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

IV. Μια μέρα στην εξέγερση

Καθώς είχα πρόσφατα φτάσει στη Χιλή, ήμουνα ήδη ερωτευμένος με το Σαντιάγο. Είχα βρει τόσα
πολλά που με τραβούσαν. Υπήρχε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναρχικών εκδηλώσεων και φυλλάδια
για  συγκεντρώσεις/πάρτι  στους  τοίχους  και  στοιβαγμένα  στα  γκισέ  διαφόρων  μαγαζιών
υποκουλτούρας.  Έφαγα  την  καλλίτερη  φτηνή  βήγκαν  empanada2 που  είχα  φάει  ποτέ,  που  τις
έφτιαχνε  και  τις  πουλούσε  στον  δρόμο  ένας  πανκ.  Μπορείς  βασικά  να  πάρεις  οποιοδήποτε
λεωφορείο  τσάμπα  αν  απλά  σκανάρεις  την  κάρτα  σου  και  πάρεις  μια  πολύ  διάφανη  έκφρασξ
ξαφνιάσματος ότι έχει αδειάσει από λεφτά. Απλά πες “με συγχωρείτε” πολύ ευγενικά στον οδηγί και
πέρασε το χώρισμα...όπως κάνουν και όλα τα άλλα άτομα πίσω σου. Το γενικότερο πνεύμα εξέγερσης
των κατοίκων του Σαντιάγο σε προσκαλούσε.

Άρχισα να ακούω από φίλους για τις ομάδες μαθητών που έμπαιναν χωρίς να πληρώνουν στο μετρό
διαμαρτυρόμενοι για τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων όπως και ιστορίες ότι αυτά γίνονται εδώ
και  μερικές  μέρες  στον  έναν  ή  στον  άλλο  σταθμό.  Εκείνο  το  απόγευμα,  ήμουνα  με  έναν  φίλο,
τρέχοντας απλά για κάποια θελήματα, όταν ακούσαμε τον ήχο που δεν μπορείς να μπερδέψεις ενός
μεγάλου πλήθους να φωνάζει και να ζητωκραυγάζει στον δρόμο. Τρέξαμε στο παράθυρο του κτιρίου
στο οποίο βρισκόμαστε και κοιτάξαμε κάτω για να δούμε μόλις την ουρά μιας ομάδας από καμμιά
κατοστή μαθητών που έτρεχαν προς έναν σταθμό του μετρό. Ο δρόμος ήταν βρεγμένος από αύρες
που  έριχναν  νερό  με  διαλυμένα  σ’  αυτό  δακρυγόνα·  ακόμα  κι  από  μια  τόσο μεγάλη  απόσταση
νιώσαμε το μικρό τσούξιμο στα πρόσωπά μας. Ήμουνα τόσο εντυπωσιασμένος με τους μαθητές εδώ,
τη γενναιότητα, την αυτονομία τους.

Το επόμενο πρωί, σηκώθηκα και ξεκίνησα να ετοιμάζομαι για την ημέρα. Είχα σχέδια να δώσω μια
εισαγωγική  εξέταση για  το  σχολείο  εκμάθησης  Ισπανικών3 στο  κέντρο  της  πόλης,  σε  μόλις  δυο
σταθμούς  του  μετρό.  Στη  διαδρομή,  μετάνιωσα  που  δεν  είχα  πάρει  τα  ακουστικά  μου  και
ονειροπολούσα για το πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή μου εδώ, ενώ κάπως ανήσυχα τσέκαρα σε
κάθε στάση να βεβαιωθώ ότι δεν θα έχανα την ανταπόκριση.

“Εδώ είμαστε, Los Heroes, ωραία. Εντάξει…; Αλλάξτε για την κόκκινη γραμμή εδώ! Προς τα πού είναι
η σωστή κατεύθυνση; Ώπα. Περίμενε...Σκατά!”.

Ανεβαίνοντας τις  σκάλες,  άκουσα τραγούδια  των  “Pacos  culiados!” και  δυνατούς  θορύβους  από
σπασίματα και  χτυπήματα.  Ο υπεύθυνος του σταθμού προσπαθεί να κάνει  μια αναγγελία από τα
μεγάφωνα, αλλά δεν μπορώ να ακούσω τίποτα άλλο από εκατοντάδες ενθουσιώδεις φωνές.

