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„Rządy nauki oraz naukowców nie 
są w stanie uniknąć impotencji, 
śmieszności, braku ludzkich odruchów, 
okrucieństwa, ucisku, wyzysku, 
szkodliwości. O naukowcu, jako 
takim, możemy powiedzieć to samo 
co powiedziałem na temat teologów i 
metafizyków: Nie mają oni wyczucia 
ani serca względem indywiduum oraz 
żywych istot. Na tyle na ile są oni 
ludźmi nauki, zmuszeni są zajmować 
się (i nie interesuje ich nic więcej) tym 
co ogólne, tym z czego wywodzi się 
prawa.” – Michał Bakunin

„W Japonii mamy ponad dziesięć 
tysięcy zgonów, ale jak do tej pory ani 
jeden nie ma związku z wypadkami 
nuklearnymi.” – Roberto Adinolfi

„Zważywszy, że nie przyczynia się ona 
do powstawania CO2, wpływ energii 
atomowej na środowisko jest ogranic-
zony” – Roberto Adinolfi

ZNAK ŻYCIA

W stronę twórczych sposobów 
zniszczenia istniejącego 

porządku.

Idee rodzą się z ludzkich losów, a 
słowa poparte działaniem stanowią 

oznakę życia. Ze szczerymi duszami 
i czystym sumieniem, okaleczyliśmy 
Roberto Adinolfiego, jednego spośród 
wielu hohsztaplerów atomu. Rob-
erto Adinolfi, inżynier energii nuk-
learnej, kierownik Ansaldo Nucleare; 
człowiek, który kierował Konsorcjum 
Ansaldo-FIAT jako jego dyrektor 
techniczny. Celem tego konsorcjum 
było zaprojektowanie włoskich 
elektrowni atomowych: Montaldo 
di Castro oraz Trino Vercellese. W 
przeszłości Adinolfi kolaborował też 
przy renowacji Superfeniksa oraz 
zbudował elektrownie w Cernavoda w 
Rumunii. Zanim przemysł nuklearny 
okrył się hańbą i popadł w niełaskę, 
Adinolfi był razem ze Scajolą, jed-

Komunikat Komórki Olga/FAI po ataku 
na Roberto Adinolfiego - szefa włoskiej firmy 
nuklearnej Ansaldo Nucleare
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nym z ponoszących największą 
odpowiedzialność za powrót energii 
nuklearnej do Włoch. Członek Uni-
cen Komisji do spraw regulacji atom-
owych oraz viceprezydent Włoskiego 
Stowarzyszenia Atomowego, członek 
Rady Zarządzającej Europejskiej 
Platformy Technologicznej na rzecz 
Zrównoważonej Energii Jadrowej.

Choć nie przepadamy za brutalną 
retoryką, uzbrojenie się i 
przeładowanie magazynka, sprawiło 
nam pewną przyjemność. Chwycenie 
do ręki pistoletu, wybór a następnie 
śledzenie celu, synchronizacja umysłu 
i ciała – kroki te były dla nas czymś 
nieuniknionym, stanowiąc logiczną 
konsekwencję ideii sprawiedliwości, 
niosąc ze sobą wynikające z tej decyzji 
ryzyko, ale jednocześnie stanowiąc 
dla nas przyjemne i emocjonujące 
przeżycie. Odrobina sprawiedliwości, 
trochę ołowiu w nodze, dla pozos-
tawienie trwałego wspomnienia o 
tym, co uosabiał dla niego anoni-
mowy zabójca. Cel jest bezbarwnym 
naukowcem, technikiem, opisują 
go więc słowa, które choć zgodnie z 
ponurym duchem naszych czasów 
cechują się fikcyjną neutralnością, 
w rzeczywistości maskują długie 
ramię kapitału. Cel jest dyrektorem 
unikającym świateł jupiterów, odpow-
iedzialnym jednak nie tylko za projek-
towanie i naprawę elektrowni nuk-
learnych, siejących na całym świecie 
śmierć, ale również propagującym ich 
używanie we współpracy pomiędzy 
Ansaldo a różnymi rządami; mamy 

tu naukę, politykę i ekonomię w swoim 
doskonałym powiązaniu.

W ubiegłych stuleciach nauka 
obiecywała złotą erę, cudowną epokę, 
dziś prowadzi nas ku samozniszczeniu 
i jeszcze bardziej totalnemu zniewo-
leniu. Duet nauki i technologii nigdy 
nie pozostawał w służbie ludzkości, w 
swoim najgłębszym sensie wyraża on 
kategoryczną potrzebę wyeliminow-
ania tego co irracjonalne, zdehuman-
izowania, unicestwienie i skutecznego 
zniszczenia ludzkości. Z pomocą 
nauki, kapitalizm dąży do wymazania 
wszelkich konfliktów. Jednostki są dziś 
wolne do realizowania swojego subiek-
tywnego ja, tylko poprzez konsumpcję 
i produkcję dóbr. Maszyny rządzą, a 
człowiek pozostaje na ich usługach. 
Kapitał zarządza, konsumenci 
konsumują. Nauka nakazuje, techno-
logia zabija. Państwo i nauka, kapital-
izm i technologia tworzą jedną całość, 
jednego wielkiego Molocha.

Coraz bardziej zażyłe porozumienie 
między państwem, rozproszonym 
kapitalizmem, precyzyjną nauką i 
zbrodniczą technologią, nieubłaganie 
zabija planetę. Kilka kilometrów 
na północy Francji, w Szwajcarii, w 
Rumunii, nie sposób zliczyć wszyst-
kich elektrowni atomowych. W samej 
Unii Europejskiej znajduje się sto 
dziewięćdziesiąt siedem, dwadzieścia 
na terenie Włoch. Adinolfi dobrze 
wie, że to tylko kwestia czasu nim 
europejska Fukushima zbierze swoje 
śmiertelne żniwo na naszym kontynen-
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cie. To pewne, inżynierze, nawet jeśli 
choć przez moment zdarzyło ci się 
czuć współodpowiedzialność za ten 
miecz Damoklesa jaki zawiesiłeś nad 
naszym głowami.

Mamy jednak dla ciebie złą 
wiadomość: każda akcja rodzi równą 
sobie i przeciwważną reakcję, a twoje 
ciało od teraz będzie to potwierdzać.

