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Η εξέγερση είναι ιερή
Το κάθε ανθρώπινο ον επιδιώκει την ευτυχία και αποστρέφεται τη δυστυχία. Η
ελευθερία, ο σεβασμός, η αλληλοεκτίμηση και η ισότητα είναι ιερά πνευματικά
αγαθά. Οι πιστοί της ελευθερίας προσδοκούν την πανανθρώπινη απελευθέρωση. Όταν
απειλείται η ζωτικότητα αυτών των πνευματικών αγαθών, ο άνθρωπος έχει την
ικανότητα να διακρίνει την αδικία και να εφεύρει τρόπους για να εξεγερθεί ενάντια σε
αυτή.
Τα σώματα των εξεγερμένων τολμούν να υπάρξουν στο τώρα και να υπερασπιστούν
τους πονεμένους, τους αδικημένους, τους τραυματισμένους, το δίκαιο. Λυσσασμένοι
φτωχοί, εκστασιασμένοι φοιτητές, άνεργοι και εργάτες, μαινάδες προλετάριες, βάκχες
καταλαμβάνουν δημόσια κτήρια και συντονίζουν συνελεύσεις, θεραπεύουν το φόβο και
τη μοναξιά. Οι εξεγερμένοι θέτουν το ερώτημα στην κοινωνία – γιατί, για ποιο λόγο
τελικά ζούμε αυτή την αδικία;
Όταν το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί, η αδικία εγκαθίσταται στη γη για αιώνες.
Όταν οι κυβερνήτες δεν μπορούν να αφουγκραστούν τη δυστυχία, τότε οι λαοί
εξεγείρονται. Χιλιάδες άνθρωποι ουρλιάζουν το διακύβευμα της εποχής τους,
προσπαθώντας να επιβάλλουν την έκρηξη της λύπης τους . Η ανυπακοή τους συγκινεί
το στατικό χρόνο και δημιουργεί ρωγμές μέσα σε αυτόν. Αυτή η στιγμή είναι ιερή. […]
Μια εξέγερση είναι η στιγμή που η αξιοπρέπεια επιτίθεται στη λογική της ανισότητας,
προσφέροντας ένα χωροχρονικό σημείο στην ιστορία όπου μπορούμε να κάνουμε αυτό
που είναι απαραίτητο για τη ζωή και δεν μας υπαγορεύεται από το βασίλειο του
χρήματος και της εργασίας. […]
Τώρα, ήρθε πάλι η ώρα για το ουρλιαχτό, το ουρλιαχτό των καιρών μας.
Πάντα υπάρχει αυτό το τώρα. Το τώρα της εξέγερσης, το τώρα της συνειδητής
κατανόησης των φαινομένων, το τώρα της τόλμης. […]
Από τα κάτω προς τα πάνω θα προωθηθούν οι επαναστατικές ιδέες. Τώρα θα είμαστε
προσεκτικοί, αντικειμενικοί και πρόθυμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται, να
βαδίσουμε πέρα από τον ορίζοντα. Ο καθένας μας κρύβει έναν εξεγερμένο μέσα του.
[….]
Μια αόριστη αίσθηση ανησυχίας, μια διάχυτη ανησυχία για το μέλλον σκεπάζει όλη τη
γη. Κάθε φορά, της γης οι κολασμένοι αναγνωρίζουν την πραγματικότητα και
προσκαλούν τους εραστές, τους συντρόφους και τους φίλους τους, την οικογένεια τους
και όλους τους υπόλοιπους σε μια νέα πραγματικότητα. Μόνο οι εξεγερμένοι, γνωρίζουν
τι θα σώσει την ανθρωπότητα. Γιατί η ανθρωπότητα πρέπει να σωθεί – ο ουρανός
πρέπει να σωθεί, η ελπίδα πρέπει να σωθεί, τα χαμόγελα των παιδιών μας πρέπει να

σωθούν, οι αγώνες του παρελθόντος πρέπει να νικήσουν, το μέλλον πρέπει να σωθεί –
έτσι ώστε αυτός ο κόσμος να συνεχίσει να υπάρχει.
Απαραίτητο στοιχείο για την κοινωνική ευημερία είναι το θάρρος των εξεγερμένων. Αυτό
που θα σώσει την ανθρωπότητα και τον πλανήτη μας θα είναι το θάρρος των
αδικημένων και των αποκλεισμένων, το θάρρος των φρικαρισμένων, των ρομαντικών
και των απελπισμένων, το θάρρος των ευαίσθητων και συνεσταλμένων χαρακτήρων, το
θάρρος των ερωτευμένων με τη ζωή.
Η εξέγερση είναι ένα ιερό κάλεσμα για ένα μέλλον που θα το διαπραγματευτούμε μόνοι
μας ο ένας με τον άλλον, χωρίς τη διαμεσολάβηση του πλούτου και της εξουσίας. Θα
αναλάβουμε την ευθύνη για τη ζωή μας. Θα προσφέρουμε ανθεκτικότατη αγάπη προς
όλους τους ανθούς που καταπατούνται μπροστά στα μάτια μας, θα εμποδίσουμε την
εξάπλωση του φόβου και της σύγχυσης. Θα υπερασπιστούμε το ανεκτίμητο αγαθό της
ζωή μας, το θαύμα της ζωής, τον πλανήτη Γη. Υπάρχει η δύναμη, υπάρχει το θάρρος,
υπάρχει η επινοητικότητα για να προωθήσουμε την ανθρώπινη ελευθερία. Θέλουμε να
υπάρχει δωρεάν και αρκετό φαγητό και στέγη για όλους, θέλουμε να μην υπάρχουν
ούτε φτωχοί, ούτε πλούσιοι. Θέλουμε να καθορίσουμε εμείς την τύχη του κόσμου.
Η εξέγερση είναι ιερή γιατί επανεξετάζει μες τους αιώνες το νόημα της ζωής μας.
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