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Τρίτη 4 Μαρτίου 2014. Οι νεοναζί της χρυσής αυγής, εν όψει προεκλογικής περιόδου, ανακοινώνουν 
την εκδήλωση παρουσίασης του ψηφοδελτίου τους για την περιφέρεια Ηπείρου στα Γιάννενα. Η 
εκδήλωση σύμφωνα με τα λεγόμενά τους θα πραγματοποιούνταν στις 9/3 σε “γνωστό ξενοδοχείο 
της πόλης”, προφανώς χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες όσον αφορά το χρόνο και τον τόπο. Εμείς, από 
τη μεριά μας, πραγματοποιήσαμε αντιφασιστική παρέμβαση στα “γνωστά ξενοδοχεία της πόλης”, 
δηλώνοντας στους τοπικούς ξενοδόχους ότι οποιαδήποτε επιχειρηματική συνδιαλλαγή με τους 
φασίστες δε θα μείνει αναπάντητη. Μετά την παρέμβαση, και ενώ τα τοπικά μέσα είχαν αρχίσει να 
διαδίδουν ως μέρος της συνάντησης το ξενοδοχείο AAR (14 km έξω από την πόλη), οι χρυσαυγίτες 
ξαφνικά αλλάζουν την ανακοίνωσή τους, και αναφέρουν ως τόπο συνάντησης την Ελεούσα Ιωαννίνων, 
χωρίς λεπτομέρειες για το ακριβές σημείο. Απ’ ότι φαίνεται, η αντιφασιστική παρέμβαση έπιασε 
τόπο. Μπορεί ο ιδιοκτήτης του AAR να φοβήθηκε τις επιπτώσεις που θα επέφερε η φιλοξενία των 
ναζί στο ξενοδοχείο του, αλλά οι φασίστες βρήκαν έναν άλλο ατρόμητο καλοθελητή. Την επομένη 
της ανακοίνωσης, πραγματοποιήσαμε αντιφασιστική παρέμβαση και στην Ελεούσα Ιωαννίνων, 
με σκοπό να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία και να προειδοποιήσουμε τον εν λόγω “ξενοδόχο”

Jimmys: το γνωστό ξενοδοχείο 
της πόλης

Ο εν λόγω ατρόμητος επιχειρηματίας, λοιπόν, είναι ο ιδιοκτήτης 
του καφέ-ουζερί-αίθουσα συνεστιάσεων jimmys, ο οποίος, 
ακόμη και μετά την παρέμβαση στην περιοχή, συνέχισε να 
στηρίζει την εν λόγω απόφασή του, την φιλοξενία δηλαδή των 
ναζί στο μαγαζί του. Έτσι, λοιπόν, την Κυριακή 9/3 στέγασε 
φασίστες από την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Θράκη και 
κάθε γωνιά της επικράτειας, οι οποίοι έκαναν μια απελπισμένη 
άκαρπη προσπάθεια να γεμίσουν την εν λόγω μπουζουκλερί. 
Το ρόλο του μπράβου του τζίμη για εκείνη τη μέρα έπαιξαν οι 
μπάτσοι, προστατεύοντας για άλλη μια φορά τους χρυσαυγίτες 
από την αντιφασιστική διαδήλωση που διεξαγόταν εκείνη την 
ώρα* στο κέντρο της Ελεούσας. 

Ο κύριος jimmys, ήξερε, έβλεπε και επέλεξε. Αυτό που δεν έκανε ήταν μάλλον ν’ αναλογιστεί τις συνέπειες 
αυτής του της πράξης. Δεν υπάρχει ουδέτερη επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε υπάρχει εκβιασμός 
πελάτη προς αφεντικό. Οι επιλογές του εν λόγω μαγαζάτορα ήταν ξεκάθαρα πολιτικές και ως τέτοιες 
θα πρέπει ν’ αντιμετωπίζονται. Ο jimmys και ο κάθε  jimmys που θα φιλοξενήσει, θα χρηματοδοτήσει 
ή με κάποιο τρόπο θα συνδιαλλαχτεί με τους ναζί φέρει και την ευθύνη των πολιτικών επιλογών του. 
Είναι αυτός που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο προμοτάρει τη διάχυση της φασιστικής, ρατσιστικής, 
εθνικιστικής, αντεργατικής προπαγάνδας. Αυτός που συνεργάστηκε με τους νεοναζί και στο μέλλον, 
γιατί όχι, μπορεί  και να ξανασυνεργαστεί. Κι αν δεν είναι αυτός θα είναι κάποιος άλλος.

