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Chcielibyśmy wyjaśnić, że pewne podziały i spory, do jakich dochodzi w łonie społecz-
ności anarchicznej, sa ̨ jak najbardziej zasadne, gdyż wielu określajac̨ych sie ̨ jako anarchi-
ści, całkowicie przeczy swoim deklaracjom, zachowujac̨ sie ̨niczym donosiciele i oszczercy.
Robia ̨ to, by osiag̨nać̨ w ten sposób własne cele, które jednak sa ̨ nie tylko rozbieżne z na-
szymi, ale wrec̨z sieg̨aja ̨ poziomu, na którym staja ̨ sie ̨ apolityczne i kontrrewolucyjne. (W
przypadku tych osób, wyjaśniamy, że każdorazowo, zależnie od okoliczności i własnego
bilansu sił, dobierzemy z naszego arsenału adekwatna ̨broń, przy pomocy której ich zaata-
kujemy. Tym razem używamy argumentacji politycznej.)

Wierzymy jednak, że uznanie donośnej wagi wspólnego działania, daje nam możliwość
unikniec̨ie silnych podziałów, pomimo rzeczywistych różnic politycznych. Nawet jeśli
praktyczna współpraca jest niemożliwa, można zachować dla siebie wzajemny szacunek,
unikajac̨ w ten sposób zerwania politycznych wiez̨i. W przypadku gdy nawet to nie
wchodzi w gre,̨ wówczas publicznie powinno sie ̨wyjaśnić przyczyny takiej sytuacji.

Oprócz odmienności każdego z nas, istnieje inna głeb̨oka strukturalna przyczyna takich
podziałów, stanowiac̨a rdzeń wielorakich problemów: jest nia ̨ lekceważenie podstawowej
organizacji. Organizacja oznacza przede wszystkim jasne stanowisko, świadomość własne-
go położenia, potencjał i wkład wnoszony przez każda ̨ grupe ̨ oraz zespół zgromadzenia
anarchicznego, a takżewyraźne określenie celu, jaki chce sie ̨osiag̨nać̨. Tragiczny brak tych
elementów, niesie z soba ̨dwa skutki: na poziomie wewnet̨rznym oznacza to, że wiek̨szość
uczestników różnych zespołów uchyla sie ̨ od odpowiedzialności za dane przedsiew̨ziec̨ie,
tworzac̨ dogodny grunt dla wszelkiej maści liderów, którzy na tle powszechnej inercji, wy-
bijaja ̨ sie ̨ dziek̨i własnej próżności i otaczajac̨ym ich pochlebcom, zaś pod wzgled̨em ze-
wnet̨rznym, praca nie przynosi efektów i grupa nie rozwija sie ̨ nawet na podstawowym
poziomie.

Co wiec̨ej, słynny amfiteatr, gdzie odbywa sie ̨ wiek̨szość zgromadzeń anarchicznych,
bardziej przypomina dekadencki parlament, pełen nudnych mówców, niż świat o którym
marzymy. Jak już pisaliśmy w naszym poprzednim komunikacie, uliczne rozdawanie ulo-
tek w świecie pełnym reklam, jest po prostu nieefektywne. Kłóci sie ̨to z naszymi własnymi
propozycjami, by każdego odbiorce ̨ traktować indywidualnie. Niestety w wiek̨szości przy-
padkówwidzi nas onna słabych pozycjach, niezdolnych do podjec̨ia podstawowych choćby
działań, co powoduje, że o ile nami nie gardzi, to bed̨zie sie ̨z nas śmiał. Tymczasem dobrze
zorganizowane zgromadzenie anarchiczne potrafiłoby przygotować ciag̨ wydarzeń, które
zakłóciłyby zwyczajny rytm codziennego życia, przedostajac̨ sie ̨ z naszym przesłaniem do
prywatnych sfer wielu obywateli, zmuszajac̨ ich wysłuchania naszego głosu.

Niech bed̨zie jasne, że powyższy krytycyzm nie dotyczy absolutnie wszystkich towarzy-
szy, należac̨ych do społeczności anarchicznej, ponieważ byliśmy także świadkami zauwa-
żalnych i znaczac̨ych działań publicznych.

