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Η εξαμηνιαία περιοδική έκδοση για τις δι-
εθνείς τάσεις «Με ευρυγώνιο φακό» κυκλο-
φορεί στο πλαίσιο της θεματικής Ευρώπη & 
Κόσμος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, 
σε επιμέλεια του Ανδρέα Μαράτου, επιστη-
μονικού συνεργάτη και μέλους του ΙΝΠ.

Σκοπός της έκδοσης είναι να παρουσιάζει 
στο ελληνικό κοινό πλευρές των διεθνών 
εξελίξεων και τάσεων, σε διάλογο, αλλά όχι 
σε εξάρτηση από την τρέχουσα κάθε φορά 
επικαιρότητα. Αξιοποιώντας συμβολές και 
αναλύσεις μιας ευρείας ομάδας συνεργα-
τών, σταθερών και μη, από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό και με διαφορετικές προσεγγί-
σεις και αφετηρίες (επιστημονικές, αλλά και 
πολιτικές), επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε 
αυτό που λέει ο τίτλος της έκδοσης: έναν 
ευρυγώνιο φακό, για να προσεγγίσουμε τον 
ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο στον οποίο 
ζούμε.
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Το παρόν τεύχος είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο 
στις εξελίξεις στη Λατινική Αμερική και πραγματο-
ποιήθηκε χάρη στη συνεργασία με το Λατινοαμερι-
κανικό Συμβούλιο Κοινωνικών Επιστημών (CLACSO). 
Πρόκειται για θεσμό με δικτυακή οργάνωση που συ-
γκεντρώνει 680 ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά 
προγράμματα (μεταπτυχιακά και διδακτορικά) σε δι-
άφορους τομείς των κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών, σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της 
Καραϊβικής, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, την 
Αφρική και την Ευρώπη. Η έδρα του βρίσκεται στο 
Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Μέσα από την προ-
ώθηση της έρευνας και της διδασκαλίας των κοινω-
νικών επιστημών και τις ευρύτερες συνεργασίες το 
Συμβούλιο επιδιώκει να συμβάλλει ουσιαστικά στον 
κριτικό και πλουραλιστικό αναστοχασμό για τα δο-
μικά προβλήματα των λατινοαμερικανικών κοινωνι-
ών και την επαρκή διάδοση της γνώσης μεταξύ των 
κοινωνικών δυνάμεων και κινημάτων και των οργα-
νώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Πρόσφατα, το 
δίκτυο transform! Europe, στο οποίο συμμετέχει και 
το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, έγινε επίσημα μέ-
λος του CLACSO. 

 Επτά από τα κείμενα του τεύχους γράφτηκαν από 
στελέχη και συνεργάτες του CLACSO ειδικά για το 
αφιέρωμά μας ενώ ένα ακόμα αποτελεί αναδημοσίευ-
ση από το περιοδικό JacobinLat άρθρου που γράφτη-
κε αμέσως μετά το δημοψήφισμα για το νέο Σύνταγ-
μα της Χιλής. 

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει επίσης ένα κείμενο 
του προέδρου του ΔΣ του Ινστιτούτου Κώστα Δουζίνα 
για τις πρόσφατες εκλογές στη Βραζιλία και την ορι-
ακή νίκη Λούλα καθώς και τη συνέντευξη που πήρε 
η ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μαρία Χαϊδοπούλου 
Βρυχέα από τρεις Χιλιανές ακτιβίστριες για την πο-
λιτική κατάσταση στη Χιλή μετά την απόρριψη του 
νέου Συντάγματος από το δημοψήφισμα της 4ης Σε-
πτεμβρίου 2022. 

Η πανδημία ανέδειξε με νέους όρους και με τρόπο 
καταλυτικό και στη Λατινική Αμερική, τις εκρηκτι-
κές κοινωνικές ανισότητες, το πλήρες αδιέξοδο του 
νεοφιλελεύθερου μοντέλου, τη συγκέντρωση του 
πλούτου σε ακόμη λιγότερα χέρια, την εκτεταμένη 

‘‘

EDITORIAL 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΑΤΌΣ

Η πανδημία ανέδειξε 
με νέους όρους και με 
τρόπο καταλυτικό και 
στη Λατινική Αμερι-
κή, τις εκρηκτικές κοι-
νωνικές ανισότητες, 
το πλήρες αδιέξοδο 
του νεοφιλελεύθερου 
μοντέλου, τη συγκέ-
ντρωση του πλούτου 
σε ακόμη λιγότερα χέ-
ρια, την εκτεταμένη 
διαφθορά, τη διαιώνι-
ση του πλέγματος οι-
κονομικών εξαρτήσε-
ων. Ταυτόχρονα, έχει 
παγιωθεί το νέο πεδίο 
πολιτικής αντιπαρά-
θεσης που συμπυκνώ-
νει τις δομικές αντι-
θέσεις των κοινωνιών 
της ηπείρου. [...]



ΕΞΕΛΊΞΕΊΣ ΣΤΗ ΛΑΤΊΝΊΚΗ ΑΜΕΡΊΚΗ | ΣΕΛΊΔΑ 2

διαφθορά, τη διαιώνιση του πλέγματος οικονομικών εξαρ-
τήσεων. Ταυτόχρονα, έχει παγιωθεί το νέο πεδίο πολιτικής 
αντιπαράθεσης που συμπυκνώνει τις δομικές αντιθέσεις 
των κοινωνιών της ηπείρου. Με προγραμματικούς όρους, 
στις εκλογικές αναμετρήσεις έρχονται συνήθως αντιμέτω-
πες μια μεταρρυθμιστική προοδευτική και αριστερή ατζέντα 
με μια νεοφιλελεύθερη δεξιά με έντονα ακροδεξιά ιδεολο-
γικά ερείσματα ενώ την ίδια στιγμή οι κινηματικές πρωτο-
βουλίες συγκρούονται με τη συντηρητική αναδίπλωση και 
τα εκτεταμένα δίκτυα διαφθοράς και διαπλοκής. Όμως, το 
ιστορικό και πολιτικό φορτίο του παρελθόντος είναι παρόν 
στις διεργασίες ως συμβολικό βάρος και ως ισχυρό αποτύ-
πωμα. Ο απόηχος του επαναστατικού αναβρασμού και του 
ανοιχτού ορίζοντα κοινωνικού μετασχηματισμού από τη μια 
και η μαύρη σκιά των στρατιωτικών δικτατοριών και της 
απροκάλυπτης καθεστωτικής και παρακρατικής βίας από 
την άλλη σφραγίζουν με τον τρόπο τους τη δυναμική και τις 
αντιφάσεις των βαθύτερων διεργασιών στις λατινοαμερικά-
νικες κοινωνίες. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Χιλή, τη Βρα-
ζιλία, την Κολομβία, το Περού αλλά και όσα προηγήθηκαν 
παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον και αποτελούν απαραί-
τητες ψηφίδες για την κατανόηση των επίδικων σε παγκό-
σμιο επίπεδο.

Σε αυτή την πυκνή συγκυρία, τα γεγονότα συχνά ανατρέ-
πουν εν μία νυκτί τις προβλέψεις. Έτσι και στο αφιέρωμά 
μας, ο απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας του δεν μας επέ-
τρεψε να συμπεριλάβουμε τις πρόσφατες πολιτικές εξελί-
ξεις στο Περού. Πιστεύουμε όμως πως το σύνολο των κει-
μένων αποδίδει ένα εναργές «στιγμιότυπο» της κοινωνικής 
και πολιτικής κατάστασης σε αρκετές χώρες της Λατινικής 
Αμερικής σήμερα.
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H ΛΑΤΙΝΙΚΉ ΑΜΕΡΙΚΉ ΚΑΙ Ή ΚΑΡΑΪΒΙΚΉ ΣΕ ΕΝΑ 
ΣΤΑΥΡΌΔΡΌΜΙ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΠΡΌΚΛΉΣΕΏΝ1

KARINA BATTHYÁNY2, PABLO VOMMARO3

123

Στις αρχές του αιώνα, η επικράτηση φιλολαϊκών 
και προοδευτικών κυβερνήσεων σε αρκετές χώρες 
της ευρύτερης περιοχής της Λατινικής Αμερικής και 
Καραϊβικής προκάλεσε την προσωρινή επέκταση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγγυήσεων, προ-
ωθώντας νέες ευκαιρίες στον τομέα της πολιτικής, 
της οικονομίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού και 
ευνοώντας τη μείωση της φτώχειας και την εξάλειψη 
των προηγούμενων επιπέδων ανισότητας.

Η ευρύτερη περιοχή βίωσε μια διαδικασία σπου-
δαίας μετάβασης και επαναδιαμόρφωσης του ενερ-
γού ρόλου του κράτους μέσω συμπεριληπτικών δη-
μόσιων πολιτικών. Μεγάλο μέρος της αμερικανικής 
ηπείρου έζησε μια περίοδο ανάπτυξης και κοινωνικής 
συμπερίληψης, όπως και περιφερειακής ανάπτυξης 
και ενσωμάτωσης, παρότι οι δυναμικές της παραγω-
γικής ανάπτυξης και οι τρόποι άσκησης της εξουσί-
ας εκ μέρους των κυρίαρχων ελίτ δεν μεταβλήθηκαν 
παρά ελάχιστα σε δομικό επίπεδο.

Στις μέρες μας, αν θα μπορούσε να συμπυκνωθεί 
σε μια λέξη η ιστορική στιγμή στην οποία βρίσκεται 
η Λατινική Αμερική κι ο κόσμος, αυτή θα ήταν «σταυ-
ροδρόμι». Ένα περίπλοκο σταυροδρόμι, οφειλόμενο 
σε μια σειρά φαινομένων που λαμβάνουν χώρα ταυ-
τόχρονα σε οικονομικό, περιβαλλοντικό, πολιτικό, 
ιδεολογικό, πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο.

Αυτή η πολυπλοκότητα υπερβαίνει τα σοβαρό-
τατα προβλήματα της φτώχειας, της ανεργίας ή της 
συγκέντρωσης του πλούτου, καθώς ενσωματώνει κι 
άλλες διαστάσεις όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι 

1 Μετάφραση από τα ισπανικά: Αλέξανδρος Ηλιόπουλος.

2 Η Καρίνα Μπαττιάνι είναι Εκτελεστική Γραμματέας 
στο CLACSO (Λατινοαμερικανικό Συμβούλιο Κοινωνικών 
Επιστημών), τακτική καθηγήτρια και ερευνήτρια στη Σχολή 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Δημοκρατίας 
της Ουρουγουάης και μέλος του Εθνικού Ερευνητικού 
Συστήματος της Ουρουγουάης.

3 Ο Πάμπλο Βομμάρο είναι καθηγητής Ιστορίας στο 
Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες και βοηθός ερευνητής στο 
CONICET και στο Ινστιτούτο Ερευνών Gino Germani (UBA). 
Συντονιστής του Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes 
(GEPoJu-IIGG, UBA) και μέλος της ομάδας εργασίας «Juventudes 
e Infancias» της CLACSO. Είναι Διευθυντής Έρευνας στο CLACSO.

Στις μέρες μας, αν θα 
μπορούσε να συμπυ-
κνωθεί σε μια λέξη η 
ιστορική στιγμή στην 
οποία βρίσκεται η 
Λατινική Αμερική κι ο 
κόσμος, αυτή θα ήταν 
«σταυροδρόμι». Ένα 
περίπλοκο σταυρο-
δρόμι, οφειλόμενο σε 
μια σειρά φαινομένων 
που λαμβάνουν χώρα 
ταυτόχρονα σε οικονο-
μικό, περιβαλλοντικό, 
πολιτικό, ιδεολογικό, 
πολιτιστικό και κοινω-
νικό επίπεδο. [...]
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Από 
τη μία, ανάδυση 

ή επιστροφή δεξιών και 
ακροδεξιών κυβερνήσεων, 

νεοσυντηρητικών και νεοφι-
λελεύθερων, οι οποίες χαρακτη-
ρίζονται από τις αντιδραστικές 

κοινωνικές πολιτικές τους με 
τις οποίες αποκλείουν από τη 
δημόσια σφαίρα ολόκληρες 

κοινωνικές ομάδες
[...]

ανισότητες, οι μεταναστεύσεις, η διαφθορά, η βία, η ανασφάλεια, η περιφρόνηση των 
δικαιωμάτων των ιθαγενικών λαών, η περιβαλλοντική εξαθλίωση και η εξόρυξη φυσικών 
πόρων, η απουσία θεσμικότητας του κράτους, η ποιότητα των δημόσιων συστημάτων 
υγείας και παιδείας, η κοινωνική κινητοποίηση, η ποιότητα των δημοκρατιών, οι αυταρ-
χικές τάσεις ορισμένων κυβερνήσεων, η έλλειψη ευκαιριών και η θεσμική αποδυνάμωση 
της κρατικής δομής.

Στην πολιτική συγκυρία παρατηρείται μια περίσταση γεμάτη αμφισημίες και αντι-
θέσεις. Από τη μία, ανάδυση ή επιστροφή δεξιών και ακροδεξιών κυβερνήσεων, νεο-
συντηρητικών και νεοφιλελεύθερων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις αντιδραστικές 
κοινωνικές πολιτικές τους με τις οποίες αποκλείουν από τη δημόσια σφαίρα ολόκληρες 
κοινωνικές ομάδες, αλλά και από τις μεγάλες οπισθοχωρήσεις σε επίπεδο δικαιωμάτων 
και αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, όπως επίσης και από πλήγματα στη θεσμικότητα 
του κράτους και υπονόμευση των ελευθεριών και των πολιτικών και κοινωνικών δικαιω-
μάτων.

Από την άλλη, παρατηρείται η διατήρηση ή η επιστροφή προοδευτικών και φιλολαϊ-
κών κυβερνήσεων σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Αυτό το γεγονός δίνει ελπιδοφόρο στίγμα 
στην πορεία της ευρύτερης περιοχής προς την προοδευτική κοινωνική μετάβαση.

Σε αυτή τη συνθήκη αντιφάσεων και αντιθέσεων, υπάρχει κάτι που θεωρούμε ότι αξί-
ζει να ξεχωρίσουμε: παρά τη σχετική βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών δεικτών 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι ανισότητες παραμένουν ή εντείνονται. Αναφερόμαστε 
στις πολύπλευρες ανισότητες που δεν περιορίζονται μόνο στο κοινωνικο-οικονομικό πε-
δίο, στο εισόδημα, αλλά σε όλους τους τομείς της παραγωγής και της αναπαραγωγής της 
ζωής.

Αυτά τα στοιχεία συνθέτουν ένα τοπίο εντάσεων, παράδοξων 
και αντίρροπων δυνάμεων, όμως αυτό που είναι βέβαιο είναι 
ότι η ανισότητα είναι ένα ιστορικό και δομικό χαρακτηρι-
στικό των κοινωνιών της Λατινικής Αμερικής και της 
Καραϊβικής, το οποίο έχει διατηρηθεί και αναπαραχθεί 
ακόμα και σε περιόδους ανάπτυξης και οικονομικής ευ-
μάρειας όπως οι προαναφερθείσες.

Η Πανδημία επηρέασε βαθιά αυτή την πραγματι-
κότητα. Αξίζει να θυμηθούμε ότι η Λατινική Αμερική 
ήταν μία από τις περιοχές που βίωσαν τις χειρότερες 
συνέπειες της πανδημίας παγκοσμίως, δεύτερη μόνο 
πίσω από την Ινδία. Σε υγειονομικό επίπεδο σημειώθη-
κε το 34% των κρουσμάτων και το 28% των θανάτων, 
με το 8,4% του πληθυσμού4. Ο ανεπίσημος χαρακτήρας 
της αγοράς εργασίας· η ανέφικτη πρακτική εφαρμογή της 
κοινωνικής αποστασιοποίησης σε περιοχές λαϊκών κατοικιών 
όπως οι φαβέλες της Βραζιλίας ή οι villa miseria της Αργεντινής· 
και η καθυστερημένη και διστακτική αρχική αντίδραση ορισμένων περιφερειακών ηγε-
τών, αποδείχθηκαν στοιχεία καθοριστικά για την έκρηξη των κρουσμάτων και τον αριθμό 
των νεκρών.

Έπειτα από μια διαρκή μείωση των σχετικών δεικτών από το 2002 ως το 2014, η πανδη-
μία προκάλεσε σημαντική αύξηση της κοινωνικο-οικονομικής ανισότητας, αντιστρέφο-
ντας εκείνες τις προόδους που είχαν κατακτηθεί με σκληρή προσπάθεια.

Η ανάλυση αυτή τεκμηριώνεται από μια σειρά πρόσφατων στοιχείων. Για παράδειγ-

4 CEPAL (2022). “Panorama Social de América Latina” (Κοινωνικό Πανόραμα της Λατινικής Αμερικής). 
Οικονομική Επιτροπή για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Διαθέσιμο εδώ: https://www.cepal.org/es/
publicaciones/47718-panorama-social-america-latina-2021

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47718-panorama-social-america-latina-2021
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47718-panorama-social-america-latina-2021
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μα, σύμφωνα με μια ανακοίνωση του Αναπληρωτή του Γενι-
κού Γραμματέα του ΟΗΕ και περιφερειακού διευθυντή της 
Υπηρεσίας Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τη Λατι-
νική Αμερική και την Καραϊβική, Λουίς Φελίπε Λόπες-Κάλ-
βα: «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο συνολικός αριθμός 
δισεκατομμυριούχων στη Λατινική Αμερική και την Κα-
ραϊβική αυξήθηκε κατά 31 και η συνολική τους περιου-
σία αυξήθηκε κατά 196 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι 
που αντιστοιχεί περίπου στο μέγεθος της οικονομίας 
του Ισημερινού. Δηλαδή, η συνολική περιουσία των 
δισεκατομμυριούχων της περιοχής, όπως αυτή με-
τρήθηκε από τη λίστα του περιοδικού Forbes, έχει 
αυξηθεί κατά άνω του 40 τοις εκατό από την έναρ-
ξη της πανδημίας του Covid-19 μέχρι το 2022»5. Στο 
ίδιο πνεύμα, η Παγκόσμια Έκθεση Ανισότητας, την 
οποία εκδίδει το Παρατηρητήριο Παγκόσμιας Ανισό-
τητας, υπό τη διεύθυνση του οικονομολόγου Τόμας Πι-
κετί, δείχνει ότι στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική 
το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού κατέχει το 55% του 
πλούτου, σε αντίθεση με την Ευρώπη, όπου το αντίστοιχο 
ποσοστό ανέρχεται σε 36%6.

Ακόμα, οι εκθέσεις που δημοσιεύει η OXFAM επιβεβαι-
ώνουν αυτές τις τάσεις οικονομικής συσσώρευσης και την 
αύξηση των ανισοτήτων. Για παράδειγμα, μόνο κατά τη δι-
άρκεια του 2020, η περιουσία των 73 δισεκατομμυριούχων 
της Λατινικής Αμερικής αυξήθηκε κατά 48,2 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια, ενώ οι χώρες στις οποίες αυτό το ρήγμα βά-
θυνε με μεγαλύτερη ταχύτητα ήταν η Βραζιλία και η Χιλή. 
Επίσης, στα έτη 2020 και 2021, 573 άτομα μεταβλήθηκαν 
σε δισεκατομμυριούχους παγκοσμίως, δηλαδή ένας νέος 
δισεκατομμυριούχος ανά 30 ώρες. Από την άλλη πλευρά, 
κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, 263 εκατομμύρια άν-
θρωποι εντάχθηκαν στους ανθρώπους που ζουν υπό συνθή-
κες ακραίας φτώχειας: ένα εκατομμύριο άνθρωποι ανά 66 
ώρες7.

Έτσι, η εξάλειψη της φτώχειας και της ακραίας φτώ-
χειας, όπως και η μείωση των ανισοτήτων, σε όλες τους τις 
διαστάσεις, συνεχίζουν να αποτελούν κεντρικά διακυβεύ-

5 Lopez-Calva, LF. (2021). COVID-19 y la riqueza en la cima: más 
multimillonarios y más ricos en ALC tras la crisis (Ο COVID-19 και η 
αύξηση του πλούτου: περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι και πιο πλούσιοι 
στη Λατινική Αμερική και Καραϊβική μετά την κρίση. Πρόγραμμα των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη. Διαθέσιμο εδώ: https://www.undp.
org/es/latin-america/blog/covid-19-y-la-riqueza-en-la-cima-m%C3%A1s-
multimillonarios-y-m%C3%A1s-ricos-en-alc-tras-la-crisis

6 Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G. et al (2022). 
Παγκόσμια Έκθεση Ανισότητας 2022, Παγκόσμιο Παρατηρητήριο 
Ανισότητας. Διαθέσιμο εδώ: https://wir2022.wid.world/

7 OXFAM (2022). “Beneficiarse del Sufrimiento” (Πλουτίζοντας από 
τη Δυστυχία), Ενημερωτική Έκθεση. Διαθέσιμο εδώ: https://www.oxfam.
org/es/informes/beneficiarse-del-sufrimiento

Από την άλλη, 
παρατηρείται η διατή-

ρηση ή η επιστροφή προ-
οδευτικών και φιλολαϊκών 

κυβερνήσεων σε εθνικό ή τοπικό 
επίπεδο. Αυτό το γεγονός δίνει 

ελπιδοφόρο στίγμα στην πορεία 
της ευρύτερης περιοχής προς 
την προοδευτική κοινωνική 

μετάβαση.
[...]
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https://www.undp.org/es/latin-america/blog/covid-19-y-la-riqueza-en-la-cima-m%C3%A1s-multimillonarios-y-m%C3%A1s-ricos-en-alc-tras-la-crisis
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ματα για την περιοχή.
Πάνω από το μισό του πληθυσμού της Λατινικής Αμε-

ρικής ζει ακόμα σε συνθήκες φτώχειας, ή είναι ευάλωτο 
και μπορεί να βυθιστεί σε αυτές. Η ευάλωτη μεσαία τάξη 
αντιπροσωπεύει το 40% του συνολικού πληθυσμού της Λα-
τινικής Αμερικής, και η πλειονότητα των ατόμων που την 
αποτελούν εργάζεται με ανεπίσημο τρόπο και δεν έχει κοι-
νωνική ασφάλιση.

Η υγειονομική και οικονομική κρίση αποκάλυψε όχι μόνο 
την τεράστια συσσώρευση εξουσίας στα χέρια λίγων, αλλά 
επίσης τον κατακερματισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης. Το τωρινό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
στην περιοχή διαφέρει πολύ, ανάλογα με την εργασιακή κα-
τάσταση, καθώς υπάρχουν εργάτες με επίσημο συμβόλαιο, 
οι οποίοι καλύπτονται από προγράμματα κοινωνικής ασφά-
λισης, και διαθέτουν εργασιακή σταθερότητα και κατώτα-
το όριο μισθού, ενώ υπάρχουν και εργάτες στην ανεπίσημη 
αγορά εργασίας, οι οποίοι στερούνται αυτών των δικαιω-
μάτων. Στη Λατινική Αμερική δεν υπάρχει ενιαία κοινωνική 
ασφάλιση.

Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής 
έχουν μπροστά τους ένα περίπλοκο οικονομικό τοπίο, τόσο 
για το 2022, όσο και για τα επόμενα έτη. Η CEPAL (Οικονο-
μική Επιτροπή για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική) 
προβλέπει ότι το 2022 η Νότια Αμερική θα αναπτυχθεί κατά 
2,6% (σε σύγκριση με ρυθμό ανάπτυξης 6,9% το 2021), η 
ομάδα που αποτελείται από την Κεντρική Αμερική και το 
Μεξικό κατά 2,5% (σε σύγκριση με ρυθμό ανάπτυξης 5,7% 

Έπειτα από μια 
διαρκή μείωση των 
σχετικών δεικτών 
από το 2002 ως το 
2014, η πανδημία 
προκάλεσε σημα-
ντική αύξηση της 
κοινωνικο-οικονο-
μικής ανισότητας, 
αντιστρέφοντας 
εκείνες τις προό-
δους που είχαν κα-
τακτηθεί με σκληρή 
προσπάθεια.

[...]
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το 2021), και η Καραϊβική – η μοναδική υποπεριφέρεια που θα αναπτυχθεί περισσότε-
ρο από ό,τι το 2021 – κατά 4,7% (σε σύγκριση με ρυθμό ανάπτυξης 4,0% το προηγούμε-
νο έτος)8. Στον χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος προκαλεί μικρότερο δυναμισμό στις 
επενδύσεις και την απασχόληση, προστίθενται οι πληθωριστικές πιέσεις και οι αυξημέ-
νες κοινωνικές απαιτήσεις. Αυτή η κατάσταση μεταφράστηκε σε δύσκολες προκλήσεις 
για τη μακροοικονομική πολιτική, η οποία πρέπει να συνδυάσει την επανενεργοποίηση 
της οικονομίας, τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και τον έλεγχο του πληθω-
ρισμού.

Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας περιορίζει την ανάκαμψη των αγο-
ρών εργασίας, κυρίως για τις γυναίκες. Ενώ τα επίπεδα ανεργίας για τους άντρες ανήλ-
θαν από 10,4% στα τέλη του δεύτερου τριμήνου του 2020 στο 6,9% στα τέλη του πρώτου 
τριμήνου του 2022, παρουσιάζοντας μια κάμψη 3,5 ποσοστιαίων μονάδων, τα επίπεδα 
ανεργίας για τις γυναίκες την ίδια περίοδο σημείωσαν κάμψη 2,1 ποσοστιαίων μονάδων, 
καθώς έπεσαν από το 12,1% στο 10,0%. Ομοίως, στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2022 
το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών (51,4%) παρουσιάζει σημαντική απόκλιση από 
το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά τους άντρες (74,2%)9.

Αυτή η απόκλιση στην επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας συνδέεται 
με την καθυστέρηση στην ανάκαμψη των οικονομικών τομέων όπου επικεντρώνεται η 
γυναικεία εργασία, αλλά κι επίσης με την αύξηση της ανάγκης για φροντίδα σε οικιακό 
περιβάλλον, η οποία εκφράστηκε πολύ δυναμικά με την έναρξη της πανδημίας. Αυτό που 
θεωρούμε αναπαραγωγική οικονομία στηρίζεται στην οικιακή φροντίδα (η οποία δεν ανα-
γνωρίζεται ούτε αποζημιώνεται οικονομικά), παρότι πολλές φορές είναι αορατοποιημένη. 
Στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, οι γυναίκες πραγματοποιούν σχεδόν το 80% της 
μη αμειβόμενης οικιακής φροντίδας και αποτελούν επίσης τη συντριπτική πλειοψηφία 
των ατόμων που απασχολούνται στην αμειβόμενη οικιακή φροντίδα. Για αυτό, μεγάλο 
μέρος της οικιακής φροντίδας συνολικά ασκείται από τις γυναίκες10.

Σε αυτήν την κατάσταση σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής προστίθεται η διεθνής, ακό-
μα πιο περίπλοκη συγκυρία. Ο πόλεμος μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ου-
κρανίας έχει προκαλέσει μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις, κάμψη του διεθνούς ρυθμού 
ανάπτυξης, μικρότερη διαθεσιμότητα τροφίμων, και αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, οι 
οποίες έχουν αυξήσει τις πληθωριστικές πιέσεις που ήδη είχαν συσσωρευτεί λόγω της 
πανδημίας του κορονοϊού.

Συνθετικά, η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική συνεχίζουν να είναι η περιοχή με τις 
μεγαλύτερες ανισότητες παγκοσμίως. Η σχετική εμπειρία μας δείχνει ότι, παρότι η οικο-
νομική ανάπτυξη μπορεί να επιφέρει μείωση της φτώχειας, οι ανισότητες που συνεχίζουν 
να υφίστανται μπορούν να επιβραδύνουν σημαντικά αυτή τη διαδικασία.

Η πρόκληση της οικονομικής ανάπτυξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επίλυση 

8 CEPAL (2022). “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2022: dinámica y desafíos de la 
inversión para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva” (Οικονομική Μελέτη της Λατινικής 
Αμερικής και της Καραϊβικής 2022: δυναμική και προκλήσεις ). Οικονομική Επιτροπή για τη Λατινική Αμερική 
και την Καραϊβική. Διαθέσιμο εδώ: https://www.cepal.org/es/publicaciones/48077-estudio-economico-america-
latina-caribe-2022-dinamica-desafios-la-inversion

9 Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (2022). “América Latina y Caribe: Políticas de igualdad de género 
y mercado de trabajo durante la pandemia” (Λατινική Αμερική και Καραϊβική: Πολιτικές ισότητας των 
φύλων και αγορά εργασίας στην περίοδο της πανδημίας). Σειρά Εργατικό Πανόραμα στη Λατινική Αμερική 
και την Καραϊβική 2022, Τεχνικό Σημείωμα. Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Διαθέσιμο εδώ: https://www.ilo.
org/americas/publicaciones/WCMS_838520/lang--es/index.htm 

10 Batthyány, K (2020). “Covid-19 y la crisis de cuidados”. En Bringel, B. y Pleyers G. (Ed). “Alerta 
global. Políticas, movimientos sociales y futuros en disputa en tiempos de pandemia”. Asociación 
Latinoamericana de Sociología (Λατινοαμερικανική Εταιρία Κοινωνιολογίας).

https://www.cepal.org/es/publicaciones/48077-estudio-economico-america-latina-caribe-2022-dinamica-desafios-la-inversion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/48077-estudio-economico-america-latina-caribe-2022-dinamica-desafios-la-inversion
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_838520/lang--es/index.htm
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ορισμένων από τα πιο καίρια σημεία ανισότητας της ευρύτερης 
περιοχής. Μια πρόσφατη έκθεση του Προγράμματος των Ηνω-
μένων Εθνών για την Ανάπτυξη υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι της 
Λατινικής Αμερικής βρίσκονται παγιδευμένοι μεταξύ της υψη-
λής ανισότητας και της χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης λόγω 
της συγκυρίας που δημιουργείται από τη συγκέντρωση εξουσί-
ας, τη συστημική βία και τις αναποτελεσματικές πολιτικές κοι-
νωνικής προστασίας που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις 11. Ένα 
τοπίο στο οποίο τα εμπόδια για την ανάπτυξη συνδυάζονται με 
τους κοινωνικούς φραγμούς και τους αντιδημοκρατικούς περι-
ορισμούς.

Υπό το ίδιο πρίσμα, υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι που απει-
λούν τη στερέωση των δημοκρατιών στην ευρύτερη περιοχή: 
η μείωση της ανοχής, η δυναμική διαχωρισμού εντός των πόλε-
ων, η απώλεια δημοκρατικών ελευθεριών στο όνομα της ασφά-
λειας, η ποινικοποίηση της μετανάστευσης, η άγνοια περί δια-
φορετικότητας ή οι διαμάχες που ξεσπούν τα τελευταία χρόνια 
ανάμεσα σε ελευθερίες όπως η θρησκευτική ελευθερία και η 
ελευθερία έκφρασης.

Αυτά τα υψηλά επίπεδα ανισότητας που συνεχίζουμε να 
εντοπίζουμε στο παρόν αποτελούν σαφή τροχοπέδη στην 
άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αναγνώριση της 
διαφορετικότητας, τη διεύρυνση της κοινωνίας των πολιτών, 
τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία.

Ξεχωρίζουμε ορισμένες από αυτές τις διαστάσεις των ανι-
σοτήτων οι οποίες, παρότι δεν είναι οι μόνες, χρίζουν ιδιαίτε-
ρης προσοχής εκ μέρους των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών σε μια διπλή προσπάθεια τόσο κατανόησής τους 
μέσω τεκμηριωμένων και στέρεων ερευνών, όσο και υπέρβα-
σής τους, μέσω της αλλαγής της θεώρησης και της δημόσιας 
υπευθυνότητας σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο:

Έμφυλη βία και ανισότητες: η θέση των γυναικών επιδεινώ-
νεται, καθώς εκτίθενται περισσότερο σε βία και σε ανισότητες 
στην πλειονότητα των χωρών της ευρύτερης περιοχής. Ταυτό-
χρονα, οι συντηρητικές και αντιδραστικές πολιτικές δυνάμεις 
που αυτοπροσδιορίζονται ως «αντιφεμινιστικές» και διώκουν 
αυτό που ονομάζουν «ιδεολογία φύλου» και ποινικοποιούν τη 
διαφορετικότητα, έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια.

Διαδικασίες πολιτικής αστάθειας: ενισχύουν τις ανισότη-
τες, ενώ ταυτόχρονα αποδυναμώνουν τις δημόσιες πολιτικές 
και τις δυνατότητες του κράτους, ενώ απειλούν την ανάπτυ-
ξη γνώσης και την ακαδημαϊκή ζωή στα πανεπιστήμια και τα 
ερευνητικά ιδρύματα, είτε μέσω πολιτικών περιορισμών της 
πνευματικής ελευθερίας και της επαγγελματικής άσκησης ή 

11 Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (2021). “Atrapa-
dos: Alta Desigualdad Y Bajo Crecimiento En América Latina Y El Caribe. 
Informe Regional de Desarrollo Humano 2021”; («Παγιδευμένοι: Υψηλή 
Ανισότητα και Χαμηλή Ανάπτυξη στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. 
Περιφερειακή Έκθεση Ανάπτυξης 2021»). Διαθέσιμο εδώ: https://www.undp.
org/es/latin-america/publications/informe-regional-de-desarrollo-humano-
atrapados-alta-desigualdad-y-bajo-crecimiento-en-america-latina-y-el-caribe

Πάνω από το μισό 
του πληθυσμού 
της Λατινικής Αμε-
ρικής ζει ακόμα σε 
συνθήκες φτώ-
χειας, ή είναι ευά-
λωτο και μπορεί να 
βυθιστεί σε αυτές. 
Η ευάλωτη μεσαία 
τάξη αντιπροσω-
πεύει το 40% του 
συνολικού πληθυ-
σμού της Λατινι-
κής Αμερικής, και 
η πλειονότητα των 
ατόμων που την 
αποτελούν εργάζε-
ται με ανεπίσημο 
τρόπο και δεν έχει 
κοινωνική ασφά-
λιση.

40%
ευάλωτη μεσαία τάξη

50%
ζει σε συνθήκες φτώχειας

‘‘

[...]

https://www.undp.org/es/latin-america/publications/informe-regional-de-desarrollo-humano-
https://www.undp.org/es/latin-america/publications/informe-regional-de-desarrollo-humano-
https://www.undp.org/es/latin-america/publications/informe-regional-de-desarrollo-humano-
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μέσω της μείωσης της χρηματοδότησής τους.
Περιβαλλοντική κρίση: οι λατινοαμερικάνικες κοινωνίες υποφέρουν άμεσα από τις 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Τα απο-
τελέσματα αυτής της κρίσης είναι ποικίλα, ετερογενή και βαθιά, ενώ επηρεάζουν ολό-
κληρο τον πλανήτη. Η περίπτωση της Αμαζονίας είναι ένα τραγικό παράδειγμα της περι-
βαλλοντικής κρίσης η οποία καταστρέφει οικοσυστήματα και τρόπους ζωής κοινωνιών 
και πολιτισμών.

Μετανάστευση και ανθρώπινη κινητικότητα: η ανθρώπινη κινητικότητα μέσω της 
μετανάστευσης είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο τεράστιας επίδρασης στη σύγχρονη 
πραγματικότητα. Οι οξυμένες κοινωνικές ανισότητες, η αύξηση της βίας, πολλές φορές 
μάλιστα της θεσμικής, οι βαθιές πολιτικές κρίσεις, η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 
διαβίωσης και ευκαιριών, μεταξύ άλλων, έχουν προκαλέσει μεγάλη αύξηση στον αριθμό 
των ατόμων και των κοινοτήτων που αποφασίζουν ή υποχρεώνονται να μεταναστεύσουν. 
Μπροστά σε μια τόσο περίπλοκη κατάσταση, η απάντηση των κρατών στα σημεία προέ-
λευσης αλλά και προορισμού έχει υπάρξει ανεπαρκής, καθώς περιλαμβάνουν κυρίως την 
ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων.

Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι διαστάσεις λειτουργούν με συνδυαστικό τρόπο, δημι-
ουργώντας μια ευαλωτότητα και επιδείνωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην πλει-
ονότητα των χωρών της ευρύτερης περιοχής. Αυτό ενισχύει τις καταστάσεις βίας που 
βιώνουν μεγάλα κομμάτια των κοινωνιών, με πιο εκτεθειμένες τις γυναίκες, τα παιδιά, 
τις νέες και τους νέους, τις μετανάστριες και τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τις 
προσφύγισσες, τα μέλη διαφόρων μειονοτήτων και τα θύματα διάφορων συγκρούσεων.

Αυτό το σταυροδρόμι μας υποχρεώνει να σκεφτούμε εναλλακτικούς τρόπους με βάση 
την κοινωνική υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. Δημόσιες πολιτικές συνολικές, με στέρεες 
βάσεις, για κάθε περιοχή, ενιαίες και αποτελεσματικές, ώστε να καταπολεμήσουμε τους 
κοινωνικούς μηχανισμούς που παράγουν ή διαιωνίζουν τις ανισότητες και να προχωρή-
σουμε προς μια άλλη ισότητα, που να αναγνωρίζει και να εκκινεί από τη διαφορετικότη-
τα12.

Ο ρόλος του Λατινοαμερικάνικου Συμβουλίου Κοινωνικών Επιστημών (CLACSO) σε 

12 Vommaro, P. (2020). “Durante y después de la pandemia: dimensiones sociales, políticas y 
económicas”. En Bringel, B. y Pleyers G. (Ed). “Alerta global. Políticas, movimientos sociales y futuros en 
disputa en tiempos de pandemia”. Asociación Latinoamericana de Sociología (Λατινοαμερικανική Εταιρία 
Κοινωνιολογίας).
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αυτή τη συγκυρία
Αυτές οι δυναμικές μας αναγκάζουν να ορίσουμε νέες θεσμικές ματιές οι οποίες θα 

διευκολύνουν την αναγνώριση προτάσεων και δραστηριοτήτων που θα συνεισφέρουν 
στον σχηματισμό, τη μελέτη και την έρευνα των θεματολογιών αυτών που θα επηρεάζουν 
την ερμηνεία των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι σημερινές 
και μελλοντικές κοινωνίες της ευρύτερης περιοχής μας.

Για αυτό είναι απαραίτητο:
Η θεμελίωση ερευνητικών δικτύων βασισμένων στις αποδείξεις που επιτρέπουν τη 

μελέτη, την ερμηνεία και τη διαμόρφωση της πραγματικότητας.
Η οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επιστημονικού 

και πνευματικού πεδίου με τις δημόσιες πολιτικές και τα κοινωνικά κινήματα με στόχο 
την άρθρωση κοινωνικά αποτελεσματικών λύσεων.

Η ενίσχυση και η προώθηση της έρευνας και των εργασιακών συνθηκών των ερευ-
νητών, πάνω από όλα στις χώρες εκείνες που εμφανίζουν σχετικά μικρότερη ανάπτυξη 
των κοινωνικών επιστημών ή όπου επικρατούν εύθραυστες ή ασταθείς οικονομικές και 
πολιτικές συνθήκες.

Η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων με προτεραιότητα τόσο τις περιοχές με λιγότερο 
αναπτυγμένο ακαδημαϊκό πεδίο όσο και τις νέες γενιές και τον διάλογο μεταξύ γενεών, 
αλλά και τις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες με μειωμένες ικανότητες πρόσβασης σε 
πόρους απαραίτητους για την επιστημονική και πνευματική εργασία.

Η ενίσχυση των δυνατοτήτων επιστημονικής και ακαδημαϊκής ανάπτυξης των ομάδων 
με μειωμένες ευκαιρίες: νεαρές γυναίκες, μαύρους/ες και άτομα αφρικανικής καταγωγής, 
αγρότες και αγρότισσες, ιθαγενείς, νέες και νέους από λαϊκά αστικά περιβάλλοντα, και 
άλλες.

Η υπεράσπιση και η εμβάθυνση της ελεύθερης πρόσβασης και του εκδημοκρατισμού 
της γνώσης με πραγματική έμφαση στην ανοιχτή επιστήμη, και την ελεύθερη και μη 
εμπορευματοποιημένη πρόσβαση στη γνώση.

Η προώθηση των διαλόγων μεταξύ Νότου-Βορρά και Νότου-Νότου με μια συγκριτική 
σκοπιά, ανταλλάσσοντας έτσι γνώσεις και εμπειρίες και κατασκευάζοντας εργαλεία τα 
οποία θα συνεισφέρουν στην υπερπήδηση των δομικών και συγκυριακών περιστάσεων 
που βιώνουν οι συγκεκριμένες περιοχές.

Η κατασκευή στέρεων κριτηρίων ακαδημαϊκής και επιστημονικής αξιολόγησης τα 
οποία να λειτουργούν ως εναλλακτικές απέναντι στα κυρίαρχα μοντέλα που δεν συμβάλ-
λουν στην ανάπτυξη των επιστημονικών και πνευματικών κοινοτήτων της ευρύτερης 
περιοχής.

