
Εργατικός έλεγχος και πράσινο κίνηµα 

Αποτελεί η αντίληψη ότι ο αγώνας για έλεγχο των χώρων εργασίας είναι συµπληρω-
µατικός παράγοντας του γενικότερου περιβαλλοντικού κινήµατος; Αποτελούν το ερ-
γατικό και το περιβαλλοντικό κίνηµα δύο εκ διαµέτρου αντίθετες δυνάµεις; Αποτελούν 
οι άµεσοι αποκλεισµοί δρόµων και άλλες παρεµφερείς µορφές δράσης την άµεση 
λύση; Πρέπει να παρακαλάµε την κάθε κυβέρνηση να παρέµβει αποτελεσµατικά για 
το πρόβληµα της υλοτόµησης των δασών κ.λπ.; 

Μερικοί προτάσσουν το επιχείρηµα, ότι το επαναστατικό εκείνο κίνηµα που στοχεύει 
να οικοδοµήσει µαζικά εργατικά συνδικάτα οργανωµένα από τα κάτω, είναι καταδι-
κασµένο να αποτύχει. Ή, ακόµα χειρότερα, ότι µια µαζική οργάνωση ανθρώπων είναι 
καταδικασµένη να εξελιχθεί σε µια νέα τυραννία και εξουσία (όπως. για παράδειγµα, 
τα γεγονότα που ακολούθησαν τη Ρωσική Επανάσταση του 1917). 

Είναι η αντίληψη περί εργατικού ελέγχου και της οικοδόµησης µαζικών εργατικών 
οργανώσεων, κατά κάποιο τρόπο, διαµετρικά αντίθετη από την ιδέα για οργάνωση 
µικρότερης κλίµακας δυναµικών οµάδων, όπως, για παράδειγµα, οµάδες φροντίδας 
παιδιών, συνεργατικές τροφίµων, στεγαστικές κολεκτίβες, σχήµατα κοινοτικής διαβί-
ωσης, ή οµάδες πίεσης για ένα και µόνο ζήτηµα; 

Μερικοί, επίσης, προτάσσουν το επιχείρηµα, ότι οι εργαζόµενοι στη βιοµηχανία εξό-
ρυξης ουρανίου, για παράδειγµα (ή κάθε άλλης βιοµηχανικής µονάδας που χρησι-
µοποιεί καταστροφικές για το περιβάλλον µεθόδους), εάν αποφασίσουν να οργανω-
θούν ταξικά και αναλάβουν οι ίδιοι τον έλεγχο της παραγωγής, τότε αυτοί οι ίδιοι θα 
συνεχίζουν να διευθύνουν µια τέτοια επιχείρηση, ακολουθώντας µια επαναστατική 
εξέγερση ή µια γενική απεργία. 

Έτσι, λοιπόν, η αντίληψη ότι ο εργατικός έλεγχος και το πράσινο κίνηµα µπορεί να 
δρουν αλληλοβοηθητικά το ένα προς το άλλο, να αλληλοεπικαλύπτονται, υφίσταται. 

Αλήθεια, οι εργαζόµενοι εκείνοι που αναλαµβάνουν τον έλεγχο της βιοµηχανικής µο-
νάδας όπου εργάζονται, ίσως συνεχίσουν να διευθύνουν µια βιοµηχανία άχρηστων 
πλαστικών ή κάποιον πυρηνικό αντιδραστήρα. Δεν αρνούµαι, ότι µπορεί να συµβεί 
κάτι τέτοιο. Σε αντίθεση, όµως, µε το επιχείρηµα αυτό, ο εργατικός έλεγχος στη βιο-
µηχανία ή ο κοινωνικός έλεγχος της ίδιας µας της ζωής, δεν έχει καµία σχέση µε την 
ταυτόχρονη ύπαρξη κυβερνήσεων ή κοινοβουλίων ή και ακόµα των πλουσίων αυτών 
που αποφασίζουν αυτοί, αντί για την πλειοψηφία των ανθρώπων, απλώς επειδή 
αποτελεί το δικό τους χώρο εργασίας (των εργαζοµένων των ίδιων) ή και της κοινω-
νίας ολόκληρης. 

