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Πενήντα εκατομμύρια Aμερικανοί ζουν στο όριο 
της φτώχειας, όπως και το ένα τέταρτο των 

παιδιών αυτού του έθνους. Οι νέοι φτωχοί είναι η 
πρώην μεσαία τάξη. Παρά τα πολλά και αδιάσει-
στα στοιχεία, η χειραγώγηση των ΜΜΕ από το 1% 
επιχειρεί να διαστρεβλώσει τα στατιστικά, μετα-
θέτοντας την ευθύνη από τις ελίτ της Γουόλ Στριτ 
στις «κακές συνήθειες» των φτωχών στρωμάτων. 
Μετά την ύφεση στα τέλη του 2007, ο αριθμός των 
ατόμων που ζουν στο όριο της φτώχειας σκαρφάλωσε 
στα 46 εκατομύρια, από τα 37 εκατομύρια που είχε 
υπολογιστεί στα τέλη του 2006. Προς υπεράσπιση του 
1%, οι καταληψίες της Γουόλ Στριτ δυσφημίζονται, 
με την κατηγορία ότι προωθούν μια «σοσιαλιστική» 
ατζέντα, που επιδιώκει την κατάσχεση των περιου-
σιακών στοιχείων των πλουσίων από την κυβέρνηση 
και την αναδιανομή τους στους φτωχούς. Για μένα, 
τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν έχω κάτι 
εναντίον των πλουσίων· απλά απεχθάνομαι την 
αδικία. Άλλωστε, με την ίδια λογική, «σοσιαλισμός» 
δεν ήταν η διάσωση των τραπεζών; Οι ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού δεν είναι «σπείρες», ούτε 
και ζητούν ειδικά δικαιώματα για τους φτωχούς. 
Οι αληθινοί εγκληματίες βρίσκονται στις αίθουσες 
συμβουλίων και στα γραφεία στελεχών της Γουόλ 
Στριτ· δεν είναι αυτοί που διαδηλώνουν για τη δου-
λειά, την υγειονομική περίθαλψη και το πάγωμα 
των κατασχέσεων. 
Εκατοντάδες καταληψίες της Γουόλ Στριτ συνελή-
φθησαν λόγω της διαμαρτυρίας τους, αλλά ούτε ένας 
τραπεζίτης δεν μπήκε στη φυλακή για τα εγκλήμα-
τά του. Τα χρήματα μπορεί να καθορίζουν ποιος 
έχει τη δύναμη, αλλά δεν καθορίζουν την αλήθεια. 
Η αλήθεια είναι με το μέρος των διαδηλωτών. Η 
γιαγιά μου, η «Μπιγκ Μάμα», πάντα μου έλεγε 
ότι η αλήθεια παραμένει ακλόνητη. Το ίδιο πρέπει 
να κάνουν και οι καταληψίες. 

Του TAVIS SMILEY

Ενώ οι περισσότεροι Αμερικανοί καταβάλλουν 
το 40 τοις εκατό του εισοδήματός τους για 

φόρους, οι πιο ισχυρές επιχειρήσεις του κόσμου δεν 
πληρώνουν σχεδόν τίποτα, αν συνυπολογίσουμε 
τις φοροελαφρύνσεις και τις φοροαπαλλαγές. Στην 
πράξη, δώδεκα από τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες 
–στις οποίες περιλαμβάνονται η Wells Fargo, η 
Exxon Mobil, η General Electric και η Verizon– με 
κέρδη 175 δισεκατομμύρια δολάρια κατέληξαν να 
έχουν αρνητικό φορολογικό συντελεστή 1,4 τοις 
εκατό, για τα έτη 2008 έως 2010.
Σε αυτή την περίοδο, 300 από τις πλέον κερδοφό-
ρες εταιρείες της χώρας κατέβαλαν φόρους ύψους 
18% κατά μέσο όρο, 78 επιχειρήσεις κατέβαλαν 
μηδενικούς φόρους και 30 είχαν αρνητικό φορο-
λογικό συντελεστή, παρότι τα προ φόρων κέρδη 
που τσέπωσαν ήταν 160 δισεκατομμύρια δολάρια, 
σύμφωνα με την οργάνωση Πολίτες για τη Φορολο-
γική Δικαιοσύνη. Και ιδού η πλήρης αντίθεση: ο 
χρόνος που αφιέρωσε η Εφορία στον έλεγχο επιχει-
ρήσεων αξίας άνω των 250 εκατομμυρίων δολαρίων 
έχει μειωθεί κατά 33% από το 2005, ενώ ο χρόνος 
ελέγχου των επιχειρήσεων αξίας μικρότερης των 
10 εκατομμυρίων δολαρίων έχει αυξηθεί κατά 30%. 
Την ίδια στιγμή, η Rachel Porcaro, ανύπαντρη 
μητέρα δύο παιδιών που βγάζει 10 δολάρια την ώρα 
δουλεύοντας ως κομμώτρια στο Σιάτλ, ελέγχθηκε 
από την Εφορία γιατί έβγαζε πολύ λίγα λεφτά. Το 
εισόδημά της, 18.992 δολάρια, ήταν τόσο χαμηλό 
που το κράτος υπέθεσε ότι κάπου έκρυβε μετρητά.

