
Στην πρώτη γραμμή στη Χιλή: Μέρος ΙΙ
έξι αναφορές από την εξέγερση1

II. Μια ανώνυμη αναφορά από το Σαντιάγο, 21 Οκτωβρίου 2019

Κάνω αυτή την ανακοίνωση με την πρόθεση να διαδώσω τα νέα σχετικά μ’ αυτό που συμβαίνει στην
περιοχή  που  ζω  –  την  περιοχή  που  κυριαρχείται  από  το  κράτος  της  Χιλής,  και  ιδιαίτερα  την
πρωτεύουσα. Τις πρόσφατες μέρες, το χιλιάνικο κράτος έχει δείξει το αληθινό του πρόσωπο - αυτό
που πραγματικά είναι – βγάζοντας ολόκληρη την αστυνομία και τον στρατό στους δρόμους για να
καταστείλει τις διαμαρτυρίες και τις κινητοποιήσεις που έχουν φθάσει ήδη σε πανεθνικό επίπεδο.

Άνθρωποι απαγάγονται και δολοφονούνται· γυναίκες βασανίζονται και βιάζονται. Μέχρι τώρα είμαστε
αντιμέτωπο με έναν απροσδιόριστο αριθμό από απώλειες:  επίσημα δώδεκα,  αλλά ξέρουμε ότι  ο
αριθμός  είναι  πολύ  μεγαλύτερος,  καθώς  αρκετός  κόσμος  έχει  τραυματιστεί  σοβαρά  από
πυροβολισμούς των μπάτσων και των στρατιωτών.

Για να θέσουμε κάπως το πλαίσιο: πριν από δύο εβδομάδες περίπου, ξεκίνησαν μαζικές διαμαρτυρίες
ως αποτέλεσμα της σταγόνας που ξεχείλισε το ποτήρι, ένα ποτήρι γεμάτο με πολύχρονες απαιτήσεις
στην  προκειμένη  περίπτωση.  Αιτήματα  σχετικά  με  την  υγεία,  την  εκπαίδευση,  το  σύστημα
συγκοινωνιών,  και  το  σύστημα  προμηθειών  [supply  system],  που  τυπικά  έχει  να  κάνει  με  ένα
βάναυσο νεοφιλελεύθερο σύστημα που εφαρμόστηκε με τη δικτατορία.

Η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει ήταν η αύξηση στο κόστος των εισιτηρίων και η αύξηση
στο κόστος βασικών υπηρεσιών, συγκεκριμένα του ρεύματος.  Ξεκίνησε με περιπλανώμενα πλήθη
μαθητών  σε  σταθμούς  του  μετρό,  κυρίως  στο  κέντρο  της  πόλης.  Σιγά  σιγά,  τα  πλήθη  που
διαμαρτύρονταν στις περιστεφόμενες εισόδους των σταθμών άρχισαν να έχουν ανθρώπους από κάθε
κομμάτι του πληθυσμού, ανθρώπους κάθε ηλικίας να ανεβάζουν την ένταση και να παίρνουν υπό τον
έλεγχό τους τους σταθμούς του μετρό του Σαντιάγο, επιτρέποντας σε όλους να παίρνουν τον υπόγειο
χωρίς να πληρώνουν. Μέσα στις επόμενες μέρες, αυτό οδήγησε στην παρουσία ειδικών αστυνομικών
δυνάμεων [carabineros] στους σταθμούς, για να τους φυλάσσουν και για να καταστείλουν αυτές τις
διαδηλώσεις.

