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Άργη σε τρία χρό νια να γί νει Ξυπνάμε α πό έ ναν ε φιάλ τη

Σ
τα τέ λη της δε κα ε τίας του 1960 και στις αρ -
χές της δε κα ε τίας του 1970, ή ταν χα ρα κτη -
ρι στι κές οι συ γκρού σεις με τα ξύ συν δι κα λι -
στών οι κο δό μων και με λών του α ντι πο λε μι -
κού κι νή μα τος στη Νέα Υόρ κη και σε άλ λες
με γά λες πό λεις. Πό σο δια φο ρε τι κή εί ναι σή-
με ρα η ει κό να! ∆εν πρέ πει πο τέ να υ πο τι μά -
με τη δύ να μη που έ χει η κοι νή για ό λους κα-
πι τα λι στι κή μι ζέ ρια να βο η θά τους αν θρώ -
πους να ξε περ νούν τις δια φο ρές τους και να

δια πι στώ νουν τα κοι νά συμ φέ ρο ντα τους.
«Πρέ πει να κά νε τε τους αν θρώ πους να κα τα νοή -

σουν ό τι δεν εί ναι μό νο οι φοι τη τές που α πο φά σι σαν
να κα τα λά βουν τη Γουόλ Στριτ. Εί ναι πραγ μα τι κά η
Μέιν Στρι τ, δη λα δή οι άν θρω ποι του λα ού», δή λω σε ο
Τσαρ λσ Τζέν κι νς του Συν δι κά του Εργα ζο μέ νων στις
Συ γκοι νω νίες. «Αυ τό», πρό σθε σε ο Τζέν κι νς, «άρ γη σε
τρία χρό νια να γί νει. Για τους 500 πλου σιό τε ρους της
λί στας του «Fortune», για τις τρά πε ζες και τις αυ το -
κι νη το βιο μη χα -
νίες έ χει λη φθεί
πλή ρης μέ ρι -
μνα. Όμως, οι
άν θρω ποι α κό -
μη υ πο φέ ρουν
και χρειά ζο νται
δου λειές». Ο
Τζον Σά μουελ -
σον, ε πι κε φα -
λής του ί διου
το πι κού πα ραρ -
τή μα τος του
συν δι κά του μί-
λη σε για το πό -
σο κυ ριαρ χεί
και εκ με ταλ -
λεύε ται το 1%
το υ πό λοι πο
99%. «∆εν μπο-
ρού με να βρι-
σκό μα στε στους
δια δρό μους μι-
λώ ντας με πο λι -
τι κούς. Να
βγού με στους
δρό μους».

∆εν α φο ρά
τους πο λι τι κούς
κα θαυ τούς. Ο κύ ριος θε σμι κός στό χος εί ναι η άρ χου -
σα οι κο νο μι κή τά ξη, που κι νεί τα νή μα τα πί σω α πό τις
ι διαί τε ρα προ σω πο ποιη μέ νες κε ντρι κές «ε κλο γι κές
φα ντα σμα γο ρίες» (Νό α μ Τσόμ σκι) για τις ο ποίες το με-
γά λο κε φά λαιο και η με γά λη σκη νή των ΜΜΕ κά θε
τέσ σε ρα χρό νια μας λέ νε «αυ τό εί ναι πο λι τι κή» -η μό -
νη πο λι τι κή που έ χει ση μα σία.

«Άργη σε τρία χρό νια να γί νει». Για σκε φτεί τε τη ρι-
ζο σπα στι κή σο φία αυ τού του σχο λίου, που βγή κε α πό
το στό μα ε νός άν θρω που της βά σης του συν δι κά του,
α πό με ρι κές ε κα το ντά δες θαρ ρα λέα παι διά της α ντι -
κουλ τού ρας και με ρι κούς κα να δούς ε ξε γερ μέ νους της
α ντι δια φή μι σης.