W różnych okresach niestabilności systemu, kiedy próbuje on reformować pewne sekto-
ry lub w czasach kryzysu gospodarczego, możemy obserwować (indywidualny i powszech-
ny) „opór społeczny”. Stawiaja ̨go grupy, których interesy zostaja ̨bezpośrednio zagrożone
(takie jak robotnicy, poddani ciec̨iom płac), a także wielu innych, rzadko kiedy tworzac̨ych
spójna ̨wewnet̨rznie całość. Pod wpływem podjet̨ych ostatnio kroków ekonomicznych, na
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ulice ̨ wyległ tłum, by demonstrować, krzyczeć i skomleć, jak również ścierać sie ̨ z siłami
państwa. Wielu pozostało w domach płaczac̨, ponieważ ciec̨ia „to jedyny sposób w jaki po-
winno się postap̨ić”. Tłum ten tworza ̨ skrajnie odmienne elementy. Od śmiesznych i pater-
nalistycznych donosicieli po robotników, którzy doświadczajac̨ upadku pracy oraz końca
prosperity nowoczesnego kapitalizmu. Wyszli oni na ulice ̨ z zamiarem konfrontacji. Od
zwykłych komunistówpoprawdziwychkomunistów, brutalnie atakujac̨ych gliniarzy i ban-
ki. Drobnomieszczaństwo, które już wiec̨ej nie może kupować samochodów, kosztownych
ubrań oraz innych ludzi, które jeszcze wczoraj było spokojne i pokojowe, lecz dziś ogar-
niet̨e gniewem, niejasno zdaje sobie sprawe,̨ że „coś poszło nie tak”. Ludzi szukajac̨ych
zabawy oraz młodzieży rzucajac̨ej sie ̨ do uczestnictwa w ulicznych walkach. Rzecz jasna,
mieszaniny tych ludzi, nie można traktować jako jednej grupy.

Naszym zdaniem, buntownicy i anarchiści, działajac̨y w takich warunkach, powinni wy-
rażać swoje poglad̨y takie, jakimi one sa,̨ bez jakichkolwiek przebrań i ustep̨stw, obliczo-
nych na kreowanie milszego wizerunku oraz dopasowywanie sie ̨ do bieżac̨ych wypadków.
Uczestnictwo we wszelkich wydarzeniach wymaga od nas zachowania własnej nietoleran-
cyjności, musimy podtrzymywać charakteryzujac̨a ̨ nas postawe ̨ ataku, nie pozwalać sie ̨
wchłonać̨ pokojowym i reformistycznym zamiarom różnorodnej masy (nasze odrzucenie
jest jak najbardziej potrzebne). Wierzymy bowiem, iż perspektywa rewolucyjna, powstaje
i jest atrakcyjna właśnie dla wielu ich uczestników, którzy maja ̨ dość już wszelkich ośli-
zgłych pozerów. Konflikt, a wraz z nim obraz faktycznie rozbitego pokoju społecznego,
dostarcza doświadczeńmłodym i nie tak znowumłodym ludziom. Z drugiej strony, to idio-
tyczne, kiedy anarchiści maskuja ̨ swoje poglad̨y aby dopasować sie ̨do wydarzeń, jak robia ̨
to na przykład anarchiści, protestujac̨y przeciw ciec̨iom płac oraz zwolnieniom pracow-
ników, co oznacza, że ich spór staje sie ̨ jedynie cześ̨ciowy. Równie idiotyczne jest mówie-
nie o wszystkich tych ludziach, jako o „masach rewolucyjnych”, podobnie jak oklaskiwa-
nie zamieszek, tylko dlatego, że bierze w nich udział duża liczba ludzi (fetyszyzm ilości).
Ponieważ, bez wzgled̨u na niestabilność systemu, (która jak już wspomnieliśmy, czasem
ma miejsce, a czasem nie, która niekiedy sie ̨ zaostrza, innym zaś razem zostaje po prostu
rozbrojona rozmaitymi metodami, nie przynoszac̨ wcale żadnych jednoznacznych rezul-
tatów) otóż bez oglad̨ania sie ̨ na to wszystko, sad̨zimy, że nasza walka i tak pozostaje tym
czym jest, posiadajac̨ swoja ̨wartość bez oczekiwania na zamieszki, w których mielibyśmy
po prostu brać udział, ani wyczekiwania na jakieś konkretne, dojrzałe warunki.