Αλλά ποιος είναι αυτός που κατέχει σήµερα το µεγαλύτερο µέρος της βιοµηχανίας; 
Ποιος προσλαµβάνει και απολύει εργάτες; Ποιος πληρώνει µισθούς και ποιος βγάζει 
κέρδος; Ποιος ανήκει, ακόµα, στη µειοψηφία εκείνη που κατέχει τον πλούτο της 
πλειοψηφίας; 



Υποστηρίζω την αντίληψη του εργατικού ελέγχου και µόνο από το γεγονός ότι οι ερ-
γαζόµενοι παράγουν οτιδήποτε εµείς σήµερα τρώµε, βλέπουµε και χρησιµοποιούµε, 
αυτό και µόνο τους δίνει το δικαίωµα να αποφασίζουν οι ίδιοι για ζητήµατα σχετικά µε 
την παραγωγή, την κατανάλωση κ.λπ. Από πότε, για παράδειγµα, οι πολιτικοί άρχι-
σαν να χαρίζουν δώρα στα Ταχυδροµεία, που να τους κάνει να διαδίδουν ότι οι µαζι-
κές απολύσεις των εργαζοµένων σε αυτά είναι το καλύτερο που πρέπει να γίνει; Μή-
πως αυτός είναι, ίσως, ο λόγος που µια στις πέντε επιστολές που έρχονται στην τα-
χυδροµική µου θυρίδα έχει σταλθεί σε λάθος διεύθυνση; Γίνεται, δηλαδή, αυτό εξαιτί-
ας των υπεράριθµων εργαζοµένων στα Ταχυδροµεία ή εξαιτίας της έλλειψης εργαζο-
µένων σε αυτά; Από πότε οι πλούσιοι εργολάβοι και οι µεγαλοκατασκευαστές σπι-
τιών έχουν αναγορευθεί σε ειδικούς του προβλήµατος στέγασης, ώστε να κηρύσ-
σουν νοσοκοµεία ή δηµόσια σχολεία χώρους υπό αχρηστία; 

Ο Ντέιβ Κέριν (σ.τ.µ.: ριζοσπάστης συνδικαλιστής του Συνδικάτου Ηλεκτρολόγων - 
ΕTU), σε κείµενο του, µε τίτλο «Challeging the myths of jobs versus 
environment» («Προκαλώντας τον µύθο θέσεις εργασίας ενάντια στο περιβάλλον»), 
έθεσε το ζήτηµα κατ’ αυτόν τον τρόπο: «Έχουν οι εργαζόµενοι το δηµοκρατικό δικαί-
ωµα να παίρνουν αποφάσεις πάνω στο τι παράγουν, εάν εµείς παράγουµε και µε 
ποιο τρόπο παράγουµε; Ή, κατά έναν εναλλακτικό τρόπο, είναι το δικαίωµα αυτό κάτι 
που ανήκει µόνο στους κατέχοντες, σ’ αυτούς που κατέχουν εµπορεύµατα, εκτός από 
την ικανότητά τους να εργάζονται και οι οποίοι µπορούν να τα πουλήσουν στις αγο-
ρές;». 

Αυτό τότε φέρνει ένα άλλο επιχείρηµα: Τι γίνεται εάν οι εργαζόµενοι αποφασίσουν να 
διευθύνουν µε φιλικό στο περιβάλλον τρόπο τις άσχηµες ή βλαβερές βιοµηχανικές 
µονάδες, αλλά η κοινότητα, η τοπική κοινωνία, αντιτίθεται; Διορθώστε µε αν κάνω 
λάθος, αλλά, γενικά µιλώντας, σε µια πόλη µεταλλωρύχων ή υλοτόµων, δεν είναι αυ-
τοί οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, που αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος της τοπικής 
κοινωνίας; Σε ένα προάστιο, όπως το Νκίαπβ (σ.τ.µ.: στα δυτικά της προάστια της 
Μελβούρνης), όπου λειτουργεί µονάδα καύσης τοξικών και άλλων επικίνδυνων απο-
βλήτων, οι εργαζόµενοι που απασχολούνται εκεί αποτελούν µια µειοψηφία σε σύ-
γκριση µε τις χιλιάδες κόσµου που ζουν, εργάζονται, ή περνούν µεγάλο µέρος της 
ηµέρας τους εκεί ή στα γειτονικά προάστια. 

Και, ναι, υπάρχει άµεση πιθανότητα ανάπτυξης µίας διαµάχης µεταξύ των εργαζοµέ-
νων στην εν λόγω µονάδα και των κατοίκων της περιοχής. Αλλά τότε η τοπική κοινω-
νία τι κάνει; Μια εργασία δεν είναι τίποτα παραπάνω από µια θέση εργασίας για τον 
καθένα. Δεν ισχυρίζοµαι, ότι οι εργαζόµενοι σε τέτοιες µονάδες, σε περιβαλλοντικά 
καταστρεπτικές µονάδες, πρέπει να παραιτηθούν από τις εργασίες τους. Αντίθετα, 
λέω, ότι τέτοιες βιοµηχανικές µονάδες δεν πρέπει να υπάρχουν, αλλά όχι σε βάρος 
των εργαζοµένων σ’ αυτές, θα µπορούσατε να µε αποκαλέσετε ελιτιστή και εγωιστή, 
ή ότι διαχωρίζω τον εαυτό µου από τους εργαζόµενους σε τέτοιες µονάδες. Αλλά το 
να απολύεις κάποιον από µια εργασία, δεν επιτυγχάνεις τίποτα, όσον αφορά την 
εξουσία στη µονάδα αυτή, κατ’ επέκταση, την κυρίαρχη τάξη και τις κυβερνήσεις. 