Ακού γο ντας τον Σά μουελ σον και τον Τζέν κι νς, θυ-
μή θη κα τα σχό λια του α εί μνη στου με γά λου Αμε ρι κα -
νού ρι ζο σπά στη και ι στο ρι κού Χά ουαρ ντ Ζιν σχε τι κά
με τα αυ στη ρά ό ρια που βά ζει στην προο δευ τι κή αλ λα -
γή η στε νά ο ρι ζό με νη ε θνι κή πο λι τι κή και το σύ στη -
μα του ε νά μι σι κόμ μα τος, που εί ναι κομ μέ νο και ραμ-
μέ νο στα μέ τρα των με γά λων ε πι χει ρή σεων . «Το
πραγ μα τι κά κρί σι μο ζή τη μα», συ νή θι ζε να λέει ο Ζιν,
«δεν εί ναι ποιος ε δρεύει στο Λευ κό Οί κο, αλ λά ποιος
κα τα λαμ βά νει τους δρό μους, τις κα φε τέ ριες, τα κυ βερ-
νη τι κά κτί ρια, τα ερ γο στά σια. Ποιος δια μαρ τύ ρε ται,
ποιος κα τα λαμ βά νει τα γρα φεία και δια δη λώ νει - αυ τά
εί ναι τα πράγ μα τα που κα θο ρί ζουν τι συμ βαί νει».

Φυ σι κά, ό πως ή ξε ρε ο Ζιν, το θέ μα δεν εί χε να κά νει
μό νο με τις πο ρείες, τις κα τα λή ψεις και τις λοι πές εκ-
δη λώ σεις. Επρό κει το, ε πί σης, ου σια στι κά για το δύ-
σκο λο κα θη με ρι νό έρ γο της ορ γά νω σης. Να πώς έ θε σε
το θέ μα στο α πό γειο της «ε κλο γι κής τρέ λας», που θε-
ω ρού σε ό τι «κα τέ λα βε ο λό κλη ρη την κοι νω νία, α κό -
μη και την α ρι στε ρά» την ά νοι ξη του 2008:

«Η φρε νί τι δα των ε κλο γών κα τα λαμ βά νει τη χώ ρα

κά θε τέσ σε ρα χρό νια, διό τι ό λοι έ χου με α να τρα φεί πι-
στεύο ντας ό τι η ψη φο φο ρία εί ναι καί ρια για τον κα θο-
ρι σμό του πε πρω μέ νου μας, ό τι η πιο ση μα ντι κή πρά -
ξη στην ο ποία μπο ρεί να συμ με τέ χει ο πο λί της, εί ναι
να προ σέλ θει στην κάλ πη και να ε πι λέ ξει τη μία α πό
τις δύο με τριό τη τες που έ χουν ή δη ε πι λε γεί πριν α πό
ε μάς για ε μάς. 

Και, δυ στυ χώς, ο προ ε δρι κός δια γω νι σμός έ χει γο η -
τέ ψει φι λε λεύ θε ρους και ρι ζο σπά στες ε ξί σου... ∆εν
υιο θε τώ κά ποια υ πε ρ-α ρι στε ρή θέ ση ό τι οι ε κλο γές εί -
ναι α με λη τέες και ό τι θα πρέ πει να αρ νού μα στε να ψη-
φί ζου με για να δια τη ρού με την η θι κή κα θα ρό τη τα
μας. Ναι, υ πάρ χουν υ πο ψή φιοι που εί ναι κά πως κα-
λύ τε ροι α πό άλ λους, και σε συ γκε κρι μέ νες ώ ρες ε θνι -
κής κρί σης (κα τά τη δε κα ε τία του 30, για πα ρά δειγ μα,
ή αυ τή τη στιγ μή), ό που α κό μη και μια μι κρή δια φο -
ρά με τα ξύ των δύο κομ μά των μπο ρεί να εί ναι ζή τη μα
ζωής και θα νά του.

Μι λάω για την αί σθη ση του μέ τρου που χά νε ται μέ -
σα στην ε κλο γι -
κή τρέ λα. Θα υ -
πο στη ρί ζω έ ναν
υ πο ψή φιο έ να -
ντι άλ λου; Ναι,
για δύο λε πτά -
ό σο χρειά ζε ται
για να τρα βή ξω
το μο χλό προς
τα κά τω στην
κάλ πη.