Περπάτησα στο τέρμα του σταθμού, απέναντι από τη βασική γραμμή της αστυνομίας. Οι μπάτσοι
έχουν πλήρη εξοπλισμό Ματατζήδων, κράνη, ασπίδες, γκλομπ. Μετανιώνω που δεν έχω φέρει έξτρα
ρούχα, ούτε μάσκαμ ούτε πουκάμισο ή μπουφάν για να καλύψω το πρόσωπό μου. Υπάρχουν πάρα
πολλές κάμερες. Πού να φανταστώ ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο; Χτυπιέμαι που δεν πήρα μαζί μου
τουλάχιστον το φουλάρι μου· ο καιρός είναι έτσι κι αλλις λίγο άστατος. Οι μαθητές είναι φανταστικοί.
ΟΙ  περισσότερες  είσοδοι  και  οι  περιστρεφόμενες  πόρτες  έχουν  καταστραφεί  και  τώρα
χρησιμοποιούνται  είτε  για  να καταστραφεί  περισσότερο  ο  σταθμός  είτε  για  να πεταχτούν στους

1 Στμ. Μεταφρασμένο από εδώ:  https://crimethinc.com/2019/10/24/on-the-front-lines-in-chile-accounts-
from-the-uprising.
2 Στμ. Empanada: είδος πίτας.
3 Στμ. Στο αγγλικό κείμενο Spanish Immersion School.



μπάτσους.  Οι  λίγες  είσοδοι  που  παραμένουν  κρατιούνται  ανοιχτές  καθώς  οι  μαθητές/φοιτητές
αφήνουν τον κόσμο που απλά τρέχει να προλάβει το τραίνο να περάσει ελεύθερα, ζητωκραυγάζοντας
κάθε φορά που κάποιος περνάει χωρίς να πληρώσει. Υπάρχουν παντού σπασμένα τζάμια, αλλά οι
διαδηλωτές εξακολουθούν να τα μαζεύουν σε σωρό στην μια πλευρά με τα πόδια τους ώστε να μην
τραυματιστεί κανείς αν πέσει. Μερικά παιδά βάζουν μάσκες με κόκκινη και λευκή ταινία που πιθανόν
ξέμειναν από τον σταθμό στην προσπάθεια να ανακτήσει κάποια αμυδρή ομοιότητα ελέγχου μετά
από προηγούμενες διαμαρτυρίες. Προσπαθώ για λίγο να βρω καμμιά τέτοια στο δάπεδο αλλά δεν
μπορώ. Υπάρχει η οικεία μυρωδιά των σπρέυ και κοιτάζω πιο πέρα για να δω κάποιους να γράφουν
βιαστικά ““EVADΑ”4 στον τοίχο.

Είμαι τόσο γοητευμένος από τη στιγμή που ξεχνώ πως υποτίθεται ότι πρέπει να πάω σύντομα στη
σχολή μου. Χέστο, είναι ανοιχτά ολόκληρο το απόγευμα – πόσο συχνά πέφτεις τυχαία σε τέτοιες
εμπνευσμένες πράξεις εξέγερσης; Θα μείνω λίγο παραπάνω.

Είμαι γεμάτος αδρεναλίνη. Αρπάζω το κινητό μου και αρχίζω να γράφω σε μερικούς φίλους ώστε να
ξέρουν τι γίνεται σε περίπτωση που τα πράγματα χειροτερέψουν. Επίσης τους λέω αν μπορούν  να
έρθουν. Τα χέρια μου τρέμουν.

Γαμώ το.
Τα πράγματα είναι άγρια
αυτός ο σταθμός καταστρέφεται – κόσμος συγκρούεται με την αστυνομία
χαχαχαχαχα
Πάρε υπεύθυνα ένα βίντεο!!
Θα σας δείξω μόλις γυρίσω πίσω
Κάποιος συλλαμβάνεται και όλοι
επιτίθετονται και την πέφτουν στους μπάτσους

Ο σταθμός γίνεται  όλο και  πιο  ακυβέρνητος και  η αστυνομία το ξέρει.  Πρέπει  να έχουν καλέσει
ενισχύσεις γιατί περίπου 15 μπάτσοι ακόμα καταφτάνουν στην μοναδική έξοδο που υπάρχει προς τα
έξω.  Αρχίζουν  να  επιτίθενται  ορμώντας  και  οπισθοχωρώντας  από  τη  μια  είσοδο  στην  άλλη,  σε
σχηματισμό, αρπάζοντας κάποιους μαθητές περιστασιακά και τραβώντας τους πίσω από τη γραμμή
τους.  Αυτό  δεν  γίνεται  χωρίς  μάχη.  Φοιτητές  στροβιλίζουν  αντικείμενα  στο  μέρος  τους  και
προσπαθούν  να  αρπάξουν  τους  φίλους  τους  από  τα  χέρια  της  αστυνομίας·  αλλά  για  μερικούς
άτυχους, είναι πολύ αργά. 