Μπροστά σε αυτό το δαιδαλώδες τοπίο, το CLACSO αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημα-
σία, ως δίκτυο δικτύων, το οποίο μέσω μιας ματιάς πληθωρικής, συμπεριληπτικής, ανε-
κτικής, που σέβεται τις διαφορές, και με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, 
τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, θα διαδραματίζει κομβικό ρόλο απεικονίζοντας την 
πραγματικότητα, αναλύοντας τις συνέπειές της και συμβάλλοντας στο να συλλάβουμε 
και να επιδιώξουμε νέες προοπτικές.
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Ή ΒΡΑΖΙΛΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΉΝ 
ΝΙΚΉ ΤΌΥ 
ΛΌΥΛΑ
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Ή ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΉ ΝΙΚΉ ΤΌΥ ΛΌΥΛA 
ΚΏΣΤΑΣ ΔΌΥΖΙΝΑΣ1 

Έφτασα στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 20 Σεπτεμβρίου 2022. Είμαι επισκέπτης καθηγητής 
στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο και στο PUC-Rio εδώ και δέκα χρόνια. Η ένταση στην 
Κοπακαμπάνα και την Ιπανέμα, τις εμβληματικές παραλίες της πόλης, ήταν μεγάλη. Στη 
μεγάλη καρναβαλική πορεία που οργάνωσε το Κόμμα των Εργατών (ΚΕ) την Κυριακή 
πριν τον πρώτο γύρο των Προεδρικών εκλογών το μόνο ερώτημα ήταν αν ο Λούλα θα 
εκλεγεί πρόεδρος από την πρώτη Κυριακή ή αν θα υπάρξουν επαναληπτικές εκλογές στο 
τέλος του μήνα. Ο φόβος για το τι μπορούσε να γίνει μετά ήταν μεγάλος. Ο Μπολσονάρο, 
πρώην υψηλόβαθμος στρατιωτικός, απειλούσε να μιμηθεί τον Τραμπ και να αμφισβητή-
σει το αποτέλεσμα, και άφηνε να εννοηθεί ότι μπορεί να γίνει στρατιωτικό πραξικόπημα 
αν χάσει. Έχει άλλωστε ισχυρούς υποστηρικτές στον στρατό.

Η καρναβαλική πορεία σε κεντρικό πάρκο της πόλης αποτελούσε την κεντρική εκδή-
λωση του ΚΕ. Πολύχρωμα άρματα, κοστούμια και ορχήστρες, τραγούδια και σημαίες. Οι 
«Λουλίστας» με δεκάδες αυτοκόλλητα στα ρούχα τους κρατούσαν σημαίες με τον Λούλα 
και τους υποψήφιους του αριστερού συνασπισμού για πολιτειακούς κυβερνήτες, πολι-
τειακούς και ομοσπονδιακούς βουλευτές. Ο αριθμός 13 κυριαρχούσε. Η ψηφοφορία είναι 
ηλεκτρονική, τα αποτελέσματα ανακοινώνονται μία ώρα μετά το κλείσιμο της κάλπης. 
Οι υποψήφιοι έχουν έναν αριθμό στην οθόνη, το 13 είναι ο τυχερός αριθμός τού Λούλα 
στις έξι εκλογές που ήταν υποψήφιος.

Η πορεία προχωρούσε σαν φίδι. Το κάθε άρμα παρουσίαζε μια ιστορία ή μια εικόνα 
γι’ αυτά που είχε κάνει ο Λούλα στη διπλή προεδρική θητεία του. Στις δικές μας μεγάλες 
κομματικές εκδηλώσεις οι οπαδοί είναι κομπάρσοι, ο ρόλος τους παθητικός. Χειροκρο-
τούν τον ηγέτη, φωνάζουν συνθήματα, πρέπει η συγκέντρωση να είναι πιο εντυπωσιακή 
από του αντιπάλου. Εδώ όμως δεν υπήρχαν λόγοι και ζητωκραυγές. Οι συμμετέχοντες 
έφτιαχναν την «παράσταση». Τραγουδούσαν, έκαναν μικρά θεατρικά, αυτοσχεδίαζαν, 
παρουσίαζαν τις προσδοκίες τους. Το μόνο κοινό σύνθημα ήταν «Fora Bolsonaro - Έξω 
ο Μπολσονάρο». Τέτοιες πρακτικές οδήγησαν στις «συλλογικές υποψηφιότητες» που 
εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις εκλογές. Πολλοί υποψήφιοι κατέβαιναν μαζί για 
μία θέση και υπόσχονταν να μοιραστούν γνώσεις, δεξιότητες και καθήκοντα. Οι κοινές 
υποψηφιότητες ήταν από αριστερές συλλογικότητες. Δέκα νέοι κατέβαιναν ως «Νεολαία 
Λούλα», πέντε Αφρο-Βραζιλιάνες φεμινίστριες είχαν σύνθημα «Δώστε μία ψήφο, πάρτε 
πέντε μαύρες γυναίκες». «Χακάρουμε» το πολιτικό σύστημα, μου είπε μια ΛΟΑΤΚΙ ακτι-
βίστρια. «Μία θα εκλεγεί, αλλά η εντολή θα είναι συλλογική».

Στις προεδρικές εκλογές παίχτηκε το μέλλον της Βραζιλίας. Ο Λούλα πήρε 48% στον 
πρώτο γύρο, ο Μπολσονάρο 43%. Στον δεύτερο, ο Λούλα κέρδισε με 50,90%. Μεγάλη 
νίκη για έναν πολιτικό που μόλις πριν ένα χρόνο ήταν φυλακή και εθεωρείτο πολιτικά 
τελειωμένος. Ο Λούλα, εργάτης μετάλλου και συνδικαλιστής, έγινε γνωστός ως ηγέτης 
απεργιών στην διάρκεια της δικτατορίας. Αργότερα ως αρχηγός του αριστερού ΚΕ ήταν 
υποψήφιος Πρόεδρος τρεις φορές και εξελέγη την τέταρτη. Tο περιορισμένο κοινωνι-
κό κράτος θεμελιώθηκε στη διάρκεια της προεδρίας του και τα περίφημα προγράμματα 
πρόνοιας (bolsa familia) έβγαλαν σαράντα εκατομμύρια από την απόλυτη φτώχεια. Τα 
χρόνια του Λούλα το ΑΕΠ αυξανόταν κατά μέσο όρο 4,5%, τα τελευταία οκτώ βρίσκεται 
στο -0,1%. 

Ο Μπαράκ Ομπάμα χαρακτήρισε τον Λούλα τον «πιο δημοφιλή πολιτικό στον κόσμο». 

1 Ο Κώστας Δουζίνας είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου και πρόεδρος Δ.Σ. 
του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς
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Αλλά το Βραζιλιάνικο κατεστημένο δεν τον συμπάθησε. 
Λίγους μήνες πριν τις εκλογές του 2018, με τον Λούλα να 
προηγείται του Μπολσονάρο 15%, ο δικαστής, και φανατι-
κός διώκτης του Λούλα, Σέργιο Μόρο τον καταδίκασε για 
ξέπλυμα χρήματος. Χωρίς πολιτικά δικαιώματα, ο Λούλα 
δεν ήταν υποψήφιος και ο Μπολσονάρο εξελέγη. Πρώτη 
πράξη του ήταν να διορίσει τον Μόρο υπουργό Δικαιοσύ-
νης. Το 2021, μετά από 580 ημέρες στη φυλακή, το Ανώτα-
το Δικαστήριο ακυρώνει την καταδίκη ως πλήρως αβάσιμη, 
και βρίσκει ότι οι δικαστές μερολήπτησαν κατά του Λού-
λα σε συνεννόηση με τους εισαγγελείς. Παρά τις συνεχείς 
διαβεβαιώσεις περί κράτους δικαίου, η δικαστική εξουσία 
παντού συντάσσεται με τα συμφέροντα του καπιταλισμού 
όταν η κυριαρχία του κινδυνεύει. 

«Ό Τραμπ των Τροπικών»

Ο Μπολσονάρο είναι πιθανά ο χειρότερος πολιτικός 
στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Γελοία καρικατούρα 
του Τραμπ και φανατικός θαυμαστής του Όρμπαν συνδυά-
ζει τον μισογυνισμό, με ρατσισμό, ομοφοβία και μοχθηρία. 
Το σύνθημα του, γνωστό και σ’ εμάς, είναι ‘Θεός, οικογέ-
νεια, πατρίδα’. Αλλά έχει επιτεθεί επανειλημμένα σε γυναί-
κες δημοσιογράφους, είπε σε γερουσιαστή ότι δεν μπορού-
σε να είναι «βιαστής» όπως τον είχε κατηγορήσει γιατί «δεν 
αξίζει να την βιάσει, δεν είναι ωραία.» «Έχω πέντε παιδιά», 
περηφανεύεται «τα τέσσερα αγόρια, είχα όμως μια αδυνα-
μία και το πέμπτο βγήκε κορίτσι». Η πλήρης αποτυχία του 
στην πανδημία κόστισε την ζωή σε 700.000 Βραζιλιάνους. 
Αποκαλούσε τον κορονοϊό ήπια γρίπη, προωθούσε ψεύτι-
κες θεραπείες, δεν επέβαλε περιορισμούς και έλεγε ότι ο 
εμβολιασμός θα έβγαζε γένια στις γυναίκες και θα κάνει 
τους άνδρες κροκόδειλους. 

Ό «νεοφιλελευθερισμός από τα κάτω»

Η νίκη του Λούλα ήταν πικρή. Οι δημοσκοπήσεις του έδι-
ναν προβάδισμα 15% στον πρώτο γύρο και 5% στον δεύτε-
ρο. Ο κόσμος ήταν σίγουρος ότι η χώρα θα απαλλαχθεί από 
τον άνθρωπο που αντιπροσώπευε τα τρία Β: bible, beef and 
bullets - Βίβλος, κτηνοτροφία και όπλα. Οι πανηγυρισμοί 
είχαν αρχίσει πριν τα αποτελέσματα της πρώτης Κυρια-
κής που την πέρασα με φίλους - στελέχη της εκστρατείας 
του Λούλα. Αλλά το βράδυ των εκλογών πολλοί αριστεροί 
έκλαιγαν. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συγγενείς και φίλοι 
μου ψήφισαν αυτό το τέρας» μου είπε μια φίλη. «Φαίνεται 
ότι δεν ξέρουμε καλά την χώρα μας», πρόσθεσε άλλη. Το 
43% του Μπολσονάρο, η νίκη των συμμάχων του σε 19 από 
τις 27 έδρες της Γερουσίας, καθώς και η ισχυρή παρουσία 

Λίγους μήνες πριν 
τις εκλογές του 
2018, με τον Λούλα 
να προηγείται του 
Μπολσονάρο 15%, ο 
δικαστής, και φανα-
τικός διώκτης του 
Λούλα, Σέργιο Μόρο 
τον καταδίκασε για 
ξέπλυμα χρήματος. 
Χωρίς πολιτικά 
δικαιώματα, ο Λούλα 
δεν ήταν υποψήφιος 
και ο Μπολσονάρο 
εξελέγη. Πρώτη 
πράξη του ήταν να 
διορίσει τον Μόρο 
υπουργό Δικαιοσύ-
νης. Το 2021, μετά 
από 580 ημέρες στη 
φυλακή, το Ανώτατο 
Δικαστήριο ακυρώ-
νει την καταδίκη ως 
πλήρως αβάσιμη, 
και βρίσκει ότι οι δι-
καστές μερολήπτη-
σαν κατά του Λούλα 
σε συνεννόηση με 
τους εισαγγελείς. 
Παρά τις συνεχείς 
διαβεβαιώσεις περί 
κράτους δικαίου, η 
δικαστική εξουσία 
παντού συντάσσεται 
με τα συμφέροντα 
του καπιταλισμού 
όταν η κυριαρχία 
του κινδυνεύει. 

‘‘
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του στην Βουλή μεγάλωσαν την απο-
γοήτευση. Στον δεύτερο γύρο νέα 
αποτυχία των δημοσκόπων, νέα άνο-
δος του Μπολσονάρο που έφτασε το 
49%. 

Πως έφτασε ο Μπολσονάρο σ’ 
αυτά τα απρόσμενα αποτελέσματα; 
Τι μπορούμε να μάθουμε από την πι-
κρή νίκη του Λούλα; Οι εκλογές έδει-
ξαν την διάβρωση των θεσμών στην 
εποχή του Μπολσονάρο. Διέθεσε ένα 
«μυστικό προϋπολογισμό» R 46,2 δις. 
για χρήση από τους Γερουσιαστές χω-
ρίς καμιά εποπτεία. Χρησιμοποίησε 
τις υπηρεσίες ασφαλείας και διόρισε 
6.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων σε κυβερνητικές 
θέσεις. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων έκανε ότι 
μπορούσε για να δυσκολέψει την κυκλοφορία των οπαδών του Λούλα τη μέρα των 
εκλογών.

Η προεκλογική εκστρατεία του Μπολσονάρο ήταν τοξική. Στην διάρκεια της πανδη-
μίας, έδωσε για μικρό διάστημα 600 reais (120 ευρώ) τον μήνα σε φτωχές οικογένειες. Σε 
μια χώρα όπου, κατά την Oxfam, τριάντα τρία εκατομμύρια Βραζιλιάνοι πεινάνε το επί-
δομα ανέβασε την δημοτικότητα του. Στα προεκλογικά debates ο Μπολσονάρο υποσχέ-
θηκε να ανεβάσει σημαντικά τον κατώτατο μισθό παρ’ ότι δεν έχει προβλέψει την αύξηση 
στον προϋπολογισμό. Παράλληλα με την επιχείρηση εξαγοράς ψήφων, ο Μπολσονάρο 
δημιούργησε αμφιβολίες για την εκλογική διαδικασία, έλεγε ότι θα αρνιόταν να αναγνω-
ρίσει τη νίκη του Λούλα και υποσχόταν να «εξαφανίσει τους αριστερούς από την δημόσια 
ζωή». Στο κλίμα βίας που καλλιέργησε, δολοφονήθηκαν ο δημοσιογράφος Ντομ Φίλιπς, 
ο Μπρούνο Περέιρα, ιθαγενής εμπειρογνώμονας του Αμαζονίου, και τέσσερις οπαδοί του 
Λούλα. Ο Αμαζόνιος, «τα πνευμόνια της Γης», έχει ζωτική σημασία για το παγκόσμιο κλίμα 
και τη βιοποικιλότητα. Αλλά για τον Μπολσονάρο οι υποστηρικτές του τροπικού δάσους 
είναι εχθροί. ‘Έτσι επέτρεψε την υλοτόμηση και ανέχτηκε τις πυρκαγιές για να χρησιμο-
ποιήσουν οι φίλοι του την καμένη γη για κτηνοτροφία, καλλι-
έργεια σόγιας και τουρισμό. Αυτά οδήγησαν τον Αμαζόνιο 
σε οριακό σημείο. Τον Σεπτέμβριο μόνο, οι πυρκαγιές 
εκτοξεύτηκαν στα ψηλότερα επίπεδα της τελευταί-
ας δεκαετίας καθώς οι εμπρηστές εκμεταλλεύτη-
καν την τελευταία ευκαιρία να αρπάξουν γη. 

Ο Μπολσονάρο και η ακροδεξιά έχουν εντυ-
πωσιακή επικοινωνιακή υπεροχή. Οι Ευαγγε-
λικές εκκλησίες, που έχουν τριάντα εκατομ-
μύρια μέλη και αντιτίθενται στις αμβλώσεις 
και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και προωθούν 
την οπλοκατοχή, παρουσίασαν τις εκλογές 
ως «ιερό αγώνα». Το ίδιο κάνει το μεγάλο κε-
φάλαιο και οι γκάγκστερς που ελέγχουν την 
διακίνηση ναρκωτικών και τις φαβέλες. Τα 
κατεστημένα ΜΜΕ από την άλλη, απηυδισμέ-
να από την εικόνα της χώρας ως διεθνούς παρία 
κράτησαν ουδέτερη στάση στις πρώτες εκλογές 
και τώρα φαίνεται να κλίνουν προς τον Λούλα. Αλλά 

Παράλληλα με 
την επιχείρηση εξαγοράς 

ψήφων, ο Μπολσονάρο δημιούρ-
γησε αμφιβολίες για την εκλογική 

διαδικασία, έλεγε ότι θα αρνιόταν να 
αναγνωρίσει τη νίκη του Λούλα και υπο-
σχόταν να «εξαφανίσει τους αριστερούς 

από την δημόσια ζωή». Στο κλίμα βίας που 
καλλιέργησε, δολοφονήθηκαν ο δημο-

σιογράφος Ντομ Φίλιπς, ο Μπρούνο 
Περέιρα, ιθαγενής εμπειρογνώμονας 

του Αμαζονίου, και τέσσερις οπα-
δοί του Λούλα.

‘‘
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οι αιτίες πηγαίνουν πολύ βαθύτερα.
Η επιτυχία της ακροδεξιάς ξεκινάει με την οικονομική κρίση που ξέσπασε στο τέλος 

της πρώτης θητείας της Ντίλμα Ρούσεφ, διαδόχου του Λούλα στην Προεδρία, και προκά-
λεσε τον πρόωρο τερματισμό της δεύτερης θητείας της. Οι συνταξιοδοτικές, εργασιακές 
και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν έκαναν ακόμη δυσχερέστερη την υπε-
ράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων. Όσοι βγήκαν από τη φτώχεια επί της Προεδρίας 
του Λούλα ήθελαν να συνεχισθεί η βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Αλλά η ύφεση 
του 2015 ανέτρεψε το σχέδιο του ΚΕ για «ενσωμάτωση μέσω της κατανάλωσης». Η οικο-
νομική δυσπραγία και σκάνδαλα διαφθοράς αποξένωσαν το ΚΕ από τα λαϊκά στρώματα.

Εμφανίζεται λοιπόν ένα παράδοξο που το παρατηρούμε και στην Ευρώπη. Η υποαπα-
σχόληση, η ελαστική εργασία, ο περιορισμός τού έτσι κι αλλιώς καχεκτικού κοινωνικού 
κράτους επανασημασιοδοτήθηκαν ως απαραίτητα συστατικά της προσωπικής ελευθερί-
ας, της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού. Η αγορά εμφανίζεται ως ο μηχανι-
σμός που επιτρέπει στους ανθρώπους να κερδίσουν την αυτοεκτίμηση τους. Παράλληλα 
η δεξιά παρουσιάζει τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις βάσει φυλής, φύλου, θρησκείας 
ή τάξης ως υπεράσπιση της πατρίδας, της οικογένειας και του χριστιανισμού. Πολλοί 
που είχαν βγει από τη φτώχεια με τις κοινωνικές πολιτικές του ΚΕ άρχισαν να θεωρούν 
την κοινωνική τους πρόοδο ατομικό επίτευγμα και να κατηγορούν τις πολιτικές που τους 
είχαν βοηθήσει όταν επεκτείνονταν σε άλλα φτωχά στρώματα. 

Η Αργεντινή κοινωνιολόγος Veronica Gago έχει χαρακτηρίσει αυτή την ιδεολογική 
θέση «νεοφιλελευθερισμό από τα κάτω». Άνθρωποι που αγωνίζονται για την επιβίωση 
στο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από νεοφιλελεύθερες πολιτικές αντιλαμβάνονται 
τον εαυτό τους ως «μικροεπιχειρήσεις», που ανταγωνίζονται στην αγορά για τις βασικές 
τους ανάγκες. Η δυσπραγία είναι αποτέλεσμα της δικιάς τους ευθύνης. Έτσι έχουμε μια 
σύγκλιση του νεοφιλελευθερισμού «από τα πάνω» με αυτόν «από τα κάτω» και τη δημι-
ουργία ενός ενιαίου κοινωνικού χώρου ανταγωνισμού στον οποίο πρέπει να επιδιωχθεί η 
οικονομική επιβίωση και η επιτυχία. Οι βασικές θέσεις είναι ίδιες παντού. Το κράτος δεν 
πρέπει να ασχολείται με τις οικονομικές ανισότητες. Αλλά ανέχεται την άσκηση εξουσίας 
και βίας από την αστυνομία και τους πολίτες όπου μπορούν, στη γυναίκα, τα παιδιά τους, 
τις καταπιεσμένες μειονότητες. Δημιουργείται μια λογική «εξίσωσης προς τα κάτω». 
Όσοι υποφέρουν θέλουν οι συνθήκες που τους καταπιέζουν να επεκταθούν και να επιβλη-
θούν σε όλους. Αυτό δεν ισχύει βέβαια για τους πλούσιους και ισχυρούς στις τάξεις των 
οποίων φιλοδοξούν να ενταχθούν. Έτσι ο Μπολσονάρο εμφανίζεται ως σύμβολο σκληρής 
πειθαρχίας και καταστολής αλλά και οικονομικού φιλελευθερισμού. Λειτουργεί στα όρια 
της ηθικής και του νόμου και δεν υπόκειται στους ίδιους κανόνες όπως οι άλλοι. 

Εμφανίζεται λοιπόν ένα παράδοξο που το παρατηρούμε και στην Ευρώπη. Η 
υποαπασχόληση, η ελαστική εργασία, ο περιορισμός τού έτσι κι αλλιώς καχε-
κτικού κοινωνικού κράτους επανασημασιοδοτήθηκαν ως απαραίτητα συστα-
τικά της προσωπικής ελευθερίας, της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνι-
σμού. Η αγορά εμφανίζεται ως ο μηχανισμός που επιτρέπει στους ανθρώπους 
να κερδίσουν την αυτοεκτίμηση τους. Παράλληλα η δεξιά παρουσιάζει τις 
προκαταλήψεις και τις διακρίσεις βάσει φυλής, φύλου, θρησκείας ή τάξης ως 
υπεράσπιση της πατρίδας, της οικογένειας και του χριστιανισμού.

‘‘
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Ό Λούλα

Η προεκλογική εκστρατεία του ΚΕ ήταν πε-
ρίεργη, στηρίχτηκε σχεδόν αποκλειστικά στον 
Λούλα. Το όνομα και η εικόνα του υπήρχαν παντού 
χωρίς ένα σαφές μανιφέστο ή πρόγραμμα. Τα αρι-
στερά, κεντροαριστερά και κεντρώα κόμματα 
που τον υποστήριξαν δεν προώθησαν τις θέσεις 
τους. Έτσι εξηγείται το χάσμα μεταξύ των καλών 
αποτελεσμάτων του Λούλα και των απογοητευτι-
κών στις άλλες εκλογές που θα κάνουν τον μελ-
λοντικό Πρόεδρο να έχει συνεχείς μάχες με την 
Γερουσία. Αλλά το πρόβλημα είναι γενικότερο. 
Φαίνεται ότι η Αριστερά δεν καταλαβαίνει και δεν 
συνομιλεί δημιουργικά με την κοινωνία. Η μαγική 
παρουσία του Λούλα και η κραυγή Fora Bolsonaro 
απέτρεψαν την καταστροφή. Ο Λούλα υπενθύμιζε 
στα προεκλογικά debates την τεράστια βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου των φτωχότερων στρωμά-
των στην διάρκεια της προεδρίας του. Τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια, το ΚΕ θα επιδιώξει την ανακού-
φιση της φτώχειας αλλά χωρίς τα έσοδα από τα 
ορυκτά της προηγούμενη προεδρίας. Ο Λούλα θα 
προωθήσει δομικές μεταρρυθμίσεις που θα αλλά-
ξουν την ισορροπία των κοινωνικών δυνάμεων. 
Η διπλή απειλή της κλιματικής αλλαγής και της 
ακροδεξιάς σημαίνει ότι δεν πρέπει η κυβέρνηση 
του ΚΕ να αποδεχτεί τους περιορισμούς του ΔΝΤ 
και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο Λούλα μπορεί 
να γίνει ο ηγέτης στον «νέο ροζ κύμα» που κατα-
κλύζει την Λατινική Αμερική. Η Βραζιλία ηγετική 
δύναμη στον αγώνα για να σωθεί ο Αμαζόνιος και 
ο πλανήτης.

Αλλά η άνοδος της ακροδεξιάς στην Βραζιλία, 
την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Αμερική, απαιτούν 
από την Αριστερά να γυρίσει στο τραπέζι της θεω-
ρητικής συζήτησης και ανάλυσης, να εξετάσει τις 
δογματικές της βεβαιότητες, να ξανασχεδιάσει το 
όραμα και την πολιτική της στρατηγική. Διαφορε-
τικά θα μιλάει μόνο στο δικό της ακροατήριο ενώ 
η κοινωνία θα συμβιβάζεται με τους Μπολσονάρο 
κ αι τους Μητσοτάκηδες. 

Η προεκλογική εκστρατεία 
του ΚΕ ήταν περίεργη, στη-
ρίχτηκε σχεδόν αποκλειστι-
κά στον Λούλα. Το όνομα 
και η εικόνα του υπήρχαν 
παντού χωρίς ένα σαφές 
μανιφέστο ή πρόγραμμα. 
Τα αριστερά, κεντροαρι-
στερά και κεντρώα κόμμα-
τα που τον υποστήριξαν δεν 
προώθησαν τις θέσεις τους. 
Έτσι εξηγείται το χάσμα 
μεταξύ των καλών αποτε-
λεσμάτων του Λούλα και 
των απογοητευτικών στις 
άλλες εκλογές που θα κά-
νουν τον μελλοντικό Πρόε-
δρο να έχει συνεχείς μάχες 
με την Γερουσία. Αλλά το 
πρόβλημα είναι γενικότερο. 
Φαίνεται ότι η Αριστερά 
δεν καταλαβαίνει και δεν 
συνομιλεί δημιουργικά με 
την κοινωνία. 

‘‘
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ΧΏΡΙΣ ΤΌΝ ΦΌΒΌ ΤΌΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ1  
MÔNICA DIAS MARTINS2

Στο έγγραφο «Projeto de Nação, Cenários Prospectivos Brasil 2035», που δημοσιεύ-
τηκε από το Ινστιτούτο Sagres και το Ινστιτούτο General Vilas Boas τον Φεβρουάριο του 
2022, η Βραζιλία, ωραιοποιημένη από τον στρατό, είναι μια κοινότητα χωρίς ρωγμές, ένα 
μονολιθικό έθνος χωρίς αυτόχθονες, μαύρους, φτωχούς. Καμία προσοχή δεν δόθηκε σε 
εμάς τις γυναίκες που αντιπροσωπεύουμε το 51,7% του πληθυσμού της Βραζιλίας, σύμ-
φωνα με στοιχεία από την Απογραφή του πληθυσμού του 2010. Η σιωπή και ο αποκλει-
σμός της συντριπτικής πλειοψηφίας εκείνων που αποτελούν το έθνος υποδηλώνει μια 
αυξανόμενη νεοσυντηρητική στάση.

Το κείμενο έχει έντονο πατριαρχικό, σεξιστικό και ομοφοβικό περιεχόμενο. Η απουσία 
των γυναικών από τους στόχους και τις κατευθυντήριες γραμμές αποκαλύπτει έναν θηλυ-
κό ιδεότυπο βασισμένο στη θρησκευτική ηθική, την παραδοσιακή πυρηνική και ετεροκα-
νονική οικογένεια και τις παραδοσιακές αξίες αναφορικά με το φύλο. Η λέξη «γυναίκα», 
σπάνια στα επίσημα έγγραφα, έχει αντικατασταθεί από τη λέξη «οικογένεια» σαν να είναι 
συνώνυμη.

Όσο για τα χιλιάδες άτομα με διαφορετικούς τύπους σεξουαλικού προσανατολισμού, 
η ασέβεια συνοψίζεται στον παραλογισμό του να μην αναγνωρίζουν την ύπαρξή τους και 
την ενεργή συμμετοχή τους στην εθνική κοινότητα. Οι απειλές για τα δικαιώματα των γυ-
ναικών βαθαίνουν στο ιδεολογικό πεδίο, υποδαυλίζοντας τον μισογυνισμό, τα αισθήματα 
αποστροφής, την περιφρόνηση και το μίσος κατά των γυναικών. Τέτοιες ιδέες εγγυώ-
νται την ατιμωρησία και προκαλούν εγκληματικές πρακτικές όπως τη γυναικοκτονία, της 
οποίας το ποσοστό στη Βραζιλία είναι 4,8 για κάθε 100.000 γυναίκες - το πέμπτο μεγαλύ-
τερο στον κόσμο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας - και την άρνηση της 
άμβλωσης σε θύματα σεξουαλικής βίας.

Εθνική συνοχή και συλλογικό πατριωτικό αίσθημα

Το έθνος που θα συγκροτούνταν πλήρως το 
2035 θα είχε ένα συντηρητικό και εξελικτικό 
προφίλ και θα βασιζόταν σε ένα φιλελεύθερο 
οικονομικό μοντέλο με κοινωνική ευθύνη και 
επιτυχημένες εκπαιδευτικές στρατηγικές, για 
να αποφευχθεί η διείσδυση ριζοσπαστικών 
ιδεολογιών. Ο πατριωτισμός θα μετρίαζε τον 
εσωτερικό διχασμό, ιδιαίτερα στις ιδεολογι-
κές, εθνικές και θρησκευτικές του αποχρώ-
σεις, με θετικές επιπτώσεις για την πολιτική 
και κοινωνική σταθερότητα και τη διεθνή προ-
βολή της Βραζιλίας.

Σε αυτό το πλασματικό σενάριο δεν γίνεται 
αναφορά στον καταμερισμό της εργασίας με βάση 

1 Μετάφραση από τα αγγλικά: Ελένη Γκρίνγουδ.

2 Η Μόνικα Ντίας Μάρτινς είναι καθηγήτρια στο UECE (Βραζιλία), συντονίστρια της ερευνητικής 
ομάδας Observatory of Nationalities και εκδότρια του περιοδικού World Tensions.

Το κείμενο έχει 
έντονο πατριαρχικό, σε-

ξιστικό και ομοφοβικό περιεχό-
μενο. Η απουσία των γυναικών από 

τους στόχους και τις κατευθυντήριες 
γραμμές αποκαλύπτει έναν θηλυκό ιδεό-
τυπο βασισμένο στη θρησκευτική ηθική, 
την παραδοσιακή πυρηνική και ετεροκα-
νονική οικογένεια και τις παραδοσιακές 

αξίες αναφορικά με το φύλο. Η λέξη 
«γυναίκα», σπάνια στα επίσημα έγ-

γραφα, έχει αντικατασταθεί από 
τη λέξη «οικογένεια» σαν να 

είναι συνώνυμη.

‘‘
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το φύλο, δηλαδή στον τρόπο οργάνωσης της παραγωγικής 
εργασίας με βάση την κοινωνική σχέση μεταξύ των φύλων 
σύμφωνα με δύο αρχές: τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων 
(άνδρας - γυναίκα) και την ιεράρχηση της εργασίας (αυτή του 
άνδρα «αξίζει περισσότερο» από αυτή της γυναίκας). Αυτή εί-
ναι η περίπτωση της οικιακής βοηθού, μιας επαγγελματικής 
κατηγορίας που απασχολεί κυρίως γυναίκες στη Βραζιλία: 5,7 
εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 3,9 εκατομμύρια ήταν μαύρες, 
και μόνο το 28,3% έχει μια υπογεγραμμένη άδεια εργασίας και 
εγγυημένα εργασιακά δικαιώματα3.

Το φιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο ιδιαίτερα υποβάλλει 
τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες σε επισφάλεια και 
αφάνεια (εκτός από τους οικιακούς εργάτες και εργάτριες, και 
τους εξωτερικούς συνεργάτες και συνεργάτιδες στον αγροτι-
κό τομέα, την υγεία, την καθαριότητα, την εκπαίδευση κ.λπ.), 
οι οποίες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Η δευτερεύουσα 
θέση τους εμποδίζει τη δίκαιη αμοιβή για περίπου 28,9 εκατομ-
μύρια νοικοκυριά4. Ο αριθμός των νοικοκυριών με επικεφαλής 
γυναίκες αυξήθηκε από 23% το 1995 σε 40% το 2015. Για τους 
στρατιωτικούς ιθύνοντες του εθνικού σχεδίου, αυτή η πραγμα-
τικότητα δεν συνυπολογίζεται, και καθώς οι φιλοδοξίες μιας 
κοινωνίας καταπνίγονται από την ανεργία και την πείνα, ανα-
πτύσσουν έναν επιθετικό πατριωτικό λόγο.

Υπόσχονται να εξαλείψουν τις «πολιτιστικές αντι-αξίες» 
και το κράτος πρόνοιας, ενώ ασπάζονται τη φιλελεύθερη σκέ-
ψη και τον «εξελικτικό συντηρητισμό», αλλά προσπερνούν 
τις μεθόδους για την καταπολέμηση των λεγόμενων ριζοσπα-
στικών ομάδων. Λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές της ση-
μερινής κυβέρνησης (2019-2022), δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 

θα γίνει με μέτρα που σχετίζονται με την απελευθέρωση της οπλοφορίας, τη μεταφορά 
δημοσίων πόρων στους λομπίστες των ευαγγελικών ηγετών και αλλαγές στην πολιτική 
της οριοθέτησης της γης των αυτοχθόνων, επιπρόσθετα με τη στρεβλή κατάργηση των 
δημόσιων πολιτικών για τις γυναίκες, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και 
της καταπολέμησης της βίας.

Όσον αφορά τον στόχο της «προώθησης του συλλογικού αισθήματος του έθνους και 
της διάσωσης της εθνικής ταυτότητας», το έγγραφο τονίζει τα ακόλουθα εμπόδια στην 
εθνική συνοχή: ριζοσπαστικές ιδέες, πολιτιστική επανάσταση και απουσία πατριωτι-
σμού. Δεν υπάρχουν αναφορές σε πολιτικά κόμματα, δημοκρατικές διαδικασίες, εκλογές 
και έμφυλη πολιτική βία. Οι γυναίκες ψηφοφόροι, οι υποψήφιες και οι εκλεγμένες σε 
δημόσια αξιώματα αντιμετωπίζονται με ασέβεια, φιμώνονται, ακόμη και δολοφονούνται, 
όπως συνέβη με τη δημοτική σύμβουλο Μαριέλ Φράνκο το 2018.

Τουρισμός

Το έγγραφο παραλείπει το γεγονός ότι ο κύριος πόλος έλξης για όσους επισκέπτονται 
τη χώρα εξακολουθεί να είναι ο σεξουαλικός τουρισμός και δεν συζητά τους λόγους που 

3 Institute of Applied Economic Research/IPEA. The challenges of the past in 21st century domestic 
work: Reflections for the Brazilian case from the data of the PNAD (TD 2528). Brasilia: 2019.

4 Cavenaghi, Suzana; Alves, José Eustáquio Diniz. Women heads of families in Brazil: advances and 
challenges. Rio de Janeiro: National School of Insurance: 2018.

‘‘
Το έγγραφο παρα-
λείπει το γεγονός 
ότι ο κύριος πόλος 
έλξης για όσους 
επισκέπτονται τη 
χώρα εξακολουθεί 
να είναι ο σεξου-
αλικός τουρισμός 
και δεν συζητά 
τους λόγους που 
οδηγούν τους πιο 
ευάλωτους πλη-
θυσμούς, που ζουν 
στη φτώχεια και 
χωρίς κρατική βο-
ήθεια, να εκτεθούν 
σε αυτό το εξευ-
τελιστικό είδος 
εκμετάλλευσης.
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οδηγούν τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, που ζουν στη φτώχεια και χωρίς κρατική βοή-
θεια, να εκτεθούν σε αυτό το εξευτελιστικό είδος εκμετάλλευσης.

Τα στερεότυπα που συνδέονται με το βραζιλιάνικο σώμα είναι διαδεδομένα στους ξέ-
νους, οι οποίοι βλέπουν τον τουρισμό ως πηγή σεξουαλικής ικανοποίησης. Οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε ένα συγκεκριμένο σχιζοφρενικό μοντέλο ατόμου (ιερό 
ή αμαρτωλό), μια κατάσταση που επιδεινώνεται περισσότερο όταν πρόκειται για μαύρες 
και ιθαγενείς.

Είναι δύσκολο να σκιαγραφηθεί μια γενική εικόνα της εκμετάλλευσης των σεξουα-
λικών υπηρεσιών από τουρίστες που μετακινούνται από τον τόπο καταγωγής τους με 
αυτόν τον σκοπό, σχεδόν πάντα παράνομα, λόγω του χαμηλού ποσοστού κοινοποίησης 
των περιπτώσεων, το οποίο οφείλεται στην παραπληροφόρηση και τον φόβο που αισθά-
νονται τα θύματα, τα οποία είναι συνήθως παιδιά και έφηβοι.

Με την ανάδειξη των διαφόρων ειδών ιστορικού, οικολογικού και πολιτιστικού του-
ρισμού, το εθνικό σχέδιο προσποιείται ότι έχει ευγενείς προτάσεις που έρχονται σε αντί-
θεση με την παρούσα δημόσια διοίκηση, η οποία προωθεί την εξάρθρωση των κρατικών 
θεσμών που ευθύνονται για την περιβαλλοντική πολιτική και τις καταστροφές από αμέ-
λεια. Αυτή είναι η περίπτωση της ρήξης των φραγμάτων Brumadinho και Mariana, των 
δασικών πυρκαγιών, της αποψίλωσης των δασών στον Αμαζόνιο και της πετρελαιοκηλί-
δας στις ακτές της Βραζιλίας. 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ο στρατός παρουσιάζει μια εκπαιδευτική πρόταση που έχει ως επίκεντρο την «πα-
ραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα», εις βάρος της ποιότητας της συλλογικής 
μαθησιακής διαδικασίας. Οι πρακτικές που θεωρούνται ως πρακτικές αριστείας διεγεί-
ρουν τον ανταγωνισμό και τον ατομικισμό, ενώ αγνοούν την κοινωνική πραγματικότητα 
των οικογενειών των μαθητών και των μαθητριών. Είναι αποκαλυπτικό ότι η αξιολόγηση 
του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος από το έγγραφο, δεν αναφέρεται στις επι-
σφαλείς συνθήκες ζωής και εργασίας στις κοινότητες όπου βρίσκονται τα περισσότε-
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ρα σχολεία: παιδική εργασία, άνεργοι γονείς, χαμηλόμισθοι 
δάσκαλοι, πεινασμένα παιδιά, κακή ποιότητα των σχολικών 
γευμάτων κ.λπ. Ο αντίκτυπος των συμμοριών και της δια-
κίνησης ναρκωτικών και όπλων στην περιφέρεια έχει επι-
πτώσεις στη βασική εκπαίδευση, προκαλώντας φόβο και 
ανασφάλεια. Αυτό το νεοφιλελεύθερο και ελιτίστικο εθνικό 
σχέδιο υπερασπίζεται τη συνέχεια των φτωχών σχολείων 
για τους φτωχούς ανθρώπους, επεκτείνοντας έτσι το εκπαι-
δευτικό απαρτχάιντ, που είναι παρόν στην ιστορία της Βρα-
ζιλίας. 

Η ευθύνη για το υψηλό ποσοστό αποτυχίας ή επανάλη-
ψης, από κοινού με τη μείωση των εγγραφών, χρεώνεται 
είτε στις οικογένειες, λόγω της απουσίας «καλών πρακτι-
κών συμπεριφοράς, αγωγής και πειθαρχίας των μαθητών», 
είτε στις μητέρες για τη χαμηλή τους συμμετοχή στη σχο-
λική ζωή, είτε στους εκπαιδευτικούς για «κακή επαγγελ-
ματική κατάρτιση και αγωγή (του πολίτη)». Οι γυναίκες 
αποτελούν την πλειοψηφία στη βασική εκπαίδευση: 96,4% 
στην προσχολική εκπαίδευση, 88,1% στα πρώτα χρόνια 
του δημοτικού, 66,8% στα τελευταία χρόνια του δημοτικού 
και 57,8% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η εντυπωσιακή 
παρουσία τους μπορεί να γίνει αντιληπτή με δύο τρόπους: 
αφενός, αντανακλά την κυρίαρχη πατριαρχική άποψη στη 
βραζιλιάνικη κοινωνία για τη «φυσική» γυναικεία κλίση για 
το magisterium, μια επέκταση του σπιτιού. Από την άλλη 
πλευρά, αντιπροσωπεύει την κυριαρχία των ειδικευμένων 
γυναικών στην αγορά εργασίας. 

Ο στρατός προτείνει την επιστροφή του παλαιού προτύ-
που των σχολείων αποκλειστικά για γυναίκες, στοχευμένα 
στη διεξαγωγή μιας αυταρχικής και απαρχαιωμένης μαθησι-
ακής διαδικασίας στην οποία εξαρτάται από τη μαθήτρια να 
απορροφήσει τη γνώση, χωρίς να αμφισβητεί το περιεχόμε-
νο διδασκαλίας και την παραδοσιακή μέθοδο μάθησης. Και, 
επίσης, να επεκταθεί ο αριθμός των αστικών-στρατιωτικών 
σχολείων, που υποκινούνται από μια ακροδεξιά κυβέρνηση, 
η οποία επιδιώκει να εκμηδενίσει τα δικαιώματα που κατοχυ-
ρώνονται από το Σύνταγμα και προωθεί τον μιλιταρισμό ως 
βάση για ένα μοντέλο σχολείου και πολιτικής αγωγής, απο-
τρέποντας πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη χειραφετητι-
κή και κριτική εκπαίδευση. 

Η αντιμεταρρύθμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
που εφαρμόστηκε από την νόθα κυβέρνηση του Temer 
(2016-2018) είναι μέρος των αλλαγών που επιβλήθηκαν στην 
εκπαίδευση της Βραζιλίας σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζε-
ται από έντονες συζητήσεις σχετικά με το πρόγραμμα «Σχο-
λείο Χωρίς Κόμμα» («Escola Sem Partido»), τη δέσμευση 
των κονδυλίων για την εκπαίδευση για 20 χρόνια, και το βέτο 
στον προϋπολογισμό του 2018 για την προτεραιότητα για το 
Εθνικό Σχέδιο Παιδείας. 

