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Επιμέλεια και Μετάφραση της Μαριλένας Ευσταθιάδη
Κάθε μέρα που ξημερώνει σε αυτήν την αποπνικτική συνθήκη του
εγκλεισμού, μετράμε νέες απώλειες. Σήμερα, λοιπόν, η μέρα
ξημέρωσε χωρίς τον Λουίς Σεπούλβεδα, τον μοναδικό και
πολυγραφότατο Χιλιανό συγγραφέα που μας ταξίδευε τόσα χρόνια
με τα μυθιστορήματα και τα διηγήματά του. Από τη Χιλή μέχρι το
Αμβούργο, από τη φυλή των Σουάρ του Εκουαδόρ ως την επανάσταση
των Σαντινίστας στη Νικαράγουα, από την εξορία του σε όλες τις
χώρες της Λατινικής Αμερικής μέχρι την τελική εγκατάστασή του
στη Χιχόν της Ισπανίας, η ζωή του Σεπούλβεδα ήταν ένα διαρκές
ταξίδι, όπως είναι και η λογοτεχνία του. Περιπλανήσεις σε
λιμάνια και μπορντέλα, ιστορίες με φακίρηδες, συνομιλίες με
φαντάσματα, ιστορίες έρωτα, πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε
σαλιγκάρια, γάτες, γλάρους, φάλαινες, ιστορίες στις οποίες
πρωταγωνιστεί η φύση και ο άνθρωπος δεν έχει παρά τον ρόλο του
καταστροφέα, κείμενα – καταγγελίες για το πραξικόπημα του
Πινοτσέτ, ιστορίες από την εποχή που ανήκε στη φρουρά του
Σαλβαδόρ Αλιέντε, παραμύθια για μικρούς και μεγάλους (από 8
έως 88 χρονών, όπως έγραφε και ο ίδιος), διαδρομές χιλιομέτρων
με τρένα, καράβια, αυτοκίνητα, με τα πόδια κι όλα αυτά μέσα σε
έναν συναρπαστικό και ασταμάτητο ρυθμό, που ταυτόχρονα
αποπνέει τόση γαλήνη.
Πληροφορίες για τη ζωή του Λουίς Σεπούλβεδα, τη συμμετοχή του
στο Κομμουνιστικό και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, τη φυλάκισή του
κατά τη δικτατορία του Πινοτσέτ, την εξορία του και τις
περιπέτειές του σε όλη τη Λατινική Αμερική κι έπειτα στην
Ευρώπη μπορεί εύκολα να βρει κανείς σε αμέτρητες πηγές. Αυτή
τη μοναδική αίσθηση που σου αφήνουν οι διηγήσεις του, όμως,
δεν μπορεί να μεταδοθεί από κανένα άρθρο και κανένα βιογραφικό
σημείωμα. Δεν υπάρχει καλύτερη συντροφιά από τα διηγήματα του:
“Αν δεν έχεις πού να κλάψεις”, “Το λυχνάρι του Αλαντίν” ή του

“Παταγονία Εξπρές”, κανένας πιο τρυφερός τρόπος για να μάθουν
μικροί και μεγάλοι να σέβονται και να αγαπούν το περιβάλλον
από το να διαβάσουν την “Ιστορία του σαλιγκαριού που ανακάλυψε
τη σημασία της βραδύτητας”, τον “Γέρο που διάβαζε ιστορίες
αγάπης” ή την “Ιστορία του γάτου που έμαθε σε ένα γλάρο να
πετάει”. Σε αυτό το σημείο οφείλουμε ένα μεγάλο “ευχαριστώ”
στον Αχιλλέα Κυριακίδη, ο οποίος έχει μεταφράσει όλο το έργο
του Χιλιανού συγγραφέα στα ελληνικά. Λέμε, λοιπόν, αντίο στο
Λουίς Σεπούλβεδα παρακινώντας όλο τον κόσμο να ταξιδέψει και
να ονειρευτεί διαβάζοντας το έργο του και παραθέτουμε το
τελευταίο άρθρο που δημοσίευσε στη σελίδα “Le Monde
Diplomatique” το Δεκέμβριο του 2019.