του CHRIS «99%»

Το κόστος παρακολούθησης ενός δημόσιου πα-
νεπιστημίου στις ΗΠΑ έχει υπερδιπλασιαστεί 

τις δύο τελευταίες δεκαετίες, και τα δίδακτρα στα 
δημόσια ιδρύματα έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 
5% το χρόνο, από το 2006 και μετά. Δεν αποτελεί 
λοιπόν έκπληξη ότι τα χρέη από τα φοιτητικά δά-
νεια έχουν ξεπεράσει τα χρέη από τις πιστωτικές 
κάρτες: οι αμερικανοί απόφοιτοι χρωστούν κατά 
μέσο όρο 24.000 δολάρια, και περισσότερα από 
800 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά. Τα δύο 
τρίτα των φοιτητών πανεπιστημίου, όταν αποφοι-
τούν από το πανεπιστήμιο, έχουν πλέον χρέη: ένας 
στους πέντε δεν θα μπορέσει να τα αποπληρώσει. 
Σε αντίθεση με τα χρέη που προκύπτουν από την 
επιχειρηματική δραστηριότητα, τις πιστωτικές 
κάρτες, τα στεγαστικά δάνεια και τον τζόγο, και 
τα οποία υπόκεινται σε διαπραγμάτευση με βάση 
το πτωχευτικό δίκαιο, τα φοιτητικά δάνεια εξαι-
ρούνται από τους κανονισμούς προστασίας του 
καταναλωτή και στην πραγματικότητα δεν μπορείς 
να ξεφύγεις με κανέναν τρόπο απ’ αυτά.

της ANNA LEKAS MILLER

Τον Αύγουστο, το Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ 
ανακοίνωσε ότι από του χρόνου όλες οι μέθο-

δοι αντισύλληψης θα πρέπει να καλύπτονται από 
τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς τη συμμετοχή του 
ασφαλισμένου. Αλλά υπάρχει μια παγίδα: το μέτρο 
ισχύει μόνο για γυναίκες που έχουν ασφάλιση υγείας.
Δεκαεννέα εκατομμύρια ανασφάλιστες και άνερ-
γες γυναίκες –στη μεγάλη τους πλειονότητα, ας 
μην το ξεχνάμε, Μαύρες και Λατινοαμερικάνες– 
εξαρτώνται από υποχρηματοδοτούμενες δημόσιες 
κλινικές υγείας που τελούν υπό εξαφάνιση. Για 
τον Οικογενειακό Προγραμματισμό, λ.χ., έχει ήδη 
σταματήσει η χρηματοδότηση στο Νιου Τζέρσεϊ, το 
Τέξας και το Γουισκόνσιν, και οι δημόσιες κλινικές 
υγείας κλείνουν σε πολλές άλλες πολιτείες, εξαιτίας 
της νομοθεσίας που οι λομπίστες ονομάζουν «Στο-
χευόμενη Ρύθμιση των Υπηρεσιών Έκτρωσης».Η 
στοχοποίηση και η αποχρηματοδότηση των δημόσιων 
κλινικών υγείας, η προνομιακή μεταχείριση των 
γυναικών που μπορούν ακόμα να έχουν ασφάλι-
ση υγείας, καθώς και ο θεσμικός περιορισμός των 
εκτρώσεων και των μεθόδων αντισύλληψης χωρίζει 
τις γυναίκες σε δύο τάξεις: αυτές που έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να ελέγξουν το αναπαρα-
γωγικό τους μέλλον και αυτές που δεν την έχουν.

της ANNA LEKAS MILLER

ΦΥΛΑΚΕΣ. Στην Αμερική υπάρχουν περισσότεροι 
από 150.000 τρόφιμοι σε φυλακές ιδιωτικής 

ιδιοκτησίας. Τα ίχνη της γέννησης του «σωφρονι-
στικού-βιομηχανικού συμπλέγματος» μπορούν να 
ανιχνευθούν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, 
όταν οι αυστηρότερες ποινές, ο υπερπληθυσμός των 
φυλακών και ο «Πόλεμος Ενάντια στα Ναρκωτικά», 
οδήγησαν τους νομοθέτες να «αγκαλιάσουν» τις 
ιδιωτικοποιήσεις. 
Επενδυτικές εταιρίες, όπως η Merrill Lynch, η 
American Express και η Allstate, αποκομίζουν 
επικερδείς αποδόσεις αγοράζοντας ομόλογα φυλα-
κών, τα οποία χρηματοδοτούν αυτές τις ιδιωτικές 
μονάδες. Αν και έχουν διαφημιστεί ως μονάδες 
που εξοικονομούν κόστη, υπάρχουν στοιχεία που 
δείχνουν πως είναι περισσότερο σπάταλες από τις 
δημόσιες φυλακές. Οι ιδιωτικές φυλακές συχνά 
αρνούνται κρατούμενους οι οποίοι πάσχουν από 
ασθένειες των οποίων η θεραπεία είναι δαπανη-
ρή. Επίσης, το μικρότερο αριθμητικά προσωπικό 
τους και η ανεπαρκής εκπαίδευσή του αυξάνουν 
τα κρούσματα βίας. 
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Παρά το υπερβολικό κόστος 
και τα επαναλαμβανόμενα σκάνδαλα, ο στρατός 
των ΗΠΑ δεν θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες 
του στα μέτωπα χωρίς ιδιώτες εργολάβους. Στο 
απόγειο του πολέμου στο Ιράκ είχε υπολογιστεί πως 
100.000 εργολάβοι «δούλευαν» δίπλα σε 150.000 
στρατιώτες. «Κυριολεκτικά, δεν θα μπορούσαμε 
σήμερα να πάμε σε πόλεμο χωρίς αυτούς [τους 
ιδιώτες]», δήλωσε πρόσφατα ο συνταγματάρχης 
Κέβιν Φάρελ, διευθυντής του Προγράμματος Ιστο-
ρίας του Στρατού στο Γουέστ Πόιντ. 
Αυτοί οι κατ’ ουσίαν σκιώδεις στρατοί που διοικού-
νται από βετεράνους, κατά κανόνα εξαιρούνται 
από τις τοπικές νομοθεσίες και το διεθνές πολεμικό 
δίκαιο, όπως οι Συμβάσεις της Γενεύης. Απολαμ-
βάνουν ασυλίας για την κακομεταχείρηση ή τον 
βασανισμό αιχμαλώτων.
Το 2007, προσωπικό της Blackwater άνοιξε πυρ 
κατά άοπλων Ιρακινών πολιτών, σκοτώνοντας 
δεκαεπτά. Παρόλο που μια έρευνα του FBI κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα πως η πλειοψηφία αυτών 
των φόνων ήταν «αδικαιολόγητοι και παρέβαιναν 
τους κανόνες χρήσης θανάσιμης βίας», σε κανέναν 
από αυτούς που είχαν αναμειχθεί στο συμβάν δεν 
αποδόθηκαν κατηγορίες για το έγκλημα. 