Όμως, πριν
και με τά α πό αυ -
τά τα δύο λε πτά,
το χρό νο μας,
την ε νέρ γεια
μας, θα πρέ πει
να τον δα πα νού -
με στην εκ παί -
δευ ση, στην
προ πα γάν δα,
στην ορ γά νω ση
των συ μπο λι -
τών μας στο χώ -
ρο ερ γα σίας, στη
γει το νιά, στα
σχο λεία. Στό χος
μας πρέ πει να
εί ναι να οι κο δο -

μή σου με, με κό πο, υ πο μο νή, αλ λά δυ να μι κά, έ να κί-
νη μα που, ό ταν α πο κτή σει μια κρί σι μη μά ζα, θα τα ρα -
κου νή σει ό ποιον κι αν βρί σκε ται στο Λευ κό Οί κο, στο
Κο γκρέ σο, για την αλ λα γή της ε θνι κής πο λι τι κής στα
θέ μα τα του πο λέ μου και της κοι νω νι κής δι καιο σύ -
νης.

Ας θυ μη θού με ό τι α κό μα και ό ταν υ πάρ χει έ νας «κα-
λύ τε ρος» υ πο ψή φιος, η δια φο ρά δεν θα έ χει κα νέ να
νό η μα, ε κτός αν η δύ να μη των αν θρώ πων ε πι βλη θεί η
ί δια με τρό πους που ο έ νοι κος του Λευ κού Οί κου θα
θεω ρή σει ε πι κίν δυ νο να α γνοή σει»

Τι μή, λοι πόν, στον Χά ουαρ ντ Ζιν για τη σο φία και
την ε νέρ γεια που έ φε ρε στο α με ρι κα νι κό πα ρελ θόν.
Και τι μή στους α κτι βι στές και των υ πο στη ρι κτές της
Κα τά λη ψης της Γουόλ Στριτ για τη σο φία και την ε -
νέρ γεια που φέρ νουν στη σύγ χρο νη α με ρι κα νι κή ι -
στο ρία στην ε πο χή της βάρ βα ρης αυ το κρα το ρίας, της
α νι σό τη τας και του χρη μα τι στι κού ε πι χει ρη μα τι κού
ο λο κλη ρω τι σμού.

Με τά φρα ση: Θα νά σης Τσα κί ρης

Ο Πολ Στριτ εί ναι ε ρευ νη τής, δη μο σιο γρά φος και ι -
στο ρι κός που μοι ρά ζε ται με τα ξύ Σι κά γου και Άιο βα.
Τα τε λευ ταία βι βλία του εί ναι: «The Empire’s New
Clothes: Barack Obama in the Real World of Power»
(Ιού λιος 2010) και «Crashing the Tea Party: Mass
Media and the Campaign to Remake American Poli-
tics» (2011). Το κεί με νο εί ναι α πό σπα σμα α πό το άρ -
θρο του «This is Three Years Late: In Praise of Occupy
Wall Street» (http://www.zcommunications.org/this-is-
three-years-late-in-praise-of-occupy-wall-street-by-
paul-street

Του Πολ Στριτ
Του
Σλαβόι ΖίζεκΜ

ην ε ρω τευ τεί τε τον ε αυ τό σας,
μιας και περ νά με κα λά ε δώ. Τα
σα μα τατ ζί δι κα χα ρο κό πια δεν α -
ξί ζουν και πολ λά - η α λη θι νή δο-
κι μα σία της α ξίας τους εί ναι αυ -
τό που α πο μέ νει την ε πό με νη
μέ ρα. Πώς θα αλ λά ξει η κα νο νι -
κή κα θη με ρι νή ζωή μας; Αγα πή -
στε τη σκλη ρή και υ πο μο νε τι κή
δου λειά – δεν εί μα στε στο τέ λος

αλ λά στην αρ χή. Το βα σι κό μας μή νυ μα εί -
ναι: το τα μπού έ χει σπά σει, δεν ζού με στον
κα λύ τε ρο δυ να τό κό σμο, έ χου με το δι καίω μα
α κό μη και την υ πο χρέω ση να σκε φτού με ε -
ναλ λα κτι κές λύ σεις. Ο δρό μος μπρο στά μας
εί ναι μα κρύς, και σύ ντο μα θα πρέ πει να α ντι-
με τω πί σου με τα πραγ μα τι κά δύ σκο λα ε ρω -
τή μα τα - ε ρω τή μα τα που δεν α φο ρούν το τι
δεν θέ λου με, αλ λά τι θέ λου με. Ποια κοι νω νι -
κή ορ γά νω ση μπο ρεί να α ντι κα τα στή σει τον
υ παρ κτό κα πι τα λι σμό; Τι εί δους νέ ους η γέ -
τες χρεια ζό μα στε; Εί ναι σα φές πως οι ε ναλ -
λα κτι κές λύ σεις του 20ού αιώ να δεν λει τουρ -
γούν.