Η στερεμένη όαση
Λίγες εβδομάδες πριν από το κοινωνικό ξέσπασμα που συγκλονίζει
τη Χιλή σε όλο το μήκος και το πλάτος της, και που, καθώς
γράφονται αυτές οι γραμμές, μετράει είκοσι θανάτους, χιλιάδες
τραυματίες, εκατοντάδες από αυτούς ακρωτηριασμένους, έχοντας
χάσει το ένα μάτι τους, άγνωστο αριθμό κρατουμένων, πολύ
σοβαρές αποδείξεις βασανιστηρίων, σεξουαλικών επιθέσεων και
άλλων φρικαλεοτήτων διαπραγμένων από τους καραμπινιέρους και
το στρατό, λίγο πριν από όλα αυτά, ο πρόεδρος της Χιλής
Σεμπαστιάν Πινιέρα χαρακτήριζε τη χώρα ως μια «όαση» ειρήνης
και ηρεμίας στη μέση μιας ηπείρου σε αναταραχή.
Αυτό που χαρακτήριζε τη Χιλιανή «Όαση», όμως, δεν ήταν η
πληθωρική παρουσία φοινίκων και γλυκού νερού, αλλά μια
φαινομενικά απαραβίαστη περίφραξη που την περίβαλλε. Οι
Χιλιανοί βρίσκονταν μέσα στην όαση, και τα κάγκελα γύρω τους
ήταν ένα κράμα αποτελούμενο από νεοφιλελεύθερη οικονομία,
απουσία πολιτικών δικαιωμάτων και καταστολή. Τα τρία συστατικά
του πιο ευτελούς μετάλλου. Μέχρι το κοινωνικό ξέσπασμα, για
τους οικονομολόγους και τους πολιτικούς που διέδιδαν το
σύνθημα «λιγότερο κράτος και περισσότερη ελευθερία στην
αγορά», ένα θαύμα είχε συμβεί στη Χιλή σχεδόν αυθόρμητα, και

αυτό το θαύμα ήταν ορατό στις ενδείξεις οικονομικής ανάπτυξης
που φανέρωνε η αψεγάδιαστη στατιστική, σύμφωνα με το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο ή την Παγκόσμια Τράπεζα. Η Χιλή επιδείκνυε
μια υγιή και συνεχώς αναπτυσσόμενη οικονομία. Όμως, αυτή η
φαινομενική ευημερία δεν αφορούσε ολόκληρη τη χώρα, καθώς
παρέλειπε ορισμένες λεπτομέρειες, απ’ ό,τι φαίνεται
υποκειμενικές, όπως το δικαίωμα στο δίκαιο μισθό, αξιοπρεπείς
συντάξεις, ποιοτική δημόσια εκπαίδευση, ποιοτική δημόσια υγεία
και, πάνω απ’ όλα, το δικαίωμα οι πολίτες να αποφασίζουν για
τη δική τους ανάπτυξη ως υποκείμενα, και όχι να είναι
παθητικοί θεατές των μακροοικονομικών ψηφίων που εκθέτει η
εξουσία.
Στις 11 Σεπτεμβρίου 1973, ένα πραξικόπημα έβαλε τέλος στη
Χιλιανή Δημοκρατία, εγκαθιδρύθηκε μια βάναυση δικτατορία που
διήρκεσε πάνω από δεκαέξι χρόνια και αυτό το πραξικόπημα δεν
πραγματοποιήθηκε για να αποκαταστήσει την διαταραγμένη τάξη ή
για να σώσει την πατρίδα από τον κομμουνισμό, αλλά για να
επιβάλει ένα οικονομικό μοντέλο που επινοήθηκε από τους
πρώτους νεοφιλελεύθερους γκουρού με επικεφαλής τον Μίλτον
Φρίντμαν και τη σχολή του Σικάγο. Επρόκειτο για την επιβολή
ενός νέου οικονομικού μοντέλου που με τη σειρά του θα
δημιουργούσε ένα νέο κοινωνικό μοντέλο: τη σιωπηλή κοινωνία
που θα αποδέχεται την επισφάλεια ως κανονικότητα, την απουσία
δικαιωμάτων ως βασικό κανόνα και μια κοινωνική ειρήνη, της
οποίας εχέγγυο θα είναι η καταστολή.
Η πολιτικο-στρατιωτική δικτατορία πέτυχε τους στόχους της και
τους θέσπισε σε ένα Σύνταγμα που θέτει και ορίζει τη χώρα στη
διάθεση του οικονομικού μοντέλου που επιβλήθηκε. Δεν υπάρχει
άλλο Σύνταγμα στη Λατινική Αμερική φτιαγμένο για να ευημερεί η
μειοψηφία και που να υποτιμά την πλειοψηφία, όπως αυτό της
Χιλής.
Με την «επαναφορά της δημοκρατίας» ή τη «χιλιανή μετάβαση στη
δημοκρατία» από το 1990, οι κανόνες του παιχνιδιού δεν
αλλάζουν, το Σύνταγμα της δικτατορίας με τα βίας ρετουσάρεται
χωρίς να αλλάζει η ουσία του και όλες οι κυβερνήσεις της