Απλώς και µόνο, µια τέτοια ενέργεια καθιστά την αποστολή αυτών που βρίσκονται 
στην εξουσία ευκολότερη ή ενθαρρύνει εργαζόµενους και «οικολόγους» (σ.τµ.: 
greens στο κείµενο), να αγωνίζονται ο ένας εναντίον του άλλου. Διαίρει και βασίλευε, 
δηλαδή. Αλλά θα ήθελα να αφήσουµε αυτό το δίληµµα και να πάµε κατευθείαν σε ένα 
διάλογο δύο φανταστικών χαρακτήρων: 

Ζευς: Θα ήθελα να αναφερθώ στο επιχείρηµά σου όσον αφορά την επιθυµία των ερ-
γαζοµένων να ελέγχουν και να διευθύνουν οι ίδιοι τους βιοµηχανικούς και άλλους ερ-
γασιακούς χώρους. Δεν µπορώ να δω πώς οι βλαβερές πρακτικές, όπως αυτές στις 
πυρηνικές ή ατοµικές βιοµηχανικές µονάδες, µπορούν να σταµατήσουν να γίνονται, 
µόνο και µόνο όταν αυτές οι µονάδες αρχίσουν να διευθύνονται από τους εργαζόµε-
νους σε αυτές. 

Αθηνά: Κάθε οµάδα εργατών µπορεί να δράσει από κοινού και πιθανόν ακόµα και να 
αγοράσει το εργοστάσιο, ή τον χώρο εργασίας, από το αφεντικό και να το διευθύνει 
αυτή. Πάντως, αυτό αποτελεί µια νοµικίστικη διαδικασία που εµπίπτει στις διατάξεις 
περί Συνεργατικών, ή του νόµου περί συσσωµάτωσης εταιριών κλπ., ή µόνο µε το να 
έχει ένα συνεταιρισµό αφεντικών αντί για ένα µόνο αφεντικό. Όταν µιλώ για εργατικό 
έλεγχο, αναφέροµαι στην επαναστατική εκείνη αλλαγή της ταξικής συνείδησης και 
της εξουσίας. Αναφέροµαι σε µια ολοκληρωτική διάλυση της οικονοµικής, πολιτικής 
και κοινωνικής παρούσας τάξης πραγµάτων. Νοσοκοµεία, εργοστάσια, γραφεία, 
ορυχεία, σχολεία, χώροι έρευνας, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, φυλακές, πάρκα, όλο 
το νοµικό και κοινοβουλευτικό σύστηµα, η εκπροσώπηση των ιθαγενών (ΑTSIC – 
Aboriginal Torres Strait Islanders Commision, παναυστραλιανή οργάνωση κοινοτή-
των των ιθαγενών) κ.λπ. κάθε διαδικασία που εξελίσσεται και λειτουργεί κάτω από 
κυβερνητική ή άλλη παρεµφερή εξουσία και διαχείριση. 

Ζευς: Ναι, αλλά ας πάρουµε ως παράδειγµα τις φυλακές. Υπό ενδεχόµενο εργατικό 
έλεγχο θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν φυλακές; Μήπως, αντί για φυλακές που 
φυλάγονται από φύλακες, θα φυλάγονται από ολόκληρες φρουρές; Οι εργάτες θα 
συνεχίσουν να διαχειρίζονται και να λειτουργούν τα ορυχεία; 

Αθηνά: Φυλακές. Ενδιαφέρον θέµα. Τα ορυχεία ουρανίου, επίσης, υπάρχουν επειδή 
υπάρχει κόσµος που χρειάζεται το ουράνιο για ενέργεια. Πάντως, ο κόσµος απαιτεί 
φυλακές, επειδή αποτελεί ένα θεσµό που έχει τοποθετηθεί πάνω απ’ αυτόν εξαιτίας 
της παρούσας οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης πραγµάτων. Επί-
σης, εάν µένεις στο Roxby Downs (σ.τ.µ.: περιοχή στη Νότια Αυστραλία όπου λει-
τουργεί µονάδα εξόρυξης ουρανίου), τότε οι ευκαιρίες που έχεις είναι µόνο η απα-
σχόλησή σου στην τοπική εγκατάσταση εξόρυξης ουρανίου. Είναι φυσικό για έναν 
εργαζόµενο εκεί να µην επιθυµεί να σταµατήσει να εργάζεται εκεί. Θα µπορούσα να 
πω, ότι είναι εγκληµατικό να τους αρνείσαι το δικαίωµα στο να έχουν µια ζωή όπως 
τη θέλουν. Το ουράνιο εξορύσσεται, απλώς επειδή καθιστά κάποιον πλούσιο και όχι 
επειδή είναι Λογικό, ασφαλές, ή αποτελεί οικολογική, ή άλλη µορφή ενέργειας. Όταν 
µιλώ για εργατικό έλεγχο, αναφέροµαι στο δικαίωµα επιλογής των εργαζόµενων να 
δηµιουργούν βιοµηχανικές υπηρεσίες και δοµές, που θα ωφελήσουν αυτούς και όχι 



