
Με αφορμή την «επίσκεψη» της Χρυσής Αυγής
στην Ελληνική Χαλυβουργία…

…θα θέλαμε να εξηγήσουμε πώς αντιλαμβανόμαστε την ταξική συνείδηση

Για μας, η ταξική συνείδηση αφορά εκείνους που κομματιάζουν τις ζωές τους σε εργατοώρες και 
την πουλούν στα αφεντικά. Αφορά εκείνους που βιώνουν την τρομοκρατία της ανεργίας και της 
επισφάλειας και καλούνται να σηκώσουν το βάρος του καπιταλισμού στις πλάτες τους. Αφορά 
εκείνους που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως ένα κομμάτι της εργατικής τάξης, ανεξαρτήτως 
γεωγραφικής θέσης και γονιδιακής δομής, και συμμετέχουν στο συλλογικό αγώνα ενάντια σε 
όσους τους καταδυναστεύουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.

Η στάση απέναντι στους φασίστες δεν μπορεί παρά να είναι εχθρική

Η Χρυσή Αυγή είναι ένα νεοναζιστικό κόμμα, με ξεκάθαρα φασιστικό λόγο. Η θέση της περί 
φυλετικής ανωτερότητας και το όλο εθνικοσοσιαλιστικό μοντέλο που υποστηρίζει (επί της ουσίας 
ένα εθνικό, μονοπωλιακό καπιταλιστικό κράτος) καταρρίπτουν εξορισμού την ταξική ενότητα, η 
οποία υπερβαίνει σύνορα και φυλετικούς διαχωρισμούς. Αποτελείται από, επαγγελματίες και μη, 
τραμπούκους και μαχαιροβγάλτες, οι οποίοι δε διστάζουν να επιτεθούν, μέχρι και να 
δολοφονήσουν, «για να ξεβρομίσει ο τόπος» από οποιονδήποτε δεν ταιριάζει στις μισαλλόδοξες 
ιδέες τους. Όποτε χρειαστεί λειτουργεί ως δεξί χέρι του κράτους για τις βρόμικες δουλειές που δεν 
«αρμόζουν» στο προφίλ της αστικής δημοκρατίας. Από πογκρόμ σε μετανάστες μέχρι επιθέσεις σε 
αγωνιζόμενα κοινωνικά κομμάτια. Είναι γνωστοί άλλωστε οι δεσμοί της με την αστυνομία, η 
ατιμωρησία που αυτή της εξασφαλίζει, η οποία φτάνει ενίοτε στην απροκάλυπτη σύμπραξη.

Η «επίσκεψη» της ΧΑ στην απεργία της Ελληνικής Χαλυβουργίας, 100 και πλέον μέρες αφότου 
είχε ξεκινήσει, είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για πράξη αλληλεγγύης. Είτε είχαν σκοπό να 
θολώσουν τα νερά με φτηνό λαϊκισμό διεκδικώντας ένα κομμάτι της εκλογικής πίτας (γιατί όχι 
μεγαλύτερο τώρα που υπάρχει αναβρασμός στο πολιτικό σκηνικό) είτε ενήργησαν με τον κλασικό 
προβοκατόρικο τρόπο τους προκειμένου να διασπάσουν την αλληλεγγύη στον αγώνα των 
Χαλυβουργών, το μόνο σίγουρο είναι ότι ποτέ δεν ήταν ούτε θα είναι δίπλα μας, αλλά πάντα 
απέναντί μας.

Τα συνθήματα της ΧΑ δεν είναι απλά εμετικά: είναι εχθρικά. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
υπάρχει ανοχή στις πρακτικές και τις ιδέες τους. Ο λόγος και η δράση τους εναντιώνονται πλήρως 
στους κοινωνικούς αγώνες που θέτουν ως προοπτική την κοινωνική απελευθέρωση. Έτσι, η στάση 
όλων μας απέναντι σε φασίστες και νεοναζί, επειδή η θεωρία δεν μπορεί να είναι ξεκομμένη από 
την πράξη, πρέπει να είναι παντού και πάντα επιθετική.
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