Της JENNIFER SACKS

ΦΤΩΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΠΑΓΙΔΑ 
ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: 
ΠΡΟΝΟΜΙΟ, ΟΧΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αφότου η αστυνομία του 
Όκλαντ, καταστέλλοντας 
την κατάληψη της περιο-

χής, έστειλε στο νοσοκομείο έναν 
αμερικανό πεζοναύτη και βετε-
ράνο του πολέμου στο Ιράκ, ένας 
μαύρος Εθνοφρουρός εμφανίστηκε 
ένστολος στη Λίμπερτι Σκουέρ. 
Επέτρεψε στους παριστάμενους να 
τον φωτογραφήσουν, ενώ αρκετοί 
επέμειναν να τον ευχαριστήσουν 
προσωπικά και να του σφίξουν 
το χέρι. «Υποστηρίζω αυτό το 
κίνημα εκατό τοις εκατό», μου 
είπε ο εθνοφρουρός. Τον ενοχλεί 
η άδικη στάση της κυβέρνησης 
απέναντι στα φορολογικά ζητή-
ματα, δηλαδή οι τεράστιες φορο-
λογικές απαλλαγές για το 1% και 
οι περικοπές στη χρηματοδότηση 
κοινωνικών υπηρεσιών για το 99%. 
Καθώς τα κέντρα στήριξης των 
άστεγων εφήβων κινδυνεύουν να 
κλείσουν, αναρωτιέται τι θα γίνουν 
αυτά τα παιδιά. Είπε επίσης ότι για 
έξι χρόνια δούλευε με καθεστώς 
ημιαπασχόλησης προκειμένου να 
μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο και 
υπογράμμισε την ειρωνεία του να 
είναι αναγκασμένος να πληρώνει 
για την περίθαλψή του, παρότι 
ενταγμένος στρατιωτικό σύστημα 

υγείας, την ίδια στιγμή που τα 
μέλη του Κογκρέσου, σχεδόν κάθε 
χρόνο, ψηφίζουν την αύξηση των 
μισθών τους.
Σε μια άλλη περίπτωση, ένα viral 
βίντεο  στο YouTube δείχνει έναν 
αμερικανό πεζοναύτη, τον λοχία 
Σάμαρ Τόμας, ένστολο, στη διάρ-
κεια μαζικής διαμαρτυρίας που 
έγινε στην Τάιμς Σκουέρ στα μέσα 
του Οκτώβρη να φωνάζει σε δεκά-
δες αστυνομικούς με χειροπέδες 
μιας χρήσης περασμένες στην ζώνης 
τους: «Αυτή δεν είναι πολεμική 
ζώνη. Το να χτυπήσεις αυτούς τους 
άοπλους ανθρώπους δε θα σε κά-
νει πιο δυνατό. Είναι αμερικανοί 
πολίτες!». Η παρέμβαση αυτή του 
πεζοναύτη πιθανότατα απέτρεψε 
τη σύλληψη δεκάδων ατόμων που 
διαδήλωναν ειρηνικά.
Όσο περισσότεροι αμερικανοί 
στρατιώτες, άντρες και γυναί-
κες ταυτίζονται με το 99% και το 
υποστηρίζουν με θάρρος, τόσο 
περισσότερη δύναμη αποκτά αυτό 
το κίνημα. Ένας στρατιώτης που 
σκέφτεται, ένας στρατιώτης με 
συνείδηση, είναι ο χειρότερος 
εφιάλτης του 1%.