Człowieku nauki, poprzez nasza akcję 
zwracamy ci małą cząstkę cierpienia 
jakie rozsiewasz po świecie. Roberto 
Adinolfi, szef Ansaldo Nucleare, 
będącej macką Finmeccanica, mon-
sturalnej sztucznej ośmiornicy. To 
właśnie jej macki duszą, zabijają i 
uciskają wszędzie na całym świecie. 
Finmeccanica oznacza Ansaldo 
Energy z jej nuklearnymi grobow-
cami. Finmeccanica oznacza Ansaldo 
Breda z jej szybkobieżnymi pociągami 
dewastującymi ziemię. Finmec-
canica oznacza Selex Sistemi Inte-
grati, Dirstechnical Service, Inc. Elsac 
Datamat, wyposażające rasistowską 
politykę Stanów Zjednoczonych w 
narzędzia kontroli granicy Meksyku; 
oznacza ich deliryczne projekty elek-
tronicznych murów na libijskiej gran-
icy, mających powstrzymać przepływ 
emigrantów, a także oznacza ich 
wyrafinowe, elektroniczne dostawy 
dla chilijskiej policji. Finmeccanica 
oznacza Avio Alenia, Galileo i Selex 
z ich śmiercionośnymi, bojowymi 
bombowcami F35 oraz budzące 
grozę, powietrzne drony, pozbawione 
pilotów. Finmeccanica oznacza łączny 

zasięg od Salto do Quirra w Sardynii. 
Finmeccanica oznacza bio- i nano-
technologie. Finmeccanica oznacza 
śmierć i cierpienie, nowe granice 
włoskiego kapitalizmu.

Człowiek składa się z ciała i marzeń. 
Naszym marzeniem jest ludzkość 
wolna od wszelkich form zniewolenia, 
rozwijająca się w harmonii z naturą. 
Marzenie to ożywa w momencie gdy 
walczymy o jego urzeczywistnienie. Na 
imię mu „anarchia”, i gotowi jesteśmy 
zagrać o wszystko, aby się spełniło. 
Nie jestesmy osamotnieni w naszej 
przygodzie, na całym świecie rozkwita 
nowa anarchia, przeciwna ideolog-
icznemu i cynicznemu anarchiz-
mowi, pozbawionemu jakiegokolwiek 
ożywczego tchnienia, anarchizmowi 
który spełnia się jedynie na poziomie 
czysto teoretycznym i pojawia zaledwie 
podczas manifestacji oraz zgromadzeń, 
zawierając w całkowicie tchórzliwym, 
zalatującym trupem działaniu oby-
watelskim. Właśnie na zgliszczach 
takiego anarchizmu, ku życiu pnie 
się nowa anarchia, tysiące komórek, 
porozumiewających się pomiędzy sobą 
przy pomocy tysięcy akcji.

Damiano Bolano, Giorgos 
Nikolopoulos, Panagiotis Argirou, 
Gerasimos Tsakalos, Michalis 
Nikolopoulos, Olga Ekonomidou, 
Christos Tsakalos i Haris 
Hatzimichelakis, członkowie 
więziennej komórki KKO/FAI są 
braćmi i siostrami, odważnie oraz z 
determinacją kontynuującymi walkę, 



6

ich konsekwencja oraz projektualizm 
dają nam siłę. Camenisch, Pombo 
da Silva, Eat i Billy, Tortuga, Sil-
via, Costa, Billy oraz wielu innych 
przetrzymywanych w więzieniach 
na całym świecie, w Rosji, Meksyku, 
Chile, Indonezji, Szwajcarii i Stanach 
Zjednoczonych, Oni wszyscy nauczyli 
nas nie bać się więzienia. De Blasi, 
Pinones, Di Napoli, Cinieri, 
Morales, Sole, Baleno i tak wielu za-
bitych przez państwowe represje, oni 
wszyscy nauczyli nas by nie bać się 
śmierci. To właśnie ci bracia i siostry, 
oraz uczestnicy Włoskiej FAI/IRF, 
których nie znamy osobiście, posunęli 
naprzód kształtowanie się konkretnej 
nieformalnej perspektywy organiza-
cyjnej. Dzięki swojej determinacji, 
niezłomności i uporowi, na przekór 
powszechnemu pesymizmowi, wbrew 
krytyce – zawsze pełnej zawiści, 
wbrew realizmowi 
pozbawionemu na-
dzieji, przeciw wszyst-
kim i wszystkiemu, 
odnieśli oni sukces, 
podtrzymując płomień 
nowego anarchizmu. 
Płomień, który nic-
zym słońce nabrał 
jasności, kiedy siostry 
i bracia z KKO wnieśli 
swój wkład odwagi-
działania-organizacji.

Jeżeli mielibyśmy 
pozostać realistami, nie 
podjęlibyśmy się takie-
go ryzyka. Wiedlibyśmy 

swoje życie produkując i konsumując, 
być może zasilając szeregi oburzo-
nych. Jesteśmy szalonymi kochankami 
wolności i nigdy nie wyrzekniemy się 
rewolucji oraz kompletnego zniszcze-
nia państwa i jego przemocy. Naszej 
anarchistycznej i nihilistycznej rewolty, 
nadzieji na przyszłość bez granic, 
wojen, klas społecznych, ekonomii, 
bez wyzyskiwanego i wyzyskującego. 
Możliwość spełnienia tego marze-
nia jest dla nas promieniem światła 
rozjaśniającym mrok. Jakkolwiek 
mgliste i niewyraźne by ono nie było, 
zawsze warto ku niemu zmierzać, 
jaka nie byłaby tego cena, wzbogaci to 
jakość naszego życia.

Co do was, anarchiści, którzy 
oskarżacie nas o brak realizmu, awan-
turnictwo, skłonności samobójcze, 
prowokatorstwo i męczeństwo, stwi-
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erdzamy, że wy razem z waszą walką 
„społeczną”, z waszą działalnością 
obywatelską, przyczyniacie się jedynie 
do umocnienia demokracji. Zawsze 
dążący do konsensusu, bez jakie-
gokolwiek wykraczania poza granice 
tego co „możliwe” i „racjonalne”, 
jedynym kompasem określającym 
kierunek waszego działania pozostaje 
kodeks karny. Skłonni ryzykować 
tylko do pewnego momentu, 
jesteście zawsze gotowi wynajdywać 
niekończące się ideologiczne us-
prawiedliwienia, byle tylko nie 
przyznać się do własnego strachu. 

Nie mamy wątpliwości, że któregoś 
dnia ostatnie słowo na nasz temat 
będzie należało do was, tak jak w 
przeszłości było z waszym minio-
nym doswiadczeniem walki zbro-
jnej. Za kilka lat napiszecie o nas 
dobrą książkę, krytykując nasze 
błędy i mankamenty; z wyżyn waszej 
„spójności” nic nie jest wystarczająco 
rewolucyjne, jednak nikt, nawet 
wy, nie będziecie nigdy zdolni do 
przeżycia przyjemności i satysfakcji, 
jakie w pełni dziś odczuwamy, ani do 
życia rewolucją, tu i teraz.

