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τους περιορίσουν, σταματώντας τους στο 
Μπρόντγουεϊ. Για να ενημερωθεί ο κόσμος 
σχετικά με τις κινήσεις της αστυνομίας και 
να συντονιστεί η πορεία, χρησιμοποιήθηκαν 
τα «ανθρώπινα μικρόφωνα». Στις δύο ώρες 
που ακολούθησαν, η ευφορία της κατάλη-
ψης εξαπλώθηκε στο νότιο Μανχάταν: στη 
μέση της ασφάλτου, ανάμεσα σε σεντάν 
αυτοκίνητα και ταξί, οι διαδηλωτές περ-
πατούσαν, χόρευαν και ζητωκραύγαζαν. 
Στα πεζοδρόμια, έξω από τα μπαρ και τα 
εστιατόρια, οι θαμώνες, ανασηκώνοντας 
το βλέμμα, αντίκριζαν μια λαοθάλασσα 
από χαρούμενα πρόσωπα.
Τη νύχτα εκείνη ο φόβος εξανεμίστηκε, αλλά 
το κέρδος δεν ήταν μόνο αυτό. Άνθρωποι 
που είχαν βιώσει τον αποκλεισμό και την 
κακομεταχείριση συνειδητοποίησαν πως 
έχουν τη δύναμη να ελέγχουν τους δρόμους. 
Ήταν μια αναγνώριση ότι η εξέγερση είχε 
ταξιδέψει απ’ άκρου εις άκρον επιστρέφο-
ντας πάλι πίσω, σαν μια ηχώ που παίρνει 
σάρκα και οστά.

Είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς τι ακριβώς 
άλλαξε εκείνο το βράδυ, τόσο γρήγορα. 
Πριν από εννιά μόλις βδομάδες, ο εικο-
σιενιάχρονος Χίρο Βίνσεντ από το Σάλροτ 
της Βόρειας Καρολίνας, θυμάται να βγαίνει 
από το μετρό στη Γουόλ Στριτ και να μη 
βλέπει σχεδόν κανέναν εκεί.
 «Υπήρχαν μόνο τέσσερις ή πέντε από 
εμάς», είπε, «και ρώτησα: –Ρε παιδιά, 
πού είναι η διαδήλωση;Και, κοιτάζοντας 
ο ένας τον άλλον, μου απάντησαν: –Εμείς 
είμαστε η διαδήλωση». Η ομάδα περπάτησε 
προς το Μπάτερι Πάρκ, όπου συναντήθη-
κε με μερικούς ακόμα. Μια-δυο χιλιάδες 
άτομα διαδήλωσαν. Μερικές δεκάδες 
κατασκήνωσαν εκείνο το βράδυ, στις 17 
Σεπτεμβρίου, κάτω από την ντελικάτη 
σκιά των χαρουπόδεντρων, στο –άλλοτε 
αποκαλούμενο– Ζουκότι Παρκ. «Πίστευα 
ότι θα μείνω εδώ για καμιά βδομάδα και 
μετά θα τελείωνε», είπε ο Χίρο, ψηλός και 
αθλητικός τύπος με όμορφο πρόσωπο, ο 
οποίος ήταν εμφανώς αδυνατισμένος μετά 
τις τέσσερις συλλήψεις του, τους δύο τε-
λευταίους μήνες. «Δεν φανταζόμουν ότι 

θα μετατραπεί σε ένα τέτοιο κίνημα. Είναι 
ανεξέλεγκτο. Αυτή τη στιγμή γράφουμε 
ιστορία».
Το εργατικό κίνημα έχει μπει στη δράση, 
συμβάλλοντας αποφασιστικά. Όταν ο δή-
μαρχος Μπλούμπεργκ εκκένωσε για πρώτη 
φορά τη Λίμπερτι Σκουέρ, η AFL-CIO της 
Νέας Υόρκης απηύθυνε ένας πρωτοφανές 
κάλεσμα στα μέλη της: «Δεν μπορούμε να 
σας πούμε τι θα συμβαίνει ακριβώς όταν 
φτάσετε. Μπορούμε όμως να σας διαβε-
βαιώσουμε ότι όσοι περισσότεροι φανούμε 
αλληλέγγυοι, τόσο το καλύτερο». Εργα-
ζόμενοι πάσης φύσεως: φορτηγατζήδες, 
οικιακοί βοηθοί, δάσκαλοι, λιανέμποροι, 
εργαζόμενοι στις τηλεπικοινωνίες – φρέ-
σκοι από τις πικετοφορίες της απεργίας 
στη Verizon· όλοι έδωσαν το παρών. Από 
το Κάιρο στην Αθήνα. Από την Καλιφόρνια 
στη Νέα Υόρκη. Το σενάριο του 1% το έχουμε 
διαβάσει. Τώρα είναι η ώρα να γράψουμε 
το δικό μας.

