
Έχεις κρέμα; 
Χτύπα έναν Γιώτη!

Γιάννης Γιώτης. Ντόπιος φασίστας με μεγάλη πείρα στις μεταγραφές. Το 
2012 προοριζόταν για υποψήφιος βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ , αλλά μετά από 
ενδοοικογενειακό ξεκαθάρισμα, έμεινε ξεκρέμαστος. Προφανώς του κυρίου 
Γιώτη δεν του αρκούσε ο πατριωτισμός που εξέφραζαν οι ακροδεξιοί των 
ΑΝ.ΕΛ. και αναζήτησε ένα κόμμα που να εκφράζει πραγματικά με το λόγο 
και τη δράση του, τους “γνήσιους”  έλληνες εθνικιστές φασίστες. Βρήκε 
λοιπόν στήριξη στην αγκαλιά των νεοναζί της χρυσής αυγής (υπεύθυνοι 
για δολοφονίες και ξυλοδαρμούς μεταναστών όπως του Σ.Λουκμάν, για 
τη δολοφονία Π.Φύσσα, για επιθέσεις σε συνδικαλιστές) κι έτσι σήμερα 
είναι υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων. Εργάζεται στη ΔΕΗ 
ως τομεάρχης δικτύων, δηλαδή το πόστο του εκτός των άλλων είναι ν’ 
αποφασίζει ποιος θα έχει και ποιος δε θα έχει ρεύμα. Με άλλα λόγια, είσαι 
άνεργος, είσαι εργάτης, είσαι φοιτητής και δεν μπορείς να πληρώσεις το 
ρεύμα; Ο κύριος Γιώτης θα είναι αυτός που θα φροντίσει να στο κόψουν. 
Από την άλλη, αν είσαι ντόπιο αφεντικό, τι κι αν έχεις μεγάλο χρέος στη 
Δ.Ε.Η; Ο κύριος Γιώτης θα φροντίσει η παροχή ρεύματος να μην διακοπεί.

Επειδή, λοιπόν, σε στιγμές έντασης φαίνεται ξεκάθαρα ο 
χαρακτήρας του καθενός, θα σας διηγηθούμε μια μικρή ιστορία 
που συνέβη το πρωί της Πέμπτης 17/4. Την συγκεκριμένη μέρα 
ήταν το δικαστήριο μετά από μήνυση που κατέθεσε ασπόνδυλο 
(υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την Χ.Α) κατά δυο 
συντρόφων για εξύβριση και απειλές. Η υπόθεση έληξε με τους  
κατηγορούμενους αντιφασίστες αθώους και την αστυνομία να 
φυγαδεύει από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων του φασίστες. 
Ο νεοναζί Γιώτης κάνει την εμφάνισή του τρέχοντας και 
χαιρετώντας ναζιστικά, έξω από το δικαστήρια προσπαθώντας 
να τονώσει τόσο το ηθικό του ίδιου όσο και του ενάγοντα του 
οποίου κρατούσε το χέρι! Να του θυμίσουμε ότι την συγκεκριμένη 
ημέρα είχε ηλιοφάνεια και τον έφτυνε ο κόσμος (δεν έβρεχε). 
Μέσα, λοιπόν, στην δικαστική αίθουσα η πλειοψηφία των 
οποίων ήταν αντιφασίστες,  επιλέγει να το παίξει τσαμπουκάς, 
πίσω από τις πλάτες τις αστυνομίας, απειλώντας σύντροφο με 
την φράση “Εγώ, εσένα θα σε κάνω Φύσσα”. Προφανώς και σε 
απειλές τέτοιου είδους δεν μασάμε αντιθέτως είμαστε της άποψης 
“Οργή και λύσσα για τον Π. Φύσσα.” Παρόλα αυτά ας γίνει 
ευρέως γνωστό στου συμπολίτες μας, ότι  ο μεσήλικας ναζί που 
ονειρεύεται πολιτικές καρέκλες φαντασιώνεται και διασκεδάζει με τις 
δολοφονικές ενέργειες της οργάνωσης-συμμορίας στην οποία ανήκει.

Νεοναζί χλεποεισπράκτοραςΠρώτης ποιότητας...



Ο ίδιος διατείνεται ότι είναι εδώ και χρόνια μέλος του συλλόγου εργαζομένων 
της ΔΕΗ. Εμείς λοιπόν αναρωτιόμαστε : πως επιτρέπεται σε έναν φασίστα, 
έναν εχθρό της τάξης μας να συμμετέχει σ’ ένα σωματείο, στη δομή δηλαδή 
που θα έπρεπε να οργανώνει τις αντιστάσεις και τις διεκδικήσεις των 
εργαζομένων; Πόσο μάλλον, όταν οι νεοναζί της χρυσής αυγής έχουν 
δηλώσει δημόσια πως θέλουν μεροκάματο για τον έλληνα εργάτη 18 ευρώ 
και τον μετανάστη εργάτη να δουλεύει τζάμπα. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ 
ήξεραν την πολιτική δραστηριότητα του νεοναζί Γιώτη; Αν δε γνώριζαν, 
τώρα που ο κύριος Γιώτης φρόντισε ο ίδιος να γνωστοποιήσει τη ναζιστική 
του δράση, υποχρεούνται να πάρουν ξεκάθαρη θέση εναντίον του και όχι 
μόνο να τον απομονώσουν, αλλά να τον διαγράψουν κιόλας από το σύλλογο. 
Σε φασίστες, όπως και στον νεοναζί Γιώτη, δεν πρέπει ν’ αφήσουμε ούτε 
σπιθαμή γης. Αντιλαμβανόμενοι τους εαυτούς μας ως ταξικά υποκείμενα 
κι αναγνωρίζοντας τους φασίστες ως εχθρό της τάξης μας, οφείλουμε να 
τσακίσουμε κάθε εκφραστή του ναζισμού, να τους απομονώσουμε κοινωνικά, 
ν’ αναδείξουμε την πραγματική του υπόσταση και να συγκρουστούμε με το 
σύστημα εκμετάλλευσης που τον αναθρέφει.

Τα Γιάννενα ήταν, είναι και θα είναι πόλη καθαρή από φασίστες. Η 
συνεχής και δυναμική παρουσία του αντιφασιστικού κινήματος 
στην κοινωνία των Ιωαννίνων είναι ο λόγος που έχει κρατήσει τα 
τοπικά φασιστοπαλίκαρα μακριά από τον δημόσιο χώρο και λόγο. Για 
αυτό άλλωστε πήγαν και κρύφτηκαν σε ένα χωριό 10 χιλιόμετρα 
έξω από τα Γιάννενα για την παρουσίαση του ψηφοδελτίου τους 
για τις περιφερειακές εκλογές. Η κάθοδος τους στις εκλογές 
αποτελεί πρόκληση και αιτία πολέμου για εμάς. Από τη μεριά μας 
τους υποσχόμαστε ότι ο προεκλογικός τους δρόμος θα είναι μετ’ 
εμποδίων. Ακόμα, θα βρεθούμε απέναντι σε κάθε λογής μικρό ή 
μεγάλο αφεντικό που θα σκεφτεί να υποστηρίξει τους ναζί, είτε 
χρηματοδοτώντας 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 από κοινού 
για μια κοινωνία απελευθερωμένη από κάθε είδους 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.
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