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έξι αναφορές από την εξέγερση1

Από τις 18 Οκτώβρη, μια μεγάλη εξέγερση έχει ξεδιπλωθεί στη Χιλή καθώς κόσμος από κάθε
βιωτικό  επίπεδο  συσπειρώνεται  για  να  διαμαρτυρηθεί  ενάντια  στα  μέτρα  λιτότητας,  να
πολεμήσει την αστυνομική καταστολή, να καταστρέψει τα σύμβολα του καπιταλισμού και να
αψηφίσει μια στρατιωτική κατοχή που θυμίζει τα χρόνια της δικτατορίας. Η συνέντευξη που
ακολουθεί και οι από πρώτο χέρι αναφορές διερευνούν τον χαρακτήρα της εξέγερσης και τις
εμπειρίες αυτών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Αυτή η εξέγερση είναι μέρος ενός παγκόσμιου κύματος εξεγέρσεων που ξεδιπλώνονται στην
Αϊτή, τον Λίβανο, το Σουδάν, το Ιράκ, το Hong Kong, την Ονδούρα, την Καταλωνία, και αλλού.
Η εξέγερση στη Χιλή πυροδοτήθηκε εν μέρει από ένα κοινωνικό κίνημα στο Εκουαδόρ που
κατέλαβε το κοινοβούλιο και ανάγκασε την κυβέρνηση να αποσύρει τα σχεδιαζόμενα μέτρα
λιτότητας. Υπάρχουν σημάδια αυτής της ορμής να απλώνεται και αλλού στη Νότια Αμερική:
συγκρούσεις στα προξενεία της Χιλής στην Μεντόζα και το Μπουένος Άιρες, διαδηλώσεις στη
Βολιβία,  αναταραχή στην Ουρουγουάη. Όλες αυτές οι εξεγέρσεις οδηγούνται από τις ίδιες
θεμελιώδεις συνθήκες – τις ίδιες ανισότητες πλούτου και εξουσίας που προκαλούνται από
τον καπιταλισμό και την ίδια απώλεια πίστης στους θεσμούς του κράτους.

Σε  έναν  παγκόσμια  διασυνδεδεμένο  κόσμο  στον  οποίο  όλες  οι  κυβερνήσεις  -  από  τις
Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Τουρκία, τη Ρωσία και την Κίνα – δουλεύουν από κοινού για να
συντονίσουν  την  καταστολή όσων  παλεύουν  για  ελευθερία  και  αξιοπρέπεια,  είναι  πολύ
ουσιώδες να καταλαβαίνουμε τους αγώνες μας ως αλληλένδετους και αλληλεξαρτώμενους.
Πρέπει να υπερασπιστούμε ο ένας τον άλλο  διαφορετικά θα μας συντρίψουν όλους, έναν-
έναν. Όπως το έθεσε ένας σύντροφος,

“Η αλληλεγγύη είναι σημαντική. Ακόμα κι αν κρατάς απλά ένα πανό με μερικούς
φίλους για να ποστάρεις μια φωτογραφία που εκφράζει αλληλεγγύη, ακόμα κι αν
απλά  κρεμάς  αυτό  το  πανό  πάνω  από  μια  αερογέφυρα  σε  μια  λεωφόρο,  οι
μικρότερες εκδηλώσεις αλληλεγγύης μπορεί να σημαίνουν πολλά γι’ αυτούς που
αγωνίζονται κάπου αλλού, μπορεί να τους κάνουν να αισθανθούν λιγότερο μόνοι.
Ακόμα κι αν κλείσεις τις πύλες ασφαλείας για να δείξεις τους συνεργαζόμενους με
τις  Τουρκικές  Αερογραμμές.  Ακόμα  κι  αν  καταλάβεις  το  προξενείο  της  Χιλής.
Ακόμα κι αν απλά μπλοκάρεις έναν αυτοκινητόδρομο”.