Του MICHAEL LEVITIN 
και του JED BRANDT

Βρισκόμαστε σε μια περί-
εργη στιγμή αυτού του 
αξιοσημείωτου κινήμα-

τος. Υπήρξε ποτέ κίνημα τόσο 
διαδεδομένο, χωρίς ωστόσο να 
έχει θέσει αιτήματα; Από την 
άλλη, το κίνημα Οccupy Wall 
Street έχει ήδη επιτύχει κάτι 
που άλλα κινήματα χρειάστη-
καν χρόνια για να το επιτύ-
χουν: έχει αποκρυσταλλώσει 
μια αίσθηση οργής, κάνοντας 
παράλληλα σαφές ότι την οργή 
αυτή μοιράζονται δεκάδες εκα-
τομμύρια άλλοι. 
Φέρνω στο μυαλό μου άλλες 
στιγμές της ζωής μου που συ-
νειδητοποίησα με ενθουσιασμό 
ότι εκατομμύρια άνθρωποι αι-
σθάνονταν το ίδιο πράγμα. Μια 
από αυτές ήταν στα τέλη της 
δεκαετίας του 1960, όταν τα 
πλήθη βγήκαν στους δρόμους 
ξανά και ξανά, δηλώνοντας την 
αντίθεσή τους στον πόλεμο της 
Αμερικής στο Βιετνάμ. 
Μια άλλη συναρπαστική στιγμή 
ήταν τα γεγονότα στην Ανατολι-
κή Γερμανία το φθινόπωρο του 
1989. Διεκδικώντας το δικαίωμα 
να ταξιδεύουν, να διαβάζουν 
και να μιλάνε ελεύθερα, και θέ-
λοντας να απαλλαγούν από τη 

διαρκή παρακολούθηση και τις 
συνεχείς απειλές της μυστικής 
αστυνομίας, χιλιάδες άνθρωποι 
συγκεντρώθηκαν το βράδυ μιας 
Δευτέρας σε μία δημόσια πλατεία 
στη Λειψία. Οι διαδηλώσεις της 
Δευτέρας εξαπλώθηκαν γρήγορα 
σε άλλες πόλεις, και δεκάδες 
χιλιάδες άνθρωποι μαζεύτηκαν 
στους δρόμους. Μέσα σε δυο 
μήνες έγιναν εκατοντάδες χιλιά-
δες, και το Τείχος του Βερολίνου 
κατέρρευσε.
Μη φανταστείτε, όμως, ότι στην 
περίπτωσή μας θα επέλθει πραγ-
ματική αλλαγή τόσο γρήγορα. 
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με 
ένα σύστημα διευρυνόμενης 
ανισότητας με βαθιές ρίζες. 
Η δύναμη που διαθέτουν οι 
επιχειρήσεις σήμερα στέκε-
ται μπροστά μας σαν ένα άλλο 
Τείχος του Βερολίνου. Γι’ αυτό 
πιστεύω πως η πρόοδός μας, οι 
ήττες και οι νίκες μας θα έχουν 
τα χαρακτηριστικά ενός άλλου 
κινήματος.
Ας γυρίσουμε περίπου 220 χρόνια 
πίσω. Μέχρι και τα τέλη του 18ου 
αιώνα οι περισσότεροι άνθρωποι 
στη Βρετανία αποδέχονταν τη 
δουλεία αβίαστα, ακριβώς όπως 
οι περισσότεροι Αμερικάνοι μέχρι 

σήμερα έχουν αποδεχτεί το ρόλο 
των εταιρικών κολοσσών. Στο 
δουλεμπόριο του Ατλαντικού 
κυριαρχούσαν τα βρετανικά 
πλοία, τα οποία αποκόμιζαν 
κατά καιρούς τεράστια κέρδη. 
Εκείνη την εποχή όμως, η Γαλλι-
κή και η Αμερικανική Επανάστα-
ση μπόλιασαν την ατμόσφαιρα με 
νέες ιδέες περί ισότητας μεταξύ 
των ανθρώπων. Έτσι, όταν ένα 
ιδιοφυώς οργανωμένο κίνημα 
κατά της δουλείας ξεκίνησε στο 
Λονδίνο το 1787, βρήκε γρήγορα 
οπαδούς. Και όπως συμβαίνει 
συχνά, παρότι το κίνημα δεν 
είχε κάποια ουσιαστικά κάποια 
σοβαρή οργάνωση πέρα από με-
ρικά φυλλάδια που κυκλοφόρη-
σαν, κατάφερε να ξεπ εράσει 
τον τοπικό του χαρακτήρα, με 
αποτέλεσμα το 1792 τουλάχιστον 
400.000 άνθρωποι στις Βρετα-
νικές Νήσους να αρνούνται να 
καταναλώσουν ζάχαρη την οποία 
είχαν καλλιεργήσει δούλοι. Ήταν 
το μεγαλύτερο καταναλωτικό 
μποϊκοτάζ που είχε δει ποτέ ο 
κόσμος.
Οι ιδιοκτήτες των φυτειών 
ένιωσαν την ίδια έκπληξη 
που ένιωσε και η Γουόλ Στριτ, 
όταν οι άνθρωποι άρχισαν να 