Μία από τις στρεβλώσεις της αντιμεταρρύθμισης της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η διατήρηση δύο ξεχω-

‘‘
Ο στρατός προτείνει 
την επιστροφή του 
παλαιού προτύπου 
των σχολείων απο-
κλειστικά για γυναί-
κες, στοχευμένα στη 
διεξαγωγή μιας αυ-
ταρχικής και απαρ-
χαιωμένης μαθησι-
ακής διαδικασίας 
στην οποία εξαρτά-
ται από τη μαθήτρια 
να απορροφήσει τη 
γνώση, χωρίς να αμ-
φισβητεί το περιε-
χόμενο διδασκαλίας 
και την παραδοσι-
ακή μέθοδο μάθη-
σης. Και, επίσης, να 
επεκταθεί ο αριθμός 
των αστικών-στρα-
τιωτικών σχολείων, 
που υποκινούνται 
από μια ακροδεξιά 
κυβέρνηση, η οποία 
επιδιώκει να εκμηδε-
νίσει τα δικαιώματα 
που κατοχυρώνονται 
από το Σύνταγμα και 
προωθεί τον μιλιτα-
ρισμό ως βάση για 
ένα μοντέλο σχο-
λείου και πολιτικής 
αγωγής, αποτρέπο-
ντας πρωτοβουλίες 
που στοχεύουν στη 
χειραφετητική και 
κριτική εκπαίδευση. 
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ριστών τύπων εκπαίδευσης: μιας επαγγελματικής-τεχνικής για τις εργατικές τάξεις και 
μιας άλλης επιστημονικού-ανθρωπιστικού χαρακτήρα για τις άρχουσες τάξεις. Αυτή η 
διχοτομία είναι μέρος του κληροδοτημένου συστήματος της αποικιοκρατίας και της δου-
λείας στη βραζιλιάνικη εκπαίδευση. Ο ρατσισμός αποκρύφθηκε και διαδόθηκε μια ερμη-
νεία βασισμένη στην πρόσβαση στην εκπαίδευση και στα πολιτιστικά αγαθά, που συ-
μπεραίνει όμως ότι η διάκριση μεταξύ των ανθρώπων (κατώτερων και ανώτερων) είναι 
φυσική. Μια ευρηματική φόρμουλα για την απόκρυψη της φυλετικής ιεραρχίας και της 
κοινωνικής ανισότητας! 

Αυτή είναι μια κεντρική πτυχή την οποία ο στρατός επιδιώκει να επεκτείνει και να εμ-
βαθύνει όταν κάνει τη λίστα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: ενημέρωση της 
Κοινής Εθνικής Βάσης Προγραμμάτων Σπουδών, τυποποίηση της βασικής εκπαίδευσης 
και καθιέρωση ενός θεμελιώδους εθνικού προγράμματος σπουδών για το γυμνάσιο. Η 
Κοινή Εθνική Βάση Προγραμμάτων Σπουδών αντιτάσσει τη γενική επιστημονική εκπαί-
δευση στην επαγγελματική τεχνική εκπαίδευση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διεπι-
στημονικότητα και η συμπληρωματικότητα μεταξύ συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων, 
κάτι που θα επέτρεπε τόσο μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών όσο και 
καλύτερη κατανόηση της πραγματικότητας για τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Οι 
επικριτές του διαχωρισμού της γενικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης προειδοποι-
ούν για τη ρήξη με τη συστημική θεώρηση από τον παιδικό σταθμό ως τη μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση, που τροφοδοτεί το ψευδές δίλημμα ανθρωπισμός-τεχνολογία και την αντί-
θεση βασικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το πολιτικό εγχείρημα των ελίτ στοχεύει στη στήριξη του ιδιωτικού τομέα, κατευθύ-
νοντας την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Αυτό σημαίνει την επένδυση στην απο-
ξένωση και την εργαλειοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των νέων που φοιτούν στο 
δημόσιο σχολείο. Ωστόσο, δεν υπάρχει δράση χωρίς αντίδραση. Ο προβληματισμός των 
καθηγητών και καθηγητριών και η κινητοποίηση μαθητών και μαθητριών του Λυκείου το 
2016, που κατέλαβαν περισσότερα από 1.000 σχολεία σε όλη τη χώρα, κατέστησαν δυνα-
τή στο σήμερα την παρουσίαση στο Εθνικό Συνέδριο ενός έργου που απείχε λιγότερο από 
τις συζητήσεις που είχαν γίνει για συνολική και ποιοτική δημόσια εκπαίδευση γυμνασίου. 

«Η αξιοπρέπεια ενός έθνους είναι η αξιοπρέπεια των γυναικών του»5

5 Το δυναμικό σύνθημα επαναλαμβάνεται κατά τις σκηνές διαμαρτυρίας των φοιτητών και φοιτητριών 
που εμφανίζονται στην ταινία Jana Gana Mana (Dijo Jose Antony, 2022), της οποίας ο τίτλος υποδηλώνει 
τον εθνικό ύμνο της Ινδίας. Το θέμα της ταινίας είναι η δολοφονία μιας καθηγήτριας πανεπιστημίου, ενός γε-
γονότος που αποκαλύπτει τα ανησυχητικά ποσοστά γυναικοκτονίας στην Ινδία: περισσότερα από 239.000 
κορίτσια πεθαίνουν ετησίως, δηλαδή 2,4 εκατομμύρια κορίτσια σκοτώνονται κάθε δεκαετία, σύμφωνα με 
μελέτη που δημοσιεύτηκε από το Lancet Global Health το 2018.

[...]
είμαστε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από σχέ-
σεις εξουσίας που επιτρέπουν στις ελίτ να εκπρο-
σωπούν το έθνος ως ανδρική υπόθεση, καταστέλλο-
ντας τη γυναικεία συμμετοχή ως ιστορικό, πολιτικό 
και πολιτιστικό παράγοντα. Η κινητοποίηση των 
γυναικών ως δημιουργών του έθνους είναι ολοένα 
και πιο σημαντική, διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, 
την πλήρη ιδιότητα του πολίτη. 

‘‘
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Τα ίσα δικαιώματα, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής 
ή τάξης, αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για τη νομιμότητα του 
έθνους, και για το λόγο αυτό η αναγνώρισή τους είναι ρητή στα 
σύγχρονα συντάγματα. Ωστόσο, οι γυναίκες παραμένουν κατώτε-
ρες από τους άνδρες, καθώς υφίστανται διακρίσεις σε διάφορους 
τομείς. Υπό αυτή την έννοια, είμαστε μια κοινωνία που χαρακτηρί-
ζεται από σχέσεις εξουσίας που επιτρέπουν στις ελίτ να εκπροσω-
πούν το έθνος ως ανδρική υπόθεση, καταστέλλοντας τη γυναικεία 
συμμετοχή ως ιστορικό, πολιτικό και πολιτιστικό παράγοντα. Η κι-
νητοποίηση των γυναικών ως δημιουργών του έθνους είναι ολοένα 
και πιο σημαντική, διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, την πλήρη ιδιότη-
τα του πολίτη. 

Σε ένα πλαίσιο έντονης ευαλωτότητας στις πατριαρχικές κοινω-
νίες, συνεχίζεται η καταπολέμηση κάθε μορφής καταπίεσης, σω-
ματικής, ψυχικής ή πατρογονικής. Η κατασκευασμένη εικόνα της 
γυναίκας, που την προσδιορίζει ως απλό αντικείμενο κατοχής, ως 
λιγότερο καταρτισμένο ή εύθραυστο άτομο, εντείνει και νομιμοποι-
εί διάφορα είδη βίας, ιδιαίτερα τη γυναικοκτονία. Παρά τις σοβαρές 
κοινωνικές αδικίες, οι γυναίκες αντιστέκονται καθημερινά και δεν 
εγκαταλείπουν την ενεργή παρουσία τους σε δημόσιους χώρους και 
σε ιδιωτικούς κύκλους. 

Τέλος, το σχέδιο του έθνους του στρατού καταδεικνύει ξεκάθα-
ρα ιδεολογικές συνδέσεις με ένα μοτίβο παγκόσμιου αυταρχισμού 
που θα έκανε τη Βραζιλία ένα νεοφιλελεύθερο ολοκληρωτικό πεί-
ραμα, υποστηριζόμενο από δεξιούς λαϊκιστές από διάφορες χώρες.





ΕΞΕΛΊΞΕΊΣ ΣΤΗ ΛΑΤΊΝΊΚΗ ΑΜΕΡΊΚΗ | ΣΕΛΊΔΑ 28

ΜΕ ΤΌΥΣ ΛΌΥΛΑ 
ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΚΑΙ 
ΓΌΥΣΤΑΒΌ ΠΕΤΡΌ 
ΠΡΌΧΏΡΑΕΙ 
Ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΣΤΉ ΛΑΤΙΝΙΚΉ 
ΑΜΕΡΙΚΉ



ΕΞΕΛΊΞΕΊΣ ΣΤΗ ΛΑΤΊΝΊΚΗ ΑΜΕΡΊΚΗ | | ΣΕΛΊΔΑ 29

ΜΕ ΤΌΥΣ ΛΌΥΛΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΚΑΙ ΓΌΥΣΤΑΒΌ ΠΕΤΡΌ 
ΠΡΌΧΏΡΑΕΙ Ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΉ ΛΑΤΙΝΙΚΉ ΑΜΕΡΙΚΉ1 

NICOLÁS LYNCH2

Ο θρίαμβος του Λούλα στα τέλη του Οκτώβρη του 2022 
στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία και του Γουστάβο 
Πέτρο στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας πριν κά-
ποιους μήνες, σημαίνει την επιβεβαίωση μιας δυναμικής 
στην πολιτική της Λατινικής Αμερικής που προέρχεται από 
το τελευταίο τέταρτο του αιώνα και μας βάζει ίσως οριστι-
κά, σε μια τροχιά διαφορετική από αυτήν που είχε η περιοχή 
κατά τον 20ο αιώνα. 

Έως τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 του περασμέ-
νου αιώνα ο πολιτικός χάρτης της περιοχής σημαδεύτηκε 
από την κυριαρχία στρατιωτικών δικτατοριών, προερχόμε-
νων από τη Δεξιά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, που 
απέκλειαν τη δημοκρατία από το πολιτικό παιχνίδι στην 
ήπειρο και που έκαναν την κατάσταση να ορίζεται από τη 
σύγκρουση: δικτατορία-δημοκρατική αντιπολίτευση. Τόσο 
το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, που αναδιαμορφώνει τον 
παγκόσμιο πολιτικό χάρτη και ιδίως η επιρροή των ΗΠΑ 
στην περιοχή, καθώς και η ήττα των δικτατοριών από δια-
δοχικές διαδικασίες δημοκρατικής μετάβασης, με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ανά περιοχή, οδήγησαν στην εγκαθίδρυση 
δημοκρατικών - αντιπροσωπευτικών καθεστώτων. Αυτές 
οι δημοκρατίες, ωστόσο, εγκαθιδρύοντας ή συνεχίζοντας 
νεοφιλελεύθερα οικονομικά μοντέλα, προσέφεραν ή επα-
νέφεραν αστικά και πολιτικά δικαιώματα με το ένα χέρι, 
αλλά περιέκοψαν ή και αφαίρεσαν κοινωνικά δικαιώματα 
με το άλλο. Αυτό το περίεργο ζεύγος δημοκρατίας και νε-
οφιλελευθερισμού οδήγησε στην αποτυχία της δημοκρα-
τικής εδραίωσης που υποτίθεται έπρεπε να έχουν φέρει οι 
μεταβάσεις.

Αυτή η αποτυχία των μεταβάσεων πυροδότησε σημα-
ντικά αντινεοφιλελεύθερα κοινωνικά κινήματα στην αλλα-
γή του αιώνα, στα τέλη του 20ού και στις αρχές του 21ου, 
τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον εκλογικό θρίαμβο των 
αριστερών και κεντροαριστερών συνασπισμών στο με-
γαλύτερο μέρος της περιοχής, διαμορφώνοντας αυτό που 
ονομάστηκε «στροφή προς τα αριστερά» στη Λατινική 
Αμερική. Σε έναν πρώτο κύκλο, η Βενεζουέλα, η Αργεντινή, 
η Βραζιλία, η Ουρουγουάη, η Παραγουάη, η Βολιβία και το 
Εκουαδόρ απέκτησαν προοδευτικές κυβερνήσεις. Αυτή η 
στροφή, ωστόσο, δεν έτυχε ομοιόμορφης αντιμετώπισης: 

1 Μετάφραση από τα ισπανικά: Όλγα Παπαδοπούλου.

2 Ο Νικολάς Λυντς είναι καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Αγίου Μάρκου, Λίμα, 
Περού. Έχει διατελέσει υπουργός Παιδείας (2001-2002), σύμβουλος του προέδρου της Δημοκρατίας του Πε-
ρού (2002) και πρέσβης του Περού στην Αργεντινή (2011-2012).
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σε ορισμένες περιπτώσεις 
ονομάστηκε αριστερή, σε 
άλλες προοδευτική και 
τέλος μεταξύ των πιο 
σκεπτικιστών «ροζ 
παλίρροια», αλλά σε 
όλες τις περιπτώσεις 
διακρίθηκε από άλ-
λες πολιτικές περιόδους 
επειδή δεν είχε ξανασυμβεί 
τίποτα παρόμοιο σε τέτοια 
έκταση και βάθος. Η σύγκρου-
ση πλέον ήταν μεταξύ μιας περιορισμένης και ελιτίστικης 
μορφής δημοκρατίας, που ακόμα αντιστεκόταν ή αντιστέ-
κεται στη σύνδεσή της με τον νεοφιλελευθερισμό, και 
μιας άλλης δημοκρατίας, πιο κοινωνικής, η οποία βασί-
ζεται όχι μόνο στις διαδικασίες αλλά και στη συμμετοχή 
των πολιτών, στην κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική 
ανεξαρτησία.

Η προοδευτική στροφή προς τα αριστερά παρουσιά-
ζει μια αντίθεση με τους προηγούμενους τρόπους με τους 
οποίους ένα σημαντικό μέρος της Αριστεράς της Λατι-
νικής Αμερικής είχε τοποθετηθεί κατά τον 20ό αιώνα ως 
προς την κατάληψη της εξουσίας και το μετασχηματισμό 
της κοινωνίας. Δεν πρόκειται πλέον για μια επαναστατική 
πορεία που επιτίθεται στην εξουσία και λαμβάνει μη ανα-
στρέψιμα μέτρα. Πρόκειται για έναν εκλογικό δρόμο που 
οδηγεί γενικά σε ένα συνασπισμό αριστερών και κεντροα-
ριστερών κομμάτων, στη διακυβέρνηση μιας συγκεκριμέ-
νης χώρας και ανοίγει το ενδεχόμενο μεταρρυθμίσεων, των 
οποίων η μη αναστρέψιμη φύση δε θα εξαρτηθεί μόνο από 
ένα συγκεκριμένο συσχετισμό δυνάμεων, αλλά και από 
την εγκαθίδρυση μιας πολιτικής ηγεμονίας μεσοπρόθε-
σμα και μακροπρόθεσμα. Αυτή η αντίθεση θα προκαλέσει 
αρχικά σύγχυση στις ίδιες τις αριστερές τάξεις, αλλά θα 
καθιερωθεί ως κανόνας, καθώς οι νέες παγκόσμιες και πε-
ριφερειακές συνθήκες δείχνουν τη δημοκρατία ως το μόνο 
πιθανό παιχνίδι που, σε αντίθεση με το παρελθόν, επιτρέ-
πει να μπουν στο παιχνίδι εναλλακτικές της Αριστεράς.

Φυσικά, δεν έχουν διατηρήσει όλες οι λεγόμενες προοδευτικές κυβερνήσεις μια δη-
μοκρατική πορεία, ιδίως όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές εκλογές, το σεβασμό της 
αντιπολίτευσης και τον πολιτικό πλουραλισμό. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις 
της Βενεζουέλας και της Νικαράγουας. Η Βενεζουέλα στράφηκε προς τον αυταρχισμό, 
τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, ως απάντηση στις επιθέσεις της αντιπολίτευσης 
και τον οικονομικό αποκλεισμό, δημιουργώντας μια πολιτική κρίση που δεν έχει επιλυθεί 
μέχρι σήμερα. Η Νικαράγουα είναι μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη περίπτωση για να τη 
θεωρήσει κανείς μέρος της στροφής προς τα αριστερά και αποτελεί, σε αυτό το δεύτερο 
στάδιο του Σαντινισμού στην εξουσία, περισσότερο μια οικογενειακή δικτατορία παρά 
ένα είδος προοδευτικής κυβέρνησης.

Ωστόσο, ο ανοιχτός χαρακτήρας της διαδικασίας στις περισσότερες περιπτώσεις, το 
γεγονός ότι οι προοδευτικές κυβερνήσεις προκύπτουν από εκλογικές διαδικασίες και 
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υπόκεινται στις διακυμάνσεις της δυναμικής κυβέρνηση-αντιπολίτευση, στην οποία η 
Δεξιά απαντά με αυξανόμενη ριζοσπαστικότητα στις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, έχει 
ως αποτέλεσμα, έτσι όπως κερδίζονται οι εκλογές, έτσι και να χάνονται. Για το λόγο 
αυτό, μπορούμε να εντοπίσουμε έναν πρώτο προοδευτικό κύκλο που ξεκινά από το 1998, 
τη χρονιά του θριάμβου του Ούγκο Τσάβες, μέχρι τον Μάιο του 2016, τη στιγμή του κοι-
νοβουλευτικού πραξικοπήματος εναντίον της Ντίλμα Ρούσεφ. Αυτόν τον πρώτο κύκλο 
διαδέχονται αρκετές νίκες της Δεξιάς, οι οποίες έχουν, όπως τόνισα, μια ολοένα πιο προ-
σεκτική και ριζοσπαστική αντίδραση στην υπεράσπιση των συμφερόντων των μεγαλοϊ-
διοκτητών.

Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαν οι προοδευτικές κυβερνήσεις σε αυτόν τον 
πρώτο κύκλο ήταν η δυσκολία τους να ανατρέψουν το οικονομικό μοντέλο εξαγωγής 
πρώτων υλών, που ονομάζεται επίσης εξορυκτικό, το οποίο ήταν το ιστορικό χαρακτη-
ριστικό της Λατινικής Αμερικής. Παρόλο που οι υψηλές τιμές των πρώτων υλών στην 
παγκόσμια αγορά (2003-2014) ευνόησαν τη σημαντική αύξηση του περιφερειακού ΑΕΠ 
(περίπου 4% κατά μέσο όρο) και τις πολιτικές αναδιανομής που εφάρμοσαν, ταυτόχρονα 
δεν αποτέλεσαν κίνητρο για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού οικονομικού μοντέλου, όχι 
αντικαπιταλιστικού, όπως επισημαίνει η δεξιά προπαγάνδα, αλλά μετανεοφιλελεύθερου, 
για να βάλει τη Λατινική Αμερική σε έναν δρόμο εθνικής ανάπτυξης που μέσω της ολο-
κλήρωσης εξυπηρετεί την ανάπτυξη της περιοχής στο σύνολό της. Αυτό είναι ένα από τα 
κύρια ζητήματα που παραμένει σε εκκρεμότητα σήμερα.

Ωστόσο, το κλείσιμο αυτού του πρώτου κύκλου, αν και αξιοσημείωτο, δεν ολοκληρώ-
θηκε ποτέ. Υπήρξαν αλλαγές προς δεξιές κυβερνήσεις στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, την 
Ουρουγουάη, την Παραγουάη, τον Ισημερινό και για λίγο στη Βολιβία. Ανάμεσα σε αυτές 
τις αλλαγές ξεχωρίζουν ο θρίαμβος του Μαουρίσιο Μάκρι στην Αργεντινή το 2015 και αυ-
τός του Ζαΐρ Μπολσονάρο στη Βραζιλία το 2018, καθώς και το πραξικόπημα κατά του Έβο 
Μοράλες, που τελικά αντιστράφηκε στη Βολιβία, μεταξύ 2019 και 2020. Ο Μπολσονάρο 
(2019-2022) μπορεί να είναι αυτός που έχει προχωρήσει περισσότερο σε αυτή τη δεξιά 
ατζέντα, δείχνοντας την περιφρόνησή του για τη δημοκρατία και την ανάμειξή του με τον 
στρατό, αλλά ούτε και αυτός κατάφερε να επιτύχει μια αυταρχική οπισθο-
δρόμηση υπό την έννοια μιας αλλαγής καθεστώτος. Ωστόσο, η αντίδραση 
ήταν πολύ μεγαλύτερη. Ο Λόπες Ομπραδόρ κέρδισε στο 
Μεξικό το 2018, εγκαινιάζοντας ένα δεύτερο κύμα, 
ιδιαίτερης σημασίας λόγω του μεγέθους του Με-
ξικού και της εγγύτητάς του με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Το Μεξικό ακολούθησε η Αργε-
ντινή με τον Αλμπέρτο   Φερνάντες, η Χιλή 
με τον Γκαμπριέλ Μπόρικ, η Κολομβία, 
κάποτε προπύργιο της Δεξιάς, με τον 
Γκουστάβο Πέτρο και τέλος η Βραζιλία, 
με τον πρόσφατο θρίαμβο του Λούλα.

Υπάρχει ένα νέο γεγονός σε αυτή 
τη δυναμική που είναι σημαντικό να 
καταγραφεί. Η Δεξιά, στην αντίδρασή 
της στην προοδευτική στροφή και ιδι-
αίτερα στο κύμα εκδημοκρατισμού που 
έφερε στην περιοχή, άρχισε ή ξαναρχί-
ζει, σύμφωνα με κάθε εθνική εμπειρία, 
να χρησιμοποιεί μαζικά τους θεσμούς του 
κράτους δικαίου για να πραγματοποιήσει τους 
πολιτικούς της στόχους, ιδιαίτερα εναντίον των 
βασικότερων αντιπάλων της. Πρόκειται για τη χρή-
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ση του κοινοβουλευτικού ελέγχου για την ενορχήστρωση 
πραξικοπημάτων, τη δικαστικοποίηση της πολιτικής ή τη 
δικαστική δίωξη προοδευτικών ηγετών για να τους στιγ-
ματίσουν ως διεφθαρμένους, να τους ακυρώσουν πολιτικά 
και, αν είναι δυνατόν, να τους φυλακίσουν μέσω καταδι-
καστικών δικαστικών αποφάσεων. Αυτή η πρακτική έχει 
εξαπλωθεί σε διάφορες χώρες. Χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα στην πρώτη περίπτωση ήταν τα κοινοβουλευτικά 
πραξικοπήματα κατά του Φερνάντο Λούγο στην Παραγου-
άη το 2012 και της Ντίλμα Ρούσεφ στη Βραζιλία το 2016. 
Στη δεύτερη, εκείνα της Κριστίνα Κίρχνερ στην Αργεντι-
νή, που μετρά τουλάχιστον 15 έτη, χωρίς να έχει βγει ακό-
μα απόφαση, του Ραφαέλ Κορρέα στο Εκουαδόρ που έχει 
καταδικαστεί από το 2017, αλλά χωρίς η ποινή του να έχει 
διεθνή αναγνώριση και η πιο γνωστή από όλες, αυτή του 
Λούλα, που τον οδήγησε στη φυλακή το 2018 για περισ-
σότερες από 500 ημέρες, για να αθωωθεί αργότερα από το 
Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας του.

Αυτή η χρήση των θεσμών για την ανατροπή κυβερ-
νήσεων και τη δίωξη των αντιπάλων δεν είναι παρά ένα 
από τα χαρακτηριστικά αυτής της ριζοσπαστικής Δεξιάς 
αμέσως μετά τον πρώτο προοδευτικό κύκλο, που φαίνε-
ται διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να αποτρέψει την 
εδραίωση ενός δεύτερου. Αλλά το πιο σημαντικό, σημα-
τοδοτεί μια αλλαγή στη στάση τους απέναντι στη δημο-
κρατία, ακόμη και απέναντι στη φιλελεύθερη δημοκρατία 
που οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι ασκούν. Όπως σχεδόν ανοιχτά 
επισημαίνουν, δεν θα ήταν πλέον τόσο σημαντικό να γί-
νουν εκλογές, αλλά ποιος θα τις κερδίσει, ώστε αυτό το 
πολιτικό καθεστώς να γίνει αποδεκτό από αυτούς. Είναι 
δύσκολο να γνωρίζουμε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυ-
τός ο αντιδραστικός ριζοσπαστισμός, αλλά αυτό που είναι 
σαφές, προς το παρόν, είναι ότι θεσμικά μιλώντας, δεν έχει 
φτάσει ακόμη στο ίδιο επίπεδο με τις Ένοπλες Δυνάμεις, 
κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει επιστροφή στα στρα-
τιωτικά πραξικοπήματα του παρελθόντος, τα οποία δεν 
περιλαμβάνονται προς το παρόν στην ατζέντα της περι-
οχής και σε αυτά που επιτρέπει η εξωτερική πολιτική των 
Η.Π.Α.

Παρά αυτή τη ριζοσπαστικοποίηση της Δεξιάς, η αλλα-
γή στην πολιτική της Λατινικής Αμερικής συνεχίστηκε. Ο 

θρίαμβος του Λούλα επιβεβαιώνει αυτόν το δεύτερο κύκλο που ξεκίνησε από τον Λόπες 
Ομπραδόρ και, μάλιστα, το κάνει με ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό: ηγείται ενός ευρύτε-
ρου κεντροαριστερού συνασπισμού, στον οποίο μπόρεσε να συγκεντρώσει ένα πλειοψη-
φικό τμήμα των δημοκρατικών δυνάμεων της Βραζιλίας. Μένει να δούμε αν αυτό είναι αρ-
κετό για να αντιμετωπίσει μια ριζοσπαστικοποιημένη Δεξιά, η οποία κέρδισε το Κογκρέσο 
και ήξερε πώς να κεφαλαιοποιήσει ένα ποσοστό των ψήφων κοντά στο μισό, γεγονός που 
επέτρεψε στον Λούλα έναν εκλογικό θρίαμβο με ελάχιστη διαφορά 2%.

Η κατάσταση προς τα εμπρός με αυτόν το δεύτερο προοδευτικό κύκλο επιβεβαιώνει 
την τάση που ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια και που σηματοδοτεί την πολιτική της Λα-
τινικής Αμερικής. Ωστόσο, ο βραχυπρόθεσμος συσχετισμός δυνάμεων απέναντι σε μια 

‘‘
Είναι δύσκολο να 
γνωρίζουμε πόσο 
μακριά μπορεί 
να φτάσει αυτός 
ο αντιδραστικός 
ριζοσπαστισμός, 
αλλά αυτό που 
είναι σαφές, προς 
το παρόν, είναι ότι 
θεσμικά μιλώντας, 
δεν έχει φτάσει 
ακόμη στο ίδιο επί-
πεδο με τις Ένοπλες 
Δυνάμεις, κάτι που 
θα μπορούσε να 
σημαίνει επιστροφή 
στα στρατιωτικά 
πραξικοπήματα του 
παρελθόντος, τα 
οποία δεν περιλαμ-
βάνονται προς το 
παρόν στην ατζέντα 
της περιοχής και σε 
αυτά που επιτρέπει 
η εξωτερική πολιτι-
κή των Η.Π.Α.

[...]
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ριζοσπαστικοποιημένη Δεξιά που δελεάζεται όλο και περισσότερο από την ιδέα ενός πρα-
ξικοπήματος καθιστά αυτόν το δεύτερο κύκλο πιο περίπλοκο από τον πρώτο, δεδομένου 
ότι του λείπει ένας μεγαλύτερος και καλύτερος περιφερειακός συντονισμός που να αντι-
μετωπίζει τις απειλές της αυταρχικής οπισθοδρόμησης που για άλλη μια φορά κάνουν 
την εμφάνισή τους στην υποήπειρο.

Αφού περιγράψαμε με συντομία τους δύο προοδευτικούς κύκλους που δημιουργούν 
μια σαφή προοδευτική τάση, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι γράφουμε από το Περού. Εδώ, 
η ηγεμονία μιας ιστορικά ολιγαρχικής και πλέον νεοφιλελεύθερης δεξιάς μάς υπενθυμίζει 
ότι αυτή η χώρα επανειλημμένα φτάνει με καθυστέρηση στα σημαντικά γεγονότα της 
ιστορίας της Λατινικής Αμερικής. Ας ελπίσουμε ότι το παράδειγμα των αδελφών χωρών 
που μας περιβάλλουν θα είναι αρκετή ενθάρρυνση για να ξαναρχίσουμε το έργο της δεύ-
τερης ανεξαρτησίας που έχει μείνει πίσω εδώ και αιώνες. 
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ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΉ 
ΚΡΙΣΉ, ΛΑΪΚΕΣ 
ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΌΡΙΖΌΝΤΕΣ 
ΑΝΑΤΡΌΠΉΣ 
ΣΤΉΝ ΚΌΛΌΜΒΙΑ
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ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΉ ΚΡΙΣΉ, ΛΑΪΚΕΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΌΡΙΖΌΝΤΕΣ ΑΝΑΤΡΌΠΉΣ ΣΤΉΝ ΚΌΛΌΜΒΙΑ1  

ΕΙΣΑΓΏΓΙΚΕΣ ΣΉΜΕΙΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΌΝ ΕΚΛΌΓΙΚΌ ΘΡΙΑΜΒΌ ΤΌΥ 
ΙΣΤΌΡΙΚΌΥ ΣΥΜΦΏΝΌΥ 

CAROLINA JIMÉNEZ MARTÍN2 | JOSÉ FRANCISCO 
PUELLO-SOCARRÁS3

Όι όψιμοι προοδευτισμοί της Λατινικής Αμερικής

Στα τέλη του 20ου αιώνα και λίγο περισσότερο από μια δεκαετία μετά τη διακήρυξη 
του θριάμβου του, ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός έδειξε γρήγορα σημάδια φθοράς. Σε 
διάφορες χώρες της Αμερικής μας εν μέσω ενός πλαισίου παγκόσμιας πολιτισμικής κρί-
σης γενικότερα και βαθιών οικονομικών κρίσεων με κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις, τα 
κύματα αμφισβήτησης έδωσαν τη θέση τους σε προοδευτικά κύματα στην περιοχή που 
διοχετεύτηκαν επιλεκτικά στο εκλογικό επίπεδο (βλ. Gunturiz et. al., 2022).

Η πρωτοποριακή πολιτική εμπειρία που πέτυχε έναν εκλογικό θρίαμβο εγκαινιάζοντας 
μια προγραμματική ατζέντα κριτικής του νεοφιλελευθερισμού είχε διαφορετικές και ποι-
κίλες εκφράσεις. Μετά το θρίαμβο του Τσάβες στη Βενεζουέλα στο γύρισμα του αιώνα 
και αφού είχαν προηγηθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, καθοριστικές κοινωνικές κινητο-
ποιήσεις, επιτεύχθηκαν εκλογικές νίκες «προοδευτικών» δυνάμεων στον Εκουαδόρ, τη 
Βολιβία, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη, την Παραγουάη, την Ονδούρα και 
τη Νικαράγουα. 

Αυτές οι πολιτικοεκλογικές εμπειρίες, αν και προώθησαν ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων 
με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των λαϊκών στρωμάτων, παρέμειναν 
επιλεκτικά εγκλωβισμένες, στην πλειοψηφία τους, στην αδράνεια του καπιταλιστικού 
συστήματος4, μια συνθήκη που καθόριζε σταδιακά τα οικονομικά όρια στις προγραμματι-
κές ατζέντες και στα αντινεοφιλελεύθερα πολιτικά σχέδια.

Η λογική της προσαρμοστικότητας σε ένα πλαίσιο συνεχών επιθέσεων από υπερσυ-
ντηρητικές και αντιδραστικές δυνάμεις οδήγησε στην απώλεια της εκλογικής υποστή-
ριξης και των πολιτικών κυβερνητικών θέσεων που αντέστρεψε τη μετάβαση από τον 
«προοδευτισμό» προς ένα νέο κύμα υπερνεοφιλελεύθερων πολιτικών εμπειριών, έτσι 
όπως έχει καταγραφεί έπειτα από τις εκλογικές νίκες στην Αργεντινή (Μαουρίσιο Μάκρι 
μεταξύ 2015-2019), στον Ισημερινό (Λενίν Μορένο μεταξύ 2017-2021), στην Ουρουγουάη 
(Λουίς Λακάγιε από το 2020) ή ακόμα και σε νεοφασιστικές εμπειρίες όπως στη Βραζιλία 
(Ζαίρ Μπολσονάρο μεταξύ 2019-2023). 

1 Μετάφραση από τα ισπανικά: Όλγα Παπαδοπούλου.

2 Η Καρολίνα Χιμένες Μαρτίν είναι καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στο Εθνικό Πανεπι-
στήμιο της Κολομβίας. (carolinajimenezm@gmail.com)

3 Ο Χοσέ Φρανσίσκο Πουέγιο-Σοκαρράς είναι καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 
(ESAP). (josepuel@esap.edu.co)

4 Η Ρόζα Λούξεμπουργκ στο κείμενό της Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση κάνει μια επιμελή κριτική στις 
ρεβιζιονιστικές θέσεις. Ειδικότερα, αμφισβητεί τις θεωρητικές αναλύσεις του Μπερνστάιν και το συμπέ-
ρασμά του για την επανάσταση ως περιττή και τη δυνατότητα προσαρμογών μέσω μιας μεταρρυθμιστικής 
ατζέντας, «Πρακτικά, όλη η θεωρία του περιορίζεται στο να προτείνει την εγκατάλειψη του τελικού στόχου 
της σοσιαλδημοκρατίας, της κοινωνικής επανάστασης, και τη μετατροπή του μεταρρυθμιστικού κινήμα-
τος, από μέσο που είναι, σε σκοπό της ταξικής πάλης» (Λούξεμπουργκ, 2015:29). Μία από τις επικρίσεις 
έχει να κάνει ακριβώς με την προσαρμογή του καπιταλισμού μέσω σημαντικών μέσων όπως η αξιοπιστία, η 
βελτίωση των μέσων επικοινωνίας και ο συνασπισμός εταιρειών.
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Η εμβάθυνση των συνθηκών ανισότητας και κοινω-
νικής επισφάλειας που επιδεινώθηκαν από διαφορετικά 
σοκ εν μέσω της παγκόσμιας κρίσης (ιδιαίτερα το οικονο-
μικό σοκ το 2007/8 και η πανδημία COVID-19 προς το τέ-
λος της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα), καθώς επί-
σης η διευρυμένη και ριζοσπαστικοποιημένη ανάπτυξη 
λαϊκών κοινωνικών κινητοποιήσεων, είναι γεγονότα που 
εξηγούν τη στασιμότητα των δεξιών κυβερνήσεων σε αρ-
κετές χώρες και την αρχή ενός πιθανού νέου κύματος πε-
ριφερειακού προοδευτισμού στο Μεξικό, την Αργεντινή, 
το Περού, τη Χιλή, την Κολομβία και τη Βραζιλία.

Η περιγραφόμενη κοινωνικοπολιτική πορεία υποδη-
λώνει το δυναμισμό που συνοδεύει το πολιτικό-οικονομι-
κό πλαίσιο της Αμερικής μας. Παρόλο που έχει ανοίξει μια 
προοπτική αγώνων για τον περιορισμό του πραγματικά 
υπάρχοντος καπιταλισμού, του νεοφιλελευθερισμού, δεν 
έχει καταστεί ακόμη δυνατό για τις «προοδευτικές» δυνά-
μεις να αποκτήσουν πρόσβαση στην εξουσία και να την 
ανοικοδομήσουν γενικά, πόσο μάλλον να μετατρέψουν 
εκ νέου τις προγραμματικές τους ατζέντες σε στρατηγικά 
πολιτικά σχέδια που να εδραιώνουν έναν αντικαπιταλι-
στικό ορίζοντα. Αντίθετα, διαφαίνεται στους πολιτικούς 
χειρισμούς η μετριοπαθής στρατηγική που καταφεύγει 
κυρίως σε τεχνικά-διοικητικά προγράμματα παρά σε πο-
λιτικές ατζέντες με εμφανείς εναλλακτικούς εθνικούς 
ορίζοντες για την εύρεση διεξόδου από την τρέχουσα κρί-
ση. 

Ο εκλογικός θρίαμβος του Γουστάβο Πέτρο και της 
Φράνσια Μάρκες θα πρέπει να διαβαστεί σε αυτό το πλαί-
σιο. Βασισμένο σε μία συμμαχία και ένα εκλογικό μέτω-
πο, το Ιστορικό Σύμφωνο (Pacto Historico) αναδύεται 
στην Κολομβία ως ένας παράλληλος τρόπος επανασύν-
δεσης των περικομμένων κοινωνικών φιλοδοξιών στο 
πλαίσιο ενός πολύ συγκεκριμένου νεοφιλελεύθερου κοι-
νωνικοπολιτικού και οικονομικού καθεστώτος, αφού συν-
δυάζει επίσημα προγράμματα εκλογικής δημοκρατίας, 
πολιτικούς μηχανισμούς ιδιαζόντως απολυταρχικούς και 
οικονομικούς μηχανισμούς που διαμορφώνουν ένα σύ-
στημα αποκλεισμού που αναπαράγει κάθε είδους ανισό-
τητες (ταξικές, εθνοτικές, φυλετικές, ηλικιακές κ.λ.π.). 
Αυτοί οι παράγοντες ενισχύονται στην αλληλεξάρτησή 
τους συνυπάρχοντας με τη δυναμική του πολέμου, της 
αντι-εξέγερσης και της ένοπλης κοινωνικής σύγκρουσης 
με ένοπλες εκφράσεις, για τουλάχιστον μισό αιώνα5.

5 Το κοινωνικοπολιτικό και κοινωνικοοικονομικό καθεστώς της 
Κολομβίας πρέπει να χαρακτηριστεί με βάση αυτό που αποκαλεί η 
πολιτική επιστήμη: ανοκρατικά συστήματα ή απλά Anocracias (Ανο-
κρατία) (βλ. Jiménez Martín & Puello-Socarrás, 2018).

‘‘
Η περιγραφόμενη 
κοινωνικοπολιτική 
πορεία υποδηλώνει 
το δυναμισμό που 
συνοδεύει το πο-
λιτικό-οικονομικό 
πλαίσιο της Αμερικής 
μας. Παρόλο που έχει 
ανοίξει μια προοπτι-
κή αγώνων για τον 
περιορισμό του πραγ-
ματικά υπάρχοντος 
καπιταλισμού, του 
νεοφιλελευθερισμού, 
δεν έχει καταστεί 
ακόμη δυνατό για 
τις «προοδευτικές» 
δυνάμεις να απο-
κτήσουν πρόσβαση 
στην εξουσία και να 
την ανοικοδομήσουν 
γενικά, πόσο μάλλον 
να μετατρέψουν εκ 
νέου τις προγραμμα-
τικές τους ατζέντες 
σε στρατηγικά πο-
λιτικά σχέδια που 
να εδραιώνουν έναν 
αντικαπιταλιστικό 
ορίζοντα. 

[...]



ΕΞΕΛΊΞΕΊΣ ΣΤΗ ΛΑΤΊΝΊΚΗ ΑΜΕΡΊΚΗ | | ΣΕΛΊΔΑ 37

Κοινωνικοπολιτικές διαδρομές και εκλογικός θρίαμβος του Ιστορικού Συμφώνου 

Τα ορατά χαρακτηριστικά -κάποια από αυτά νέα, αν και όχι εντελώς πρωτόγνωρα- που 
αναδεικνύει η τρέχουσα πολιτική στιγμή, η οποία διαμορφώθηκε από τις κοινωνικές διερ-
γασίες και οδήγησε σε μεγάλο βαθμό στην εκλογική νίκη και την έλευση της νέας κυβέρ-
νησης, μπορούν να συνοψιστούν βάσει ενός σύντομου, όχι συγκυριακού, χαρακτηρισμού 
της (τρέχουσας) κατάστασης:

Μια όλο και πιο περίπλοκη και επιλεκτικά καλύτερη πολιτικά καταρτισμένη κοινωνική 
κατανόηση των νοημάτων και των συνυπεύθυνων της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης 
της χώρας. Σημαντικοί τομείς της κολομβιανής κοινωνίας φαίνεται να (ανα)κατασκευά-
ζουν νέες διεργασίες που απογυμνώνουν και εκθέτουν την (παλιά) ρητορική ασφάλειας 
και των υποτιθέμενων «τρομοκρατικών απειλών» ως υπεύθυνες για τις κοινωνικές ανισό-
τητες, τοποθετώντας τη νεοφιλελεύθερη τάξη, και την άρχουσα τάξη που την υποστηρί-
ζει, ως εκείνους τους παράγοντες που «εξηγούν» τη δυναμική των κοινωνικών συγκρού-
σεων και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης. Η κοινωνική επαναπολιτικοποίηση 
με αυτή την έννοια ήταν το κλειδί για την αμφισβήτηση όχι μόνο των ανταγωνισμών, 
αλλά κυρίως των βαθιών κοινωνικών αντιφάσεων σε διαφορετικά επίπεδα, ειδικά γύρω 
από τη ριζωμένη συλλογική φαντασία (ακόμα υπό κοινωνική επεξεργασία) σχετικά με 
την ειρήνη και τη δημοκρατία με κοινωνική δικαιοσύνη.

Καταγράφεται ένα ρήγμα ως προς την ηγεμονική ικανότητα του μπλοκ εξουσίας με 
σχετικές επιπτώσεις στα εκλογικά σενάρια. Αν και οι δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζο-
νται ως αριστερές και οι αυτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί δεν έχουν ακόμη καταφέρει 
να αποκτήσουν πλειοψηφίες σε βασικές διαβουλευτικές περιπτώσεις (για παράδειγμα, 
στο Κογκρέσο), οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές δείχνουν πιο ευνοϊκά σενάρια και είναι 
ενδεικτικές της απώλειας ικανότητας μονοπωλίου πολιτικής εκπροσώπησης από τα πα-
ραδοσιακά πολιτικά κόμματα και από εκείνα που κατά τον 21ο αιώνα διαχειρίζονταν την 
κρίση της εκπροσώπησης από αντιδραστικές θέσεις.

