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Το Terror Zone είναι έντυπο δρόμου/πάρκου/πλατείας,
δε θα το βρεις στο facebook ούτε στο indymedia,
δε θα το βρείς σε επαναστατικές επετείους
ούτε σε “δράσεις” που γίνονται για τις κάμερες,
άμα ψάχνεις να το βρεις σε κομματικά γραφεία
και επίσημους θεσμούς είσαι και πολύ ούφο,
γενικά δε θα το βρεις στην πλευρά των αφεντικών και του κράτους.
-Καλά, και πού στο διάολο θα το βρω;
-Άσε ρε, άμα είναι θα σε βρει αυτό!

Π Ο Λ Υ Κ Ω Λ Ο Π Α Ι Δ Ο Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ!
Κανονικά δε θα άξιζε να σχολιαστεί αν ακουγόταν μόνο από τους συνήθεις
ύποπτους, αλλά επειδή το φάγαμε στη μάπα ακόμη κι από ανθρώπους που
θεωρούμε κορμιά, φίλους ή συντρόφισσες, αναγκαστικά θα ασχοληθούμε λίγο.
Φαίνεται σαν να έχουν συνεννοηθεί όλοι να λένε ότι στις εκλογές θα βγει ο
Μητσοτάκης και θα μας πατάξει αλύπητα, θα μας γεμίσει μπάτσους, θα μας
κλείσει τις καταλήψεις, θα μας βάλει να δουλεύουμε 8 μέρες τη βδομάδα και θα
μας ακριβύνει τις μπύρες. Με μια πιο προσεκτική ματιά βέβαια, αυτές οι
συμφορές μας έχουν ήδη βρει εξαιτίας των ίδιων ακριβώς ανθρώπων που μας
ζητάνε να τους ψηφίσουμε "για να μη βγει η δεξιά". Η πρώτη και δεύτερη φορά
αριστεροακροδεξιά κυβέρνηση δεν τους εξαφάνισε κιόλας τους μπάτσους, δεν
εκκένωσε λίγες καταλήψεις, και τέλος όσοι δουλεύαμε ήδη εξαήμερα και
εφταήμερα σε μαύρες σκατοδουλειές συνεχίζουμε να το κάνουμε. (Για να μην
αναφέρουμε τι έχει κάνει με τους μετανάστες ή με την επιθετική εξωτερική
πολιτική του ελληνικού κράτους ενώ κλαίγεται ότι φταίνε οι τούρκοι, το νατο, οι
γερμανοί, οι εσκιμώοι.)
Οι αριστεροί αυτής της κωλοχώρας έτσι κι αλλιώς από αυτό το πράγμα βγάζουν
μεροκάματο εδώ και δεκαετίες: να μετατρέπουν τα ζόρια των από κάτω σε
ζήτημα ψήφου. Η πρόταση "ο Κυριάκος θα μας ξεσκίσει" σημαίνει βασικά
"ψηφίστε εμάς να σας σώσουμε". Τότε γιατί οι δικοί μας και οι δικές μας το
επαναλαμβάνουν, τι απέγινε το όχι στις εκλογικές αυταπατάτες; Δεν
κατηγορούμε τις φίλες και τους συντρόφους μας ότι έγιναν με τη θέλησή τους
διαφημιστές του συριζα ή οποιωνδήποτε άλλων απατεωνίσκων. Πρόκειται για
άλλου είδους κλασσική περίπτωση βλάβης: για να εξηγήσουμε τον κόσμο
γύρω μας βασιζόμαστε είτε στις ιδεολογίες των αριστερών είτε στις παπαριές των
δημοσιογράφων, δηλαδή των υπαλλήλων των ίδιων αφεντικών και του ίδιου
κράτους του οποίου μας αρέσει να λέμε ότι είμαστε εχθροί. Φυσικά, οι
δημοσιογράφοι δεν πληρώνονται για να μας βοηθάνε να κοντράρουμε τους
εργοδότες μας ούτε οι αριστεροί αμοίβονται από το κράτος για να μας οδηγήσουν
στην επανάσταση.
Σκοπός αυτού του διπλωμένου παλιόχαρτου που παριστάνει το πολιτικό έντυπο
δρόμου είναι ακριβώς αυτός: να βοηθήσει στο να φτιάξουμε δικές μας συλλογικές
απόψεις με βάση τη δική μας καθημερινή εμπειρία σαν εργάτες, σαν άνεργοι, σαν
κανονικά υποκείμενα που κυκλοφοράνε στον πραγματικό κόσμο τέλος πάντων.
Νομίζουμε ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορούμε να παλεύουμε για πράματα που
μας αφορούν χωρίς να πέφτουμε στην παγίδα να δουλεύουμε τσάμπα για
λογαριασμό των εχθρών μας. Μπορεί να έχετε ακούσει να το λένε Αυτονομία.
Βασικά ένα διπλωμένο Α4 είναι, μην περιμένετε και θαύματα.

Βασικά, όταν θα διαβάζετε αυτό οι εκλογές θα έχουν ήδη γίνει.
Λίγο μας ενδιαφέρει, αφού δε φιλοδοξούμε να πείσουμε κανέναν ούτε
να προσηλυτίσουμε καινούριους πιστούς. Αυτά που λέμε και κάνουμε
απευθύνονται σε όσες και όσους ήδη νιώθουν ότι το εκλογικό πανηγύρι
δεν έχει να τους προσφέρει τίποτα. Όπως νιώθουμε κι εμείς άλλωστε.

Πάρτυ; Πάρτη!

Το ερχόμενο Σάββατο μια παρέα φίλων οργανώνουμε ένα πάρτυ
χύμα σε κεντρικό σημείο της πόλης.
Δεν έχουμε πάρει ούτε θα ζητήσουμε άδεια από κανέναν, αφού
οι δρόμοι, οι πλατείες και τα πάρκα αυτής της πόλης ανήκουν σε μας
που τους δίνουμε ζωή αράζοντας και κυκλοφορώντας σ'αυτά.
Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν ούτε έσοδα ούτε έξοδα. Η επιλογή μας να
μην λειτουργήσουμε μπαρ αλλά να φέρνει ο καθένας ότι γουστάρει να πιει
μας απαλλάσσει από λογικές τύπου “οικονομικής ενίσχυσης”, δηλαδή
παίζω μουσική που γουστάρει ο κόσμος για να έχει πιο πολύ κόσμο κλπ.
Τι σκατά, κι εμείς κόσμος είμαστε, για μας το κάνουμε κι ας έρθει όποιος
θέλει!
Ο κύριος σκοπός είναι να βρεθούμε και να περάσουμε καλά μαζί με όσες
και όσους μοιραζόμαστε τα ίδια ζόρια, τα ίδια γούστα, τις ίδιες ανησυχίες
και την ίδια θέση σε αυτό τον παλιόκοσμο. Πρώτον γιατί το να βρισκόμαστε
μας κάνει πιο δυνατούς, δεύτερον γιατί κάνει τους εχθρούς μας
- αφεντικά, μπάτσους, φασίστες, νοικοκυραίους, ρουφιάνους, σεξιστές
και λοιπούς ελληνορθόδοξους - να ανησυχούν. Ανησυχήστε ρε!

“ΚΡΑΙ-ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ”
SUMMER KATRAKYLA PARTY ! ! !

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-7-2019 μετά τις 23:01
Παραλία Αλεξ/πολης απέναντι από τη μεραρχία
(μέρος “αποβάθρα” για τους παλιούς)
Φιλιά, ρετσίνα, λαϊκό break dance
και άλλες εκπλήξεις !