Ι. Ερωτήσεις και απαντήσεις για το κίνημα άρνησης κομίστρου

Αυτό  που  ακολουθεί  είναι  η  συνέχεια  της  συνέντευξής μας  με  έναν  για  χρόνια  Χιλιανό
αναρχικό που συμμετέχει στην εξέγερση.

Η Βραζιλία βίωσε μια εξέγερση όπως αυτή εδώ το 2013· αποτελεί αυτό ένα σημείο αναφοράς
για κάποιους από τους συμμετέχοντες  σήμερα;  Και  ποια είναι  η  σύνδεση ανάμεσα στην
εξέγερση στο Εκουαδόρ και την εξέγερση που λαμβάνει χώρα τώρα ακριβώς στη Χιλή;

Σ’ αυτή τη χώρα, ο κόσμος δεν ενημερώνεται για το τι συμβαίνει διεθώς· έχουν πολύ “κοντή”
μνήμη,  η  οποία  υπαγορεύεται  κυρίως  από  αυτό  που  εμφανίζεται  στην  τηλεόραση.  Η
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εξέγερση στη Βραζιλία δεν συζητήθηκε σ’ αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά η εξέγερση
στο  Εκουαδόρ  συζητήθηκε.  Η  κατάσταση  εκεί  έπαιξε  έναν  σημαντικό  ρόλο  στη
νομιμοποίηση του γεγονότος ότι η αλλαγή μπορεί να γίνει απλά και με fucking shit up, κάτι
που ο κόσμος αρνιόταν αλλά, παρ’ όλα αυτά, το ήξερε κάπου μέσα του ότι είναι αλήθεια.
Πιστεύω ότι  είναι  ακόμα δυνατόν να υπάρχει  ένας βαθμός επίγνωσης εδώ ότι  αυτό που
συμβαίνει  στο Εκουαδόρ έχει  συνεισφέρει  στην αναζωπύρωση του μαχητικού πνεύματος
ενός  μεγάλου  τμήματος  του  πληθυσμού  της  Λατινικής  Αμερικής,  κάτι  που  φαινόταν
αδύνατο/ανέλπιδο στο πλαίσιο της Χιλής.

Ποια  τμήματα  του  πληθυσμού  ενεπλάκησαν  στο  κίνημα  #EvasionMasiva  αρχικά;  Γιατί
επεκτάθηκε  τόσο  ραγδαία  και  προσέλκυσε  τόσο  κόσμο;  Συμμετέχουν  σ’  αυτόν  τον
ξεσηκωμό  τώρα  δημογραφικός  ομάδες  που  συνήθως  δεν  εμπλέκονται  σε  εκδηλώσεις
συγκρουσιακής αντίστασης;

Οι πρώτοι που συμμετείχαν ήταν φοιτητές από γνωστές και περίοπτες σχολές στις οποίες,
εκτός  από  τον  αγώνα  ενάντια  στην  αύξηση  του  κομίστρου,  είχαν  οργανώσει  και  μια
καμπάνια ενάντια στους νόμους για “ασφαλή” τάξη που ποινικοποιούν και διώκουν φοιτητές
που συμμετέχουν σε αγώνες. Ξεκινώντας από την Τετάρτη, εμφανίστηκαν και εργάτες για να
συμμετάσχουν στην άρνηση πληρωμής εισιτηρίου και ακόμα και οι τριτοετείς φοιτητές και
οι  πιο  άτολμοι  έπιασαν  το  πνεύμα  της  νεανικής  εξέγερσης,  υπερασπιζόμενοι  τους
εξεγερμένους  ή  παίρνοντας  το  μετρό  χωρίς  να  πληρώσουν.  Την  Παρασκευή,  σχεδόν
ολόκληρος  ο  πληθυσμός  εμφανίστηκε  χτυπώντας  κατσαρόλες  και  τηγάνια  και  νεαρός
κόσμος συγκρούστηκε με την αστυνομία.  Από το 2011 είχαμε να δούμε ένα κίνημα τόσο
ποικιλόμορφο και διαθεματικό, για το οποίο η λαϊκή υποστήριξη είχε αναπτυχθεί σε τέτοιο
σημείο  που  οι  διαμαρτυρίες  και  οι  λεηλασίες  να  εμπλέκουν κόσμο από κάθε  κοινωνικό
υπόβαθρο.

