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)

Ιθαγενείς & Καθρεφτάκια στον
21ο αιώνα: Ιστορίες από το
Μεξικό μέχρι την Ήπειρο
Ιστορία πρώτη
Η νέα αριστερή κυβέρνηση του Andrés Manuel López Obrador στο
Μεξικό απειλεί την ίδια την ύπαρξη της ζαπατιστικής αυτονομίας
και των ιθαγενικών κοινοτήτων, την υλική και άυλη πολιτιστική
κληρονομιά των Μάγιας, ένα περιβάλλον απίστευτης
βιοποικιλότητας και ύψιστης σημασίας για τη φυσική ισορροπία
σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Προχωρά στην επιβολή
αναπτυξιακών προγραμμάτων όπως ο σιδηρόδρομος «Το Τρένο
Μάγια», ο βιομηχανικός διάδρομος Corredor Transístmico (που
προϋποθέτει την ένωση Ατλαντικού – Ειρηνικού μέσω ενός μεγάλου
αυτοκινητόδρομου) και το PROARBOL (σχέδιο δενδροφύτευσης ενός
εκατομμυρίου
εκταρίων
της
ζούγκλας
Λακαντόνα
με
χωροκατακτητικά και εμπορεύσιμα δέντρα). Πρόκειται για
προγράμματα που για τους ζαπατιστικούς και ιθαγενείς λαούς
σημαίνουν αρπαγή της γης τους, λεηλασία της με σκοπό το
κέρδος, καταστροφή των δομών τους, 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. Με

τελετουργικά -υπό το άπλετο φως της δημοσιότητας- παρωδεί και
ευτελίζει τις ιθαγενικές παραδόσεις.
Οι καμπάνιες που ενορχηστρώνονται στηρίζουν τη ρητορική τους
στο κούφιο ενδιαφέρον του κράτους για τις πιο υποβαθμισμένες
περιοχές της χώρας, τάζοντας προσχηματικά ευημερία και
αποσιωπώντας τις πραγματικές σκοπιμότητες τέτοιων γιγαντιαίων
«επιχειρήσεων», που σε κανένα μέρος του πλανήτη δεν
σχεδιάστηκαν παρά μόνο για τα κέρδη του μεγάλου υπερεθνικού
κεφαλαίου. Από κοντά, «πρόθυμα» ΜΜΕ και τα απαραίτητα για τη
«βρωμοδουλειά» think tank που με τη χρήση μέσων κοινωνικής
δικτύωσης επιδίδονται 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». Απευθυνόμενος -κατά τον
εορτασμό της 25ης επετείου από την έναρξη του πολέμου ενάντια
στη λήθη- στις χιλιάδες εξεγερμένες και εξεγερμένες
πολιτοφύλακες, στις ζαπατιστικές βάσεις στήριξης, στις
ζαπατιστικές αρχές και στους διοικητές και στις διοικήτριες
προειδοποίησε τον νέο διαχειριστή του «τσιφλικιού» και το
κόμμα του: «Μόνοι θα υπερασπιστούμε ό, τι έχουμε χτίσει, ακόμα
κι αν χρειαστεί να πολεμήσουμε».
Οι Ζαπατίστας επαναλαμβάνουν: «Όσο κι αν προσπαθήσουν να μας
ταπεινώσουν με τις κατασταλτικές τους δυνάμεις, όπως την
εθνοφυλακή, δεν θα πάψουμε να υπερασπιζόμαστε τη μάνα γη,
γιατί σε αυτή γεννηθήκαμε, σε αυτή ζούμε και εκεί θα
πεθάνουμε. Και να ξέρουν ότι σε αυτά τα εδάφη των εξεγερμένων
αντρών και γυναικών δεν παραδινόμαστε, δεν ξεπουλιόμαστε,