την ατοµικιστική λαιµαργία. Επέτρεψέ µου να στο εξηγήσω: Η εξόρυξη ουρανίου που 
συνιστά µια επικίνδυνη χηµική παραγωγή καθώς και όλες οι υπόλοιπες βλαβερές ερ-
γασίες, απλώς θα συνεχιστούν επειδή φέρνουν χρήµατα σ’ εκείνους οι οποίοι κατέ-
χουν την εξουσία και το χρήµα. Και όπως οι έρευνες και η χρηµατοδότηση γι’ αυτές 
τις παραγωγές και τη βιοµηχανία βρίσκονται υπό άµεσο κυβερνητικό έλεγχο καθώς 
και τον έλεγχο των µεγάλων εταιριών και όχι τον εργατικό έλεγχο, τότε πώς θα προ-
τιµηθούν οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή ή η υδροηλεκτρική; Πώς 
θα επιτύχουµε ανακύκλωση του συστήµατος της αποχέτευσης, εάν η κυβέρνηση και 
οι πλούσιοι δεν χρηµατοδοτήσουν ένα τέτοιο σχέδιο ή, ακόµα, δεν προσφέρουν τα 
οικονοµικά κίνητρα στους επιστήµονες; Ακόµα και τότε θα πρέπει να αντιµετωπίσου-
µε το πρόβληµα του ότι µερικοί επιστήµονες δεν θα είναι σε θέση να ελέγχουν το 
δικό τους έργο. Εάν εσένα, ως επιστήµονα, σε έχουν ρωτήσει να εκπονήσεις µια 
έρευνα πάνω στα γενετικά µεταλλαγµένα τρόφιµα και η ερευνά σου αυτή χρηµατοδο-
τείται από τις σχετικές πολυεθνικές εταιρίες, όπως, για παράδειγµα, η Monsanto, τότε 
πώς θα αισθανθείς όταν θα χάσει αυτά τα κίνητρα και εκπονήσει µια έρευνα που θα 
ωφελήσει τη Monsanto; Η εργασία σου θα διακινδυνεύσει. Φυσικά, αρκετοί, αν όχι 
όλοι, οι επιστήµονες, ίσως, είναι τίµιοι άνθρωποι, αλλά θέτω το ζήτηµα της οικονοµι-
κής και εξουσιαστικής σχέσης ανάµεσα στον εργαζόµενο και την αστική κυρίαρχη 
τάξη. Ένας άνθρωπος που ακόµα ελπίζει να εξάγει ουράνιο µπορεί να προχωρήσει 
σ’ αυτό όσο και όπως θέλει. Αλλά αυτό που θα µπορούσε να θέλει η τοπική κοινωνία, 
εάν ήταν υπό εργατικό έλεγχο, είναι εάν πράγµατι, µε τον έλεγχο αυτό επιθυµούµε 
αυτήν την ενέργεια. θα µπορούσες, για παράδειγµα, να επιθυµείς την εγκατάσταση 
και λειτουργία κάποιου πυρηνικού αντιδραστήρα, ή το ηλεκτρικό να παράγεται από 
άνθρακα -εάν, βέβαια, γνώριζες ότι η τοπική κοινότητα θα µπορούσε να παράγει 
ενέργεια από το φωταέριο το παραγόµενο από το µεταχειρισµένο και ανακυκλούµενο 
σύστηµα των υπονόµων- από την ηλιακή ενέργεια -µε γεννήτρια- και ένα εκατοµµύ-
ριο άλλους τρόπους, που τώρα αποκρύπτονται από τα σχέδια της κάθε κυβέρνησης 
και οι σχετικές πατέντες τους φυλάγονται πολύ καλά στο συρτάρια των πολυεθνικών. 