Gdy przyjrzymy się życiu zdecy-
dowanej większości spośród nas, 
anarchistów, zdamy sobie sprawę, 
że nie jest ono wcale tak dalekie od 
alienacji, jakiej doświadczają ci którzy 
produkują, konsumują i umierają. My 
również produkujemy i konsumujemy 
kulturę radykalną oraz alternatywną 
muzykę, powoli, zawsze tak powoli 

umierając, nie sięgnąwszy nawet 
nigdy po broń przeciwko naszym 
opresorom, nigdy nie oddawszy do 
nich nawet jednego strzału. Cała 
nasza rewolucyjna energia rozprasza 
się w ognistych artykułach na łamach 
naszych gazet i stron internetowych, 
w płomiennych słowach naszych 
piosenek oraz w sporadycznych 
starciach na placach naszych miast, 
co wystarczająco usypia nasze własne 
sumienie. To jasne, że pisząc to 
dokonujemy samokrytyki, nie czu-
jemy się bowiem inni od pozostałych 
anarchistów. Biorąc do ręki pisto-
let, dokonujemy zaledwie jednego 
spośród wielu kroków, pozwalających 
wymknąć się alienacji myślenia w 
stylu „To nie jest dobry moment”…
.”Czasy jeszcze nie dojrzały…”

Przezwyciężenie strachu okazało się 
łatwiejsze niż sobie wyobrażaliśmy. 
Zrobienie dziś tego, co jeszcze wc-
zoraj wydawało się nam czymś 
niemożliwym, to jedyne rozwiązanie, 
jakie znaleźliśmy w celu obalenia 
muru codziennego ucisku, bezsilności 
i rezygnacji, które aż do teraz, 
postrzegaliśmy jako zastaw jałowej 
fasady “społecznego” anarchizmu, 
legitymizującego władzę swoim 
brakiem odwagi. 

Szukając „konsensusu” i 
przychylności, moglibyśmy uderzyć 
tam gdzie promieniuje ból, na 
przykład w jakiegoś funkcjonariusza 
Equitalia (włoska agencja poboru 
podatkowego, budząca dużą wrogość 
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w społeczeństwie – przyp.tłum.) 
jednak nie to było celem naszej akcji. 
W tej chwili chodzi nam bowiem o 
współudział. Stosunkowo niedawno 
komórka FAI/IRF poważnie zraniła 
funkcjonariusza Equitalii, co spotkało 
się z szeroką aprobatą, a więc czymś, 
co w ubiegłych latach, bez większych 
sukcesów, starali się uzyskać 
samozwańczy „społeczni” anarchiści. 

Bracia oraz siostry z „Komórki 
Wolność dla Eata i Billy’ego” 
udowodnili ta akcją, że konsekwencja 
ostatecznie popłaca, a nakładanie 
swoim działaniom ograniczeń dla 
uzyskania „konsensusu”, nie jest 
czymś niezbędnym. Towarzysze ci, 
zrzucili z naszych barków 
przekleństwo, ciążące zbyt długo 
na anarchistach, przekleństwo źle 
pojmowanego starania o uzyskanie 
społecznej przychylności i sympa-
tii, jakie wiązało ręce świadomym 
naglącej potrzeby działania tu i teraz.

W obecnych czasach, gdy podu-
pada pewność pozycji państwa-
kapitału, nie wolno nam porzucić 
idei wolności: idea walki społecznej 
z którą się identyfikujemy i dla której 
chcemy działać, oznacza ideę ludzi 
zbrojnie występujących przeciwko 
wszelkim formom państwa oraz poli-
tycznego i ekonomicznego ucisku. 

Nie jesteśmy przedstawicielami 
obywateli oburzonych zakłóceniami 
w funkcjonowaniu systemu, którego 
częścią nadal pragną oni pozostać. 

Podmiana gniewu i oburzenia w 
miejsce procesu rewolty przeciw 
obowiązującemu porządkowi, stanowi 
przejaw niebezpiecznej, rewolucyjnej 
krótkowzroczności. Wplątuje ona 
towarzyszy, również tych uczciwych 
i ofiarnych, w kultywowanie ob-
szaru demokratycznej opozycji, z 
jej drobnymi klikami i stowarzysze-
niami, którym przewodzą różnego 
rodzaju miniaturowi politykierzy; 
z jego spektakularyzacją ulicznych 
starć, dokonywaną przez manipu-
lacje mediów; krótkowzroczność ta 
przekształca uczciwość ich intencji 
we wsparcie dla systemu. Na drogę 
społecznej i jednostkowej wolności 
może zawieść nas jedynie radykali-
zacja konfliktu.

Dla celów tek akcji powołaliśmy 
„Komórkę Olga”. Entuzjastyc-
znie przyłączamy się do FAI/
IRF, jednocząc z tak wieloma 
grupami nowej anarchistycznej 
międzynarodówki, działającymi na 
całym świecie, w Meksyku, Chile, 
Peru, Argentynie, Indonezji, 
Rosji, Anglii, Włoszech, Hiszpa-
nii, Grecji… Tę akcję zaplanow-
ali i przeprowadzili anarchiści nie 
posiadający żadnego „militarnego” 
doświadczenia, bez jakichkolwiek 
specjalistycznych umiejętności. 
Wyłącznie anarchiści, którzy poprzez 
tę właśnie akcję, chcieli definity-
wnie przeprowadzić linię podziału 
pomiędzy sobą, a anarchistami, 
przesiąkniętymi stadną mentalnością, 
którzy rozpalają się jedynie pod-
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czas teoretycznych pogawędek. 
Nazwaliśmy naszą komórkę od 
imienia naszej siostry z KKO, Olgi 
Economidou, ponieważ ze względu 
na swoją siłę i konsekwencję, jaką 
wykazuje w ramach „Więziennej 
Komórki KKO”, zajmuje ona ważne 
miejsce w sercu FAI/IRF. Podczas 
naszej kolejnej akcji, odwołamy się 
do imienia innego greckiego brata, 
dedykując mu nowe działanie. Wraz 
ze zranieniem Adinolfiego, proponu-
jemy kampanię walki przeciw 
Finmeccanica, tej morderczej 
ośmiornicy. Dziś była to Ansaldo 
Nucleare, jutro może to być kolejna 
z jej macek – zapraszamy wszystkie 
grupy i jednostki z FAI do ataku na 
tego potwora przy użyciu wszelkich 
niezbędnych środków.

NIECH ŻYJĄ KONSPIRACYJNE 
KOMÓRKI OGNIA

NIECH ŻYJE FAI/IRF

NIECH ŻYJE ANARCHIA!

Komórka Olga FAI/IRF

Więzienna Komórka KKO
Pociski słów w odpowiedzi na pociski FAI/IRF

To piękny moment, gdy wróg 
ugina się i pada pod wpływem 

determinacji twoich braci i sióstr. 
Kilka dni temu, nasi bracia i siostry 
z Komórki Olga, Nieformalnej 
Federacji Anarchistycznej (FAI) 
– Międzynarodowego Frontu 
Rewolucyjnego (IRF) postrzelili 
Roberto Adinolfiego, CEO-magistra 
w kompanii energii nuklearnej 
Ansaldo Nucleare. Roberto Adinolfi 
jest wysokim duchownym nowego 
totalitaryzmu, opartego na imper-

atywach nauki i technologii. Nauka 
stała się współczesną religią naszych 
czasów, obiecując apatycznemu 
społeczeństwu letarg napchanego 
brzucha oraz sztuczne raje wzamian 
za chłód pustego serca, zatopionego w 
kompromisach.