Η δυναμική της παραγωγής λαϊκής εξουσίας και από τα κάτω έχει ενισχυθεί κάτω από 
νέες μορφές και σχήματα, επηρεάζοντας διαφορετικά πεδία κοινωνικής πάλης. Εδαφικά 
μιλώντας, θα μπορούσαν να επισημανθούν οι προοπτικές των συνελεύσεων και διαβου-
λεύσεων, που εμφανώς αναδύονται ξανά ως επίκεντρα του πολιτικού αγώνα που ενσω-
ματώνουν αξιώσεις για στοιχεία και πτυχές ουσιαστικής κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πο-
λιτική των από κάτω, από τους τόπους της αντίστασης, έχει αρθρωθεί στην τρέχουσα 
πολιτική κατάσταση και, αν και με οργανωτικές δυσκολίες, κατέστησε δυνατή τη διεύ-
ρυνση και συμπύκνωση άλλων λαϊκών τομέων, ενισχύοντας νέες συνθήκες για τον οικο-
νομικό-πολιτικό αγώνα.

Έτσι, το άνοιγμα ενός νέου ορίζοντα ορατότητας υποδηλώνει πολιτιστικό αντίκτυπο, 
ειδικά στην κοινωνική συλλογική φαντασία, αφού οι δυνατότητες συγκρότησης μιας 
κοινωνικής οργάνωσης διαφορετικής από την τρέχουσα φαίνεται να προωθούν δυνητι-
κά καινοτόμες ρήξεις. Τα αιτήματα σχετικά με μια «καλή ζωή» (Vivir bien / Buen vivir / 
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«Vivir Sabroso») (αυτό το τελευταίο σύνθημα που καθιε-
ρώθηκε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για το Ιστορι-
κό Σύμφωνο μετά τον διορισμό της Φράνσια Μάρκες ως 
υποψήφιας για αντιπρόεδρος του έθνους)6 και η δυνατό-
τητα ενσωμάτωσης πολιτικών έργων και διαφορετικών 
υποκειμενικοτήτων με διάθεση ανατροπής δείχνουν τη 
δυνατότητα αναπαραγωγής ενός πεδίου δυνάμεων αντί-
στασης, που είναι ακόμη υπό κατασκευή, και τις λανθά-
νουσες διεργασίες κοινωνικών μετασχηματισμών στις 
διαφορετικές τάξεις της κολομβιανής κοινωνίας.

Ιστορικό Σύμφωνο (Pacto Historico): ανάμεσα στον 
«εκδημοκρατισμό» του καπιταλισμού και τους ανατρε-
πτικούς ορίζοντες του Vivir sabroso

Στις 7 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκε στην Κο-
λομβία η προεδρική ορκωμοσία των Γκουστάβο Πέτρο 
και Φράνσια Μάρκες. Ήταν μια πράξη φορτωμένη με 
συμβολισμούς, ειδικά από την πλευρά της λαϊκής συγκέ-
ντρωσης. Η Πλατεία Μπολίβαρ, σύμβολο των κινητοποι-
ήσεων στη Μπογκοτά και τόπος της τελετής, υποδέχτηκε 
χιλιάδες γυναίκες και άνδρες που φώναζαν ασταμάτητα: 
«ναι, τα καταφέραμε», μια φωνή που αναφερόταν στον 
πρώτο θρίαμβο μιας αντιελιτιστικής κυβέρνησης στην 
πρόσφατη Κολομβιανή ιστορία. Το πρώτο προεδρικό δι-
άταγμα του Πέτρο έκανε αναφορά στο σπαθί του Μπολί-
βαρ ως σύμβολο, ως αρχή δηλαδή που θα καθοδηγήσει το 
έθνος προς τη δεύτερη εθνική ανεξαρτησία.

Η ομιλία της ορκωμοσίας, από την πλευρά της, ανέ-
δειξε μερικά από τα μονοπάτια που θα οδηγούσαν στη 
«νέα Κολομβία». Μεταξύ των στρατηγικών αξόνων, ο 
Πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο τόνισε: Πλήρης ειρήνη και 
τέλος της ένοπλης σύγκρουσης που προϋποθέτει την 
πολιτική επίλυση της ένοπλης κοινωνικής σύγκρουσης 
μέσω διαπραγματεύσεων, ιδίως με την εξέγερση του 
Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN) και τη διαρκή 
διερεύνηση της υποταγής των παραστρατιωτικών δομών 
και των εγκληματικών συμμοριών που συνδέονται με το 
εμπόριο ναρκωτικών. Αποτελεσματική συμμόρφωση 
με όσα συμφωνήθηκαν στην Αβάνα με τις πρώην Επα-
ναστατικές Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC-EP) με βάση 
ένα σχέδιο σοκ για την εφαρμογή του και το σχεδιασμό 
προγραμμάτων ασφάλειας για τις ζωές πρώην μαχητών 

6 Το σύνθημα vivir sabroso, όπως χρησιμοποιήθηκε στην πολιτι-
κή εκστρατεία από τη Φράνσια Μάρκες, σημαίνει να ζεις χωρίς φόβο, 
με αξιοπρέπεια, με δικαιώματα. Προέρχεται από την αφροκολομβια-
νή κουλτούρα που περιγράφει έναν τρόπο ζωής σε αρμονία με το πε-
ριβάλλον, τη φύση και τους ανθρώπους.

‘‘
Στις 7 Αυγούστου 
2022, πραγματοποιή-
θηκε στην Κολομβία 
η προεδρική ορκωμο-
σία των Γκουστάβο 
Πέτρο και Φράνσια 
Μάρκες. Ήταν μια 
πράξη φορτωμένη 
με συμβολισμούς, 
ειδικά από την πλευ-
ρά της λαϊκής συγκέ-
ντρωσης. Η Πλατεία 
Μπολίβαρ, σύμβολο 
των κινητοποιήσεων 
στη Μπογκοτά και 
τόπος της τελετής, 
υποδέχτηκε χιλιάδες 
γυναίκες και άνδρες 
που φώναζαν αστα-
μάτητα: «ναι, τα 
καταφέραμε», μια 
φωνή που αναφε-
ρόταν στον πρώτο 
θρίαμβο μιας αντιε-
λιτιστικής κυβέρνη-
σης στην πρόσφατη 
Κολομβιανή ιστορία. 

[...]
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και αγροτικών κοινοτήτων που επλήγησαν σοβαρά από 
την υποτιθέμενη εφαρμογή τους και από τη μη τήρησή 
τους κατά την τελευταία εκλεγμένη κυβέρνηση (Ιβάν 
Ντούκε). Σε μια κρίσιμη πτυχή, η πολιτική κατά των πα-
ράνομων ναρκωτικών αναφέρθηκε στο πέρασμα από τον 
πόλεμο προς την πρόληψη, σημείο κατά το οποίο ο εκλεγ-
μένος πρόεδρος επεσήμανε με έμφαση την αποτυχία του 
«πολέμου κατά των ναρκωτικών» και την ανάγκη να τεθεί 
σε περιφερειακό επίπεδο το ζήτημα για την νομιμοποίη-
σή τους. Σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη και την κοινωνική 
ισότητα και ισότητα των φύλων: τέθηκε το σενάριο της 
φορολογικής δικαιοσύνης, η πληρωμή του κοινωνικού 
χρέους μέσω μεταρρύθμισης της υγείας, επανεξέταση 
της κοινωνικής ασφάλισης στα ισχύοντα συνταξιοδοτικά 
συστήματα γήρατος και οι λεπτομέρειες στις συμβάσεις 
εργασίας, προγράμματα απαξιωμένα μετά από δεκαετίες 
νεοφιλελεύθερης παραμόρφωσης. Η ενίσχυση του συ-
στήματος τριτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης και η κα-
τάργηση των διαφορών μεταξύ των φύλων συμπληρώ-
νουν τους στόχους. 

Μια ειδική ενότητα είχε να κάνει με τα προβλήματα της 
κλιματικής αλλαγής, την ενεργειακή μετάβαση και την 
ενοποίηση της Λατινικής Αμερικής. Αυτοί οι άξονες υπο-
γράμμισαν την επικείμενη ανοικοδόμηση μιας οικονομίας 
χωρίς άνθρακα, ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου μοντέλου 
και, μαζί με αυτό, την ενίσχυση της περιφερειακής ενερ-
γειακής ολοκλήρωσης. Επιπλέον, σε αυτό το σχήμα, θα 
ήταν απαραίτητο να αναπτυχθεί η «εθνική βιομηχανία» 
μέσω της κοινωνίας της γνώσης και της τεχνολογίας με 
σκοπό τη δημιουργία νέων συνθηκών για τη δημιουργία 
πλούτου και την αναδιανομή του, η οποία απαιτεί μια 
στρατηγική που να υποστηρίζεται από την επιστημονική 
και τεχνική καινοτομία και, γενικά, ένα κράτος δεσμευμέ-
νο να επενδύσει σε αυτούς τους τομείς.

Τα προαναφερθέντα στοιχεία υποδηλώνουν τη δέ-
σμευση της κυβέρνησης του Ιστορικού Συμφώνου, 
αφενός, με έναν νέο πολιτισμικό ορίζοντα, μάλιστα με-
τα-αναπτυξιακό, επικεντρωμένο στο Vivir bien / Vivir 
sabroso που γενικά και ειδικά εξυψώνει τα θύματα των 
κοινωνικών και ένοπλων συγκρούσεων, ξεκινώντας από 
τα λαϊκά στρώματα και τις εργατικές τάξεις που κατακλύ-
ζονται από τα υψηλά ποσοστά εκμετάλλευσης και εργα-
σιακής επισφάλειας. Αλλά ταυτόχρονα, κάτω από έναν 
νεοαναπτυξιακό λόγο, έχει συγκαλέσει τις κοινωνικές και 
οικονομικές δυνάμεις που θα ήταν πρόθυμες να αναπτύ-
ξουν ένα «δημοκρατικό, παραγωγικό και μη κερδοσκο-
πικό» καπιταλισμό («Θα αναπτύξουμε τον καπιταλισμό 
στην Κολομβία»: Γουστάβο Πέτρο στο νικηφόρο λόγο 
του, 2022)7.

7 Για την εκπολιτιστική προοπτική του Vivir Sabroso που έχει υι-

‘‘
Τα προαναφερθέντα 
στοιχεία υποδηλώ-
νουν τη δέσμευση 
της κυβέρνησης 
του Ιστορικού Συμ-
φώνου, αφενός, με 
έναν νέο πολιτισμικό 
ορίζοντα, μάλιστα 
μετα-αναπτυξιακό, 
επικεντρωμένο στο 
Vivir bien / Vivir 
sabroso που γενικά 
και ειδικά εξυψώνει 
τα θύματα των κοι-
νωνικών και ένο-
πλων συγκρούσεων, 
ξεκινώντας από τα 
λαϊκά στρώματα και 
τις εργατικές τάξεις 
που κατακλύζονται 
από τα υψηλά ποσο-
στά εκμετάλλευσης 
και εργασιακής επι-
σφάλειας. Αλλά ταυ-
τόχρονα, κάτω από 
έναν νεοαναπτυξιακό 
λόγο, έχει συγκαλέ-
σει τις κοινωνικές και 
οικονομικές δυνάμεις 
που θα ήταν πρόθυ-
μες να αναπτύξουν 
ένα «δημοκρατικό, 
παραγωγικό και μη 
κερδοσκοπικό» καπι-
ταλισμό 

[...]



ΕΞΕΛΊΞΕΊΣ ΣΤΗ ΛΑΤΊΝΊΚΗ ΑΜΕΡΊΚΗ | ΣΕΛΊΔΑ 40

Αυτή η «ισορροπία» φυσικά θα παραμείνει ρευστή και ασταθής, αφού εμφανίζει όρια 
στις λογικές και, κυρίως, στις ανυπέρβλητες αντιφάσεις που είναι αυτές που ρυθμίζουν 
τον παγκόσμιο καπιταλισμό, ιδίως στις εξαρτημένες και περιφερειακές νεοφιλελεύθε-
ρες εκφράσεις του όπως στην περίπτωση της Κολομβίας. Αυτό είναι κρίσιμο όταν πρό-
κειται για την κατανόηση της ισορροπίας των αυτοαποκαλούμενων Προοδευτισμών και 
της ιστορικής πρακτικής σύμφωνα με την οποία οι ίδιοι θέτουν τα όριά τους, αφού στις 
συγκεκριμένες πρακτικές (και στις επιπλοκές) των ρήξεων και των συνέχειών τους, έχει 
αποδειχθεί η αδυναμία προώθησης ουσιαστικών και δομικών μεταρρυθμίσεων με επι-
πτώσεις για την εξουσία σε όλες τις κοινωνικές της εκφράσεις (οικονομικές, πολιτικές, 
πολιτιστικές, ιδεολογικές κ.λπ.). Για το λόγο αυτό, η μετάβαση από τις αλλαγές σε με-
τασχηματισμούς σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εξαγνίσει τις ιδεολογικές αντιφάσεις 
που θα ήταν καταρχήν ανεκτές σε μια προεκλογική εκστρατεία, ώστε στη συνέχεια να 
προταθεί και να εδραιωθεί ένα πολιτικό σχέδιο και έργο σε αρμονία με τις προσδοκίες που 
έχει δημιουργήσει το Ιστορικό Σύμφωνο. 

Φυσικά, η μεταρρυθμιστική ατζέντα που ανακοίνωσε η νέα κυβέρνηση σαφώς δεν μπο-
ρεί να αναβληθεί δεδομένων των ανυπέρβλητων δυσκολιών που υφίστανται εκατομμύρια 
οικογένειες της Κολομβίας. Η πολιτική κατά της πείνας και η ασφάλεια στις αγροτικές 
περιοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, αποφασιστικά μέτρα για την εξασφάλιση ελάχιστων 
συνθηκών για μια αξιοπρεπή ζωή. Ωστόσο, παρά την κοινωνική και πολιτική σημασία 
των όσων ανακοινώθηκαν, σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί 
περιορισμοί στην ανατρεπτική και μεταρρυθμιστική εμβέλεια, ειδικά ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής της προγραμματικής ατζέντας. Σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο στο οποίο η κρίση 
οξύνεται και ο στασιμοπληθωρισμός καλπάζει, είναι σαφώς απαραίτητο να επιμείνουμε 
σε έναν αντισυστημικό ορίζοντα.
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ΞΕΠΕΡΝΏΝΤΑΣ ΤΉ ΣΤΕΝΌΜΥΑΛΙΑ 
ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΌΝΤΑΣ ΝΑ ΚΌΙΤΑΜΕ ΜΑΚΡΙΑ1 2  

AUGUSTO CASTRO3

 
Για την πλειοψηφία των πολιτών στο Περού τα πράγματα δεν πάνε καλά. Η οικονομία 

δεν είναι στα καλύτερά της, παρά τα στατιστικά στοιχεία. Η κοινωνική ζωή έχει αλλάξει 
σε μεγάλο βαθμό με μόνιμες κοινωνικές συγκρούσεις και ζητήματα ανασφάλειας των πο-
λιτών. Η πολιτική εμφανίζεται ως ένα πολύ περίπλοκο σκηνικό με εντάσεις και χονδρο-
ειδείς γκάφες στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Επιπλέον, η διεθνής σκηνή δε 
φαίνεται καθόλου καλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία αυξάνει την απειλή της οικονομικής 
και πολιτικής αστάθειας παντού. Βρισκόμαστε στο 2022 και στο Περού βγαίνουμε από 
την πανδημία αντιμέτωποι κυρίως με ένα πολιτικό πρόβλημα που έχει να κάνει με τα όρια 
και την ικανότητα δράσης των ηγετών μας.

Η εποχή που ζούμε είναι πολύ ανησυχητική. Για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, 
το κύριο μέλημα είναι να έχει τα απαραίτητα για την κάλυψη των βασικών του αναγκών. 
Η πανδημία COVID-19 και το οικονομικό της κόστος έχουν αποδυναμώσει την αγοραστι-
κή δύναμη των ανθρώπων και έχουν κάνει εκείνους που ήταν ήδη φτωχοί, φτωχότερους. 
Αλλά οι τελευταίοι δεν είναι οι μόνοι που ανησυχούν̇  οι κλάδοι των εργαζομένων και των 
μεσαίων και μικρών τεχνιτών και εμπόρων έχουν δει το εισόδημά τους να μειώνεται λόγω 
του πληθωρισμού και της εξασθένησης της οικονομίας. Οι τομείς της μεσαίας τάξης ανη-
συχούν για τα ζητήματα της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και γνωρίζουν ότι 
μια πολιτική αναταραχή θα επηρεάσει τις τσέπες τους. Ακόμη και οι πραγματικά πλούσιοι 
πιστεύουν ότι μια δραστική αλλαγή στην κοινωνική και οικονομική κατάσταση της χώ-
ρας μπορεί να είναι καταστροφική για τις επιδόσεις των επιχειρήσεων τους. Μπορούμε να 
πούμε ότι δεν υπάρχει κοινωνικός τομέας που να μην ανησυχεί για το τι συμβαίνει και τι 
μπορεί να συμβεί στη χώρα. Όλες οι κοινωνικές ομάδες ανησυχούν στην παρούσα φάση, 
αν και όχι με τον ίδιο τρόπο. Για κάποιους είναι κάτι ζωτικής σημασίας, που συνδέεται 
κυριολεκτικά με την επιβίωση, και για άλλους, η διάψευση των ονείρων τους για πρόοδο 
και πλούτο.

Είναι λογικό να αναρωτηθεί κανείς ποια είναι η αιτία αυτής της κατάστασης και αν 
αυτό που βιώνουμε είναι αποτέλεσμα της κακής μας τύχης ή των κακών 
αποφάσεών μας. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η τύχη παίζει 
ρόλο στα γεγονότα της ανθρώπινης ζωής και ότι σε ορι-

1 Μετάφραση από τα ισπανικά: Όλγα Παπαδοπούλου.

2 Αυτό το κείμενο είναι μια διορθωμένη και ενημερωμέ-
νη έκδοση του άρθρου «Οι ανησυχίες του παρόντος στο 
Περού» που παρουσιάστηκε στο Vuela Pluma 21, περι-
οδικό του Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Επιστημών, 
Λίμα-Περού, υπό έκδοση.

3 Ο Αουγούστο Κάστρο είναι δρ. Πολιτισμού της 
Ενσωμάτωσης (Cultura Integral), Πανεπιστήμιο του 
Τόκιο, Ιαπωνία. Βασικός καθηγητής του Τμήματος Κοι-
νωνικών Επιστημών του Παπικού Καθολικού Πανεπι-
στημίου του Περού (Pontificia Universidad Católica del 
Perú-PUCP) και διευθυντής του περιοδικού Kawsaypacha, 
Κοινωνία και Περιβάλλον του Ινστιτούτου Φύση Γη και Ενέρ-
γεια του ίδιου πανεπιστημίου (INTE-PUCP). Πρώην μέλος της 
Διοικούσας Επιτροπής του Συμβουλίου Κοινωνικών Επιστημών 
της Λατινικής Αμερικής (CLACSO), εκπροσωπώντας το Περού.

Όλες οι κοινωνικές ομά-
δες ανησυχούν στην παρού-

σα φάση, αν και όχι με τον ίδιο 
τρόπο. Για κάποιους είναι κάτι 

ζωτικής σημασίας, που συνδέεται 
κυριολεκτικά με την επιβίωση, 
και για άλλους, η διάψευση των 

ονείρων τους για πρόοδο και 
πλούτο.

‘‘
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σμένες περιπτώσεις είναι αδύνατο να τα αποφύγουμε. Η 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι, για παράδειγ-
μα, ένα γεγονός που δεν προέβλεψαν οι Περουβιανοί, 
όπως και πολλοί άλλοι λαοί στον κόσμο. Ούτε φυσικά οι 
συνέπειές της σχετικά με τον πληθωρισμό ήταν στους 
υπολογισμούς τους. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το γεγονός 
βαθαίνει τα υπάρχοντα προβλήματα. Μπορούμε να ανα-
φερθούμε σε αυτό με μια πολύ κοινή ρήση: βρέχει πάνω 
σε βρεγμένο χώμα. 

Κάποια γεγονότα δεν μπορούν να αποφευχθούν, αλλά 
τα περισσότερα από αυτά που συμβαίνουν ανταποκρίνο-
νται σε μια εσωτερική λογική που τους επέτρεψε να ξεκι-
νήσουν, να αναπτυχθούν και να προκύψουν. Στην περί-
πτωση των προβληματισμών της παρούσας εποχής που 
αναφέραμε στην αρχή, οι περισσότερες έχουν ιστορία και 
ανταποκρίνονται σε αρκετά βαθιές αιτίες. Δεν υπάρχει 
λόγος να επισημάνουμε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι όταν 
εμείς είμαστε αυτοί που τους έχουμε κάνει δύσκολους.

Ας ξαναδούμε μερικά από τα σημεία που επισημάναμε 
στην αρχή για να συνειδητοποιήσουμε ότι οι προβλημα-
τισμοί μας έρχονται, στην πραγματικότητα, από το πα-
ρελθόν.

Σε σχέση με την οικονομία, εδώ και τρεις δεκαετίες 
έχουμε ένα μοντέλο που, αν και επέτρεψε την οικονομι-
κή ανάπτυξη της χώρας, δεν επέτρεψε την κοινωνική της 
ανάπτυξη. Όλοι γνωρίζουμε το γενικό κανόνα: η οικονο-
μική ανάπτυξη δε σημαίνει ανθρώπινη ανάπτυξη. Η χώρα 
μεγάλωσε και οι επιχειρήσεις πολλαπλασιάστηκαν, αλλά 
οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων συνεχίζουν να εί-
ναι άθλιες. Η πανδημία του κορωνοϊού αποκάλυψε με όλη 
της τη βιαιότητα τις ελλείψεις μας στην απασχόληση και 
την υγεία. Σε ό,τι αφορά την υγεία, η πανδημία ανέβασε 
για άλλη μια φορά τα ποσοστά φτώχειας του πληθυσμού 
μας. Οι ελλείψεις στην υγεία βγήκαν στην επιφάνεια: δεν 
είχε προβλεφθεί τίποτα για ένα γεγονός με αυτά τα χα-
ρακτηριστικά̇  δεν υπήρχαν εργαστήρια, φάρμακα, εξει-
δικευμένοι γιατροί, υποδομές υγείας, εργαλεία εργασίας, 
μεταξύ πολλών άλλων. Χρήματα υπήρχαν, αλλά δεν είχε 
γίνει τίποτα. Όσον αφορά την εργασία, θεωρήθηκε ότι —
όπως έλεγαν οι στατιστικές για τον ενεργό πληθυσμό— 
υπήρχαν θέσεις εργασίας και ότι οι άνθρωποι μπορούσαν 
να αντέξουν έναν εγκλεισμό. Έχουμε υπάρξει μάρτυρες 
του πόσο εύθραυστες είναι αυτές οι ιδέες. Το 75% του 
ενεργού πληθυσμού δεν είναι ασφαλισμένοι. Οι άνθρω-
ποι ζούσαν για το σήμερα και δεν είχαν τους πόρους για 
να υποστηρίξουν ένα μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο 
εγκλεισμό. Αυτό που είδαμε ήταν η συστηματική ανυπα-
κοή των εργαζομένων και των μικροεπιχειρηματιών και 
των εμπόρων που βγήκαν να αναζητήσουν τροφή με την 
αρχή «προτιμούμε να πεθάνουμε από κορονοϊό παρά από 
πείνα». Τραγική έκφραση που οδήγησε στο θάνατο χιλιά-
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Το 75% του 
ενεργού 
πληθυσμού 
δεν είναι 
ασφαλισμένοι.

Οι άνθρωποι ζούσαν 
για το σήμερα και δεν 
είχαν τους πόρους για 
να υποστηρίξουν ένα 
μεσοπρόθεσμο ή μα-
κροπρόθεσμο εγκλει-
σμό. Αυτό που είδαμε 
ήταν η συστηματική 
ανυπακοή των ερ-
γαζομένων και των 
μικροεπιχειρηματιών 
και των εμπόρων που 
βγήκαν να αναζητή-
σουν τροφή με την 
αρχή «προτιμούμε 
να πεθάνουμε από 
κορονοϊό παρά από 
πείνα». Τραγική έκ-
φραση που οδήγησε 
στο θάνατο χιλιάδων 
ανθρώπων. Το Περού 
είχε το υψηλότερο 
ποσοστό θανάτων, 
περισσότερους από 
διακόσιες χιλιάδες 
θανάτους, από τον 
κορονοϊό.
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δων ανθρώπων. Το Περού είχε το υψηλότερο ποσοστό θανάτων, περισσότερους από δια-
κόσιες χιλιάδες θανάτους, από τον κορονοϊό.

Για να το θέσω απλά: το οικονομικό μοντέλο μιας χώρας που ζούσε από μεγάλες εξα-
γωγές ορυκτών δεν μπόρεσε να λύσει τα προβλήματα των ανθρώπων. Οι ανθρακωρύχοι 
μπορούν δικαίως να πουν ότι δεν είναι δική τους ευθύνη να κάνουν αυτά που αναλογούν 
στο κράτος. Ωστόσο, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το Περού απάλλαξε περισσότερες 
από σαράντα μεγάλες εταιρείες εξόρυξης από την καταβολή φόρων μέχρι να ανακτήσουν 
τις επενδύσεις τους. Ασφαλώς, πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι τα ζητήματα διαφθοράς 
μεταξύ μεγάλων διεθνικών εταιρειών και κρατικών αξιωματούχων ήταν ένα άλλο από τα 
επαναλαμβανόμενα ζητήματα τις τελευταίες δεκαετίες. Υπήρξε μια εποχή παχιών αγε-
λάδων και ένα φαγοπότι, στο οποίο δεν ήταν, ωστόσο, όλοι καλεσμένοι. Αυτή η ευνοϊκή 
στάση της Πολιτείας απέναντι στις επενδύσεις αυτά τα χρόνια δε συνάδει με τις ανησυχί-
ες της για τον πληθυσμό σε θέματα υγείας, στέγασης, συγκοινωνιών ή εκπαίδευσης. Όλοι 
αυτοί οι τομείς είναι απαξιωμένοι από το κράτος και σε κρίση.

Αναφορικά με τις συγκρούσεις και τα κοινωνικά προβλήματα παρατηρούμε μια συ-
στηματική δυσαρέσκεια του πληθυσμού. Οι συνθήκες διαβίωσης στο Περού είναι κακές. 
Οι στατιστικές δείχνουν ότι υπάρχει μακροοικονομική βελτίωση, αλλά στην καθημερινή 
ζωή των ανθρώπων τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα: δεν υπάρχουν υπηρεσίες ύδρευσης 
ή αποχέτευσης στα σπίτια, ενώ μπορεί να μην υπάρχει καν ηλεκτρισμός. Οι συγκοινωνίες 
είναι κακές και επισφαλείς, ο μισθός δεν καλύπτει τα απαραίτητα, η ιατρική βοήθεια είναι 
σπάνια και πρέπει να περιμένει κάποιος σε ατελείωτες ουρές για να λάβει φροντίδα. Η ερ-
γασία είναι σπάνια και δεν πληρώνεται καλά ενώ η εκπαίδευση είναι ανεπαρκής γιατί δεν 
υπάρχουν σχολεία ή είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση που μπορούν να καταρρεύσουν, και 
ούτε υπάρχουν σχολικά είδη. Μπορούμε λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι αυτά τα ζητήματα 
δεν ανήκουν στη σημερινή εποχή, αλλά χάνονται στις καταβολές της χώρας. Η φτώχεια 
συνεχίζεται και συνοδεύει το λαό μας και δε διαφαίνεται να τη δούμε να εξαφανίζεται.

Σε αυτό το σκηνικό, πώς δεν θα υπάρξουν κοινωνικές συγκρούσεις; Θα ήταν απίστευ-
τα αφελές να πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να υπομένουν τη σκληρότητα της καθη-
μερινότητας με στωικότητα. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται, κινητοποιούνται, απεργούν 
και καταγγέλλουν την κατάστασή τους για να βελτιώσουν και να αλλάξουν τα πράγματα. 
Οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες είναι σημάδια ότι η κοινωνία υποφέρει, είναι δυσαρε-
στημένη και απαιτεί να αλλάξει η κατάσταση. 

Η ανησυχία για την οικονομία, για την 
κοινωνική αστάθεια και τις συγκρούσεις 
ενώνεται με την πολιτική κρίση. Ένα 
στοιχείο που αρχίζει να γίνεται αντι-
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ληπτό είναι η εξάντληση των επιχειρημάτων της εθνι-
κής πολιτικής ελίτ. Αντιμετωπίζουμε την απαξίωση των 
παραδοσιακών πολιτικών που πίστευαν ακράδαντα στα 
οφέλη του κρεολικού νεοφιλελευθερισμού, νομίζοντας 
ότι μόνο οι επενδύσεις θα έσωζαν το Περού. Θα έπρεπε να 
είναι κανείς ανόητος για να πιστεύει ότι οι επενδύσεις δεν 
είναι σημαντικές για την ανάπτυξη οποιασδήποτε χώρας 
στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο, αλλά θα πρέπει 
να είναι διπλά ανόητος για να πιστεύει ότι μόνο οι επεν-
δύσεις—και όχι οποιαδήποτε επένδυση— κάνουν την ανά-
πτυξη. Αυτά που επισημάναμε προηγουμένως φανερώ-
νουν την ήττα του νεοφιλελευθερισμού στη χώρα, όπως 
και στην περίπτωση πολλών άλλων. Αρκεί να κοιτάξου-
με τη γείτονά μας Χιλή, για να συνειδητοποιήσουμε ότι 
η συνταγή δεν κατάφερε να ικανοποιήσει το μεγαλύτερο 
μέρος της κοινωνίας. Όπως και στη Χιλή, το ισχυρότερο 
επιχείρημα κατά της νεοφιλελεύθερης πολιτικής είναι η 
αυξανόμενη φτώχεια των λαών μας.

Θα ήταν άτοπο να μην παρατηρήσουμε ότι η κρίση των 
πολιτικών μοντέλων επηρεάζει επίσης τα λαϊκά κινήματα 
και τα αριστερά κόμματα που επικαλούνται το λαό. Η ση-
μερινή κυβέρνηση του Πέδρο Καστίγιο ήξερε πώς να καρ-
πωθεί την απόρριψη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και 
κέρδισε τις εκλογές του 2021, αλλά δε διαθέτει μία εναλ-
λακτική πολιτική προγραμματική πρόταση για να αντιμε-
τωπίσει την κατάσταση και τις κοινωνικές συγκρούσεις 
που βιώνουμε. Οι ηγέτες που γαλουχήθηκαν στην αντιπο-
λίτευση, και πολλές φορές όσο πιο ριζοσπαστικοί τόσο 
το καλύτερο, δεν είναι σε θέση να κυβερνήσουν. Η κυ-
βερνητική πολιτική απαιτεί την ικανότητα να συντονίζει 
και να ενώνει τον πληθυσμό πίσω από εφικτούς και συ-
γκεκριμένους στόχους. Η μετάβαση από μια συνδικαλι-
στική πρακτική -και σε πολλές περιπτώσεις μόνο διεκδί-
κησης- στην άσκηση διακυβέρνησης έχει στοιχίσει στην 
τρέχουσα κυβέρνηση, η οποία δεν καταλαβαίνει ότι ο κα-
λύτερος τρόπος να αγωνιστεί για το λαό είναι να κυβερ-

νήσει σωστά. Ο συνδικαλισμός είναι 
ήδη ακατάλληλη πρακτική στο συν-

δικαλιστικό κίνημα, πόσο μάλλον 
όσον αφορά τη 
διακ υβέρν ησ η. 
Και αν σε αυτό 
προστεθεί και 
η διαφθορά σε 
πολλές από τις 
νέες πολιτικές 
αρχές, το θέμα 
γίνεται κρίσιμο. 
Η Εισαγγελία 
έχει παρουσιά-
σει περισσότε-
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Η ανησυχία για την 
οικονομία, για την 
κοινωνική αστάθεια 
και τις συγκρούσεις 
ενώνεται με την 
πολιτική κρίση. Ένα 
στοιχείο που αρχίζει 
να γίνεται αντιληπτό 
είναι η εξάντληση 
των επιχειρημάτων 
της εθνικής πολιτι-
κής ελίτ. Αντιμετωπί-
ζουμε την απαξίωση 
των παραδοσιακών 
πολιτικών που πί-
στευαν ακράδαντα 
στα οφέλη του κρε-
ολικού νεοφιλελευ-
θερισμού, νομίζοντας 
ότι μόνο οι επενδύ-
σεις θα έσωζαν το 
Περού.
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ρες από 190 υποθέσεις αξιωματούχων της σημερινής κυ-
βέρνησης που κατηγορούνται για διαφθορά.

Το αποτέλεσμα της κρίσης των παραδοσιακών κομμά-
των και η έλλειψη εντιμότητας και ηγετικής ικανότητας 
από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς και τα δικά της 
λάθη, δημιουργούν τις ανησυχίες μας για την παρούσα 
στιγμή. Μία ανησυχία για την κακή διακυβέρνηση που 
δημιουργεί τόσο η κοινοβουλευτική συντηρητική αντιπο-
λίτευση όσο και η ίδια η κυβέρνηση.

Η ανησυχία για την παρούσα στιγμή μπορεί επίσης να 
γίνει αντιληπτή από μια άλλη οπτική γωνία. Γνωρίζουμε 
ότι το παρόν δεν είναι τίποτα άλλο από το αποτέλεσμα 
αυτών που έχουμε συσσωρεύσει και βιώσει. Αλλά φέρει 
επίσης και το σπόρο του μέλλοντος και όλων αυτών που 
θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον.

Στην πραγματικότητα, το μόνο που έχουμε είναι το πα-
ρόν, τόσο για να αξιολογήσουμε όσα έγιναν και ζήσαμε, 
όσο και για να χτίσουμε εναλλακτικές και νέους ορίζοντες

Θα ήθελα μόνο να πω μερικά πράγματα. Το πρώτο, σε 
σχέση με το παρελθόν, έχει να κάνει με την ανάγκη να 
ξεπεραστεί η στενομυαλιά που χαρακτηρίζει το όραμα 
των διοικούντων και των πολιτικών, επιχειρηματιών ή 
συνδικαλιστικών ηγετών. Το δεύτερο, κοιτάζοντας προς 
το μέλλον, έχει να κάνει με την ικανότητα να κοιτάξου-
με μακριά και να τολμήσουμε να οικοδομήσουμε ένα νέο 
έργο πολιτισμού.

Σε σχέση με το πρώτο θέμα μπορούμε να αναγνωρί-
σουμε μια εντυπωσιακή στενομυαλιά στους εθνικούς 
μας ηγέτες. Σκέφτονται μόνο την οικονομική, πολιτική ή 
συνδικαλιστική τους κερδοφορία. Δε βλέπουν πέρα από 
αυτό. Δεν τους αφορά ο υπόλοιπος κόσμος, ο πλανήτης. 
Δεν έχουν διεθνική οπτική και ακόμη λιγότερο, θέση σχε-
τικά με τα παγκόσμια γεγονότα. Τους κάνει το ίδιο, για 
παράδειγμα, η σύγκρουση στην Ουκρανία και η Συμφω-
νία του Εσκασού για το περιβάλλον στη Λατινική Αμερι-
κή. Καταλαβαίνουν και τα δύο στο περίπου και δεν έχουν 
σοβαρή θέση για κανένα από τα δύο.

Αυτή η στενομυαλιά παράγει μικροσυμφέροντα και 
την πιο απόλυτη έλλειψη κοινωνικής και πολιτικής αί-
σθησης. Το μόνο σημαντικό είναι το συμφέρον του αρχη-
γού και όχι η αληθινή μέριμνα για την κοινωνία και τους 
ανθρώπους. Ο ηγέτης πιστεύει ότι το συμφέρον του είναι 
το συμφέρον του λαού ή της κοινωνίας και συγχέει την 
πραγματικότητα με τους δικούς του στόχους. Πρόκειται 
για μια διαστροφή της αληθινής πολιτικής, επιχειρηματι-
κής ή συνδικαλιστικής δραστηριότητας, όπου ο άξονας 
θα έπρεπε να είναι το κοινό καλό. Ο αληθινός ηγέτης δεν 
πρέπει ποτέ να συγχέει τα συμφέροντά του με αυτά του 
λαού, όσο καλά κι αν είναι. Η στενομυαλιά είναι η έκ-
φραση του συμφέροντος του ενός που επιβάλλεται στο 
συμφέρον των όλων. Το να μιλάς για μερκαντιλισμό, για 
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γνωρίσουμε μια 
εντυπωσιακή στε-
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πατριμονιαλιστικό κράτος, για διαφθορά και για τόσα άλλα 
πράγματα σημαίνει ακριβώς αυτό. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

Ο τελευταίος μας προβληματισμός έχει να κάνει με το πώς 
να ποντάρουμε στο μέλλον, να κοιτάξουμε μακριά. Αυτό εί-
ναι το εντελώς αντίθετο από αυτό που μόλις είπαμε. Το θέμα 
είναι να μην περιορίσουμε την προοπτική μας στο συμφέρον 
μας, αλλά να βγούμε από τη στενομυαλιά μας και να δούμε τα 
πράγματα όπως είναι. Να κοιτάξουμε τον κόσμο και τη δυνα-
μική του, να κοιτάξουμε την κοινωνία, τα προβλήματά της, τις 
επιτυχίες και τις δυνατότητές της, να δούμε τη ζωή ως άξονα 
των πράξεών μας.

Το Περού απαιτεί να το δούμε με μια νέα προοπτική. Το 
Περού δεν ξεκίνησε με τη Δημοκρατία, και ακόμη λιγότερο 
με την ισπανική κατάκτηση. Το Περού βυθίζεται στις απαρ-
χές της ανθρώπινης ζωής στην Αμερική. Είναι μια κοινωνία 
με τεράστια και βαθιά πολιτιστική κληρονομιά. Είναι ένα από 
τα λίκνα του ανθρώπινου πολιτισμού. Δεν έχουμε δικαίωμα να 
σκεφτόμαστε μικρά πράγματα̇  είμαστε προορισμένοι να βλέ-
πουμε μακριά. Το να βλέπουμε μακριά σημαίνει να διαθέτουμε 
ένα πολιτικό και κοινωνικό πρόγραμμα που να μας επαναφέρει 
στην ιστορία μας ως λαό των αρχαίων χρόνων και που έχει 
πολλά να προσφέρει στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο κό-
σμο.

Πρέπει να κοιτάμε μακριά, με μια προοπτική που υπερβαί-
νει τα άμεσα προβλήματά μας, με δημιουργικότητα, κατανόη-
ση και ευφυΐα για να γνωρίζουμε ποια είναι τα καλύτερα μονο-
πάτια και με μια νέα ηθική συμπεριφορά που τοποθετεί τους 
ανθρώπους ως την κορυφή του πολιτισμού μας.
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Ή ΠΑΝΔΉΜΙΑ 
ΏΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΚΙΝΉΤΌΠΌΙΉΣΉΣ 
ΤΉΣ ΔΕΞΙΑΣ 
ΣΤΉΝ 
ΑΡΓΕΝΤΙΝΉ
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Ή ΠΑΝΔΉΜΙΑ ΏΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΙΝΉΤΌΠΌΙΉΣΉΣ 
ΤΉΣ ΔΕΞΙΑΣ ΣΤΉΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΉ1 

JULIÁN REBÓN2

Εισαγωγή

Η πρόσφατη παγκόσμια και λατινοαμερικανική 
ιστορία καταδεικνύει ότι βρισκόμαστε σε μια από 
τις εντονότερες περιόδους διαμαρτυρίας και συλ-
λογικής δράσης. Η Αργεντινή, καθόλη την ιστορία 
της, και ιδιαίτερα στο μέρος του 21ου αιώνα που έχει 
παρέλθει, διακρινόταν από ένα αξιοσημείωτο επίπε-
δο κινητοποίησης και συλλογικής δράσης, από μια 
πλειάδα πρωταγωνιστών και ρεπερτορίων, όπως και 
από τη μεγάλη επίδραση αυτών των δράσεων. Ενώ-
πιον της αδυναμίας του κομματικού συστήματος, 
και κυρίως της αντιπολίτευσης, η διαμαρτυρία πρό-
βαλλε ως βασικός τρόπος εκδήλωσης της κοινωνι-
κής αντίθεσης. Πρόκειται για έναν ακόμα μηχανισμό 
πολιτικής αμφισβήτησης σε μια πολωμένη κοινωνία 
που τείνει να ακολουθεί την πορεία του εκκρεμούς σε 
πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η σύγχρονη 
ιστορία της Αργεντινής χαρακτηρίζεται από μια δυ-
ναμικά πολωτική πολιτική που ασκείται μεταξύ μιας 
δύναμης σταθερά προσανατολισμένης σε μια εθνι-
κή-λαϊκή κατεύθυνση με μεταρρυθμιστικό χαρακτή-
ρα – κιρτσνερισμός-περονισμός – με ερείσματα στην 
εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, και μια δύνα-
μη που έχει ως σημείο αναφοράς το νεοφιλελεύθερο 
ιδεώδες – Juntos por el Cambio – με ερείσματα στα 
μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Σε αυτή 
τη δυναμική, κανένας από τους δύο πόλους δεν κατα-
φέρνει να επιβάλει μια απόλυτη ηγεμονία, ούτε όταν 
κυβερνούσε ο περονισμός-κιρτσνερισμός μεταξύ του 
2003 και του 2015 (πρώτα με τον Νέστορ Κίρτσνερ κι 
έπειτα με την Κριστίνα Φερνάντες ντε Κίρτσνερ) και 
από το 2019 μέχρι σήμερα (με τον Αλμπέρτο Φερνά-
ντες), ούτε όταν κυβερνούσε το Juntos por el Cambio 
στο διάστημα 2015-19 (με τον Μαουρίσιο Μάκρι).