Εάν οι άνθρωποι γνώριζαν ότι µπορούν να χρηµατοδοτηθούν οι, πράγµατι, εναλλα-
κτικές λύσεις, χωρίς απώλεια θέσεων εργασίας, ή άλλα παρόµοια προβλήµατα, τότε 
θα είχαν να κάνουν µια πολύ καλή επιλογή. Εάν δεν υπάρχει αγορά για µολυσµένες 
ή µη επιθυµητές εργασιακές πρακτικές, εάν είχαν την επιλογή και δεν ήσαν αναγκα-
σµένοι να εργάζονται εξαιτίας των οικονοµιών συνθηκών. Το θέµα είναι ότι σε µια 
εταιρία εξόρυξης ουρανίου χωρίς εργαζόµενους οι αυτοδιευθυνόµενες κοινότητες δεν 
θέλουν να έχουν πυρηνικούς αντιδραστήρες. Ποιος χρειάζεται πυρηνική ενέργεια, 
όταν οι εργαζόµενοι στην ενέργεια και τις συγγενικές βιοµηχανίες µπορούν να συνά-
ψουν ελεύθερες συµφωνίες µε τις αυτοδιευθυνόµενες κοινότητες, όσον αφορά τα 
εναλλακτικά συστήµατα παραγωγής ενέργειας; 

Αλλά πώς µπορεί ένας εργαζόµενος σε τέτοιες «επισφαλείς» βιοµηχανίες, ή σε µια 
κοινότητα σε περιοχές που επηρεάζονται από την παραγωγή των «επισφαλών» αυ-
τών βιοµηχανιών να κάνει µια ελεύθερη επιλογή καθώς θέλει περισσότερο αυτά που 
θέλει εξαιτίας των πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών; Η κυβέρνηση 



θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, όταν «πρέπει η κακή αυτή βιοµηχανία να 
κλείσει». Θα µπορείς να κάνεις µια ελεύθερη επιλογή κάτω από τις συνθήκες αυτές; 

Ζευς: Εντάξει, µπορώ τώρα να δω, ότι µε την οικονοµική ελευθερία των εργαζόµε-
νων, θα µπορεί, τουλάχιστον, να υπάρξει µια επιλογή όσον αφορά τη διαχείριση της 
κοινωνίας. Ότι δεν θα υπαγορεύεται κάτι στους εργαζόµενους ή δεν θα απειλούνται 
µε απόλυση από κάποιο αφεντικό. Αλλά τι θα γίνει εάν οι εργαζόµενοι γίνουν τα νέα 
αφεντικά; 

Αθηνά: Εάν αρνείσαι την πιθανότητα της ανθρωπότητας να απελευθερωθεί από την 
οικονοµική εξάρτηση των πλουσίων, εάν αρνείσαι την πιθανότητα για τους φυλακι-
σµένους (οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται στη φυλακή για παραβάσεις οι-
κονοµικού χαρακτήρα ή για ναρκωτικά και όχι για αντικοινωνικά βίαια εγκλήµατα, 
όπως βιασµοί, δολοφονίες κ.λπ.), εάν αρνείσαι ότι ο κόσµος είναι αρκετά έξυπνος να 
λύσει τα προβλήµατά του ή να τα διευθετήσει χωρίς αστυνοµία, δικαστές και πολιτι-
κούς να αποφασίζουν γι’ αυτόν, τότε πρέπει να κοιταχτείς στον καθρέπτη και να ανα-
ρωτηθείς εάν η ελευθερία είναι δυνατή. Εάν αυτή σε φοβίζει, αφήνοντάς σου µια 
άσχηµη γεύση στο στόµα, τότε χάνεις το καιρό σου µε το να ζητάς από µένα µια 
απάντηση. 

Το πιο σηµαντικό, πιστεύω, είναι το ζήτηµα του ποιος έχει πρόσβαση στην εξουσία. 
Πάνω σε ποιον ασκείται ο κοινωνικός, πολιτικός και οικονοµικός έλεγχος. Μήπως 
πάνω στο κράτος; Ή µήπως στην αστική τάξη; Εκτός από το αν ψηφίζουν κάθε τρία 
ή τέσσερα χρόνια στις οµοσπονδιακές, πολιτειακές και δηµοτικές εκλογές, τι απόφα-
ση παίρνει ο µέσος εργαζόµενος κάθε µέρα για να διαχειριστεί τη ζωή του; Το Κόµµα 
των Μαύρων Πανθήρων (µια επαναστατική οργάνωση που δηµιουργήθηκε στις ΗΠΑ 
στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 µε αρχές του ‘80), έθεσε ένα ενδιαφέρον θέµα όσον 
αφορά την αντιµετώπιση της αστυνοµικής κτηνωδίας. Κάλεσε σε κοινωνικό έλεγχο 
της αστυνοµίας. Με άλλα λόγια, οι αστυνοµικοί ασκούσαν βία στις γειτονιές των µαύ-
ρων και η µαύρη κοινότητα έπρεπε να είχε τότε κάθε δικαίωµα να αποφασίσει εάν 
ήθελε κάποιον, ή κάποιους, στο αστυνοµικό σώµα ή όχι. Η ευθύνη για τα ζητήµατα 
αυτά ήταν στη δικαιοδοσία της µαύρης κοινότητας και αυτή έπρεπε πρώτη να ρωτη-
θεί. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και οι διάφορες υπηρεσίες αστυνόµευσης βρήκαν ένα 
ακόµα σενάριο, αρκετά καταστρεπτικό, και άρχισαν να ξετυλίγουν αυτό που ονοµά-
στηκε πόλεµος κατά των Αφροαµερικανών. Τα θύµατα από τη πλευρά των δεύτερων 
(ΡΟW – αιχµάλωτοι πολέµου), µπορούµε να τα συναντήσουµε ακόµα και σήµερα 
στις αµερικανικές φυλακές, ένα τέταρτο του αιώνα µετά. Ο Μουµία Αµπού Τζαµάλ 
(θανατοποινίτης) είναι ένα παράδειγµα. 