δεν υποτασσόμαστε και, κυρίως, δεν προδίδουμε το αίμα, τη ζωή
και τον θάνατο των συντρόφων που έπεσαν στον αγώνα». (Παράνομη
Επαναστατική Ιθαγενική Επιτροπή, 31 Δεκέμβρη 2018).
Ιστορία δεύτερη
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς)
συμφώνησε με μεγάλους ενεργειακούς ομίλους σε ένα γιγαντιαίο
πρόγραμμα εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου: το 1/3 της
στεριάς και της θάλασσας της χώρας χαρακτηρίστηκε εύγλωττα
«οικόπεδα», και αυτά παραχωρήθηκαν στις εταιρείες μέσω
μακροχρόνιων συμβάσεων, που περιλαμβάνουν πριν την ίδια τη
διαδικασία μια σειρά ερευνητικών γεωτρήσεων ο σχεδιασμός των
οποίων
προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2019. Έτσι,
ξεκίνησαν οι ερευνητικές γεωτρήσεις στην Ήπειρο για να
ακολουθήσει η Αιτωλοακαρνανία, η ΒΔ Πελοπόννησος, το Κατάκολο,
ο δυτικός Πατραϊκός, το Ιόνιο και οι θάλασσες νότια και
νοτιοδυτικά της Κρήτης.
Η ρητορική, και στην περίπτωση αυτή, αφορά την «επόμενη μέρα»,
τη «μεταμνημονιακή» Ελλάδα που –μέσα από «πράσινες» πολιτικές–
προστατεύει το περιβάλλον προνοώντας για την κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών της με τους φιλικούς προς αυτό σχεδιασμούς
της. Με όχημα την ανάπτυξη «αναβαθμίζει» τον γεωπολιτικό της
ρόλο, κερδίζει θέση-κλειδί για τον έλεγχο ενεργειακών πόρων
και δρόμων και προφανώς ως αριστερός διαχειριστής της εξουσίας
θα μεριμνήσει ώστε κάποια από τα οικονομικά οφέλη (αμφίβολου
ύψους μισθώματα και φόροι) που θα προκύψουν να φτάσουν και
στην κοινωνία… Μέχρι τότε νέες θέσεις εργασίας (γενικώς) και
μπόλικη εθνική περηφάνια (ειδικώς) για το χώμα που πατάμε και
τη θάλασσα που μας περιβάλλει και τους μάνατζερ που ως
κυβερνήσεις δημοκρατικά εκλεγμένες τα λανσάρουν στη διεθνή
οικονομική (και όχι μόνο) πιάτσα.
Πίσω από τα καθρεφτάκια η γυμνή αλήθεια: διεθνείς έρευνες και
στατιστικές σε ανάλογες περιπτώσεις αποκαλύπτουν υποβάθμιση
του περιβάλλοντος και -συναφείς με αυτήν την εξέλιξηασθένειες, οικονομικό μαρασμό από την καταστροφή παραδοσιακών

κλάδων ανθρώπινης δραστηριότητας (γεωργία, κτηνοτροφία,
μελισσοκομία, αλιεία, τουρισμός) και την απώλεια των
συνδεδεμένων με αυτές θέσεων εργασίας, κύματα μετανάστευσης.
Στις συνήθεις «παράπλευρες απώλειες» (τοξικά αέρια και
απόβλητα, ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και του νερού των
θαλασσών, αποψίλωση δασών, βίαιη παρέμβαση στο φυσικό ανάγλυφο
των περιοχών και αποψίλωση των δασών με ό, τι αυτό
συνεπάγεται, ενίσχυση της σεισμικής δραστηριότητας σε περιοχές
με ήδη υψηλή σεισμικότητα) προστίθεται αναπόφευκτα και ο
αυξημένος κίνδυνος «ατυχημάτων» κατά τις εξορύξεις, με
επιπτώσεις που στην πλειονότητά τους είναι μη αναστρέψιμες για
το περιβάλλον.
Οι δείκτες ανεργίας, οικονομικής ανισότητας, διαφθοράς και
βίας καταδεικνύουν την αποσάρθρωση του κοινωνικού ιστού και η
δημοκρατία σε τέτοιες συνθήκες, ως είθισται, τα μαζεύει και
πάει αλλού, στη δική μας περίπτωση μακριά «από τη χώρα που τη
γέννησε».
Οι πρώτες μαζικές αντιστάσεις των κατοίκων στα δικά μας
«οικόπεδα» συνοδεύονται από ένταση της προπαγάνδας της άλλης
πλευράς αλλά και συστηματική απόπειρα εξαγορασμού συνειδήσεων
μέσω της απεύθυνσης σε αυτοδιοικητικούς θεσμούς και τοπικούς
φορείς (χορηγίες σε φεστιβάλ, εκδηλώσεις και πολιτιστικές
δραστηριότητες, διανομή σχολικού υλικού σε φτωχούς μαθητές…).
Και για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχουν πάντα και οι
πατροπαράδοτες μέθοδοι στοχοποίησης και εκφοβισμού ανθρώπων
από τις τοπικές κοινωνίες που δεν εθελοτυφλούν, δεν
επαναπαύονται, δεν εξαγοράζονται, αλλά εναντιώνονται συλλογικά
και με διαφανείς δημοκρατικές διαδικασίες.
Είναι άλλωστε χαρακτηριστική η περίπτωση του περιφερειάρχη
Ηπείρου Α. Καχριμάνη στη διάρκεια διαμαρτυρίας συλλογικοτήτων
σχετικά με συμβάντα παρενόχλησης και εκφοβισμού από κράτος και
εταιρείες: αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για τα
περιστατικά (παραμένει ατυχής σύμπτωση το γεγονός ότι με την
επίσημη ιδιότητά του έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της
εκμετάλλευσης). Ωστόσο, στη συνέχεια της αντιπαράθεσης δήλωσε