Jeśli chodzi o towarzyszy-buntowników to realia prawdziwej wojny oznaczaja ̨ budowe ̨
organizacji lub też niezbyt chwalebny fakt uwiez̨ienia. W tym przypadku, kwestia organi-
zacji zyskuje zasadnicze znaczenie, o czym nie ma nawet potrzeby wspominać. Podejmu-
jac̨ wysiłki wzmocnienia i ponownego rozpalenia ataków partyzanckich nie wystarczy po
prostu uderzać w cele. Musimy analizować rozwój tych ataków na przestrzeni czasu, aby
zyskały dziek̨i temu na skuteczności. W przeciag̨u ostatnich dwóch lat powstały, zadziała-
ły i rozwineł̨y sie ̨organizacje rewolucyjne. Ulepszenie systemu demokratycznego automa-
tycznie pociag̨neł̨o za soba ̨ulepszeniawewnet̨rznegowroga państwa. Kluczowa ̨role ̨w pro-
cesie historycznego rozwoju grup partyzanckich odegrały Wydarzenia Grudniowe, które
pozostawiajac̨ po sobie spuścizne ̨doświadczeń oraz dziedzictwo historyczne, doprowadzi-
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ły wielu nowych bojowników do przekształcenia rewolucyjnej przemocy w rewolucyjna ̨
świadomość. Wielu ludzi zorganizowało sie ̨ i zaczeł̨o działać w grupach wywrotowych, a
ich punkt widzenia i praktyka rozpowszechniły sie.̨

JednakweWrześniu 2009 zaczał̨ sie ̨nowy rozdział. Policja dokonała nalotunadom jedne-
go z towarzyszy. Pociag̨neł̨o to za soba ̨ aresztowania i uwiez̨ienia oraz wydanie kolejnych
nakazów. Mieliśmy także okazje ̨ obserwować rozmaite zachowania pewnych osób. Jedni
z nich wykazali sie ̨ przyzwoitościa,̨ inni okryli sie ̨ hańba.̨ Nie chcemy jednak teraz stresz-
czać tamtych wydarzeń, wspominamy o nich, gdyż chodzi nam o ówczesna ̨ postawe ̨ grup
i substruktur środowiska stanowiac̨ego ich fundament, które niespodziewanie zaprzesta-
ły swoich działań. Chodzi nam też o nasza ̨ własna ̨ krytyke ̨ i samokrytyke.̨ W najszerszym
ujec̨iu, skupienie sie ̨ policji na pewnych osobach i sytuacjach tłumaczyłoby dlaczego pod-
palenia gwałtownie ustały. Gdyby jednak był to jedyny powód z pewnościa ̨nie podejmowa-
libyśmy sie ̨żadnej krytyki w tekście takim jak ten. Uważamy, że poza prześladowaniami ze
strony policji, powodem był także rozprzestrzeniajac̨y sie ̨ strach lub inaczej mówiac̨ brak
sumienia oraz intelektualne nadec̨ie z którego później uszło powietrze. Swoja ̨role ̨odegra-
ły także brak konsekwencji i podstaw organizacyjnych, znikniec̨ie przednich „kolumn”,
które pozostawiło po sobie zgliszcza, a wreszcie pasywni uczestnicy, którzy gdy jedyna ̨
bronia ̨pozostało ich własne Ja, okazali sie ̨ niezdolni do kontynuowania działań w nowych
warunkach.

Na koniec należy wymienić też brak materialnej oraz politycznej infrastruktury. Oczy-
wiście gdy mowa o technicznym i materialnym zapleczu, należy pamiet̨ać, że nie uczestni-
czyliśmy w każdej grupie, by móc poznać jakim „know-how” dysponowała ani jaki rodzaj
wsparcia udało jej sie ̨ uzyskać, dlatego chcemy jedynie zaznaczyć, że silna cheć̨ działania
powinna iść w parze z organizacja ̨oraz nieustannie daż̨yć do rozwoju siły swoich uderzeń.
Powinna również zapewnić każdej jednostce możliwość obrony jej wyborów, nawet w naj-
trudniejszych warunkach.