Imperium naukowego totalitaryzmu 
karmi się próżnością antropocen-
trycznej cywilizacji autorytarnej. 
Cywilizacji narzuconej naszym 
pragnieniom, wyborom, przyrodzie i 
zwierzętom, przekształcającej życie w 
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ilościową skalę, dostosowującą je do 
swoich marnych statystyk. Zarazem, 
współczesny człowiek kończy jako 
ktoś niezdolny, by choćby ośmielić 
się żyć autentycznie i bez hipokryzji, 
a ponieważ coraz ufniej pogrąża się i 
oddaje technologicznym substytutom 
prawdziwego życia, stwarza przez 
to złudzenia oraz powierzchowne 
relacje. Wraz z dzisiejszymi odkry-
ciami naukowymi, współcześni ludzie 
mogą „zaoferować” nam wolniejszy 
proces starzenia, pozbawiając nas 
jednocześnie możliwości autentyc-
znego życia. Tym sposobem, nauka 
kreuje najzimniejszego ze wszystkich 
potworów ludzkiego szaleństwa, 
kładąc podwaliny faszyzacji naszego 
życia. Przygotowuje testy genetyczne, 
elektroniczny monitoring, zwierzęce 

laboratoria, badania statystyczne, 
dyktaturę maszyn oraz liczb.

Wespół z wysokiej rangi duchownymi 
energii nuklearnej, takimi jak Adi-
nolfi, zatruwa ona i plądruje naturę, 
zwierzęta i ludzi, strojąc ich naukowe 
przestępstwa pozorami rozwoju. Pos-
trzelenie Adinolfiego oznacza nową 
poetykę anarchistycznego działania. 
W społecznej machinie lenistwa i 
ugody, nigdy nie zabraknie humani-
tarnych odwołań ani reformistyc-
znych zahamowań, dotyczących „sza-
cunku” dla ludzkiego życia. Jednakże 
w naszej świadomości sprawa jest 
jasna. Nie szanujemy ludzkiego życia 
jako czegoś co stanowi WARTOŚĆ 
SAMĄ W SOBIE. To WYBORY są 
tym, co nadaje ludzkiemu życiu 



11

wartość lub ją odbiera albo trywiali-
zuje. Dlatego pytamy, jaki jest powód 
by szanować życie małych i dużych 
tyranów, takich jak Adinolfi, którzy 
nawet przez moment nie wykazali 
się szacunkiem dla naszego własnego 
życia?

Praktyka ataków zbrojnych była, 
jest i będzie integralną częścią an-
archistycznych działań wojennych 
nowe partyzantki miejskiej. De-
cyzja TOWARZYSZY z FAI/FRI, by 
nazwać komórkę, która zaatakowało 
Adinolfiego, Komórką Olga, czyli 
od imienia naszej towarzyszki Olgi 
Ekonomidou, jest dla nas wielkim 
zaszczytem oraz głębokim wy-
razem przyjaźni, którego nigdy nie 
zapomnimy. Kule i słowa FAI/IRF 
zdołały przełamać niewzruszoność 
konkretnych warunków, jakie nar-
zucono Oldze w więzieniu Diavata, 
szturmując izolatkę, w której od-
bywa ona dyscyplinarną karę, pod-
dawana za pośrednictwem kamery, 
24godzinnemu monitoringowi. 
Zdołały one tym sposobem, dać jej 
siłę i wywołać uśmiech, bo wie teraz, 
że wszystko toczy się dalej.

Połowa naszego serca należy do 
Włoskiej FAI/FRI i jest ona dla Kon-
spiracji także drugim domem. Cze-
kamy nadejścia czasu, gdy dołączymy 
do naszych sióstr i braci z FAI/FRI, 
wznosząc się naprzód, ku nowym 
bitwom o utrzymanie anarchistyc-
znej insurekcji. Zarówno FAI/FRI 
jak i Konspiracyjne Komórki Ognia 

nie są gotową receptą zwalniającą 
z obowiązku myślenia, stanowią 
jednak dobrą drogę, by zacząć pytać 
i kwestionować w poszukiwaniu 
prawdziwego oraz wolnego życia. To-
warzysze z FAI/FRI, niech z każdym 
naszym słowem nadchodzi kolejny 
pocisk, tak jak z każdym waszym 
pociskiem, nadchodzi nasza idea…. 
Przeładowujmy w dalszym ciągu 
magazynek naszego życia, przy po-
mocy snów, pragnień, niepokoju, łez, 
uśmiechów, obaw, dyskusji, działań…

Dzień po publikacji komuni-
katu odpowiedzialności Komórki 
Olga FAI/FRI, dowiedzieliśmy się 
z mediów, że za pośrednictwem 
żałosnej marionetki, prokuratora pub-
licznego Enrico Cieri, biuro proku-
ratora Bolonii wydało nakazy aresz-
towania w sprawie paczki-pułapki, 
wysłanej do Berlusconiego. Chodzi o 
nakazy aresztowania pięciu spośród 
nas (Panagiotis Argirou, Giorgos 
Nikolopoulos, Haris Hadjimi-
helakis, Gerasimos Tsakalos i 
Christos Tsakalos), a także dwóch 
niezwiązanych z nami facetów, nie 
mających jakiegokolwiek związku z 
Konspiracją ani insurekcyjną anarchią 
FAI/FRI.

Nakazy te, są odwetem bolońskiej 
prokuratury za atak naszych sióstr 
i braci z Komórki Olga FAI/FRI. 
Włoskie władze desperacko starają się 
przerwać i powstrzymać nieformalną, 
międzynarodową sieć, zawiązaną, 
pomiędzy dziesiątkami komórek  
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FAI/FRI. Na próżno. Zaproszenie 
i zachęta włoskich towarzyszy do 
budowy nieformalnej federacji anar-
chistycznej anarchistów działania oraz 
do jej ciągłego rozwoju, zagościło już 
w sercach i umysłach towarzyszy na 
całym świecie. Żadnemu dochodzeniu 
nigdy nie uda się tego zatrzymać.

W jednym ze swoich wcześniejszych 
tekstów, towarzysze z FAI/FRI napisali 
„Nie mówcie, że jest nas niewielu”, a my 
dodajemy teraz „Nie mówcie, że mogą 
nas powstrzymać…” Nieformalna 
Federacja Anarchistyczna przemieszc-
za się ponad granicami i miastami, 
rozprzestrzeniając pęd nieustającej 
anarchistycznej insurekcji. W tej 
podróży bez odwrotu, zarówno my, 
więzienna komórka KKO, jak i nasz 
towarzysz oraz brat Teofilos Mavro-
poulos, jesteśmy RAZEM z FAI/FRI. 
Spaliliśmy za sobą mosty, a wszelkie 
zahamowania stały się przeszłością.
Jesteśmy anarchistami czynu i możemy 
powiedzieć prokuratorowi Bolonii ty-
lko jedno: Twoje nakazy aresztowania 
są dla nas gówno wartym papierem 
toaletowym, olewamy śmieszność 
twojego istnienia w roli przedsta-
wiciela wymiaru sprawiedliwości 
włoskiego państwa. Nadeszły ciężkie 
czasy dla prokuratorskiej mafii. Życie 
takich robaków jak ty, wkrótce może 
spotkać się z gradem kul. Możesz 
natknąć się na poteżną bombę w 
twoim samochodzie czy wybuchową 
paczkę w twoich dłoniach… Odwe-
towe nakazy naszego aresztowania są 
kolejnym dumnym dowodem tego, że 

Komórka Olga FAI/FRI, zrealizowała 
swój kontratak z wybitną precyzją, 
wywołując w naszym wrogu uc-
zucie paniki. Ataki naszych sióstr i 
braci, zapowiedziane wcześniej w ich 
komunikacie, stanowią wspaniałą 
kontynuację wyzwania rzuconego 
przez FAI/FRI i KKO, Władzy oraz 
machinie społecznej. Oto wyzwanie 
nieustającej anarchistycznej insurek-
cji. Oto wyzwanie rzucone przez 
międzynarodową współpracę anar-
chistów działania.