Οι  αρχές  απέτυχαν.  Ο  κόσμος  εξακολουθούσε  να  πηδά  πάνω  από  τις  περιστρεφόμενες  και  να
καταλαμβάνει τους σταθμούς του μετρό· τότε, την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου, η διαμαρτυρία πήρε
πιο ριζοσπαστικό χαρακτήρα, αναμετρώμενη/ξεκαθαρίζοντας με τα αιώνια σύμβολα του κεφαλαίου:
σουπερμάρκετ, τράπεζες, φαρμακεία, δημόσια μέσα μεταφοράς, σταθμούς του μετρό. Περίπου 45
σταθμοί  του μετρό καταστράφηκαν,  με  20  από αυτούς  να έχουν  καεί.  Αυτό συνέβη κυρίως στα
περίχωρα της πόλης, στις poblaciones [γειτονιές στην περιφέρεια της πόλης όπου μένει κόσμος που
ζει στο περιθώριο του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού].

Την  Παρασκευή,  κηρύχθηκε  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης·  ο  στρατός  περιπολούσε  ήδη  στους
δρόμους, αλλά οι ενέργειες και οι δράσεις δεν σταμάτησαν. Άνθρωποι συνέχισαν να κατεβαίνουν
στους δρόμους, στήνοντας οδοφράγματα σ’ αυτούς – οι δρόμοι παρέμειναν ανεξέλεγκτοι εκείνη την
ημέρα. Το Σάββατο, 20 Οκτώβρη, διατάχθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας για τη διάρκεια της νύχτας,
κατάσταση πολιορκίας. Αρχικά, εξαγγέλθηκε ότι θα κρατούσε από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί,
στη συνέχεια επεκτάθηκε να αρχίσει  από τις 7 το βράδυ. Παρ’ όλα αυτά, περισσότερες ενέργειες
έγιναν από τον κόσμο στη διάρκεια της βραδιάς: κόσμος συνέχισε να κατεβαίνει στους δρόμους, ενώ
ο στρατός άρχισε να μπαίνει στις — και όχι μόνο στο Σαντιάγο, καθώς τώρα ήταν εφτά οι πόλεις που

1 Στμ. Μεταφρασμένο από εδώ:  https://crimethinc.com/2019/10/24/on-the-front-lines-in-chile-accounts-
from-the-uprising.



βρίσκονταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τρεις από αυτές μάλιστα σε κατάσταση πολιορκίας, με
την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Η  αστυνομία  και  ο  στρατός  ρίχνουν  πραγματικά  πυρά,  χτυπώντας   βίαια  τον  πληθυσμό,
πυροβολώντας οποιονδήποτε βρίσκεται στο πέρασμά τους. Υπάρχουν πολλά βίντεο σε κοινωνικά
δίκτυα για βασανιστήρια, κρατήσεις και απαγωγές·  υπάρχουν αναφορές ακόμα και για βιασμούς.
Πολύ  έντονη  καταστολή  εφαρμόζεται  ενάντια  στις  poblaciones που  ιστορικά  οργανώνονταν  και
αντιστέκονταν πριν τη δικτατορία· εκεί γίνονται έφοδοι της αστυνομίας, μια διαδικασία πολιτικής
δίωξης που ξέρουμε ότι δεν θα περιοριστεί, την οποία προσπαθεί να διευθύνει η κυβέρνηση.

Ο φασίστας/δεξιός πρόεδρος Sebastián Piñera, διακήρυξε σε μια συνέντευξη τύπου ότι “είμαστε” σε
πόλεμο,  ότι  υπάρχει  ένας  “εσωτερικός  εχθρός”  πίσω  από  όλες  αυτές  τις  οργανώσεις.  Υπάρχει
προσπάθεια να καταδειχτούν συγκεκριμένες υπάρχουσες πολιτικές οργανώσεις,  αλλά ξέρουμε ότι
αυτό είναι ένα αισχρό ψέμα· ο κόσμος αυτοοργανώνεται χωρίς ηγέτες, οριζόντια και αλληλέγγυα.

Απειλούν να κόψουν το νερό και το ρεύμα, σπέρνουν τον φόβο, απειλούν τον κόσμο. Η παρουσία του
στρατού στους δρόμους εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, το άδειασμα των σταθμών του μετρό και των
λεωφόρων στις οποίες μαζεύεται ο κόσμος για να διαμαρτυρηθεί.