Jeśli chodzi o polityczne braki w infrastrukturach to pozostaje dla nas oczywiste, że bio-
rac̨ pod uwage ̨ to co działo sie ̨ od Września 2009 aż do dzisiaj, nacisk polityczny wywiera-
ny przez publiczne akcje solidarności z uwiez̨ionymi i poszukiwanymi buntownikami był
minimalny. Dodatkowo, społeczność anarchiczna, pozostajac̨ zwiaz̨ana z publicznie otwar-
tymi formami walki, nieszcześ̨liwie egzystuje w „fatalnym zwiaz̨ku” pomied̨zy bezsensem
istnienia a brakiem świadomości, krótko mówiac̨, ma długi jez̨yk. Udzielanie policji infor-
macji, wystawiajac̨ych pewne osoby, prowadzi do tak poważnych skutków, że zachowa-
nie to staje sie ̨ równoznaczne z donosicielstwem. Rozczarowanie nowych osób wywołane
wymienionymi wyżej licznymi problemami otwartej anarchicznej społeczności w połac̨ze-
niu z dezaprobata ̨ jaka ̨ okazuje ich działaniom duża jej cześ̨ć, prowadzi do stopniowego
uniezależniania sie ̨ grup partyzanckich od wiek̨szości otwartych sposobów działania, co
owocuje rozczłonkowaniem sił rewolucyjnych i w efekcie słabniec̨iem anarchicznej dzia-
łalności. Podsumowujac̨, chociaż ta świadoma izolacja ma swoje uzasadnienie, uważamy ja ̨
za niewłaściwy kierunek.

Jesteśmy zdania, że najważniejsza ̨ bronia ̨ każdego anarchisty jest myślenie krytyczne
opierajac̨e sie ̨na politycznych kryteriach, pozwalajac̨e na odrzucanie wszystkiego co prze-
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ciwskuteczne i kontrrewolucyjne. Zamiast rezygnacji i wrogości proponujemy dialekty-
ke ̨ rewolucyjna,̨ zamiast powszechnej unifikacji, koordynowanie grup politycznych i poli-
tycznej fermentacji każdego składnika. Ostatnie linijki moga ̨ zostać odebrane jako czysta
teoria, nie możemy jednak postap̨ić inaczej, gdyż sprawy maja ̨ sie ̨ dokładnie tak jak na-
pisaliśmy. Charakteryzuje to nasza ̨ mentalność, dziek̨i której możemy interweniować w
procesy społeczne, czekajac̨e na materializacje ̨ naszego eksperymentu za pośrednictwem
działania.

Hartujemy nasze braterskie zwiaz̨ki, stajemy jeden obok drugiego, tworzac̨ obopólne
wiez̨y krwi. Uznajac̨ własna ̨ odmienność, szanujemy sie ̨ i traktujemy na równi. Staramy
sie ̨ wzmacniać, czerpiac̨ z pozytywnych stron naszych towarzyszy, nie tracac̨ przy tym
poczucia własnej indywidualności. Poddajemy sie ̨ wzajemnej krytyce, ale też poprzez sa-
mokrytyke ̨ sami rozpoznajemy własne błed̨y, daje nam to siłe ̨ jako jednostkom, a także
wzmacnia rewolucyjny postep̨ naszej grupy. Żyjemy bez hierarchii już dziś, a nie w odle-
głej i niepewnej przyszłości, która może nigdy nie nadejść.

Wprowadzamyw życie swoje negacje, proponujac̨ nieustanne oraz nieprzejednane dzia-
łanie rewolucyjne tu i teraz, bez wahań oraz wymówek. Uzbrajamy własne pragnienia i
oczekujemy kolejnego aktu wojny. Zajmujac̨ pozycje napastnika, nie ustajemyw niezmien-
nychwysiłkach indywidualnego i kolektywnego rozwoju. Zwściekłościa ̨zwalczamywroga,
wywołujac̨ niepokoje i zakłócenia, bez ustanku, aż do ostatecznego zwycies̨twa. Honoruje-
my rewolucyjna ̨ opcje ̨ stałego ataku na państwo, znamy konsekwencje i gotowi jesteśmy
cierpieć z honorem oraz godnościa.̨

Opadamy tuż na wprost przeciwnika, obracajac̨ klepsydre ̨czasu, czekajac̨ na chwile ̨eks-
plozji i uwolnienia naszego antyautorytarnego zegara. Pogłeb̨iamy wojne,̨ śledzac̨ ewolu-
cje ̨ wroga, a przygotowujac̨ nastep̨ne uderzenie staramy sie ̨ odnaleźć jego słabe punkty.
Oto ścieżka jaka ̨ postanowiliśmy żyć i przemierzać.