Γι’ αυ τό, μην κα τη γο ρεί τε τους αν θρώ πους
και τις συ μπε ρι φο ρές τους: το πρό βλη μα δεν
εί ναι η δια φθο ρά ή η α πλη στία, το πρό βλη μα
εί ναι το σύ στη μα που σας ω θεί στη δια φθο -
ρά. Η λύ ση δεν εί ναι «Κε ντρι κή Οδός και ό χι
Γουόλ Στριτ», αλ λά να αλ λά ξου με το σύ στη -
μα στο ο ποίο η «Κε ντρι κή Οδός»1 δεν μπο ρεί
να λει τουρ γή σει χω ρίς τη Γουόλ Στριτ. Να
προ σέ χε τε ό χι μό νο τους εχ θρούς, αλ λά και
τους ψεύ τι κους φί λους που προ σποιού νται
ό τι μας στη ρί ζουν, αλ λά ερ γά ζο νται σκλη ρά
για την ε ξα σθέ νι ση της δια μαρ τυ ρία μας. Με
τον ί διο τρό πο που πί νου με κα φέ χω ρίς κα-
φεΐνη, μπί ρα χω ρίς αλ κοό λ, πα γω τό δί χως λι-
πα ρά, θα προ σπα θή σουν να μας σπρώ ξουν
στην α βλα βή η θι κή δια μαρ τυ ρία. Όμως, ο
λό γος που εί μα στε ε δώ, εί ναι ό τι έ χου με βα ρε-
θεί τον κό σμο ό που το να α να κυ κλώ νου με τα
κου τά κια της Κο κα Κό λα, να δί νου με με ρι κά
δο λά ρια για φι λαν θρω πι κούς σκο πούς, ή να
α γο ρά ζου με κα που τσί νο του Starbucks, ό που
το 1% πη γαί νει στους φτω χούς του Τρί του
Κό σμου, αρ κεί για να μας κά νει να αι σθα νό -
μα στε κα λά. Με τά την ε ξω τε ρι κή α νά θε ση ερ-
γα σιών και βα σα νι στη ρίων, με τά και την έ -
ναρ ξη της α νά θε σης των ε ρω τι κών μας ρα ν-
τε βού σε τρί τους α πό τα γρα φεία συ νοι κε -
σίων, εί δα με ό τι για με γά λο χρο νι κό διά στη -
μα ε πι τρέ ψα με α κό μη και τις πο λι τι κές μας
υ πο χρεώ σεις να α να τε θούν σε ε ξω τε ρι κούς
συ νερ γά τες - τις θέ λου με πί σω.

Ποιοι εί μα στε;

Θα μας πουν πως εί μα στε α ντι-α με ρι κα νοί.
Αλλά ό ταν οι συ ντη ρη τι κοί φο ντα με ντα λι -
στές σάς λέ νε ό τι η Αμε ρι κή εί ναι έ να χρι-
στια νι κό έ θνος, να θυ μά στε τι εί ναι ο Χρι-
στια νι σμός: το Άγιο Πνεύ μα, η ε λεύ θε ρη ι σό -
τι μη κοι νό τη τα των πι στών που η α γά πη
τούς ε νώ νει. Εμείς ε δώ εί μα στε το Άγιο
Πνεύ μα, ε νώ στη Γουόλ Στριτ εί ναι οι ει δω -
λο λά τρες που λα τρεύουν ψεύ τι κα εί δω λα.