συγκεντρώνονται στην πλατεία 
Λίμπερτι Σκουέρ το Σεπτέμβριο.
Καταπολεμώντας μία θεσμοθε-
τημένη δύναμη διαφορετικού 
τύπου –ένα σύστημα αναίσχυ-
ντων κερδών για το 1%, και όλο 
και μεγαλύτερων δυσχερειών 
και στερήσεων  για πολλούς 
από τους υπόλοιπους– νομίζω 
πως στην παρούσα διαδικασία 
βρισκόμαστε, κατ’ αντιστοιχία, 
γύρω στο 1792. Έχουμε ακόμα 
πολύ δρόμο μπροστά μας. Αλλά 
ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι.    

του ADAM HOCHSCHILD
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Ανοίγοντας δρόμους

Ένας άλλος αμερικάνικος δρόμος

1   ΚΑΝΕ ΚΑΤΑΛΗΨΗ!
• Επισκέψου το occupytogether.org και έλα σε επαφή 

με τις καταλήψεις της περιοχής σου • Κατάληψη σημαίνει 
συμμετοχή. Πάρε μέρος σε μια θεματική ομάδα ή σε 
μια ομάδα εργασίας • Επισκέψου το occupywallst.org 
και το takethesquare.net για να παρακολουθείς την 
αλληλεγγύη στο κίνημα, από όλο τον κόσμο

2 ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΕ ΤΑ ΝΕΑ
• Γίνε σαΐνι των ψηφιακών μέσων: πρόβαλε το κίνη-

μα Occupy στα social media • Στείλε τη φωτογραφία 
σου στο wearethe99percent.tumblr.com • Πρόβαλε 
τις κινητοποιήσεις στην περιοχή σου στο Twitter, χρη-
σιμοποιώντας τα ακόλουθα hashtags: #ows #occupy 
#occupytogether #occupywallst και #occupywallstreet

3 ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΕΣ
• Ακολούθησε το # needsoftheoccupiers στο Twitter 

• Σταμάτα στην κατάληψη της περιοχής σου και άφησε 
χαρτόνια, μαρκαδόρους, υφάσματα, μουσαμάδες, σκη-
νές, γεννήτριες, νερό, έτοιμο φαγητό, παρασκευασμένα 
τρόφιμα, μη ευπαθή τρόφιμα (παρακαλούμε και χάλαλ, 
κόσερ, χορτοφαγικά γεύματα, καθώς και τρόφιμα για 
ένα ευρύ φάσμα αναγκών), καθώς και ρούχα για το κρύο, 
σε καλή κατάσταση.

4  ΠΑΡΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ
• Αξιοποίησε τις επαγγελματικές σου δεξιότητες! Είτε 

καθαρίζεις σπίτια, κάνεις δουλειά γραφείου, διδάσκεις, 
δουλεύεις σε κουζίνα, παίζεις κάποιο όργανο, μιλάς 
μια δεύτερη γλώσσα, τα καταφέρνεις με τους προϋ-
πολογισμούς, μπορείς να συντονίσεις πρότζεκτ και να 
είσαι αποτελεσματικός, φτιάχνεις βίντεο, βγάζεις βόλτα 
σκύλους, είτε κάνεις οτιδήποτε άλλο… οι ικανότητές σου 
είναι απαραίτητες στην κατάληψη της περιοχής σου! 
• Στείλε επιστολές και emails, τηλεφώνησε στους φί-
λους και στην οικογένειά σου. • Μάθε πώς να κάνεις 
κάτι καινούργιο. Μη φοβάσαι την πρόκληση, δοκίμασε 
τον εαυτό σου.
Μοιράσου τις σκέψεις και τις φωτογραφίες σου σε ιστό-
τοπους κοινωνικής δικτύωσης