* Αντιφασίστες και αντιφασίστριες από την πόλη των Ιωαννίνων διαδηλώσαμε
  εκείνη τη μέρα διαμηνύοντας πως τα Γιάννενα ήταν, είναι και θα είναι πόλη καθαρή 
  από φασίστες, και ότι όσοι συνδιαλέγονται οικονομικά μαζί τους, αλλά και όσοι δίνουν 
  χώρο για να πραγματοποιηθούν οι φιέστες τους, έχουν απόλυτη ευθύνη για τις 
  πολιτικές επιλογές τους και θα μας βρούν απέναντί τους.                                                                                                        



Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν ποιος είναι ο λόγος που οι χρυσαυγίτες επέλεξαν την Ελεούσα 
για τη φιέστα τους και όχι κάποια κεντρική περιοχή. Πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι μέχρι 
τελευταία στιγμή δεν ανακοίνωσαν την ακριβή ώρα και μέρος και δεν τόλμησαν να εμφανιστούν στην 
πόλη. Ο λόγος αυτός βρίσκεται στη συνεχή και δυναμική παρουσία του αντιφασιστικού κινήματος στην 
κοινωνία των Ιωαννίνων, βρίσκεται στη μαχητική αντιπαράθεση με τους νεοναζί και στην στοχοποίηση 
και απομόνωση όσων τους δίνουν χώρο. Για να μπορεί λοιπόν να εξασφαλιστεί η απομάκρυνση των 
φασιστών και των συνεργατών τους απ’ το δημόσιο χώρο και λόγο, οφείλουμε όλοι να δράσουμε, να 
οργανωθούμε και να μην τους αφήσουμε σε ησυχία. 

Έτσι λοιπόν, οφείλουμε, αναγνωρίζοντας τους εαυτούς μας ως ταξικά υποκείμενα, και υπερασπιζόμενοι 
της ανάγκες και τα συμφέροντά μας, να μην αφήσουμε ούτε σπιθαμή γης στους φασίστες και να μην 
αφήνουμε σε ησυχία όσους συνδιαλέγονται μαζί τους. Πρέπει ν’ απομονώσουμε και τους μεν και τους δε, 
όπως και τον κύριο τζίμη και να μην αφήσουμε πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθούν κι άλλες απόπειρες 
εμφάνισης των φασιστών στο δημόσιο χώρο. Η τοπική κοινωνία όφειλε και οφείλει να πάρει θέση 
για το γεγονός. Εαν δε γνώριζε ποιος είναι ο τζίμης, γνωρίζει τώρα και πρέπει να δράσει. Δεν γίνεται 
ένα μέρος όπου οι ναζί έκαιγαν ολόκληρα χωριά, να βυθίζεται στη λήθη 70 χρόνια μετά. Διανύουμε 
προεκλογική περίοδο και όπως οι φασίστες ήρθαν μια φορά, θα επιχειρήσουν να ξανάρθουν, αν όλοι 
εμείς δεν αναλάβουμε τις ευθύνες μας,είτε είμαστε κάτοικοι της Ελεούσας, είτε όχι. Τώρα περισσότερο 
από ποτέ είναι αναγκαία η αντιφασιστική οργάνωση και η διαρκής επαγρύπνηση στους χώρους δουλειάς, 
στα σχολεία, στις σχολές, στις γειτονιές, σε πόλεις και χωριά και όπου χρειάζεται για να τσακίσουμε τον 
φασισμό μια και καλή.
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