του PHAM BINH

Ο πόλεμος έρχεται στο σπίτι

Ως απάντηση στην απαίτηση του 
δημάρχου Michael Hancock για 
τον ορισμό κάποιου εκπροσώπου, 

η Κατάληψη του Ντένβερ εξέλεξε τον πρώ-
το αρχηγό του κινήματος. Το όνομά της 
είναι Σέλμπι, και είναι μια σκυλίτσα κόλεϊ 
τριών ετών. Μιας και η Σέλπμι μπορεί «να 
ματώσει, να αναπαραχθεί και να εκφράσει 
συναισθήματα», η Κατάληψη του Ντέν-
βερ επιβεβαιώνει ότι είναι «περισσότερο 
«άνθρωπος» απ’ ό,τι μια επιχείρηση». Οι 
καταληψίες επίσης ζήτησαν «να εφαρμο-
στεί η αμερικανική νομοθεσία, η οποία 
προβλέπει την εξασφάλιση του κατάλλη-
λου διερμηνέα», οπότε εξαρτάται από τον 
δήμαρχο να αντιληφθεί τα αιτήματα της 
Σέλπμι.
Το να κατασκηνώνεις στο ύπαιθρο μαζί με 
αγνώστους δεν είναι ποτέ εύκολο, ακόμα 
και αν υπάρχουν οι καλύτερες συνθήκες. Γι’ 
αυτό το λόγο οι κάτοικοι του Άινταχο που 
συμμετέχουν στο Occupy Boise έχουν βρει 
την εξής διέξοδο: έχουν δημιουργήσει μια 
ομάδα παραπόνων, η οποία καταγράφει 
τυχόν αδικίες, όπως αυτές διατυπώνονται 
στη Διακήρυξη της Κατάληψης. Εκεί, οι 
άνθρωποι μπορούν να περιγράψουν τους 
λόγους για τους οποίους συμμετέχουν στο 
κίνημα, να διοχετεύσουν την οργή τους 
και να μοιραστούν τις προσωπικές τους 
ιστορίες. 
Ενώ η Κατάληψη της Γουόλ Στριτ κάθεται 

στο στομάχι του οικονομικού κτήνους, η 
Κατάληψη του Ντιτρόιτ συμβολίζει την 
καταστροφή που συντελείται από αυτές 
τις οικονομικές και επιχειρηματικές ελίτ.Η 
Κατάληψη του Λος Άντζελες στήθηκε στα 
σκαλιά του Δημαρχείου και το γεγονός 
ότι ήταν κοντά στην περιοχή Σκιντ Ράου 
αποδείχτηκε κατάρα και ευλογία μαζί. 
Λίγες μέρες αργότερα άρχισαν να εμφανί-
ζονται οι κάτοικοι της περιοχής ζητώντας 
νερό και τροφή. Σύντομα ακολούθησαν 
οι κλοπές και η βία. Τα πράγματα όμως 
γρήγορα βελτιώθηκαν, όταν με τη συνερ-
γασία των τοπικών ομάδων υποστήριξης, 
όπως το Δίκτυο Κοινωνικής Δράσης του 
Λος Άντζελες (LA-CAN, Los Angeles 
Community Action Network), δημι-
ουργήθηκε η θεματική ομάδα Κατάληψη 
της Γειτονιάς, που θέσπισε μια πολιτική 
αυτοπροστασίας. 
Η Κατάληψη της Τουσόν στην Αριζόνα 
στήθηκε στις 15 Οκτωβρίου στο Άρμονυ 
Παρκ, δύο μόλις τετράγωνα από το οικο-
νομικό κέντρο της πόλης. Κάθε βράδυ, 
κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλο-
φορίας που άρχιζε στις 10.30, η αστυνο-
μία έμπαινε στο πάρκο μοιράζοντας ένα 
πάκο κλητεύσεις. Αν και οι καταληψίες 
είχαν μαζέψει, ο καθένας τους, πάνω από 
1.000 δολάρια σε πρόστιμα, αποφάσισαν 
παραμένουν στο πάρκο. Με αφορμή τις 
πρόσφατες προσπάθειες καταστολής του 

κινήματος, κινήθηκαν νομικά στις 15 Νο-
εμβρίου και την επόμενη ημέρα κέρδισαν 
τα ασφαλιστικά μέτρα κατά οποιασδήποτε 
μελλοντικής προσπάθειας εκκένωσης της 
πλατείας.
Στο Όλμπανι της Οκλαχόμα ο κυβερνήτης 
Andrew Cuomo έχει επανειλημμένα ζη-
τήσει από τον δήμαρχο Jerry Jennings να 
απομακρύνει την κατασκήνωση που έχει 
στηθεί κοντά στο πολιτειακό καπιτώλιο, 
αλλά ο δήμαρχος και η τοπική αστυνομία 
αρνούνται. Κάθε βράδυ στις 11.00 μ.μ., 
σε ένα είδος τελετουργικού κοινωνικής 
ανυπακοής, οι καταληψίες περπατούν από 
το δημοτικό Ακάντεμι Παρκ στο πολιτει-
ακό Λαφαγιέτ Παρκ, παραβιάζοντας την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας, η οποία 
εδώ και λίγο καιρό έχει αρχίσει να επι-
βάλλεται, με αποτέλεσμα να συλλαμβά-

νονται.Στις 25 Οκτωβρίου, 500 περίπου 
αστυνομικοί των μονάδων αποκατάστασης 
τάξης περικύκλωσαν, μέσα στη νύχτα, 
το Όσκαρ Γκραντ Παρκ της Κατάληψης 
του Όκλαντ, κατάστρεψαν τις σκηνές και 
τις εγκαταστάσεις, και συνέλαβαν 105 
άτομα. Εκείνο το απόγευμα πάνω από 
1.000 άτομα έκαναν πορεία προς τον 
χώρο της κατάληψης και, παρόλο που η 
αστυνομία, για μια ακόμη φορά, τους 
αντιμετώπισε βίαια –δακρυγόνα, πλαστικές 
σφαίρες, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης– 
οι καταληψίες ανακατέλαβαν την πλατεία 
και σχεδόν αμέσως κάλεσαν όλη την πόλη 
σε γενική απεργία. 
Η Κατάληψη της Ουάσινγκτον συνεχίζει 
να παίζει σκληρό παιχνίδι στο Καπιτώλιο, 
με δράσεις κατά τη διάρκεια των ακροά-
σεων της Υπερ-επιτροπής του Κογκρέσου, 