κέντρο-αριστεράς και της δεξιάς φροντίζουν να διατηρηθεί το
οικονομικό μοντέλο αναλλοίωτο, και η επισφάλεια αγγίζει όλο
και μεγαλύτερους τομείς της κοινωνίας της Χιλής.
“Εάν υπάρχουν δύο άτομα και δύο ψωμιά και το ένα άτομο τρώει
και τα δύο ψωμιά και αφήνει το άλλο χωρίς φαγητό, η
αναμφισβήτητη στατιστική θα πει ότι η κατανάλωση αντιστοιχεί
σε μια φραντζόλα ανά άτομο.”
Σε αυτή τη βάση παρουσιάζεται στον κόσμο το επιτυχημένο
μοντέλο της Χιλής, το «θαύμα της Χιλής», το οποίο ούτε στη
δικτατορία ούτε στη δημοκρατία έπαψε να στηρίζεται στην
καταστολή και το φόβο.
Όταν η Χιλιανή κοινωνία ανακάλυψε ότι ένας από τους
πλουσιότερους άντρες στον κόσμο, ο Julio Ponce Lerou, ο
γαμπρός του Πινοσέτ και κληρονόμος με εντολή του δικτάτορα
μιας οικονομικής αυτοκρατορίας κλεμμένης, πολύ απλά, από τους
Χιλιανούς, είχε δωροδοκήσει με αδρά χρηματικά ποσά την
πλειοψηφία των Γερουσιαστών, βουλευτών και υπουργών για να
διασφαλίσουν την κοινοβουλευτική γραμμή που θα επέτρεπε τη
συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων, η κρατική απάντηση ήταν μια
απειλή πως θα έρθει το τέλος “του θαύματος της Χιλής” ή η
σκληρή καταστολή των διαμαρτυριών.
Όταν, ως απάντηση στην ιδιωτικοποίηση του νερού – γιατί όλο το
νερό στη Χιλή, από όλα τα ποτάμια, τις λίμνες, τους πάγους,
ανήκει στους ιδιώτες – οι πολίτες ξέσπασαν σε διαμαρτυρίες, η
μόνη αντίδραση του κράτους ήταν η σκληρή καταστολή.
Το ίδιο συνέβη όταν η κοινωνία βγήκε για να υπερασπιστεί τη
φυσική κληρονομιά που απειλείται από τις διακρατικές εταιρείες
ενέργειας που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα, όταν οι μαθητές
γυμνασίου βγήκαν να απαιτήσουν μια ποιοτική δημόσια
εκπαίδευση, απαλλαγμένη από το μονοπώλιο της αγοράς ή όταν η
κοινωνία βγήκε για να απορρίψει τη συστηματική καταπίεση στο
λαό Μαπούτσε. Η μόνη αντίδραση του κράτους ήταν η καταστολή
και η διαρκής απειλή της διακινδύνευσης του οικονομικού