Αυτά τα χαρακτηριστικά οδηγούν ξανά και ξανά 
στην τροφοδότηση των διαμαρτυριών από τις ομά-

1 Μετάφραση από τα ισπανικά: Αλέξανδρος Ηλιόπουλος

2 Ο Χουλιάν Ρεμπόν είναι ερευνητής του Εθνικού Συμβουλίου 
Επιστημονικών και Τεχνικών Ερευνών (CONICET) στο Ινστιτούτο 
Ερευνών Gino Germani, Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες.

‘‘
Η σύγχρονη ιστο-
ρία της Αργεντινής 
χαρακτηρίζεται από 
μια δυναμικά πολω-
τική πολιτική που 
ασκείται μεταξύ μιας 
δύναμης σταθερά 
προσανατολισμένης 
σε μια εθνική-λαϊκή 
κατεύθυνση με με-
ταρρυθμιστικό χα-
ρακτήρα – κιρτσνε-
ρισμός-περονισμός 
– με ερείσματα στην 
εργατική τάξη και τα 
λαϊκά στρώματα, και 
μια δύναμη που έχει 
ως σημείο αναφοράς 
το νεοφιλελεύθερο 
ιδεώδες – Juntos por 
el Cambio – με ερεί-
σματα στα μεσαία 
και ανώτερα κοινωνι-
κά στρώματα.

[...]
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δες εκείνες που δεν αποτελούν μέρος της βάσης της εκάστοτε κυβέρνησης ή συμ-
μαχίας. Στην πιο πρόσφατη περίοδο, οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω της 
πανδημίας του COVID 19 αποτέλεσαν για διάφορους τομείς της Δεξιάς ένα ευκαι-
ριακό πλαίσιο για την κινητοποίηση και τη ριζοσπαστικοποίηση εναντίον της τότε 
νεόκοπης προοδευτικής κυβέρνησης του Frente de Todos, με πρόεδρο τον Α. Φερ-
νάντες και την Κριστίνα Φερνάντες ντε Κίρτσνερ ως αντιπρόεδρο. Ακολούθως, 
θα αναλύσουμε την ανάπτυξη αυτών των διαμαρτυριών, εστιάζοντας στις πολι-
τικές τους συνέπειες, οι οποίες συνεχίζουν να υφίστανται στην περίοδο μετά την 

πανδημία.

Διαμαρτυρίες κατά την περίοδο της πανδημίας 
COVID 19

Η πανδημία αποτέλεσε μια γενική κρίση, η 
οποία δημιουργήθηκε λόγω της αλληλεπίδρασης 
των υγειονομικών μέτρων που έλαβε η κυβέρνη-
ση με την προϋπάρχουσα κοινωνικο-οικονομική 
κρίση που είχε κληροδοτηθεί από την κυβέρνηση 
του Μάκρι. Το σύνολο των υγειονομικών μέτρων 
που πήρε η κυβέρνηση ήταν σχετικά επιτυχημέ-
να από υγειονομικής άποψης: το σύστημα υγεί-
ας δεν κορέστηκε ποτέ και τα επίπεδα επιπλέον 
θανάτων κατά τα χρόνια της πανδημίας (2020 και 
2021), σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, συγκαταλέγονται μεταξύ των χαμηλό-
τερων της ευρύτερης περιοχής. Παρόλα αυτά, 

και παρά τα μέτρα που πάρθη-
καν για να μετριάσουν τον κοι-
νωνικό αντίκτυπο, η πανδημία 
και τα περιοριστικά μέτρα που 
επιβλήθηκαν για παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα σήμαναν μια 
κοινωνική οπισθοδρόμηση για 
ορισμένα κομμάτια της κοινω-
νίας που είχαν ήδη επηρεαστεί 
από την κρίση της προηγούμε-
νης κυβέρνησης. Σε αντίθεση 
με άλλες κρίσεις, οι υγειονομι-
κές συνθήκες επέβαλλαν τον 
περιορισμό μετακινήσεων και 
δραστηριοτήτων, περιορίζο-
ντας έτσι τις εκδηλώσεις δι-
αμαρτυρίας κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. Έτσι, παρότι 
κατά τη διάρκεια της συγκεκρι-
μένης περιόδου αναγνωρίζεται 

‘‘[...] παρά τα μέτρα που πάρθηκαν για να 
μετριάσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο, η 
πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα που 
επιβλήθηκαν για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα σήμαναν μια κοινωνική οπισθο-
δρόμηση για ορισμένα κομμάτια της κοι-
νωνίας που είχαν ήδη επηρεαστεί από την 
κρίση της προηγούμενης κυβέρνησης. Σε 
αντίθεση με άλλες κρίσεις, οι υγειονομι-
κές συνθήκες επέβαλλαν τον περιορισμό 
μετακινήσεων και δραστηριοτήτων, περι-
ορίζοντας έτσι τις εκδηλώσεις διαμαρτυ-
ρίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.  [...]
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ότι συμμετείχε σε συλλογικές διαμαρτυρίες ένα σημαντικό ποσοστό του αστικού 
πληθυσμού της χώρας (11%) – σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας ESAyPP/
PISAC-Covid19 – αυτό σηματοδότησε μια σαφή μείωση σε σχέση με το 17% που 
σημειώθηκε το έτος πριν την πανδημία, το οποίο ήταν ένα έτος χαμηλής κινητοποί-
ησης (Rebon και Troncoso, 2022).

Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα που εκφράστηκαν στις διαμαρτυρίες, ένα πρώτο 
στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι τα αιτήματα που σχετίζονταν με την υγεία, ένα 
ζήτημα κλειδί σε συνθήκες γενικευμένης υγειονομικής κρίσης, καλύπτουν μόλις 
το 13% όσων συμμετείχαν σε αυτές. Αντιθέτως, το εργασιακό ζήτημα προβάλ-
λει ως κύρια αιτία της διαμάχης, καθώς το 42% των αιτημάτων των διαδηλωτών 
αφορούσαν αυτό το πεδίο. Το συγκεκριμένο πεδίο συχνά βρίσκεται μεταξύ των 
κύριων διεκδικήσεων. Η πανδημία επηρέασε με τρόπο ανομοιογενή και αρνητικό 
τις συνθήκες εργασίας μεγάλου μέρους του πληθυσμού και πολλές από αυτές τις 
αρνητικές συνέπειες αντιμετωπίστηκαν μέσω της συλλογικής δράσης. Τα δικαιώ-
ματα των γυναικών ήταν το δεύτερο βασικότερο πεδίο, καθώς εκεί επικεντρώθηκε 
το 31% των αιτημάτων των διαδηλωτών. Το πεδίο αυτό ήταν ένας από τους κυριό-
τερους άξονες διεκδικήσεων στην Αργεντινή πριν από την πανδημία, καθώς τότε 
είχε συνδεθεί με την πάλη για τη νομιμοποίηση της εθελούσιας διακοπής κύησης. 
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ένας νόμος που κατοχυ-
ρώνει το δικαίωμα σε νόμιμη, ασφαλή και δωρεάν έκτρωση, κάτι που αποτελεί τη 
μεγαλύτερη τομή στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση του Α. Φερνάντες.

Στο τέλος αυτού του άρθρου θα θέλαμε να παρουσιάσουμε ξεχωριστά μια σειρά 
διεκδικήσεων σχετικών, και, σε ορισμένες περιπτώσεις καινοτόμων, οι οποίες σύμ-
φωνα με τη δική μας θεώρηση, ήταν η ραχοκοκαλιά της κοινωνικής αντίθεσης στην 
κυβέρνηση. Αναφερόμαστε στα αιτήματα σχετικά με την ασφάλεια και τη διαφθο-
ρά (18%), όπως για παράδειγμα ενάντια σε μια υποτιθέμενη μαζική απελευθέρωση 
κρατούμενων για υγειονομικούς λόγους, και ενάντια στα μέτρα που σχετίζονταν με 
την καραντίνα και άλλους περιορισμούς (15%), όπως τα αιτήματα για επαναφορά 
της ζωντανής διδασκαλίας όταν η κυβέρνηση θεσμοθέτησε τη μετάβα-
ση στην εξ αποστάσεως ψηφιακή διδασκαλία (10%). Ως οργανική συ-
νέχεια του αντιλαϊκού χαρακτήρα της συλλογικής δράσης 
που σφυρηλατήθηκε και ζυμώθηκε στις διαδηλώσεις 
εναντίον των κυβερνήσεων της Κριστίνα Φερνά-
ντες ντε Κίρτσνερ, αυτές οι διαδηλώσεις τείνουν 
να παρουσιάζονται ως κινήσεις πολιτών, και 
μάλιστα απολίτικες, παρότι έχουν σαφές πο-
λιτικό περιεχόμενο. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της βάσης δεδομένων για τις πολιτικές δια-
μαρτυρίες του Ινστιτούτου Ερευνών Gino 
Germani, η πανδημία ενίσχυσε την κινητο-
ποίηση αυτού του πολιτικού χώρου, καθώς 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι δια-
μαρτυρίες σχετιζόμενες με τις παραδόσεις και 
τις αξίες της Δεξιάς διπλασιάστηκαν σε αριθμό, 
φτάνοντας να απαρτίζουν πάνω από το ένα τρίτο 
όλων των πράξεων διαμαρτυρίας ενάντια στον κρατι-

οι διαμαρτυρίες σχε-
τιζόμενες με τις παραδό-

σεις και τις αξίες της Δεξιάς 
διπλασιάστηκαν σε αριθμό, 
φτάνοντας να απαρτίζουν 

πάνω από το ένα τρίτο όλων 
των πράξεων διαμαρτυ-

ρίας

‘‘
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κό μηχανισμό. Αυτό σηματοδοτεί μια ριζοσπαστι-
κοποίηση του ζητήματος. Σε αυτές τις διαδηλώσεις 
συνενώνονται ή/και αλληλοεπικαλύπτονται αρνη-
τές της πανδημίας, με το αίτημα της ανεμπόδιστης 
εργασίας, με όσους υπερασπίζονται τις ατομικές 
ελευθερίες ενάντια στον υποτιθέμενο λαϊκιστικό 
αυταρχισμό, με τον κόσμο που ήθελε να γιορτάσει 
τις εθνικές εορτές, ακόμα και με την οργή για την 
παραβίαση της καραντίνας εκ μέρους του προέδρου 
σε έναν ιδιωτικό εορτασμό, ή με την αντίθεση στην 
αποτυχημένη κρατικοποίηση την οποία επιχείρησε 
η κυβέρνηση στην περίπτωση μιας πτωχευμένης 
εταιρίας αγροτικών προϊόντων, πράξη την οποία οι 
διαδηλωτές απεικόνιζαν ως κομμουνιστική απειλή. 
Σε πολλές διαδηλώσεις ασκήθηκαν διάφορες μορ-
φές συμβολικής ή, σε κάποιες περιπτώσεις, φυσι-
κής βίας, όπως όταν τοποθετήθηκαν μπροστά από 
το κυβερνητικό μέγαρο σακούλες πτωμάτων με τα 
ονόματα αξιωματούχων της κυβέρνησης ή ατόμων 
που συνδέονταν με την κυβέρνηση, σωματική βία 
εναντίον δημοσιογράφων που εργάζονταν σε μέσα 
που θεωρήθηκαν φιλοκυβερνητικά ή διαδηλώσεις 
έξω από τις κατοικίες αξιωματούχων της κυβέρ-
νησης. Ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο ήταν 
οι απειλές βίας εναντίον της κυβέρνησης, κυρίως 
εναντίον της αντιπροέδρου της κυβέρνησης και 
ισχυρού στελέχους αυτής, Κριστίνα Φερνάντες ντε 
Κίρτσνερ. Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν και πολ-
λές φορές πρωταγωνιστούσαν οργανώσεις συνδε-
δεμένες με διάφορες όψεις της δεξιάς παράδοσης. 
Ένα στοιχείο που ξεχωρίζει, είναι ότι αυτές οι ορ-
γανώσεις τελικά εντάχθηκαν σε αυτές που ανήκαν 
στην κύρια αντιπολιτευτική δύναμη (Juntos por el 
Cambio), στην δεξιά πτέρυγα της Δεξιάς, αρθρώ-
νοντας δριμύ και ριζοσπαστικοποιημένο δημόσιο 
λόγο ο οποίος ξεπερνούσε τα εσκαμμένα του δημό-
σιου λόγου και των δημόσιων δράσεων. Η επίδραση 
της ριζοσπαστικής πτέρυγας σε αυτή την περίπτω-
ση ήταν η ριζοσπαστικοποίηση ολόκληρης της βα-
σικής αντιπολιτευτικής δύναμης μέσω της οποίας 
πολλά κομμάτια της κοινωνίας πήραν ομαδόν θέση 
εναντίον της κυβέρνησης. (Saferstein et al., 2021).

Οι διαμαρτυρίες εξέφρασαν την ανυπακοή στους 
περιορισμούς μετακίνησης μέσω πορειών και 

‘‘
Τα μέσα
κοινωνικής 
δικτύωσης 
ενδυναμώθη-
καν ως  
κανάλι  
έκφρασης
τόσο της ατομικής όσο 
και της συλλογικής 
αγανάκτησης και δυ-
σφορίας, καθώς απο-
τέλεσαν πρόσφορο 
έδαφος για λεκτικές 
επιθέσεις, όπως και για 
την ενίσχυση και τη 
ριζοσπαστικοποίηση 
της προσωπικής οπτι-
κής γωνίας του κάθε 
ατόμου.

[...]
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cacerolazos3. Το cacerolazo, αυτή η συλλογική μορφή φασαρίας, υπήρξε ιδιαίτε-
ρα διαδεδομένο κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην Αργεντινή και την ευρύτερη 
περιοχή. Λόγω της φύσης του, αλλά και του αποκεντρωμένου χαρακτήρα του, από 
τη στιγμή που μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε, από οποιοδήποτε σημείο, επέ-
τρεψε υπό τις συνθήκες της πανδημίας την έκφραση της δυσφορίας εναντίον του 
κράτους, χωρίς να χρειάζεται καν να βγει κανείς από το σπίτι. Ο μη δομημένος και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, σχετικά αυθόρμητος χαρακτήρας τέτοιου είδους δια-
μαρτυριών ευνοήθηκε από την επέκταση της ψηφιοποίησης της κοινωνικής ζωής 
και της διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για την ακρίβεια, όπως κα-
ταγράφηκε στην προαναφερθείσα έρευνα, η πλειονότητα όσων συμμετείχαν σε 
κινητοποιήσεις εκείνη την περίοδο (πάνω από το 60%) συμμετείχε σε κάποια ψηφι-
ακή συλλογική δράση. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδυναμώθηκαν ως κανάλι 
έκφρασης τόσο της ατομικής όσο και της συλλογικής αγανάκτησης και δυσφορί-
ας, καθώς αποτέλεσαν πρόσφορο έδαφος για λεκτικές επιθέσεις, όπως και για την 
ενίσχυση και τη ριζοσπαστικοποίηση της προσωπικής οπτικής γωνίας του κάθε 
ατόμου. Η ψηφιοποίηση μείωσε επίσης τα οργανωτικά κόστη των ζωντανών δια-
μαρτυριών, διευκολύνοντας τη διάδοση του μηνύματός τους. Αυτό επέτρεψε την 
εύκολη μετάδοση της κοινωνικής δυσφορίας στο πεδίο των διαμαρτυριών, όπως 
φάνηκε σε πολλά από τα cacerolazos. Ο παρακωλυτικός χαρακτήρας των ειδών 
παρέμβασης, μαζί με τον πολιτικό προσανατολισμό ορισμένων κεντρικών συγκρο-
τημάτων τύπου της Αργεντινής, εξασφάλισαν τον έντονο δημόσιο αντίκτυπο.

Η πανδημία και η διευθέτησή της εκ μέρους μιας προοδευτικής κυβέρνησης πα-
ρείχε την ιδανική ευκαιρία για την ενεργοποίηση των κινητοποιήσεων εκ μέρους 
της Δεξιάς, με ερείσματα κυρίως στην ανώτερη και τη μεγαλομεσαία τάξη, αλλά 
με την τάση να διαχέονται σε αγανακτισμένα τμήματα άλλων λαϊκών στρωμάτων. 
Η κεντρικότητα της δημόσιας πολιτικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και 
ο ρόλος του κράτους ως εγγυητή της υγειονομικής ασφάλειας του πληθυσμού, αξι-

3 cacerolazo: διαδεδομένη μορφή διαμαρτυρίας στη Λατινική Αμερική και ιδιαίτερα στην Αργεντινή, 
κατά την οποία τα διαμαρτυρόμενα άτομα χτυπούν τις άδειες κατσαρόλες ή τηγάνια με κουτάλες ή 
άλλα αντικείμενα, κάνοντας θόρυβο. Ο προφανής συμβολισμός της άδειας κατσαρόλας υποδηλώνει την 
κακή οικονομική κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα cacerolazos δεν γίνονταν μόνο στις 
διαδηλώσεις, αλλά και από τα μπαλκόνια κάθε σπιτιού, με αποστασιοποιημένο δηλαδή τρόπο. ΣτΜ.
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οποιήθηκαν από αυτά τα κομμάτια για να οικοδομήσουν το προφίλ του κράτους 
ως απειλής για την προσωπική ελευθερία, ως αυτού που δημιουργεί τη δυσφορία 
και την αγανάκτηση αντί για αυτόν που τις καταπραΰνει. Αυτή η ευκαιρία ήρθε σε 
αντίθεση, σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις, με τη λαϊκή βάση της κυβέρνησης, η 
οποία κατά την περιόδο της πανδημίας προτράπηκε να μην προβαίνει σε κινητο-
ποιήσεις για υγειονομικούς λόγους. Η κινητοποίηση των δεξιών και η σχετική έλ-
λειψη κινητοποίησης εκ μέρους των δυνάμεων που πρόσκεινται στην κυβέρνηση 
οδήγησαν σε ένα κλίμα συγκρούσεων, συλλήψεων, αβεβαιότητας και κοινωνικής 
οπισθοδρόμησης.

Παράσταση 1: Βασικοί λόγοι συμμετοχής του αστικού πληθυσμού σε μια κοινωνική 
διαμαρτυρία 

Μετάφραση διαγράμματος (με τη σειρά που αναγράφονται): Εργασιακά προβλήματα -Δικαιώματα των 
γυναικών - Ασφάλεια/ Διαφθορά/ Δικαιοσύνη - Ενάντια στην καραντίνα και άλλα υγειονομικά μέτρα - Απαί-
τηση κοινωνικής στήριξης από το κράτος - Πρόσβαση σε στέγαση και κοινωνικές υπηρεσίες - Ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη ή πρόληψη - Υποστήριξη της ζωντανής διδασκαλίας 

Πηγή: Προσωπική προβολή με βάση την έρευνα ESAyPP/PISAC-Covid19 (2021). Δείγμα: 5239 άτομα. 
Πολλαπλή επιλογή.

Ή πολιτική βία στην περίοδο μετά την πανδημία

Η πανδημία ενεργοποίησε τα αντιλαϊκά στοιχεία που συμμετέχουν στις διαμαρτυρί-
ες. Πέρα από τις συνθήκες της στιγμής, όπως η πανδημία για παράδειγμα, πυρήνας της 
ατζέντας αυτών των στοιχείων είναι η αντίθεση σε αυτή τη λαϊκή πολιτική, εκφράζοντας 
αξίες όπως η ιδιοκτησία, ο ατομισμός, η τάξη και η μη ανάμειξη του κράτους. Ως αποτέ-
λεσμα, σε αντιστοιχία με άλλες χώρες της περιοχής, συναντάμε μια ριζοσπαστικοποίηση 
της Δεξιάς, και μια ανάπτυξη επιχειρημάτων και πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με 
τη δημοκρατία.

Μια καινοτομία σε σχέση με άλλες περιόδους κινητοποιήσεων αυτού του είδους, εί-
ναι ότι αυτή η εν λόγω ενεργοποίηση δεν έρχεται σε μια στιγμή αδυναμίας της πολιτι-
κής αντιπολίτευσης. Το Juntos por el Cambio δείχνει από την αρχή ιδιαίτερα ενωμένο, 
και από τις ενδιάμεσες κοινοβουλευτικές εκλογές ενισχύθηκε ιδιαίτερα, παίρνοντας την 
πλειοψηφία έναντι του κυβερνητικού συνασπισμού, ο οποίος έχει αποδυναμωθεί όπως 
και οι περισσότερες κυβερνητικές δυνάμεις, λόγω των αρνητικών κοινωνικών συνεπειών 
της κρίσης. Επίσης, σε εκείνες τις εκλογές εμφανίστηκαν με μεγάλη εκλογική δυναμι-
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κή οι δυνάμεις της άκρας Δεξιάς, αυτοαποκαλούμενες φιλε-
λεύθερες, οι οποίες κατόρθωσαν να έχουν κοινοβουλευτική 
εκπροσώπηση στις πιο κεντρικές εκλογικές περιφέρειες της 
χώρας με έξαλλη επιχειρηματολογία, συνδυάζοντας τον νεο-
φιλελευθερισμό με τον ακραίο συντηρητισμό. Σε ό,τι αφορά 
την πολιτική φθορά της κυβέρνησης, αυτή φάνηκε καθαρά 
από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να ενοποιήσει τον 
λόγο και τη διαδρομή της και από την αυτοσυγκράτηση στα 
αποτελέσματα της κοινωνικής και οικονομικής της πολιτι-
κής, καθώς η περίοδος μετά την πανδημία έφερε μια πληθω-
ριστική κρίση που οδήγησε τις τιμές στα υψηλότερα επίπεδα 
από την τελευταία περίοδο υπερπληθωρισμού, στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990. Σημάδι των καιρών δεν είναι τόσο η 
πόλωση του κλίματος, όσο η ριζοσπαστικοποίηση της Δεξιάς 
και η μετρίαση της λαϊκής ισχύος, με την πολιτική απάθεια 
των πολιτών να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.

Οι κινητοποιήσεις που εξετάσαμε συνδυάζονται με την πο-
λιτική φθορά της κυβέρνησης, την ανάπτυξη της ριζοσπα-
στικοποίησης της επιχειρηματολογίας εκ μέρους της βασικής 
αντιπολίτευσης αλλά και με την εκλογική ανάδυση της φι-
λελεύθερης ακροδεξιάς, αλλά προκάλεσαν επίσης την επα-
νεμφάνιση της πολιτικής βίας. Κατά την περίοδο μετά την 
πανδημία, οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν με λιγότερο μαζικό 
αλλά πιο βίαιο τρόπο, καθώς μία από αυτές περιλάμβανε μέ-
χρι και επίθεση με πέτρες και πυρσούς στο κυβερνητικό μέ-
γαρο. Μία απο τις ομάδες που ανήκει στο οικοσύστημα των 
οργανώσεων της άκρας Δεξιάς που δρούσαν στις συγκεκρι-
μένες κινητοποιήσεις έκανε πράξη τις απειλές που εκφράζο-
νταν συχνά δημοσίως, πραγματοποιώντας δολοφονική από-
πειρα εναντίον της Κριστίνα Φερνάντες ντε Κίρτσνερ την 1η 
Σεπτεμβρίου 2022. Ο δράστης τη σημάδεψε με περίστροφο, 

ευρισκόμενος μερικά μόλις εκατοστά από το κεφάλι της αντιπροέδρου και τράβηξε δύο 
φορές τη σκανδάλη, αλλά το όπλο έπαθε εμπλοκή. Ο δράστης συνελήφθη και επί του 
παρόντος διερευνάται αν πρόκειται μόνο για μια μικρή ομάδα της άκρας Δεξιάς ή αν η 
απόπειρα έχει πολιτικές επιπτώσεις άλλου τύπου. Αυτή η απόπειρα δολοφονίας αποτελεί 
ένα προηγούμενο που διαταράσσει την ειρήνευση της πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία 
αποτελεί έναν από τα μεγαλύτερα θεσμικά κατορθώματα της χώρας, και δημιουργεί ερω-
τηματικά για το μέλλον. Αμέσως μετά το τέλος της πανδημίας εμφανίζεται μια αποδυνά-
μωση της δημοκρατικής συνθήκης, μια πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι 
λαϊκές και δημοκρατικές δυνάμεις.
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‘‘Οι κινητοποιήσεις 
που εξετάσαμε 
συνδυάζονται 
με την πολιτική 
φθορά της κυβέρ-
νησης, την ανά-
πτυξη της ριζο-
σπαστικοποίησης 
της επιχειρημα-
τολογίας εκ μέ-
ρους της βασικής 
αντιπολίτευσης 
αλλά και με την 
εκλογική ανάδυση 
της φιλελεύθε-
ρης ακροδεξιάς, 
αλλά προκάλεσαν 
επίσης την επα-
νεμφάνιση της 
πολιτικής βίας.
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ΑΝΙΣΌΤΉΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑΡΑ ΑΤΌΜΑ ΣΤΉΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΉ: 
ΓΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΌΤΉΤΑ1 

YUSSEF BECHER2

Θα αναφερθώ σε ένα από τα πιο καίρια σημεία ανισότητας 
που επηρεάζουν τη νεολαία της χώρας μου, της Αργεντινής: 
στην εργασία, τόσο στον τομέα της παραγωγικής, όσο και της 
αναπαραγωγικής εργασίας. Για αυτό, θα θέσω τη θεωρητική 
οπτική γωνία μέσα από την οποία θα οριστούν οι κατηγορίες 
που θα αναλυθούν. Κατόπιν, θα εξεταστούν τα επίσημα στα-
τιστικά στοιχεία – σε εθνικό επίπεδο – και θα παρουσιαστούν 
ορισμένα ερμηνευτικά εργαλεία, τα οποία παρέχουν επίσης 
συμπεράσματα σχετικά με κρίσεις του παρόντος (όπως η 
πανδημία). Τέλος, προτείνονται ιδέες οι οποίες θα μπορούσαν 
να μειώσουν τις κοινωνικές ασυμμετρίες που αντιμετωπίζει η 
νεολαία, οι οποίες, με τη σειρά τους, υπενθυμίζουν τη σημα-
σία τού να τις εξετάζουμε με διαθεματικό τρόπο.

Το κεντρικό σημείο εστίασης

Οι πρώτες προσεγγίσεις σχετικά με την ανισότητα ως κα-
τηγορία των κοινωνικών επιστημών είχαν επηρεαστεί από 
την οικονομία. Από εκείνο το σημείο και μετά, σε παρόμοιες 
αναλύσεις υπερίσχυσαν διάφορες παραλλαγές της οικονο-
μικής επιστήμης. Παρόλα αυτά, με το πέρασμα του χρόνου 
– και ειδικότερα, κατά τη δεκαετία του 1970 και τη μεγαλύ-
τερη διάδοση των πολιτιστικών σπουδών – ενσωματώθηκαν 
σταδιακά και άλλες θεωρήσεις οι οποίες προσέδωσαν μεγα-
λύτερη πολυπλοκότητα σε αυτή την έννοια. Μέσω αυτής της 
διαδικασίας ξεπεράστηκε η μεροληψία που χαρακτήριζε τις 
απαρχές της. Από την άλλη, και η έννοια της νεολαίας άλ-
λαξε σε ό,τι αφορά την προσέγγισή της από την επιστήμη. 
Οι ρηξικέλευθες συνεισφορές της Σχολής του Μπέρμινγχαμ 
εστίασαν στις πολιτιστικές και συμβολικές όψεις που πηγά-
ζουν από την κατασκευή της έννοιας της νεότητας και της 
γενιάς. Στην Αργεντινή, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 
επέτρεψαν την κατανόηση της ποικιλομορφίας νοημάτων 
και βιωμάτων τα οποία έρχονται με το – ποτέ γραμμικό – πέ-
ρασμα από το ένα στάδιο της ζωής στο άλλο. Αν σε αυτό προ-
σθέσουμε τη διάσταση της χώρας, θα μπορούσε να λεχθεί ότι 

1 Μετάφραση από τα ισπανικά: Αλέξανδρος Ηλιόπουλος

2 Ο Γιουσέφ Μπετσέρ είναι δικηγόρος (UCCuvo) και δρ. Κοινωνικών 
Επιστημών (FLACSO Αργεντινής). Ειδικεύεται στις Πολιτικές Πρόνοιας από 
τη Σκοπιά του Φύλου. Καθηγητής και ερευνητής της Σχολής Οικονομικών, 
Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών (FCEJS) του Εθνικού Πανεπιστημίου 
του Σαν Λουίς (UNSL). Ακαδημαϊκός συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος Κοινωνίας και Θεσμών (FCEJS-UNSL. Μέλος του CLACSO). 
(yussefbe@gmail.com)

‘‘
Στην Αργεντινή, 
οι έρευνες που 
πραγματοποιήθη-
καν επέτρεψαν 
την κατανόηση 
της ποικιλομορ-
φίας νοημάτων 
και βιωμάτων τα 
οποία έρχονται με 
το – ποτέ γραμμι-
κό – πέρασμα από 
το ένα στάδιο της 
ζωής στο άλλο. Αν 
σε αυτό προσθέ-
σουμε τη διάστα-
ση της χώρας, θα 
μπορούσε να λε-
χθεί ότι η νεολαία, 
όπως και οι ανισό-
τητες, παρουσιά-
ζουν ανομοιότητες 
ανάλογα με την 
κοινωνική-δημο-
γραφική και πολι-
τιστική επιρροή 
κάθε κοινωνικού 
χώρου.

[...]
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η νεολαία, όπως και οι ανισότητες, παρουσιάζουν ανομοιότητες ανάλογα με την κοινωνι-
κή-δημογραφική και πολιτιστική επιρροή κάθε κοινωνικού χώρου. Με τον ίδιο τρόπο, σε 
μια ομοσπονδιακή χώρα όπως η Αργεντινή, η ποικιλότητα σε επίπεδο χώρας εντείνεται. 
Σε αυτό το γεγονός οφείλεται η μεγάλη διαφορά στο εύρος και την αποτελεσματικότητα 
των κρατικών πολιτικών αλλά και των κοινωνικών προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο. Για 
την ακρίβεια, η πανδημία του Covid-19 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των ανισο-
τήτων που βασίζονται στον τόπο κατοικίας κάθε ατόμου. Αναμφίβολα, τα τεκμήρια δεν 
περιορίζονται στη συγκεκριμένη περίοδο, καθώς η υγειονομική κρίση κατέδειξε τις βλα-
βερές συνέπειες των κοινωνικών ασυμμετριών και σε προγενέστερες περιόδους, όπως 
και την ανάδυση νέων ανισοτήτων.

Οι έρευνες που συσχετίζουν τις ανισότητες με τα άτομα νεαρής ηλικίας τονίζουν την 
ιδιαιτερότητα που εισάγει η γενεαλογική καταγωγή. Παρότι η έμφαση στη γενεαλογική 
καταγωγή ως αναλυτικό φακό εμφανίζεται από τις απαρχές του συγκεκριμένου πεδίου 
σπουδών στην Αργεντινή, τις τελευταίες δεκαετίες έχει αποκτήσει σταδιακά πιο κε-
ντρικό ρόλο. Πράγματι, υπογραμμίζεται ότι η συγκεκριμένη θεώρηση δεν περιλαμβάνει 
απλώς την εμπράγματη αναστήλωση μιας κοινής ιστορικής στιγμής, αλλά, ειδικότερα, 
την σχέση της με τις υποκειμενικές κοινωνικές συνθήκες και τις ισχύουσες κοινωνικές 
ταυτότητες. Υπό αυτή την έννοια, η συμπερίληψη αυτού του πρίσματος στις ανισότητες 
μάς επιτρέπει να αναγνωρίσουμε την ύπαρξη δομικών αλλά και περιπτωσιολογικών ανι-
σοτήτων στην τωρινή γενιά, οι οποίες σημαδεύουν τις βιωματικές της εμπειρίες, τόσο 
τις παροντικές, όσο και τις μελλοντικές. Όμως, εκτός από τη γενεαλογική σκοπιά, είναι 
σκόπιμο να αναγνωρίσουμε ότι όλες οι ανισότητες δομούνται σε στενή σύνδεση μεταξύ 
τους. Ως επακόλουθο, μέσω αυτής της συνθήκης είναι εφικτό να αναγνωρίσουμε τη δι-
αθεματικότητα αυτών των ανισοτήτων. Η εστίαση στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη φεμινιστική θεωρία. Η Crenshaw (1991)3, η οποία υπήρξε 
καινοτόμος στην καθιέρωση αυτής της ματιάς, ορίζει τη διαθεματικότητα ως το φαινό-
μενο κατά το οποίο κάθε άτομο δέχεται καταπίεση ή απολαμβάνει ένα προνόμιο βάσει 
του αν ανήκει σε πολλαπλές κοινωνικές κατηγορίες. Πράγματι, η νεότητα διασταυρώνε-
ται με ανισότητες που προέρχονται από το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την 
κοινωνική τάξη, από την εθνολογική/φυλετική καταγωγή, την περιοχή καταγωγής, και 
άλλες. Για όλους αυτούς τους λόγους, αυτή η σύντομη αναφορά, όπως δηλώθηκε στην 
αρχή, θα συνεισφέρει ορισμένα δεδομένα και ερμηνείες σχετικά με μία από τις κυριότε-
ρες δυσκολίες που πλήττουν τα άτομα νεαρής ηλικίας στην Αργεντινή: την πρόσβαση σε 
αξιοπρεπή εργασία, τόσο παραγωγική όσο και αναπαραγωγική. Μέσω της συμπερίληψης 
αυτής της τελευταίας συνθήκης, είναι δυνατό να οριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια το ση-

μείο τομής κι αλληλοεπικάλυψης μεταξύ της γενεαλογικής 
ανισότητας και της έμφυλης ανισότητας.

Νεαρά άτομα και εργασία: μεταξύ δομικών ανι-
σοτήτων και κρίσης

Στην Αργεντινή, σύμφωνα με τα επίσημα 
δεδομένα, παρατηρείται μια σταθερή αύξηση 
του ποσοστού απασχόλησης κατά την περίο-
δο μετά την πανδημία. Έτσι, το επίσημο πο-

3 Crenshaw, K. W. (1991). Mapping the margins: 
intersectionality, identity politics, and violence against women 

of color. Stanford Law Review, 43 (6), 1241-1299.

[...]
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σοστό ανέρχεται στο 48% (INDEC, 2022)4. Επί του θέματος, οφείλει να διασαφηνιστεί 
ότι η Αργεντινή δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο τις δυσχερείς οικονομικές συνέπειες της 
υγειονομικής κρίσης, αλλά και αυτές της κεντροδεξιάς κυβέρνησης (2015-2019), η οποία 
εφάρμοσε συστηματικά νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Λαμβάνοντας υπόψη την ηλικιακή 
βαθμίδα των νεαρών ατόμων (14-29 έτη), το ποσοστό απασχόλησης για τους άντρες δια-
μορφώνεται στο 52%, ενώ για τις γυναίκες στο 42%. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να ισχύει 
το ανεπίσημο δεδομένο ότι τα νεαρά άτομα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης 
από ό,τι οι ενήλικες. Επομένως, προκειμένου να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, καθίσταται 
κεντρικής σημασίας το ζήτημα των συνθηκών εργασίας. Πρώτον, ο δείκτης καταγράφει 
ως απασχολούμενο κάθε άτομο που δραστηριοποιείται στην αμειβόμενη οικονομία επί 
τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα. Δεύτερον, και ως επακόλουθο του πρώτου, αν και θα 
μπορούσε να γίνει σύγκριση με άλλες χώρες, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ σκληρής και 
ήπιας εργασίας. Τρίτον, ο υπολογισμός του ποσοστού συμπεριλαμβάνει και τα άτομα που 
εργάζονται ανεπίσημα. Τέλος, δεν λαμβάνεται υπόψη η μη αμειβόμενη εργασία η οποία, 
γενικά, αφορά οικιακές εργασίες και φροντίδες οι οποίες πραγματοποιούνται από γυναί-
κες σε οικογενειακό περιβάλλον. Έτσι, αορατοποιείται η μεγάλη συνεισφορά στο Ακα-
θάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) της Αργεντινής, η οποία ανέρχεται στο 16% (ΜΕ, 2020)5.

Επομένως, παρότι το ποσοστό απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο, τόσο το γενικό όσο 
και αυτό των νεαρών ατόμων, έχει αυξηθεί στην περίοδο μετά την πανδημία, αυτό δεν 
συνεπάγεται ότι πρόκειται για δουλειά υπό αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες και ισότη-
τα μεταξύ των φύλων. Αυτή η κατάσταση μπορεί να εκτιμηθεί μέσω των δεικτών αδή-
λωτης εργασίας οι οποίοι, με τη σειρά τους, παρέχουν μια θεώρηση πιο κοντά στις νε-
ανικές ανισότητες. Πράγματι, από το 2008-2009, μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση 
εκείνης της περιόδου, η διαρκής μείωση που εμφάνιζε ο δείκτης αδήλωτης εργασίας για 
τα νεαρά άτομα, ανακόπηκε. Παρότι από το 73% στο 2003 μειώθηκε στο 53% το 2009, 
ήδη από το 2017 ανερχόταν σε σχεδόν 60%· ως επακόλουθο, πάνω από το μισό του νε-
ανικού πληθυσμού εργάζεται αδήλωτα (ΔΟΕ, 2018). Άρα, δεν έχουν τα δικαιώματα που 
εκπορεύονται από μια δηλωμένη σχέση 
εργασίας, δηλαδή δεν έχουν πρόσβαση 
σε μισθούς που θα σέβονται τα κατώτατα 
νόμιμα όρια, ιατρική ασφάλιση, ασφάλιση 
για εργατικά ατυχήματα, άδειες, τη δυνατό-
τητα προσφυγής στη δικαιοσύνη, και άλλα. 
Ακόμα, οξύνεται η εγγενής ευαλωτότητα στην 
ασύμμετρη σχέση τους με τον εργοδότη, καθώς 
δεν εφαρμόζονται τα μέτρα που περιορίζουν την 
παραβίαση δικαιωμάτων. Τέλος, επιβεβαιώνεται 
ότι η ανεπίσημη εργασία εδώ και πάνω από δύο δε-
καετίες υπερβαίνει το μισό του συνολικού αριθμού 
αμειβόμενων νέων. Ακόμα, μέσω των σχετικών ανα-
φορών από την OXFAM, την ECLAC (Οικονομική Επι-
τροπή για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική), τη 
ΔΟΕ (Διεθνή Οργάνωση Εργασίας), το Πρόγραμμα των 

4 Υπουργείο Οικονομίας (2020). Los cuidados, un sector económico 
estratégico. Medición del aporte del trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado al Producto Interno Bruto. Μπουένος Άιρες (Αργεντινή)

5 Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Δημοσκοπήσεων (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, INDEC) (2022). Encuesta Nacional de Uso 
del Tiempo (ENUT) 2021 (Εθνική Έρευνα Χρήσης Χρόνου). Μπουένος Άιρες 
(Αργεντινή).
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Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη, και την CLACSO, μεταξύ άλ-
λων, αναγνωρίζεται ότι το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας επε-
κτάθηκε ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι απαραίτητο να ενσωματω-
θεί η αναπαραγωγική εργασία, οι οικιακές εργασίες και οι φροντί-
δες, επειδή κάτι τέτοιο επιτρέπει τη διάγνωση του βαθμού διαθε-
ματικότητας με τις έμφυλες διακρίσεις. Σύμφωνα με πρόσφατα 
στοιχεία σχετικά με τη χρήση του χρόνου στην Αργεντινή, από το 
σύνολο της μη αμειβόμενης εργασίας, οι γυναίκες συμμετέχουν 
σε ποσοστό 92%. Αυτού του είδους η εργασία μειώνεται όταν δεν 
υπάρχουν δουλειές του σπιτιού, όπως και ο χρόνος που οι γυναί-
κες αφιερώνουν σε αυτές. Σε ό,τι αφορά τη μη αμειβόμενη οικιακή 
εργασία, η γυναικεία συνεισφορά είναι της τάξης του 90%· σε ό,τι 
αφορά τη φροντίδα σε μέλη του νοικοκυριού, οι γυναίκες αντιπρο-
σωπεύουν το 31% και οι άντρες το 20%. Σχετικά με το ποσοστό που 
αντιπροσωπεύουν οι γυναίκες, μπορούν να γίνουν οι παρακάτω 
διαχωρισμοί βάσει ηλικίας: από τα 14 ως τα 29 έτη (30%)· από 30 
ως 64 έτη (39%)· από 65 και άνω (10%) (ENUT, 2022)6. Σύμφωνα 
με αυτά τα δεδομένα, δύνανται να πραγματοποιηθούν ορισμένες 
παρατηρήσεις. Πρώτον, η οικιακή εργασία και οι φροντίδες (μη 
αμειβόμενες) συνοδεύουν τις γυναίκες σε όλη τη διαδρομή του βίου 
τους και στις διαφορετικές μεταβατικές τους φάσεις, σε βαθμό που 
το συγκεκριμένο είδος εργασίας δεν απαντάται στις ζωές των ενή-
λικων αντρών. Δεύτερον, οι σημαντικότερες έμφυλες ανισότητες 
εντοπίζονται στη χρονολογική ηλικία που συμπίπτει με τη νεότη-
τα. Τρίτον, η ηλικιακή περίοδος με τις μεγαλύτερες πιθανότητες 
για επαγγελματική πρόοδο βρίσκει τις γυναίκες να αφιερώνουν 
στις οικιακές εργασίες και φροντίδες χρόνο που σε συνθήκες κα-
νονικής αμειβόμενης εργασίας αντιστοιχεί σχεδόν σε μία εργάσιμη 
ημέρα (σχεδόν εξίμισι ώρες). Τέταρτον, όπως φανερώνει η προανα-
φερθείσα έρευνα, ο χρόνος τον οποίο αφιερώνουν οι γυναίκες στις 
οικιακές εργασίες και φροντίδες αυξάνεται όταν έχουν χαμηλότερο 
μορφωτικό επίπεδο και οι αποδέκτες της φροντίδας (βρέφη ή άτο-
μα στην εφηβεία) είναι νεότερης ηλικίας. Τέλος, όπως υποδεικνύ-
ει η OXFAM (2022)7, η πανδημία επέφερε μια αύξηση του χρόνου 
τον οποίο αφιερώνουν οι γυναίκες στη φροντίδα, ενώ ο χρόνος που 
αφιερώνουν οι άντρες μειώθηκε. Επομένως, η αυξημένη παρουσία 
των γυναικών στο σπίτι αύξησε τα καθήκοντά τους, ενώ παράλλη-
λα τόνισε τον άδικο έμφυλο καταμερισμό αυτών των δραστηριοτή-
των.