με την κατάληψη της General Atomics 
(ενός προμηθευτή οπλικών συστημάτων 
που ειδικεύεται στα μη επανδρωμένα αε-
ροσκάφη) και με τον αποκελισμό, ανά 
διαστήματα, του Υπουργείου Εμπορίου. 
Στις 6 Νοεμβρίου χιλιάδες άνθρωποι από 
πανεπιστήμια, μη κυβερνητικές και 
κοινοτικές οργανώσεις από όλη τη χώρα 
ενώθηκαν με την Κατάληψη της Ουάσιν-
γκτον για να διαδηλώσουν ενάντια στο 
σχέδιο κατασκευής του αγωγού Keystone 
XL. Σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα 
γύρω από τον Λευκό Οίκο, οι διαδηλωτές 
ζητούσαν από τον Πρόεδρο Ομπάμα να 
απορρίψει το περιβαλλοντολογικά επικίν-
δυνο σχέδιο της TransCanada να στέλνει 
πισσούχο άμμο και αργό πετρέλαιο από 
την Αλμπέρτα στον Κόλπο του Μεξικού. 
Το πρόγραμμα αναβλήθηκε.
Από την Κατάληψη του Όστιν, αλλά και 
από άλλες καταλήψεις σε όλη τη χώρα, 
πολίτες μεταφέρουν τις καταθέσεις τους 
από τις μεγάλες τράπεζες σε τοπικούς 
πιστωτικούς συνεταιρισμούς. 
Από την Αλάσκα μέχρι τη Φλόριντα, ξε-
κινάνε καταλήψεις, από ανθρώπους οι 
οποίοι μάλλον δεν είχαν διανοηθεί ποτέ 
ότι θα κοιμόντουσαν σε ένα πάρκο χει-
μωνιάτικα. Μέχρι και η Ανταρκτική έχει 
«καταληφθεί» χάρη στους ερευνητές του 
Σταθμού Mc Murdo, που αψήφησαν το 
κρύο για να δείξουν την αλληλεγγύη τους 
στο κίνημα. Και παρόλο που η αστυνομία 
συνεχίζει τις συλλήψεις σε όλη τη χώρα, 
έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι, ενώ 
μπορείς να συλλάβεις τους ανθρώπους, 
την ιδέα δεν μπορείς να τη συλλάβεις. 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ
Όλα ξεκίνησαν από τη Λίμπερτι Σκουέρ. Αλλά, εκτός από τη Γουόλ Στριτ, σε όλη τη 

χώρα, σε πάρκα, σε πλατείες και δημόσιους χώρους, άνθρωποι, εξοργισμένοι με τα 

οικονομικά εγκλήματα και τις πολιτικές κομπίνες, κοιμήθηκαν μαζί, έφαγαν μαζί και 

νοιάστηκαν ο ένας για τον άλλον – ένας καινούργιος δημόσιος χώρος δημιουργήθηκε. 

Η κατάληψη έχει φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας. 

Αν συμμετέχεις στις διαδηλώσεις του κινήματος 
«Occupy» στο Μανχάταν ή το Τζόλιετ, το Ιλινόις 
ή το Ουτρεμόν, το Κεμπέκ ή το Ράπιντ Σίτι, τη 

Νότια Ντακότα ή οποιοδήποτε από τα εκατοντάδες άλλα 
μέρη σε όλη την Αμερική, σίγουρα έχεις έρθει για τους 
δικούς σου λόγους. Αν όμως διαβάζεις αυτό το κείμενο 
και αναρωτιέσαι ακόμα πού σε πείραξε εσένα η Γουόλ 
Στριτ, τότε άκου αυτό: Σε έχουν ληστέψει. Στη μεγαλύτερη 
ληστεία σε όλη την ιστορία των ληστειών».
Δεν έχει σημασία αν είσαι νέος ή γέρος, Δημοκράτης 
ή Ρεπουμπλικάνος, αν είσαι Αμερικανός και έχεις ένα 
σπίτι, παίρνεις μια σύνταξη, πληρώνεις φόρους ή έχεις 
κάποιες οικονομίες στην τράπεζα· το βέβαιο είναι πως 
τα τελευταία τρία χρόνια σε έχουν γδάρει.
Αυτό που πραγματικά συνέβη ήταν μια μαζική ληστεία 
που πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα βήματα:
Η κλοπή άρχισε όταν οι τράπεζες δημιούργησαν ένα 
βουνό στο ύψος των Ιμαλαΐων από χρέη, δανείζοντας 
τρισεκατομμύρια δολάρια σε ανήθικους δανειστές όπως 
οι Countrywide και New Century, με σκοπό να παρα-
γάγουν ένα τεράστιο όγκο από στεγαστικά δάνεια. Μετά 
οι τράπεζες επαναγόρασαν όλα αυτά τα δάνεια τρίτης 
διαλογής από όλες τις Countrywide του κόσμου, τα συ-
γκέντρωσαν και τα «πετσόκοψαν» ώστε να τα πουλήσουν 
ξανά σε «κορόιδα» στην Ευρώπη, την Μέση Ανατολή, 
την Κίνα αλλά και στο εσωτερικό των ΗΠΑ πλασάροντάς 
τα σαν επενδύσεις ΑΑΑ. Αυτό είναι σαν να αγοράζεις 
ένα τσουβάλι… ρίγανη, να το μοιράζεις σε δέκα χιλάδες 
σακουλάκια και μετά να τριγυρνάς σε ροκ συναυλίες 
για να το πουλήσεις σαν πρώτης ποιότητας μαριχουάνα!