I nawet jeśli niektórzy z nas są 
jeńcami w rękach wroga, nie budzi to 
w nas strachu ani uczucia żalu. Wręcz 
przeciwnie, więzienie karmi wilka, 
który mieszka wewnątrz nas, a siła 
naszego gniewu przeciwko Władzy i 
jej społeczeństwu, rośnie. My wszyscy, 
Eat, Billy, Gabriel, Marco, Silvia, 
Billy, Costa, Jock oraz uwięzieni 
towarzysze w $hile, Meksyku, we 
Włoszech i wszędzie indziej, ani 
przez moment nie zostaliśmy por-
zuceni i pozostawieni sami sobie. 
Ponieważ mamy was wszystkich, 
nieznanych wolnych braci i siostry, 
których działania przeżywamy 
jako nasze własne i których słowa 
spotykają się się z naszymi...

WOJNA PRZECIWKO MACHINIE 
SPOŁECZNEJ

NIECH ŻYJE NIEUSTAJĄCA 
INSUREKCJA ANARCHISTYCZNA
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NA RZECZ WZMACNIENIA I 
ROZPRZESTRZENIANIA FAI/FRI 

ORAZ CZARNEJ 
MIĘDZYNARODÓWKI 

ANARCHISTÓW CZYNU

Członkowie Więziennej Komórki 
Konspiracyjnych Komórek Ognia

Olga Ekonomidou
Giorgos Polidoros

Gerasimos Tsakalos
Panagiotis Argirou

Christos Tsakalos
Damiano Bolano

Michalis Nikolopoulos
Giorgos Nikolopoulos
Haris Hadjimihelakis

a także anarchistyczny towarzysz 
Teofilos Mavropoulos

Proces rewolucyjny jest rewolu-
cyjny dlatego, że raczej wydobywa 

przedmioty spod praw kapitalistyc-
znej produkcji towarowej, niż jest jej 
przedmiotem. Nie może być mierzo-
ny kryteriami rynkowymi. Może być 
mierzony tylko przez kryteria, które 

jednocześnie niszczą władzę rynkow-
ych kryteriów sukcesu. (...) 

Zważywszy, że solidarność nie bazuje 
na kryteriach rynkowych, niszczy ona 

władzę tych kryteriów. Solidarność 
jest polityczna, nie dlatego, że pod-

stawy solidarności są polityczne, lecz 
dlatego, że jest odmową służenia 
prawu wartości i odmową bycia 

traktowanym jedynie jako aspekt 
wartości wymiennej. Solidarność to 
istota wolnego działania wyjętego 
spod władzy klasy panującej; jako 
taka, zawsze oznacza opór wobec 

wpływów klasy panującej na stosunki 
między ludźmi i jako opór wobec 

panującej klasy, jest zawsze właściwa.

Z punktu widzenia systemu, ludzie, 
których zachowanie nie kieruje się 

systemowymi kryteriami sukcesu są 
wariatami, półgłówkami lub nieu-

dacznikami. Z punktu widzenia 
rewolucji, wszyscy ci, którzy kierują 
się solidarnością, kim by nie byli, są 

towarzyszami.

Frakcja Czerwonej Armii
“Służyć Ludowi”
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KKO i Teofilos 
Mavropoulos w 
solidarności z Olgą 
Ekonomidou

„Wyłącz główny przycisk w tym 
bagnie. Tutaj piękno staje się 
odpychające, wybory zamieniają 
w nawyki, a to co bez znaczenia, 
staje się czymś ważnym. Więzienne 
brudy gniotą i pochłaniają sny, 
pragnienia, myśli oraz uczucia. Jego 
najwytrwalsi mieszkańcy, większość 
więźniów są teraz częścią więziennego 
wyposażenia. Kraty, plac, kamery, 
zamki, więźniowie, wszystko to 

wymieszane ze sobą razem tworzy 
świat niewoli. Nic tutaj nie ma swojej 
godności. Dalej, chodźmy i nie oglądaj 
się… Jedynie ogień oczyści to mie-
jsce…”.

Więzienie i jego ponumerow-
ani mieszkańcy. Więzienie i 

upodlenie jego więźniów. Więzienie i 
jego mity…

Za zatrzaskującymi się, żelaznymi 
drzwiami więzienia, znajduje się 
świat niewoli, który nie ma czego 
zazdrościć „wolnemu” światu. 
Odrywając się od złudzeń na temat 
domniemanego wspólnego sys-
temu wartości ludzi wyjętych spod 
prawa, fikcyjnej solidarności między 
więźniami oraz rzekomo samoorgan-
izowanych przez nich walk i buntów, 

“Rozbijającwięzienne mity”
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społeczność więzienna stanowi 
odzwierciedlenie praw rządzących w 
społeczeństwie na zewnątrz.

Konserwatyzm, hipokryzja, rasizm, 
nędza, zagrożenie i donosicielstwo, 
oto cywilizacja więźniów. Pozostałości 
ludzkich cieni po zażytych pigułkach 
i strzałach heroiny. Ludzkie gryzonie, 
klienci zakładów karnych, dekadenck-
ie literówki szefów tego świata, które 
wygnano do więzienia, uznając za 
zbędny ciężar. Większość więźniów 
pełni jednocześnie rolę strażników 
więziennych wobec własnej osoby.

Nauczyli oni trzymać samych siebie 
pod podwójnym kluczem pigułek, 
porcji heroiny, zniewolenia, nałogów, 
odliczając dni żałosnej monotonii 
swojego podporządkowanego ja. W 
ten sposób dostarczają uzasadnienia 
dla roli odpadków, jaką przypisało 
im to społeczeństwo, jeszcze ohyd-
niejsze niż świat w więzieniu. Nie 
zamierzamy stać się częścią tej 
ponurej społeczności ludzkich 
podróbek i cieni. Trzymamy się z 
dala od irytującego zgiełku motłochu, 
wyznaczając granicę tych nielicznych 
mniejszości więźniów, które nie 
zapomniały o znaczeniu wolności. 
Spotykamy się z tymi, którzy w oblic-
zu niewoli nie padli na kolana, nie 
zamienili swojej godności na proch i 
piguły, którzy nie spuszczają wzroku 
stając przed władzami i prawem, 
którzy nie pozwalają by więzienie 
zostało zbudowane w ich własnym 
wnętrzu.

