
   Οι εκλογές τελείωσαν, οι βουλευτές επέστρεψαν ηλιοκαμένοι 
στα έδρανα αλλά οι κατασχέσεις και οι φόροι συνεχίζουν και κάπου 
εδώ ξεκινά να συνεδριάζει και το νέο περιφερειακό συμβούλιο. Για 
πρώτη φορά σε αυτό συμμετέχουν και δύο νεοναζί, , εκπρόσωποι της 
τοπικής οργάνωσης της Χ.Α. ο Κωνσταντίνος Αναγνώστου και ο Σπύρος 
Μπαρτζώκας. Η προεκλογική περίοδος της Χ.Α στα Ιωάννινα συνοδεύτηκε 
από νευράκια και εντάσεις. Στην πρώτη τους προεκλογική εμφάνιση στην μακρινή 
Ελεούσα είχαν στο πλάι τους ματατζήδες και απέναντί τους πολλαπλάσιους αντιφασίστες. 
Κατόπιν τα δημοσιοσχεσήτικα ανοίγματά τους τα οποία είτε είχαν διάρκεια 5-λέπτου 
(π.χ. Στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα όπου κάποιοι από τους εργαζομένους τους αποδοκίμασαν 
και τελικά τους έδιωξαν) είτε δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ λόγω αντιφασιστικών 
προληπτικών δράσεων (π.χ. εμπορικό επιμελητήριο). Τέλος στην απέλπιδα τους προσπάθειά 
για δημόσια εμφάνιση στο κέντρο της πόλης, έφτασαν στο σημείο να σύρουν, ανεπιτυχώς, 
στα δικαστήρια αντιφασίστες τις μέρες του Πάσχα, με ψευδείς κατηγορίες περί απειλής 
και εξύβρισης. Και σ’ αυτήν την περίσταση όμως η δυναμική παρουσία των αντιφασιστών 
έδωσε ένα σαφή μήνυμα στους φασίστες και τους υποστηρικτές τους, ότι κάθε φορά που θα 
επιδιώκουν να βγουν από τις τρύπες τους θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Η ιστορία βέβαια 
του σύγχρονου αντιφασιστικού κινήματος στην πόλη των Ιωαννίνων έχει να επιδείξει 
σημαντικές νίκες έναντι των φασιστών, όχι μόνο φέτος αλλά εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια.

   Παρόλα αυτά οι θιασώτες του φύρερ εκλέχθηκαν και στην περιφέρεια Ηπείρου. 
Υποστηρικτές τους είναι τόσο ένα μικρό αριθμητικά ποσό «γνήσιων» ιδεολογικά νεοναζί, 
που συνειδητά είναι φορείς του ρατσιστικού, ξενοφοβικού, εθνικιστικού και φασιστικού 
λόγου όσο και ένας συφερτός από την μικρή και μεσαία κυρίως αστική τάξη όπου βλέπουν 
στο πρόσωπο της χρυσής αυγής μια υπόσχεση για την διατήρηση των  οικονομικών τους 
προσόδων  που δεν μπορεί πλέον να τους προσφέρει η αστική δημοκρατία (όπως για 
παράδειγμα την διατήρηση των ελαστικών και εξευτελιστικών σχέσεων εργασίας στα τμήματα 
που εκμεταλλεύονται εργασιακά οι τάξεις αυτές και τα οποία είναι κυρίως μετανάστες). Σε 
κάθε περίπτωση πάντως πρόκειται για συνειδητή πλέον ψήφο σε ένα ξεκάθαρα νεοναζιστικό 
κόμμα.  Άλλωστε σχετικά με το «αντισυστημικό» προφίλ που θέλει να καλλιεργεί η Χ.Α. είμαστε 
πεπεισμένοι πια ότι δεν αποτελεί κριτήριο των ψηφοφόρων αφού, πόσο αντισυστημικός 
είναι ένας πρώην μπάτσος ονόματι Μπαρτζώκας και ένας κυπατζής ονόματι Αναγνώστου; 
Πόσο αντισυστημικό είναι ένα κόμμα που τάσσεται κατά της φορολογίας των εφοπλιστών, 
αλλά υπέρ του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας (ψήφισαν υπέρ της “μίσθωσης” 
των νησιών και κλεισίματος ΕΡΤ). Ένα κόμμα που οργανώνει επιθέσεις σε εργάτες-
μετανάστες και συνδικαλιστές, εναντιώνεται σε συνδικαλιστικούς αγώνες (Χαλυβουργία), 
χρηματοδοτείται από μεγαλοεπιχειρηματίες τύπου Α. Πάλη και ιδρύει εργοδοτικά σωματεία 
για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των αφεντικών; Που έχει, εν τέλει, κοινούς εχθρούς και 
συμμάχους με το κράτος; Και για να τελειώνουμε, όταν έχουν γίνει επίσημα γνωστές 2 
δολοφονίες (από τις πολλές που αποσιωπήθηκαν) από μέλη της Χρυσής Αυγής, δεν χωράνε 
πολλά περιθώρια δικαιολόγησης σε τύπους που ξεστομίζουν «δεν ήξερα τι ψήφισα»...