ότι «οι έρευνες γίνονται για το καλό της πατρίδος», ότι οι
διαμαρτυρόμενοι «δεν είναι πολίτες, δεν είναι τίποτα» και ότι
εργάζονται για «ξένα συμφέροντα». Και έτσι είναι: εκεί που
αρχίζουν τα συμφέροντα της εταιρείας, τελειώνουν όχι μόνο τα
συμφέροντα αλλά και τα δικαιώματα των κατοίκων.
Οι «από κάτω» και των δύο ιστοριών γνωρίζουμε ότι η επίθεση
του καπιταλισμού στη φύση και στην ανθρωπινότητα δεν έχει
σύνορα: από τις Σκουριές μέχρι τη Λευκίμμη, από την Ήπειρο και
το Ιόνιο μέχρι τις Κυκλάδες και την Κρήτη, οι συλλογικοί
αγώνες μάς συνδέουν διατρέχοντας την απόσταση που μας χωρίζει
από τους εξεγερμένους της Τσιάπας. Ο αγώνας για γη και
ελευθερία είναι κοινός και η πιο αποτελεσματική αλληλεγγύη
είναι η διάχυση των αντιστάσεων σε όποιο μέρος της γης πατάνε
τα πόδια των αντιστεκόμενων αξιοπρεπών ανθρώπων.
Δεν σωπαίνουμε, δεν συναινούμε, είμαστε απέναντί τους!
Αυτή είναι η βούλησή μας, αυτή και η απόφασή μας.
ΟΙ ΖΑΠΑΤΙΣΤΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΕΣ!
ΠΗΓΗ

Οι
«300»
Ζαπατίστας
|
Ιθαγενείς,
Αριστερά
&
Αυτοκυβέρνηση (ομιλία τους,
Αύγουστος ’18)
Πηγή: enlacezapatista.ezln.org
Ευτυχώς που υπάρχουν φίλοι και φίλες που κάνουν τέτοιες

μεταφράσεις στα ελληνικά και μαθαίνουμε νέα από το ζαπατίστικο
κίνημα. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τα λόγια του
Εξεγερμένου Υποδιοικητή Moisés και του Εξεγερμένου Υποδιοικητή
Galeano από τη συμμετοχή της Επιτροπής της Έκτης Διακήρυξης
του EZLN στη Συνάντηση των Δικτύων Στήριξης του Ιθαγενικού
Συμβουλίου Διακυβέρνησης, τον Αύγουστο του 2018. Δημοσιεύουμε
αυτοτελή και τα 3 μέρη αυτής τους της ομιλίας που αν και
μακροσκελή αξίζει τον κόπο να διαβαστούν και να μελητηθούν.
Σε αυτά, οι Ζαπατίστας περιγράφουν μετά από καιρό τόσο
διεξοδικά με γλαφυρό και αποκαλυπτικό πολλές φορές τόνο τη
σημερινή συγκυρία, στέλνοντας ένα παγκόσμιο μήνυμα. Αρχίζουν
αναλύοντας αυτό που συμβαίνει στον κόσμο, στη συνέχεια στην
ήπειρο, μετά στη χώρα, στην περιφέρεια, και τέλος στο τοπικό.