Nasłuchujemy „okrzyków wojennych” nowych bojowników, którzy staja ̨po naszej stro-
nie w tej Rewolucyjnej Wojnie, zachec̨amy ich do samoorganizowania i ataków na zgni-
łe normy systemu. Organizujcie sie,̨ szukajcie nowych perspektyw dla waszego działania,
wymieniajcie wiedza ̨ techniczna ̨ i doświadczeniem, nie popadajcie w samozadowolenie,
rozpoznawajcie obszary stagnacji i pobudzajcie je do rozwoju. Stawiajcie nowe wyzwania
waszym słabym stronom. Utrzymujcie dyskretny kontakt i ponawiajcie wasze spotkania,
by przygotowywać nastep̨ny atak.

Wszystkim młodym, poszukujac̨ym własnej drogi, proponujemy, abyście nadali własne-
mu życiu dynamiki i bojowości, w obszarach na których jesteście aktywni. Okupujcie swo-
je szkoły i niszczcie je, czerpiac̨ przyjemność z tej destrukcji. Atakujcie informatorów i
reprezentujac̨e was demokratyczne robaki, usiłujac̨e podstep̨nymi metodami przywrócić
normalność. Atakujcie waszych rodziców, którzymówia,̨ że was rozumieja,̨ lecz podkreśla-
ja,̨ iż nie jest to właściwy sposób reakcji, sugerujac̨ abyście zwrócili sie ̨ ku reformizmowi i
bezpiecznym metodom działania (np. siedzac̨y protest, petycje podczas okupacji, pokojo-
we protesty). Generalnie wzywamy młodych ludzi do uderzenia w ich instytucjonalnych
przedstawicieli oraz w każdego, kto podminowuje ich życie. Burzcie i dołac̨zajcie do bitwy,
niszczac̨ zjawiskowe piek̨no miasta. Zakłócajcie normalność i społeczna ̨ apatie.̨ Czytajcie
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ksiaż̨ki i dyskutujcie. Odnajdujcie inne osoby, bliskie waszym poglad̨om, by razem wzmoc-
nić wasze siły. Realizujcie pragnienia, to wy jesteście szefami waszego życia.

Każda grupa rewolucyjna powinna studiować i analizować akcje oraz teksty pozostałych
grup z całego świata, aby wykorzystać przydatne elementy ich działań i jez̨yka do wzboga-
cenia oraz rozwoju własnej skuteczności. Poczynajac̨ od kwestii czysto operacyjnych, ty-
czac̨ych sie ̨ tego jak zorganizowany był dany atak partyzancki oraz informacji materialno-
technicznych, na zapatrywaniach politycznych na dana ̨kwestie ̨ skończywszy. Oczywiście
nie możemy zapominać że nowa ̨miejska ̨wojne ̨ partyzancka ̨ kształtuja ̨ nie tylko warunki
w jakich ona sie ̨pojawia, ale także czas imiejsce gdzie sie ̨rozwija. Na całym świecie istnieja ̨
rozmaite, odmienne grupy buntowników, jedne o poglad̨ach politycznych zbliżonych do
naszych, inne nie. Pojec̨ia partyzantki nie jest zatem wcale tak jednoznaczne, dlatego, za-
znaczamy, że mówiac̨ o niej mamy namyśli rewolucyjna ̨partyzantke ̨anarchistyczna,̨ bun-
towników i niektóre inne grupy o pewnych buntowniczych właściwościach, a nie drużyny
paramilitarne wchodzac̨e w skład armii czy po prostu [reakcyjne] grupy paramilitarne.
Od maoistowskich rebeliantów w górach Chin czy palestyńskich buntowników po anarchi-
stycznych towarzyszy w Chile i Argentynie. Od narodowo-wyzwoleńczych grup w rodzaju
ETA (mimo, że ostatnio skapitulowali) po rebeliantów w Meksyku. Rzecz jasna nie ulega
wat̨pliwości, że z palestyńskimi rebeliantami nie łac̨zy nas zbyt wiele, różnice sa ̨ogromne.
Niemniej jednak, jesteśmy im dłużni szacunek za ich postawe ̨pełna ̨godności, wybór życia
w zagrożeniu, jakie jest cena ̨za wiernośćwłasnej rewolucyjnej wizji, mimo że ichmarzenia
dalekie sa ̨ od naszych. Co wiec̨ej, studiujac̨ i analizujac̨ działania grup o innej platformie
politycznej, możemy wychwycić ciekawe elementy, które okaża ̨ sie ̨ przydatne w naszych
własnych warunkach rewolucyjnych.