Δεν ξέρουμε πώς θα πάει όλο αυτό, δεν ξέρουμε τι δολοφονίες και εξαφανίσεις θα ακολουθήσουν.
Αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούριο γι’ αυτή την περιοχή. Πριν από σαράντα χρόνια, το τοπίο δεν ήταν
διαφορετικό. Ξεκινήσαμε διαφορετικά, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσουν τώρα τα πράγματα.

Υπάρχει ένα ανοιχτό κάλεσμα για το άπλωμα των ταραχών, αναζητώντας χειρονομίες και κινήσεις
αλληλεγγύης από ολόκληρο τον κόσμο, ώστε η αλληλεγγύη να απλωθεί πέρα από τα γραπτά και τα
λόγια.

Αυτή  είναι  η  στιγμή  της  πάλης  για  αξιοπρέπεια:  η  δυσαρέσκεια  αναπνέει,  είναι  ανεξέλεγκτη,
εκδηλώσεις οργής έχουν καταλάβει τους δρόμους αυτής της πόλης και τη χώρα.

III. Καλώς ήρθατε στο Σαντιάγο

Ήμουνα στο Μπουένος Άιρες για να δώσω μια ομιλία σε ένα φεστιβάλ αναρχικού βιβλίου. Καθώς τα
νέα από τη Χιλή κατακλύζανε το κινητό μου, άρχισε να ψάχνω για εισιτήρια.

“Ωραία,  σε  δυο  βδομάδες,  ώστε  να  μην  χάσω  τις  διαμαρτυρίες  όταν  ο  Τραμπ  έρθει  για  την
συνάντηση του APEC2”, είπα στον εαυτό μου.

“Σκατά, ΟΚ, υπάρχουν φτηνά εισιτήρια σε πέντε μέρες, αλλά είναι για το βράδυ. Σίγουρα, δεν θα
εξακολουθεί να υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε πέντε μέρες, έτσι δεν είναι;”.

Τότε,  ένα μήνυμα από έναν γείτονα στο Σαντιάγο με έπεισε:  “Εννοώ, μπορείς να έρθεις σήμερα;
Υπάρχει γενική αύριο για αύριο”.

Δεν ξέρω αν ήταν εξαιτίας της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή επειδή ήθελα να πετάξω πολύ άμεσα,
αλλά οι ιστότοποι των αεροπορικών εταιρειών δεν με άφηναν να αγοράσω κανένα εισιτήριο για
πτήση για εκείνη τη μέρα. Γαμώ το, θα πάω απλά στο αεροδρόμιο και θα δω τι μπορούν να κάνουν
για μένα.

Αγόρασα όχι ένα, αλλά δύο εισιτήρια. Το πρώτο ήταν απευθείας για το Σαντιάγο, αλλά έφτανε με την
απαγόρευση κυκλοφορίας. Τέλος πάντων, θα μπορούσα να πάρω απλά ένα ταξί από το αεροδρόμιο
το πρωί. Η γυναίκαι στο γκισέ με διαβεβαίωσε ότι οι πτήσεις για το Σαντιάγο δεν θα ακυρώνονταν.

2 Στμ.  APEC:  Οικονομική  Συνεργασία  Ασίας-Ειρηνικού (Asia-Pacific  Economic  Cooperation) είναι  ένα
διακυβερνητικό φόρουμ από 21 παράκτιες χώρες του Ειρηνικού που προάγει το ελεύθερο εμπόριο στην
περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού [στμ. Στις 30 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε ότι η συγκεκριμένη σύνοδος
κορυφής ακυρώθηκε εξαιτίας της εξέγερσης].