Χρησιμοποιεί ο κόσμος καινούριες τακτικές;

Οι εκμεταλλευόμενοι χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία που έχουν πάντα στη διάθεσή τους:
πέτρες,  βενζίνη,  οδοφράγματα,  αντικείμενα  που  έχουν  αποδειχτεί  πραγματικά  πολύ
αποτελεσματικά απέναντο στην αστυνομία σε πολλές εστίες σύγκρουσης. Αυτή η αντάρτικη
τακτική υιοθετήθηκε ασυνείδητα από τον κόσμο ώστε να εξασφαλιστεί ότι ούτε η αστυνομία
ούτε ο στρατός θα μπορούσαν να απαντήσουν αποτελεσματικά στα οδοφράγματα και τις
λεηλασίες.  Σε  πολλές  περιπτώσεις,  οι  όσοι  έκαναν  τα  πλιάτσικα  χρησιμοποίησαν  τα
εμπορεύματα που πήραν για να στήσουν οδοφράγματα, όπως και για να τα μοιραστούν με
περαστικούς, που τα δέχονταν με ευχαρίστηση.

Η τακτική αποφυγής της πληρωμής εισιτηρίου δεν είναι καινούρια· πολύς κόσμος το έκανε
ήδη ανεξάρτητα μετά την εισαγωγή του καινούριου συστήματος μετακινήσεων. Η διαφορά
είναι ότι τώρα γίνεται σε μαζική κλίμακα.

Εκτός απ’ όλα αυτά, έχουν κυκλοφορήσει χιλιάδες βίντεο αστυνομικής και στρατιωτικής βίας
που περιλαμβάνουν φρικτές σκηνές βασανισμού και κατάχρησης αλλά και έξυπνα μιμίδια
που εξευτελίζουν την αστυνομία. Κοινωνικά μέσα δικτύωσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να
διαδώσουν αυτές τις εικόνες ως ένα μέτρο παράκαμψης της λογοκρισίας των καθεστωτικών
μέσων.

Σε συγκεκριμένες γειτονιές, οι κάτοικοι έχουν οργανώσει συνελεύσεις για να αποφασίσουν
συλλογικά και να υπερασπιστούν τα σπίτια τους, τόσο εξαιτίας των φημών για πλιάτσικα που
διαδίδονται από τα τηλεοπτικά κανάλια όπως, επίσης, και ως ενός τρόπου να ξεκαθαρίσουν



πώς θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα σ’ αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι
τώρα.

Εδώ, βλέπουμε επίσης μικρές ομάδες να οργανώνουν την αυτοάμυνα μιας περιοχής, που
είναι  λίγο  πιο  προετοιμασμένοι  από  τους  περισσότερους  διαδηλωτές,  χρησιμοποιώντας
κοκτέιλ  Μολότωφ,  νερό  με  μαγειρική  σόδα  (για  την  ανακούφιση  από  τα  δακρυγόνα),
παλούκια, μπαλόνια με χρώματα κοκ. Έχουν υπάρξει επίσης και εργατικές δράσεις από την
πλευρά  των  υγειονομικών  και  των  δικηγόρων  για  την  υπεράσπιση  συντρόφων  που
συλλαμβάνονται, βασανίζονται, τραυματίζονται κοκ.