«300» – Μέρος 1ο:
ΕΝΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙ, ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΕΝΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΛΙΓΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
Αύγουστος 2018
Εξεγερμένος Υποδιοικητής Galeano:
Καλημέρα, ευχαριστούμε που ήρθατε, που δεχθήκατε την πρόσκλησή
μας και μας εμπιστεύεστε τον λόγο σας. Θα ξεκινήσουμε
εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε ανάλυση και
απολογισμό.
Αρχίζουμε αναλύοντας αυτό που συμβαίνει στον κόσμο, στη
συνέχεια περνάμε στην ήπειρο, μετά στη χώρα, στην περιφέρεια,
και τέλος στο τοπικό. Και από το τοπικό ξεδιπλώνουμε μια
πρωτοβουλία και την προωθούμε σε περιφερειακό επίπεδο, σε
εθνικό, στην ήπειρο και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σύμφωνα με τη σκέψη μας, κυρίαρχο σύστημα παγκοσμίως είναι ο
καπιταλισμός. Για να το εξηγήσουμε και σε μας τους ίδιους και
στους άλλους, χρησιμοποιούμε την εικόνα ενός τσιφλικιού.
Θα ζητήσω από τον Εξεγερμένο Υποδιοικητή Moisés να μας μιλήσει

σχετικά με αυτό.
***
Εξεγερμένος Υποδιοικητής Moisés:
Λοιπόν, σύντροφοι και συντρόφισσες. Ρωτήσαμε τους συντρόφους
και τις συντρόφισσες προπαππούδες και προγιαγιάδες μας μερικοί από τους οποίους ζουν ακόμη- και αυτά που μας
αφηγήθηκαν, μας βοήθησαν να οδηγηθούμε στην εξής σκέψη: ότι οι
πλούσιοι, οι καπιταλιστές θέλουν να μετατρέψουν όλο τον κόσμο
σε τσιφλίκι τους.
Υπάρχει λοιπόν, ο τσιφλικάς, ο γαιοκτήμονας, το αφεντικό που
έχει στην κατοχή του χιλιάδες εκτάρια γης. Όταν το αφεντικό
φεύγει, τον αντικαθιστά ο διαχειριστής, ο οποίος προσέχει το
τσιφλίκι. Στη συνέχεια, αυτός με τη σειρά του έχει τον
επιστάτη του, που θα πάει στα χωράφια και θα αναγκάσει τους
εργάτες να δουλέψουν. Ο διαχειριστής λοιπόν, ακολουθώντας τις
εντολές του αφεντικού, πρέπει να προσλάβει έναν οικονόμο, ο
οποίος έχει τη φροντίδα των πάντων γύρω από τη χασιέντα, του
σπιτιού του αφεντικού, δηλαδή. Μας έλεγαν λοιπόν, ότι σε ένα
τσιφλίκι παράγονται διάφορα προϊόντα: γίνεται εκτροφή ζώων,
υπάρχουν φυτείες καφέ, ζαχαροκάλαμου για την παραγωγή καστανής
ζάχαρης, καλαμποκιού και φασολιού. Και όλα αυτά τα
συνταιριάζουν. Δηλαδή, σε ένα τσιφλίκι 10 χιλιάδων εκταρίων
υπάρχουν τα πάντα, κτηνοτροφία, καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου,
φασολιού, καλαμποκιού. Η ζωή των ανθρώπων, των mozos [1] ή των
περιπλανώμενων εργατών, περιστρέφεται γύρω από αυτό.
Εκεί δουλεύουν, εκεί υποφέρουν.
Ο διαχειριστής συμπληρώνει το εισόδημά του κλέβοντας από το
αφεντικό ένα μέρος της παραγωγής του τσιφλικιού. Με άλλα
λόγια, εκτός από αυτά που του δίνει το αφεντικό, ο τσιφλικάς,
ο διαχειριστής κερδίζει και από αυτά που κλέβει. Για
παράδειγμα: αν γεννηθούν 10 δαμάλια και 4 ταύροι ο
διαχειριστής δεν πρόκειται να τα δηλώσει όλα, λέγοντας στο
αφεντικό ότι γεννήθηκαν μόνο 5 δαμάλια και 2 ταύροι. Αν το