Μόλις τη στιγμή που πιστεύω ότι η αστυνομία πρόκειται να πάρει το πάνω χέρι, ακούμε όλοι ένα
βαθύ βουητό από την πιο κάτω πλατφόρμα. Για μια στιγμή, τα πάντα σταματάνε και κοιτάμε όλοι
προς τις ράγες από κάτω. Βλέπω ένα μεγάλο πλήθος από φοιτητές με υψωμένες γροθιές, λίγο σε
βηματισμό πορείας, λίγο τρέχοντας προς τις σκάλες. Οι μπάτσοι ενισχύθηκαν με 15, οι φοιτητές με
εκατοντάδες.  Όλοι  αρχίζουν  να  λένε  το  σύνθημα “El  pueblo  unido  jamas  sera  vencido!”  (“Λαός
ενωμένος, ποτέ νικημένος!”) καθώς έσπευδαν να πάρουν κι αυτοί μέρος στη μάχη.

Οι αψιμαχίες συνεχίζονται. Υπάρχει άλλη μια ασθενική προσπάθεια να γίνει μια αναγγελία από τα
μεγάφωνα του  σταθμού  που  κανείς  δεν  ακούει.  Οι  μπάτσοι  επιτίεθενται  μπρος-πίσω μέσα στον
σταθμό κυνηγώντας τον κόσμο πάνω-κάτω στις  σκάλες.  Καθώς τρέχω προς τα κάτω σε κάποιες
απενεργοποιημένες  κυλιόμενες  σκάλες,  σκέφτομαι  πόσο επικίνδυνο  είναι  αυτό.  Ανησυχώ για  τον
κόσμο που μπορεί να ποδοπατηθεί, να πέσει με τα μούτρα στις σκάλες. Αυτοί οι μπάτσοι δεν δίνουν
πραγματικά  δεκάρα γι’  αυτά  τα  παιδιά.  Τουλάχιστον,  σκέφτομαι,  μπορούμε  όλοι  να  πάρουμε  το
επόμενο τραίνο – αλλά δεν έρχεται  κανένα επόμενο τραίνο.  Το άλλο τραίνο που είναι  ήδη στον
σταθμό κάθεται ακινητοποιημένο ήδη εδώ και αρκετή ώρα.

4 Στμ. “ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ”, στα ισπανικά.



Σκατά, έκλεισαν ολόκληρη αυτή τη γραμμή! Αυτό είναι πραγματικά κατόρθωμα. Τα παιδιά το ήξεραν
ήδη αυτό. Χορεύουν και πηδάνε ενώ φωνάζουν “Όποιος δεν πηδά είναι μπάτσος!”. Πηδάω κι εγώ.
Πανηγυρίζουμε όλοι, όλοι όσοι έχω οπτική επαφή μαζί τους γελάνε και τα αυτιά τους, κι έτσι είμαι κι
εγώ.

Τελικά, πρέπει όντως να πάω στη σχολή μου. Βρίσκω ένα άνοιγμα στις γραμμές των μπάτσων και
γλιστράω.  Βλέπω  μερικούς  μαθητές  να  κάνουν  το  ίδιο.  Φτάνω  στην  είσοδο  του  σταθμού  που
φρουρείται από δυο μπάτσους που κρατάνε την πύλη. Γαμώ το, την πατήσαμε...Αλλά αφήνουν τους
δυο πρώτους να περάσουν. Βλέπω ένα πλήθος ανθρώπων από την άλλη πλευρά. Α, εμποδίζουν τον
κόσμο να μπει στον σταθμό. Θέλουν να τους βγάλουν όλους έξω. Τώρα αισθάνομαι ένοχος που θέλω
να φύγω, και ειδικά με την άδεια των μπάτσων! Αρχίζω να αναρωτιέμαι πώς θα πάει η υπόλοιπη
διαδήλωση;