Wojna w każdym zakat̨ku planety, poza lokalnymi wojnami domowymi, wtrac̨a naszych
towarzyszy za kraty, pozostawia po sobie zabitych w walce oraz towarzyszy, kontynuuja-̨
cych walke ̨ o nasze uwolnienie. To właśnie tu pojawia sie ̨ kwestia mied̨zynarodowej soli-
darności, zdolnej przezwycież̨ać granice i państwa, internacjonalizujac̨ opór i przybliżajac̨
nas do innych bojowników na całym świecie. Gdziekolwiek uwiez̨iony zostaje towarzysz,
oznacza to cios zadany naszym siłom rewolucyjnym, a także powód do dalszego kontynu-
owania wojny. Aresztowanie anarchistów w Chile, jakie miało miejsce w Sierpniu w zwiaz̨-
ku ze sprawa ̨ „caso bombas” było finansowane także przez państwo greckie, co tym bar-
dziej nie pozwala nam przejść obojet̨nie obok tej sprawy. Chilijscy towarzysze z mroków
swojej nielegalności (z kryjówek Ameryki Łacińskiej) zaprzeczaja ̨ jakoby którykolwiek z
aresztowanych brał udział w ich grupach partyzanckich, a także biora ̨ na siebie pełna ̨ od-
powiedzialność za bomby podkładane pod rozmaitymi kapitalistycznymi i państwowymi
celami. Pozostajemy w pełni solidarni z ich grupami:
FUERZAS AUTONÓMICAS Y DESTRUCTIVAS LEÓN CZOLGOSZ, BANDA ANTIPATRIO-

TA SEVERINO DI GIOVANNI, FEDERACIÓN REVUELTA 14F – BRIGADA GAETANO BRE-
SCI, BANDA DINAMITERA EFRAÍN PLAZA OLMEDO, MIGUEL ARCÁNGEL ROSCIGNA,
TAMAYOGAVILÁN, ANTONIO ROMÁNROMÁN, COLUMNADURRUTI, CARAVANAS ICO-
NOCLASTAS POR EL LIBRE ALBEDRÍO.

6



Pozdrawiamynaszych anarchicznych towarzyszywArgentynie, którzy swoimi nowator-
skimi działaniami wnosza ̨wkład w rozwój rewolucyjnej perspektywy. Sa ̨ to napady rabun-
kowe, za które odpowiedzialność wzieł̨y „Jad̨ra Rewolucyjne, Brygada Luciano Arruga,
Jad̨ro im. Diego Petrissansa, Jad̨ro im. Leandro Morela, Jad̨ro im. Juana Bianchiego,
Kolektyw 22 Sierpnia, Jad̨ro im. Simona Radowitsky’ego”. Wywłaszczenia broni z po-
licyjnych posterunków przez „Jad̨ra Juan Bianchi, Jad̨ra Heroes de la Semana Tragic,
Brigade Luciano Arruga” jak również rabunek we francuskim Carrefourze, na znak soli-
darności z francuskimi Romami, dokonany przez „Brygade ̨ Luciano Arruga – Brygade ̨
Bohaterów 1917”. Nie zapomnieliśmy także o towarzyszach aresztowanych w Szwajcarii,
którzy zamierzali wysadzić centrum nanotechnologii należac̨e do IBM. Powyższe przykła-
dy sa ̨ oczywiście wybiórcze, w tekście takim jak ten nie da sie ̨ streścić wszystkich nazw i
grup.