Ποιοι  στόχοι  ή  πολιτικός  ορίζοντας  μπορεί  να  ταυτοποιηθεί  μεταξύ  των  διαδηλωτών;
Υπάρχει κίνδυνος το κίνημα να γίνει αντικείμενο σφετερισμού από κόμματα ή ομάδες που
έχουν διαφορετικούς στόχους,  με τον τρόπο που οι  δεξιοί  λαϊκιστές χρησιμοποίησαν το
κίνημα στη Βραζιλία το 2013 για να ξεκινήσουν τη δική τους οργάνωση;

Η  εξέγερση  είναι  πραγματικά  “ακέφαλη”  και  δεν  υπάρχουν  οποιοιδήποτε  νόμιμοι
εκπρόσωποι. Κανείς δεν έχει τον έλεγχο της κατάστασης και κανείς,  μέχρι τώρα, δεν έχει
μπορέσει να θέσει τον εαυτό του ως επικεφαλής όσων διαμαρτύρονται. Οι δεξιές ομάδες δεν
έχουν  καμμιά  λαϊκή  υποστήριξη  και  έτσι  δεν  έχουν  καταφέρει  να  χειραγωγήσουν  την
κατάσταση  προς  ώφελός  τους.  Υπάρχουν  συγκεκριμένες  γειτονιές  που  ο  κόσμος
υπερσπίζεται  τα  μαγαζιά  και  τα  σπίτια  του  και  υπάρχουν  περιπτώσεις  που  φασίστες
προσπαθούν  να  συγκεντρώσουν  κόσμο  εναντίον  των  διαδηλωτών  αλλά  χωρίς  να  έχουν
κάποια ιδιαίτερη επιρροή.

Ούτε ο λόγος των αναρχικών ούτε των (με μικρό κ,  μη κομματικών) κομμουνιστών ούτε
κανενός άλλου αριστερού περιβάλλοντος έχει  μεγαλύτερη βαρύτητα από τον λόγο όσων
είναι  στον  δρόμο.  Η  πλειοψηφία  των  εξεγερμένων  βλέπουν  τον  εαυτό  τους  απλά  ως
εξαγριωμένων πολιτών που έχουν κουραστεί να υφίστανται τις καταχρήσεις αυτών αυτούς
που είναι στην εξουσία. Αρχικά, η πλειοψηφία των διαδηλωτών ήταν φοιτητές, αλλά όταν
άρχισαν  να  εκρηγνύονται  τα  πάντα,  το  κίνημα  ξεπέρασε  τις  προηγούμενες  μορφές
οργάνωσης και ταυτότητας.

Αυτή τη στιγμή, οι επίσημες οργανώσεις της αριστεράς προσπαθούν να ανέβουν στο τραίνο
της νίκης  αν  και  ποτέ  όχι  μόνο δεν  υποστήριξαν  τους φοιτητές  αλλά,  ακόμα χειρότερα,
προσπάθησαν ακόμα και να μειώσουν τον ρόλο τους στον αγώνα, μιας και ποτέ δεν είχαν
κανέναν έλεγχο στους φοιτητές. Τώρα, μετά από πέντε μέρες εξέγερσης, έχουν καλέσει σε μια
γενική απεργία – λέξεις που δεν ακούς πολύ συχνά σ’ αυτή τη χώρα – και προσπαθούν να
πάρουν την ηγεσία του κινήματος. Είναι δύσκολο να πει κανείς αν θα το καταφέρουν επειδή,
ως  επί  το  πλείστον,  οι  ομάδες  της  επίσημης  αριστεράς  αντιμετωπίζονται  από  τον
εξαγριωμένο, κουρασμένο κόσμο σαν προδότες και πουλημένοι που κάθονταν ήσυχα και δεν
κάλεσαν τον κόσμο να αγωνιστεί.

