Οι Ζαπατίστας δεν είναι μόνοι
| 10 Απρίλη: Πορεία-Καλέσματα
για διεθνείς δράσεις
ΣΠΙΘΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στον αγώνα των Ζαπατίστας και των ιθαγενών
λαών
ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΗ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 18:30μμ
Την 1η Δεκέμβρη του 2018 ανέλαβε καθήκοντα η νέα αριστερή
κυβέρνηση του Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ. Μέσα σε μόλις τρεις
μήνες έχει αναδειχθεί στον πλέον ιδανικό διαχειριστή για το
σύστημα: υπηρετεί έντιμα και πιστά -και με τις μικρότερες
απώλειες και πολιτικό κόστος- το αφεντικό και τα συμφέροντά
του, αμβλύνοντας την κοινωνική δυσαρέσκεια που έχει
δημιουργηθεί από τις 350.000 δολοφονίες και εξαφανίσεις, τους
βιασμούς, τις απαγωγές, τις γυναικοκτονίες και τη βία εναντίον
των γυναικών, των ομοφυλοφίλων, των τρανς, των διαφορετικών,
των μεταναστών, των αναλώσιμων και το ναρκοπόλεμο των καρτέλ.
Ο νέος αυτός επιστάτης – διαχειριστής, απειλεί την ίδια την
ύπαρξη της ζαπατιστικής αυτονομίας και των ιθαγενών λαών με
την επιβολή αναπτυξιακών μέγα-προγραμμάτων όπως το «Τρένο
Μάγια», ο βιομηχανικός διάδρομος Corredor Transístmico (που
προϋποθέτει την ένωση Ατλαντικού – Ειρηνικού μέσω ενός μεγάλου
αυτοκινητόδρομου) και το PROARBOL (σχέδιο δενδροφύτευσης
εκατομμυρίων
εκταρίων
της
ζούγκλας
Λακαντόνα
με
χωροκατακτητικά και εμπορεύσιμα δέντρα). Πρόκειται για
προγράμματα που σημαίνουν αρπαγή της γης των ιθαγενών και
ζαπατίστας λαών, λεηλασία της με σκοπό το κέρδος, καταστροφή
των δομών αυτονομίας, επιστροφή στην προηγούμενη «τάξη
πραγμάτων» και θάνατο. Αυτή η άγρια επέλαση της καπιταλιστικής
Λερναίας Ύδρας -στην πρώτη φάση της- ενδύεται τον μανδύα της
προόδου, της ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φτώχειας.

Χρησιμοποιεί «δημοκρατικά» μέσα όπως οι διαβουλεύσεις και τα
δημοψηφίσματα σε μια απόπειρα χειραγώγησης του λαού,
επιδιώκοντας στην ουσία, μέσω της ψήφου του, να νομιμοποιήσει
τους σχεδιασμούς της. Πρέπει λοιπόν να εξοντωθούν τα εμπόδια
στον δρόμο της, να εξοντωθούν εκείνοι που τολμούν να αψηφούν
την κυριαρχία της: οι ζαπατιστικοί και ιθαγενείς λαοί που
προσπαθούν ακούραστα να οργανώσουν τις αντιστάσεις και
εξεγέρσεις του Μεξικού και του κόσμου. Με καμπάνιες, με
«πρόθυμα» ΜΜΕ, με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης η
κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε μια εκστρατεία κατασυκοφάντησης,
απαξίωσης, πολιτικής και ηθικής απομόνωσης του αγώνα και των
οργάνων των Ζαπατίστας.
Φυσικά δεν λείπουν οι «παραδοσιακές» και δοκιμασμένες μέθοδοι
που περιλαμβάνουν από επιθέσεις παραστρατιωτικών ομάδων μέχρι
ευθείες απειλές χρήσης των στρατιωτικών δυνάμεων και της
εθνοφυλακής σε συνθήκες τεχνητής έντασης οι οποίες, ως
γνωστόν, καθιστούν «αναγκαία» την παρέμβαση του κράτους.
Η απάντηση του EZLN δια στόματος του εκπροσώπου του, του
Εξεγερμένου Υποδιοικητή Moisés, είναι ξεκάθαρη και
ανυποχώρητη: «Δεν θα παραδοθούμε».
ΚΑΛΕΣΜΑ:
Νομίζουμε ότι όλοι και όλες μας έχουμε αντιληφθεί την
κρισιμότητα της κατάστασης στην Τσιάπας και στο Μεξικό. Οι
ζαπατίστας είναι επί ποδός πολέμου.
Το σήμα κινδύνου έδωσε ο ίδιος ο EZLN την 1η Γενάρη, τόσο με
τα ανακοινωθέντα όσο και με τη συγκέντρωση των στρατιωτικών
δυνάμεων του αντάρτικου στον εορτασμό για τα 25 χρόνια της
εξέγερσης. Σημειώνουμε, ότι στα 25 χρόνια δημόσιας παρουσίας
του, ποτέ μετά το 1995 ο EZLN δεν έχει κάνει “επίδειξη” των
στρατιωτικών δομών του.
Η κατάσταση εκεί, είναι κάτι παραπάνω από ανησυχητική. Και όχι
γιατί επίκειται μια ευθεία στρατιωτική εισβολή, θα ήταν εύκολο
να την αναγνωρίσουμε και να αισθανθούμε το μέγεθος του