Stajemy u boku każdego towarzysza kontynuujac̨ego własna ̨ cześ̨ć naszej wspólnej wal-
ki, zaostrzamy swoje działania i wznosimy mosty solidarności, łac̨zac̨e nas z bojownikami
całego świata. W tym celu, dokonujac̨ wkładu w ten proces, zobowiaz̨ujemy sie ̨ tłumaczyć
nasze oświadczenia na inne jez̨yki.

Dziś, gdy wielu towarzyszy znajduje sie ̨ w wiez̨ieniach lub jest poszukiwanych, solidar-
ność osłabła i straciła na znaczeniu. Słyszymy jak niektórzy mówia ̨ o legalistycznych me-
todach, z uwagi na bezprecedensowa ̨ (!) wojne ̨ przeciw buntownikom, z uwagi na jej kozły
ofiarne oraz niewinnych altruistów, którzy trafili pod nóż klasowo-społecznej wojny, pod-
czas inwazji sił władzy. I oczywiście obserwujemy „ich solidarność”, bed̨ac̨a ̨niczym innym
jak kolejna ̨ odmiana ̨ chrześcijańskiego współczucia. Sami jednak nie czujemy sie ̨ nikomu
nic dłużni, ani nikt nie jest dłużny niczego nam.

Od naszego wroga spodziewamy sie ̨ najgorszego i on tego samego spodziewa sie ̨ od nas.
w ten sam sposób budujemy nasze zwiaz̨ki solidarności, to znaczy w oparciu o dwukierun-
kowo anarchiczna ̨ i wolna ̨ relacje ̨ (czy to przyjacielska,̨ czy to wroga)̨. Nasze przyjaźnie
sa ̨ rewolucyjne, a to oznacza, że każdy ruch solidarności, również musi być rewolucyjny i
agresywny, jego uczestnicy musza ̨ zaogniać wojne ̨ z naszym wspólnym wrogiem.

Dlatego też, jeniec wojenny przyjmie nasza ̨ solidarność dopiero wtedy, gdy bed̨zie ona
dokładnie służyła powyższym celom. Rewolucyjna solidarność adresowana jest do szcze-
rych, autentycznych i uczciwych buntowników, którzy sa ̨ silni i podtrzymuja ̨ swoje bun-
townicze wybory, od samego poczat̨ku do samego końca. Jest adresowana do tych, którzy
nie rozglad̨aja ̨ sie ̨ za alternatywnymi rozwiaz̨aniami, oferowanymi przez legalistyczna ̨ lo-
gike,̨ zajmujac̨ zamiast tego pozycje ̨wilka, a nie owcy. Oczywiście, oprócz ich postawy, pa-
miet̨amy również o tym, że jednoczy nas wspólny lub bliski system wartości oraz to samo
postanowienie o wstap̨ieniu na droge ̨walki.

Wreszcie, uważamy, że odmawianie komuś solidarności z powodu osobistych różnic jest
powodem do wstydu i czymś kontrrewolucyjnym. Zarówno w indywidualnym jak i kolek-
tywnym procesie rewolucyjnego rozwoju nie ma miejsca na polityczne gierki i spiski. I
właśnie w interesie tego rozwoju postanowiliśmy, jako wojownicy nieortodoksyjnej woj-
ny, rozsiać ogień i poczucie zagrożenia w gniazdach wroga.
Kontynuujmy wojenne starcie…
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Mówiac̨ konkretnie, bierzemy odpowiedzialność za podpalenia:

• pojazdów Państwowej Spółki Energetycznej

• dwóch aut prywatnych, należac̨ych do ateńskich gliniarzy

• furgonetki UPS

• Ateńskiej Firmy ISI Hellas S.A. w Atenach

Do ataku na Państwowa ̨ Spółke ̨ Energetyczna ̨na aleji Kapodistriou zainspirował nas to-
warzysz Giannis Skouloudis (patrz TU), który za podpalenie jednego z jej pojazdów, prze-
bywa obecnie w wiez̨ieniu. W zwiaz̨ku z jego akcja ̨ poszukiwana jest również czwórka in-
nych towarzyszy [obecnie zostali już aresztowani i skazani, o wyrokach przeczytasz TU – przyp.
tłum], którzy zdecydowali sie ̨ zbiec i zeszli do podziemia, o czym zakomunikowali w swo-
im liście, podtrzymujac̨ własne wybory i analizujac̨ swoje poglad̨y na wielotorowy proces
walki.