Δεν  μπορούμε  να  είμαστε  σίγουροι  ότι  η  κατάσταση  θα  εξελιχθεί  έτσι.  Ίσως  η
σοσιαλδημοκρατία να μπορέσει να περιορίσει/ενσωματώσει τη δυσαρέσκεια και να γυρίσει
την πόλη στην κανονικότητά της, χωρίς να κερδίσει τίποτα παραπάνω από μερικά ψίχουλα -
αυτό είναι το ρίσκο που έχει η εμπλοκή με τις αριστερές οργανώσεις. Αλλά ποιος ξέρει. Το
ενδιαφέρον είναι ότι το κίνημα στην πραγματικότητα ακύρωσε την αύξηση στα εισιτήρια και
ο πρόεδρος έχει αναγγείλλει ένα (αστείο) πακέτο μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της
κρίσης για το οποίο κανείς δεν νοιάζεται γιατί πρόκειται απλά για τα ίδια σκατά. Παρά την
ακύρωση των αυξήσεων και παρά το πακέτο μεταρρυθμίσεων, ο κόσμος εξακολουθεί να
εξεγείρεται.



Θα ήταν δυνατόν να συντριβεί η κοινωνική αναταραχή στη Χιλή σήμερα με τα μέσα μιας
στρατιωτικής δικτατορίας όπως το 1973;

Δεν νομίζω ότι η δικτατορία θα επιστρέψει, τουλάχιστον όχι στο στυλ της δεκαετίας του 1970.
Σήμερα,  είναι  προτιμότερο  να  συνεχίσει  κανείς  με  τον  μύθο  της  δημοκρατίας
εξακολουθώντας,  όμως,  να χρησιμοποιεί  την κατάσταση εξαίρεσης για καταστάσεις όπως
αυτή  εδώ,  δημιουργώντας  μια  ντε  φάκτο  δικτατορία,  μια  δικτατορία  όμως  ου  δεν  θα
διαρκέσει για μεγάλο διάστημα. Αυτό θα επιστρέψει τα πράγματα στην “κανονικότητα” αλλά
θα αφήσει  σε  όσους  συμμετείχαν  στο  κίνημα  πολύτιμα  μαθήματα.  Όλοι  εδώ έχουν  την
αίσθηση ότι  τίποτα δεν θα μείνει  το ίδιο πια – ότι αυτή η εξέγερση έχει σημαδέψει ένα
θεμελιώδες κατώφλι, ένα πριν και ένα μετά.

Πιστεύω ότι  στη  σύγχρονη  δημοκρατία  η  ανάληψη  του  ελέγχου  από  τον  στρατό  και  η
κατάσταση εξαίρεσης θα είναι τα όπλα που θα χρησιμοποιούνται από τους ισχυρούς για να
συγκαλύψουν μια δικτατορία.  Πρέπει να καταλάβουμε ότι  η δικτατορία και η δημοκρατία
δεν είναι αντίθετα — μάλλον είναι εργαλεία των εξουσιαστών για διαφορετικές περιόδους
και διαφορετικούς τρόπους για να μας κρατάνε υποταγμένους. Αλλά δεν θα υπάρξει ένα
στρατιωτικό πραξικόπημα όπως το 1973, επειδή δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα, ούτε και θα
υπάρξει  στο  κοιντικό  μέλλον,  μια  τμήμα  της  κοινωνίας  ή  μια  κοινωνική  ομάδα  που  θα
μπορούσε  να  αφαιρέσει  την  εξουσία  από  αυτούς  που  έχουν  τα  οικονομικά  και  ταξικά
προνόμια της άρχουσας τάξης.

Το ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της κατάστασης είναι ότι θα ανοίξει ένα ρήγμα μέσα από το
οποίο μπορούμε να διαδώσουμε τις δικές μας προτάσεις ως αναρχικοί και αυτές θα έχουν
μεγαλύτερο εκτόπισμα επειδή πολλά από τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα αυθόρμητα
είναι  αυτά που οι  αναρχικοί  προτείνουν  εδώ και  πολύ καιρό.  Αυτό που συμβαίνει  τώρα
οφείλεται  στη  δουλειά  χρόνων  και  την  προπαγάνδα  μέσα  από  την  οποία  διάφοροι
σύντροφοι έχουν επηρεάσει τους χώρους σπουδών, δουλειάς και τις γειτονιές τους.

