.

Obsesja na punkcie przeszłości, idealizacja i naśladowanie jej, zamiast czerpać z radykal-
nej tradycji, powoduje jej skostnienie i zmienia w doktryne ̨ „religijna”̨. Szczególnie dziś,
gdy ogromna cześ̨ć anarchistycznego środowiska karmi sie ̨ odgrzewanym marksizmem
i marzeniami o powstaniach ludowych, zbrojne grupy anarchistyczne nie maja ̨ powodu,
by trzymać sie ̨ etyki politycznych konwenansów, wymagajac̨ej od wieź̨niów politycznych
„tłumaczenia sie”̨ przed swymi sed̨ziami. Sed̨ziowie każdego rodzaju – konserwatyści, fa-
szyści, demokraci – sa ̨ instytucjonalnymi przedstawicielami władzy i opowiedzieli sie ̨ po
jednej ze stron. Nie ma miejsca na dialektyke,̨ sa ̨ tylko warunki wojny mied̨zy światem re-
prezentowanym przez nich i wartościami wyrażanymi przez nas. Przez dwa lata, które
trwa już ten proces, nieskruszenie broniliśmywszystkich ataków przeprowadzonych
przez KKO, jednego po drugim.

Tłumaczyliśmy, dlaczego zostały przeprowadzone, trwaliśmy przy wyborze drogi anar-
chistycznejmiejskiej partyzantki, ujawnialiśmy omnipotencje ̨policji i intrygi jednostki an-
tyterrorystycznej, wielokrotnie wyjaśnialiśmy, że pozostali oskarżeni o zbrojne działania
Konspiracyjnych Komórek Ognia nie brali w nich udziału, wyrażaliśmy nasza ̨ solidarność
z towarzyszami uwiez̨ionymi w innych krajach, publicznie popieraliśmy zbrojne działania
(np. bombe ̨ nielegalnego oddziału KKO wymierzona ̨ przeciw naczelnikowi wiez̨ień Kory-
dallos), co skutkowało zemsta ̨ państwa, czyli oskarżeniem nas o nakłanianie do „Projektu
Feniks”. Generalnie nie pozwoliliśmy sobie nawet na minimalne ustap̨ienie i zawieszenie
broni w wojnie przeciw naszemu wrogowi.

Wszystko to jest cześ̨cia ̨ naszej decyzji, która nie jest pokojowa; by nie pozwalać jez̨y-
kowi wroga oczerniać, obrzucać błotem kłamstw i zafałszowywać naszych działań. Nasze
słowa i postawa wymkneł̨y sie ̨z granic sali sad̨owej wewnat̨rz wiez̨ienia i przy współudzia-
le radykalnych projektów kontrinformacyjnych i anarchistycznych sieci translacyjnych
ujrzały światło dzienne.
Nie musimy sie ̨ wiec̨ indywidualnie „bronić” poprzez osobiste „wyjaśnienia”. To,

co powiedzieliśmy, pozostaje w mocy…

III. Pozostajac̨ nieskruszonymi
Oczywiście, jak napisaliśmy wcześniej, to nasz indywidualny i kolektywny poglad̨, a nie
nowa uświec̨ona prawda „superrewolucyjności” która ̨ chcielibyśmy każdemu wtłoczyć. U
tych, którzy nie poddaja ̨ sie ̨ wrogowi i biora ̨ polityczna ̨ odpowiedzialność za dzia-
łania zbrojne i anarchistyczny bunt, słowa moga ̨ sie ̨ różnić (czasem nawet bardzo),
jednak znaczenie ma spójność insurekcyjnych działań. Jeśli wiec̨ ktoś chce „tłumaczyć
sie”̨, choćby dla estetyki lub osobistej satysfakcji, miotajac̨ seria ̨zniewag wewładze ̨sad̨ow-
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nicza,̨ oczywiście poprzemy te ̨decyzje.̨ To samo dotyczy towarzyszy, którzy poprzez swoje
polityczne słowa odrzucaja ̨sed̨zióww swej istocie i przykładaja ̨wage ̨przedewszystkim do
faktu, że buntu nie da sie ̨ ani osad̨zić, ani uwiez̨ić… Dla nas prawdziwym problemem jest,
gdy ktoś z jednej strony stara sie ̨ utrzymać publiczny wizerunek anarchisty, a z drugiej –
czerpać korzyści z prawnych okoliczności łagodzac̨ych (uznawanych przez władze, które
rzekomo oni odrzucaja)̨ i powołuje sie ̨ na nieprawidłowości nie tylko w celu podkreślenia
manipulacji aparatu represji, ale także by uzyskać łagodniejszy wyrok. To wtedy władza
naprawde ̨ triumfuje i śmieje sie ̨ z niedopowiedzeń, półsłówek, wymówek i sprzeczności
swych dawnych wrogów.
Nie ma bowiem nic gorszego, niż jako anarchista wypowiedzieć państwu wojne,̨ a

nastep̨nie – błagać o łagodność i pobłażanie.
Oczywiście, ktoś może uzyskać w ten sposób kaleka ̨wolność lub lżejszy wyrok. Dla nas

jednak pamieć̨ jest naszym najsurowszym „sed̨zia”̨. Pamieć̨ o obietnicy, o tym, co powie-
dzieliśmy, a co zrobiliśmy. Pamieć̨ obietnicy, tego, co mówimy i co zrobimy.
Dlatego nie mamy w sad̨zie do powiedzenia nic, poza określeniem sie ̨ jako NIE-