Ponadto, nie zapomnieliśmy, że na tej konkretnej spółce ciaż̨y ogromna odpowiedzial-
ność za wzrost kapitalizmu i ogólny rozwój cywilizacji, niszczac̨ej sama ̨siebie oraz nature.̨
Członkowie naszego zespołu, dyskretnie przedostali sie ̨ na plac przed budynkiem i umie-
ścili tam dwa ładunki zapalne o dużej mocy.
Nastep̨nie rozpłynel̨i sie ̨ w ciemnościach, ochrona stróżujac̨a w budynku nie miała naj-
mniejszych szans, by ich dostrzec. Gdy personel bezpieczeństwa zauważył ogień i eksplo-
zje ̨ było już za późno…

Z kolei identyfikacja prywatnych aut gliniarzy nie stanowi dla nas poważniejszego pro-
blemu, ponieważ nie maja ̨ oni oporów, by także po pracy chodzić w swoich charaktery-
stycznych niebieskich spodniach. Cowiec̨ej, podłożeniemałego 1,5 litrowegomechanizmu
jest równie łatwo co skuteczne… !

Słyszac̨ doniesienia o najnowszych wydarzeniach dotyczac̨ych sprawy Konspiracji Ko-
mórek Ognia, chcieliśmy sie ̨ sprzeciwić bastardom z wydziały antyterrorystycznego, pod-
palajac̨ pojazd, należac̨y do firmy szybkobieżnego transportu (UPS), w tym samymmiejscu
i czasie gdy poszukiwali oni okolicznych „terrorystów”.

Wreszcie, atakujac̨ firme ̨ produkujac̨a ̨wyposażenie wojskowe „Mied̨zynarodowe Syste-
my Współdziałania Hellas SA” pragnel̨iśmy ostrzec kolaboratorów państwa chilijskiego
oraz samo państwo chilijskie, a także przesłać wyrazy solidarności aresztowanej i uwiez̨io-
nej 14 bojowników, pod zarzutami buntowniczych ataków. Z towarzyszami w Chile łac̨za ̨
nas podobne idee oraz wartości, z tego wzgled̨u aktywnie odpowiedzieliśmy na ich apel
o solidarność. Ta konkretna firma brała udział w Mied̨zynarodowej Wystawie Aeronau-
tycznej, pozostajac̨ej na usługach chilijskich sił zbrojnych. Wystawa przyciag̨neł̨a wiele
osobistości rzad̨owych, wojskowych i dyplomatycznych. To jednak nie wszystko. Ta firma
aktywnie uczestniczyła w globalnym obrocie sektora produkcji militarnej, konsekwentnie

8



wspierajac̨ kapitalistyczne wojny od 1991 roku, stanowiac̨ego date ̨ jej powstania.
Zatem, tuż przed wschodem słońca jeden z towarzyszy zbliżył sie ̨ do jej budynku i umie-
ścił w wejściu walizke ̨ wypełniona ̨ mechanizmami, zawierajac̨ymi wiele litrów benzyny,
po czym zniknał̨, pozostawiajac̨ po sobie jedynie popioły zniszczenia.
P.S.Wzwiaz̨ku z ostatnimi wydarzeniami w sprawieKonspiracyjnych Komórek Ognia

jesteśmy bardzo dumni z naszych zbuntowanych towarzyszy Panagiotisa Argirou, Gera-
simosa Tsakalosa i Harisa Hatzimichelakisa. Przesyłamy im braterskie pozdrowienia i
obiecujemy,
że tak dalece, jak jesteśmy do tego uprawnieni, bed̨ziemy zatruwać strachem, powietrze,
którym oddycha nasz wróg.

Dedykujemy tym towarzyszom powyższe podpalenia.
Wzywamywszystkich buntownikównaszych czasów do kontynuowania wojny po obu stro-
nach murów.
SOLIDARNOŚĆ Z KAŻDYM PRZYZWOITYM JEŃCEM WOJENNYM

CZEŚĆ LAMBROSOWI FOUNDASOWI – CZŁONKOWI WALKI REWOLUCYJNEJ
Mied̨zynarodowa Sieć Rewolucyjna

Aspołeczne Zachowania na rzecz Rozprzestrzeniania Rewolucyjnego Terroryzmu
Komórka Akcji Anarchistycznej
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