Αλλά, τότε, αγόρασε άλλο ένα εισιτήριο, προς μια συνοριακή πόλη – ίσως να μπορούσα απλά να
πάρω ένα λεωφορείο ή κάποιος sketchy οδηγός θα μπορούσε να με πάει μέχρι το Σαντιάγο στη
διάρκεια της νύχτας.  Έπρεπε να αποφασίσω. Η πτήση για τη συνοριακή πόλη έφευγε πρώτη. Την
πήρα – αν το αεροδρόμιο ήταν ακόμα ανοιχτό θα μπορούσα να καταφέρω να πάρω μια πτήση αργά
από αυτό  το αεροδρόμιο για το Σαντιάγο. Προσγειώθηκα, και τα πάντα είχαν ακυρωθεί, μαζί και η
πτήση για την οποία με είχαν διαβεβαιώσει ότι θα έφτανε στο Σαντιάγο. Το συνοριακό πέρασμα ήταν
επίσης κοντά. Όλες οι γραμμές λεωφορείων με διαβεβαίωναν η μια μετά την άλλη ότι θα άνοιγε το
πρωί. Σίγουρα, φίλε, τα ‘χω ξανακούσει αυτά. Όμως δεν είχα και καμμιά άλλη επιλογή.

Το πρωί μπήκα σε ένα μικρό βανάκι του αεροδρομίου (μεγέθους Sprinter) μαζί με άλλα οχτώ άτομα
για  το  Σαντιάγο.  Ήταν  πραγματικά  πολύ  πρωί,  και  η  διαδρομή  ήσυχη.  Τα  περισσότερα  άτομα
κοιμήθηκαν - αλλά παρά το ότι είχα κοιμηθεί μόνο δυο ώρες μιας και μετέφραζα διάφορα δελτία
τύπου και έβλεπα ένα σισύφειο αριθμό από  βίντεο από τη Χιλή, τα νεύρα μου με κράτησαν ξύπνιο.
Είχα αποφασίσει  να μην ξεφορτωθώ τις  αναρχικές κονκάρδες,  αυτοκόλλητα και  αφίσες που είχα
κουβαλήσει για να πουλήσω στο φεστιβάλ αναρχικού βιβλίου στο Μπουένος Άιρες. Καθώς φτάσαμε
στον συνοριακό σταθμό, ένα μεγάλο οδικό σήμα μας υποδεχόταν στη Χιλή. Η επιβάτης που καθόταν
πίσω μου άρπαξε τον ώμο μου και μου είπε: “Τα καταφέραμε! Είμαστε στη Χιλή!”.

Γύρισα προς το μέρος της και της είπα, “Χα, όχι ακόμα”. Το μετάνιωσα αμέσως – μήπως είπα πολλά; Η
εσωτερική της σκέψη γραφόταν καθαρά στο πρόσωπό της: Και γιατί θα πρεπε να ανησυχώ ότι δεν θα
περάσω στη Χιλή; Βγαίνοντας από το λεωφορειάκι, άρχισα να αισθάνομαι από νευρικός και τολμηρός
πραγματικά ηλίθιος. Γιατί στο διάολο το κανα αυτό;

“ε, μπορώ να πάρω το σακκίδιό μου”;

“Όχι,  μεγάλα  σακκίδια  δεν  επιτρέπονται  στον  έλεγχο  του  αεροδρομίου.  Οι  τελωνειακοί  θα  τα
αδειάσουν και μετά θα περάσουν μέσα από τις ακτίνες Χ”.

“Α...ΟΚ”.

Έχω  ταξιδέψει  αρκετά  με  σακκίδιο  στη  Νότια  Αμερική.  Έχω  μάθει  πώς  να  μειώνω  τα  απόλυτα
αναγκαία πράγματα ώστε να χωράνε σε ένα αρκετά ελαφρύ σακκίδιο. Το χειρότερο συναίσθημα για
μένα είναι να αποχωρίζομαι το σακκίδιό μου. Είναι όπως αυτό που νιώθει η πρωταγωνίστρια της
ταινίας Το Αστέρι του Βορρά3 όταν την χωρίζουν από τον δαίμονά της.