Οι πιο «έξυπνες» από τις τράπεζες, ξέροντας πόσο επι-
σφαλή είναι τούτα τα δάνεια, βγήκαν στις αγορές και 
στοιχημάτισαν τεράστια ποσά εναντίον ακριβώς αυτών 
των δανείων.
Τελικά, όταν τα τοξικά στεγαστικά δάνεια «έσκασαν», 
δημιουργώντας ένα παγκόσμιο τσουνάμι απωλειών, μέσα 
στο οποίο εξαφανίστηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα εταιρείες 
που υπήρχαν εδώ και αιώνες και άξιζαν δισεκατομμύρια 
(ακόμα και ο κύριος «πράκτορας» στοιχημάτων, η AIG, 
κατέρρευσε), οι τράπεζες στράφηκαν στους λαντζέρηδες, 
στους εργάτες καθαριότητας, στους πυροσβέστες και 
στους δασκάλους, σε όλους εμάς δηλαδή τους φορολο-
γούμενους για να ξεπληρώσουμε τα στοιχήματά τους.
Μερικοί από τους καλύτερους πελάτες των τραπεζών γι’ 
αυτά τα ψευτοδάνεια ήταν θεσμικοί επενδυτές, όπως 
τα κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία. Όταν λοιπόν τα 
ενυπόθηκα δάνεια κατέρρευσαν, τα αποθέματα των 
συνταξιοδοτικών ταμείων και των συνδικάτων σε όλη 
την Αμερική καταβυθίστηκαν. Αυτός είναι ο λόγος που 
οι συνταξιούχοι δάσκαλοι από το Λος Άντζελες ως τη 
Μινεάπολη ξύπνησαν ένα πρωί του Σεπτέμβρη του 
2008, έχοντας χάσει το 40% των αποταμιεύσεων μιας 
ολόκληρης ζωής.
Οι τραπεζίτες της Γουόλ Στριτ εκμεταλλεύθηκαν όποιον 
μπορούσαν με τα τοξικά ενυπόθηκα δάνεια. Κάθε φορά 
που έκλειναν μια συμφωνία με έναν κινέζικο επενδυτικό 
οργανισμό ή με κάποιο συνδικάτο ξυλουργών του Μι-
σισίπι για να πουλήσουν τα εκρηκτικά τους προϊόντα, 
χοροπηδούσαν από τη χαρά τους, συγχαίροντας ο ένας 
τον άλλον μέσα στα γραφεία τους, σ’ αυτούς τους ίδιους 

ουρανοξύστες που μπορεί εσύ τώρα να κοιτάς από τη 
γωνιά σου, στη Λίμπερτι Σκουέρ.
Αλλά η Γουόλ Στριτ δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος. Αντί να 
εξαναγκάσει αυτούς τους εγκληματικούς οικονομικούς 
παράγοντες να αποζημιώσουν τα θύματά τους, η κυβέρνησή 
μας –μέσω δύο εξίσου διεφθαρμένων προεδριών, μιας 
δημοκρατικής και μιας ρεπουμπλικάνικης– διπλασίασε 
την κλοπή: ανάγκασε τους συνταξιούχους δασκάλους 
να βάλουν τα χέρια βαθιά στις τσέπες τους για δεύτερη 
φορά, ώστε με τα φορολογικά έσοδα να ξεπληρώσει τα 
στοιχήματα που οι τραπεζίτες είχαν βάλει εναντίον των 
δανείων που οι ίδιοι τους είχαν προηγουμένως πουλήσει. 
Ένα τόσο καλά ενορχηστρωμένο θεσμικό έγκλημα δεν 
έχει προηγούμενο στην αμερικανική ιστορία. Μετά την 
αποταμιευτική και δανειακή κρίση της δεκαετίας του 
1980, η αμερικανική κυβέρνηση έφερε πάνω από 1.100 
περιπτώσεις στο δικαστήριο. Σήμερα, έπειτα από αυτή την 
τεραστίων διαστάσεων απάτη σε ολόκληρο τον τραπεζικό 
κλάδο, ούτε ένας από τους υψηλά ιστάμενους της Γουόλ 
Στριτ δεν έχει δει από μέσα τους τοίχους της φυλακής.
Υπάρχουν χίλιοι λόγοι για να κάνει κανείς κατάληψη στην 
Γουόλ Στριτ: ένας πόλεμος που ποτέ δεν τελειώνει, ένα 
σύστημα υγείας που συνεχώς αποτυγχάνει, η ανάγκη 
για δουλειά και ένα μεροκάματο για να ζήσεις, οι τε-
ράστιες ανισότητες στην κατανομή του πλούτου. Αλλά 
αν αναζητάς έναν και μόνο λόγο για να μετάσχεις στο 
κίνημα, είναι αυτός: Ναι, σε κλέψανε και η κυβέρνησή 
σου τους βοήθησε να αποτελειώσουν τη δουλειά.

