


Con los rebeldes siempre!

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ:

Con los rebeldes siempre!
των συντρόφων της συλλογικότητας la oveja negra.

Συνοδευτικό- επεξηγηματικό κείμενο για το βίντεο 

1.GEOP: Grupo Especial de Operaciones Policiales, ειδική μονάδα αστυνομικών 
επιχειρήσεων.

2.Facundo Francisco Jones Huala: lonko ( πνευματικός και πολιτικός ηγέτης 
Μαπούτσε). Έχει συλληφθεί κατα το παρελθόν για αίτημα έκδοσης του στις αρχές 
της Χιλής και για εμπρηστικές ενέργειες. Τώρα είναι και πάλι κρατούμενος.
 
3.Gendarmeria: σώμα ασφαλείας, στρατιωτική χωροφυλακή.

4.Lof-Pu Lof: lof ονομάζονται οι κοινότητες Μαπούτσε στη γλώσσα τους,Pu Lof 
είναι η κοινότητα που δέχθηκε την επίθεση κατα την οποία εξαφανίστηκε ο 
Santiago Maldonado.

5.Ruta Nacional 40:  εθνικός δρόμος 40 στα εδάφη Μαπούτσε. Συχνά είναι πεδίο 
συγκρούσεων και μπλοκάρεται μιας και έιναι η βασική οδική  αρτηρία της περιοχής 
από την οποία περνούν και τα φορτηγά μηχανήματα υλοτομίας και εξόρυξης των 
εταιριών εκμετάλλευσης. 

6.Marichiweu: πολεμική κραυγή σε γλώσσα  Μαπούτσε, σημαίνει “100 φορές θα 
κερδίσουμε!”

7.Peronismo: το σημαντικότερο σοσιαλ-λαικιστικό πολιτικό κίνημα. Ο Juan Peron 
και Eva Peron ιδρύουν το κόμμα δικαιοσύνης (partido  justicialista) το 1946 το 
οποίο κυβερνά ως το 1955 οπότε και γίνονται στρατιωτικά πραξικόπηματα. Tο 
1973 ο περονισμός επιστρέφει στην εξουσία.

8.R.A.M: Recistencia Ancestral Mapuche[ Αρχέγονη Αντίσταση Μαπούτσε]. 
Οργάνωση της οποίας η ύπαρξη αμφισβητείται. Πρωτοεμφανίστηκε  το 2013 και οι 
ενέργεις που της αποδίδονται είναι εμπρησμοί και αναγραφή συνθημάτων σε 
δημόσια κτίρια.Η κυβέρνηση την έχει ανακυρήξει τρομοκρατική οργάνωση με 
αγγλική χρηματοδότηση,συνδέοντάς  την με την εξαφάνιση του Santigo Maldonado 
και τα ΜΜΕ έχουν χρίσει αρχηγό της τον Facundo Jones Huala. Κάποιες κοινότητες 
Μαπούτσε την θεωρούν προβοκατόρικη οργάνωση ενώ άλλες δεν απαντούν σε 
σχέση με αυτή.

9.Patricia Bullrich: Η υπουργός εθνικής ασφαλείας. Η οικογένειά της 
συμμετείχε και επωφελήθηκε από την  πώληση εδαφών στη Benetton. 

10.FARC/ETA: FARC1964-2017 επαναστατικές ένοπλες δυνάμεις Κολομβίας 
μαρξιστικής-λενινιστικής αναφοράς. Το 2017 υπεγράφη σύμφωνο ειρήνης με 
την κολομβιανή κυβέρνηση και η FARC παρέδωσε τα όπλα της και 
σταμάτησε τη δράση της. ETA 1959-βασκική  αυτονομιστική οργάνωση.

11.Cambiemos: πολιτικό κόμμα της δεξιάς που δημιουργήθηκε το 2015 ως 
συνασπισμός 3 πολιτικών  κομμάτων . Αρχηγός του είναι ο Mauricio Macri. 
Εξελέγη στην κυβέρνηση τον Νοέμβρη του 2015.

12.Conquista del Desierto: στρατιωτική επιχείρηση τα χρόνια 1878-1885 
στην Αργεντινή για την  κατάκτηση ιθαγενικών εδαφών στην περιοχή της 
νότιας Αργεντινής και Παταγονίας (puelmapu για τους Μαπούτσε) 

13.Kirchnerismo: Nestor Kirchner και Cristina  Fernandez de Kirchner, στην 
εξουσία από το 2003 εως το 2015. Οι κιρτσνερικοί είναι μέλη του partido 
justicialista- του περονικού κόμματος. Τοποθετούνται στην κεντροαριστερά. 
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