κινδύνου. Είναι πολύ πιο πολύπλοκα τα πράγματα:
Υπάρχει μια στρατηγική λεηλασίας των εδαφών του νότου του
Μεξικού και της Κεντρικής Αμερικής. Θέλουν τα εδάφη της
Τσιάπας. Και δεν μπορούν να τα πάρουν με στρατιωτική επίθεση.
Όχι γιατί θα νίκαγε ο ΕΖΛΝ στρατιωτικά, το ξέρουμε όλοι, και
αυτοί το ξέρουν, και ο ΕΖΛΝ το ξέρει ότι θα τον σάρωναν εν μια
νυκτί αν παιζόταν στο στρατιωτικό.
‘Ο,τι τους έχει αποτρέψει μέχρι σήμερα και τους αποτρέπει και
τώρα είναι οι συσχετισμοί που δημιούργησε, 25 χρόνια τώρα, η
δυναμική και η ηθική του ΕΖΛΝ στην κοινωνία.
Οπότε όλη η τακτική τους τώρα, επικεντρώνεται στην ηθική
απονομιμοποίηση του ΕΖΛΝ. Έχουν την εκτίμηση (και μπορεί και
να μην κάνουν λάθος) ότι ο ΕΖΛΝ είναι αποδυναμωμένος. Όχι
ηθικά, αλλά σαν δυναμική που ενέπνεε αλληλεγγύη και
δημιουργούσε συσχετισμούς αρνητικούς για μια επέμβαση. Έχουν
ξεκινήσει λοιπόν μια επιχείρηση, χειρουργική κυριολεκτικά, για
να τελειώνουν με το τελευταίο, κατά τη γνώμη τους, εμπόδιο: το
ηθικό βάρος, το ηθικό πλεονέκτημα του ΕΖΛΝ. Μέσω των πάντα
πρόθυμων ΜΜΕ αλλά ΚΥΡΙΩΣ μέσω των λεγόμενων “μέσων κοινωνικής
δικτύωσης”. Όλοι μας μπορούμε να φανταστούμε τη δύναμη
πολλαπλασιασμού που έχουν αυτά τα περίφημα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Όλοι όσοι για πάνω από είκοσι χρόνια τώρα ακολουθούμε από
κοντά τους ζαπατίστας και το τι συμβαίνει στο Μεξικό, έχουμε
μείνει άναυδοι από την ένταση και την έκταση της επίθεσης που
στοχεύει καθαρά στην ηθική απαξίωση και στην απομόνωση του
ΕΖΛΝ.
Είναι πρόσφορο το έδαφος στο Μεξικό για να πετύχουν κάτι
τέτοιο; Και ναι και όχι.
Η εκλογή, ως προέδρου, του Ομπραδόρ, μετά από δεκάδες χρόνια
διακυβέρνησης της καθαρής Δεξιάς, έχει δημιουργήσει μια μαζική
“ευφορία” στο Μεξικό: “επιτέλους μία αριστερή κυβέρνηση, μια
κυβέρνηση δική μας και… στην πυρά όσοι την υπονομεύουν” (ο