Τελικά συμπεράσματα: πώς θα ισορροπήσουμε την πλάστιγγα;

Ίσως μια από τις πρώτες βεβαιότητες τις οποίες αποκάλυψε η 
πανδημία, αν και πρόκειται για κάτι που διακρινόταν ήδη εδώ και 

6 Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Δημοσκοπήσεων (Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, INDEC) (2022). Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 
2021 (Εθνική Έρευνα Χρήσης Χρόνου). Μπουένος Άιρες (Αργεντινή)

7 Oxfam Internacional (OXFAM) (2022). Los cuidados en Latinoamérica y el 
Caribe: entre las crisis y las redes comunitarias.
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κάποιο χρονικό διάστημα, να ήταν η εξάντληση του καπιταλιστικού μοντέλου παραγωγής 
μέσω της εκβιομηχάνισης. Παρότι ορισμένοι Αργεντινοί διανοούμενοι στηρίζουν ακόμα 
το εργασιακό μοντέλο που εκπορεύεται από το προαναφερθέν σύστημα, είναι σημαντι-
κό να αναγνωρίζεται ο ρόλος τους – ο οποίος έχει ήδη καταδειχθεί – στην αναπαραγωγή 
των κοινωνικών ανισοτήτων, τόσο σε ό,τι αφορά την αμειβόμενη εργασία, όσο και την 
εργασία που δεν μοιράζεται τα ίδια χαρακτηριστικά (δηλαδή την οικιακή εργασία και την 
οικογενειακή φροντίδα). Ακόμα, αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο – 
όπως τονίζει η διαθεματική προσέγγιση – όταν αφορά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως 
τα νεαρά άτομα.

Από την άλλη, η κοινωνική πολιτική χάνει κάθε μέρα και περισσότερο την εξισωτική 
της ικανότητα ως αποτέλεσμα των περιορισμών που επιβάλλει το παρόν μοντέλο του 
καπιταλισμού, αλλά και των κυβερνητικών αποφάσεων. Άρα, πώς μπορούμε να αξιοποι-
ήσουμε τα εργαλεία αυτά που χρειαζόμαστε για να εξαλείψουμε τις αδικίες; Αναμφίβολα, 
πρόκειται για ένα ερώτημα που είναι αρκετά δύσκολο να απαντηθεί, όμως έχουμε ενδεί-
ξεις, οι οποίες – τουλάχιστον – μας υποδεικνύουν ποιες πολιτικές όχι μόνο δεν άμβλυναν 
τις ανισότητες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις τις όξυναν. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι 
καιρός να εγκαταλειφθούν, παρότι υπήρξαν ελκυστικές προτάσεις και επέτρεψαν μια κά-
ποια μείωση της φτώχειας και της ανέχειας, τα προγράμματα μεταφοράς χρημάτων υπό 
προϋποθέσεις. Παρότι κάποια από αυτά κατόρθωσαν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές, 
αυτό έγινε πάντα στα στενά πλαίσια της γενικότερης κατάστασης της οικονομίας, ενώ 
άλλα αναπαρήγαγαν τις ασυμμετρίες όσων ατόμων εντάσσονταν σε αυτά. Ίσως αυτή να 
είναι η στιγμή για να σκεφτούμε με πιο οικουμενικό τρόπο, κάτι που άλλωστε αποτελεί 
αναγκαιότητα από άποψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να υπάρξουν οι ελά-
χιστες και σταθερές εγγυήσεις κοινωνικής προστασίας. Φυσικά, αυτό δεν θα έπρεπε να 
εμποδίσει την αναγνώριση ειδικών δικαιωμάτων για ιστορικά ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε να κατανοούμε τα άτομα νεαρής ηλικίας υπό το πρίσμα των 
διαθεματικών διακρίσεων που δέχονται. Τέλος, οφείλει να αποκτήσει κεντρικό ρόλο η 
διατήρηση της ζωής υπό αξιοπρεπείς συνθήκες, και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ φύλων 
και μεταξύ γενεών.
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ΧΙΛΉ: ΑΠΌΨΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΥΡΕΙΑ 
ΑΠΌΡΡΙΨΉ 
ΤΌΥ ΝΕΌΥ 
ΠΡΌΌΔΕΥΤΙΚΌΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΌΣ
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ΧΙΛΉ: ΑΠΌΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΥΡΕΙΑ 
ΑΠΌΡΡΙΨΉ ΤΌΥ ΝΕΌΥ ΠΡΌΌΔΕΥΤΙΚΌΥ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΌΣ1 2 
FRANCK GAUDICHAUD3 
ΚΑΙ MIGUEL URRUTIA4

Την Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2022, οι αγωνιστές και αγω-
νίστριες της «Διοίκησης Κοινωνικών Κινημάτων υπέρ της 
Έγκρισης» συναντήθηκαν στα κεντρικά γραφεία του συν-
δικάτου Bata, στο κέντρο του Σαντιάγο, λίγα βήματα από 
την εμβληματική «Plaza Dignidad», νευραλγικό σημείο της 
μεγάλης λαϊκής εξέγερσης που ξεκίνησε στη Χιλή στις 18 
Οκτωβρίου 2019. Από τις 6:00 μ.μ., άρχισαν να φτάνουν τα 
αποτελέσματα του εθνικού δημοψηφίσματος με στόχο την 
έγκριση ή την απόρριψη του νέου συνταγματικού κειμένου 
που προέκυψε σε μεγάλο βαθμό από αυτήν την εξέγερση. 
Η συνταγματική πρόταση είχε συνταχθεί σε διάστημα ενός 
έτους από τη Συντακτική Συνέλευση, ένα όργανο με ισοτι-
μία φύλων και ποσοστώσεις που προορίζονταν για τους αυ-
τόχθονες, που είχε εκλεγεί με καθολική ψηφοφορία το Μάιο 
του 2021. Γρήγορα έγινε κατανοητό ότι θα κέρδιζε η απόρρι-
ψη, αλλά κανείς δεν είχε προβλέψει τη δύναμη της ήττας. 
Μετά από μήνες κινητοποίησης, ήταν απαραίτητο να αντιμε-
τωπίσουμε και να αποδεχθούμε τη νίκη των συντηρητικών 
δυνάμεων και εκείνων που αντιτίθενται στη συνταγματική 
πρόταση η οποία δεν επεδίωκε τίποτα λιγότερο από τον τερ-
ματισμό του Συντάγματος του 1980, που συντάχθηκε κατά τη 
διάρκεια της δικτατορίας Πινοσέτ.

Ήχηρή απόρριψη

Το αποτέλεσμα ήταν συντριπτικό: 61,88% υπέρ της Απόρ-
ριψης και 38,12% υπέρ της Έγκρισης, με συμμετοχή 85,81% 
του εκλογικού καταλόγου (πάνω από 13 εκατομμύρια ψηφο-
φόροι). Ψήφισαν 4,5 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι 
σε σχέση με τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών 
του Δεκεμβρίου 2021, αύξηση που καθορίστηκε κυρίως από 

1 Μετάφραση από τα ισπανικά: Όλγα Παπαδοπούλου.

2 Το παρόν κείμενο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JacobinLat.

3 Ο Φρανκ Γκοντισό είναι ακαδημαϊκός, Πανεπιστήμιο της Τουλούζης 
Jean Jaures. 

4 Ο Μιγέλ Ουρρούτια είναι ακαδημαϊκός, Πανεπιστήμιο της Χιλής, 
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Εργαστήριο Ανάλυσης της Τρέχουσας Κοινωνικής 
Συνθήκης. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Συμβουλίου Κοινωνικών 
Επιστημών της Λατινικής Αμερικής (CLACSO).
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την εφαρμογή ενός υποχρεωτικού συ-
στήματος ψηφοφορίας με αυτόματη εγ-
γραφή. Στην περιοχή Μαγαγιάνες, στο 
νότιο άκρο της χώρας, όπου ζει η οικογέ-
νεια του προέδρου της Χιλής Γκάμπριελ 

Μπόριτς, η απόρριψη έφτασε το 60%: προσωπική 
ήττα για το νεαρό αριστερό πρόεδρο. Στο Βορρά, 
η Έγκριση δεν έφτασε το 35% και στην περιοχή 
Αραουκανία, όπου ζουν οι περισσότερες κοινό-
τητες των Μαπούτσε, η Απόρριψη άγγιξε το 74%. 

Ούτε ακόμη και στο μεγαλύτερο Σαντιάγο ή στο 
Βαλπαραΐσο, αστικές περιοχές που παραδοσιακά εί-

ναι πιο επιρρεπείς σε αλλαγές και όπου εκλέχθηκαν 
πρόσφατα αρκετοί αριστεροί (ακόμη και κομμουνιστές) 

δήμαρχοι, δεν επιτεύχθηκε πλειοψηφία υπέρ του νέου Συ-
ντάγματος: η έγκριση πλειοψήφησε μόλις σε 8 από τις 346 κοι-

νότητες της χώρας.
Η ίδια η Δεξιά και οι δυνάμεις του «Κέντρου», αντίθετες με το κείμενο, εμφανίστηκαν 

αμέσως πανηγυρίζοντας την επιτυχία τους στις εύπορες γειτονιές του Σαντιάγο. Η Ακρο-
δεξιά έδειξε και αυτή την ευτυχία της. Την ίδια στιγμή, πολλοί από τους ηγέτες της Δεξιάς 
έμειναν έκπληκτοι από το εύρος της νίκης τους, ένα απίθανο σενάριο δύο χρόνια νωρίτε-
ρα, όταν η Χιλή -η «όαση» και η «βιτρίνα» του νεοφιλελευθερισμού- φαινόταν να ακολου-
θεί μια νέα ιστορική διαδρομή που σημαδεύτηκε από την «εξέγερση του Οκτωβρίου» του 
2019. Οι τεράστιες ρωγμές στο μοντέλο και η κρίση νομιμότητας του πολιτικού συστήμα-
τος, που παραλίγο να οδηγήσει στην απομάκρυνση του πολυεκατομμυριούχου προέδρου 
Σεμπαστιάν Πινιέρα, είχαν γίνει αντικείμενο πολλών προσπαθειών αποκατάστασης εκ 
των άνω από τις νεοφιλελεύθερες ελίτ. Έτσι, στις 15 Νοεμβρίου 2019, σχεδόν όλα τα 
κόμματα της Βουλής προσυπέγραψαν τη «Συμφωνία για την κοινωνική ειρήνη και ένα νέο 
Σύνταγμα». Αυτό χώρισε το Ευρύ Μέτωπο (Frente Amplio) (αριστερός συνασπισμός που 
δημιουργήθηκε το 2017) μεταξύ εκείνων που υποστήριζαν ότι η συμφωνία συνεπαγόταν 
την απαραίτητη θεσμική δίωξη των συνεχιζόμενων αγώνων και εκείνων που υποστήριζαν 
ότι απαιτούνταν ακόμη περισσότερες ενέργειες άμεσης ρήξης πριν να μπορεί να συζητη-
θεί ένα νέο Σύνταγμα. Οι ίδιοι οι κινητοποιημένοι χαρακτήρισαν τη συμφωνία ως προϊόν 
μιας νέας «κουζίνας» των κομμάτων, μεταξύ άλλων γιατί διεξήχθη ενώ το λαϊκό κίνημα 
αντιμετώπιζε εγκληματική καταστολή από το κράτος της Χιλής. Πιο συγκεκριμένα, στις 
19 Δεκεμβρίου 2021 ένας από τους μέντορες της Συμφωνίας, ο Γκαμπριέλ Μπόριτς του 
Frente Amplio, εξελέγη πρόεδρος της Χιλής επικεφαλής ενός συνασπισμού του πολιτι-
κού του χώρου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό φάνηκε να επιβεβαιώνει, στις κάλπες, 
την κοινωνική βούληση για αλλαγή, ακόμα κι αν βασιζόταν σε ένα πολύ μετριοπαθές πρό-
γραμμα και αντιμετωπίζοντας τον Αντόνιο Καστ, έναν ακροδεξιό που μετέφρασε με ρα-
τσιστικό και ξενοφοβικό λόγο το αίτημα για «τάξη» από σημαντικό τμήμα των πολιτών.

Ο κώδωνας του κινδύνου είχε ήδη ηχήσει, αλλά ένα μεγάλο μέρος της Αριστεράς έδει-
χνε να μην τον ακούει. Προηγουμένως, τα ισχυρά ποσοστά του δημοψηφίσματος του 2020 
έδειχναν άφθονες δυνατότητες κοινωνικοπολιτικού μετασχηματισμού (το 78% των ψη-
φοφόρων ενέκριναν την ιδέα ενός νέου Θεμελιώδους Χάρτη για να θάψουν το Σύνταγμα 
του 1980), υπερβαίνοντας τα όρια μιας σύμβασης εν μέρει «ρυθμισμένης» από τα «παλιά» 
κόμματα του συγκροτημένου Κογκρέσου. Εκείνη τη στιγμή ήχησε και άλλος συναγερ-
μός: σχεδόν οι μισοί Χιλιανοί και Χιλιανές απείχαν από το να πάνε στις κάλπες, ιδιαίτερα 
στις λαϊκές γειτονιές. Ωστόσο, η δύναμη του Οκτώβρη φαινόταν ακόμα παρούσα ώστε 
να μπορέσει να επικρατήσει εν μέρει στη Συνέλευση που θα εκλεγόταν με καθολική ψη-
φοφορία, με ισοτιμία, με θέσεις που προορίζονται για τους αυτόχθονες λαούς, με λίστες 

Το γεγονός 
ότι οι δεξιές και πιο 

συντηρητικές δυνάμεις 
βρέθηκαν παραγκωνισμένες 
κατέστησε δυνατή τη σύντα-

ξη ενός προοδευτικού και 
πολύ προηγμένου συνταγ-

ματικού κειμένου από 
πολλές απόψεις
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ανεξάρτητων και την παρουσία της δυναμικής του φεμινιστικού και κοινωνικού κινήμα-
τος. Το γεγονός ότι οι δεξιές και πιο συντηρητικές δυνάμεις βρέθηκαν παραγκωνισμένες 
κατέστησε δυνατή τη σύνταξη ενός προοδευτικού και πολύ προηγμένου συνταγματικού 
κειμένου από πολλές απόψεις: πρότεινε να τεθεί τέλος στο νεοφιλελεύθερο επικουρικό 
κράτος και να οικοδομηθεί ένα «κοινωνικό και δημοκρατικό κράτος δικαίου», αλληλέγ-
γυο και ισότιμo, που να αναγνωρίζει πολλαπλά θεμελιώδη δικαιώματα, να περιλαμβάνει 
μορφές συμμετοχικής δημοκρατίας, με πραγματικό χώρο για τα κοινά αγαθά και τρόπους 
αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Ομοίως, με έντονη παρουσία φεμινιστικών διεκ-
δικήσεων, όπως η αναγνώριση της οικιακής εργασίας και της φροντίδας, η θέσπιση δη-
μόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, η αποϊδιωτικοποίηση του νερού, η αντικατά-
σταση της Γερουσίας από ένα επιμελητήριο περιφερειών και η δημιουργία -τελικά - ενός 
πολυεθνικού κράτους, που να ενσωματώνει μέρος των ιστορικών αιτημάτων του λαού 
των Μαπούτσε. Το εργατικό δίκαιο σημείωνε επίσης αξιοσημείωτη πρόοδο στο κείμε-
νο, με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ανά κλάδο, το δικαίωμα στην αποτελεσματική 
απεργία και την ιδιοκτησία των συνδικάτων, δηλαδή μια κοπερνίκεια στροφή σε σχέση 
με τους ισχύοντες κανονισμούς της Χιλής, προκαλώντας φόβο στη μεγάλη τοπική και 
διακρατική επιχειρηματική κοινότητα. Το νέο Σύνταγμα, προφανώς, δεν επρόκειτο να δι-
αλύσει τον ίδιο τον νεοφιλελευθερισμό, αλλά θα μπορούσε να ανοίξει ένα ευρύτερο πεδίο 
για να παίξουν τα νέα κόμματα των ταξικών αγώνων στη Χιλή.

Πώς μπορούμε, λοιπόν, να εξηγήσουμε ότι μια τεράστια πλειοψηφία Χιλιανών γύρισε 
την πλάτη σε αυτή τη συνταγματική πρόταση που θεωρείται από πολλές κοινωνικές ορ-
γανώσεις ως ιστορικό βήμα;

Λόγοι μιας ήττας

Πρώτον, είναι απαραίτητο να επισημανθεί η ικανότητα των νεοφιλελεύθερων ελίτ να 
συγκεντρώνουν τη δύναμη ακριβώς στο πεδίο όπου οι κοινωνικοί αγώνες φαινόταν να 
έχουν νικήσει το κοινωνικοοικονομικό τους μοντέλο: τα κοινωνικά δικαιώματα που καθιέ-
ρωσε το σχέδιο ενός νέου συντάγματος σε τομείς όπως η υγεία, η στέγαση, η πρόσβαση 
σε νερό, η εκπαίδευση και η εργασία. Για να γίνει αυτό, οι δυνάμεις της Απόρριψης επι-
δόθηκαν σε μια εκπληκτική επικοινωνιακή στρατηγική πολιτικού ψέματος. Μέσω μιας 
εκστρατείας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στα κοινωνικά δίκτυα, και χρησιμοποιώ-
ντας το σχεδόν μονοπώλιό τους στα μέσα ενημέρωσης, 
προώθησαν ανοησίες του στυλ: οι πολίτες πρέπει υπο-
χρεωτικά να εξυπηρετούνται από ένα κατεστραμμένο 
σύστημα δημόσιας υγείας̇  η ελευθερία της εκπαί-
δευσης θα κατασταλεί˙ θα δημιουργηθούν κρατικά 



ΕΞΕΛΊΞΕΊΣ ΣΤΗ ΛΑΤΊΝΊΚΗ ΑΜΕΡΊΚΗ | ΣΕΛΊΔΑ 68

ομόλογα που θα κάνουν την ανεργία προτιμότερη̇  τα σπίτια θα απαλλοτριωθούν και θα 
απαγορευτεί η ιδιωτική περιουσία̇  η αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου θα καταρ-
γηθεί, ευνοώντας τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τους ομοφυλόφιλους μεταξύ άλλων 
«μειονοτήτων»̇  η ελευθερία της λατρείας θα κατασταλεί και οι ευαγγελικές κοινότητες 
θα διώκονται̇  η άμβλωση θα επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης̇  όλοι οι έλεγχοι εισόδου στη χώρα θα αρθούν̇  οι εγκληματίες θα προστατεύονται 
δικαστικά έναντι των θυμάτων τους̇  οι οικονομίες των εργαζομένων θα κατασχεθούν, 
στερώντας το δικαίωμα στην κληρονομιά̇  το όνομα της χώρας και τα εθνικά εμβλήματα 
θα αλλάξουν. Τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτική απαρίθμηση των όσων αναφέρθηκαν 
στο πλαίσιο της υποχρεωτικής προεκλογικής διαφήμισης στα τηλεοπτικά κανάλια ελεύ-
θερης λήψης. 

Περισσότερο από την ποικιλία των ψεμάτων στην καμπάνια της Απόρριψης, είναι ση-
μαντικό να τονιστεί η στρατηγική ικανότητα της Δεξιάς. Τάχθηκαν επιδέξια υπέρ μιας εκ-
στρατείας που υποστήριζε ότι ήταν υπέρ της συνταγματικής αλλαγής αλλά όχι αυτού του 
νέου Συντάγματος, βρίσκοντας έτσι συμμάχους στο Κέντρο 
του πολιτικού φάσματος και στους υποστηρικτές της παλιάς 
Concertación (Συνασπισμός Κομμάτων για τη Δημοκρατία). 
Σε αυτό το σημείο διαφαίνεται μια σημαντική διαφορά με 
τις πολιτικές δυνάμεις της Έγκρισης. Παρόλο που η κοινο-
βουλευτική Αριστερά και τα αντινεοφιλελεύθερα κοινωνικά 
κινήματα κέρδισαν τις περισσότερες έδρες στη Συντακτική 
Συνέλευση, από την εναρκτήρια στιγμή κατά την οποία εκλέ-
χθηκε το διοικητικό συμβούλιο έδειξαν τις διαφορές τους και 
ορισμένα μέλη του φάνηκαν να ακολουθούν τα μονοπάτια και 
τις συνήθειες του απαξιωμένου Κογκρέσου της χώρας. Οι λί-
στες των ανεξάρτητων συνάντησαν αρκετά εμπόδια, όταν, 
παράλληλα, οι κεντροαριστερές δυνάμεις ήταν απρόθυμες να 
ακολουθήσουν τις προτάσεις επανίδρυσης των συνιστωσών 
που συνδέονται με τις κινητοποιήσεις, ένα όριο που ενισχύθη-
κε από την ανάγκη αναζήτησης απαρτίας δύο τρίτων για κάθε 
άρθρο. Σε πολλές περιπτώσεις, και παρά τις πολυάριθμες 
πρωτοβουλίες διαβούλευσης και συμμετοχής, η Συνέλευση 
φαινόταν να βρίσκεται σε απόσταση από τις άμεσες ανησυ-
χίες του λαϊκού κόσμου και των συμφερόντων του, μια τάση 
που δεν μπόρεσε να ανατραπεί με την εκστρατεία υπέρ της 
Έγκρισης.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση του Γκαμπριέλ Μπό-
ριτς, παρά τις υποσχέσεις του προγράμματος για προοδευ-
τικές μεταρρυθμίσεις, βρέθηκε γρήγορα εκτεθειμένη στην 
κρίση των πολιτών. Όταν χρειάστηκε πολιτική αποφασιστι-
κότητα για να κυλήσει νερό στο αυλάκι της συνταγματικής 
αλλαγής, η κυβέρνηση έκανε το ντεμπούτο της με διστακτι-
κή εντολή και αναζητώντας «ρεαλιστικές» συμμαχίες με την 
πρώην Concertación στο Κογκρέσο, όπου είναι μειοψηφία, για 
να μπορέσει να κυβερνήσει. Σε πολλές στιγμές, έγινε αισθητό 
το βάρος του πραγματικού επιτελάρχη της κυβέρνησης, του 
υπουργού Οικονομικών Μάριο Μαρσέλ, πρώην προέδρου της 
Κεντρικής Τράπεζας και πρώην αγωνιστή του σοσιαλφιλε-
λεύθερου μπλοκ που οδήγησε στη λεγόμενη μετάβαση στη 
δημοκρατία από το 1990. Η διοίκηση της τότε υπουργού Εσω-
τερικών, Ίσκια Σίτσες, βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της 
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κριτικής, όταν αφού πρότεινε να ξεκινήσει διάλογο με τις κοι-
νότητες των Μαπούτσε που βρίσκονται σε σύγκρουση, στο 
νότιο τμήμα της χώρας, κατέληξε να εγκρίνει τη στρατιωτι-
κοποίηση της περιοχής και τη σύλληψη του ηγέτη του Συντο-
νιστικού Αραούκο Μαγιέκο (Coordinadora Arauco Malleco 
- CAM), Έκτορ Λαιτούλ. Το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί για 
τους πολιτικούς κρατούμενους από την εξέγερση του Οκτώ-
βρη, δεδομένου ότι πολλοί συνέχισαν να τελούν υπό προλη-
πτική κράτηση ενώ η εκτελεστική εξουσία δεν έδειξε καμία 
επιθυμία να προχωρήσει σε γενική χάρη. Και παρόλο που 
υπήρξαν απτές πρόοδοι όσον αφορά την πρόσβαση στη δη-
μόσια υγεία, η απουσία προόδου σε κεντρικά ζητήματα όπως 
η (μετριοπαθής) φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία ανακό-
πηκε από την κατάσταση της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας, 
δεν βοήθησε στην επιβεβαίωση του μεταρρυθμιστικού χαρα-
κτήρα της κυβέρνησης. 

Ο κυβερνητικός προοδευτισμός φαινόταν ότι δεν ήθελε να 
αντιμετωπίσει τις συνήθεις οικονομικές και de facto εξουσί-
ες, ούτε επιδίωκε να κινητοποιήσει την κοινωνική του βάση. 
Από αυτή την ταξική θέση, ένα σημαντικό μέρος όσων είχαν 
ψηφίσει τον Μπόριτς συνέχισαν να τον αποδοκιμάζουν ανοι-
χτά. Παράλληλα, η Δεξιά εκμεταλλεύτηκε τη λαδωμένη από 
αυτήν μηχανή των μέσων ενημέρωσης για να βάλει στο ίδιο 
τσουβάλι την αυξανόμενη αντιδημοφιλία της κυβέρνησης και 
το κείμενο του νέου Συντάγματος. Η δημοσιογραφία κάλυψε 
και με το παραπάνω την αντικειμενική αύξηση του οργανω-
μένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, συνδέ-
οντάς τα με τη δραματική κατάσταση των μεταναστών στα 
βόρεια της χώρας. Το νέο εκλογικό σώμα που κινητοποιήθηκε 
αρχικά με την υποχρεωτική ψηφοφορία, συντάχθηκε άμεσα 
με το απογοητευμένο λαϊκό μέτωπο και με αυτόν τον τρόπο 
ολοκληρώθηκε ο γενικευμένος θρίαμβος της Απόρριψης.

Όπως σημειώνει ο ιστορικός Ιγκόρ Γκόικοβιτς, το διαζύ-
γιο μεταξύ του λαϊκού κόσμου, της κυβέρνησης και της συ-
νταγματικής διαδικασίας είναι ξεκάθαρο αν αναλυθούν τα 
αποτελέσματα της 4ης Σεπτεμβρίου. Τα πολυάριθμα θέματα 
που τέθηκαν στη Συνέλευση από τα κοινωνικά κινήματα για 
τον φεμινισμό, τον περιβαλλοντισμό, την πολυεθνικότητα, 
σε μεγάλο βαθμό δεν μπόρεσαν να βρουν ερείσματα στους 
κόλπους του λαϊκού εκλογικού σώματος̇  αντίθετα, δημιούρ-
γησαν αμφιβολίες λόγω της έλλειψης κοινωνικών δυνάμεων 
που θα γύριζαν τη χώρα «από τα κάτω» και θα συζητούσαν αυτά τα ζητήματα: « Σε όλες 
τις κοινότητες που οι περιβαλλοντολόγοι ονόμασαν «ζώνες θυσίας» επιβλήθηκε ευρέως η 
επιλογή της Απόρριψης […]. Δεν ήταν πολύ διαφορετικό αυτό που συνέβη στις κοινότη-
τες της περιφέρειας Μπίο και Λα Αραουκανία (Νότια Μακροζώνη), προσανατολισμένες 
κυρίως στην υλοτομία, και στις οποίες η σύγκρουση μεταξύ των εταιρειών υλοτομίας και 
των αυτόχθονων κοινοτήτων έχει λάβει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. [...] Παρατη-
ρώντας την εκλογική συμπεριφορά των κοινοτήτων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας, 
βρίσκουμε μια ιστορική τάση: οι κοινότητες με τα υψηλότερα εισοδήματα (Las Condes, 
Lo Barnechea και Vitacura), ψηφίζουν μαζικά υπέρ της Απόρριψης. Οι κοινότητες που 
συγκεντρώνουν κατά προτίμηση μεσαία τμήματα του πληθυσμού, όπως η La Reina, η 

‘‘Ο κυβερνητικός 
προοδευτισμός 
φαινόταν ότι δεν 
ήθελε να αντιμε-
τωπίσει τις συνή-
θεις οικονομικές 
και de facto εξου-
σίες, ούτε επιδίωκε 
να κινητοποιήσει 
την κοινωνική του 
βάση. Από αυτή 
την ταξική θέση, 
ένα σημαντικό 
μέρος όσων είχαν 
ψηφίσει τον Μπό-
ριτς συνέχισαν να 
τον αποδοκιμάζουν 
ανοιχτά. Παράλ-
ληλα, η Δεξιά 
εκμεταλλεύτηκε 
τη λαδωμένη από 
αυτήν μηχανή των 
μέσων ενημέρω-
σης για να βάλει 
στο ίδιο τσουβάλι 
την αυξανόμενη 
αντιδημοφιλία της 
κυβέρνησης και το 
κείμενο του νέου 
Συντάγματος. 

[...]
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Providencia, η Macul, η Peñalolén και η La Florida, προσχωρούν επίσης στην Απόρρι-
ψη, με εξαίρεση τις κοινότητες Maipú και Ñuñoa. Ενώ σχεδόν όλες οι εργατικές κοινότη-
τες, συμπεριλαμβανομένων των Recoleta, El Bosque, La Pintana, La Granja, Lo Espejo, 
Cerro Navia, Renca και Independencia, που ήταν ιστορικά προπύργια της Αριστεράς, επέλε-
ξαν επίσης την Απόρριψη».

Και τώρα τι;

Το μέτωπο του λαϊκού και εργατικού κόσμου που, παρά τα όσα αναφέρθηκαν παρα-
πάνω, ψήφισε υπέρ της Έγκρισης, τόσο στο δημοψήφισμα της 4ης Σεπτεμβρίου 2022 
όσο και σε αυτό του 2020, παλεύει σήμερα με μια αίσθηση καταστροφής πίσω από την 
οποία μπορεί να διαφανεί ότι είναι ταγμένο σε ένα βαθύ ανταγωνισμό ενάντια στο χιλιανό 
νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Είναι σαφές ότι αυτός ο ανταγωνισμός στην προσπάθειά του 
να αναπτυχθεί δεν θα έχει την υποστήριξη της κυβέρνησης. Ο Μπόριτς στην ομιλία του 
την Κυριακή (μετά το δημοψήφισμα, ΣτΕ.) κάλεσε σε εθνική ενότητα, αφήνοντας πίσω 
τον «μαξιμαλισμό, τη βία και τη μισαλλοδοξία» και ανακοίνωσε την επικείμενη αλλαγή 
του υπουργικού συμβουλίου. Θα αναδιατάξει το υπουργικό του συμβούλιο σε αντιστοιχία 
με την τροχιά «προς το Κέντρο» που έχουμε ήδη περιγράψει, ανοίγοντας τη La Moneda 
(Προεδρικό Μέγαρο) περισσότερο στις δυνάμεις της παλιάς Concertación, γεγονός που 
θα μπορούσε να ασκήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στον κομμουνιστικό σύμμαχό του. 
Αυτό το υπουργικό συμβούλιο θα σχεδιαστεί για να εργαστεί πάνω σε ένα δημοσιονομικό 
σύμφωνο που θα ανταποκρίνεται όπως είναι αναμενόμενο στις άμεσες προτεραιότητες 
επιβίωσης της κυβέρνησης, δηλαδή να προσελκύει κεφάλαια φιλοξενώντας επιχειρήσεις 
με γρήγορο κέρδος και ζητώντας προκαταβολές για την κάλυψη των δημοσίων δαπανών 
ώστε να βοηθήσει στον περιορισμό των ενδεχόμενων κινητοποιήσεων.

Σε συνταγματικό επίπεδο, όλα τα κόμματα επιβεβαίωσαν ότι οι εργασίες θα συνεχι-
στούν για ένα νέο συντακτικό οδικό χάρτη, που θα έχει ως επίκεντρο το σημερινό Κο-
γκρέσο, αφήνοντας να διαφανεί η επιστροφή της συναινετικής πολιτικής που τόσο πολύ 
έχει απορριφθεί από το 2019, θάβοντας το μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα του νέου Συντάγ-
ματος.

Την 4η Σεπτεμβρίου, η δήλωση του επικεφαλής των Κοινωνικών Κινημάτων υπέρ της 
Έγκρισης σχετικά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, κατέληγε:

Δεν υπάρχει επιστροφή. Ο λαός μας πήρε μια αδιαμφισβήτητη απόφαση και το έργο της 
ανατροπής μιας αυταρχικής και νεοφιλελεύθερης θεσμικότητας εξακολουθεί να είναι το ζητού-
μενο. Σε αυτή τη διαδικασία, τα μαθήματα που πήραμε θα είναι θεμελιώδη, διότι τα κοινωνικά 
κινήματα δεν είναι πλέον αυτό που ήμασταν πριν από τη συγγραφή αυτού 
του Συντάγματος. Σε αυτή τη διαδικασία, ο λαός έμαθε να εκπροσωπεί 
τον εαυτό του μετά από δεκαετίες αποκλεισμού από την πολιτική. 
Το να μπορούμε να εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας είναι μια 
δουλειά που δεν θα αφήσουμε να χαθεί. Όσα μάθαμε σε αυτή 
τη διαδικασία θα αποτελέσουν ένα θεμελιώδες εργαλείο για 
την ενίσχυση της ικανότητας του κοινωνικού κινήματος, 
για την ενίσχυση και την εκπροσώπηση των προσδοκιών 
του λαού μας. Ήρθαμε για να μείνουμε και αφού πιούμε 
το πικρό ποτήρι αυτού του πισωγυρίσματος, με ενότητα 
θα συνεχίσουμε να κινητοποιούμαστε, ενισχύοντας το 
έργο μας στην επικράτεια και την αναγέννηση του κοινω-
νικού ιστού. Επειδή δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει το 
ποτάμι όταν έχει βρει την πορεία του.

‘‘
Δεν υπάρχει επιστροφή. 

Ο λαός μας πήρε μια αδιαμφι-
σβήτητη απόφαση και το έργο της 

ανατροπής μιας αυταρχικής και νεο-
φιλελεύθερης θεσμικότητας εξακολου-

θεί να είναι το ζητούμενο. Σε αυτή τη 
διαδικασία, τα μαθήματα που πήραμε 

θα είναι θεμελιώδη, διότι τα κοινω-
νικά κινήματα δεν είναι πλέον 

αυτό που ήμασταν πριν από 
τη συγγραφή αυτού του 

Συντάγματος.
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ΌΨΕΙΣ ΤΉΣ 
ΚΌΙΝΏΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΉΣ ΠΌΛΙΤΙΚΉΣ 
ΚΌΥΛΤΌΥΡΑΣ 
ΤΉΣ ΧΙΛΉΣ

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ
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ΌΨΕΙΣ ΤΉΣ ΚΌΙΝΏΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΉΣ ΠΌΛΙΤΙΚΉΣ ΚΌΥΛΤΌΥΡΑΣ 
ΤΉΣ ΧΙΛΉΣ: ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΝΕΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΕΣ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΉΝ 
ΚΌΙΝΏΝΙΚΉ ΕΞΕΓΕΡΣΉ, ΤΌ ΝΕΌ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΉΝ ΉΤΤΑ ΚΑΙ 

ΤΉΝ ΕΛΠΙΔΑ1 
ΤΉ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΉ ΠΉΡΕ ΚΑΙ ΜΕΤΕΦΡΑΣΕ ΑΠΌ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Ή ΜΑΡΙΑ 

ΧΑΪΔΌΠΌΥΛΌΥ ΒΡΥΧΕΑ2

Σ’ ένα πρόσφατο, πολύ σύντομο, ταξίδι στη Χιλή ένιωσα ότι αυτή η χώρα αποτελεί ορόσημο 
για την Αριστερά ανάλογο με την αρχαία Ελλάδα για το δυτικό πολιτισμό, αποτελεί αρχέτυπο. 
Για τους νεοφιλελεύθερους η Χιλή ήταν ένα μεγάλο πείραμα, το απόλυτο παράδειγμα διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων. Για την Αριστερά η Χιλή αντιπροσωπεύει το άκρο της ελπίδας (σε 
ό,τι αφορά τη σύντομη περίοδο Αλιέντε, ακόμα και σε επίπεδο τεχνολογίας), ένα αμόλυντο 
ίσως παράδειγμα, και ταυτόχρονα το άκρο του ιμπεριαλισμού και της δικτατορίας, τα από-
λυτα σκοτάδια με τους χιλιάδες νεκρούς και νεκρές, εξαφανισμένους και εξαφανισμένες, την 
καταστολή, την ατιμωρησία και έναν αδυσώπητο νεοφιλελευθερισμό με ιδιωτικοποίηση των 
πάντων και έντονες ανισότητες.

Μέσα από τη συζήτηση με τρεις ακτιβίστριες από τη Χιλή για την κοινωνική εξέγερση, 
το νέο Σύνταγμα και την ήττα στο πρόσφατο δημοψήφισμα αναδύονται όψεις της πολιτικής 
κουλτούρας της χώρας και του αποτυπώματος της δικτατορίας, κάποιες οικείες, κάποιες πιο 
μακρινές. Με ζωντανό, άμεσο λόγο οι τρεις κοινωνικές αγωνίστριες προσπαθούν να εξηγήσουν 
και να βρουν τις βαθύτερες αιτίες της ήττας, κάνοντας μια αυ-
τοκριτική που δεν έχουμε συνηθίσει, ενώ δηλώνουν ότι η ελπίδα 
υπάρχει και βρίσκεται στους νέους και στην πρόσφατη εμπειρία 
της συνταγματικής συνέλευσης.

Μ.Χ.Β.

Από την κοινωνική έκρηξη στη διαδικασία του 
νέου Συντάγματος: η κοιμισμένη δημοκρατία και η 
σημασία του φεμινιστικού, του περιβαλλοντικού 
και του μαθητικού κινήματος

Βιβιάνα Ντελγάδο Ρικέλμε

Ήταν η κοινωνική έκρηξη που έφερε την αλλαγή, που έφε-
ρε το νέο Σύνταγμα, τα πάντα, δηλαδή αν δεν είχε υπάρξει 
έκρηξη, αν οι νέοι δεν είχαν ξυπνήσει, αν δεν είχαμε ξυπνήσει 
εμείς που κοιμόμασταν για τριάντα χρόνια μετά την αποκατά-
σταση της δημοκρατίας, δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα, δεν 

1 Συζήτηση με τρεις Xιλιανές ακτιβίστριες, την Ελίσα Γιουστινιανόβιτς Κάμπο (Elisa Giustinianovich 
Campo), μέλος της συνταγματικής συνέλευσης (και αντιπρόεδρος για ένα διάστημα), εκλεγμένη από 
την περιοχή Μαγαγιάνες, τη Βιβιάνα Ντελγάδο Ρικέλμε (Viviana Delgado Riquelme), βουλεύτρια με 
το Πράσινο Οικολογικό Κόμμα και την Αλεχάνδρα Σαλίνας Ινοστρόσα (Alejandra Salinas Inostroza), 
δημοτική σύμβουλο με τις περισσότερες ψήφους στο Μαϊπού (από τους πιο πολυπληθείς δήμους του 
Σαντιάγο, δεύτερος μεγαλύτερος στη χώρα). Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ 
-παράρτημα Ελλάδας για την επαφή. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2022 στο πλαίσιο 
του 6ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ των Αριστερών, Πράσινων και Προοδευτικών Δυνάμεων «Για την ειρήνη, την 
κοινωνική και κλιματική δικαιοσύνη», 21-23 Οκτωβρίου, Αθήνα, Σεράφειο.

2 Η Μαρία Χαϊδοπούλου Βρυχέα είναι δρ. Πολιτισμικής Γεωγραφίας και ερευνήτρια του Ινστιτούτου 
Νίκος Πουλαντζάς.

Η έκρηξη του ‘19 
μας έδωσε ελπίδα 
και το απίστευτο 
είναι ότι ενώ άρχι-
σε από τους νέ-
ους, στη συνέχεια 
ήμασταν εμείς οι 
οικογένειες που 
βγήκαμε στους 
δρόμους.
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θα είχαμε ονειρευτεί το νέο Σύνταγμα, δεν θα είχαμε ονειρευτεί να απαλλαγούμε ολοκλη-
ρωτικά από το Σύνταγμα ενός δικτάτορα. Η έκρηξη του ‘19 μας έδωσε ελπίδα και το απί-
στευτο είναι ότι ενώ άρχισε από τους νέους, στη συνέχεια ήμασταν εμείς οι οικογένειες 
που βγήκαμε στους δρόμους. Και το αναφέρω λίγο ως αστείο αλλά λέγαμε «οικογένεια 

που διαδηλώνει ενωμένη, παραμένει ενωμένη» γιατί ήμασταν 
όλοι στο δρόμο, όλοι, παιδιά, γυναίκες, με μωρά στην αγκα-
λιά, όλοι βγήκαμε για να δηλώσουμε ότι δεν μας αρέσει αυτό 
που έχουμε. Ξυπνήσαμε και συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό που 
είχαμε δεν ήταν καλό, παίρναμε τα ψίχουλα που μας πετούσαν 
οι προνομιούχες τάξεις της Χιλής αλλά δεν λαμβάναμε ούτε 
κοινωνική δικαιοσύνη, ούτε ποιότητα ζωής.

