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Την 1 η Γενάρη του 1994, πριν από 25 χρόνια δηλαδή, τα
στρατεύματα των ζαπατίστας, δηλαδή ο EZLN, εισέβαλαν και
κατέλαβαν το Σαν Κριστομπάλ, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις
της περιοχής Τσιάπας, αλλά και πιο σημαντικές πόλεις για την
εδαφικοποίηση του εγχειρήματος όπως το Αλταμιράνο του
Οκοσίνγκο της Λας Μαργκαρίτας.

Με το «συγγνώμη για την ταλαιπωρία αυτή είναι μια επανάσταση»
το «τίποτα για μας – για όλους όλα» και το ya basta, ο EZLN
εισέβαλλε και στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στη Ρώμη αλλά και στην
Αθήνα και ένα παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης έτρεξε δίπλα στους
ζαπατίστας όχι για συμπαράσταση αλλά για να εναρμονιστεί με
αυτό το νέο πρόταγμα, με αυτή τη νέα γλώσσα, με αυτές τις νέες
ιστορίες και τις νέες γεωγραφίες. Να ακούσει τα νέα εφτά
παραμύθια αλλά να μάθει για τον χρόνο και τον τρόπο. Με άλλα
λόγια να μυηθεί στην πρώτη διακήρυξη της ζούγκλας Lacantona.

Η εισβολή αυτή στον κόσμο του παρόντος έγινε ακριβώς μετά τη
συντριβή των καταπιεστικών καθεστώτων του κρατικού σοσιαλισμού
αλλά και με την αρχή της εφαρμογής της NAFTA, του ελευθέρου
εμπορίου της φιλελεύθερης ζώνης, λες και ήθελε να απαντήσει
και στους δύο. Και απάντησε αποκαθιστώντας τον αισθητό κόσμο,
σαρώνοντας όλες ανεξαιρέτως τις ιδεολογίες και ιδεοληψίες του
παρελθόντος και τους λακέδες τους.

1. Σε αντίθεση με τα μέχρι τότε εθνικοαπελευθερωτικά
κινήματα, σοσιαλιστικά ή αντιιμπεριαλιστκά που είχαν
στόχο την κατάληψη της εξουσίας οι ζαπατίστας
δημιούργησαν κίνημα ανεξάρτητα από το κράτος για να μην
γίνουν ίδιοι με την εξουσία. Η στρατηγική της μη
κατάληψη της εξουσίας έδωσε σε αυτό το κίνημα τη
δυνατότητα να παρακάμψει τις όποιες «νερουλές» συμφωνίες
με το Μεξικάνικο κράτος και να εδαφικοποιήσουν το
πρόταγμα της εθνικής και κοινωνικής αυτονομίας εδώ και
τώρα. Αυτό το αντιεξουσιαστικό χαρακτηριστικό υπήρξε το
καταλυτικό χαρακτηριστικό για την καλή διακυβέρνηση
χωρίς κράτος και τους διαφύλαξε από τη μετατροπή τους σε
κολαούζους αριστερών ή δημοκρατικών πρωθυπουργών.
2. Σ ε α ν τ ί θ ε σ η μ ε τ α ε ι ω θ ό τ α τ ο υ έ ν ο π λ ο υ κ α ι τ η ν
στρατιωτική πόλωση ξεπέρασαν την ψευτοαντίθεση βίας-μη
βίας, μετατρέποντας το ένοπλο σε μια διαδικασία χωρίς
πολύ φασαρία αφαιρώντας τους μύθους και τους ρόλους που
το συνόδευαν. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γλύτωσαν 5
μπάτσοι μεθοριακοί φρουροι γυμνοί, ιδρωμένοι και
νυσταγμένοι λόγω της υγρασίας και της ζέστης στην
Οαχάκα, αλλά γλύτωσαν και 200 ιθαγενείς από τους
βομβαρδισμούς που θα ακολουθούσαν. Κι όλα αυτά θα
γίνονταν στο όνομα του κομμουνισμού που οι ζαπατίστας 25
χρόνια προσπαθούν να εφαρμόσουν. Μαζί με αυτό η θυσία, η
πίστη και άλλα θεολογικά έμειναν στην απ’έξω. Ο θάνατος
για τη ζωή αυτό έχει σημασία στον επαναστατικο πόλεμο
και όχι ο θάνατος- θυσία στην πίστη, στην ιδέα, στον
Θεό.
3. Αποκάλυψαν ένα ψέμα που πολλοί δικαίως πίστεψαν, ότι την
επανάσταση ακολουθούν καταπιεστικά κράτη και ισόβιοι
ηγέτες. Οι ζαπατίστας μας είπαν ότι η επανάσταση χωρίς
την ελευθερία είναι δεσποτισμός (επαναλαμβάνοντας αυτό
που ένας ρώσος ανυπότακτος είχε διακηρύξει) και έκαναν
μια επανάσταση που αποφασίζουν οι από κάτω και μόνο. Άρα
γίνεται. Έκτοτε η οριζοντιότητα, η ανοικτότητα, η
αντιιεραρχία είναι αδιαμφισβήτητα για όποιον-α
εισέρχεται στον δημόσιο χώρο και μάλιστα ανεξαρτήτως

