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...ισχύει και για καθηγητές επιδημιολογίας, λοιμωξιολογίας και
λοιπούς κερατάδες που θέλουν να φυλακιστούμε σπίτια μας!

#μένουμε πλατεία

Πριν από οτιδήποτε να ξεκαθαρίσουμε ότι το έντυπο δρόμου Terror Zone δεν έχει
την παραμικρή ιδέα τι στο διάολο είναι αυτός ο περίφημος ιός και παραδεχόμαστε
ότι από ιατρική δεν ξέρουμε τη μαύρη μας την τύφλα. Πάντως υποψιαζόμαστε
ότι οι πανδημίες είναι βασικά προϊόν μαγειρέματος από το σύμπλεγμα γιατρών,
στατιστικολόγων και δημοσιογράφων που έχει το κάθε κράτος στη διάθεσή του. Για
παράδειγμα, δε χρειάζεται ιατρικές γνώσεις για να αξιολογήσουμε ότι 90 θάνατοι
(ανθρώπων που ήταν ήδη με το ενάμισι πόδι στον τάφο) και 2000 ασθενείς (από
τους οποίους πολλοί θεραπεύονται από μόνοι τους) σε μια χώρα δέκα
εκατομμυρίων δεν είναι δα και zombie apocalypse. Με μια πρόχειρη έρευνα στα
νούμερα που δίνουν οι ίδιοι οι ειδικοί, κάθε χρόνο αρρωσταίνουν και πεθαίνουν
από κοινή γρίπη κάμποσοι περισσότεροι[1]. Κάναμε αυτή τη μικρή εισαγωγή για να
μη μας κατηγορήσουν για "παραλήρημα" και "συνομωσιολογία" οι ίδιοι άνθρωποι
που δε ντρέπονται να λένε ότι "ο Ερντογάν μας στέλνει μετανάστες με κορωνοϊό".
Αυτά που λέμε προκύπτουν από την καθημερινή μας εμπειρία σας εργατες ή
άνεργοι, φιλτραρισμένα από τη γνώμη που έχουμε για τα αφεντικά μας, το
ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία.
Και τι μας λέει λοιπόν η καθημερινή μας εμπειρία; Το ελληνικό κράτος, αφού
αρχικά δίστασε να μπει στο χορό, τελικά είδε τις ευκαιρίες που προσφέρει μια
χούντα, ε συγγνώμη, μια καραντίνα εννοούμε. Για παράδειγμα έδωσε μια γερή
ώθηση στο λιανικό εμπόριο, κυρίως εγχώριων προϊόντων όπως τρόφιμα και

χαρτικά. Επίσης, απάλλαξε τα αφεντικά της εστίασης και διασκέδασης από τα
μεροκάματα που θα πλήρωναν για να λειτουργούν τα μαγαζιά τους σε μια μάλλον
ψόφια σεζόν που έτσι κι αλλιώς θα έμπαιναν μέσα. Μένουμε σε αυτά τα δυο
παραδείγματα και όποιος τολμάει ας πει ότι παραληρούμε και ότι είναι ψέματα.
Τα εσωτερικά όμως έχουν και εξωτερική χρήση: το ελληνικό κράτος αξιοποιεί την
πολύχρονη εμπειρία του παζαρέματος τεχνητών προσφυγικών κρίσεων,
αυτή τη φορά ζητώντας λεφτά από τα ευρωπαϊκά ταμεία για την αντιμετώπιση της
κρίσης του κορωνοϊού, οπότε πρέπει να έχει να δείξει μια κάποια κρίση. Σε αυτό το
παιχνίδι βέβαια τα καταφέρνουν καλύτερα η ιταλία και η ισπανία, αλλά από τη
μεριά τους η γερμανία και η ολλανδία δε δείχνουν να συγκινούνται ιδιαίτερα, για να
μη νομίζετε ότι οι υπουργοί οικονομικών δουλεύονται μεταξύ τους όσο
πετυχημένα δουλεύουν το πόπολο από τηλεοράσεως.
Κι εμείς πώς είμαστε τόσο έξυπνοι και γράψαμε όλα τούτα; Ξαναδιαβάστε την
τελευταία πρόταση της πρώτης παραγράφου. Σωστά καταλάβατε: μισούμε τα
αφεντικά μας και το ελληνικό κράτος, είναι η θέση μας στη σιχαμερή ελληνική
κοινωνία που μας οδηγεί να διαλέγουμε εχθρούς και φίλους. Από τη μια,
ολόκληρος ο εθνικός κορμός και το πολιτικό σύστημα, από τον πρωθυπουργό
μέχρι τους αναρχικούς και από την εθνικά υπεύθυνη αριστερά μέχρι τους παπάδες
συμφωνούν ότι "μένουμε σπίτι". Από την άλλη, οι ρομά στους οικισμούς τους
κάνουν γάμους και γλέντια, ενώ οι έγκλειστοι μετανάστες στη Μόρια της Λέσβου
παίζουν όλοι μαζί μπάλα και βήχουν γελώντας όταν πάνε οι μπάτσοι να τους
μαζέψουν[2]. Γιατί πολύ απλά η μια πλευρά, χωρίς την ανάγκη καμιάς επιστήμης,
νιώθει στο πετσί της τι έχει να περιμένει από την άλλη, και δρα αναλόγως. Εσείς;
Μένετε σπίτι;
[1] http://antifascripta.net/netpeaking/20201903_arithmoi/tabid/333/Default.aspx
[2] https://www.lawandorder.gr/Article/74265/moria-dekades-metanastessugkentrothikan-gia-podosfairo-se-chorafi . Την ίδια στιγμή οι έλληνες αριστεροί
ξεφτιλίζονται ζητώντας αποσυμφόρηση και μέτρα προστασίας, όπως πάντα χωρίς
να ρωτήσουν τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
Αν έχετε κάποιο σχόλιο ή ερώτηση για αυτά που γράφουμε ή θέλετε προηγούμενα
τεύχη δοκιμάστε την τύχη σας στο email terrorzone.antifa@gmail.com

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!

Το οπισθόφυλλο κάθε τεύχους του Terror Zone ήταν μέχρι τώρα
κάλεσμα σε υπαίθριο αυτοσχέδιο party. Επειδή όμως η
ρουφιανιά έχει πολλά ποδάρια και δε μας περισσεύουν τα
εκατονπενηντάευρα, τα επόμενα events θα τα καλέσουμε με πιο
διακριτικούς τρόπους. Δε σκοπεύουμε να μείνουμε
φυλακισμένοι σπίτια μας για πάντα ούτε θα περιμένουμε να μας
επιτρέψουν οι ειδικοί να κυκλοφορήσουμε. Εμπνεόμενοι από τη
λαμπρή παράδοση της ποτοαπαγόρευσης, θα βαδίσουμε στα
χνάρια του συντρόφου και κοινωνικού ληστή Αλ Καπόνε.
Stay tuned

