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Τ
ο κί νη μα «Κα τα λαμ βά νου με τη
Γουόλ Στριτ» έ χει ή δη υ περ βεί τις
συ νη θι σμέ νες πρώι μες «κα ται γί δες».
Τα κυ ρίαρ χα μέ σα α γνό η σαν τη δια-
μαρ τυ ρία, αλ λά αυ τό δεν μπό ρε σε να
τη στα μα τή σει. Οι ο πα δοί της α νι σό -
τη τας την λοι δό ρη σαν, ού τε αυ τό ό -
μως μπό ρε σε να τη στα μα τή σει. Οι α -
στυ νο μι κοί υ πάλ λη λοι του κα θε -
στώ τος α ντέ δρα σαν υ περ βο λι κά, ό -

μως και αυ τό α πέ τυ χε να την α να κό ψει -α ντί -
θε τα, έ ρι ξε λά δι στη φω τιά. Εκα τομ μύ ρια άν-
θρω ποι που το πα ρα κο λου θού σαν, το πρό σε -
ξαν πιο πο λύ. Και τώ ρα α κό μα πε ρισ σό τε ροι
ορ γα νώ νουν το πι κές, πα ράλ λη λες δια δη λώ -
σεις α πό τη Βο στό νη ως το Σαν Φραν σί σκο και
σε πολ λά άλ λα μέ ρη.

Επι τρέψ τε μου να προ τεί νω στους κα τα λη -
ψίες να α γνοή σουν τις συ νη θι σμέ νες ε πι κρί -
σεις που α ντι με τω πί ζουν ι σχυ ρά κοι νω νι κά
κι νή μα τα στις πιο πρώι μες φά σεις τους. Ναι,
θα μπο ρού σα τε να εί στε κα λύ τε ρα ορ γα νω μέ -
νοι, με πιο σα φείς στό χους, με πιο ξε κά θα ρες
προ τε ραιό τη τες. Όλα αυ τά εί ναι μεν α λή θεια,
αλ λά αυ τή τη στιγ μή εί ναι ά σχε τα. Το κλει δί
εί ναι το ε ξής: αν θέ λου με έ να μα ζι κό και βα -
θιά ρι ζω μέ νο κοι νω νι κό κί νη μα α πό τα α ρι -
στε ρά να ξα ναα να δυ θεί και να με τα σχη μα τί σει
τις Η ΠΑ, πρέ πει να κα λω σο ρί σου με πολ λά
δια φο ρε τι κά ρεύ μα τα, α νά γκες, ε πι θυ μίες,
στό χους, ε νέρ γειες, εν θου σια σμούς που ε μπνέ-
ουν και στη ρί ζουν τα κοι νω νι κά κι νή μα τα.
Τώ ρα εί ναι η ώ ρα να τα προ σκα λέ σου με, να τα
κα λω σο ρί σου με και να τα συ γκε ντρώ σου με –
με ό λη τους την α φθο νία και ό λη τους τη σύγ-
χυ ση.

Το ε πό με νο βή μα

Το ε πό με νο βή μα –και δεν εί μα στε α κό μα ε -
κεί– εί ναι να δια μορ φώ σου με έ να πρό γραμ μα
και ε κεί νο τον ορ γα νι σμό που θα το ε φαρ μό -
σει. Εί ναι κα λό να μι λά με γι’ αυ τό τώ ρα, να
προ τεί νου με, να συ ζη τά με και να δια φω νού -
με. Εί ναι, ό μως, α νό η το και αυ το κα τα στρο φι -
κό να θυ σιά σου με την πο λύ πλευ ρη α νά πτυ ξη
του κι νή μα τος -που τώ ρα βρί σκε ται μέ σα στις
δυ να τό τη τές μας- για χά ρη του προ γράμ μα τος
και της ορ γά νω σης. Η ι στο ρία της α ρι στε ράς