αφεντικό καταλάβει το κόλπο, τον διώχνει και βάζει στη θέση
του άλλον. Αλλά ο διαχειριστής πάντα κάτι θα κλέψει. Με άλλα
λόγια, αυτή είναι η διαφθορά για την οποία μιλούν.
Μας έλεγαν επίσης, ότι όταν και ο διαχειριστής ήθελε να λείψει
-και το αφεντικό επίσης απουσίαζε- έψαχνε να τον
αντικαταστήσει κάποιος από τους δικούς του, που να είναι το
ίδιο καθίκι και το ίδιο απαιτητικός με εκείνον. Όταν έφευγε
λοιπόν για να κάνει τη βολτίτσα του, άφηνε κάποιον φίλο του
στη θέση του, μέχρι να επιστρέψει και να ξαναπάρει τα ηνία στα
χέρια του.
Βλέπουμε λοιπόν, ότι το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Το αφεντικό
λείπει, είναι αλλού, και τον αντικαθιστούν οι διαχειριστές των
χωρών -των λαών, λέμε εμείς, γιατί δε μιλάμε πλέον για χώρες.
Ο διαχειριστής εδώ είναι ο Peña Nieto. Επιστάτες είναι οι
κυβερνήτες και οικονόμοι οι δήμαρχοι.
Έτσι είναι δομημένος ο τρόπος κυριαρχίας τους.
Ο διαχειριστής, ο επιστάτης και ο οικονόμος είναι εκείνοι οι
οποίοι αναλαμβάνουν να πειθαναγκάσουν τον κόσμο. Οι
προπαππούδες μας έλεγαν ότι στο τσιφλίκι υπήρχε κι ένα μαγαζί,
που το ονόμαζαν tienda de raya, στο οποίο ήταν χρεωμένοι όλοι
όσοι εργάζονταν εκεί. Αυτοί οι mozos λοιπόν, που υφίσταντο την
εκμετάλλευση, είχαν συνηθίσει να αγοράζουν από κει το αλάτι,
το σαπούνι τους, ό,τι είχαν ανάγκη, τέλος πάντων, αλλά δεν
χρησιμοποιούσαν χρήματα. Πήγαιναν λοιπόν στο μαγαζί του
αφεντικού, όπου έπρεπε να γραφτούν για να αγοράσουν το αλάτι,
το σαπούνι, τη ματσέτα, το ακόνι ή το τσεκούρι που
χρειάζονταν, και τα οποία πλήρωναν όχι με χρήματα αλλά με την
εργατική τους δύναμη.
Μας έλεγαν οι προπαππούδες μας ότι έτσι πέρασαν ολόκληρη τη
ζωή τους, τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες: αυτά που
κέρδιζαν έφταναν ίσα ίσα για το φαί της ημέρας, ώστε την
επόμενη να είναι αναγκασμένοι να συνεχίσουν να δουλεύουν για
το αφεντικό.

Αυτά που έλεγαν τα εξακριβώσαμε το ’94, όταν πήγαμε να
καταλάβουμε τα τσιφλίκια και να διώξουμε τους εκμεταλλευτές.
Συναντήσαμε, τότε, διαχειριστές αλλά και ανθρώπους εντελώς
υποτακτικούς, οι οποίοι είχαν εξοικειωθεί με όλη αυτή την
κατάσταση που σας περιέγραψα σχετικά με το μαγαζί του
τσιφλικά. Αυτοί μας έλεγαν, λοιπόν, ότι δεν ήξεραν τι να
κάνουν τώρα που δεν υπάρχει το αφεντικό τους. Δεν ήξεραν που
θα βρουν το αλάτι, το σαπούνι τους, και μας ρωτούσαν ποιος θα
είναι τώρα το νέο αφεντικό για να πάνε να δουλέψουν σε αυτόν.
Εμείς τους απαντούσαμε: τώρα είσαι ελεύθερος, δούλεψε τη γη,
είναι δική σου. Όπως δούλευες πριν για το αφεντικό, τώρα θα
δουλεύεις για τον εαυτό σου, για την οικογένειά σου. Εκείνοι
λοιπόν αντιδρούσαν λέγοντας πως η γη ανήκει στο αφεντικό.
Διαπιστώσαμε λοιπόν τότε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν
ενσωματώσει πλήρως τη σκλαβιά τους. Και όταν αποκτούν την
ελευθερία τους, δεν ξέρουν τι να κάνουν, γιατί το μόνο που
γνωρίζουν είναι να υπακούν.
Αυτά που σας περιέγραψα, συνέβαιναν πριν από 100 χρόνια, ίσως
και παραπάνω, γιατί οι προπαππούδες μας -ο ένας είναι 125, 126
ετών περίπου, αφού έχει περάσει πάνω από χρόνος από τότε που
του πήραμε τη συνέντευξη- είναι εκείνοι που τα έζησαν και μας
τα αφηγήθηκαν.
Εμείς βλέπουμε ότι αυτή η κατάσταση συνεχίζεται. Πιστεύουμε
ότι έτσι είναι ο καπιταλισμός σήμερα. Θέλει να μετατρέψει τον
κόσμο σε τσιφλίκι. Αλλά τώρα είναι οι ιδιοκτήτες των
πολυεθνικών αυτοί που λένε: «πάω στη μεξικάνικη φυτεία μου», ή
ανάλογα με το κέφι τους, «πάω στη γουατεμαλέζα, την ονδουρανή»
και πάει λέγοντας.
Ο καπιταλισμός οργανώνεται ανάλογα με το συμφέρον του. Κι όπως
μας έλεγαν οι προπαππούδες μας, στη μια φυτεία μπορεί να
υπήρχαν τα πάντα -καφές, ζώα, καλαμπόκι, φασόλι- στην άλλη
τίποτε, ή μόνο ζαχαροκάλαμο, και σε μια τρίτη κάτι άλλο. Αυτή
την οργάνωση μας είχαν επιβάλλει οι τσιφλικάδες.