ΕΖΛΝ βρίσκεται πρώτος-πρώτος στη λίστα όσων την υπονομεύουν).
Από την άλλη, διάφοροι λαοί του Μεξικού (κυρίως ιθαγενείς αλλά
όχι μόνο), λαοί και κόσμος που αγωνίζεται (και που ψήφισε
Ομπραδόρ), αισθάνονται ήδη -μόλις στους τρεις και κάτι μήνες
από την ανάληψη των καθηκόντων του- προδομένοι και
εξαπατημένοι. Ακριβώς γιατί όχι μόνο δεν ακυρώνει -όπως τους
υποσχέθηκε προεκλογικά- αλλά τουναντίον προωθεί και επιβάλλει
τα σχέδια ανάπτυξης ενάντια στα οποία αγωνίζονται. Δεν είναι
οι πολλοί, αλλά είναι λαοί και αντιστάσεις οργανωμένες. Ήδη
πολλές από αυτές τις οργανωμένες αντιστάσεις συντάσσονται με
τον ΕΖΛΝ.
Μπορούν αυτοί να ανατρέψουν το κλίμα «μαζικής ευφορίας» των
30.000.000 εκατομμυρίων που ψήφισαν Ομπραδόρ; Πιθανά ναι, στον
βαθμό που όλο και πιο πολλοί θα συνειδητοποιούν ότι ο
παράδεισος της «ανάπτυξης» που τους υποσχέθηκαν είναι η
νεοφιλελεύθερη κόλαση που ήδη βίωναν και μάλιστα πολύ πιο καλά
οργανωμένη. Πιθανά όχι.
Αλλά τα «πιθανά ναι» και τα «πιθανά όχι» είναι μακροπρόσθεσμα.
Το άμεσο για την κυβέρνηση του Μεξικού, και για τα συμφέροντα
που εξυπηρετεί, είναι να εξαλείψει τα εμπόδια που φρενάρουν τα
μέγα-σχέδιά της. Και ο ΕΖΛΝ είναι το πλέον σημαντικό εμπόδιο
στα σχέδιά της.
Αν αυτό είναι το άμεσο -και είναι χωρίς καμιά αμφιβολία- για
την κυβέρνηση του Μεξικού και για τις πολυεθνικές, για μας το
άμεσο και επιτακτικό είναι να δημιουργήσουμε όσα αναχώματα
μπορούμε για να μην πέσει το εμπόδιο.
Εάν οι ζαπατίστας είναι «επί ποδός πολέμου» και εμείς πρέπει
να είμαστε «επί ποδός πολέμου». Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά;
Να κάνουμε αυτά τα λίγα που μπορούμε.
Είναι κρίσιμο να διαδηλώσουμε ότι οι ζαπατίστας δεν είναι
μόνοι. Είναι κρίσιμο για τους ζαπατίστας, είναι κρίσιμο και
για εμάς.