Με  κουρελιασμένα  νεύρα,  ακολούθησα τους  άλλους  επιβάτες  στον  έλεγχο  του  αεροδρομίου.  Ρε
γαμώτο, άλλοι τέσσερις αναρχικοί από το φεστιβάλ βιβλίου είναι επίσης εκεί. Φαντάζομαι δεν είμαι ο
μόνος που σκέφτηκε ότι ήταν η στιγμή να επιστρέψει στη Χιλή. Γιατί με κοιτάνε; Σταματήστε να με
κοιτάτε. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ. Γιατί η τηλεπάθειά μου και το ολοφάνερο βλέμμα αδιαφορίας στο πρόσωπό
μου δεν τους κάνει να υποψιαστούν ότι ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΧΑΙΡΕΤΑΩ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ ΕΝΩ ΠΕΡΝΑΩ
ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ;

Τους αφήνουν να περάσουν. Ουφ. Είμαστε μετα από αυτούς, αλλά κάποιος στην ομάδα μας μας πάει
σε μια άλλη γραμμή παρατείνοντας την αναμονή. Αχ,  ας τελειώσει όλο αυτό. Τελικά, περνάμε. Ει,
σφραγίζουν  το  διαβατήριό  μου.  ΣΚΟΡΑΡΑ!  Τώρα απομένει  μόνο  το τελωνείο  –  πόσο άσχημα θα
μπορούσε να είναι αυτό;

Σήκωσα το σακκίδιό μου από τον διάδρομο αποσκευών. Καλό σημάδι, σωστά; Αν τα πράγματα είναι
ήδη εκεί,  πρέπει  να τα έχουν  ήδη ελέγξει  και  δεν είναι  τίποτα ιδιαίτερο.  Το σπρώχνω απλά στο
μηχάνημα των ακτίνων-Χ και συνεχίζω.

Ακουμπώ το σακκίδιό μου στον ιμάντα του μηχανήματος των ακτίνων-Χ. Βγαίνει από την άλλη άκρη.
Ένας αδιάφορος συνοριοφύλακας το δείχνει. Ένας φιλικός αγροτικός υπεύθυνος με παίρνει στο πλάι:
“Υπάρχουν καθόλου φυτά ή ζώα στο σακκίδιό σας;” Χα! Το ξέρω αυτό! “Μόνο ένα κομμάτι σοκολάτα”.

3 Στμ. Ο ελληνικός τίτλος της ταινίας The Golden Compass. (2007).



Σκάνε  ένα  γελάκι  και  με  αφήνουν  να  πάω στην  ουρά.  Μόνο  που  ο  χειριστής  του  μηχανήματος
ακτίνων-Χ ξεπροβάλει και λέει: “Όχι, όχιμ δεν θέλουν να κάνουν έλεγχο για αγροτικά προϊόντα σ’ αυτή
τη τσάντα. Οι τελωνειακοί ήθελαν να ρίξουν μια ματιά”.

ΟΚ...Ένας πολύ πιο βλοσυρός τελωνειακός βγαίνει μπροστά. “Φαίνεται σα να υπάρχει ένα μηχάνημα ή
κάτι τέτοιο στη τσάντα; Ίσως ένας υπολογιστής;”

Ουφ. “Α ναι, εδώ, αυτό είναι το λάπτοπ μου”.

“Α, σπουδαία. Μπορείτε να με αφήσετε να βγάλω όλα τα πράγματα από μέσα;”

“Α...βέβαια...”

Σκατά. Σκατά, σκατά, σκατά. Αφήνει τις κονκάρδες, αυτό είναι καλό. Ανοίγει τη σακούλα με όλα τα
στίκερ και τα αυτοκόλλητα και απλά τα σπρώχνει πίσω στη τσάντα. Αυτό είναι υπέροχο! “Τι είναι
αυτό;”. ΣΚΑΤΑ. Κουβαλούσα μια δεσμίδα από  αφίσες για το έμφυλο και για την αστυνομία — της
CrimethInc. στα Ισπανικά. “Α, απλά μερικά δώρα. Είναι σαν ένα κόμικ,  μ’ αρέσει να τ’  αφήνω σε
ανθρώπους που συναντώ στα ταξίδια μου”. Βγάζει μια από τις αφίσες για το έμφυλο και προχωρά να
τη διαβάσει αργά, ολόκληρη. Για πολύ ώρα.