Ελίσα Γιουστινιανόβιτς Κάμπο

Συμφωνώ με τη Βιβιάνα, η αλήθεια είναι ότι η κοινωνική 
εξέγερση ήταν η αιτία της έναρξης της συνταγματικής δια-
δικασίας αλλά η ίδια η έκρηξη δεν εμφανίζεται ως δια μαγεί-
ας, είναι επίσης αποτέλεσμα της συσσώρευσης αδικιών, της 
κατάχρησης εξουσίας, της λαϊκής αγανάκτησης που εκφρα-
ζόταν για δύο δεκαετίες − μιλάμε για την περίοδο μετά την 
αποκατάσταση της δημοκρατίας − από πολλά μέτωπα, από το 
μαθητικό και φοιτητικό κίνημα, από τις απεργίες εργαζομέ-
νων γυναικών και ανδρών σε διάφορους κλάδους, από χώρους 
αντίστασης για το περιβάλλον, με αγώνες κοινωνικο-περι-

βαλλοντικούς, κάποιους πιο μαζικούς και διαθεματικούς από άλλους. Μερικοί κατάφεραν 
μεγάλη επικοινωνιακή προβολή, όπως το κίνημα ενάντια στο σχέδιο HidroAysén3 που 
είχε στόχο την εγκατάσταση υδροηλεκτρικών εργοστασίων σε μια περιοχή της Παταγο-
νίας το οποίο είχε εθνική απήχηση και βγήκε όλη η Χιλή να διαδηλώσει ενάντια σε αυτό το 
μέγα-σχέδιο, ενάντια σε ένα τεράστιο φράγμα σε έναν από τους πιο υπέροχους ποταμούς 
της Χιλής. Επομένως υπήρξαν πολλές μικρο-εκρήξεις στη διάρκεια δύο-τριών δεκαετιών 
οι οποίες κάθε φορά ήταν πιο έντονες.

Κατά τη γνώμη μας ένα από τα κινήματα που με κάποιο τρόπο προαναγγέλλει ή προη-
γείται της εξέγερσης είναι το φεμινιστικό κίνημα που ακμάζει τα τελευταία χρόνια, από το 
2015 με την απαίτηση «ούτε μία λιγότερη» και στη συνέχεια με την ώθηση που λαμβάνει 
στα πανεπιστήμια και στα σχολεία − αποτέλεσμα μιας σειράς σεξουαλικών κακοποιήσε-
ων που αρχίζουν να βγαίνουν στο φως −, αρχίζει να ενδυναμώνεται πολύ μαζί με το φοιτη-
τικό και μαθητικό κίνημα και μαζικοποιείται από το 2018-19, με πολυπληθέστατες πορείες 
‒αυτή του Μαρτίου του 2019 είναι η πιο μαζική πορεία από την αποκατάσταση της δημο-
κρατίας που προηγείται της εξέγερσης. Κι ύστερα έχουμε την έκρηξη στις 19 Οκτωβρίου, 
μέρες και βδομάδες όπου όλος ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους. Στη συνέχεια έρχεται 
το μαγείρεμα, αυτή η συμφωνία για την ειρήνη από την πολιτική ελίτ. Προτείνουν τη 
συμφωνία κάπως για να απαλλαγούν γρήγορα από το πρόβλημα, χωρίς να λάβουν υπόψη 
τους τα αιτήματα, χωρίς να λάβουν υπόψη τους τις οργανώσεις, χωρίς να λάβουν καθόλου 
υπόψη τους αυτό που συμβαίνει εκεί έξω, κλείστηκαν σε τέσσερις τοίχους για να κατα-
λήξουν σε μια συμφωνία πολύ κακοσχεδιασμένη η οποία καταφέρνει να ηρεμήσει λίγο 
τα πνεύματα, ηρεμεί κάπως η ένταση της εξέγερσης, αλλά στη συνέχεια τον Μάρτιο του 
2020 ενδυναμώνεται εκ νέου. Μερικές μέρες μετά τη συμφωνία, με όλα αυτά που είχαν 
συμβεί, η παρέμβαση-περφόρμανς των Las tesis «ο βιαστής είσαι εσύ» ήταν πολύ μαζική 

3  Για παραπάνω πληροφορίες δείτε https://en.wikipedia.org/wiki/HidroAys%C3%A9n. ΣτΜ.

Κατά τη γνώμη 
μας ένα από τα 
κινήματα που με 
κάποιο τρόπο 
προαναγγέλλει 
ή προηγείται της 
εξέγερσης είναι το 
φεμινιστικό κίνη-
μα που ακμάζει τα 
τελευταία χρόνια. 
[...]

https://en.wikipedia.org/wiki/HidroAysén
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και όλες οι γυναίκες του κινήματος βγήκαν στους δρόμους να 
διαδηλώσουν με αυτό το σύνθημα, με αυτή την περφόρμανς, 
όλες, από την Αρίκα μέχρι το Μαγαγιανες, απ’ άκρη σε άκρη 
της χώρας. Η δράση αυτή ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο. 

Οπότε έπαιξε καθοριστικό ρόλο το γεγονός ότι τα χρόνια 
πριν την εξέγερση αναδύεται ένα μαζικό κίνημα που επιτρέπει 
την επανενεργοποίηση σε διαφορετικές στιγμές της εξέγερ-
σης. Πρόκειται για μια εξέγερση όπου δεν υπάρχουν αρχηγοί, 
δεν υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο, ένα επαναστατικό κόμμα, 
δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να καθοδηγήσει την εξέ-
γερση, μάλλον ξεχύθηκε όλη η συσσωρευμένη αγανάκτηση 
στους δρόμους με τρόπο πολύ μαζικό κι αυτό ήταν και η με-
γάλη πρόκληση για την Αριστερά, για τις οργανώσεις, πώς 
να διοχετεύσει όλη αυτή την ενέργεια σε ένα μετασχηματι-
στικό πρόγραμμα. Τελικά αυτή η ενέργεια διοχετεύτηκε στην 
συνταγματική συνέλευση, στη διαδικασία συζητήσεων, στις 
εκλογές αντιπροσώπων όπου πολλές και πολλοί από εμάς βά-
λαμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε να ακουστούν οι δικές μας 
φωνές, ως κόσμος που ποτέ δεν είχαμε θέση σε θεσμικό όργα-
νο, γιατί πάντα, εδώ και τριάντα χρόνια [από την αποκατάστα-
ση της δημοκρατίας] μόνο τα κόμματα συμμετείχαν, τελείως 
αποκομμένα από τις ανάγκες, τελείως αποκομμένα από την 
πραγματικότητα που ζούμε στη Χιλή σε σημείο που πια δεν 
εκπροσωπούσαν πρακτικά κανέναν άλλον εκτός από τον ίδιο 
τους τον εαυτό και τους κοντινούς τους κύκλους. Οπότε απο-
φασίσαμε να μην κάνουμε καμπάνια για κανέναν από αυτούς, 
δεν θέλαμε να αναθέσουμε σε άλλους την εντολή, πήγαμε με 
τις δικές μας φωνές κι αυτό συνέβη σε όλη τη Χιλή, συγκρο-
τήθηκαν λίστες ανεξάρτητων, υπήρξε πίεση για να υπάρχει 
αυτή η δυνατότητα, κι εκεί δημιουργήθηκαν πολλές λίστες 
με κοινωνικές οργανώσεις, γεγονός που συνέβαλε στη συμ-
μετοχή ενός αρκετά υπολογίσιμου αριθμού ακτιβιστών στη 
συνταγματική συνέλευση. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο που 
επέτρεψε την ένταξη διαφορετικών ατόμων στη συνέλευση 
το οποίο οδήγησε σε εξαιρετικά γόνιμη ανταλλαγή απόψεων 
στις συζητήσεις και γέννησε και το τελικό κείμενο.

Αλεχάνδρα Σαλίνας Ινοστρόσα

Θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι πολύ σημαντικό να κα-
ταλάβουμε δύο πράγματα: Από τη μια πλευρά τα μέλη των 
πολιτικών κομμάτων δεν είναι πάνω από το 4% του πληθυσμού. Από την άλλη, τον ρόλο 
των μαθητικών αγώνων − σε αυτό θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής−, ήταν οι μαθη-
τές μας, η νεολαία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης4, αυτοί άρχισαν τον αγώνα, κυρίως 
στο δρόμο. Κι από κει και πέρα ενώθηκαν κι άλλοι/ες. Προφανώς η φεμινιστική οπτική 
ήταν βασική, δηλαδή οι πρώτες φωτογραφίες με κόσμο να πηδάει τις μπάρες του μετρό 

4  Αναφέρεται στα colegios: στη Χιλή έχουν 4ετή δευτεροβάθμια εκπαίδευση (η πρωτοβάθμια διαρκεί 8 
χρόνια). ΣτΜ.

[...] μάλλον ξεχύ-
θηκε όλη η συσ-
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έδειχναν γυναίκες. Δεν είδα ποτέ ένα σχολείο θηλέων5 να λέει 
ότι ήταν εκείνες, αλλά αρκεί να δούμε τις φωτογραφίες, εκεί 
υπάρχουν μόνο μαθήτριες, γυναίκες, δεν υπάρχουν άνδρες 
κι αυτό είναι ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό γιατί ήταν οι 
πρώτες μέρες πριν από τις 18 Οκτώβρη, στις 16, 17, κι ήταν 
γυναίκες, σχολεία θηλέων. Οπότε υπάρχουν αυτά τα δύο ση-
μαντικά στοιχεία, η χαμηλή αντιπροσώπευση που έχουν τα 
πολιτικά κόμματα και ο ισχυρός αγώνας των μαθητριών και 
μαθητών που επιπλέον κάνει κάποιον να σκεφτεί «εντάξει, αν 
αυτοί μπορούν, μπορούμε κι εμείς, πρέπει να είμαστε στους 
δρόμους, πρέπει να συντροφεύσουμε τους μαθητές μας».

Κι υπάρχει επίσης και ένα άλλο στοιχείο, με όλα αυτά που 
έχουν συμβεί συνειδητοποιήσαμε ότι εμείς, αυτή η ομάδα που 
είναι ακτιβιστές, αυτοί που έχουν μια πολιτική ματιά, μια ζωή 
πιο πολιτικοποιημένη, που αισθάνονται το κάλεσμα ενός ορά-
ματος για το μέλλον, επίσης έχουμε πρόβλημα. Γιατί υπάρ-
χει ένας μεγάλος αριθμός ατόμων στη χώρα που μετά από 17 
χρόνια δικτατορίας, καταστολής, θανάτου, εξορίας, εξαφανί-
σεων, φοβούνται να μιλήσουν για πολιτική, να πολιτικοποι-
ηθούν, να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε δραστηριότητα είναι 
πολιτική, από το τι θα φάω μέχρι το τι θα βάλω, είναι πολιτι-
κή. Κι όλος αυτός ο κόσμος, δεν εμποτίστηκε από αυτή την ανάγκη [να διαμαρτυρηθεί], 
υπήρξαμε πολλοί αυτοί που βγήκαμε στο δρόμο αλλά επίσης υπήρξαν πολλοί που έκα-
τσαν σπίτι τους και παρακολουθούσαν όσα συνέβαιναν από την τηλεόραση, που δεν το 
αισθάνθηκαν όλο αυτό τόσο δικό τους. Βέβαια υπήρξαν πολλές προσπάθειες οργάνωσης 
και αυτό τώρα φαίνεται και όπως λένε στη Χιλή, «μετά τον πόλεμο όλοι είμαστε στρα-
τηγοί», αλλά αδιαμφισβήτητα τα κοινωνικο-περιβαλλοντικά κινήματα, τα οποία ήταν και 
τα πιο ισχυρά, είδαν να τους ξεπερνάει το μέγεθος αυτού που συνέβαινε. Δεν κατέστη 
εφικτό να φτάσουμε στη βάση, στον κανονικό κόσμο, στον γείτονα που πάει στην λαϊκή 
αγορά, που κατοικεί σε ένα μέρος περισσότερο αγροτικό, πιο απομακρυσμένο από την 
πόλη του Σαντιάγο, σε αυτόν που ενώ το είδε δεν συμμετείχε, που είπε «εντάξει, εδώ τι 
με συμφέρει και τι δεν με συμφέρει» και πήρε τις αποφάσεις του ανάλογα με το πώς τον 
βόλευε.

Είμαστε η πιο νεοφιλελεύθερη χώρα, υπάρχει η νεοφιλελεύθερη «προσταγή» που μας 
κρατάει εγκλωβισμένους στην πεποίθηση ότι οι αποφάσεις μας εξαρτώνται από το προ-
σωπικό μας συμφέρον κι όχι από το συλλογικό, χωρίς όραμα για το μέλλον, κι εκεί φαι-
νόμαστε λίγοι. Ήταν απαραίτητη μια δουλειά περισσότερο σε βάθος, αλλά πρέπει να συ-
νυπολογίσουμε τα τριάντα χρόνια κακής εκπαίδευσης, γιατί η δημόσια εκπαίδευση έχει 
ανατεθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, που στη Χιλή είναι μια δομή αρκετά ανεπαρκής, με 
λίγους τρόπους αυτοχρηματοδότησης και επιπλέον εξαρτάται από ένα κράτος που επίσης 
δεν ενδιαφέρεται, οπότε φτωχός δήμος - φτωχό σχολείο, επίσης οι υποδομές το ίδιο, λίγες 
δυνατότητες, λίγα εργαλεία, ενώ οι καθηγητές επίσης αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. 
Στο Νότο σήμερα, στο Πουέρτο Μοντ υπάρχουν καθηγητές που δεν έχουν πληρωθεί, εδώ 
και εγώ δεν ξέρω πόσους μήνες, έχουν λάβει λιγότερο από το 70% του μισθού τους. Οπό-
τε, όλα αυτά αφορούν το άθροισμα διαφόρων πραγμάτων αλλά το όραμα υπάρχει ακόμα 
και η δουλειά συνεχίζεται και ο κόσμος συνεχίζει να βρίσκεται στους δρόμους, ακόμα δεν 
αδειάζει η πλατεία της Αξιοπρέπειας6 τις Παρασκευές, εκεί υπάρχει πάντα κάποιος με τη 

5  Ένα μικρό ποσοστό των σχολείων δεν είναι μεικτά. ΣτΜ.

6  Εμβληματική πλατεία/χώρος συγκεντρώσεων της κοινωνικής έκρηξης του 2019. ΣτΜ.
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φλόγα αναμμένη που επιμένει. Και τώρα συνειδητοποιούμε 
ότι πρέπει να πλησιάσουμε αυτούς που δεν καταφέραμε μέ-
χρι τώρα, αυτό πρέπει να κάνουμε γιατί όπως τα έχουμε κά-
νει τα πράγματα ως τώρα δεν λειτουργούν, πρέπει να γίνουν 
με άλλο τρόπο. Δεν είναι ότι θα επανεφεύρουμε την πολιτι-
κή αλλά πρέπει να πλησιάσουμε αυτό το άτομο που θέλει να 
επωφελείται μόνο το δικό του τετραγωνικό μέτρο, ώστε να 
καταλάβει ότι είμαστε ομάδα, ότι αυτό σημαίνει κοινότητα, 
ότι πρέπει να δουλέψουμε μαζί και δεν είναι το εδώ και τώρα 
[το μόνο σημαντικό] αλλά η σκέψη για το μέλλον, αυτή είναι 
η πρόκληση.

Το νέο Σύνταγμα: περιεχόμενο, απόρριψη, αυτο-
κριτική σε μια πολωμένη κοινωνικά κοινωνία

Ελίσα Γιουστινιανόβιτς Κάμπο

Έχουν γραφτεί πολλά σε διεθνές επίπεδο, έχουν γραφτεί 
πολλά θετικά για το περιεχόμενο του κειμένου, ότι είναι προ-
οδευτικό, γιατί ακριβώς είναι ένα κείμενο που αναδύεται 
μέσα από πολλές διεκδικήσεις, κοινωνικο-περιβαλλοντικές, 
φεμινιστικές, λαϊκές, στο πλαίσιο ενός άγριου νεοφιλελευ-
θερισμού που έχει εδραιωθεί στη Χιλή, οπότε μιλάμε για με-
γάλη επισφάλεια στην καθημερινή επιβίωση, γι’ αυτό γίνεται 
προσπάθεια να διορθωθούν όλα αυτά τα προβλήματα, γίνεται 
προσπάθεια να επιλυθούν όλες αυτές οι ιστορικές διεκδική-
σεις, δεκαετιών ή ακόμα και αιώνων, καθώς αφορούν και την 
ιθαγενική σύγκρουση που ανάγεται στη συγκρότηση του 
κράτους της Χιλής.

Πρόκειται για ένα κείμενο πολύ πλούσιο και εκτενές και γι’ 
αυτό το λόγο ήταν πολύ δύσκολη η υπεράσπισή του σε μόνο 
δύο μήνες καμπάνιας ‒ εδώ βρίσκεται και μία από τις αιτίες 
της ήττας ‒, αλλά προφανώς αποτελεί ορόσημο για τη συ-
νταγματική ιστορία. Και βεβαίως είναι αποτέλεσμα συμπερί-
ληψης, δηλαδή δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό δε-
δομένης της ποικιλομορφίας των ατόμων που αποτελούσαμε 
τη συνέλευση, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία της Χιλής 
είχαμε ένα πολιτικό όργανο που αντιπροσώπευε τόσο πιστά 
την κοινωνική και πολιτιστική διαφορετικότητα που έχου-
με στη Χιλή. Η συνέλευση ήταν, καταρχάς ισότιμη, δηλαδή 
αντιπροσώπευε τόσο γυναίκες όσο και άνδρες και υπήρχαν 
και άλλα. Επίσης στη συνέλευση ήταν παρόντες οι ιθαγενείς 
λαοί, υπήρχαν αντιπρόσωποι σχεδόν από όλους τους λαούς − 
γιατί υπήρχε και ένας λαός που δεν συμμετείχε, οι Σελκ ‘ναμ, 
οι οποίοι/ες βρίσκονται σε διαδικασία νομικής αναγνώρισης −, 
οπότε υπήρχαν αντιπρόσωποι σχεδόν όλων των λαών και από 
όλες τις περιοχές της χώρας.

Επίσης το γεγονός ότι επιτράπηκε λίστα ανεξάρτητων υποψηφίων ευνόησε τη συμ-
μετοχή στη συνέλευση ακτιβιστών, κανονικού κόσμου, είχαμε νοικοκυρές, ή ακόμα και 
άτομα που έγιναν γνωστά στη διάρκεια της εξέγερσης καθώς πήγαιναν στις διαδηλώσεις 
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μεταμφιεσμένα· αυτό επέτρεψε στην Γιοβάνα Γραντόν7, ως 
θεία Πικατσού η οποία δουλεύει σε σχολικό λεωφορείο μετα-
φέροντας παιδιά ή στον γαλάζιο δεινόσαυρο ο οποίος δουλεύ-
ει σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων, ή σε δασκάλους, καθηγητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητές ιστορίας ή οτιδήπο-
τε άλλο να εκλεγούν ως αντιπρόσωποι. Δεν ήταν η παραδο-
σιακή πολιτική ελίτ στην οποία ήμασταν συνηθισμένες για 
200 χρόνια, οι οποίοι ήταν οι μόνοι, με κάποιες εξαιρέσεις, που 
κατάφερναν να εκλεγούν. Ποτέ δεν έγινε εφικτό στη Χιλή οι 
λαϊκές τάξεις να ξεπεράσουν το 30% στα θεσμικά πολιτικά 
όργανα, πάντα η υπεραντιπροσώπευση των πολιτικών ελίτ 
ήταν στο 70% ή υψηλότερα. Κι αυτό φαίνεται ακόμα και σε 
μελέτες για το πολιτικό μας σύστημα, υπάρχουν αναλύσεις 
γιατί πάντα οι Λαραΐν είναι πιο πολλοί από τους Γκονσάλες 
και πώς αναπαράγεται αυτή η ανισότητα. Γι’ αυτό και η λήψη 
αποφάσεων είναι τόσο αποκομμένη από την καθημερινή πραγματικότητα.

Συνεπώς, καθώς ήταν τόσο ποικιλόμορφη η συνέλευση, αντίστοιχο ήταν και το αποτέ-
λεσμα. Επιπλέον όταν συναντηθήκαμε τόσο διαφορετικά άτομα συνειδητοποιήσαμε ότι 
υπάρχουν λάθη στο σχεδιασμό, όπως για παράδειγμα ότι δεν προβλέφθηκε συμμετοχή 
των πολιτών, δεν προβλέφθηκε πολιτική παιδεία, δεν προβλέφθηκε επικοινωνία των ερ-
γασιών που γίνονταν, όλα σχεδιάστηκαν τόσο γρήγορα από την πολιτική ελίτ για να πουν 
«εντάξει, ας κάνουμε κάτι γρήγορα για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα γιατί αυτό 
μας ξεβολεύει, μας ξεβολεύει πάρα πολύ, δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε, δεν μπορού-
με να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε τα τελευταία τριάντα χρόνια, το οποίο 
δεν ξέρουμε πολύ καλά και τι είναι, αλλά ας προσπαθήσουμε να βρούμε μια διέξοδο για 
να κλείσει όλο αυτό το γρηγορότερο δυνατό, ας του δώσουμε ένα έτος και ας κλείσουμε 
αυτό το κεφάλαιο, ας γυρίσουμε σελίδα». Πώς διορθώνονται όμως τέσσερις δεκαετίες 
νεοφιλελευθερισμού σε έναν χρόνο, ήταν κάτι ακατόρθωτο, ενώ ταυτόχρονα υπήρχαν 
σημαντικά λάθη στο σχεδιασμό, δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη η συμμετοχή, δεν λήφθηκε 
υπόψη η πολιτική παιδεία σε μια χώρα όπου δεν υπάρχει ποιοτική δημόσια εκπαίδευση, 
είναι εξαιρετικά επισφαλής, δεν έχουμε πολιτική παιδεία στα σχολικά μας προγράμματα, 
δεν περιλαμβάνεται − το ανέφερε και η Βιβιάνα πριν την συνέντευξη − η πρόσφατη ιστο-
ρία στα προγράμματά μας, εγώ γεννήθηκα το 1984 και ποτέ δεν κάναμε στο σχολείο τις 
τελευταίες δεκαετίες στη Χιλή, δεν μας μίλησαν για τη δικτατορία, για τον Σαλβαντόρ 
Αλιέντε, κόβεται η ιστορία τη δεκαετία του ‘60.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πραγματοποιείται η διαδικασία της συνταγματικής συνέ-
λευσης και σχεδιάζεται με ένα τρόπο εξαιρετικά πραγματιστικό, με όλες αυτές τις αδυ-
ναμίες. Εμείς βλέπουμε τις αδυναμίες και προσπαθούμε να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά 
για να τις αντιμετωπίσουμε σε αυτόν τον έναν χρόνο εργασιών ώστε να καταλήξουμε 
σε ένα κείμενο. Θελήσαμε να ακούσουμε το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων σε 
μια προσπάθεια να ολοκληρώσουμε μια συμμετοχική διαδικασία σε πολύ λίγο χρόνο και 
να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, να συμπεριλάβουμε όλα τα αιτήματα 
που ακούγαμε, που μας έρχονταν στην συνταγματική συνέλευση μέσω δημόσιων ακρο-
άσεων· υποδεχτήκαμε γύρω στις χίλιες δημόσιες ακροάσεις, ανεβάσαμε μια ψηφιακή 
πλατφόρμα λαϊκής συμμετοχής, δεχτήκαμε χιλιάδες λαϊκές πρωτοβουλίες για άρθρα, 
περισσότερα από τρία εκατομμύρια άτομα συμμετείχαν μέσω αυτής της πλατφόρμας, 
συστηματοποιήσαμε τα αποτελέσματα, είχαμε πάρα πολλές συνεισφορές και εντάξαμε 
όσο το δυνατόν περισσότερα.

Στη συνέλευση λήφθηκε μια λογική, θεωρώ, απόφαση να συμπεριλάβουμε όλα όσα 

3eeeeee4-=v https://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADa_Pikachu. ΣτΜ.
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μας ερχόντουσαν ώστε όλες και όλοι να μπορούν να αισθανθούν ότι εκπροσωπούνταν 
στο τελικό κείμενο, στο ένα ή στο άλλο κεφάλαιο, στο ένα ή στο άλλο άρθρο, ότι τους 
έκανε νόημα. Ίσως αυτό να ήταν και ένα λάθος, με την έννοια ότι όταν βγήκε αυτό το 
τεράστιο κείμενο, σε δύο μήνες ήταν πολύ δύσκολο να υποστηριχθεί, πολύ δύσκολο να 
εξηγηθεί, όλα όσα συμπεριλήφθηκαν, και ήταν πολύ εύκολο για τη δεξιά να βρει κάτι για 
να δημιουργήσει είτε μια διαστρέβλωση ενός άρθρου, είτε μια ψευδή είδηση σχετικά με 
το ένα ή το άλλο άρθρο − το οποίο και κάνανε πολύ καλά, γνω-
ρίζουμε το αποτέλεσμα. Παρ’ όλα αυτά, ήταν μια λογική από-
φαση που πήραμε στη ζέση των τόσο έντονων συζητήσεων. 
Το να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το Σύνταγμα σε έναν 
χρόνο ήταν μια μαραθώνια εργασία.

Βιβιάνα Ντελγάδο Ρικέλμε

Φαντάσου, ενώ χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να συντά-
ξουν το Σύνταγμα του 1980 − η επιτροπή Ορτούσαρ καθυ-
στέρησε πέντε χρόνια, και μετά για δύο χρόνια έκαναν τρο-
ποποιήσεις και πήρε κι έναν χρόνο επιπλέον για να τεθεί σε 
εφαρμογή −, στο νέο Σύνταγμα έδωσαν ένα χρόνο. Δυστυχώς 
στη Χιλή έχουμε κοντή μνήμη. Κι αυτοί που έχουμε μνήμη 
γνωρίζουμε ότι αυτό που συνέβη στη διάρκεια της δικτατορί-
ας δεν ήταν καλό και γνωρίζουμε επίσης ότι όταν ήρθε η δη-
μοκρατία δεν εκπληρώθηκαν οι ελπίδες μας, ούτε τα όνειρά 
μας, ενώ οι πολιτικοί άρχισαν να γεμίζουν τις τσέπες τους σε βάρος της πολιτικής. Το νέο 
Σύνταγμα, μας γέμισε αισιοδοξία, τουλάχιστον εμένα που είμαι περιβαλλοντική ακτιβί-
στρια, ήμασταν πολύ αισιόδοξοι, επιτέλους, το νέο Σύνταγμα μας επέστρεφε το νερό που 
στη Χιλή βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών. Το άρθρο έλεγε ότι το νερό θα είναι όλων, μας επέ-
στρεφε το νερό, το παίρναμε πίσω, φαντάσου, κοινό αγαθό, αναπαλλοτρίωτο, ήμασταν 
ευτυχισμένοι. Επίσης το νέο Σύνταγμα αναγνώριζε τα ζώα μας ως υποκείμενα δικαίου, τη 
φύση ως υποκείμενο δικαίου − σε μια χώρα που καταστρέφεται από τον εξορυκτισμό −, 
ήμασταν ευτυχισμένοι.

Και το άλλο: είχε τη λέξη γυναίκα, κανένα Σύνταγμα στον κόσμο δεν έχει τη λέξη γυ-
ναίκα και εμείς θα καινοτομούσαμε. Η Ελίσα είπε χθες κάτι πολύ όμορφο, ότι αυτό αποτε-
λεί την καρδιά του Συντάγματος, αλλά επιπλέον το νέο Σύνταγμα εμπεριείχε την ελπίδα 
για αυτούς που είχαμε ζήσει την δικτατορία ‒ εγώ μεγάλωσα στη διάρκεια της δικτατορί-
ας, ήμουν ηγετικό στέλεχος στη διάρκεια της δικτατορίας, δεν πέρασα καλά στη διάρκεια 
της δικτατορίας ‒, οπότε ενώ όταν ήρθε η δημοκρατία δεν εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες 
μας, το νέο Σύνταγμα όντως τις εκπλήρωνε.

Ίσως δεν καταφέραμε να πλησιάσουμε τον υπόλοιπο κόσμο ή, όπως λένε, [φταίει] η 
δικτατορία που έχει καλλιεργήσει τον «ατομικισμό του γιατί», όμως θα σου πω κάτι για τη 
διάρκεια της δικτατορίας: στη κοινότητα που ζούσα, εμείς νοιαζόμασταν για τη γειτόνισ-
σα, αν είχε ή δεν είχε φαγητό, γιορτές Χριστουγέννων και όλα αυτά τα κάναμε συλλογι-
κά, ή όταν ερχόντουσαν οι διακοπές του καλοκαιριού, πηγαίναμε όλοι μαζί και φτιάχναμε 
σκηνές με σακιά, ήμασταν όλοι πολύ ενωμένοι. Μετά ήρθε η δημοκρατία και το χρήμα 
άλλαξε πολύ κόσμο που ήταν φοβισμένος και σταμάτησαν να βοηθούν τον γείτονα, άρχι-
σαν να απομονώνονται, να είναι ατομικιστές. Ναι, όταν ήρθε η δημοκρατία συνέβη αυτό, 
πριν ο κόσμος ήταν ενωμένος, νοιαζόμασταν για τον άλλο. Επιπλέον τότε εξαφανίζονταν 
συνέχεια άνθρωποι, οπότε όταν κάποιος εξαφανιζόταν έπρεπε να τον αναζητήσουμε και 
βγαίναμε όλες να ψάξουμε, γενικά βγαίναμε να ψάξουμε νεκρούς. Εγώ ζούσα στην Πινκό-
για και βρίσκαμε στα βουνά και στο κανάλι αρκετούς, οπότε έπρεπε να βγούμε να αναζη-
τήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και εκεί γνωριζόμασταν όλοι.

[...] όταν ήρθε η 
δημοκρατία δεν 
εκπληρώθηκαν οι 
προσδοκίες μας, 
το νέο Σύνταγμα 
όντως τις εκπλή-
ρωνε. [...]

https://es.wikipedia.org/wiki/Comisión_Ortúzar
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Το νέο Σύνταγμα στην ουσία προσπαθούσε να διορθώ-
σει κάπως αυτό που ήταν η δικτατορία κι αυτό που ήταν μια 
κοιμισμένη δημοκρατία. Και λόγω της ασθενικής μνήμης και 
λόγω ότι δεν υπάρχουν πολλά γραπτά τεκμήρια για την πρό-
σφατη ιστορία μας, αισθάνομαι ότι αυτό που μόλις ζήσαμε, 
το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε το νέο Σύνταγμα ήταν ένα νέο 
πραξικόπημα, ένα πραξικόπημα με ένα μολύβι και μία ψήφο. 
Αυτή είναι η αλήθεια. Μποϊκοτάραμε εμάς τους ίδιους. Για-
τί; Ίσως γιατί φοβόμαστε να εξελιχθούμε. Πρέπει να γίνουν 
πολλές αναλύσεις ‒ όλοι μας ρωτάνε για αναλύσεις ‒ αλλά 
μερικές φορές σκέφτομαι ότι μας προκαλεί φόβο να είμαστε 
κάτι περισσότερο, μας φοβίζει να δείξουμε ότι μια χώρα τόσο 
μικρή σε έκταση μπορεί να έχει μεγάλους ηγέτες ή μεγάλες 
προσωπικότητες, φοβόμαστε να το δείξουμε στον κόσμο και 
προτιμάμε να συνεχίσουμε να είμαστε πρόβατα, να σκύβου-
με το κεφάλι και κάποιοι λίγοι να συνεχίζουν να αποφασίζουν 
για το πώς θα γραφτεί το Σύνταγμά μας. Εγώ είμαι στη Βουλή 
και το βλέπω, αν εξαιρέσουμε τα μικρά κόμματα, όπως έλεγε 
και η Αλεχάντρα, μόνο ένα 4% είναι στρατευμένο και ξέρεις τι 
απόφαση πήραν τα μέλη των κομμάτων που βρίσκονται στην 
εξουσία, ότι οι ανεξάρτητοι που είναι το 96% του έθνους δεν 
θα αποτελούν μέρος του Συντάγματος που θα γραφτεί. Δηλα-
δή, αν αποφασιστεί να γραφτεί εκ νέου το Σύνταγμα, οι ανε-
ξάρτητοι δεν θα συμμετέχουν στη σύνταξή του, μόνο τα με-
γάλα κόμματα, μόνο τα μεγάλα κόμματα θα το γράψουν, μόνο 
οι ειδικοί που εκείνοι θα καθορίσουν. Αν με ρωτάς, εγώ δεν 
αναγνωρίζω τα όρια [μεταξύ ειδικών και μη ειδικών].

Και βλέπω με τρόμο ότι ενώ θεωρούν τους εαυτούς τους 
δημοκράτες, κάνουν τα ίδια λάθη που συνέβαιναν στην δι-
κτατορία, αποφασίζουν κλεισμένοι σε τέσσερις τοίχους, βέ-
βαια έχουν τηλεόραση αλλά δείχνει αυτά που θέλουν. Τώρα 
πιστεύουν ότι οι άλλοι τα έκαναν όλα λάθος [και λένε] «μην 
ανησυχείτε, εμείς είμαστε εδώ για να διορθώσουμε την κατά-
σταση». Και ξέρεις ποιοι προανήγγειλαν ότι δεν θα εγκρινόταν 
το νέο Σύνταγμα; οι Χριστιανοδημοκράτες8 οι οποίοι μηχανεύ-
τηκαν, αυτή είναι η αλήθεια, πώς να απορριφθεί το νέο Σύ-
νταγμα που γράφτηκε από άτομα που εκλέξαμε δημοκρατικά, 
από άτομα που άκουσαν εκείνους που δουλεύαμε διαφορετι-
κές θεματικές στις γειτονιές και στο δρόμο. Η Χιμένα Ρινκόν, 
μία χριστιανοδημοκράτισσα, το άρχισε όλο αυτό. Και ξέρεις 
γιατί; Γιατί στη Χιλή οι χριστιανοδημοκράτες πλούτισαν όταν 
ήρθε η δημοκρατία και είναι αυτοί που έχουν τα περισσότερα 

ιδιοκτησιακά δικαιώματα στο νερό. Η Χιλή είναι η μοναδική χώρα που έχει ιδιωτικοποι-
ήσει το νερό της. O Σαλντίβαρ, ένας βουλευτής, είναι ιδιοκτήτης μισού υγρότοπου στη 
μητροπολιτική περιοχή, στη Λάμπα. Φαντάσου έναν υγρότοπο με μια σιδερένια μπάρα 
που παρήγγειλε να φτιάξουν γιατί ο υγρότοπος του ανήκει. Οπότε οι πολιτικοί μπήκαν 
στην πολιτική μόνο για να πλουτίσουν και να την μετατρέψουν σε οικογενειακή υπόθεση. 
Σήμερα βλέπουμε, για παράδειγμα, τον Μπιάνκι, τον πατέρα, ο οποίος υπήρξε γερουσια-

8  Partido Democrático Cristiano, τοποθετούνται στο κέντρο και την κεντροαριστερά.

Το νέο Σύνταγ-
μα στην ουσία 
προσπαθούσε να 
διορθώσει κάπως 
αυτό που ήταν 
η δικτατορία κι 
αυτό που ήταν μια 
κοιμισμένη δημο-
κρατία. Και λόγω 
της ασθενικής 
μνήμης και λόγω 
ότι δεν υπάρχουν 
πολλά γραπτά 
τεκμήρια για την 
πρόσφατη ιστορία 
μας, αισθάνομαι 
ότι αυτό που μόλις 
ζήσαμε, το γεγο-
νός ότι δεν εγκρί-
θηκε το νέο Σύ-
νταγμα ήταν ένα 
νέο πραξικόπημα, 
ένα πραξικόπημα 
με ένα μολύβι και 
μία ψήφο. Αυτή 
είναι η αλήθεια. 
Μποϊκοτάραμε 
εμάς τους ίδιους. 
Γιατί; Ίσως γιατί 
φοβόμαστε να 
εξελιχθούμε.

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Democratic_Party_(Chile)
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στής και καθώς δεν μπορούσε να ξαναβάλει υποψηφιότητα – γιατί αν κάτι τουλάχιστον 
άλλαξε με όλη την εξέγερση είναι να περιοριστεί κάπως το δικαίωμα επανεκλογής των 
πολιτικών – τώρα είναι βουλευτής και ο γιος του γερουσιαστής. Όλα αυτά εμπεριέχονταν 
στο νέο Σύνταγμα και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα.

Αλεχάνδρα Σαλίνας Ινοστρόσα
Το όργανο που συνέγραψε το νέο Σύνταγμα, οι 155 δημοκρατικά εκλεγμένοι, αντικα-

τοπτρίζουν την αληθινή κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα της χώρας, όπου οι πο-
λιτικοί είναι η μειοψηφία. Οι Χριστιανοδημοκράτες είχαν μόνο έναν αντιπρόσωπο, από 
το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν τελικά 7, η ομάδα των Σοσιαλιστών είχε σύνολο 17 άτομα 
[συμπαθούντες και μέλη του κόμματος]. Στους 155 αυτό δεν είναι τίποτα, είναι περίπου 
αντιπροσωπευτικό του 4%, οπότε εκεί κατάλαβαν ότι ο τρόπος διοίκησης του κράτους 
μέσω του κοινοβουλίου θα επηρεαζόταν βαθύτατα, θα έπρεπε να γίνουν αλλαγές, δεν 
θα είχαμε πια τους κλασικούς γερουσιαστές, θα είχαμε αντιπροσώπους από κάθε περιο-
χή, μια οπτική δηλαδή τελείως διαφορετική, όπου κάθε περιοχή θα μπορούσε μέσω των 
δήμων να μετέχει, να παρέχει εγγυήσεις και να ιδρύει δημόσιους οργανισμούς και επιχει-
ρήσεις. Η Χιλή είναι ιδιαίτερα επιμήκης χώρα, λόγω της γεωγραφίας η κατανομή είναι 
εξαιρετικά περίπλοκη, οπότε οι αλλαγές θα είχαν άμεσο αντίκτυπο στα προσωπικά τους 
συμφέροντα, πέρα από το κόμμα το οποίο εκπροσωπούν το σημαντικό είναι το συμφέρον 
τους, γιατί αυτό βολεύει και τους ίδιους και τα κόμματα, τους δίνει τη δυνατότητα να 
κινούν αυτά τα μακριά χέρια και να ανακατεύονται παντού και η καινούργια δομή τους 
άφηνε απέξω. Εδώ έχουμε ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό.

Επιπλέον τα κοινωνικο-περιβαλλοντικά κινήματα πρότειναν μια νέα δομή οργάνωσης, 
μια δομή με οριζοντιότητα, όπου κάθε άτομο είναι υπεύθυνο και αναλαμβάνει να κάνει 
κάτι για το κίνημα, δεν είναι ότι ο χ πρόεδρος πιστεύει ότι είναι θησαυροφύλακας και οι 
υπόλοιποι κοιτάνε και χειροκροτούν, όχι εδώ. Κάθε ομάδα είχε υπεύθυνο. Οι εκπρόσωποι 
τύπου δεν ταυτίζονταν με συγκεκριμένα άτομα, άλλαζαν συνεχώς, δεν υπήρχε ηγεμονία 
ενός προσώπου, όπως συμβαίνει με την οργάνωση ενός πολιτικού κόμματος. Εδώ βλέ-
πουμε μια ανατροπή, μια ματιά πολύ διαφορετική, γιατί προσπαθήσαμε να κάνουμε πολι-
τική με έναν άλλον τρόπο, κι αυτό ήταν μια απειλή, απειλή για 
το παραδοσιακό πολιτικό κόμμα που πάντα είχε το πάνω χέρι 
και τώρα ήταν προφανές ότι γίνεται και διαφορετικά. Ο τρό-
πος που εργάστηκε η συνταγματική συνέλευση απέδειξε ότι 
μπορεί να γίνει πολιτική με άλλη λογική, χωρίς την κομματι-
κή πολιτική της αυτοτροφοδότησης, απέδειξε ότι μπορούσαν 
πολλές διαφορετικές ομάδες να καταλήξουν σε συμφωνία. 
Είναι τόσο προφανές που η Δεξιά το ήξερε. Η Δεξιά έφτασε σε 
ένα σημείο που, όντας μειοψηφία, σταμάτησε να συμμετέχει. 

Εμάς μας έλειψε η λογική του συλλογικού ώστε να κατα-
φέρουμε όλοι μαζί, όταν εγκρινόταν το Σύνταγμα, να υλοποιη-
θούν οι αλλαγές. Όλοι ήθελαν την αλλαγή που πρότειναν, εγώ 
προτείνω αυτό. Κι αυτό μας δείχνει πώς είμαστε στην Αριστε-
ρά, αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί σίγουρα αν συμφω-
νούσαμε όλοι, θα είχαμε υποστηρίξει καλύτερα το Σύνταγμα. 
Γιατί σε μια λέξη ή κάτι που για εμένα δεν είχε νόημα, έλεγα 
όχι, κανείς δεν σκέφτηκε συλλογικά κι αυτό ήταν κακό.