στις Η ΠΑ έ χει στα σκου πί δια της πολ λά τέ-
τοια προ γράμ μα τα και ορ γα νώ σεις χω ρίς έ να
μα ζι κό κί νη μα πί σω ή στον πυ ρή να τους.
Επι τρέψ τε μου, λοι πόν, σε μια προ σπά θεια να
τι μή σω αυ τό το ι στο ρι κό κί νη μα και να συμ-
βά λω σε αυ τό, να προ τεί νω μια α κό μα διά στα -
ση, έ να ε πι πλέ ον στοι χείο στην ατ ζέ να για την
κοι νω νι κή αλ λα γή. Για να πε τύ χου με τους
στό χους αυ τού του α να νεω μέ νου κι νή μα τος,
πρέ πει ε πι τέ λους να αλ λά ξου με την ορ γά νω -
ση της πα ρα γω γής που δια τη ρεί και α να πα ρά -
γει την α νι σό τη τα και την α δι κία. Χρειά ζε ται
να α ντι κα τα στή σου με την α πο τυ χη μέ νη δο μή
των ε πι χει ρή σεων, που τώ ρα φέρ νουν κέρ δη
σε τό σο λί γους, μο λύ νουν το πε ρι βάλ λον α π΄
το ο ποίο ό λοι ε ξαρ τό μα στε και δια φθεί ρουν το
πο λι τι κό μας σύ στη μα.

∆η μο κρα τία και ε πι χεί ρη ση

Πρέ πει να βά λου με έ να τέ λος στα χρη μα τι -
στή ρια και στα συμ βού λια των διευ θυ ντών. Η
ι κα νό τη τα πα ρα γω γής των α γα θών και των υ -
πη ρε σιών που χρεια ζό μα στε, θα έ πρε πε να α -
νή κει στον κα θέ να -α κρι βώς ό πως ο αέ ρας, το
νε ρό, η υ γειο νο μι κή πε ρί θαλ ψη και η α σφά -
λεια, α πό τα ο ποία ε ξαρ τιό μα στε ε ξί σου. Χρει-
ά ζε ται να φέ ρου με τη δη μο κρα τία στις ε πι χει -
ρή σεις μας. Οι ερ γα ζό με νοι ε ντός και οι κοι νό-
τη τες γύ ρω α πό τις ε πι χει ρή σεις μπο ρούν και
πρέ πει να δια μορ φώ νουν συλ λο γι κά το πώς
ορ γα νώ νε ται η δου λειά, τι πα ρά γε ται και πώς
χρη σι μο ποιού με τους καρ πούς των συλ λο γι -
κών μας προ σπα θειών.

Αν πι στεύου με πως η δη μο κρα τία εί ναι ο κα-
λύ τε ρος τρό πος να κυ βερ νά με τις κοι νό τη τές
μας, έ τσι πρέ πει να κυ βερ νά με και τους τό-
πους ό που δου λεύου με. Η δη μο κρα τία στην
ερ γα σία εί ναι έ νας στό χος που μπο ρεί να βο η -
θή σει να οι κο δο μη θεί αυ τό το κί νη μα.

Όλοι ξέ ρου με πως μια κί νη ση προς αυ τή
την κα τεύ θυν ση θα προ κα λέ σει κραυ γές για
«σο σια λι σμό» α πό τις συ νή θεις, προ βλέ ψι μες
πλευ ρές. Η κου ρα σμέ νη αυ τή ρη το ρι κή ε πι ζεί
α κό μα, μο λο νό τι ε δώ και και ρό ο Ψυ χρός Πό-
λε μος που την ε νορ χή στρω σε ξε θω ριά ζει α πό
τη μνή μη, ό σο γρή γο ρα ε ξα φα νί ζε ται και το
κοι νό για μια τέ τοια ρη το ρι κή. Στις Η ΠΑ έ -
χου με κα θυ στε ρή σει πο λύ μια αυ θε ντι κή συ-
ζή τη ση για το πα ρόν οι κο νο μι κό σύ στη μα. Ο

κα πι τα λι σμός έ χει το «ε λευ θέ ρας» για πά ρα
πο λύ και ρό.