Με βάση αυτό το alert που οι ίδιοι οι σύντροφοι ζαπατίστας
εξέπεμψαν (και εκπέμπουν), συναντηθήκαν κάποιοι λίγοι άνθρωποι
και «αυτοσχεδίασαν» μια ομάδα. Που στόχος της είναι να έχει
ανοιχτά τα αυτιά στο εκεί και να κάνει ό,τι μπορεί να μην
μείνουν οι ζαπατίστας μόνοι.
Η ομάδα λέγεται «Σπίθα Αλληλεγγύης στον αγώνα των ζαπατίστας
και των ιθαγενών λαών». Δημιουργήθηκε πριν ενάμιση μόλις μήνα
και μέχρις στιγμής, παρά τα αγκάθια, καταφέρνει να ξεπερνάει
τις αγκυλώσεις και να βαδίζει προς τον στόχο της διοργάνωσης
μιας διαδήλωσης στις 10 Απρίλη, μέρα που συμπληρώνονται 100
χρόνια από τη δολοφονία του Ζαπάτα, μέρα που ο EZLN και το
Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο έχουν καλέσει στη διοργάνωση μιας
«διεθνούς ημέρας αγώνα και αλληλεγγύης».
Σκεφτόμαστε, βέβαια, ότι αυτό δεν είναι καθήκον μόνο μιας
ομάδας, αλλά και όλων όσων στεκόμαστε από την απο ‘δώ μπάντα.
Απευθυνόμαστε, λοιπόν, σε όσους και όσες (συλλογικότητες και
άτομα) γνωρίζουμε: Υπάρχει ανάγκη για στήριξη.
Η διαδήλωση στις 10 Απρίλη πρέπει να πετύχει. Πρέπει να γίνει
καθήκον και στοίχημα όλων μας το να πετύχει. Είναι κρίσιμο να
εκπεμφθεί ένα σήμα στη μεξικάνικη κυβέρνηση ότι «οι ζαπατίστας
δεν είναι μόνοι». Μπορεί να αποτρέψει τα σχέδιά της.
Όπου κι αν βρισκόμαστε, o καθένας, η καθεμιά μας με τον τρόπο
της και τις μικρές μας δυνάμεις να κάνουμε να φτάσει ένα
ξεκάθαρο μήνυμα στη μεξικάνικη κυβέρνηση και ν’ αντηχήσει κι
ως τα βάθη της Ζούγκλας Λακαντόνα:
ΟΙ ΖΑΠΑΤΙΣΤΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΙ!! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΕΣ!!

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΩΝΑ
“ZAPATA VIVE, SAMIR VIVE, LA LUCHA SIGUE”
ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΖΑΠΑΤΑ

Θεωρούμε ότι τον αδελφό μας Σαμίρ Φλόρες τον δολοφόνησε το
νεοφιλελεύθερο καθεστώς, δεν ξέρουμε αν η κυβέρνηση, αν οι
επιχειρηματίες, αν τα πληρωμένα εγκληματικά καρτέλ, ή και οι
τρεις μαζί.
Παρατηρούμε ότι ο αυτοαποκαλούμενος «Τέταρτος Μετασχηματισμός»
άρχισε με τον Μιγκέλ δε λα Μαδρίδ, βάθυνε με τον Κάρλος
Σαλίνας δε Κορτάρι, εξακολούθησε τον κατακτητικό του πόλεμο με
τον Ερνέστο Σεδίγιο, τον Βισέντε Φοξ, τον Φελίπε Καλντερόν και
τον Ενρίκε Πένια*, και τώρα συνεχίζει με το εξαετές πρόγραμμα
του Αντρές Μανουέλ Ομπραδόρ και του κόμματός του «Κίνημα για
την Εθνική Αναγέννηση» (MORENA). Για τους ιθαγενείς λαούς η
μόνη «πραγματική αλλαγή» είναι η αύξηση των ψεμάτων, της
εξαπάτησης, των διώξεων, των απειλών, των φυλακίσεων, των
εκτοπισμών, των δολοφονιών, της κοροϊδίας και της ταπείνωσης,
της ανθρώπινης εκμετάλλευσης και της καταστροφής της φύσης. Με
δυο λόγια: της εξάλειψης της συλλογικής ζωής που είμαστε.
Έχοντας υπόψη ότι η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της οποίας
ηγείται ο Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ έχει στραμμένη τη ματιά της
στους λαούς μας και τα εδάφη μας, όπου, μέσω του Εθνικού
Ινστιτούτου Ιθαγενών Λαών, απλώνει ένα δίχτυ ενσωμάτωσης και
αποδιοργάνωσης που ανοίγει το δρόμο για ένα πόλεμο
βιομηχανικό, φτιαγμένο από μέγα-σχέδια και βία, και που,
στηριγμένο σε στρατιωτικά σώματα και στην μελλοντική
Εθνοφυλακή, απλώνει ένα μαύρο ιστό θανάτου και καταστροφής των
ιθαγενών λαών της χώρας·
επαναλαμβάνοντας τη σταθερή αντίθεσή μας στις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές παλιών και νέων κυβερνήσεων, την αντίθεσή μας σε
κίβδηλες διαβουλεύσεις, ή όπως αλλιώς τις λένε, που άλλο σκοπό
δεν έχουν πέρα από την εκδίωξή μας από τα εδάφη μας·
επαναλαμβάνοντας την αντίθεσή μας στα ορυχεία, στα φράγματα
στα ποτάμια μας, στην κατασκευή αυτοκινητόδρομων, στο όλο και
επιταχυνόμενο κτηματομεσιτικό σπεκουλάρισμα των εδαφών μας,
στα νεοφιλελεύθερα μέγα-προγράμματα θανάτου όπως το
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Μορέλος, ο βιομηχανικός Διάδρομος
ανάμεσα σε Ειρηνικό και Αντλαντικό, το Τρένο Μάγια·