Δεν υπάρχει καλό αφεντικό. Είναι όλοι κακοί.
Αν και οι προπαππούδες μας, μας έλεγαν πως υπήρχαν κάποιοι που
ήταν καλοί -έτσι έλεγαν. Αλλά αν το αναλύσουμε, το σκεφτούμε,
το εξετάσουμε, εννοούσαν πως δεν υπήρχε ιδιαίτερη κακοποίηση,
πως ήταν καλοί δηλαδή, επειδή δεν τους μαστίγωναν. Αλλά δεν
ήταν απαλλαγμένοι από την εκμετάλλευση. Σε κάποια άλλα
τσιφλίκια βέβαια ασκούνταν και σωματική βία. Όχι μόνο σε
ξεθέωναν στη δουλειά, αλλά αν δεν τηρούσες τις εντολές τους,
σε μαστίγωναν.
Πιστεύουμε λοιπόν, πως τα ίδια πράγματα που βίωσαν οι
προπαππούδες μας θα ζήσουμε τώρα κι εμείς. Και τώρα δεν θα
συμβαίνουν μόνο στην ύπαιθρο αλλά και στην πόλη. Γιατί ο
καπιταλισμός δεν είναι ο ίδιος που ήταν πριν από 100 ή 200
χρόνια. Είναι διαφορετικός ο τρόπος εκμετάλλευσης και στον
κάμπο και στην πόλη. Και μπορεί να αλλάζει η μορφή της αλλά η
εκμετάλλευση παραμένει ίδια. Σαν ένα κλουβί που κάθε τρεις και
λίγο το βάφουν για να φαίνεται καινούργιο, το κλουβί όμως
παραμένει κλουβί.
Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν την ελευθερία τους, που
έχουν συνηθίσει να υπακούν και το μόνο που ζητούν είναι να
έρθει ένα άλλο αφεντικό, ένας άλλος διαχειριστής, που να μην
είναι τόσο καθίκι -να συνεχίσει, δηλαδή, να τους
εκμεταλλεύεται αλλά να μην τους κακομεταχειρίζεται.
Εμείς, λοιπόν, σε αυτό επικεντρώνουμε το βλέμμα μας, γιατί
είναι κάτι που έρχεται, έχει ήδη ξεκινήσει.
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αν υπάρχουν κι άλλοι, κι άλλες
που βλέπουν, σκέφτονται, συγκρίνουν με τον ίδιο τρόπο αυτό που
έρχεται.
Και τι σκοπεύουν να κάνουν αυτές οι αδερφές και αυτοί οι
αδερφοί; Θα συμβιβαστούν με μια αλλαγή διαχειριστή ή
αφεντικού, ή θέλουν την ελευθερία;
Αυτά είχα αναλάβει να σας εξηγήσω, ως απόρροια αυτού που