θαύματος της Χιλής.
Η ειρήνη της Χιλιανής Όασης κατέρρευσε, όχι λόγω της αύξησης
των τιμών του μετρό του Σαντιάγο, αλλά λόγω του συνόλου των
αδικιών που διαπράχθηκαν στο όνομα των μακροοικονομικών
στατιστικών, λόγω του θράσους των υπουργών που συμβουλεύουν να
ξυπνάμε νωρίτερα για να κάνουμε οικονομία στα έξοδα της
μετακίνησης, ή που, ενόψει της αύξησης της τιμής του ψωμιού,
προτείνουν να αγοράζουμε λουλούδια επειδή δεν έχει αυξηθεί η
τιμή τους ή που προτείνουν την οργάνωση τυχερών παιχνιδιών για
τη συγκέντρωση χρημάτων και την επισκευή των σχολείων που
πλημμυρίζουν τις βροχερές μέρες. Η ειρήνη της Χιλιανής Όασης
κατέρρευσε γιατί δεν είναι δίκαιο να ολοκληρώνεις τις
πανεπιστημιακές σπουδές και να σου μένουν χρέη για τα επόμενα
δεκαπέντε ή είκοσι χρόνια. Η ειρήνη της Χιλιανής Όασης
κατέρρευσε επειδή το συνταξιοδοτικό σύστημα, που βρίσκεται στα
χέρια ιδιωτικών εταιρειών που διαχειρίζονται αυτά τα κεφάλαια,
τα επενδύει στην κερδοσκοπική αγορά, διατηρεί τα οφέλη, αλλά
χρεώνει τις απώλειες στους ιδιοκτήτες αυτών των κεφαλαίων και
τελικά αποφασίζει τα μίζερα ποσά των συντάξεων σύμφωνα με έναν
απεχθή υπολογισμό
συνταξιούχους.
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Η ειρήνη της Χιλιανής Όασης κατέρρευσε επειδή ο εργαζόμενος, ο
εργάτης, ο μικρός επιχειρηματίας, όταν επιλέγει σε ποια
ιδιωτική εταιρεία ΔΣΚ[1] θα εμπιστευτεί τη διαχείριση των
μελλοντικών συντάξεων του, πρέπει να σκεφτεί “ότι μεγάλο μέρος
της συνταξιοδότησής σου θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά ήξερες
να διαχειριστείς και κινήσεις τις αποταμιεύσεις σου στην αγορά
επενδύσεων”.
Η ειρήνη της Χιλιανής Όασης κατέρρευσε επειδή η μεγάλη
πλειοψηφία άρχισε να λέει όχι στην επισφάλεια και ρίχτηκε στην
μάχη της επανάκτησης των χαμένων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει πιο
δίκαιη και δημοκρατική εξέγερση από αυτή που γίνεται αυτές τις
μέρες στη Χιλή. Απαιτούν ένα νέο Σύνταγμα που θα εκπροσωπεί
ολόκληρο το έθνος και την ποικιλομορφία του, απαιτούν την
αποκατάσταση ζητημάτων τόσο ουσιαστικών όσο το νερό και η

θάλασσα, επίσης ιδιωτικοποιημένη. Απαιτούν το δικαίωμα να
είναι παρόντες και να είναι ενεργά υποκείμενα στην ανάπτυξη
της χώρας.
Απαιτούν να είναι πολίτες και όχι υπήκοοι ενός
οικονομικού μοντέλου λόγω της έλλειψης ανθρωπιάς
και του παράλογου πείσματος των διαχειριστών
υπάρχει καταστολή, όσο σκληρή και εγκληματική
ικανή να σταματήσει έναν κινητοποιημένο λαό.

αποτυχημένου
που το διέπει
του. Και δεν
κι αν είναι,

Σημειώσεις
Πηγή
άρθρου:
http://www.lemondediplomatique.cl/el-oasis-seco.html
[1] A.F.P (Administradora de Fondos de Pensiones): Διαχείριση
Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων

