
Τεύχος 2 - Σεπτέμβρης 2019 Αλεξανδρούπολη

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!

Ψήφισε η μάνα μου
 Νέα Δημοκρατία;



Την περασμένη Δευτέρα άλλη μια δολοφονία μεταναστών έγινε στην περιοχή μας

όταν τζιπ με 16(!) επιβάτες ανατράπηκε στην περιοχή των Λουτρών. Αν κάναμε

αστυνομικό ρεπορτάζ θα αναρωτιόμασταν αν φταίγανε οι δουλέμποροι που

πάστωσαν 16 άτομα σε ένα αυτοκίνητο ή φταίγανε οι μπάτσοι που καταδίωξαν ένα

τέτοιο αυτοκίνητο. Αλλά δε θα μπούμε σε τέτοια διλήματα επειδή δεν έχουμε σχέση

ούτε με μπάτσους ούτε με δουλέμπορους – καμιά φορά μάλιστα

δυσκολευόμαστε να ξεχωρίσουμε ποιός είναι ποιός.

 Γιατί όμως ο συνδυασμός ελληνικής μαφίας και μικρομεσαίων υπαλλήλων του

ελληνικού κράτους έχουν βαλθεί να δολοφονούν μετανάστες, πότε

θαλασσοπνίγοντάς τους και πότε προκαλώντας τροχαία στα οχήματα που τους

μεταφέρουν; Εϊναι τελικά οι μετανάστες α) καμουφλαρισμένοι τζιχαντιστές όπως

μας λένε οι αρπαγμένοι φασίστες ή β) φουκαράδες πρόσφυγες που χρειάζεται να

τους κάνουμε αλληλεγγύη όπως μας λένε οι αριστεροί; Βασικά δεν είναι τίποτα από

τα δυο, είναι εργάτες που το ελληνικό κράτος έχει βαφτίσει παράνομους για να είναι

φτηνοί και να ξελασπώνουν τα ελληνικά κρισο-χτυπημένα αφεντικά στα

χωράφια, στα μπουρδέλα, στα χαμαλίκια, στο πρεζεμπόριο και ότι άλλη

κωλοδουλειά υπάρχει. Όπως με όλα τα πράγματα που απαγορεύονται, έτσι και με



τους παράνομους μετανάστες το ότι είναι παράνομοι δε σημαίνει ότι θα

εξαφανιστούν από την πιάτσα, αλλά ότι η διαχείρισή τους και τα κέρδη από αυτήν

περνάνε στα χέρια μπάτσων και μαφιόζων. Το ότι μερικοί από αυτούς δε θα

καταφέρνουν να φτάσουν ζωντανοί στον ελληνικό παράδεισο είναι υπολογισμένο

για να κρατάει φτηνούς όσους απομείνουν. Έτσι η ίδια ακριβώς “τοπική

κοινωνία” που σκούζει ότι δε χωράνε άλλοι είναι αυτή που ωφελείται από τα

φτηνά και χωρίς δικαιώματα εργατικά χέρια, καθώς και από το ευρωπαϊκό χρήμα

για τη “φιλοξενία” τους. Το ελληνικό κράτος έχει δεκαετίες εμπειρίας και

τεχνογνωσίας στη διαχείριση των μεταναστών, κι όποιος γκρινιάζει για

ανοργανωσιά ή για εξάρτηση από άλλα κράτη είναι τουλάχιστον ύποπτος.

 Κι εμάς τι μας νοιάζουν όλα αυτά; Βασικά είμαστε κι εμείς εργάτες αλλά έχουμε

μπλε ταυτότητα (όσοι έχουμε) που μας προφυλάσσει προς το παρόν από τη

μεταχείριση που επιφυλάσσει το ελληνικό κράτος και τα σκυλιά του για τους

μετανάστες. Αυτό το “προς το παρόν” σημαίνει ότι όσο επιτρέπουμε την υποτίμηση

μέχρι θανάτου των άλλων, ανοίγουμε δρόμο και για τη δική μας μελλοντική

υποτίμηση. Το ελληνικό χαϊλίκι είναι αδύνατο να μας χωρέσει όλες και όλους.

Καθώς έχουμε αρχίσει να μη μασάμε από παραμύθια του στυλ μνημόνια και όνομα

της μακεδονίας, δηλαδή να διαλέγουμε προσεκτικότερα τους εχθρούς μας, το

ελληνικό κράτος σύντομα θα ασχοληθεί πιο δραστικά και με την πάρτη μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ:

-Γιατί ρε τσογλάνια στο προηγούμενο τεύχος γράψατε ότι ο Θεόδωρος

 Κολοκοτρώνης ήταν ο έλληνας Χίτλερ;

-Πράγματι, αυτό ήταν ιστορική ανακρίβεια και πρέπει να επανορθώσουμε.

 Το σωστό θα ήταν να πούμε ότι ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν ο γερμανός

 Κολοκοτρώνης!

Αν έχετε κι εσείς κάποιο σχόλιο για αυτά που γράφουμε ή θέλετε προηγούμενα

 τεύχη δοκιμάστε την τύχη σας στο email terrorzone.antifa@gmail.com



“ΚΡΑΙ-ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ”
VOL.3 SUMMER PARTY !

ΣΑΒΒΑΤΟ 31-8-2019 στις 21:53 ακριβώς
παραλία Αλεξ/πολης απέναντι από τη μεραρχία

Για άλλη μια φορά κρατιόμαστε μακριά από λογικές “μπαρ οικονομικής ενίσχυσης”,

επιλέγουμε να μην πουλάμε τίποτα εκτός από μούρη και χορευτικές ανικανότητες!

Αποφεύγουμε τις φανφάρες περί αυτοδιαχείρισης και τρέχα γύρευε, η φάση είναι

απλά ότι όλη τη βδομάδα έχουμε πήξει στη δουλειά ή ότι είμαστε άνεργοι και δεν

έχουμε λεφτά για μαγαζί, οπότε τη βρίσκουμε στο πάρκο γιατί αυτό το έχουμε.

O dj Sir Dance-a-lot λέει:

ο σωστός disc jockey ξέρει να κάνει

τους κολλητούς του να περνάνε καλά

και όλους τους υπόλοιπους να υποφέρουν!

Ευχαριστούμε την Κατάληψη Παλιού Νεκροτομείου για τον υψηλής τεχνολογίας

ηχητικό εξοπλισμό που για άλλη μια φορά μας ξηγήθηκαν