Εάν το τοπικό δηµοτικό συµβούλιο αποφάσιζε να παράγει ηλεκτρικό ρεύµα από έναν 
πυρηνικό αντιδραστήρα, τι επιλογή θα µπορούσατε να έχετε εσείς από το να χρησι-
µοποιείτε πυρηνικό ηλεκτρισµό; Τι άλλο θα µπορούσατε να κάνετε; Να µποϋκοτάρετε 
την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος; Εγκαθιστώντας µόνο εσείς ή κάποιοι άλλοι, µηχα-
νισµό ηλιακής ενέργειας στο σπίτι σας; Να εγκαταστήσετε σταθµό υδροηλεκτρικής 
ενέργειας που να έχει µικρή περιβαλλοντική επίδραση στο τοπικό ποτάµι, ώστε να 



εφοδιάσετε µε ενέργεια την τοπική σας κοινότητα; Πού θα βρείτε τα εκατοµµύρια που 
απαιτούνται για τη χρηµατοδότηση ενός τέτοιου σχεδίου; Θα ζητήσετε την άδεια από 
τους προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος να επιτρέψουν σ’ εσάς ή την κοινότητα να 
προχωρήσετε το σχέδιό σας, δηµιουργώντας µια υδροηλεκτρική εγκατάσταση; Θα 
τηλεφωνήσετε απλώς στον τοπικό σας δηµοτικό σύµβουλο, ζητώντας να δώσουν τα 
δικαιώµατα αυτά στην τοπική κοινωνία, αφαιρώντας τα από τις ιδιωτικές ή ιδιωτικο-
ποιηµένες εταιρίες ενέργειας και αποκαθιστώντας και προωθώντας εναλλακτικές πη-
γές ενέργειας, ώστε να µποϊκοταριστεί ο πυρηνικός αντιδραστήρας; Οι εργαζόµενοι 
στον αντιδραστήρα αυτό θα χάσουν τη δουλειά τους ή θα εργάζονται αµισθί ή εθελο-
ντικά στην υδροηλεκτρική σας εγκατάσταση; Είναι, άραγε, µόνο οι πολιτικοί και η κυ-
ρίαρχη τάξη τόσο φιλάνθρωποι; 

Το να διεξάγεις ενέργειες άµεσης δράσης για να σταµατήσεις την υλοτόµηση των δα-
σών, για παράδειγµα, ή για να ζητήσεις την παρέµβαση του κράτους να κλείσουν τέ-
τοιες ζηµιογόνες για το περιβάλλον βιοµηχανίες, αποτελεί µια κοινή µέθοδο, που 
χρησιµοποιείται από πλατύτερα κινήµατα, ώστε να αντιπαλέψουν τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Στο περιοδικό «Anarchosyndicalist Review», ο Jeffrey Shantz, σε άρθρο 
του, µε τίτλο «Πέρα από την παραγωγικότητα: Συνδικαλισµός και οικολογία», για το 
δίληµµα που συναντά κάθε εργαζόµενος, γράφει: «Η απουσία εργατικού ελέγχου 
επιτρέπει την πίεση σε βάρος των εργαζόµενων µέσω της ανάληψης, ή της εκτέλε-
σης καθηκόντων, τα οποία, ίσως, από την άλλη πλευρά έχουν αποτελέσµατα για τα 
οποία είµαστε ακόµα ανηµέρωτοι ή µη γνώστες. Ακόµα η απουσία αυτοκαθορισµού 
έχει ως αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι να αντιµάχονται ο ένας τον άλλον για µια θέση 
εργασίας και µόνο. Οι εργαζόµενοι είναι γι’ αυτό επιδεκτικοί (ή ευαίσθητοι) στις απει-
λές του κεφαλαίου και των περιβαλλοντικών εκβιασµών. Αυτή η επιδεκτικότητα είναι, 
ίσως, το µεγαλύτερο εµπόδιο ανάµεσα σε εργαζόµενους και οικολόγους. Χωρίς 
ασφάλεια στο χώρο εργασίας και µε την εξουσία διάχυτη εκεί, οι εργαζόµενοι δεν 
µπορούν να έχουν ένα ικανοποιητικό αντιστάθµισµα έναντι της εξουσίας του κεφα-
λαίου». 