Θα μας πουν πως εί μα στε βίαιοι, ό τι η ί δια
η γλώσ σα μας εί ναι βίαιη: κα τά λη ψη, και ού -
τω κα θε ξής. Ναι εί μα στε βίαιοι, αλ λά μό νο αν
υ πο θέ σου με ό τι και ο Μα χά τμα Γκά ντι ή ταν
βίαιος. Εί μα στε βίαιοι ε πει δή θέ λου με να δο -
θεί έ να τέ λος στην πο ρεία που έ χουν πά ρει τα
πράγ μα τα. Αλλά τι εί ναι αυ τή η κα θα ρά συμ-
βο λι κή βία μπρο στά στη βία που α παι τεί ται
για την υ πο στή ρι ξη της ο μα λής λει τουρ γίας
του πα γκό σμιου κα πι τα λι στι κού συ στή μα -
τος;

Μας α πο κα λούν «χα μέ νους» («losers») -αλ -
λά πραγ μα τι κά χα μέ νοι δεν εί ναι αυ τοί της
Γουόλ Στρι τ; ∆εν εί ναι αυ τοί που έ χουν δια-
σω θεί με τις ε κα το ντά δες δι σε κα τομ μυ ρίων
α πό τα δι κά σας χρή μα τα; Σας α πο κα λούν σο-

σια λι στές-, αλ λά στις Η ΠΑ, υ πάρ χει ή δη ο σο-
σια λι σμός των πλου σίων. Θα σας πουν ό τι
δεν σέ βε στε την ι διω τι κή ι διο κτη σία, αλ λά εί -
ναι οι κερ δο σκο πι κές της Γουόλ Στριτ που ο -
δή γη σαν στην κα τάρ ρευ ση του 2008 και
στην κα τα στρο φή πολ λών ι διω τι κών πε ριου -
σιών, που χτί στη καν με ι δρώ τα ως εάν να τις
κα τα στρέ φα με νυχ θη με ρόν - α πλά σκε φτεί τε
τις χι λιά δες κα τοι κίες που έ χουν κα τα σχε -
θεί...

∆εν εί μα στε κομ μου νι στές, αν με τον ό ρο
«κομ μου νι σμός» εν νοού με το σύ στη μα που ε -
πά ξια κα τέρ ρευ σε το 1990 -και να θυ μά στε ό -
τι οι κομ μου νι στές που βρί σκο νται α κό μη
στην ε ξου σία έ χουν σή με ρα τον πιο α δί στα -
κτο κα πι τα λι σμό (στην Κί να). Η ε πι τυ χία
του κα πι τα λι σμού υ πό τη δια χεί ρι ση των Κι-
νέ ζων Κομ μου νι στών εί ναι έ να δυ σοίω νο ση-
μά δι ό τι ο γά μος με τα ξύ κα πι τα λι σμού και
δη μο κρα τίας πλη σιά ζει στο δια ζύ γιο. Η μό νη
έν νοια με την ο ποία εί μα στε κομ μου νι στές,
εί ναι ό τι εν δια φε ρό μα στε για τα κοι νά -τα
κοι νά της φύ σης, της γνώ σης- που α πει λού -
νται α πό το σύ στη μα.

Θα σας πουν ό τι ο νει ρεύε στε, ό μως πραγ-
μα τι κοί φα ντα σιό πλη κτοι εί ναι ε κεί νοι που
πι στεύουν ό τι τα πράγ μα τα μπο ρούν να συ-
νε χι στούν ε π’ αό ρι στον έ τσι ό πως εί ναι, α -
πλώς με κά ποιες δια κο σμη τι κές αλ λα γές. ∆εν
εί μα στε ο νει ρο πό λοι, εί μα στε το ξύ πνη μα α -
πό έ να ό νει ρο που με τα τρέ πε ται σε ε φιάλ τη.
∆εν κα τα στρέ φου με τί πο τα, εί μα στε α πλώς
μάρ τυ ρες του τρό που με τον ο ποίο το σύ στη -
μα αυ το κα τα στρέ φε ται στα δια κά. Όλοι γνω-
ρί ζου με την κλα σι κή σκη νή α πό τα κι νού με -
να σχέ δια: η γά τα φθά νει σε έ να γκρε μό, αλ -
λά συ νε χί ζει να περ πα τά α γνοώ ντας το γε γο -
νός ό τι δεν υ πάρ χει έ δα φος κά τω α πό τα πό -
δια της. Η γά τα αρ χί ζει να πέ φτει μό νο ό ταν
κοι τά ζει προς τα κά τω και παίρ νει χα μπά ρι
την ά βυσ σο. Αυ τό που κά νου με, εί ναι α πλώς
να υ πεν θυ μί ζου με σ’ ε κεί νους που βρί σκο -
νται στην ε ξου σία να κοι τά ζουν προς τα κά -
τω...