θυμίζοντας ότι ο αγώνας του οποίου ηγήθηκε ο στρατηγός
ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΖΑΠΑΤΑ και ο Απελευθερωτικός Στρατός του Νότου
εκπροσώπησαν και εξακολουθούν να εκπροσωπούν τα συμφέροντα και
τις φιλοδοξίες των λαών μας και των εκατομμυρίων
εκμεταλλευόμενων ανδρών και γυναικών του Μεξικού και του
κόσμου·
θυμίζοντας ότι στις 10 Απρίλη συμπληρώνονται 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΕΙΛΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΖΑΠΑΤΑ, δολοφονία που
διέπραξε
το
πολιτικό
καθεστώς
που,
παρά
τους
«μετασχηματισμούς» του, εξακολουθεί να μας κυβερνάει ως
σήμερα.
ΚΑΛΟΥΜΕ:
ΣΕ ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΘΑΓΕΝΙΚΟΥ
ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ/ΙΘΑΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΕΚΤΗΣ, ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΘΑΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΙΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΡΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

ΠΟΥ

ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ

ΚΑΙ

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Απρίλη στην ιθαγενική
κοινότητα του Αμιλσίνγκο, στο Δήμο Τεμοάκ, στο Μορέλος
Επίσης, ΚΑΛΟΥΜΕ στις 10 Απρίλη του 2019:
ΣΕ ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ μας ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΖΑΠΑΤΑ. Το επίκεντρο των
κινητοποιήσεων θα είναι η Τσιμανέκα, στο Μορέλος.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΜΑΣ!
ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΕΝΑ ΜΕΞΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ!
Συνέλευση της Αντίστασης του Αμιλσίνγκο, Μέτωπο των Λαών για
την Υπεράσπιση της Γης και του Νερού, Μορέλος-ΠουέμπλαΤλαξκάλα, Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο/Ιθαγενικό Συμβούλιο
Διακυβέρνησης, EZLN (Ζαπατιστικός Στρατός για την Εθνική
Απελευθέρωση)

* πρόεδροι του Μεξικού από το 1982 έως το 2018

10 ΑΠΡΙΛΗ – 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΖΑΠΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με τους ΖΑΠΑΤΙΣΤΑΣ και
τους ΙΘΑΓΕΝΕΙς ΛΑΟΥΣ
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΥ ΖΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ
ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ
Εδώ και 25 χρόνια, το ζαπατίστικο κίνημα απαντάει καθημερινά
στο ερώτημα: «Πώς μπορούμε να ζήσουμε και να χτίσουμε την
εξέγερση σε καιρούς διαρκούς πολέμου χωρίς να μετατραπεί η
εξέγερση σε πόλεμο και τρόμο;»
Εδώ και 25 χρόνια επινοούν στην πράξη την απάντηση προχωρώντας
στην οικοδόμηση της αυτονομίας, στην οικοδόμηση ενός άλλου
δρόμου και ενός άλλου τρόπου να κάνεις πολιτική. Μακριά από
κάθε λογική πρωτοπορίας, επιχειρούν δημιουργικά,
αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες,
και καταφέρνουν