Ποια νομίζεις ότι θα είναι τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτού του κινήματος;

Είναι λίγο νωρίς για ν’ απαντήσουμε αυτό το ερώτημα. Ο λαός εδώ ή, μάλλον, οι διάφοροι
λαοί που συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό που ονομάζουμε “Χιλή” έχουν τραυματικές εμπειρίες
από βασανιστήρια και φόνους. Οι γονείς μας και οι παπούδες και οι γιαγιάδες μας τρέμουν
στην ιδέα των διαδηλώσεων, ενώ η νεολαία μεγάλωσε κάτω από έναν νεοφιλελευθερισμό
που εξατομίκευσε τον καθένα και την κάθε μία και ξερίζωσε μια οργανωτική παράδοση από
αυτή την περιοχή. Αλλά τώρα που δυο γενιές έχουν μεγαλώσει χωρίς δικτατορία, αρκετοό
νεότεροι δεν φοβούνται τόσο πολύ. Αυτό οφείλεται,  επίσης,  σ’ έναν βαθμό στα διάφορα
ρεύματα – συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών – που έχουν διαμορφώσει το πώς μοιάζει
η κοινωνική πάλη σήμερα. Αυτό που είναι πιο πιθανό να συμβεί είναι αυτό το κίνημα να
ξεθυμάνει/να ηρεμήσει και τότε θα εμφανιστούν οι σοσιαλδημοκράτες να σταθούν ως οι
εκπρόσωποι του κινήματος ώστε να αποκτήσουν την εξουσία για τους συνασπισμούς τους
των αριστερών πολιτικών κομμάτων όπως το Frente Amplio2 ή το Κομμουνιστικό Κόμμα.

2 Στμ. Το  Frente Amplio,  Πλατύ Μέτωπο, είναι ένας πολιτικός συνασπισμός στη Χιλή που ιδρύθηκε στις
αρχές του 2017, απαρτιζόμενος από αριστερά και μερικά κεντροαριστερά και ακροαριστερά κόμματα και
κινήματα. Η πρώτη εκλογική αναμέτρηση που έλαβε μέρος  ήταν οι γενικές εκλογές του 2017, και στις
οποίες η προεδρική υπψήφιός του ήρθε τρίτη με ποσοστό 20% στον πρώτο γύρο (αποτυγχάνοντας να
περάσει  στον  δεύτερο  για  ποσοστό  3%).  Το  Πλατύ  Μέτωπο  διεύρυνε  επίσης  την  εκλογική  του
αντιπροσώπευση  στη  Βουλή  και  στα  περιφερειακά  συμβούλια,  εδραιωνόμενο  ως  η  “τρίτη  πολιτική
δύναμη” στη Χιλή.
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Αυτό που έχει σίγουρα συμβεί είναι ότι η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει μια ποικιλία μέτρων ως
απάντηση  στη  λεγόμενη  “κρίση”,  μέτρα  που  είναι  όλα  μια  προσβολή  για  τους
εκμεταλλευόμενους αυτής της χώρας επειδή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ψίχουλα από το
τραπέζι. Ο κόσμος υποδέχθηκε τα νέα με αγανάκτηση. Η αλήθεια είναι ότι στην περιφέρεια
της πόλης στα poblaciones3, τα γκέτο, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από αυτήν στις
πιο εύπορες γειτονιές. Αν και εξακολουθούν να πυροβολούν κόσμο στο κέντρο – και μερικές
φορές με πραγματικά πυρά – η πλειοψηφία των σφαιρών είναι πλαστικές σφαίρες, ενώ στις
poblacines, οι  στρατιώτες και  οι  μπάτσοι  χρησιμοποιούν αληθινές σφαίρες  εναντίον του
κόσμου.  Βασανίζουν,  σκοτώνουν  και  εξαφανίζουν  κόσμο.  Δεν  νομίζω  ότι  ο  κόσμος  που
διαδηλώνει στο κέντρο το καταλαβαίνει πραγματικά αυτό 