Μπο ρού με να αλ λά ξου με τον κό σμο;

Εί ναι, λοι πόν, πραγ μα τι κά δυ να τή η αλ λα -
γή; Σή με ρα, το δυ να τό και το α δύ να το κα τα -
νέ μο νται με έ ναν πα ρά ξε νο τρό πο. Στους το-
μείς των α το μι κών ε λευ θε ριών και της ε πι -

στη μο νι κής τε χνο λο γίας, το α δύ να το γί νε ται
ο λοέ να και πιο πι θα νό (ή έ τσι μας λέ νε): «τί-
πο τα δεν εί ναι α δύ να το», «μπο ρού με να α πο -
λαμ βά νου με το σεξ σε ό λες τις διε στραμ μέ νες
εκ δο χές του». Ολό κλη ρα αρ χεία μου σι κής,
ται νιών και τη λε ο πτι κών σει ρών εί ναι δια θέ -
σι μα για “κα τέ βα σμα”. Τα δια στη μι κά τα ξί -
δια εί ναι δια θέ σι μα σε ό λους (ό σοι δια θέ τουν
τα χρή μα τα...) Μπο ρού με να ε νι σχύ σου με τις
φυ σι κές και ψυ χι κές ι κα νό τη τες μας με πα-
ρεμ βά σεις στο γο νι δίω μα, φτά νο ντας στο τε -
χνο-γνω στι κό ό νει ρο της ε πί τευ ξης της α θα -
να σίας με τα τρέ πο ντας την ταυ τό τη τά μας σε
έ να πρό γραμ μα λο γι σμι κού.

Από την άλ λη πλευ ρά, στον το μέα των κοι-
νω νι κών και οι κο νο μι κών σχέ σεων, βομ βαρ -
δι ζό μα στε συ νε χώς α πό έ να ∆εν Μπο ρεί τε να
... συμ με τέ χε τε σε συλ λο γι κές πο λι τι κές πρά-
ξεις (οι ο ποίες συ νε πά γο νται υ πο χρεω τι κά
την ο λο κλη ρω τι κή τρο μο κρα τία), ή να προ-
σκολ λά στε στο πα λιό κρά τος πρό νοιας (σας
κά νει μη α ντα γω νι στι κούς και ο δη γεί σε οι-
κο νο μι κή κρί ση), ή να αυ τό-α πο μο νώ νε στε α -
πό την πα γκό σμια α γο ρά, και ού τω κα θε ξής.
Όταν ε πι βάλ λο νται μέ τρα λι τό τη τας, μάς ε -
πα να λαμ βά νουν συ νε χώς πως α πλά αυ τό εί -
ναι που πρέ πει να γί νει. Ίσως, ήρ θε η ώ ρα να
α να στρέ ψου με αυ τές τις συ ντε ταγ μέ νες του
τι εί ναι ε φι κτό και τι εί ναι α δύ να το. Ίσως,
δεν μπο ρού με να γί νου με α θά να τοι, μπο ρού -
με, ό μως, να έ χου με πε ρισ σό τε ρη αλ λη λεγ -
γύη και υ γειο νο μι κή πε ρί θαλ ψη;

Στα μέ σα Απρι λίου 2011, τα μέ σα μα ζι κής
ε νη μέ ρω σης α νέ φε ραν ό τι η κι νε ζι κή κυ βέρ -
νη ση έ χει α πα γο ρεύ σει να προ βάλ λο νται,
στην τη λεό ρα ση και στις αί θου σες, ται νίες
που α σχο λού νται με τα ξί δια στο χρό νο και ε -
ναλ λα κτι κή ι στο ρία, με το ε πι χεί ρη μα ό τι οι
εν λό γω ι στο ρίες ει σά γουν την ε πι πο λαιό τη -
τα σε σο βα ρά ι στο ρι κά θέ μα τα. Ακό μη και η
φα ντα στι κή α πό δρα ση σε ε ναλ λα κτι κές
πραγ μα τι κό τη τες θεω ρεί ται πο λύ ε πι κίν δυ -
νη. Εμείς στη φι λε λεύ θε ρη ∆ύ ση δεν χρεια -
ζό μα στε μια τέ τοια ρη τή α πα γό ρευ ση: η ι δε -
ο λο γία α σκεί αρ κε τή υ λι κή ε ξου σία φρο ντί -
ζο ντας να μην παίρ νο νται στα πο λύ σο βα ρά
οι ε ναλ λα κτι κές ι στο ρι κές α φη γή σεις. Εί ναι
εύ κο λο για μας να φα ντα στού με το τέ λος του
κό σμου- θα δεί τε πολ λές ται νίες πε ρί α πο κά -
λυ ψης, ό χι, ό μως, το τέ λος του κα πι τα λι -
σμού.