με
να

οικοδομήσουν μία καθημερινότητα αυτονομίας που αγκαλιάζει όλες
τις υλικές πτυχές της ζωής μιας κοινωνίας: από την εκπαίδευση
έως την υγεία, έως τη δικαιοσύνη, την οικονομία και τους
τρόπους διακυβέρνησης.
Ένας ριζοσπαστικός πειραματισμός που
μονοπάτια για τα κινήματα του κόσμου.

ανοίγει

καινούργια

Αυτό που έκανε δυνατή την οικοδόμηση αυτής της εναλλακτικής
που είναι σήμερα ο ζαπατισμός είναι ο καθημερινός αγώνας των
ανδρών και γυναικών ζαπατίστας. Και η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Ο αγώνα τους
και η δύναμη της αλληλεγγύης επέτρεψε στους ζαπατίστας να
χτίσουν τη ΖΩΗ τους στη θέση του θανάτου και την ΕΞΕΓΕΡΣΗ στην
θέση του πολέμου που ήθελαν να τους επιβάλλουν οι κυβερνήσεις
του Μεξικού.
Σήμερα επιβάλλεται μια φορά ακόμα να υπερασπίσουμε την ελπίδα
που ζει και αντιστέκεται στα βουνά του Μεξικού. Βρισκόμαστε

μπροστά σε ένα άκρως επικίνδυνο σκηνικό στο Μεξικό. Η νέα
«αριστερή» κυβέρνηση του Μανουέλ Λόπεζ Ομπραδόρ έχει φορέσει
τη μάσκα της «δημοκρατίας» και της «προόδου» για να επιβάλλει
μια σκληρή, ληστρική νεοφιλελεύθερη ανάπτυξη.
Αρκεί να απαριθμήσουμε τα σχέδια ανάπτυξης στα οποία -σύμφωνα
με εξαγγελίες της- δίνει προτεραιότητα, για να αντιληφθούμε το
μέγεθος της νεοφιλελεύθερης επίθεσης: «Ειδικές Οικονομικές
Ζώνες, Τρένο Μάγια, μαζικές τουριστικές εγκαταστάσεις,
θεματικά αρχαιολογικά μέγα-πάρκα στις περιοχές των Μάγιας,
ανάπτυξη του Ισθμού Τεουαντεπέκ, φύτευση εμπορεύσιμων δέντρων
σε ένα εκατομμύριο εκτάρια της Ζούγκλας Λακαντόνα, κατασκευή
300 αυτοκινητοδρόμων σε αγροτικές εκτάσεις, διυλιστήρια,
σύστημα αεροδρομίων στην μητροπολιτική περιοχή της Πόλης του
Μεξικού, ελεύθερες ζώνες στα βόρεια σύνορα και στην περιοχή
του Ισθμού του Τεουαντεπέκ, συνέχιση των εξορυκτικών σχεδίων,
μετατροπή του Μεξικού σε παράδεισο για τις επενδύσεις,
κατάργηση του υφιστάμενου Αγροτικού Νόμου και αντικατάστασή
του από άλλον που ενισχύει την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων
(ομοσπονδιακών) και των κοινοτικών αγροτικών γαιών και, πάνω
από όλα, πλήρη αποδοχή της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου
(NAFTA) με τις ΗΠΑ και τον Καναδά» (πηγή: La Jornada).
Εμπόδια σε αυτή τη λαίλαπα αποτελούν οι αντιστάσεις των από
κάτω και κυρίως των ιθαγενών λαών και των ζαπατίστας που
αντιστρατεύονται τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης:
«Η παγκόσμια κρίση του συστήματος επιδεινώνεται συνεχώς και
εκείνοι που τη δημιούργησαν για να εξοντώσουν την ανθρωπότητα,
αδιαφορούν. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα καταστραφεί το σύμπαν,
γι’ αυτούς τα πάντα είναι εμπόρευμα,
και το μόνο που έχει
σημασία είναι το κέρδος, πώς θα γίνονται διαρκώς πλουσιότεροι…
Σύντροφοι, συντρόφισσες, αυτός που είναι στην εξουσία θα
καταστρέψει το λαό του Μεξικού, αλλά κυρίως τους αυτόχθονες
λαούς. Έρχεται για μας, και ειδικότερα για μας, τον
Ζαπατιστικό Στρατό για την Εθνική Απελευθέρωση. Αλλά εμείς τού
λέμε ξεκάθαρα πως δεν τον φοβόμαστε. Δε φοβόμαστε ούτε τον