SKRUSZENI ANARCHISTYCZNI MIEJSCY PARTYZANCI, i poza popieraniem cała ̨ nasza ̨
siła ̨ i sercemWSZYSTKICH ataków KKO, o które zostaliśmy oskarżeni. Ataki te stano-
wia ̨ cześ̨ć nas samych, podobnie jak my stanowimy cześ̨ć tych ataków.

Odmawiamy tłumaczenia sie,̨ błagania o uznanie okoliczności łagodzac̨ych, wzywania
świadków obrony (osobistej, a nie politycznej), ponieważ odmawiamy grania roli poniża-
nego, znajdujac̨ego sie ̨ zawsze w pozycji obronnej.

Nie akceptujemy moralności słabości i estetyki ofiary, szukajac̨ej obrony.
Jesteśmy zmec̨zeni ciag̨łym chowaniem sie ̨ za słowami, rozbrajajac̨ymi ryzyko Anarchii,

mówiac̨ymi o politycznym prześladowaniu ideologii. Anarchia nie jest gnijac̨a ̨ na pół-
kach ideologia,̨ to sposób życia przeciw legalności.

Demokracja, posługujac̨ sie ̨„aksamitnymi”metodami, zazwyczaj nie potrzebuje prześla-
dować idei, a przede wszystkim ludzi, którzy poprzez swe działania próbuja ̨być w zgodzie
ze swymi ideami.

Właśnie to robiliśmy tworzac̨ anarchistyczna ̨konspiracje ̨ przyjaciół, towarzyszy, nasta-
wionych na atak… Tak powstała nowa anarchistyczna partyzantka miejska, w ten sposób
Konspiracyjne Komórki Ognia wciaż̨ istnieja.̨ Nasze ataki zadaja ̨ciosy urzed̨nikom i symbo-
lom systemu, niszcza ̨świat̨ynie pieniad̨za, podpalaja ̨biura partii politycznych, atakuja ̨pry-
watne firmy ochroniarskie i ochroniarzy, podkładaja ̨bomby wwiez̨ieniach, sad̨ach, ośrod-
kach zatrzymań, siedzibach faszystów, w Parlamencie, komisariatach, kościołach, domach
ministrów, wysyłaliśmy ładunki wybuchowe do ambasad i głów państw, sa ̨ to podpalenia
pojazdówwojskowych i celówmilitarnych, redakcji gazet i samochodów dziennikarzy, wy-
braliśmy życie po bezprawnej stronie, z dala od estetyki pieniad̨za i moralności władzy,
przeciwko technologicznym kajdanom cyfrowego świata i stadu niewolników, przeciwko
kulturze kompromisu i cywilizacji wyzysku zwierzat̨ i natury.

Od chwili wyboru naszej ścieżki anarchistycznej partyzantki miejskiej wiedzieliśmy, że
możemy zginać̨ wwalce lub otrzymaćwieloletnie wyroki. Przynajmniej jednak, nawet jeśli
obecnie jesteśmy wieź̨niami władzy, wiemy, że nie wiedliśmy życia niewolników.
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Jeśli bowiem wiez̨ień znajdzie droge ̨ ucieczki, skorzysta z niej, niewolnik nato-
miast bed̨zie siedzieć w swej celi, nawet przy drzwiach otwartych na ościerz.

Dlatego nie żałujemy żadnej chwili naszej konspiracji i buntu. Nawet, gdybyśmy byli
skazani tysiac̨ razy przez wszystkie sad̨y tego świata, powtórzylibyśmy nasze czyny tysiac̨
razy. nawet, gdyby czas cofnał̨ sie ̨ tysiac̨ razy, wybralibyśmy ten sam sposób życia tysiac̨
razy, z jeszcze wiek̨szym nateż̨eniem i jeszcze liczniejszymi atakami.

IV. Przeciw zegarmistrzom i handlarzom ideałów
Wyzbyliśmy sie ̨ już złudzeń. Wiemy, że do wielu nasze słowa nie przemawiaja.̨Wielu woli
marzyć o wygodnym życiu, które sprzedajac̨ wartości ich świata, reklamuje szcześ̨cie
w postaci telefonu komórkowego i najnowszego samochodu.

Nie jesteśmy jednak sprzedawcami ideałów, starajac̨ymi sie ̨ o pozyskanie jak najwiek̨-
szej liczby konsumentów. Nie jesteśmy także zegarmistrzami, odmierzajac̨ymi czas i
wybory zegarem stosownych okoliczności rzekomego przebudzenia społecznego. Dla
nas czas jest teraz, a miejsce – tutaj. Wołamy do tych, którzy maja ̨uszy, by słyszeć, i serca,
by czuć. To w ten sposób tworza ̨ sie ̨ możliwości dla indywidualnej, egzystencjalnej, gwał-
townej, zbrojnej insurekcji, która kładzie prawdziwe podwaliny dla kolektywnego wywró-
cenia rzeczywistości.