A co do reszty, to nie wpadamy 
w pułapkę humanizmu i litości. 
Nie obchodzą nas bierne emocje. 
Ktoś poddający się rezygnacji lub 
przyjmujący pozę ofiary „oszustwa”, 
może pozyskać wrażliwość filant-
ropów i socjologów, ale od nas otrzy-
muje jedynie głęboką pogardę. Nie 
jesteśmy tylko więźniami, jesteśmy 
także anarchistycznymi partyzantami 
przetrzymywanymi jako zakładnicy. 
To, że mówimy wprost, jak jest 
naprawdę, nie wynika z żadnego 
nieformalnego elitaryzmu ani dys-
kryminacji; po prostu atakujemy 
tak postępowanie państwa, które 
usiłuje ukryć fakt istnienia nieustan-
nego anarchistycznego buntu i jego 
zakładników.

Choć jesteśmy 
anarchistycznymi zakładnikami 
demokracji, nigdy nie odsunęliśmy 
się od naszych wartości i ideałów. 
Pozostajemy wrogami wymiaru 
sprawiedliwości i jego sądów, 
propagując samoorganizację 
naszego działania, a także własną 
samonaprawę, unikającą jakichkol-
wiek pośredników.

Choć rzeczą niekwestionowaną pozo-
staje nasz sprzeciw wobec więzienia, 
to jednak nie oznacza to, że jesteśmy 
solidarni ze wszystkimi więźniami.

Niedawno, władze więzienia w Te-
bach, celowo przeniosły do skrzydła, 
gdzie przebywa nasza towarzyszka 
Olga Economidou, więźniarkę, której 

więzienne mity”
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postawa i rodzaj „przestępstwa”, nie 
dałyby się pogodzić z moralnością, 
charakterem i godnością Olgi. Jak już 
zaznaczyliśmy, istnieją więźniowie, 
równie odrażający jak społeczeństwo 
praworządnych obywateli. Nasza 
towarzyszka zareagowała na ten fakt 
w pełni świadomie. Spowodowało to, 
że postawiono ją przed więziennym 
prokuratorem, oskarżając o „po-
bicie współwięźniarki” i skazując 
na transfer dyscyplinarny. Obecnie 
Olga znajduje się w części izolacyjnej 
żeńskiego więzienia Diavata, do 
którego ją przeniesiono i odmawia 
poddania się upokarzającej proce-
durze przeszukania ciała. Przepisy 
nakazujące podporządkowanie tej 
procedurze, przypominają nam o 
przykładach innych „anarchistyc-
znych” więźniów, którzy im ulegli, 
staczając się w pustkę… Nie wszyscy 
jesteśmy tacy sami… i nie wszyscy tak 
samo wykorzystujemy czas spędzony 
w więzieniu

W każdym razie, nikt nie może 
być oceniany na podstawie samej 
politycznej etykiety jaką przybrał i 
której poglądy sobie przyswoił, ale na 
podstawie jego wyborów oraz konsek-
wencji i zgodności z nimi jego własnej 
postawy.

Ponieważ Olga odmówiła rozebrania 
się i poddania przeszukaniu, prokura-
tor więzienia Diavata, skazał ją na 10 
dni odosobnienia w izolatce.

My, jej towarzysze z Konspiracyjnych 

Komórek Ognia, stajemy tuż przy 
niej, wspierając jej wybory, które 
są również naszymi, przesyłamy jej 
nasze najcieplejsze uściski pełne 
nieskruszonego zaangażowania… 
pozostajemy na zawsze w walce…

P.S. Wyrażamy solidarność z 
anarchistą Rami Syrianosem, który 
także pozostaje konsekwentny w 
swoich wyborach. On też odmówił 
poddania się upokarzającemu 
przeszukaniu nago, które oznacza 
przede wszystkim upodlenie czyjejś 
godności. Obecnie, od miesiąca 
przebywa w reżimie izolacyjnym 
na terenie więzienia Nigrita. Rami 
przestał już także spożywać więzienne 
posiłku…

ANARCHIŚCI CZYNU ZAWSZE W 
WALCE

NA RZECZ 
ROZPOWSZECHNIANIA 

NIEFORMALNEJ FEDERACJI 
ANARCHISTYCZNEJ (FAI/IRF)

ORAZ CZARNEJ 
MIĘDZYNARODÓWKI…

Komórka Uwięzionych Członków 
KKO – FAI/IRF

i anarchistyczny rewolucjonista 
Th.Mavropoulos
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List Olgi 
Ekonomidou
pisany w izolatce

Sobota, 2 czerwca 2012

Dokładnie teraz piszę tych 
kilka linijek prosto z izolatki; 

30 dni izolacji to cena jaką płacę 
za odmowę sprzedania mojej 
godności i podporządkowania się 
upokarzającemu przeszukaniu ciała, 
co trwałoby 5 minut. Pozostaję 
niezłomna w powziętej decyzji. Nie 
oddam strażnikom więziennym nawet 
sekundy kompromisu. Nie wymienię 
mojego sprzeciwu i moich wyborów 
za „ciepełko” standardowej celi i 
„wolność” spacerów oraz przebywania 
pośród innych więźniów. Nie zamier-
zam stać się kolejnym, statystycznie 
normalnym osadzonym, kulącym 
się na widok służb więziennych, 
który „po cichu” odsiaduje swój 
wyrok, który odlatuje w halucynacje 
wywołane przez pigułki psychiatry-
czne, i daje się zniewolić hierarchii, 
dzielącej więźniów na „starszych 
weteranów” i nowo przybyłych. 
Podczas mojego dotychczasowego 
pobytu w więzieniu ujrzałam gęsto 
zaludnioną pustynię społeczeństwa 
więźniów. Tak jak wtedy gdy byłam 
wolna, tak i teraz, gdy znajduję się 
wśród murów, wciąż odrzucam każde 
społeczeństwo wzniesione na zniszc-
zeniu „Ja”, które imituje jego fałszywe 

idole, wyrzekając się autentyczności i 
starając przetrwać poprzez podążanie 
za społecznymi konwenansami.