καπιταλισμό, ούτε τον τσιφλικά, ούτε τον νέο του επιστάτη.
Θα συγκρουστούμε, δε θα επιτρέψουμε να εφαρμοστούν εδώ αυτά τα
προγράμματα της καταστροφής. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε
κανένα πρόγραμμα που καταστρέφει τη ζωή της ανθρωπότητας και
σκοτώνει τη μάνα γη. Γιατί πίσω από αυτά βρίσκονται τα
συμφέροντα των μεγάλων ντόπιων και πολυεθνικών καπιταλιστών…»
(EZLN – 1 Γενάρη 2019).
Εκτιμώντας η κυβέρνηση ότι οι ζαπατίστας είναι απομονωμένοι,
εκτιμώντας πως δεν μετράνε πια με την αλληλεγγύη που εμπόδισε
τον πόλεμο εδώ και 25 χρόνια, ενεργοποιεί όλους τους τρόπους
για να επιβάλλει τον πόλεμο στην Τσιάπας. Η καταστολή και οι
επιθέσεις ενάντια στις ζαπατίστικες κοινότητες και τους
οργανωμένους στο Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο ιθαγενείς λαούς,
ποτέ δεν σταμάτησαν αυτά τα 25 χρόνια. Ωστόσο αυτή τη στιγμή
ένας πολύ πιο ύπουλος πόλεμος, ένας νέος πόλεμος κατάκτησης,
εξελίσσεται στην Τσιάπας και το νότο του Μεξικού. Με όχημα τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχειρεί σε ένα πρώτο επίπεδο την
ηθική απονομιμοποίση, την ηθική απαξίωση και την ολική
απομόνωση των ζαπατίστας.
Με ψευδο-δημοψηφίσματα επιχειρεί να εκβιάσει τη συναίνεση του
γενικότερου πληθυσμού και να παρουσιάσει τους ιθαγενείς λαούς
και τους ζαπατίστας ως κάποιους απομονωμένους οπισθοδρομικούς
πρωτόγονους, «ακραία στοιχεία» που για
λόγους ύποπτους δε
θέλουν την «ανάπτυξη». Ένας καλά οργανωμένος επικοινωνιακός
κλοιός που συνοδεύεται βέβαια από φυσική καταστολή: οι
επιθέσεις παραστρατιωτικών, οι δολοφονίες, οι εξαφανίσεις, η
προσπάθεια δημιουργίας ενδοϊθαγενικών συγκρούσεων που θα
δώσουν το πρόσχημα στο στρατό να επέμβει, δεν λείπουν από αυτό
το σκηνικό πολέμου. Η ψυχρή δολοφονία, στις 20 Φλεβάρη, του
Σαμίρ Φλόρες, μέλους του Εθνικού Ιθαγενικού Κογκρέσου και
μέλους του αγώνα ενάντια στην κατασκευή δύο θερμοηλεκτρικών
εργοστασίων στο Μορέλος, το αποδεικνύει.
«Τα σημάδια του πολέμου στον ορίζοντα είναι ολοφάνερα. Τον
πόλεμο όπως και τον φόβο τον μυρίζεις. Και τώρα πια αναπνέουμε