ιδεολογικού προσανατολισμού. Η ανοικτή και οριζόντια
διαδικασία όχι μόνο παγιώθηκε αλλά ανανεώνεται συνεχώς
και από τα μεγάλα μαζικά κινήματα που είδαν και βλέπουν
το φως της δημοσιοποίησης.
4. Το Κόμμα και η Οργάνωση των Επαναστατών με οποιοδήποτε
πρόσημο θα χρειάζονταν μόνο για την ανατροπή μιας
επανάστασης. Οι ζαπατίστας ήθελαν την επανάσταση σε μια
διαρκή διαδικασία και αυτό έκαναν. Την καθοδήγηση και
τον προσανατολισμό τον πήραν στα χέρια τους αφήνοντας
τους επαΐοντες και τους κουμανταδόρους με άδεια χέρια
και άδειους ρόλους να ψάχνονται μόνο στον
κοινοβουλευτισμό και στην ανάθεση. Μόνο εκεί. Για να μας
αποδείξουν ότι επανάσταση γίνεται μόνο χωρίς κόμμα και
επαγγελματίες επαναστάτες. Και όσοι είναι αλληλέγγυοι σε
όλο τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν είτε αφορά
τους συνεταιρισμούς του καφέ (Σπόρος, Συν Άλλοις,
Λακαντόνα) είτε διάφορα εγχειρήματα έμπρακτης
αλληλεγγύης (ένα σχολείο για την Τσιάπας) είτε τέλος
κινηματικές επιτροπές, διαδηλώσεις, κλπ… Πέραν από αυτά,
οι ζαπατίστας άφησαν ανεξίτηλα και μόνιμα το στίγμα τους
σε όλα τα σύγχρονα κινήματα.
5. 35 χρόνια από τη γέννηση του Ζαπατιστικού Στρατού για
την Εθνική Απελευθέρωση, 25 χρόνια από την κήρυξη του
πολέμου στην κυβέρνηση του Μεξικού, 10 χρόνια από τη
συγκρότηση των Επιτροπών Καλής Διακυβέρνησης και 13
χρόνια από την Άλλη Καμπάνια είτε με το Σαν Αντρές είτε
με την Άλλη Εκστρατεία, ανανεώνουν συνεχώς το πρόταγμα
μέχρι το σύνολο των εργαζόμενων και καταπιεσμένων τάξεων
του Μεξικού πάρουν την υπόθεση των ζαπατίστας στα χέρια
τους. Μέχρι τότε το πρόταγμα παραμένει ακέραιο και
αδιαπραγμάτευτο: Αμεσοδημοκρατικός τρόπος αποφάσεων και
εκπροσώπησης αλλά και ανακλητός μέσα από τα Συμβούλια
Καλής Διακυβέρνησης και διαρκής επανανοηματοδότηση του
EZLN στις σχέσεις του με τις πολιτικές αποφάσεις. Και
οι αυτόνομοι ζαπατίστικοι δήμοι αποτελούν την πρόταση
της κοινωνικής τους οργάνωσης. Όλα αυτά αποτελούν έναν
χώρο για την επιθυμία ενάντια στον καπιταλισμό και στον

κρατισμό.

Και όπως θα έλεγε και ο υποδιοικητής Γκαλεάνο, είναι και 1
Γενάρη 2019, κάνει κρύο, όπως έκανε πριν από 25 χρόνια, και
όπως και τότε, σήμερα μια σημαία είναι το καταφύγιό μας: αυτή
της εξέγερσης.

