
Με µια ανακοίνωση στο τοπικό της blog, η Χρυσή Αυγή ενηµερώνει συναγωνιστές και φίλους της οτι την 
Κυριακή 9 Μαρτίου διοργανώνει εκδήλωση στην Ελεούσα Ιωαννίνων για την παρουσίαση του ψηφοδελτίου 
της Ελληνικής Αυγής για τις περιφερειακές εκλογές. Με αφορµή λοιπόν την έναρξη του προεκλογικού τους 
αγώνα, οι φασίστες βρίσκουν την ευκαρία να ξεµυτίσουν από τα λαγούµια τους και να διοργανώσουν µια 
φιέστα εθνικιστικού και ρατσιστικού µίσους µε σκοπό να συµµαζέψουν την εκλογική τους πελατεία και να 
οργανώσουν τις δυνάµεις τους στην περιοχή. Ένα τέτοιο γεγονός δεν θα µπορούσε να µην έχει και την 
ανάλογη επισηµότητα, και για αυτό οι χρυσαυγίτες µας ενηµερώνουν οτι την ανακοίνωση του συνδυασµού 
θα κάνουν οι βουλευτές του κόµµατος Κασσιδιάρης, Mατθαιόπουλος, Αρβανίτης και Μπαρµπαρούσηςθα κάνουν οι βουλευτές του κόµµατος Κασσιδιάρης, Mατθαιόπουλος, Αρβανίτης και Μπαρµπαρούσης

Η επιλογή των φασιστών για εκλογικό κατέβασµα στην περιφέρεια Ηπείρου και το πέρασµα από την πλήρη 
αφάνεια σε δηµόσια ανακοινωµένη φασιστοµαζώξη δείχνει την πρόθεση τους να διεκδικήσουν ένα µερίδιο 
από την πίτα της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και την προσπάθεια τους να εδραιώσουν κάποια παρουσία 
στην πόλη. Μετά το ξεκαθάρισµα στο αστικό στρατόπεδο που επιχείρησε η κυβέρνηση Σαµαρά µε την 
σύλληψη της ηγεσίας της Χ.Α. καθώς και µε το ξέσπασµα του µιντιακού αντιφασισµού, οι φασίστες 
προσπαθούν να σταθούν και πάλι στα πόδια τους: θέλουν να “παίξουν µπάλα” στο ευνοϊκό για αυτούς έδαφος 
των εκλογών, όπου την ατζέντα ορίζει η ακροδεξιά κυβέρνηση που δολοφονεί µετανάστες στο Φαρµακονήσι, 
πουπου χτίζει στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τα χιτλερικά πρότυπα, που επιδίδεται µανιωδώς στο κυνήγι 
αγωνιστών/ριών µε δικαστήρια και τροµοϋστερικές κορώνες, που ποινικοποιεί και καταστέλλει όποιον 
κοινωνικό και ταξικό αγώνα ξεσπάει. Ακόµα, µε την εκλογική κάθοδο των νεοναζί, επιβεβαιώνεται άλλη µια 
φορά  η υποκρισία του κράτους που από τη µια διώκει σαν εγκληµατίες τους χρυσαυγίτες και από την άλλη 
τους επιτρέπει ανεµπόδιστα να δώσουν τον προεκλογικό τους αγώνα.

Τα Γιάννενα όµως ήταν, είναι και θα είναι πόλη καθαρή από φασίστες. Η συνεχής και δυναµική παρουσία του 
αντιφασιστικού κινήµατος στην κοινωνία των Ιωαννίνων, µε παρεµβάσεις και µοιράσµατα κειµένων στο 
κέντρο, τις γειτονιές και τα χωριά, µε µαζικές πορείες και δράσεις, αλλά και η επιλογή της µαχητικής 
αντιφασιστικής αντιπαράθεσης µε τους νεοναζί είναι τα στοιχεία που έχουν κρατήσει τα τοπικά 
φασιστοπαλίκαρα µακριά από τον δηµόσιο χώρο και λόγο. Για αυτό και η κάθοδος τους στις εκλογές αποτελεί 
πρόκληση και αιτία πολέµου για εµάς. Από τη µεριά µας τους υποσχόµαστε οτι ο προεκλογικός τους δρόµος 
θαθα είναι µετ'εµποδίων. Ακόµα, θα βρεθούµε απέναντι σε κάθε λογής µικρό ή µεγάλο αφεντικό που θα σκεφτεί 
να υποστηρίξει τους ναζί, είτε χρηµατοδοτόντας την προεκλογική τους καµπάνια, είτε παίζοντας τον 
οικοδεσπότη τους προσφέροντας χώρο για τις φιέστες τους. Θα συνεχίσουµε να συγκρουόµαστε µε τον 
εθνικισµό, τον ρατσισµό, την οµοφοβία και τον µιλιταρισµό που προτάσσουν φασίστες και κράτος και να 
αντιπαραθέτουµε την υπεράσπιση των συµφερόντων των εργαζοµένων ανεξαρτήτου εθνικότητας, φύλου, 
θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισµού. Θα συνεχίσουµε να υπερασπιζόµαστε τα ταξικά µας αδέρφια, 
τους µετανάστες και να παλεύουµε απο κοινού για µια κοινωνία απελευθερωµένη από κάθε είδους 
καταπίεση.καταπίεση. Τώρα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία η αντιφασιστική οργάνωση  και η διαρκής 
επαγρύπνηση στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις σχολές, στις γειτονιές και όπου χρειάζεται για να 
τσακιστεί ο φασισµός µια και καλή.  

µετάβαση στην Ελεούσα 
µε αστικό κάθε ακριβώς της 
ώρας στην στάση στο ρολόι(              )