5  ΜΟΡΦΩΣΕ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

Η Occupied  Wall Street Journal μπόρεσε να γίνει πραγματικότητα 
χάρη  σε πάμπολλους εθελοντές. Την αναγκαία αρχική  βάση για 
την έκδοση αποτέλεσαν οι πάνω από 1.600 δωρεές, που συγκε-
ντρώθηκαν μέσω του εράνου Kickstarter.com έρανο.  Η OWSJ 
δεν αντιπροσωπεύει, και δεν θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει 
κανέναν εκτός από όσους συμμετέχουν σε αυτήν. Οι απόψεις των 
συγγραφέων εκφράζουν τους ίδιους.
Μπορείτε ελεύθερα να μας στείλετε τα κείμενά σας – τα περιμέ-
νουμε με χαρά! Γράψτε μας ένα σχόλιο, κάντε μας μια ερώτηση ή 
στείλτε το άρθρο σας στο occupymedia@gmail.com

Εκδοτική επιτροπή: Jed Brandt § Priscilla Grim § Michael Levitin 
§ Ryan Rizzo § Jennifer Sacs Παραγωγή και σχεδιασμός: Anna 
Gold § Zak Greene  § Elizabeth Knafo § Big Character Σύμβουλος 
έκδοσης: Allison Burtch Διανομή: Julien Harrison § Mariano 
Munoz § § David S. & πολλοί άλλοι Επικεφαλής μεταφραστικού 
τμήματος: Nona Hildebrand Επικεφαλής ισπανικού τμήματος: 
Marine Pérez Υπεύθυνος διαδικτύου: Gregg Ososfky Φωτογρα-
φικό τμήμα: Thomas Olivier

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους/στις: Elisabeth Garber-Paul §  Chris 
Gay § Monique Whitaker § Τhe Amsterdam News §  Pepe Verde 
§ § The Brecht Forum § The Indypendent § Big Character Media 

Φωτογραφίες από το φύλλο 3: Navid Baraty § Rick Bruner

Και ακόμα πιο ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν, αλλά 
τα ονόματά τους δεν δημοσιεύονται εδώ, για οποιονδήποτε λόγο 
κι αν συνέβη αυτό.

Την ελληνική έκδοση του φύλλου 5 της Occupied Wall 
Street Journal επιμελήθηκε η Ελληνική Ομάδα Μεταφρα-
στών της ΟWSJ. H ομάδα, σε συνεννόηση με τους αμερικα-
νούς συντρόφους και συντρόφισσες του κινήματος OWS, 
συγκροτήθηκε τον Οκτώβρη του 2011, με πρωτοβουλία των 
συντακτικών ομάδων των «Ενθεμάτων» της Αυγής και του 
RedNotebook. Σήμερα αριθμεί 45 μέλη και είναι ανοιχτή. 
Επικοινωνία: owsjgreek@gmail.com. 
H έκδοση, γραφιστικά, αποτελεί  αναπαραγωγή του αμερικα-
νικού πρωτοτύπου. Τα κείμενα μετέφρασαν και επιμελή-
θηκαν οι: Μάνος Αυγερίδης, Μιχάλης Βεληζιώτης, Ιωάννα 
Βόγλη, Έφη Γαλιάτσου, Ρένια Γιορδαμπλή,  Ζωή Κατσίπη, 
Θάλεια Κιούση, Δάφνη Λάππα, Ανδρέας Λυμπεράτος, Στρατής 
Μπουρνάζος, Μαρία Περβολαράκη, Ιχάμπ Σαμπάνα, Έλλη 
Σιαπκίδου, Μαίρη Σιμτάκη, Αλέξανδρος Χαρίτσης.  
Συντονισμός: Ζωή Κατσίπη, Δάφνη Λάππα, Στρατής Μπουρ-
νάζος. Γραφιστική επιμέλεια: Όλγα Μπούα.

5 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ 
ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΜΕΣΩΣ

Δεν είμαστε μόνοι: Από την Κατάργηση στην Κατάληψη

ΑΦΙΣΑ: Favianna Rodrigue. 
Περισσοτερες αφίσες: occuprint.com

χωρίς να υπάρχει καιρός για παιχνιδάκια, 
ούτε για ήρεμους περιπάτους γύρω από τον 
τρομερό κολοσσό, τον λεγόμενο αμερικά-

νικο δρόμο: τον δρόμο που καθαγιάζει τα 
επιχειρηματικά κέρδη και συντρίβει την 
αλληλεγγύη των ανθρώπων. Υπάρχει ένας 
άλλος αμερικάνικος δρόμος. Αυτός είναι 
ο σωστός τόπος, τον βρήκαμε. Στην οδό 

Στέιτ οφ Φράνκλιν φωνάζαμε μέχρι που 
έκλεισε η φωνή μας: Είμαστε το 99%. Γιατί 
έτσι είναι. Εμείς είμαστε.

της  BARBARA KINGSOLVER

συνέχεια από τη σελ. 15