Όταν δημοκράτες και φασίστες κάθονται στο 
ίδιο τραπέζι για ν’αποφασίσουν

 για τις ζωές μας...



   Δεν μας κάνει εντύπωση που οι δημοκράτες, το καλό, συνετό και φιλελεύθερο 
κέντρο, προεκλογικά το έπαιζαν «κατά του φασισμού από όπου και αν προέρχεται» 
και τώρα δεν έχουν θέμα να συνδιαλέγονται με τους νεοναζί της Χ.Α. Γι αυτό ακριβώς 
τον λόγο δεν περιμένουμε να τους ρίξει πόρτα και το περιφερειακό συμβούλιο. Άλλωστε 
ρόλος του είναι η διασφάλιση των συμφερόντων των ταξικών μας εχθρών.  Προφανώς 
δεν περιμένουμε από αυτούς που έθρεψαν το φασιστικό μόρφωμα, να συγκρουστούν 
πολιτικά μαζί του, αντιθέτως θα βρουν εκεί έναν ισχυρό σύμμαχο που, όπως έχει 
αποδείξει και στο παρελθόν, δεν διστάζει να λερώνει τα χέρια του για το κέρδος των 
αφεντικών.  Δεν περιμένουμε φυσικά δείγματα αντιρατσισμού από αυτούς που τάσσονται 
υπέρ των δολοφονιών μεταναστών στα σύνορα υποστηρίζοντας «προληπτικά μέτρα» 
όπως ο φράχτης του Έβρου και στρατόπεδα συγκέντρωσης-εξόντωσης των ανθρώπων.
Εμείς από την μεριά μας, από την μεριά των κάτω αλλά όχι εξ’ ονόματός τους, θα αντιτεθούμε 
πολιτικά με το λόγο και την δράση μας τόσο στους υποστηρικτές του φασισμού αλλά και 
στους πολιτικούς του εκπροσώπους. Στόχος μας δεν είναι ένα περισσότερο «δημοκρατικό» 
περιφερειακό συμβούλιο, γιατί δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση για κανένα θεσμό-στυλοβάτη 
της αστικής δημοκρατίας. Θεωρούμε πως ο αγώνας ενάντια στο φασισμό είναι υπόθεση όλων 
μας και σημαίνει το τσάκισμα του σε κάθε μορφή που εμφανίζεται. Σημαίνει τον κοινωνικό 
αποκλεισμό κάθε εκφραστή του και τέλος σύγκρουση με το σύστημα εκμετάλλευσης 
που τον αναθρέφει. Δεν θα επιτρέψουμε σε φασίστες ή σε αυτούς που τους αναθρέφουν 
και τους στηρίζουν τόσα χρόνια να κάνουνε σφαγεία τις πλατείες και τις γειτονιές μας.

...τότε δε μπορούμε παρά μόνο να τους χαλάσουμε 
τα σχέδια.

Αντιφασιστική πορεία ενάντια στην 
ορκωμοσία των χρυσαυγιτών στο 

περιφερειακό συμβούλιο
30 Αυγούστου

09:00
στην

Ακαδημία