Ένας άλλος παράγοντας είναι η καταστολή που θα ακολουθήσει όλο αυτό. Η κυβέρνηση έχει
ήδη μιλήσει για “οργανωμένες ομάδες” που έκαψαν σταθμούς του μετρό και κάποιες αρχές
δείχνουν προς τους αναρχικούς, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα υπάρξει ένα κύμα καταστολής
μετά από όλα αυτά στο οποίο για μια ακόμα φορά θα κυνηγηθούμε.

Άσχετα απ’ όλα αυτά, αυτή η εξέγερση θα είναι ένα μάθημα και μια εμπειρία για τους αγώνες
που θα έρθουν. Οι εκμεταλλευόμενοι ξέρουμε, συνειδητά ή ασυνείδητα, ότι για να έχουμε
νίκες πρέπει να fuck shit up. Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο μετά απ’ όλα αυτά, κι αυτό γιατί
πολύς κόσμος μπήκε στον αγώνα και είδε την κατασταλτική βαρβαρότητα αυτών που έχουν
την εξουσία. Αυτό δεν θα ξεχαστεί.

Ένα άλλο σημείο ανάλυσης που είναι απαραίτητο για όσους αισθάνονται συγγένεια/κοντά
στις αναρχικές ιδέες είναι ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να λειτουργήσει σαν μια αφύπνιση:
επειδή  έχουμε  εξατομικευτεί  σε  τέτοιο  βαθμό,  χάσαμε  μια  μοναδική  ευκαιρία  να
διαμορφώσουμε το περιεχόμενο και τον συντονισμό της εξέγερσης. Χάσαμε την ευκαιρία να
την κάνουμε να απλωθεί,  να σχηματίσουμε δεσμούς συνάφειας  με τον κόσμο μέσα από
αντιεξουσιαστικές  ιδέες  και  πρακτικές.  Μας  έχει  κοστίσει  πάρα  πολύ  ότι  είμαστε  τόσο
διαιρεμένοι και ανοργάνωτοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει κερδηθεί τίποτα – πιστεύω ότι
οι περισσότεροι αναρχικοί βγήκαν στον δρόμο για να αγωνιστούν και να πάρουν μέρος σε
άλλα σημαντικά καθήκοντα – αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε μια μεγαλύτερη δύναμη αν
είμασταν πιο συντονισμένοι.

Ας  μην  ξεχάσουμε  ποτέ  όσους  δολοφονήθηκαν  σ’  αυτή  την  εξέγερση  ούτε  οόσυς
βασανίστηκαν ή φυλακίστηκαν.

3 Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1950, άστεγοι κάτοικοι του Σαντιάγο άρχισαν να καταλαμβάνουν μεγάλα
κόμμάτια γης και να χτίζουν παράγκες σ’ αυτά. Αυτές οι γειτονιές έγιναν γνωστές ως poblaciones. Είτε από
ανάγκη είτε από πολιτική πεποίθηση, είναι γνωστές για την αυτοοργανωτικές και αριστερίστικες πολιτικές
τους.  Στη  διάρκεια  της  στρατιωτικής  δικτατορίας,  πολλές  από  τις  poblaciones  ήταν  focos (εστίες)
αντίστασης, που σημαίνει δηλαδή περιοχές στις οποίες αναπτύσσονταν αντάρτικες ενέργειες καθώς και
άλλες  υπονομευτικές  δραστηριότητες  και  οι  οποίες  στάθηκαν  αντιμέτωπες  με  τη  δικτατορία.  Οι
poblaciones στη Χιλή είναι αντίστοιχες με τις villas στην Αργεντινή και τις φαβέλες στη Βραζιλία.
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