 του MATT TAIBBI

Δημοκρατία δεν είναι απλώς να λες αλή-
θειες στην εξουσία, να ζητάς, ευγενικά 

ή όχι, αλλαγές, μεγάλες και μικρές. Μερικές 
φορές πρέπει να το κάνεις μόνος σου.
Το 1% τώρα αρχίζει να καταλαβαίνει ότι 
ο λόγος που η κατάληψη της Γουόλ Στριτ 
δεν προβάλλει αιτήματα είναι επειδή δεν 
απευθυνόμαστε σε αυτούς. Απευθυνόμαστε 
στο 99% και ακούμε ο ένας τον άλλον. 4.167 
άτομα έχουν συλληφθεί από τότε που ξε-
κίνησαν οι καταλήψεις. Eκατομμύρια άλλοι 
φανταζόμαστε από την αρχή τον κόσμο 
μέσα στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε.
Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί πολιτικοί 
χρησιμοποιούν τις αστυνομικές δυνάμεις 
για να καταστείλουν ένα κίνημα το οποίο 
πρώτα αγνοήθηκε και μετά χλευάστηκε από 
τις δήθεν ειδήσεις. Δεν συμβαίνει μόνο 
στην Αμερική. Αυτή είναι μια ζωντανή δη-
μοκρατική κίνηση σε παγκόσμια κλίμακα 
που αυξάνεται σε πραγματικό χρόνο. Το ότι 
αυτό το υπέροχο κίνημα αντιμετωπίζεται 
με κρατική βία υποδεικνύει και ποιοι είναι 
οι πραγματικοί παραβάτες. Επίσης,σημαίνει 
ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Οι επιθέσεις 
τους οφείλονται στη συνειδητοποίηση ότι 
η δύναμή τους πεθαίνει, αν δεν είναι ήδη 
νεκρή.
Ο Μουμπάρακ είναι ο Μπερλουσκόνι εί-
ναι ο Μπλούμπεργκ είναι ο Κουάν είναι 
ο Γουόκερ είναι το σπρέι πιπεριού είναι 
η αναχρονιστική πολιτική. και δεν ζητάμε 
τίποτε από αυτούς, γιατί είναι οι ελεύθεροι 
άνθρωποι που κάνουν τις κυβερνήσεις, και 
όχι το αντίστροφο.
Δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει όλο αυτό, 
αλλά η αρχή είναι κοντά.

ΕΊΜΑΣΤΕ 
ΕΛΕΎΘΕΡΟΊ ΑΝΘΡΩΠΟΊ

EDITORIAL

ΕΜΕΊΣ ΕΊΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΊΤΉΜΑΤΑ
ΨΗΦΊΣΤΕ ΕΠΊ ΚΑΘΗΜΕΡΊΝΗΣ ΒΑΣΕΩΣ

ΤΟ ΔΊΚΑΊΟ ΔΕΝ ΤΑΎΤΊΖΕΤΑΊ ΜΕ ΤΉΝ ΤΑΞΉ
ΤΟ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΊ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊ-

ΚΑ ΕΊΝΑΊ ΤΟ ΒΑΣΊΚΟ ΔΊΚΑΊΩΜΑ ΜΑΣ
Ή ΑΜΕΡΊΚΉ ΘΑ ΓΊΝΕΊ ΟΜΟΡΦΉ ΟΤΑΝ ΜΠΟΡΕ-

ΣΟΎΜΕ ΝΑ ΕΊΜΑΣΤΕ Ο ΕΑΎΤΟΣ ΜΑΣ, ΟΛΟΊ ΜΑΖΊ
ΕΞΑΡΤΑΤΑΊ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΕΞΑΡΤΑΤΑΊ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΚΑΤΑΛΉΨΉ ΣΉΜΑΊΝΕΊ ΣΎΜΜΕΤΟΧΉ

Γιατί αγωνιζόμαστε «Σε έχουν ληστέψει. Στη μεγαλύτερη ληστεία 
σε όλη την ιστορία των ληστειών»

17 ΔΕΚ/ ΤΥΝΗΣΙΑ
Ο  εικοσιεξάχρονος πλανόδιος πωλητής 
Μοχάμεντ Μπουαζίζι αυτοπυρπολείται. Ο 
θάνατός του πυροδοτεί ένα κύμα διαμαρ-
τυριών ενάντια στην αστυνομική βία και την 
πολύχρονη «αυτοκρατορική εξουσία» του 
Προέδρου Ζιν Ελ Αμπεντίν Μπεν Άλι. Τέσ-

σερις βδομάδες αρ-
γότερα, ο Μπεν Άλι 
εκδιώκεται από την 
εξουσία και διαφεύ-
γει από τη χώρα.