Μόλις έφυγα από τις εισαγωγικές μου εξετάσεις και την εγγραφή στη σχολή, πήρα μερικά μηνύματα
από άλλους φίλους:

Έι, είμαι στον λόφο της Santa Lucia
Ο σταθμός του μετρό έκλεισε οπότε ο κόσμος βγήκε στους δρόμους
Και τώρα πέφτουν δακρυγόνα.
Αμάν, τα πράγματα είναι άγρια.
Ανυπομονώ να σου πω τι έγινε στο Los Heroes σήμερα

Προσπαθώ να γυρίσω πίσω στο διαμέρισμά μου αλλά οι περισσότερες από τις γραμμές του μετρό
είναι κλειστές. Πρέπει να περπατήσω αρκετά για να φτάσω σε μια στάση λεωφορείου που θα με πάει
εκεί που πρέπει, και τελικά ανεβαίνω σε ένα λεωφορείο. Έχει πραγματικά πολύ ζέστη εδώ μέσα. Όλοι
κάνουν αέρα και προσπαθούν να ανοίουν τα παράθυρα. Κολλάμε στην κίνηση που δεν πάει πουθενά.
Αυτοκίνητα κορνάρουν, τίποτα δεν κουνιέται. Σκατά και πάλι! Κατεβαίνω και αρχίζω να περπατάω. Δεν
μπορεί να μαι τόσο μακριά.

Περνάω  μπροστά  από  έναν  καλλιτέχνη  δρόμου  με  μια  κιθάρα  και  χαμογελάω.  Με  κοιτάζει,
χαμογελώντας, και λέει “ΧΑΟΣ”. Συνεχίζω να περπατάω. Βλέπω ανθρώπους ν’ αρχίζουν να τρέχουν.
Αρχίζω να τρέχω κι εγώ. Μου ρχεται μυρωδιά καμμένου. Και πάλι, η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Μαθητές
έχουν  καταλάβει  μια  διασταύρωση,  σταματώντας  την  κυκλοφορία.  Ένα  οδόφραγμα  καίγεται.
Προσπαθούν  να  κρατήσουν  τη  θέση  τους  καθώς  ένα  guanaco (ένα  θωρακισμένο  όχημα  της
αστυνομίας με κανόνι νερού επάνω του, που έχει πάρει το όνομά του από ένα ζώο όπως το λάμα που
φτύνει)  αρχίζει  να  κυνηγά τον κόσμο πάνω κάτω στους δρόμους με  τον ισχυρό πίδακά του.  Οι
μαθητές  δεν  πτοούνται  ακόμα  κι  όταν  οι  μπάτσοι  ρίχνουν  δακρυγόνα  στο  πλήθος  για  να  το
διαλύσουν.  Οπλισμένα με πέτρες και  τούβλα,  τα παιδιά αρχίζουν να απανούν,  Είναι  ένα ιδαίτερο
συναίσθημα να βλέπεις τους μπάτσους να αναγκάζονται να υποχωρήσουν ή, ακόμα καλλίτερα, να
χάνουν την ψυχραιμία τους και να σκορπάνε άτακτα. Για σήμερα, οι μαθητές είναι οι νικητές.

Τελικά, συναντώ έναν φίλο μου. Συμμετέχουμε σε μια ομιλία στις 8μμ σε ένα κοινωνικό κέντρο κάπου
στην περιφέρεια της πόλης που δεν εξυπηρετείται ιδιαίτερα από το μετρό ούτε καν από λεωφορεία.
Καθώς προσπαθούμε μανιωδώς να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις προς τους φίλους μας, ακούμε
κάποιες  αναφορές  ότι  το  μετρό  θα  κλείσει  για  ολόκληρο το  Σαββατοκύριακο.  Όλοι  είναι  στους
δρόμους. Και εννοώ όλοι. Κανείς δεν μπορεί να πάρει το μετρό· με όλη αυτή την κίνηση ο κόσμος
περπατάει.  Υπάρχει  μια  αίσθηση  καρναβαλιού  στον  αέρα,  ένας  ηλεκτρισμός.  Καθώς  ο  ήλιος
βασιλεύει, η πόλη αρχίζει να ξυπνά. 