Είχα ταχτοποιήσει τις αφίσες έτσι ώστε όλες οι αφίσες για το έμφυλο να είναι πάνω-πάνω ενώ αυτές
για την αστυνομία από κάτω και κοιτάζοντας προς τα κάτω, σε περίπτωση που κάποιος τελωνειακός
θα ήθελε να τις κοιτάξει – ελπίζοντας ότι θα έμοιαζε σαν να κουβαλάω μόνο αφίσες για το έμφυλο.
Τουλάχιστον οι αφίσες για το έμφυλο δεν λένε τίποτα κακό για τους μπάτσους, ή κάτι άλλο ειδικά για
τη Χιλή – σε αντίθεση με τις αφίσες για την αστυνομία. Καθώς τελειώνει το διάβασμα της αφίσας,
κουνά το κεφάλι της στο πλάι και κοιτάζει μακριά με ένα ξαφνιασμένο, γουρλωμένο βλέμμα. Δεν
μπορεί να αποφασίσει αν η αφίσα είναι ανατρεπτική ή όχι.

“Και όλες αυτές οι αφίσες είναι ίδιες;”. Ξεφυλλίζει τη δεσμίδα.

Σκατά, αν δεν είχα ταχτοποιήσει τις αφίσες με τον σωστό τρόπο, σίγουρα θα έβλεπε ότι δεν είναι όλες
οι ίδιες. Στο τσακ τη γλίτωσα.

“Ναι...όλες είναι ίδιες...”.

“Καλά, μπορείς να μαζέψεις τα πράγματά σου και να φύγεις”. Α, να σαι σίγουρη, γαμώ το κέρατό μου.

Με το που γυρίζω πίσω στο βανάκι, ο οδηγός βάζει μπροστά [peels off] και μας παίρνει από κει. Η
γυναίκα πίσω μου ρωτά, “Πήγαν όλα καλά με σένα;”

Πώς ξέρει; Τότε συνειδητοποιώ ότι ολόκληρο το βανάκι κουβεντιάζει δυνατά:

“Καλά κατάφερες και πέρασες ΟΛΟΝ αυτό τον καπνό; Αυτό είναι απίστευτο μεγάλε!”.

“Ναι, τα παίξανε σήμερα. Νομίζω ότι υπήρχαν και κάποιο εθελοντές εκεί γιατί it’s an all hands on
deck situation.”

“Πφ,  δεν  ήξεραν  καν  τι  έκαναν.  Δεν  έπρεπε  σε  καμμιά  περίπτωση  να  ξεμείνω  πίσω  αφού  είχα
συλληφθεί στην Αργεντινή την προηγούμενη βδομάδα”.

Α. Μάλιστα. Το λεωφορείο. Αυτοί είναι δικοί μου. Όλοι εδώ είναι sketchy. Μ’ αρέσει.

Μπαίνω στην κουβέντα τώρα, αφού έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι ανάμεσα σε άλλα ψιλορεμάλια
που έχουν όλοι πράγματα να κρύψουν από τις αρχές, όπως εγώ. Όμως, σε αντίθεση με όλους τους
άλλους δεν λέω τι είναι αυτό που κρύβω.

Η γυναίκα που κάθεται πίσω μου είναι γλυκιά. Είναι σχεδόν στην ηλικία της μάνας μου και μιλάμε για
οικογένεια, εκπαιδευτικές φιλοδοξίες και, ξέρετε, μαμαδίστικα πράγματα.

https://crimethinc.com/posters/gender-subversion-kit
https://crimethinc.com/posters/the-police-spanish-la-policia


Καθώς κατεβαίνουμε στο Σαντιάγο και βλέπουμε όλη την καταστροφή, με προειδοποιεί να προσέχω
τον εαυτό μου στους δρόμους, μήπως και με περάσει κανείς κατά λάθος.πορούμε κυριολεκτικά να
μυρίσουμε το κάρβουνο από τις  λεηλασίες και  τα καψίματα της προηγούμενης νύχτας.  Περνάμε
μπροστά από ένα Wal-Mart που είχε καεί ολοσχερώς. Παντού υπήρχαν γκράφιτι με τη λέξη “Evade”.
Οι στάχτες από τα καιόμενα οδοφράγματα γέμιζαν το μέσο κάθε διασταύρωσης.