Εί στε το «κόκ κι νο με λά νι»

Σε έ να πα λιό α νέκ δο το α πό τη νε κρή Λαϊκή
∆η μο κρα τίας της Γερ μα νίας, έ νας Γερ μα νός
ερ γα ζό με νος πιά νει μια δου λειά στη Σι βη ρία.
Γνω ρί ζο ντας πως ό λη την αλ λη λο γρα φία θα
την δια βά ζουν λο γο κρι τές, λέει στους φί λους
του: «Ας θε σπί σου με έ ναν κώ δι κα: αν λά βε τε
έ να γράμ μα α πό μέ να γραμ μέ νο με το κα νο -
νι κό μπλε με λά νι, θα εί ναι α λη θι νό, ε νώ αν
εί ναι γραμ μέ νο με κόκ κι νο με λά νι θα εί ναι
ψεύ τι κο». Με τά α πό έ να μή να, οι φί λοι του έ -
λα βαν το πρώ το γράμ μα γραμ μέ νο με μπλε
με λά νι: «Όλα εί ναι υ πέ ρο χα ε δώ: τα κα τα -
στή μα τα εί ναι γε μά τα, τα τρό φι μα εί ναι ά -
φθο να, τα δια με ρί σμα τα εί ναι με γά λα και θερ-
μαί νο νται σω στά, οι κι νη μα το γρα φι κές αί-
θου σες προ βάλ λουν έρ γα α πό τη ∆ύ ση, υ πάρ-
χουν πολ λά ό μορ φα κο ρί τσια δια θέ σι μα για
σχέ ση -το μό νο πράγ μα που δεν εί ναι δια θέ -
σι μο εί ναι το κόκ κι νο με λά νι.» Μή πως, δεν
εί ναι αυ τή η κα τά στα ση μας μέ χρι τώ ρα;
Έχου με ό λες τις ε λευ θε ρίες που θέ λει κα νείς
-το μό νο που λεί πει εί ναι το κόκ κι νο με λά νι:
αι σθα νό μα στε ε λεύ θε ροι, ε πει δή μας λεί πει η
ί δια η γλώσ σα για να αρ θρώ σει την α νε λευ -
θε ρία μας. Αυ τή η έλ λει ψη κόκ κι νου με λα -
νιού ση μαί νει ό τι, σή με ρα, ό λοι οι βα σι κοί ό -
ροι που χρη σι μο ποιού με για να ο ρί σου με την
πα ρού σα σύ γκρου ση -«πό λε μος κα τά της τρο-
μο κρα τίας», «δη μο κρα τία και ε λευ θε ρία»,
«αν θρώ πι να δι καιώ μα τα», κλπ- εί ναι ψευ δείς
ό ροι ά πο ψη, που μυ στι κο ποιούν την α ντί λη -
ψή μας πε ρί της κα τά στα σης, α ντί να μας ε πι-
τρέ πει να την σκε φτού με. Εσείς, ε δώ, δί νε τε
σε ό λους μας το κόκ κι νο με λά νι.

Με τά φρα ση α πό τον ι στό το πο
των εκ δό σεων Verso:

Θα νά σης Τσα κί ρης 
Το κεί με νο εί ναι α πο μα γνη το φώ νη ση της

ο μι λίας του Σ. Ζί ζεκ στη Λί μπερ τι Πλά ζα, ό -
ταν εί χε προ σκλη θεί α πό το κί νη μα «Κα τα -
λαμ βά νου με τη Γουόλ Στριτ» για να μι λή -
σει.

Ση μείω ση: 
1. «Main Street» στο πρω τό τυ πο, ό ρος που

χρο νο λο γεί ται α πό το 1745 και υ πο δη λώ νει
το «μέ σο άν θρω πο του λα ού», που εν δέ χε ται
να εί ναι συ ντη ρη τι κός και στε νό μυα λος.


