
Αρνούμαστε να είμαστε μια 
απλή ηχώ των μοχθηρών ψε-
μάτων που στηρίζουν ένα μη 

νομιμοποιημένο status quo. Η βαθιά 
δημοκρατική μας αφύπνιση παίρνει τη 
μορφή καθημερινών ανθρώπων που 
υψώνουν τις ατομικές και συλλογικές 
φωνές τους για να πουν τις επώδυνες 
αλήθειες για άδικα συστήματα και 
άνισες δομές που παράγουν περιττή 
κοινωνική μιζέρια. Τα τελευταία τριά-
ντα χρόνια, στα οποία διεξάγεται ένας 
μονομερής ταξικός πόλεμος των ανώ-
τερων κοινωνικών στρωμάτων εναντίον 
της τόσο πολύτιμης φτωχής εργατικής 
τάξης –με τη μεγαλύτερη μετατόπιση 
πλούτου στην ανθρώπινη ιστορία από 
τα κατώτερα προς τα ανώτερα στρώ-
ματα– μας έχουν διδάξει πως είτε θα 
παλέψουμε ενωμένοι στο όνομα της 
αλήθειας και της δικαιοσύνης είτε θα 
χάσουμε τα μέσα βιοπορισμού μας και 
την ανεκτίμητη τιμή μας. Σε αυτό το 
πλαίσιο, το κίνημα είναι ήδη νικηφόρο: 
η οργάνωση και η κινητοποίησή μας έχει 
ήδη μετατοπίσει τον δημόσιο διάλογο 
υπέρ της αλήθειας και της δικαιοσύνης, 
θέτοντας στο επίκεντρο την επιχειρη-
ματική απληστία, την ανισότητα του 
πλούτου, την κλιμακούμενη ανέχεια, τα 
επαίσχυντα ποσοστά ανεργίας, τον ρόλο 
του κεφαλαίου στην πολιτική, καθώς 
και την υπέρμετρη χρήση βίας από τις 
στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις. 
Ωστόσο, έχουμε ακόμα αρκετή δουλειά 
μπροστά μας. 
Η ολοκληρωτική χρεοκοπία της νεο-
φιλελεύθερης τάξης –των απορυθμι-
σμένων αγορών, των ολιγαρχών που 
δεν λογοδοτούν, των δωροδοκούμενων 
πολιτικών– αποτελεί σήμερα παγιωμένη 

αλήθεια της ζωής και της ιστορίας μας. 
Όμως, η εποχή της βαίνει προς το τέλος. 
Ο βαθύς δημοκρατικός διαφωτισμός 
που ζούμε πρέπει να μας οδηγήσει 
έξω από τα στενά διανοητικά πλαίσια 
και την περιχαρακωμένη πολιτισμική 
ιδιοσυγκρασία μας. Όπως αυτοί που 
επινόησαν την τζαζ, πρέπει να είμα-
στε ανοιχτόμυαλοι, ευέλικτοι, ρευστοί, 
περιεκτικοί, διαφανείς, θαρραλέοι, να 
ασκούμε αυτοκριτική, να είμαστε φιλεύ-
σπλαχνοι και οραματιστές. Πρέπει να 
επαναπροσδιορίσουμε τις παλιές ιδέες της 
αυτοκρατορίας, της τάξης, της φυλής, 
του φύλου, της θρησκείας, του σεξουα-
λικού προσανατολισμού και της φύσης 
σε νέα πλαίσια σκέψης και ύπαρξης. Το 
κίνημά μας είναι ένα πολύτιμο, ευγε-
νές, άτακτο και αντισυμβατικό σχήμα 
κοινωνικής επώασης. Και πάλι όπως η 
τζαζ, πρέπει να γίνουμε έμπρακτα όλοι 
μια αγκαλιά αγάπης για την τέχνη των 
συλλογικών δημιουργημάτων μας. Όπως 
ακριβώς η δικαιοσύνη είναι η έκφραση 
της αγάπης στη δημόσια σφαίρα, και 
η τρυφερότητα μοιάζει με την αγάπη 
όπως αυτή εκφράζεται στην ιδιωτική 
σφαίρα, έτσι και η βαθιά δημοκρατική 
επανάσταση είναι η εξωτερίκευση της 
δικαιοσύνης στην πράξη.
Η επανάσταση μπορεί να φοβίζει κά-
ποιους λόγω των συνειρμών με τη βία. 
Αυτό είναι κατανοητό όταν κοιτάξει 
κανείς πολλές από τις επαναστάσεις 
του παρελθόντος, όπως η Αμερικανική 
Επανάσταση κατά της μοναρχίας το 
1776, ή εκείνη κατά της δουλείας το 
1861. Όμως, η επανάσταση στις μέ-
ρες μας –εναντίον της ολιγαρχίας και 
της πλουτοκρατίας– δεν χρειάζεται να 
είναι ειδεχθής και βίαιη. Η πλούσια 
κληρονομιά του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 
και του Νέλσον Μαντέλα, καθώς και οι 
πρόσφατες επαναστάσεις στην Τυνησία 
και την Αίγυπτο, μας έχουν διδάξει ότι 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κοι-
νωνικές μας καταστροφές με κοινωνική 
φιλευσπλαχνία, και ότι μπορούμε να 
μεταμορφώσουμε άδικες κοινωνίες 
απλώς με γενναία οράματα και μη 
βίαιες στρατηγικές. 
Είμαστε δεσμώτες μιας ελπίδας ποτι-
σμένης στο αίμα και τα δάκρυα. Αυτό 
σημαίνει πως είμαστε ελεύθεροι να 
φανταστούμε και να δημιουργήσου-
με ένα βαθύτερα δημοκρατικό κόσμο, 
περισσότερο από όσο έχουμε δει στο 
παρελθόν. 