Ελίσα Γιουστινιανόβιτς Κάμπο

Είναι σαν μια δημοφοβία, φόβος για την δημοκρατία, γιατί 
είναι συνηθισμένοι να λαμβάνουν τις αποφάσεις πάντα από 
τα πάνω, κρυφά από το λαό, και τώρα για πρώτη φορά είχαμε 

[...] Είναι σαν μια 
δημοφοβία, φόβος 
για την δημοκρα-
τία, γιατί είναι 
συνηθισμένοι να 
λαμβάνουν τις 
αποφάσεις πά-
ντα από τα πάνω, 
κρυφά από το 
λαό, και τώρα για 
πρώτη φορά είχα-
με μια πραγματική 
άσκηση της δημο-
κρατίας [...]
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μια πραγματική άσκηση της δημοκρατίας, με συζητήσεις με 
πραγματικό κόσμο. Και υπήρξε μεγάλη υποτίμηση, η κλασική 
μεταξύ των κυρίαρχων τάξεων και των λαϊκών, ότι έφτασε η 
πλέμπα σε ένα πολιτικό όργανο, οπτικές διανοουμενίστικες, 
ότι «αυτό είναι ντροπή, το κείμενο που γράψανε είναι άθλιο 
γιατί δεν είναι ειδικοί, δεν έχουν πτυχία και δεν ξέρω ‘γω τι» 
υποτιμώντας τα πάντα. Συνέβη πολύ αυτό το φαινόμενο γιατί 
δεν υπάρχει δημοκρατική κουλτούρα στη Χιλή, η δημοκρατία 
μας είναι κηδεμονευόμενη, η μόνη άσκηση, το μόνο δικαίω-
μα που έχουμε είναι η ψήφος και τίποτα άλλο, οι μηχανισμοί 
συμμετοχής είναι ανύπαρκτοι, η συμμετοχή είναι συμβουλευ-
τική, δεν υπάρχουν δίαυλοι πληροφόρησης, τίποτα. Σε άλλες 
χώρες υπάρχουν λαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες, τοπικά, 
περιφερειακά δημοψηφίσματα, στη Χιλή τίποτα, εντελώς τί-
ποτα, η ψήφος και τελείωσε, κάτσε και κοίτα πώς ο πολιτικός 
σε «εκπροσωπεί», γιατί από εκπροσώπηση άλλο τίποτα.

Ως προς το περιεχόμενο, να συμπληρώσω ότι είναι πολύ 
εύγλωττο το πρώτο άρθρο, για το πώς σκεφτόμαστε ότι δι-
ορθώνεται ένα επιδοματικό κράτος που έχει ιδιωτικοποιήσει 
όλες τις σφαίρες, τα πάντα, τα κοινωνικά δικαιώματα έχουν 
γίνει επιχείρηση, αυτό έχει συμβεί στη Χιλή και έχουμε κα-
ταλήξει σε έναν βάρβαρο διαχωρισμό, σε ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα για πλούσιους και ένα άλλο για φτωχούς, υγεία για 
πλούσιους, υγεία για φτωχούς, δικαιοσύνη για πλούσιους, δι-
καιοσύνη για φτωχούς και έτσι πάει σε όλα, ολοκληρωτικός 
διαχωρισμός, κι αυτό που κάνει το Σύνταγμα για να το διορ-
θώσει είναι ότι εγκαθιδρύει ένα κοινωνικό και δημοκρατικό 
κράτος δικαίου. Η καρδιά, όπως έλεγε η Βιβιάνα, η καρδιά 
βρίσκεται στο κεφάλαιο με τα θεμελιώδη δικαιώματα, με έμ-
φαση στα κοινωνικά δικαιώματα. Πώς διορθώνουμε τις ανι-
σότητες; με δικαίωμα στην εκπαίδευση, δικαίωμα στην υγεία, 
στην κατοικία, στην κοινωνική ασφάλιση. Τίποτα από αυτά 
δεν είναι εγγυημένο στη Χιλή σήμερα, όλα είναι επιδοτούμε-
να μέσω ιδιωτικών φορέων και το δημόσιο είναι εξαιρετικά 
αποδυναμωμένο καθώς το κράτος έχει δεμένα τα χέρια και 
δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον επιχειρηματικό κόσμο, οπό-
τε προσφέρει το μίνιμουμ για τα πιο φτωχά στρώματα του 
πληθυσμού και με αυτόν τον τρόπο καλύπτει μόνο τους πιο 
φτωχούς από τους φτωχούς «και οι υπόλοιποι ας χρεωθούν, 
ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν, εγώ μπορώ να αναλάβω μόνο 
τους πιο φτωχούς από τους φτωχούς που δεν έχουν πρόσβαση 
σε κανενός είδους πίστωση». 

Και έπειτα ένα κοινωνικό και δημοκρατικό κράτος δικαίου, 
κοινωνικό για τα κοινωνικά δικαιώματα, δημοκρατικό για να διευρυνθεί η κηδεμονευόμε-
νη δημοκρατία που έχουμε σήμερα, που έχει δεμένα τα χέρια κι είναι ανεπαρκής σε σημείο 
που όλος ο κόσμος να έχει απογοητευτεί από την πολιτική γιατί δεν γίνεται τίποτα· εσύ 
μπορεί να διαμαρτύρεσαι κάθε μέρα στο δρόμο χωρίς αποτέλεσμα και να προσφεύγεις σε 
όλους τους φορείς και τις δημόσιες ακροάσεις και να επικοινωνείς με τον βουλευτή ή τη 
βουλεύτριά σου και δεν γίνεται τίποτα, οπότε είναι μια δημοκρατία με δεμένα τα χέρια. 
Για να διορθωθεί λοιπόν το πολιτικό σύστημα βάλαμε πολλούς μηχανισμούς ενίσχυσης 
της δημοκρατίας, ώστε να συμμετέχουν οι πολίτες και οι πολίτισσες, ώστε να είναι υπο-

[...] όλα είναι επι-
δοτούμενα μέσω 
ιδιωτικών φορέων 
και το δημόσιο 
είναι εξαιρετικά 
αποδυναμωμένο 
καθώς το κράτος 
έχει δεμένα τα χέ-
ρια και δεν μπορεί 
να ανταγωνιστεί 
τον επιχειρη-
ματικό κόσμο, 
οπότε προσφέρει 
το μίνιμουμ για 
τα πιο φτωχά 
στρώματα του 
πληθυσμού και με 
αυτόν τον τρόπο 
καλύπτει μόνο 
τους πιο φτωχούς 
από τους φτωχούς 
«και οι υπόλοιποι 
ας χρεωθούν, ας 
κάνουν ό,τι κατα-
λαβαίνουν, εγώ 
μπορώ να αναλά-
βω μόνο τους πιο 
φτωχούς από τους 
φτωχούς που δεν 
έχουν πρόσβαση 
σε κανενός είδους 
πίστωση».[...] 
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χρεωτική η πληροφόρηση, ώστε να περιοριστεί κι άλλο η επανεκλογή, να απαγορευτεί 
να διεκδικούν δημόσια αξιώματα όσοι κάνουν εγκλήματα διαφθοράς, να είναι τα πολιτικά 
όργανα ισότιμα, όλα τα κρατικά όργανα, να διορθωθεί το πολιτικό και το δικαιϊκό σύστη-
μα ώστε κανένας να μην είναι πάνω από το νόμο – το οποίο συμβαίνει τώρα. Άλλωστε 
όσες έχουν χρήματα έχουν πρόσβαση σε ένα είδος δικαιοσύνης και ο υπόλοιπος κανονι-
κός κόσμος σε άλλο είδος.

Οπότε, κοινωνικό και δημοκρατικό κράτος δικαίου και μετά όλα αυτά τα επίθετα, πο-
λυεθνικό, πολυπολιτισμικό, οικολογικό και περιφερειακό. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά 
που αποτυπώνονται στο κείμενο. Κράτος πολυεθνικό για να αναγνωριστεί η πολιτισμική 
διαφορετικότητα που έχουμε στη Χιλή, οι ιθαγενείς λαοί προϋπάρχουν της εγκαθίδρυ-
σης του κράτους στη Χιλή, κι εδώ αναγνωρίζονται τα πολιτισμικά τους δικαιώματα, τα 
συλλογικά ιθαγενικά τους δικαιώματα. Έπειτα, έχουμε το οικολογικό κράτος, όλη αυτή η 
οπτική των κοινωνικο-περιβαλλοντικών αγώνων απέναντι στον αδυσώπητο εξορυκτισμό 
που έχουμε στη Χιλή και στη Λατινική Αμερική, αναγνώριση της φύσης ως υποκείμενο 
δικαίου, όπως ανέφερε η Βιβιάνα, κατοχύρωση του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό, το 
νερό ως αναπαλλοτρίωτο, φυσικό, κοινό αγαθό και ο ρόλος του κράτους στην προστασία 
και προφύλαξη όλων των οικοσυστημάτων. Και τέλος έχουμε όλη αυτή την έμφαση στο 
περιφερειακό επίπεδο για να αποκεντρωθεί η Χιλή, καθώς έχουμε μια υπερσυγκέντρωση 
του κράτους στην πρωτεύουσα, όλα βρίσκονται στο Σαντιάγο και δεν πρόκειται για το 
Σαντιάγο αλλά για τους πιο πλούσιους δήμους στα ανατολικά του Σαντιάγο.

«H απόσταση μεταξύ των κοινωνικών μας τάξεων είναι τεράστια»

Βιβιάνα Ντελγάδο Ρικέλμε

Η μητροπολιτική περιοχή είναι διαχωρισμένη, ανατολικά οι πιο πλούσιοι της Χιλής, 
ένα 20%, και δυτικά το 80%, οι φτωχοί, «οι ξυπόλητοι» όπως τους λένε. Εγώ έτυχε να πρέ-
πει να πάω στο Πουκόν να δώσω κάποιες ομιλίες για το νερό, οπότε έπρεπε να πάρω το 
λεωφορείο ενώ ήταν σε πλήρη εξέλιξη η κοινωνική έκρηξη και το λεωφορείο πέρασε από 
το Λας Κόντες που βρίσκεται στα ανατολικά, κι εγώ είπα, απίστευτο, τι κάνει ο οδηγός [το 
Πουκόν βρίσκεται νότια του Σαντιάγο]. Και περνάμε την Πλατεία Ιταλίας προς το βορρά 
και περπατούσαν οι κυρίες στο δρόμο με το σκυλί, τα μαγαζιά γεμάτα με νέους να πίνου-
νε, απίστευτο, ενώ εκεί που ζούσαμε εμείς ήταν όλα ζοφερά. Η κοινωνική έκρηξη ήταν 
μια στιγμή σκοτεινή για τη χώρα γιατί βγάζαμε όλον τον πόνο που συγκρατούσαμε για 
τριάντα χρόνια κι αυτό το αισθανόσουν, τη δόνηση της θλίψης, αισθανόσουν τον ζόφο και 
αυτή η αλλαγή να περνάς από τη θλίψη σε ένα μέρος όπου δεν συνέβαινε τίποτα, τίποτα, 
όλοι ευτυχισμένοι σαν να μην συνέβαινε τίποτα, ήταν απίστευτο. Κι επίσης το λεωφορείο 
έκανε κύκλο για να περάσει να τους πάρει, για να μην δουν την κοινωνική έκρηξη, οπότε, 
φαντάσου, η απόσταση μεταξύ των κοινωνικών μας τάξεων είναι τεράστια, γι’ αυτό μιλά-
νε για «ξυπόλητους».

Μια μέρα, ενώ συμμετείχα σε μια συνέλευση γειτονιάς με φωνάζουν και μου λένε «ξέ-
ρεις, θέλουνε να έρθουν εδώ άτομα που ποτέ δεν έχουν βρεθεί στα δυτικά της πρωτεύ-
ουσας», το βρήκα ενδιαφέρον και τους είπα «ας έρθουν». Ήρθαν λοιπόν στη συνέλευση 
γειτονιάς και ξέρεις κάτι, ήταν συγκλονισμένοι γιατί είδαν σπίτια με μεσοτοιχία, γιατί δεν 
καταλάβαιναν γιατί συνέβη η κοινωνική έκρηξη − αφού εκείνοι από τα πάνω τα έβλεπαν 
όλα τέλεια, όλα όμορφα. Και τους πήγα μια βόλτα στη γειτονιά και είπα «δείτε, εδώ ζω, 
δίπλα σε έναν αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας και έχουμε και τα αεροπλάνα να 
περνάνε πάνω από τα σπίτια μας, οι γείτονές μου έχουν προβλήματα ακοής και στρες, ο 
θόρυβος δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε το βράδυ και οι δονήσεις φθείρουν τα σπίτια μας, 
κοιτάξτε τις ρωγμές, κοιτάξτε». Έμειναν έκπληκτοι κι αυτό που μου προκάλεσε εμένα 
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έκπληξη ήταν ότι είπαν: «ποτέ δεν το φανταζόμασταν». Επομένως, όταν βλέπουμε έναν 
πολιτικό της ελίτ στην τηλεόραση να λέει ότι η μετακίνηση κοστίζει 100 πέσος [λίγο], εί-
ναι γιατί δεν μένουν εδώ, δεν ξέρουν, ή όταν λένε ότι διαμαρτυρόμαστε χωρίς λόγο, στην 
πραγματικότητα δεν γνωρίζουν, κι εγώ κατάλαβα ότι αλήθεια δεν ξέρουν κι εκεί ανακάλυ-
ψα ότι κι εμείς είχαμε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πολιτικό, το σύνδρομο του τσιφλικά 
(latifundista). Όλοι προερχόμαστε από την ύπαιθρο και έχουμε αγροτική καταγωγή, έτσι 
διαμορφώθηκε η χώρα μας, οπότε έχουμε μείνει με το σύνδρομο του τσιφλικά, το αφε-
ντικό διατάζει, το αφεντικό παίρνει τη γυναίκα που θέλει, το αφεντικό κατασκευάζει και 
κάνει ό,τι θέλει αλλά ποτέ δεν μας καταλαβαίνει, αυτό ανακαλύψαμε και είναι προφανές.

«O τρόπος που κάναμε τόσα χρόνια τα πράγματα δεν λειτουργεί»

Αλεχάνδρα Σαλίνας Ινοστρόσα

Υπάρχει ένα βλέμμα σούπερ-πατριαρχικό, ενώ είμαστε πάντα οι γυναίκες που πάμε 
στον γείτονα, στον κάτοικο, πάντα είμαστε οι γυναίκες αυτές που οργανωνόμαστε, αυτές 
που στήνουμε τη συλλογική κουζίνα, αυτές που είμαστε στην επιτροπή για τους νεοφερ-
μένους στην κοινότητα, ενώ πάντα είμαστε οι γυναίκες, συμβαίνει το εξής: στις πρώτες 
εκλογές με το παρόν οργανόγραμμα ψηφίζαμε για δημοτικούς συμβούλους, εμφανίζονται 
λοιπόν άνδρες που ποτέ δεν δούλεψαν για όλα αυτά, δεν ξέρω από πού βγήκαν και πώς 
τους επιλέγουν, και έρχεται ο τάδε από το τάδε κόμμα και μας λέει, «πρέπει να ψηφίσετε 
αυτόν», ο οποίος ούτε καν ζει στην περιοχή κι έτσι συμβαίνει και είναι απίστευτο αλλά 
είναι κοινός τόπος. Υπάρχει αυτή η λογική του τσιφλικά ότι αυτοί γνωρίζουν περισσότερα 
και μπορούν να κάνουν το καλύτερο, το οποίο είναι πρόβλημα για εμάς, άρα τι μπορείς 
να κάνεις γι’ αυτό; Να κάνεις πιο επαγγελματίες τους κοινωνι-
κούς αγωνιστές, να τους δώσεις εργαλεία ώστε να μάθουν ότι 
αυτό που κάνουν από την καλή τους θέληση, η ενσυναίσθηση, 
η ομαδική δουλειά με στόχο το κοινό καλό μπορεί να γίνει με 
τρόπο επαγγελματικό. Μπορείς κι εσύ να έχεις εργαλεία που 
σου δίνουν πραγματικά τη δυνατότητα να αναλάβεις θέσεις 
δημόσιας ευθύνης και να καταλάβεις την οργάνωση του κρά-
τους, το οποίο είναι ανεπαρκές, καθυστερεί, δεν ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες μας και καλλιεργεί τη διαφθορά −γιατί όλο 
αυτό το σύστημα που υποτίθεται υπάρχει για να αποτρέπει 
την απώλεια πόρων κάνει τελικά το αντίθετο και επιπλέον δεν 
επιλύει τα προβλήματα του κόσμου.

Εδώ υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε, και όχι 
μόνο στη Χιλή, πρέπει να αντιληφθούμε την πολιτική ως ερ-
γασία, υπάρχει πολύς κόσμος που λέει «εγώ είμαι πολιτικός», 
τι σημαίνει αυτό; Εγώ πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι να 
ξέρεις να οργανώνεις και να διαχειρίζεσαι και να ξέρεις πώς 
να συνενώνεις. Η Ελίσα, τόσο καλή, τόσο παιδαγωγική, είχε 
πει σε κάποιον, «κοίτα εδώ συνενώνουμε». Το θέμα είναι πώς 
δουλεύουμε συλλογικά, πώς συνενώνουμε, πώς αλλάζουμε 
τα πράγματα βγάζοντας από πάνω μας τον νεοφιλελευθερι-
σμό που μας έχουν ενσταλάξει, κι ότι δεν είναι το εδώ και το 
τώρα [το μόνο σημαντικό], είναι το όραμα του μέλλοντος, εί-
ναι η δουλειά για αυτό το μέλλον. Με όλη αυτή την πανδημία, 
βλέπουμε ότι είναι δύσκολο να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε 
ότι άλλοι ή τα παιδιά μας, σε κάποια άλλη στιγμή [θα καταφέ-

Το θέμα είναι 
πώς δουλεύουμε 
συλλογικά, πώς 
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με τα πράγματα 
βγάζοντας από 
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νεοφιλελευθερι-
σμό που μας έχουν 
ενσταλάξει, κι ότι 
δεν είναι το εδώ 
και το τώρα [το 
μόνο σημαντικό], 
είναι το όραμα του 
μέλλοντος, είναι η 
δουλειά για αυτό 
το μέλλον. [...] 
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ρουν την αλλαγή], αλλά αυτό θα συνεχίσει και πρέπει να διατηρήσουμε την ελπίδα ότι 
υπάρχει ένα μέλλον ή αλλιώς ότι στο τώρα πρέπει να ζήσουμε καλύτερα − κι όχι μόνο για 
να δώσουμε τη δυνατότητα [για ένα καλύτερο μέλλον] στους άλλους, εγγόνια, δισέγγο-
να, μελλοντικές γενιές, κι εμείς θα επωφεληθούμε και θα γεράσουμε κι αυτά τα γεράματα 
πρέπει να καταφέρουμε να τα περάσουμε με αξιοπρέπεια.

Η κοινωνική έκρηξη ήρθε να μας πει ότι ο τρόπος που κάναμε τόσα χρόνια τα πράγματα 
δεν λειτουργεί, δεν μπορούμε να επιμένουμε σε αυτή τη λογική, δεν γίνεται, πρέπει να 
βρούμε μια εναλλακτική, ειδικά για εμάς που βρισκόμαστε στην κοινωνική βάση, που 
θεωρούμε ότι δεν έχουμε τα εργαλεία και πιστεύουμε ότι άλλοι μπορούν να τα κάνουν 
καλύτερα. Στο βαθμό που κάθε ένας από εμάς αισθάνεται υπεύθυνος και λέει «ναι, κι εγώ 
μπορώ», προφανώς θα γίνουμε περισσότεροι αυτοί που θα δουλεύουμε μαζί για έναν κοι-
νό σκοπό. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να αλλάξουμε, χρειαζόμαστε να κάνουμε πιο επαγγελ-
ματίες τους κοινωνικούς αγωνιστές. Εμένα μου έχει τύχει να βρεθώ με γυναίκες που είχαν 
απίστευτη ευχέρεια στην οργάνωση, με μηδέν εργαλεία, είναι συναρπαστικό, συναντάς 
γυναίκες που λες «πρέπει να δουλέψουμε μαζί, εσείς πρέπει να με βοηθήσετε, ας κάνουμε 
ένα σεμινάριο με εσάς και άλλες», είναι απίστευτο. Να δίνουμε εργαλεία σε εκπαιδευτές 
και εκπαιδευόμενους, αυτό πρέπει να κάνουμε. Όλοι μαζί, όχι μόνο /μερικοί, υπάρχει πο-
λύς κόσμος ικανός, ας μην γινόμαστε ελιτιστές − γιατί το κάνουμε ενάντια στους εαυτούς 
μας, μπαίνουμε και λέμε «όχι, καλύτερα μίλα εσύ», συμβαίνει −, υπάρχει κόσμος πολύ 
ικανός κι εκεί βλέπω εγώ την αλλαγή, να είμαστε πολλοί περισσότεροι αυτοί που νοιαζό-
μαστε.

Ελίσα Γιουστινιανόβιτς Κάμπο

Ως προς το ζήτημα της απόρριψης, υπάρχει το θέμα του ελλιπούς σχεδιασμού που 
πέρα από τη συγγραφή του κειμένου του Συντάγματος δεν περιλάμβανε τη συμμετοχή 
των πολιτισσών/ών, η οποία είναι θεμελιώδης για τη νομιμοποίηση μιας συνταγματικής 
διαδικασίας και δεν περιλάμβανε την πολιτική παιδεία, που αποτελεί ιστορικό έλλειμμα 
της χώρας, οπότε πώς συγκροτείς όλη τη διαδικασία προς το νέο Σύνταγμα όταν πάρα πο-
λύς κόσμος δεν ξέρει καν τι είναι Σύνταγμα. Μας συνέβη στη διάρκεια της εκστρατείας, 
βγαίναμε στο δρόμο να προωθήσουμε τις ιδέες του νέου Συντάγματος και ο κόσμος έλεγε 
«η κυβέρνηση δεν μου αρέσει» ή «τι είναι αυτό», «πότε έχουμε εκλογές και για τι ψηφί-
ζουμε και πώς», δεν είχαν απολύτως καμία ιδέα ή τα μπέρδευαν. Επιπλέον, η επισφαλής 
εκπαίδευση οδηγεί στη μείωση της δυνατότητας διάκρισης μεταξύ μιας αληθινής ιδέας 
από μια ψευδή κι αυτό ευνόησε την ευρεία διάχυση στον πληθυσμό της καμπάνιας υπέρ 
της απόρριψης. Όπως ανέφερε η Αλεχάνδρα, η δεξιά δεν είχε το ένα τρίτο για να ασκήσει 
βέτο στη συνέλευση, οπότε έλαβε την απόφαση να μην συμμετέχει κι άρχισε κατευθείαν 
να κάνει εκστρατεία υπέρ της απόρριψης, από την πρώτη μέρα, δηλαδή ένα έτος για την 
καμπάνια εναντίον του συντάγματος απέναντι σε δύο μήνες για την καμπάνια υπέρ του.

Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε, όπως πολύ σωστά έλεγε η Βιβιάνα, το ζήτημα 
της πολιτικής ελίτ, σε όλο το πολιτικό φάσμα, που διαπερνά το πολιτικό χιλιανό σύστη-
μα. Η ελίτ αποφάσισε να εναποθέσει όλη την ευθύνη στη συνταγματική συνέλευση, δεν 
ενεπλάκησαν με ενεργό τρόπο, ασχολιόντουσαν έναν χρόνο με τις δικές τους υποθέσεις 
και δεν ενεπλάκησαν, ούτε καν στην εκστρατεία, εκτός από ένα μικρό τμήμα των πιο 
προοδευτικών κομμάτων, αυτών που είναι τώρα στην κυβέρνηση, κάποιος κόσμος από τη 
βάση βγήκε να κάνει εκστρατεία, αλλά τα υπόλοιπα κόμματα δεν κούνησαν το δάκτυλό 
τους ούτε για τη διαδικασία, ούτε στην καμπάνια για την έγκριση. Και πρέπει να αναφέ-
ρουμε και τις αδυναμίες των ίδιων των οργανώσεων που ακόμα δεν καταφέραμε να ξεπε-
ράσουμε, δηλαδή να δικτυωθούμε και να δημιουργήσουμε ένα κοινό πρόγραμμα. Από την 
άλλη έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με το πώς ήμασταν πριν και πώς είμαστε 
τώρα, με την έννοια ότι έχουμε καταφέρει να γνωριστούμε, να δικτυωθούμε και από εδώ 
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και μπρος θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό 
πρόγραμμα με τρόπο διαθεματικό, να συνενώσουμε όλες αυ-
τές τις διεκδικήσεις με έναν τρόπο πιο συνεκτικό, ώστε το 
πρόγραμμα να αποτελέσει έναν κοινό πλειοψηφικό λόγο.

Βιβιάνα Ντελγάδο Ρικέλμε

Και κάτι άλλο που επηρέασε ήταν η υποχρεωτική ψήφος, 
γιατί η υποχρεωτική ψήφος έβγαλε τον ατομικιστή από το 
σπίτι του και αυτός ο ατομικιστής ήταν τόσο θυμωμένος με 
το σύστημα που δεν ήθελε τίποτα, οπότε είπε «αυτοί με υπο-
χρεώνουν να βγω να ψηφίσω, θα ψηφίσω απόρριψη» και πή-
γαν και ψήφισαν απόρριψη μόνο και μόνο επειδή ενοχλήθηκαν 
που τους ανάγκασαν να βγουν από το σπίτι, φαντάσου τι θο-
λούρα είχαν ή πόσο λίγη κοινή λογική για να μην καταλαβαί-
νουν ότι αυτό που παιζόταν ήταν το μέλλον των δικών μας 
γενιών. Εντωμεταξύ οι πολιτικοί της Δεξιάς ή της ελίτ − γιατί 
τώρα πια δεν υπάρχει Αριστερά και Δεξιά στους από πάνω −, 
συμφώνησαν όλοι μεταξύ τους την απόρριψη και τώρα νομο-
θετούν ώστε κάθε ψηφοφορία από εδώ και πέρα να είναι υπο-
χρεωτική, γιατί θεωρούν ότι έχουν το πάνω χέρι, νομίζουν ότι 
από τώρα και στο εξής ό,τι προτείνουν θα το κερδίζουν, γιατί 
όντως υπάρχει ένα ποσοστό που δεν ψήφιζε και αυτό το πο-
σοστό έκανε τη διαφορά στην απόρριψη, κι αυτοί ορκίζονται 
ότι από τώρα και στο εξής αυτό θα συμβαίνει. Οπότε ακόμα κι 
αν γραφτεί άλλο Σύνταγμα είναι σίγουροι ότι θα απορριφθεί 
ξανά.

Κατά την άποψή μου ως βουλεύτρια, από αυτά που βλέπω 
να συμβαίνουν, θεωρώ ότι αν θέλεις κάτι πας και το κάνεις, 
δεν βάζεις τόσες τρικλοποδιές. Ξέρεις τι γίνεται τώρα; καθυ-
στερούν, «ναι, θα ασχοληθούμε, μία φορά τη βδομάδα», αλλά 
η χώρα μας έχει κοντή μνήμη, περνάνε δυο μέρες και ξεχνάμε 
και ασχολούμαστε με άλλα ζητήματα − εμφανίζεται στην τη-
λεόραση κάτι από τον κόσμο του θεάματος [και ξεχνιόμαστε], 
φαντάσου, όταν πέθανε η βασίλισσα της Αγγλίας, μία ολόκλη-
ρη εβδομάδα ασχολήθηκε η τηλεόραση − οπότε, έρχονται τα 
Χριστούγεννα, «δεν προχωρήσαμε με το Σύνταγμα, δεν συμφωνήσαμε», μετά έρχονται οι 
διακοπές, «ακόμα δεν συμφωνήσαμε, το Μάρτιο», ούτε τότε, μετά έρχεται μία αργία κο-
ντά σε σαββατοκύριακο, «πρέπει να νομοθετήσουμε αν θα δώσουμε την ενδιάμεση μέρα 
αργία ή όχι», ε, είναι ο καλύτερος τρόπος για να σου πούνε όχι με μια αδιανόητη διπλω-
ματία.

Εγώ μέχρι να δω ότι πραγματικά θέλουν και μέχρι να συμπεριλάβουν ανεξάρτητους 
και κοινωνικές οργανώσεις που αφήνουν για την ώρα απέξω, δεν πιστεύω ότι υπάρχει δυ-
νατότητα να έχουμε νέο Σύνταγμα, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι λυπηρό αλλά αυτό βλέπω. 
Η βούληση δεν υπάρχει. Επιπλέον, εμείς, ως βουλευτές λαμβάνουμε απειλητικά μηνύμα-
τα από πολύ κόσμο − ναι, κάναμε και καταγγελία στην αστυνομία. Σε μένα ήρθε μήνυμα 
που με απειλούσε πως αν συνεχίσω να επιμένω στο Σύνταγμα θα με επισκεπτόντουσαν 
στο σπίτι για να μου το εξηγήσουν, τόσο άγρια είναι τα πράγματα. Η Δεξιά έχει έναν τύπο 
που εκφοβίζει τους πάντες, όλον τον πολιτικό κόσμο που επιμένει ότι πρέπει να έχουμε 
ένα καινούργιο Σύνταγμα, ο οποίος είχε συλληφθεί και τώρα είναι ελεύθερος, του κάνου-
νε πλάτες για να συνεχίζει να εκφοβίζει. Αυτές είναι οι πολιτικές συνθήκες στις οποίες 
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βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή. Στο κοινοβούλιο είδα 
πώς όταν πρότειναν έναν αριστερό υφυπουργό βγήκε η Δε-
ξιά στην ολομέλεια κι είπε, «αν σε πέντε λεπτά δεν αποσύ-
ρετε το όνομα, εμείς δεν ψηφίζουμε» και αποχώρησαν από 
την αίθουσα και σε τρία λεπτά τον έβγαλαν, έτσι απειλούν 
την κυβέρνησή μας και η κυβέρνησή μας υποχωρεί, οπότε 
θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνησή μας είναι ασταθής, 
γιατί δεν θέλω να σκεφτώ ότι άλλα θέλουν κι άλλα λένε, 
ξέρει πως πιέζεται και δεν ξέρει τι να κάνει. Και η Δεξιά έχει 
αυτή τη στιγμή αυτή την τρομερή εξουσία που της έδωσε 
ο κόσμος στο δημοψήφισμα και πιστεύουν ότι το 60% τους 
υποστηρίζει − το οποίο δεν θεωρώ ότι ισχύει − κι αυτό μας 
προκαλεί τώρα αστάθεια, δεν ξέρουμε προς τα πού να πάμε, 
δεν ξέρουμε τι ακριβώς να κάνουμε κι η Δεξιά επιβάλλεται 
λόγω αυτού του ποσοστού. Κι αυτό που έπρεπε επίσης να 
είχαμε ξεκαθαρίσει στον κόσμο είναι ότι δεν κερδίσανε τί-
ποτα, αυτός που ψήφισε απόρριψη και βγήκε να γιορτάσει 
δεν κέρδισε τίποτα, κι αυτό είναι που δεν καταλαβαίνει ο κό-
σμος, είναι απίστευτο, το μοναδικό που ψηφίστηκε είναι να 
συνεχίσει σε ισχύ το ίδιο Σύνταγμα. Αυτά συμβαίνουν στη 
Χιλή, γιορτάζουν ότι κέρδισαν και δεν κέρδισαν τίποτα.

Από πού πηγάζει η ελπίδα σε ένα παρόν και μέλ-
λον ζοφερό

Αλεχάνδρα Σαλίνας Ινοστρόσα

Η ελπίδα υπάρχει, είναι εδώ, και τη δείχνουν οι μαθητές. 
Οι μαθητές από την πρώτη μέρα συνεχίζουν να διαδηλώ-
νουν στους δρόμους, είναι οι μαθητές που δίνουν τον τόνο 
σε όσους συνεχίζουν τον αγώνα για ένα νέο Σύνταγμα και 
καλούν τον καθένα από εμάς να συμμετέχει. Ο ορίζοντας εί-
ναι ζοφερός, αλλά έχουμε μαθητές που σε ένα δύο χρόνια θα 
έχουν δικαίωμα ψήφου, θα είναι υποκείμενα αλλαγής, που 
ήδη είναι άλλωστε. Το βλέπεις, τα παιδιά, εν μέσω τόσης 
επισφάλειας δεν έχουν τίποτα να χάσουν, γιατί η εκπαίδευ-
σή τους είναι ήδη επισφαλής, η δυνατότητα να συνεχίσουν 
στην ανώτερη εκπαίδευση, λόγω κόστους, είναι πολύ περι-
ορισμένη, η πρόσβαση στην υγεία είναι δύσκολη, το περι-
βάλλον καταστρέφεται, οπότε δεν έχουν πια τίποτα. Επει-
δή τους τα πήραν όλα, έχουν χάσει το φόβο, δεν φοβούνται 
και συνεχίζουν να κινητοποιούνται. Εγώ βλέπω σε αυτά τα 
παιδιά την ισχυρή πιθανότητα να καταφέρουμε αλλαγές, 
μπορεί να είναι στην επόμενη δεκαετία, αλλά ο δρόμος έχει 
ανοίξει.

Ως προς το Σύνταγμα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η πο-
λιτική ελίτ ξέρει ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα τους ζημιώσει, 
γι’ αυτό το βλέπω πολύ δύσκολο. Επίσης μας εκφοβίζουν σε 
οικονομικό επίπεδο, ότι θα φύγουν τα κεφάλαια, ότι η απο-
μεγέθυνση [θα καταστρέψει τη χώρα], και είναι καταστά-
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σεις που δεν είναι αληθινές, χθες αναφέραμε τα κέρδη που έχει 
κερδίσει ο τραπεζικός τομέας στην Χιλή, είναι εκατομμύρια, δι-
σεκατομμύρια. Θα είναι περίπλοκο [το θέμα του Συντάγματος] 
καθώς, όπως έλεγε και η Ελίσα και η Βιβιάνα χρονοτριβούν 
και «ναι, θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε κάτι, κάτι θα γίνει». 
Τώρα, βέβαια, πιστεύω ότι θα κινητοποιηθεί κι ο κόσμος που 
υποχρεώθηκε να ψηφίσει, αυτός ο κόσμος θα απαιτήσει, για-
τί αισθάνθηκε ισχυρός, λέει «κοίτα, ποτέ δεν είχα ψηφίσει στη 
ζωή μου και πήγα, ψήφισα, κερδίσαμε, οπότε θέλω κι εγώ τώρα 
να εκπληρώσουν [τις υποσχέσεις τους]». Να δούμε λοιπόν τι θα 
κάνουν αυτά τα πέντε εκατομμύρια που ποτέ δε είχαν ψηφίσει 
ή δεν είχαν ψηφίσει για πολύ καιρό, αυτά τα πέντε εκατομμύ-
ρια θα ανακατέψουν την τράπουλα γιατί τους ξύπνησαν, «με 
ανάγκασαν [να ψηφίσω], εγώ δεν ήθελα, ωραία τώρα θέλω να 
μου χρησιμέψει σε κάτι», πιστεύω ότι προς τα εκεί θα υπάρξει 
αφύπνιση.

Ελίσα Γιουστινιανόβιτς Κάμπο

Μια οπτική ελπιδοφόρα ή του μισογεμάτου ποτηριού, για να 
μην είμαστε τόσο απαισιόδοξες, λοιπόν: Το σκηνικό είναι φρι-
κτό αλλά η αλήθεια είναι ότι στη διάρκεια αυτών των τελευταί-
ων δύο χρόνων υπήρξε μία ταχεία συσσώρευση ιδιαίτερα γόνι-
μης γνώσης για τα κοινωνικά κινήματα, για τον ακτιβισμό, για 
όσες εμπλακήκαμε ενεργά στη διαδικασία του συντάγματος. 
Ποτέ δεν είχαμε την παραμικρή πρόθεση να κατέβουμε υποψή-
φιες, να βρεθούμε σε κάποιον θεσμικό χώρο αντιπροσώπευσης, 
γιατί γνωρίζαμε ότι ήταν τόσο διεφθαρμένος αυτός ο χώρος και 
με ταβάνι τόσο χαμηλό που ήταν αδύνατο να αλλάξεις κάτι. Και 
όταν είδαμε τη δυνατότητα να πετύχουμε δομικούς μετασχη-
ματισμούς, αποφασίσαμε να αγωνιστούμε στις εκλογές αντι-
προσώπων για την συνταγματική συνέλευση και παρόλο που 
ναυάγησε το συνταγματικό πρόγραμμα, δεν έχει ναυαγήσει το 
πολιτικό μας πρόγραμμα. Τα κοινωνικά κινήματα που συμμε-
τείχαμε με τρόπο αρκετά ευρύ στην συνταγματική συνέλευση 
για πρώτη φορά βρεθήκαμε σε ένα θεσμικό όργανο του κράτους 
και για πρώτη φορά είχαμε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε 
ένα κοινό πολιτικό πρόγραμμα. Κι εκεί συναντηθήκαμε, φεμινί-
στριες, υπερασπίστριες τοπικών κινημάτων, περιβαλλοντικές 
ή λαϊκές ακτιβίστριες και συγκροτήσαμε ένα κοινό πρόγραμμα 
που πήρε μορφή για πρώτη φορά σε αυτό το κείμενο, σε αυτή 
την συνταγματική προσπάθεια. Επομένως κάτι έχουμε κερδί-
σει, έναν χώρο, μια δικτύωση σε εθνικό επίπεδο που πριν δεν 
υπήρχε. 

Και, εντάξει, σε σχέση με αυτό που ετοιμάζεται τώρα, αυ-
τήν την προσπάθεια για κοινή συμφωνία για ένα νέο Σύνταγμα, 
ανεξάρτητα αν λειτουργήσει ή όχι, βεβαίως και θα μπούμε να 
αγωνιστούμε, γιατί θα γίνει με πολλούς περιορισμούς − ίσως 
θα απορριφθεί εκ νέου − σε ένα πολιτικό πλαίσιο πολύ δυσμε-
νές, με την αγανάκτηση [του κόσμου να είναι] κάθε μέρα πιο 
έντονη και όπου ίσως η πρόθεση «να απορριφθεί οτιδήποτε μου 
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προτείνουν, ό,τι έρθει μου κάνει το ίδιο, θα το απορρίψω», δεν 
θα λειτουργήσει. Αλλά υπάρχει μια λαχτάρα, μια επιθυμία σε 
αυτόν τον κόσμο που αναδύεται ως νέο πολιτικό υποκείμενο 
από τα κάτω, από τα τοπικά κινήματα, όπως εμείς − που εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε από διαφορετικές περιοχές 
της χώρας πώς λειτουργεί το κράτος σε τοπικό επίπεδο −, 
να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε μεσοπρόθεσμο και μακρο-
πρόθεσμο επίπεδο. Με άλλα λόγια υπάρχει μια επιθυμία, μια 
θέληση να σκεφτούμε ένα κοινό μακροπρόθεσμο πρόγραμμα 
και να οργανωθούμε σε εθνικό επίπεδο, στις περιοχές μας, 
αλλά με δικτύωση σε εθνικό επίπεδο. Ίσως δεν θα συμβεί σε 
ένα επόμενο νέο Σύνταγμα αλλά εμείς οργανωνόμαστε για να 
συνεχίσουμε την προσπάθεια μετασχηματισμού. Χρειάζεται, 
αναμφίβολα, περισσότερη δουλειά, αλλά αυτός ο τρόπος μας 
επιτρέπει να αναζητήσουμε έναν κοινό πλειοψηφικό λόγο 
μέσω ενός συλλογικού προγράμματος που έχει πάρει μορφή και έχει νόημα για τουλά-
χιστον 4,8 εκατομμύρια Χιλιανούς και Χιλιανές. Επομένως έχουμε έναν ορίζοντα για να 
συνεχίσουμε να προχωράμε.

Βιβιάνα Ντελγάδο Ρικέλμε

Δεν είμαστε απαισιόδοξες, απλώς παρατηρούμε τι συμβαίνει. Όταν απορρίφθηκε το 
Σύνταγμα, εμείς είπαμε, «εντάξει, αναλαμβάνουμε την ευθύνη, αλλά θα συνεχίσουμε 
στους δρόμους, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, προφανώς θα μας δυσκολέψει περισ-
σότερο, αλλά δεν θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε μέχρι να μπορέσουμε να αλλάξουμε 
τα πράγματα, μέχρι να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη για όλους». Επιπλέον πρέπει να βελ-
τιώσουμε τις συνθήκες ζωής, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να επιλυθούν τα προβλήματα 
που έχει αυτό το ποσοστό του πληθυσμού που ζει στα δυτικά της πόλης και πληρώνει το 
κόστος της μεγέθυνσης της χώρας μέχρι και με την ίδια του τη ζωή, και να σταματήσουν 
οι απειλές κι οι σκοτωμοί ακτιβιστών. Διατηρούμε την ελπίδα και θα συνεχίσουμε, δεν θα 
καθίσουμε να περιμένουμε να κάνουν άλλοι τα πράγματα, θα συνεχίσουμε. Και οι νέοι, 
όπως είπε και η Αλεχάνδρα, είμαι σίγουρη ότι θα φέρουν την αλλαγή, δεν φοβούνται. Κι 
αυτό είναι υπέροχο!

Από αριστερά: Ελίσα Γιουστινιανόβιτς 
Κάμπο (Elisa Giustinianovich Campo), μέ-
λος της συνταγματικής συνέλευσης (και 
αντιπρόεδρος για ένα διάστημα), Βιβιά-
να Ντελγάδο Ρικέλμε (Viviana Delgado 
Riquelme), βουλεύτρια με το Πράσινο Οι-
κολογικό Κόμμα, Αλεχάνδρα Σαλίνας Ινο-
στρόσα (Alejandra Salinas Inostroza), 
δημοτική σύμβουλος με τις περισσότερες 
ψήφους στο Μαϊπού (από τους πιο πολυ-
πληθείς δήμους του Σαντιάγο, δεύτερος με-
γαλύτερος στη χώρα).

[...] Και οι νέοι, 
είμαι σίγουρη ότι 
θα φέρουν την 
αλλαγή, δεν φο-
βούνται. Κι αυτό 
είναι υπέροχο!
 [...]
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