Φτάνουμε στο κοινωνικό κέντρο, αλλά καθώς πλησιάζει 8 η ώρα, γίνεται φανερό ότι κανείς θα τα
καταφέρει να έρθει. Μερικά άτομα που συμμετέχουν στον χώρο είναι εκεί για να καλωσορίσουν τους
συντρόφους από το εξωτερικό για μια ομιλία σχετικά με το Εκουαδόρ, αλλά είναι φανερό ότι κανένας
άλλος δεν πρόκειται να έρθει.



Αν  και  η  γειτονιά  δεν  εξυπηρετείται  καλά  από  τις  τις  υποδομές  της  πόλης,  έχει  μια  μακρά  και
περήφανη ιστορία αυτοοργάνωσης και  αντίστασης·  υπάρχει  άλλος ένας αναρχικός χώρος μερικά
τετράγωνα πιο πέρα. Αποφάσισαν να ακυρώσουν τη μουσική εκδήλωση που ήταν για σήμερα. Πώς
μπορεί να είμαστε τόσο ανόητοι να πιστέψουμε ότι θα μπορούσε να ρθει κανείς στην ομιλία χωρίς
λεωφορεία, τραίνα και με τόση έξαψη στην ατμόσφαιρα;! Πραγματικά δεν έχουμε καταλάβει πόσο
σημαντική και  μοναδική είναι  αυτή  η  κατάσταση σε  μια  χώρα με  τέτοια  παράδοση και  ιστορία
εξεγέρσεων.

Ενώ συζητάμε το αν πρέπει να ακυρώσουμε και τη δική μας εκδήλωση, δυο νεαρά αδέλφια μπαίνουν
μέσα – και τα δυο κάτω από 10 χρονών. Το πιο μικρό χτυπά ένα παιχνίδι κουζινικών cacerolazo, ενώ
το μεγαλύτερο κουβαλά μια μικρή πολυθρόνα. Πες ότι δεν πρόκειται να την κάψει! Κοιτάμε έξω από
την πόρτα. Όντως την καίει. Υπάρχει ένα φλεγόμενο οδόφραγμα και γείτονες μαζεύονται κάτω στον
δρόμο. Αυτό λήγει το ζήτημα: η ομιλία ακυρώνεται.

Όλοι κατεβαίνουμε στον δρόμο για να μαζευτούμε γύρω από τις φλόγες, να κοπανήσουμε τσουκάλια
και  τηγάνια και  να μοιραστούμε μπύρες και  συνθήματα με τους γείτονες.  Ολόκληρες οικογένειες
έχουν  κατέβει.  Έρχονται  ενισχύσεις  από  το  πουθενά  με  πίνακες,  έπιπλα,  σκουπίδια,
ντενεκέδες...υπάρχει ακόμα κι ένας τύπος με ένα ολόκληρο ημιφορτηγό γεμάτο με σοβάδες που τα
αδειάζει. Ευχαριστούμε!

Η φωτιά φουντώνει καθώς ο κόσμος κουβαλά περισσότερα σκουπίδια από τα σπίτια, τους κήπους
και  άδεια  οικόπεδα.  Αρχίζουμε  να  δεχόμαστε  μηνύματα·  κόσμος  μοιράζεται  στα  κοινωνικά  μέσα
δικτύωσης μερικά πραγματικά τρελλά πράγματα που συμβαίνουν σε άλλες περιοχές της πόλης, οπότε
αποφασίζουμε να ντυθούμε και να τριγυρίσουμε στην πόλη να δούμε τι άλλο συμβαίνει.

Μερικοί από την ομάδα μας περιμένουν ότι τα πράγματα θα είναι πιο ήρεμα βγαίνοντας από αυτή
την φημισμένη για την εξεγερσιακότητά της γειτονιά. Κάνουν λάθος. Τα πράγματα είνα ακόμα πιο
έντονα  καθώς  πλησιάζουμε  την  μεγάλη  εμπορική  λεωφόρο  που  διασχίζει  την  πόλη.  Βλέπουμε
καμμένα λεωφορεία, σημάδι πρόσφατων συγκρούσεων που περιλαμβάνουν καταιγισμό από πέτρες
από τους διαδηλωτές και δακρυγόνων από τους μπάτσους. Η γειτονιά από την οποία περνάμε δεν
είναι πολύ γνωστή για τη μαχητικότητά της, αλλά η νεολαία είναι εκεί έξω και έτοιμη να αντισταθεί
στην αστυνομία.