Odrzucam samotny tłum, ubierający 
maski, ponieważ brak mu ducha aby 
pozostać sobą. Pozostaję przyjaciółką, 
towarzyszką i człowiekiem dla 
wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy 
zachowują swój wewnętrzny ogień. 
Wobec tych kobiet i mężczyzn, 
którzy wybrali niebezpieczną ścieżkę 
wilków zamiast pastwiska dla owiec. 
Gdy chodzi o nas wszystkich, an-
archistów działania, uwiezienie 
okazuje się niewystarczającą 
„karą”. Dlatego stosowane są kary 
dyscyplinarne, przenosiny i cele 
izolacyjne. Izolacja jest więzieniem 
wewnątrz więzienia. 24 godziny 
na dobę pozostajesz zamknięty w 
klatce z piętrowym łóżkiem, z toaletą 
znajdującą się w celi i czujnym okiem, 
pozostającej w zamkniętym obwodzie 
kamery (którą w końcu zdołałam 
przykryć prześcieradłem…). Tutaj 
w zamknięciu twoimi jedynym 
kochankami ppozostają myśli i 
wspomnienia. Tutaj w zamknięciu, 
dni i godziny saą zabijane, tracone 
i umierające, powolnie upływając, 
jedna za drugą…

Nie byłam jednak sama w ciągu 
tych 30 dni odosobnienia. Miałam 
bowiem po swojej stronie pewnych 
nietypowych i zachwycających gości, 
którzy przedostali się tu potajemnie 
i „przeszmuglowali” swoje treści, 
łamiąc tym samym izolację. Był 
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to więc piękny dzwięk wystrzałów 
Komórki Olga FAI/IRF, przeciwko 
Adinolfiemu, tej szumowinie z 
firmy nuklearnej (siostry i bracia, 
DZIĘKUJĘ wam za podarowany mi 
uśmiech), niepowtarzalny dzwięk 
ANFO (górniczy materiał wybuchowy 
– przyp.tłum.) oraz dynamitowych 
eksplozji w Ekwadorze, w Boliwii (siły 
dla aresztowanych towarzyszy), w 
Peru, dobre wieści od moich pojman-
ych braci Eata i Billy’ego z Indonezji 
(Eat, twoje słowa zawarte w liście 
dały mi siłę i odwagę), dymy pożarów 
wywołanych przez nowe Konspira-
cyjne Komórki Ognia FAI/IRF – 
Grecja (dzięki waszej woli i waszy-
makcjom, pokazaujecie, że wszystko 
trwa dalej), hasła i głosy wznoszone 
podczas wiecu pod więzieniem Dia-
vata, zorganizowanego przez ludzi, 
którzy przyszli okazać mi solidarność, 
teksty, plakaty, sabotaże (w Volos), 
podpalenia, które wygrawerowały w 
moim umyśle i sercu nieusuwalną 
frazę: „SOLIDARNOŚĆ pomiędzy 
anarchistami działania nie pozostaje 
tylko pustym gadaniem”…

30 dni w jednoosobowej celi i 
wychodzę, ale wilczyca drzemiąca 
wewnątrz mnie nie śpi, nie zgadza się, 
nie wybacza….

Olga Ekonomidou

członkini pierwszego pokolenia 
Konspiracyjnych Komórek Ognia – 

FAI/IRF

Anarchistyczni 
więźniowie 
solidarni z 
towarzyszką Olgą 
Ekonomidou 

Czwartek, 21 czerwca 2012

GDZIEKOLWIEK SPOJRZYSZ, PATRZ 
UWAŻNIE

Przemoc społeczna jest 
wszechobecna. Przez cały czas 

zmienia się, po prostu przybierając 
nowe formy.

Staje się kulą wbitą w ciało nastolatka 
lub wypalaniem lasów w imię rozwoju 
przemysłu i turystyki.

Jest wymazywaniem populacji w 
ekspansjonistycznych wojnach 
demokracji, lub obozem koncen-
tracyjnym dla tych, którzy umknęli 
śmierci.

Przybiera kształt strzykawki wbitej 
w żyłę nieletniej dziewczyny oraz jej 
własne zdjęcie widoczne na wielu 
ekranach, opublikowane 
zwyczajnie po to, żeby jej gwałciciele 
mogli poczuć się dumni.
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Staje się chemiczną wojną przeciwko 
demonstrantom oraz chemicznym 
narkotykiem w głowie więźnia szpi-
tala psychiatrycznego.

Jest nożem wetkniętym pomiędzy 
żebra emigranta lub (jeśli masz to 
„szczęście”) intensywną 8-godzinną 
produkcją dla twojego szefa.

Przybiera postać reklamy, pełnej 
białych, błyszczących uśmiechów, 
wywołanych posiadaniem zbędnych 
produktów, a także natarczywego 
wezwania do bierności i kompromisu, 
sączącego się od 8 rano z serwisów 
informacyjnych.

Jest nieustannym wznoszeniem now-
ych miast i fabryk oraz genetycznie 
modyfikowaną żywnością w naszych 
ciałach.

Staje się nauczycielską naganą 

dotyczącą twojego wyglądu oraz 
wyrokiem więzienia orzeczonym 
przez sąd.

Przybiera postać samotności, 
wewnątrz zaryglowanych aparta-
mentów oraz staje szaleństwem 
wywołanym przez grafik pracy, 
miażdżący twój czas na strzępy, 
staje się kamerami monitoringu 
nadzorującymi twoje otoczenie.

Jest materialną i duchową nędzą, a 
nawet kanibalizmem, popychającym 
cię przeciw osobom znajdującym 
wokół ciebie.

Staje się rozpaczą oraz niszczeniem 
samego siebie, lub samobójstwem 
popełnionym na jakimś placu 
głównym.

Jest latami spędzonymi w więzieniu i 
karami dyscyplinarnymi, biciem lub 
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izolatką przeznaczonymi dla tych, 
którzy mieli odwagę – własnymi 
poglądami i działaniami – zrobić coś 
o czym wielu tylko marzy, a co wielu 
dopiero będzie miało odwagę zrobić 
w niedalekiej przyszłości.

COKOLWIEK WIĘC MYŚLISZ, WEŹ 
POD UWAGĘ I TO:

„Uzbrój się i stań gwałtowny, pięknie 
gwałtowny, dopóki wszystko nie 
wybuchnie. Pamiętaj bowiem, że 
wszelka przemoc przeciwko tym 
zwolennikom nierówności jest w 
pełni usprawiedliwiona wiekami 
niekończącej się przemocy, której nas 
podporządkowywali”

[Mauricio Morales]

Siły dla anarchistycznej rewolucjon-
istki i członkini KKO, Olgi 
Ekonomidou, która jest przetrzymy-
wana w izolatce na terenie więzienia 
Diavata od 4 maja, oczekując na 
transfer karny do innego więzienia.

PRZECIWKO SPOŁECZEŃSTWU 
WZNOSZĄCEMU WIĘZIENIA
PRZECIW SPOŁECZEŃSTWU-
WIĘZIENIU
GNIEW i ŚWIADOMOŚĆ

Anarchistyczni jeńcy wojenni:

Dimitris Dimtsiadis
Babis Tsilianidis

Giannis Skouloudis
Sokratis Tzifkas

22 dzień drugiego 
procesu politycznego 
przeciwko 
Konspiracyjnym 
Komórkom Ognia 

22 czerwca, 2012

Towarzysze Giorgos Nikolopoulos, 
Michalis Nikolopoulos i Christos 

Tsakalos – w geście solidarności z 
Olgą Ekonomidou, która od 49 dni 
poddawana jest torturze izolacji w 
więzieniu Diavata – zażądali wstrzy-
mania procesu. Towarzysz Damiano 
Bolano przedłożył na piśmie to samo 
żądanie, nie stawiając się na rozprawie 
osobiście.