Εί μα στε πε ρή φα νοι που ε πε ρω τού με, προ κα-
λού με, κρι τι κά ρου με και συ ζη τά με τον υ γειο -
νο μι κό, εκ παι δευ τι κό, στρα τιω τι κό, συ γκοι -
νω νια κό και άλ λους βα σι κούς κοι νω νι κούς θε-
σμούς. Αμφι σβη τού με το κα τά πό σο οι πα ρού -
σες δο μές και λει τουρ γίες υ πη ρε τούν τις α νά -
γκες μας. Κά νου με προ σπά θειες ώ στε να λει-
τουρ γούν κα λύ τε ρα. Και έ τσι θα έ πρε πε να
συμ βαί νει. Πα ρ΄ ό λα αυ τά, ε δώ και δε κα ε τίες
έ χου με α πο τύ χει να ε πε ρω τή σου με, να προ κα -
λέ σου με, να κρι τι κά ρου με και να συ ζη τή σου -
με με τον ί διο τρό πο για το οι κο νο μι κό μας σύ-
στη μα: τον κα πι τα λι σμό. Εξαι τίας ε νός τα μ-
πού πο προ στά τευε τον κα πι τα λι σμό, το να
τον ε πευ φη μού με και να τον γιορ τά ζου με έ γι -
νε υ πο χρεω τι κό. Η κρι τι κή και οι ε ρω τή σεις
α πα γο ρεύ τη καν ως αι ρε τι κές, ά πι στες ή και
κά τι χει ρό τε ρο. Πί σω α πό αυ τό το προ στα τευ -
τι κό τα μπού, ο κα πι τα λι σμός εκ φυ λί στη κε σε
μια α να πο τε λε σμα τι κή μη χα νή πα ρα γω γής α -
νι σο τή των και κρί σεων, μια κοι νω νι κή κα τα -
στρο φή που τώ ρα ό λοι φορ τω νό μα στε.

Οι α νά γκες της κοι νω νίας

Ο κα πι τα λι σμός εί ναι το πρό βλη μα - και η α -
νερ γία, η έλ λει ψη στέ γης, η α να σφά λεια και η
λι τό τη τα που τώ ρα ε πι βάλ λει πα ντού εί ναι το
κό στος που πλη ρώ νου με. Έχου με τους αν-
θρώ πους, τις ι κα νό τη τες και τα ερ γα λεία να
για πα ρά γου με τα α γα θά και τις υ πη ρε σίες
που χρεια ζό μα στε, ώ στε μια δί καιη κοι νω νία
να ευη με ρή σει. Χρειά ζε ται α πλά να ορ γα νώ -
σου με δια φο ρε τι κά τις πα ρα γω γι κές μας μο νά-
δες, να πά με πέ ρα α πό το κα πι τα λι στι κό σύ-
στη μα που δεν υ πη ρε τεί πλέ ον τις α νά γκες
μας.

Η αν θρω πό τη τα έ μα θε να ζει χω ρίς βα σι λιά -
δες, αυ το κρά το ρες και α φε ντι κά σκλά βων.
Βρή κα με το δρό μο μας προς μια δη μο κρα τι κή
ε ναλ λα κτι κή λύ ση, ό σο με ρι κό και α νο λο κλή -
ρω το κι αν πα ρα μέ νει το δη μο κρα τι κό εγ χεί -
ρη μα. Μπο ρού με να φέ ρου με δη μο κρα τία στις
ε πι χει ρή σεις μας, με τα σχη μα τί ζο ντάς τες σε
συ νε ται ρι κές ι διο κτη σίες, που θα λει τουρ γούν
και θα διοι κού νται α πό δη μο κρα τι κές συ νε -
λεύ σεις, συ ντι θέ με νες α πό ό λους ό σοι δου-
λεύουν σε αυ τές και α πό ό λους τους κα τοί -
κους των κοι νο τή των που έ χουν σχέ σεις αλ-
λη λε ξάρ τη σης με αυ τές.

Ας τε λειώ σω με έ να σλό γκα ν: «Οι Η ΠΑ μπο-
ρούν κα λύ τε ρα α πό τον ε ται ρι κό κα πι τα λι -
σμό». Ας εί ναι αυ τή η ι δέα και η συ ζή τη ση που
τού το το α να νεω μέ νο κί νη μα θα α να λά βει να
διε ξα γά γει. Κά νο ντάς το, θα προ σφέ ρει έ να τε-
ρά στιο δώ ρο στις Η ΠΑ και στον κό σμο. Θα
διαρ ρή ξει τα τα μπού, υ πο βάλ λο ντας ε πι τέ λους
τον κα πι τα λι σμό στην κρι τι κή και τις α ντιρ -
ρή σεις που εί χε πα ρα κάμ ψει για πά ρα πο λυ
και ρό -και με τε ρά στιο κό στος για ό λους μας.

Ο Ρί τσαρ ντ Γουλφ συμ με τεί χε σε έ να ο -
λοή με ρο ερ γα στή ριο στο πλαί σιο της δια-
μαρ τυ ρίας του κι νή μα τος «Occupy Wall
Street» στη Νέα Υόρ κη. Το άρ θρο εί ναι
βα σι σμέ νο στην πα ρέμ βα σή του ε κεί.

Πη γή: «Guardian», α να δη μο σίευ ση α πό
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