Είναι  πραγματικά  αργά,  περασμένα  μεσάνυχτα.  Έχω  ήδη  δει  τρία  διαφορετικά  γεγονότα  μαχών
σήμερα. Έχω εξαντληθεί από τα χιλιόμετρα περπατήματος μέσα στην καιγόμενη πόλη μέσα σε μια
σύγχυση. Τελικά ενδίδουμε και παίρνουμε ένα ταξί για να πάμε πίσω στο διαμέρισμα ενός φίλου· οι
ταξιτζήδες πρέπει να έχουν την καλλίτερή τους σήμερα. Ο δικός μας είναι βιαστικός. Ξεγλιστά μέσα
από οδοφράγματα που σιγοκαίγονται και άλλα υπολείμματα των ταραχών, μέχρι που δεν μπορούμε
να προχωρήσουμε άλλο, μπλοκαρισμένοι σε μια σε εξέλιξη σύγκρουση μπάτσων και διαδηλωτών.
Κλείσε το παράθυρο! Γρήγορα! Δακρυγόνο!

“Εντάξει, άσε μας εδώ, υποθέτω”. Κατεβαίνουμε και το σκάμε μέσα από ένα στενό.

Ο  φίλος  που  υποτίθεται  θα  συναντούσαμε  αποκλείστηκε  όλο  το  βράδυ  στο  διαμέρισμά  του,
ανυπομονώντας να βγει αλλά πολύ νευρικός για να πάει μόνος του – και καλά έκανε. Περπατάμε κι
άλλο προς το κέντρο, στα παραδοσιακά σημεία συγκρουσης. Υπάρχουν θύλακες κόσμου που ρίχνει
πέτρες και μπάτσων, παντού υπάρχου γκράφιτ· ο αέρας μυρίζει κάπνα και την πολύ οικεία αίσθηση
τσουξίματος  που  προκαλείται  από  τα  δακρυγόνα.  Βλέπουμε  το  καμμένο  κτίριο  της  εταιρείας
ηλεκτρισμού. Είναι ένα εντυπωσιακό θέαμα, αλλά καθώς προχωρά η νύχτα εύχομαι να είχαμε μείνει
στα περίχωρα. Αυτή η εξέγερση ξεπερνά τα παραδοσιακά μέρη και ο κόσμος πραγματικά αφυπνίζεται
και  αντιστέκεται  στην αστυνομία σ’  ολόκληρη την πόλη,  συμπεριλαμβανομένων των  barrios που
έχουν να δουν συγκρούσεις εδώ και πολύ καιρό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να περίμενε κάτι
τέτοιο.



Τελικά, ακούμε ότι ο πρόεδρος της Χιλής έχει κηρύξει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ότι θα
φτάσει το πρωί ο στρατός. Κανείς δεν ξέρει τι να περιμένει – κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο αρχικά!
Μα ο στρατός;! Αυτό φρικάρει πραγματικά πολλούς Χιλιανούς, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν ζήσει τη
δικτατορία. 

Έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου. Η ίδια η ζωή επιταχύνεται. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η μέρα έχει
κρατήσει βδομάδες. Θα έχω άραγε καν σχολή τη Δευτέρα; Και αν ναι, θα με νοιάζει;

Η υπόσχεση αυτής της εξέγερσης δεν είναι απλά τα συνθήματα, τα τραγούδια και τα γκράφιτ που
βλέπουμε και ζητούν έναν καλλίτερο κόσμο – έναν κόσμο χωρίς καπιταλισμό, χωρίς εργασία, χωρίς
κυβέρνηση,  αστυνομία,  εξουσία.  Η υπόσχεση είναι  κάτι  που ζούμε – το γεγονός ότι  οι  ζωές μας
μπορούν να είναι γεμάτες, μπορούν να είναι όμορφες, τόσο πληθωρικές να τις διαχειριστούμε εμείς
οι ίδιοι. Παρασέρνομαι σαν ένας σπόρος στον άνεμο, έτοιμος να φυτέψω έναν καινούριο κόσμο στις
στάχτες των παλιών Wal-Mart. Αυτή τη μέρα, η ζωή μου, οι ζωές όλων μας, αλλάζουν για πάντα. Μετά
από αυτό το βράδυ, όλοι ξέρουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν θα επιβραδυνθεί σύντομα – και ότι
επίσης φρικτά πράγματα έρχονται. Οι εχθροί μας δεν θέλουν να έχουμε τις ζωές που μας αξίζουν.
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