Δεν παραδέχοµαι, ότι η άµεση δράση αυτού του είδους ή ο κρατικός παρεµβατισµός 
είναι αναποτελεσµατικά µέσα. Αντίθετα, υπάρχουν παραδείγµατα που αποδείχθηκαν 
αποτελεσµατικά στο να σταµατήσουν κάποια σχέδια. Ένα παράδειγµα είναι και η 
διακοπή των εργασιών στο Franklins Dam στην Τασµανία. ο επηρεασµός, επίσης, 
βουλευτών και άλλων παραγόντων στις δεκαετίες ‘70 και ‘80 ήταν µια από τις πολλές 
δραστηριότητες του κινήµατος κατά της εξόρυξης ουρανίου, εξαιτίας της συγκεκριµέ-
νης πολιτικής του Εργατικού Κόµµατος στο ζήτηµα αυτό. Οι Εργατικοί συµβιβάστη-
καν τότε και αποφάσισαν να υποστηρίξουν µια πολιτική ύπαρξης τριών εγκαταστά-
σεων, κάτι που σήµαινε ότι, από τη στιγµή που οι τρεις αυτές εγκαταστάσεις είχαν 
εξορύξει το ουράνιο, τότε η συγκεκριµένη βιοµηχανία θα είχε συρρικνωθεί δραστικά 
και θα σταµατούσε να υπάρχει ως τέτοια στην Αυστραλία. 

Πάντως, τώρα, δεκαετίες αργότερα, µε τους φιλελεύθερους στην εξουσία, η Αυστρα-
λία µοιάζει σαν να σηµειώνει ρεκόρ στην εξόρυξη ουρανίου καθώς µπήκαµε, ήδη, 



στον 21ο αιώνα. Οι εγκαταστάσεις στο Honeymoon και το Beverley της Νότιας Αυ-
στραλίας λειτουργούν, ήδη, ενώ αυτή στο Jabiluka της Βόρειας Περιοχής είναι έτοιµη 
να αρχίσει να λειτουργεί. Οι «πράσινες» απαγορεύσεις από την πλευρά του παλαιού 
συνδικάτου οικοδόµων (ΒLF), σήµαιναν ότι µεγάλες ποσότητες ξυλείας δεν θα εισά-
γονταν στην Αυστραλία για µια µικρή περίοδο κι έτσι θα διασώζονταν κάποια πάρκα 
και κτίρια από το να γίνονταν χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων. Περιβαλλοντικές συ-
σπειρώσεις, όπως οι ΝΕEFA και GΕGΟ, οι οποίες έχουν αγωνιστεί και αγωνίζονται 
ενάντια στην υλοτοµηση των δασών µε µπλόκα στη Νέα Νέα Ουαλία και τη Βικτώρια 
αντίστοιχα, έχουν καταδείξει σαφώς τις καπιταλιστικές ορέξεις για τα ιθαγενή δάση 
της Αυστραλίας, από την άλλη πλευρά, όµως, δεν προσφέρουν στους κατοίκους των 
περιοχών αυτών ή σε αυτούς που απασχολούνται σε τέτοιες µονάδες µια κάποια 
εναλλακτική λύση. 

Η σχετική εκπαίδευση όσον αφορά τις εναλλακτικές λύσεις στην καταστροφή των 
βρόχινων δασών (rainforests), όπως φυτείες ξυλείας ή hemp, είναι σηµαντική και, 
ίσως, θα µπορούσε να υποστηριχθεί από τους εργαζόµενους στην υλοτοµία ή τη δα-
σοκοµία. Αλλά δεν έχουν καµία σηµασία, επειδή αυτές δεν µπορούν να αναπτυχθούν 
από τη µια στιγµή, που, τόσο η γη όσο και ο πλούτος της, ελέγχοντα ιαπό την καπι-
ταλιστική µηχανή. Ποιος θα φέρει τροφή στο τραπέζι του υλοτόµου; Η εταιρία υλοτο-
µίας ή οι οικολόγοι των παραπάνω συσπειρώσεων; Ακόµα και τα µπλόκα, ως µορφή 
δράσης, ή η κρατική παρέµβαση, κλείσουν κάποιες οικολογικά επικίνδυνες βιοµηχα-
νικές µονάδες, αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα, ότι µια άλλη µονάδα δεν θα αρχίσει να 
λειτουργεί κάπου αλλού, ή ότι δεν θα αντικατασταθούν από µια άλλη το ίδιο ή και το 
χειρότερο επικίνδυνη βιοµηχανική µονάδα. 