Ο οδηγός βάζει τις ειδήσεις στην τηλεόραση μέσα στο βαν. Η κυβέρνηση ζητά από τον κόσμου να
υπακούσει  στην απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ, να επιστρέψει  στην κανονική ζωή μετά τη
σημερινή γενική απεργία. Οπλισμένοι στρατιώτες υπάρχουν σε γωνιές των δρόμων σε ολόκληρη την
πόλη. Μεγάλα φορτηγά και ολόκληρες ομάδες από αυτά μας προσπερνούν γρήγορα στην εθνική.

“Α, μάλιστα, χτες το βράδυ πυροβολούσαν και χτύπαγαν τον κόσμο και σήμερα το ζητάνε ευγενικά;
Όχι, δεν θα πάνε έτσι τα πράγματα”, σχολιάζει ένας από τους sketchy συνεπιβάτες μου.

Όλοι αρχίζουν να μιλάνε για τις διαδηλώχεις, την ανισότητα στη Χιλή, την αυταρχική καταστολή από
την κυβέρνηση.  Τώρα που το χω feigned άσχετος και  αθώος για  τόση ώρα -  “Είμαι  απλά ένας
ανοιχτόμυαλος ταξιδιώτης από το εξωτερικό!” — μπορώ πραγματικά να μπω στην κοιβέντα.

Παρά  τις  ψεύτικες  προειδοποιήσεις  στην  Μεντόζα  ότι  διαδηλωτές  μπορεί  να  μπουκάρουν  το
λεωφορείο  μας  και  να  προσπαθήσουν  να  το  κάψουν,  φτάσαμε  ασφαλείς  στον  σταθμό  των
λεωφορείων.  Αντάλλαξα τηλέφωνα με  τη  γλυκιά  γυναίκα  που καθόταν  πίσω μου.  Ο άντρας  της
έρχεται προς το μέρος μας ενώ γινόταν αυτό. “Α, επίτρεψέ μου να σου συστήσω τον άντρα μου!”.

“Αποφάσισες να έρθεις στη Χιλή για ταξιδάκι...σήμερα;”. Με κοίταξε με δυσπιστία.

“Ναι. Έτσι είναι!”.

“Ξέρεις, οι τελευταίες λίγες μέρες ήταν άγριες. Δεν ξέρω αν έχεις δει τις ειδήσεις”.

“Α, ναι, άκουσα κάτι σχετικά. Είμαι σίγουρος ότι θα μάθω πολλά όσο είμαι εδώ”.

Με κοιτάζει έντονα, βαθιά στα μάτια, και σηκώνει τη γροθιά του. “Ζήτω το προλεταριάτο!”.

Τι  είναι  αυτό,  αστείο;  Προσπαθεί  να  μου  δώσεις,  ας  πούμε,  την  αυθεντική  νοτιοαμερικάνικη
αριστερίστικη εμπειρία ή κάτι τέτοιο; Εννοώ, “Ζήτω το προλεταριάτο”, παραείναι ευθύ, έτσι δεν είναι;

Όχι. Γελάω κάπως, αλλά δεν παίρνει τα μάτια του από πάνω μου μέχρι να σηκώσω κι εγώ τη γροθιά
μου και να επαναλάβω, “Ζήτω το προλεταριάτο”. Η γυναίκα γελάει ζεστά, περήφανη για μένα, και με
αγκαλιάζει σφιχτά σαν να είμασταν οικογένεια. “Να περνάς καλά και να προσέχεις!”.
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