25 ΙΑΝ/ ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
Ο λαός του Καΐρου διοργανώνει, στην «Ημέρα 
της Αστυνομίας», μία ογκώδη διαδήλωση, 

απαιτώντας να δοθεί ένα τέλος στους διωγ-
μούς, την καταπίεση και τα βασανιστήρια. 
Εκατοντάδες χιλιάδες Αιγύπτιοι συγκεντρώ-
νονται στην πλατεία Ταχρίρ μετά το μπλοκά-
ρισμα του διαδικτύου από το καθεστώς. το 
τελευταίο, στέλνει συμμορίες να επιτεθούν 
στους διαδηλωτές. Στις 11 Φεβρουαρίου, το 
καθεστώς πέφτει, εμπνέοντας μια Αραβική 
Άνοιξη ακτιβισμού υπέρ της δημοκρατίας, από 
την Υεμένη μέχρι το Μπαχρέιν και τη Συρία.

17 ΦΕΒΡ/ ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ 
ΚΑΙ ΟΧΑΪΟ
Περισσότεροι από 20.000 κάτοικοι του Ου-
ινσκόνσιν διαμαρτύρονται για τα αυστηρά 
μέτρα λιτότητας που επέβαλε ο κυβερνήτης 
Σκοτ Γουόκερ και την επίθεση που εξαπέλυσε 

στις συλλογικές 
συμβάσεις ερ-
γασίας. Κρατώ-
ντας πλακάρντ 
και αιγυπτιακές 
σημαίες, οι δια-
δηλωτές δηλώ-

νουν ότι ο αγώνας τους δεν είναι άσχετος με 
τον αγώνα του αιγυπτιακού λαού. Συγχρόνως, 
στο Κολόμπους του Οχάιο, περίπου 4.000 
άτομα διαμαρτύρονται ενάντια σε ανάλο-
γες επιθέσεις στο δημόσιο τομέα και στα 
δικαιώματα των εργαζομένων.

15 ΜΑΪΟΥ/ ΙΣΠΑΝΙΑ
Σε 58 ισπανικές πόλεις, ξεσπούν διαμαρ-
τυρίες ενάντια στα μέτρα λιτότητας και την 

ανεργία. Περισσότεροι από 1.000 «αγανα-
κτισμένοι» καταλαμβάνουν την Πουέρτα 
ντελ Σολ. Στη διάρκεια των εβδομάδων που 
ακολουθούν, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες 
συγκεντρώνονται σε δημόσιους χώρους, με 
κεντρικό αίτημα τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
στην πολιτική διαδικασία. Αγκαλιάζοντας 
τη συμμετοχική δημοκρατία, απορρίπτουν 
τα παραδοσιακά κόμματα και την εξουσία 
του οικονομικού κεφαλαίου.

25 ΜΑΪΟΥ/ ΕΛΛΑΔΑ
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώ-
νονται στην Αθήνα μετά την ανακοίνωση 
σχεδίων για δραματικές περικοπές στις 
δημόσιες δαπάνες και αυξήσεις φόρων. 
Ακολουθούν διαρκείς απεργίες και διαδη-
λώσεις, πολλές από τις οποίες οργανώθηκαν 
μέσω του facebook, ενώ ολόκληρη η χώρα 
βρίσκεται σε αναβρασμό. Οι αγανακτισμένοι 
αντιμετωπίζονται με δακρυγόνα και αστυ-
νομική βία.

17 ΣΕΠΤ/ ΚΑΤΑΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΓΟΥOΛ ΣΤΡΙΤ
Η Κατάληψη της Γουόλ Στριτ ξεκινάει, καθώς 
2000 πολίτες ανταποκρίνονται στο κάλε-
σμα του καναδικού περιοδικού Abdusters.

στόχος, να δοθεί 
ένα τέλος στην 
επιρροή των 
εταιρειών στην 
πολιτική. Έπει-
τα από μπλόκο 
της αστυνομίας 

στη Γουόλ Στριτ, και στη συνέχεια στο Ουάν 
Τσέιζ Μανχάταν Πλάζα, μερικές δεκάδες 
διαδηλωτές ανασυντάσσονται στο Πάρκο 
Ζουκότι, μερικά τετράγωνα βορειότερα από 
το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το πάρκο 
μετονομάζεται σε Λίμπερτι Σκουέρ [Πλατεία 
Ελευθερίας], σε ένδειξη φόρου τιμής στην 
αιγυπτιακή εξέγερση, που ξεκίνησε από την 
Πλατεία Ταχρίρ [Πλατεία Ελευθερίας], τον 
Ιανουάριο.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: JON CHISUM, JOHN DENNEHY, BRAD EDMONDSON, RUTH FOWLER, CHARLIE LOCKWOOD, JOANIE MASTERS, KEESHA RENNA, KEVIN SCHIESSER, JENNA SPITZ, DAVID SWANSON, JOANN WYPIJEWSKI

Για κάποιο περίεργο λόγο: Δεν έχει σημασία πόσοι συνελήφθησαν, ο φόβος είναι ανύπαρκτος. 
ΦΩΤΟ: Adrian Kinloch

Και μετά, θα σηκώνουν ψηλά τα χέρια  / λέ-

γοντας  «Θα ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήμα-

τά σας» / μα εμείς θα φωνάζουμε από την 

πλώρη «Οι μέρες σας είναι μετρημένες!»,  

Bob Dylan, When the Ship comes in

Υπερασπιζόμενοι τη  δημοκρατία: Στρατιωτικό προσωπικό, καθώς και βετεράνοι, 
εμφανίστηκαν ένστολοι, στις καταλήψεις όλης της χώρας. ΦΩΤΟ: Adrian Kinloch

ΦΩΤΟ: Vanessa Bahmani / 99% / Θάλαμος Φωτογράφησης  στη Λίμπερτι Σκουέρ 