Η άµεση δράση και η κρατική παρέµβαση είναι σηµαντικά, πιστεύω, µόνο στο βαθµό 
που δίνουν στη γη µια προθεσµία ζωής παραπάνω από τον καπιταλιστικό θάνατο. Οι 
οµάδες πίεσης και η άµεση δράση µπορούν ακόµα να εξουσιοδοτήσουν κάποιους να 
αγωνιστούν για µεγαλύτερους και καλύτερους στόχους. Το να κινητοποιείσαι ενάντια 
στην κατασκευή ενός αυτοκινητόδροµου ταχείας κυκλοφορίας σε µια γειτονιά, ίσως 
φέρει και κάποιες νέες ιδέες, που άλλοι δεν είχαν ακούσει ή δοκιµάσει στο παρελθόν. 
Ποιος ξέρει; Ίσως η ιδέα για έναν κόσµο χωρίς αφεντικά και εξουσιαστές γίνει επιθυ-
µία όλο και περισσότερων ανθρώπων. 

Ως επαναστάτης συνδικαλιστής, πιστεύω, ότι αν και οι εργαζόµενοι σε τέτοιες βιοµη-
χανικές µονάδες αποκτήσουν τον έλεγχό τους, τότε τα µπλόκα, ως µορφή δράσης, 
αλλά και η κρατική παρέµβαση, θα αποτελέσουν τσιρότα και µόνο. Γιατί η εξουσία και 
ο έλεγχος θα παραµείνουν ανεξέλεγκτα. Οι πλούσιοι θα κατέχουν ακόµα το µεγαλύ-
τερο µέρος του κοινωνικού πλούτου και θα συνεχίσουν να φτιάχνουν αυτοί τους νό-
µους και τα διατάγµατα. «Το να απεργήσεις για οικολογική προστασία, πάντως, προ-
ϋποθέτει ότι οι εργάτες θα αναπτύξουν µια ανάλογη συνείδηση και δυναµική. Αυτό 
σηµαίνει ότι πρέπει οι εργάτες να οργανωθούν ενάντια στο πλαστό δίληµµα εργασία 
ή περιβάλλον. Και για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να κινητοποιηθούν πρώτα-πρώτα 



οι συνδικαλισµένοι εργάτες. Αλλιώς, θα κινητοποιηθούν ακόµα και οι απεργοσπάστες 
από τους µηχανισµούς του κεφαλαίου». 

Εν κατακλείδι εύχοµαι να οµολογήσω ότι το έδαφος πάνω στο οποίο γράφτηκε το 
κείµενο αυτό είναι ένα ιθαγενές έδαφος, µια ιθαγενής γη, µιας ήπειρος που αποικί-
στηκε το 1788. Οι ιθαγενείς Αυστραλοί δεν µνηµονεύτηκαν στην έκδοση αυτή, όχι 
επειδή δεν αναγνωρίζω τη συνεισφορά τους στα προβλήµατα που επιδρούν στην 
Αυστραλία, αλλά, αντίθετα, επειδή επιθυµούσα να κάνω αυτή την έκδοση όσο πιο 
γενική γινόταν. Μετά απ’ όλα αυτά, δεν υπάρχουν και αρκετοί ιθαγενείς Αυστραλοί, 
που να είναι µισθωτοί εργάτες, ή και οικολόγοι. Γι’ αυτό κι η έκδοση αυτή αφορά κυ-
ρίως την εργατική τάξη, τις µοναδικές επιπτώσεις που αφορούν την έξωση των ιθα-
γενών από τη γη τους, που δεν πρέπει µε κανέναν τρόπο να ειδωθεί ως κάτι που εί-
ναι άσχετο από τα οικολογικά προβλήµατα και την ταξική διάρθρωση της κοινωνίας, 
θέµατα που έχουν, ήδη, θιχτεί στο κείµενο αυτό. Και όπως δεν είµαι ιθαγενής Αυ-
στραλός και ούτε κάποιος που µιλάει εξ ονόµατός τους, αφήνω αυτό το θέµα σε κά-
ποιον που είναι πιο αρµόδιος να αποφασίσει γι’ αυτό, ή στους ίδιους, στο εάν και 
πώς µπορούν και οι ιθαγενείς Αυστραλοί να συνεισφέρουν στο διάλογο αυτό που θί-
γεται στο κείµενο αυτό. 

* Το κείµενο αυτό γράφτηκε από τον Ελληνοαυστραλό George A., στα τέλη της δεκαε-
τίας του 1990 και εκδόθηκε από τον ίδιο σε αυτοτελή µπροσούρα µε τον τίτλο 
«Worker vs Greeny». Ο ίδιος ήταν τότε µέλος του Anarchosyndicalist Group of 
Melbourne (ASG-M). Την ίδια περίπου εποχή µεταφράστηκε από τον Δ.Τ. ("Ούτε 
Θεός-Ούτε Αφέντης") στα ελληνικά. Η πρώτη δηµοσίευση έγινε στο http://
www.anarkismo.net/article/12864