τη θανατερή οσμή του στη γη μας».
Το να αποφύγουμε την καταστροφή και μην επιτρέψουμε στη
μεξικανική κυβέρνηση να επιβάλλει τα σχέδια ανάπτυξης (σχέδια
θανάτου για τους ιθαγενείς λαούς) στην Τσιάπας, είναι και στα
χέρια μας.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΜΕ! Δεν υπάρχουν συνταγές αλλά είναι καιρός.
Δεν υπάρχει γωνιά στον πλανήτη που μπορεί να παραμείνει
αδιάφορη στον πόλεμο που το κεφάλαιο εξαπολύει ενάντια σε
όσους αντιστέκονται. Αφορά και εμάς. Η μυρωδιά του πολέμου που
σήμερα πλανιέται στη Ζούγκλα Λακαντόνα μπορεί να απλωθεί σε
οποιοδήποτε μέρος. Όλοι είμαστε στην ίδια μάχη. Στηρίζοντας
τους ζαπατίστας στηρίζουμε τη δική μας ελπίδα για έναν κόσμο
χωρίς εκμετάλλευση, για έναν κόσμο όπου τα συμφέροντα των
λίγων δε θα επιβάλλονται στις ζωές των πολλών.
Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Να ξαναβρούμε τη δύναμη και τη
φαντασία της. Πρέπει να σπάσουμε τον επικοινωνιακό κλοιό που
στήνει η μεξικάνικη κυβέρνηση. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να
πούμε στους ίδιους τους ζαπατίστας, στην κοινωνία, τον κόσμο
και τις κυβερνήσεις ότι ο ζαπατισμός εξακολουθεί να εμπνέει
την ελπίδα και την αλληλεγγύη, ότι εξακολουθεί να είναι μια
δύναμη ζωντανή και ικανή να προκαλέσει ένα κύμα κινητοποιήσεων
στο Μεξικό και τον κόσμο.
Φέτος, στις 10 Απρίλη, κλείνουν 100 χρόνια από τη δολοφονία
του Ζαπάτα. Η μεξικάνικη κυβέρνηση, την ώρα που εξαπολύει
επιθέσεις ενάντια σε όποιον υπερασπίζεται τη γη και τη ζωή του
από την αδηφαγία της «ανάπτυξης», αναγγέλλει φιέστες, στη
γενέτειρα του Ζαπάτα, για να τον γιορτάσει ως «εθνικό ήρωα». Ο
EZLN, το Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο και το Μέτωπο των Λαών για
την Υπεράσπιση της Γης κήρυξαν τον πρόεδρο του Μεξικού
«persona non grata» στη γενέτειρα του Ζαπάτα. Και, με το
σύνθημα: «Zapata Vive, Samir Vive, la Lucha Sigue», οργανώνουν
εκεί, στο Μορέλος, τη γη που δολοφονήθηκε ο Σαμίρ Φλόρες, τη
γη που γεννήθηκε και δολοφονήθηκε ο Ζαπάτα, τη γιορτή αγώνα
των από κάτω. Και μας καλούν σε μια διεθνή ημέρας αλληλεγγύης

και αγώνα.
Να συμμετέχουμε. Όπου κι αν βρισκόμαστε. Ο καθένας, η καθεμιά
μας με τον τρόπο της και τις μικρές μας δυνάμεις να κάνουμε να
φτάσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη μεξικάνικη κυβέρνηση και ν’
αντηχήσει κι ως τα βάθη της Ζούγκλας Λακαντόνα:
ΟΙ ΖΑΠΑΤΙΣΤΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΙ!! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΕΣ!!

Δείτε επίσης την εκτενή ανάλυση των Ζαπατίστας: Οι «300»

Ζαπατίστας | Ιθαγενείς, Αριστερά & Αυτοκυβέρνηση (ομιλία τους,
Αύγουστος ’18)