του CORNEL WEST

Γενική Απεργία στο Όκλαντ: Στις 2 Νοεμβρίου, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο 
λιμάνι του Όκλαντ.  ΦΩΤΟ: AP / Kent Porter, Santa Rosa Press Democrat

Καθώς έψαχνα την κατάληψη 
της Τζόνσον Σίτι στο Τενεσί, 
το γεμάτο αιχμές περίγραμμα 

από τις πικέτες και τα πλακάτ τρά-
βηξε το βλέμμα μου, και ύστερα οι 
φιγούρες των ανθρώπων κάτω από τα 
πλακάτ. Αλλά δεν έμοιαζε ακριβώς με 
παγκόσμια επανάσταση, απλώς ένα 
πλήθος ανθρώπων συγκεντρωμένων 
με τάξη σε ένα πάρκινγκ. Αλλά ένα 
συγκεντρωμένο πλήθος σε μια πόλη 
που όλοι περνούν ή  προσπερνούν 
οδηγώντας, είναι από μόνο του μια 
είδηση. 
Είδα μερικές αμερικάνικες σημαίες 
και μια επιγραφή που έλεγε «Ο Θεός 
μισεί τις τράπεζες» και σκέφτηκα 
πως αυτό ήταν εκείνο που αναζη-
τούσα. Από την απέναντι μεριά του 
δρόμου άκουσα κάποιον που έλεγε 
λίγα λόγια κάθε φορά, τα οποία το 
πλήθος επαναλάμβανε πιστά και 
ρυθμικά σαν σε γαμήλια τελετή ή 
σε ορκωμοσία «Από αυτή τη μέρα 
και μετά…», και πάλι δεν ήμουνα 
σίγουρη αν είμαι στο σωστό μέρος.  
Όπως κατάλαβα  μετά, ήταν το «αν-
θρώπινο μικρόφωνο» που επινοήθηκε 
στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει 
την απαγόρευση χρήσης ενισχυτών 
και μεγαφώνων. 
Εδώ είναι η περιοχή των Απαλ-
λαχίων, πατρίδα του δασωμένου 
Cumberland και του Wilwood 
Flower, του NASCAR (αγώνες αυ-
τοκινήτων: National Association 
for Stock Car Auto Racing), της 
ανεργίας στο 18% και… ο Θεός να 
σ’ έχει καλά. Είναι ο τόπος που οι  
βουνοκορφές ισοπεδώνονται, στον 
οποίο οι εταιρείες εξόρυξης άνθρακα 
αποκομίζουν κέρδη ξεσκίζοντας τα 
σπλάχνα της γης, αφήνοντας τους 
αποσβολωμένους και ξεριζωμένους 
ζωντανούς να σκέφτονται να πιουν 
δηλητήριο, με την κυριολεκτική 
έννοια του όρου. Είναι ο τόπος του 
ξεσηκωμού στο βουνό Μπλαιρ, όταν 
κακοπληρωμένοι εργάτες ξεσηκώ-
θηκαν κατά των κεφαλαιοκρατών, 
σε μια εξέγερση που όμοιά της δεν 
έχει δει αυτή η χώρα. 
Αυτά συνέβησαν το 1921, αλλά, όπως 
πολλοί μπορούν να βεβαιώσουν, οι 
καπιταλιστές δεν είναι ακόμα και 
σήμερα ιδιαίτερα δημοφιλείς εδώ.  
Τελικά, αποφασίσαμε να προχωρή-
σουμε κατά μήκος της οδού Στέιτ οφ 
Φράνκλιν και, καθώς απλωθήκαμε 
ανάμεσα στα σταματημένα αυτοκί-
νητα, ο κόσμος με τα φορτηγάκια και 
τα στέισον βάγκον μάς χαιρετούσε 
κορνάροντας και ζητωκραυγάζοντας· 
προσπαθούσαν να διαβάσουν τα πλα-
κάτ μας, χωρίς να λένε «Πήγαινε βρες 
καμιά δουλειά» ή «Άντε κουρέψου».  
Οι συνηθισμένες αντιρρήσεις ακού-
γονται πια γελοίες. Κάθε σύστημα 
στον πλανήτη Γη έχει τα όριά του.
Δεν έχουμε ξαναβρεθεί εδώ, ακριβώς 
σε αυτό το σημείο, εσείς και εγώ μαζί, 
σε όλους αυτούς τους υπέροχους και 
συνάμα κακοτράχαλους τόπους, με 
τη λήξη της προθεσμίας να πλησιάζει, 