Wszystko inne, pochodzac̨e z reformistyczno-antypartyzanckiego nurtu to politykier-
stwo i wymówki, majac̨e na celu zamaskowanie bierności i unikania działania.

Obecnie miejska partyzantka w Grecji musi zmierzyć sie ̨ nie tylko z represjami żelazne-
go państwa, lecz także z anarchistycznymi przywódcami antypartyzanckiego nurtu środo-
wiska antyautorytarnego. W ten sposób tłumaczy sie ̨ ogromna ̨ sprzeczność naszych cza-
sów. Gdy nieskruszeni miejscy partyzanci biora ̨ odpowiedzialność za ataki przeciw
władzy, odrzucajuac̨ smutna ̨ tradycje ̨ minionych dekad ukazujac̨a ̨ anarchistów jako
wieczne ofiary represji, zasłaniajac̨e sie ̨ żałosnymi słowami takimi jak „Jestem prze-
śladowany za poglad̨y”, „Tylko przechodziłem obok…”, jednocześnie musza ̨ zmie-
rzyć sie ̨ z polemika,̨ marginalizacja ̨ i oszczerstwami ze strony licznego reformistycz-
nego nurtu pasożytujac̨ego na środowisku anarchistycznym i szybko postep̨ujac̨ego
ku alternatywnemu stylowi życia, formalnym skargom, introwertyzmowi i złapaniu
sie ̨ we własna ̨ pułapke ̨ mikrokosmosu drobnych wysepek fałszywej wolności. To nie
przypadek, że w wielu sytuacjach anarchistyczni reformiści rozbrajaja ̨ struktury oparte
na samoorganizacji (np. squaty) i zmieniaja ̨ je z jednego z narzed̨zi wielopłaszczyznowej
walki w cel sam w sobie. A squat odcinajac̨y sie ̨ od gwałtownej, anarchistycznej akcji
bezpośredniej i wyłac̨znie reprodukuje sie ̨ jako mała wysepka wolności wkrótce sta-
nie sie ̨nieszkodliwa,̨ alternatywna ̨subkultura,̨ pseudoanarchistycznym stylem życia.
W ten sposób praktyka walki zbrojnej i sabotażu usuwa sie ̨ w cień, a triumf odnosi
rezygnacja i ned̨za.
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Wdzisiejszym kontekście defetyzmu różni anarchistyczni wodzowie oświadczaja,̨ że ab-
solutność naszej postawy w sad̨zie pozwala na kasacje ̨ naszych „praw” przez represyjne
władze.
Prawda jest taka, że ponieważ odrzucamy kompromis, wybraliśmy „sad̨owe samo-

bójstwo”, ponieważ wcześniej zabiliśmy moralne prawo w nas.
Przyczyna ̨ tego, że nie przejmujemy sie ̨ naszymi wieloletnimi wyrokami nie jest

jakaś odporność na uwiez̨ienie, lecz fakt, że jedyne, na czym nam zależy, to konty-
nuacja naszej insurekcji.

Insurekcji, której nie zdławi żadne wiez̨ienie ani sad̨.
O ile anarchistów praxis zeszłego wieku wysyłano na szafot, o tyle dziś buduje sie ̨

izolatki, specjalne skrzydła wiez̨ienne i silniej strzeżone wiez̨ienia. Przeszliśmy wiec̨
od bezpośredniości kata do powolnej śmierci pomied̨zy betonem, żelaznymi pret̨ami
i zamkami. Jest to jednak miejsce, w którym spotykamy tych towarzyszy z przeszłości.
Tu uzbrajaja ̨ sie ̨ negacje. Tu z uporu i sumienia wykuwa cie ̨ ciag̨ła insurekcja. Tu

utrzymujemy żywym uśmiech tych, których czekał szafot, tu utrzymujemy niezmien-
nie ich głos i ostatnie słowa
„NIECH ŻYJE ANARCHIA!”…

DLA NAS NIGDY NIE NADEJDZIE ZAWIESZENIE BRONI…

NIECH NASZE NEGACJE
PRZECIW SPOŁECZEŃSTWU WŁADZY

STANĄ SIE ̨ 1.000 ZBROJNYCH KOMÓREK PARTYZANCKICH
DLA ROZPOWSZECHNIANIA SIE ̨ ANARCHISTYCZNEJ INSUREKCJI

NIECH ŻYJE FAI/IRF!
NIECH ŻYJĄ KONSPIRACYJNE KOMÓRKI OGNIA!

Konspiracyjne Komórki Ognia/Komórka Wiez̨ienna
Polydoros Giorgos

Hatzimihelakis Haris
Tsakalos Christos
Tsakalos Gerasimos
Argyrou Panagiotis

Nikolopoulos Michalis
Nikolopoulos Giorgos
Ekonomidou Olga
Bolano Damianos

Mavropoulos Theofilos
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