Sędziowie skontaktowali się z Min-
isterstwem Sprawiedliwości, by 
dowiedzieć się czegoś więcej na 
temat sytuacji Olgi oraz stanu jej 
przenosin do innego więzienia, 
które mają nastąpić gdy zakończy się 
jej pobyt w izolatce. Ministerstwo 
poinformowało, że wypuszczą ją z 
izolatki w ciągu kilku dni, po czym 
zostanie przeniesiona do żeńskiego 
więzienia w Tebach.

Powołując się na tę odpowiedź, 
sędziowie nalegali by kontynuować 
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proces. Towarzysze z Konspiracyjnych 
Komórek Ognia odmówili jednak 
udziału w posiedzeniu, mówiąc, że 
„proces będzie kontynuowany tylko 
i wyłącznie po wypuszczeniu Olgi z 
izolatki, gdy zostanie ona przenie-
siona i gdy będziemy mogli z nią 
osobiście porozmawiać, ponieważ 
Ministerstwo mówiło te same rzeczy 
już miesiąc temu.” Biorąc pod uwagę 
stanowczą odmowę oskarżonych, 
sędzia przewodniczący zmuszony był 
wstrzymać proces.

Następną rozprawę wyznaczono na 
Piątek 29 czerwca.

List Olgi 
Ekonomidou po 
zakończeniu 53 dni 
tortury izolacji

„Czas staje się „wiecznością”, to jakby 
myśleć i widzieć będąc unieruchomi-
onym, zamrożonym, czuć ale nie móc 
niczego dotknąć – czuć wszystko. 
Pamięć… wspomnienia, o tak!

Każda minuta, każdy pocałunek, 
każde imię, każde miasto w którym 
byłem wolny niczym ptak, pełen 
energii i marzeń, twórczy i aktywny, 
spiskowiec wolności, podburzający 
innych do działania, propagator. 
Wszystko to pamiętam i nikt ani nic 
nie zdoła mi tego odebrać…”

Gabriel Pombo Da Silva 
„Wspomnienia Przestępcy” 

- Wydawnictwo Czarnej 
Międzynarodówki 
(w przygotowaniu)

26 czerwca, po 53 dniach izolatki i 
mściwego działania władz w związku 
z moimi dyscyplinarnymi przenosina-
mi z więzienia w Tebach do więzienia 
Diavata, zostałam przetranspor-
towana do Koridallos ze względu na 
nadchodzący nowy proces, którego 
celem jest prześladowanie tekstu, 
jaki KKO napisała w solidarności ze 
skłotem Nadir. 

Reżimu izolacji nie przerwała czyjaś 
decyzja lecz okoliczności. Pon-
adto, każdy więzień jest tylko liczbą, 
każda liczba to jeszcze jeden papier 
zalegający w bezużytecznych stertach, 
piętrzących się na biurkach biurok-
ratów, który z łatwością może zostać 
zgubiony lub całkowicie pogrzebany i 
zapomniany. 

Dwa dni później zakomunikowano 
mi, że ponownie zostanę przeniesiona 
do Diavata, co oznacza powrót do 
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izolatki. 

Dlatego, piątkowym rankiem 29 
czerwca, w czasie gdy oczekiwała już 
na mnie moja „eskorta” (jednostki 
specjalne, gliniarze, grupa zadanio-
wa ds transferów), jednoznacznie 
oświadczyłam, że odmawiam udania 
się dalej, ani wracania dokądkolwiek, 
odmawiam uczestnictwa w ich grze. 

W takich sprawach lub im 
podobnych, taktyka państwa wygląda 
następująco. Zaczynają od starań by 
złamać twoje morale, przekonać, że 
jesteś w sytuacji bez wyjścia, w mar-
twym punkcie, a twoje decyzje i tak 
na nic się nie zdadzą, np mówią „nie 
ma innego sposobu” kończąc dobrze 
znanymi pogróżkami o przymusow-
ym transferze.

Rzecz jasna ich metody w niczym 
nie pomogły, nie ustąpiłam w swojej 
negacji ani o milimetr, wytrwałam 
też we własnych zamiarach. Poza 
wypływającym z głębi duszy 
postanowieniem oraz jasno doko-
nanymi wyborami, jeszcze jedna de-
cyzja pozostaje dla mnie czymś niek-
westionowalnym: by kontynuować 
zerwanie z systemem penitencjarnym.

Po długim zwlekaniu, magicznie 
pojawił się dokument ministerstwa, 
zarządzający moje przenosiny do 
Eleony w Tebach, co oznaczało 
zaniechanie mojego transferu do 
Diavaty, a więc pozostanie w Koridal-
los dl czasu aż zostanę umieszczona 

w Tebach. Obecnie znów jestem w 
więzieniu, gdzie rozpoczęłam tę całą 
„wędrówkę”.

Wydaje się, że 53 dni izolatki to 
bardzo dużo, że doznania związane 
z takim zamknięciem są jeszcze 
trudniejsze, jeszcze bardziej bolesne. 
Jednak historia więzień kryje w sobie 
przypadki izolacji, upokorzeń i tortur 
liczone w latach a nie dniach, przy-
padki jakim poddawano anarchistyc-
znych rewolucjonistów, a szerzej 
wszystkich nieposłusznych więźniów.

Faktyczna solidarność, napływająca 
zza murów, zdolna jest przezwyciężyć 
mentalnie każdą izolację, wszelkie 
tortury, podtrzymując i umacniając 
walkę. 

Wszystkie te gesty solidarności, wiece, 
listy i podpalenia, jak nieustępliwi 
włamywacze zakłócają izolacyjny 
kokon ciszy, rozświetlając go od 
wewnętrz. Od strzałów oddanych 
przez FAI w Genui po zamach na 
biuro Microsoftu w Marousi, doko-
nany przez Aspołeczne Zachowania – 
Międzynarodowy Front Rewolucyjny, 
topór anarchistycznej wojny nigdy nie 
został zakopany…

Zawsze w walce…

Olga Ekonomidou, członkimi KKO-
FAI-IRF
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“ 

Jakie formy przybierze to działanie? 

W istocie wszystkie - najrozmaitsze, 
podyktowane przez okoliczności, 

temperament oraz  środki będące w 
zasięgu. 

Czasem tragiczne, czasami 
zabawne, lecz zawsze odważne; czasem 

kolektywne, czasem czysto 
indywidualne, ta polityka czynu nie 

zaniedba żadnego dostępnego sposobu 
działania, żadnego wydarzenia życia pub-

licznego, aby podtrzymać żywego
ducha, rozpowszechnić i dać wyraz nieza-

dowoleniu, podsycać nienawiść 
do wyzyskiwaczy, ośmieszać rząd i 
eksponować jego słabości, a ponad 

wszystko dając przykład tu i teraz, zawsze 
budzić odwagę oraz radość 

buntowniczego ducha.

- Piotr Kropotkin, Duch Buntu
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