φύλλο 5
(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ

ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
10.12.2011

ΜΙΑ ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΑΓΑΠΗ 
Εμείς, οι άνθρωποι του παγκόσμιου κινήματος «Occupy» ενσαρκώνουμε και θε-
σπίζουμε μια βαθιά δημοκρατική αφύπνιση με αυθεντική χαρά και σφοδρή απο-
φασιστικότητα. Το κίνημά μας –χωρίς ηγέτες, αλλά με συλλογικότητα– αποτελεί 
μια παθιασμένη έκφραση της ηθικής οργής κατά της αδίστακτης επιχειρηματικής 
απληστίας, η οποία σπρώχνει την κοινωνία μας και τον κόσμο στο χείλος της κατα-
στροφής. Έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι οι ενέργειές μας έχουν εγκαινιάσει 
έναν ριζοσπαστικό διαφωτισμό, σε μια στιγμή που κυριαρχεί μια αδιαμφισβήτητη 
δυσπιστία και απέχθεια προς τις ολιγαρχικές οικονομίες, τους διεφθαρμένους πο-
λιτικούς, την αυθαίρετη κυριαρχία του νόμου και τα «όπλα μαζικού αποπροσανα-
τολισμού» των επιχειρηματικών μέσων ενημέρωσης. 

Ανοίγοντας δρόμους

Όταν ο δήμαρχος της 
Νέας Υόρκης διέταξε την 
επέμβαση των δυνάμεων 

καταστολής αυτή την εβδομάδα 
στη Λίμπερτι Σκουέρ, η ιστορία 
εξελίχθηκε σαν ένα σενάριο που 
μόνο το 1% θα μπορούσε να γράψει: 
ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, ο βαρό-
νος των ΜΜΕ στη Γουόλ Στριτ, με 
περιουσία 18 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων, ο οποίος ξόδεψε 50 
εκατομμύρια δολάρια από τα 
χρήματά του για να ξαναγράψει 
τον νόμο και να κερδίσει μια τρίτη 
θητεία στην εξουσία, έστειλε χίλιους 
αστυνομικούς να καταστρέψουν 
μια βιβλιοθήκη, να κλείσουν μια 
κουζίνα, να διαλύσουν μια κατά-
ληψη και να συλλάβουν εκατο-
ντάδες, στο όνομα της «υγιεινής» 
του πάρκου. 
Οι τακτικές όμως στο παρασκή-
νιο είναι πιο πολύπλοκες από ό,τι 
φαίνονται. Πριν την επιδρομή της 
αστυνομίας στην κατάληψη της 
Γουόλ Στριτ, 18 δήμαρχοι συνε-
δρίασαν για να «συζητήσουν» το 
ζήτημα του κινήματος. Τις επό-
μενες μέρες, ξεκίνησαν επιθέσεις 
της αστυνομίας στο Σιάτλ, το Πόρ-
τλαντ, το Ντένβερ, την Ατλάντα, 
το Σολτ Λέικ και άλλες πόλεις. 
Σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων, 
καταρτίστηκε μια εξαιρετικά 
προσεκτική στρατηγική, για να 
μπορέσουν να νομιμοποιηθούν οι 
επιθέσεις εναντίον των ειρηνικών 
δημοκρατικών συνελεύσεων. Ομο-
σπονδιακές υπηρεσίες –ανάμεσά 
τους το FBI και η Ασφάλεια– συμ-
μετείχαν, με συμβουλευτικό ρόλο. 
Ζώντας επί εννέα εβδομάδες στην 
κατάληψη, μάθαμε το εξής: Κάθε 
φορά που οι δυνάμεις της τάξης 
προσπάθησαν να σχοινοβατήσουν 
στο γράμμα του νόμου, το κίνημα 
επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο. 
Οι αριθμοί του πολλαπλασιάστη-
καν. Τέσσερις νεαρές, τις οποίες 
ψέκασαν με σπρέι πιπεριού χωρίς 
λόγο, έκαναν χιλιάδες ανθρώπους 
να βγουν στους δρόμους. Μετά τις 
συλλήψεις 700 εργατών και φοιτη-
τών στη Γέφυρα του Μπρούκλιν, 
άλλοι 30.000 άνθρωποι κατέβηκαν. 
επίσης, στον δρόμο. Όπως είπε 
και ένας εκ των καταληψιών της 
Νέας Υόρκης, ο Νόα Φίσερ: «Η 
κάθε βδομάδα αποτελεί ένα νέο 
σημείο καμπής».
Είναι χρήσιμο να θυμηθούμε το 
τελευταίο σημείο καμπής – το 
βράδυ της 26ης Οκτωβρίου, όταν 

εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν στη 
Λίμπερτι Σκουέρ, εξοργισμένοι από 
τα δακρυγόνα και τις πλαστικές 
σφαίρες που εξαπέλυσε εναντίον 
ειρηνικών καταληψιών η αστυνο-
μία του Όκλαντ το προηγούμενο 
βράδυ. Στην πορεία τους προς το 
Δημαρχείο, υπό τους κοφτούς ήχους 
που παρήγαγαν τα τύμπανα και οι 
γκάιντές τους, αντηχούσε το άσμα: 
«Η Νέα Υόρκη είναι το Όκλαντ και 
το Όκλαντ είναι η Νέα Υόρκη!»
Αρχικά, η πορεία έμοιαζε με 
πολλές άλλες προηγούμενες: πε-
ρικυκλωμένο από φακούς και υπό 
τη συνοδεία της αστυνομίας, που 
έσπρωχνε βίαια τους ανθρώπους 
από το δρόμο να ανέβουν πάλι στα 
πεζοδρόμια, το πλήθος κύκλωσε το 
Πάρκο του Δημαρχείου. Τη στιγμή 
που κύκλωναν για δεύτερη φορά το 
Πάρκο, κάτι απρόβλεπτο συνέβη: 
η ομάδα διαλύθηκε, οι άνθρωποι 
διασκορπίστηκαν στη Φόλεϊ Σκουέρ 
και λίγα λεπτά αργότερα συγκε-
ντρώθηκαν ξανά, σχηματίζοντας 
μια μάζα 500 ατόμων σε μιαν άκρη 
του δρόμου.
Οι άνθρωποι ξεχύθηκαν σαν χεί-
μαρρος στη λεωφόρο, παρά την 
προσπάθεια των αστυνομικών να 

ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΟΝΕΙΡΟΠΑΡΜΕΝΟΙ

Οι πραγματικοί ονειροπαρμένοι 
είναι αυτοί που πιστεύουν ότι τα 

πράγματα μπορούν να συνεχίσουν 
επ’ άπειρον όπως ακριβώς είναι. 

Εμείς δεν είμαστε ονειροπαρμένοι. 
Ξυπνάμε από ένα όνειρο το οποίο 

μετατρέπεται σε εφιάλτη. Δεν 
καταστρέφουμε τίποτα. Παρακο-

λουθούμε απλώς πώς το σύστημα 
καταστρέφει τον εαυτό του. Για να 
συμμετέχεις σε μια μάχη για την 

ελευθερία, πρέπει πρώτα να ελευ-
θερώσεις τον εαυτό σου από τα 

δεσμά της κυρίαρχης ιδεολογίας. 
Όταν κριτικάρεις τον καπιταλισμό, 
μην επιτρέψεις να σε εκβιάσουν 
λέγοντάς σου πως είσαι ενάντια 

στη δημοκρατία.

Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ.

Σλάβοϊ Ζίζεκ 

Λίμπερτι Σκουέρ
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«Βαθιά δημοκρατική αφύπνιση»
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Aν σας αρέσουμε και θέλετε να συνεχίσουμε, 

ενισχύστε την προσπάθειά μας