σκεφτόμαστε και βλέπουμε με τους συντρόφους και τις
συντρόφισσες, ως Ζαπατιστικός Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης.
***
Εξεγερμένος Υποδιοικητής Galeano:
Αυτό που εμείς βλέπουμε, λοιπόν, παγκοσμίως είναι μια
οικονομία ληστρική. Το καπιταλιστικό σύστημα προχωρά,
κατακτώντας εδάφη, καταστρέφοντας όσα περισσότερα μπορεί.
Παράλληλα, υπάρχει μια αποθέωση της κατανάλωσης. Ο
καπιταλισμός δεν φαίνεται να ανησυχεί πλέον για το ποιος θα
παράξει τα εμπορεύματα -γι’ αυτό υπάρχουν οι μηχανές.
Όμως μηχανήματα προορισμένα να καταναλώνουν, δεν υπάρχουν.
Στην πραγματικότητα, αυτή η αποθέωση της κατανάλωσης, κρύβει
μια βάναυση εκμετάλλευση και αιματηρή λεηλασία της
ανθρωπότητας, αθέατες στην αμεσότητα της σύγχρονης παραγωγής
εμπορευμάτων.
Η μηχανή που, αυτοματοποιημένη στο μέγιστο και χωρίς ανθρώπινη
συμμετοχή, παρασκευάζει ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή κινητά
τηλέφωνα, δεν στηρίζεται στην επιστημονική και τεχνολογική
πρόοδο αλλά στη λεηλασία των φυσικών πόρων (την απαραίτητη
καταστροφή/ερήμωση και ανοικοδόμηση/αναδιάταξη εδαφών) και
στην απάνθρωπη υποδούλωση χιλιάδων λιλιπούτειων, μικρών και
μεσαίων πυρήνων
δύναμης.

εκμετάλλευσης

της

ανθρώπινης

εργατικής

Η αγορά (αυτό το τεράστιο εμπορικό κέντρο) συμβάλλει σε αυτή
την καταναλωτική οφθαλμαπάτη: τα εμπορεύματα παρουσιάζονται
στον καταναλωτή ως «απαλλαγμένα» από την ανθρώπινη εργασία
(δηλαδή, από τη δική του εκμετάλλευση). Και ένα από τα
«πρακτικά» συνακόλουθα αυτού, είναι να προσφέρουν στον
καταναλωτή (πάντα εξατομικευμένο) την επιλογή να
«επαναστατήσει», επιλέγοντας τη μια ή την άλλη αγορά, το ένα ή
το άλλο είδος κατανάλωσης, ή να αρνηθεί κάποιο συγκεκριμένο.

Δεν θέλετε να τρώτε σαβούρα; Κανένα πρόβλημα, πωλούνται επίσης
βιολογικά προϊόντα διατροφής και μάλιστα σε τιμή υψηλότερη.
Δεν πίνετε τα γνωστά αναψυκτικά τύπου κόλα γιατί βλάπτουν την
υγεία; Κανένα πρόβλημα, η ίδια εταιρία διαθέτει στην αγορά και
εμφιαλωμένο νερό. Δεν θέλετε να καταναλώνετε σε μεγάλες
αλυσίδες σουπερμάρκετ; Κανένα πρόβλημα, η ίδια εταιρία
προμηθεύει και το μαγαζάκι της γωνίας. Και πάει λέγοντας.
Οργανώνουν λοιπόν την παγκόσμια κοινωνία, δίνοντας εμφανώς,
προτεραιότητα στην κατανάλωση, μεταξύ άλλων. Το σύστημα
λειτουργεί με αυτή την αντίφαση (μεταξύ άλλων): θέλει να
απαλλαγεί από την εργατική δύναμη γιατί η «χρήση» της
παρουσιάζει αρκετά προβλήματα (π.χ.: τείνει να οργανώνεται, να
διαμαρτύρεται, να κάνει απεργίες, σαμποτάζ στην παραγωγή, να
συμμαχεί με άλλους/ες), αλλά την ίδια στιγμή έχει ανάγκη από
αυτό το «ιδιαίτερο» εμπόρευμα για να καταναλώσει άλλα
εμπορεύματα.
Όσο κι αν στοχεύει το σύστημα στην «αυτοματοποίησή του», η
εκμετάλλευση της εργατικής του δύναμης είναι πολύ σημαντική.
Δεν έχει σημασία το εύρος της κατανάλωσης που δημιουργείται
στο περιθώριο της παραγωγικής διαδικασίας, ή ο βαθμός
επέκτασης της παραγωγικής αλυσίδας ούτως ώστε να δίνει την
εντύπωση («υποκρίνεται») ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι
απών: χωρίς το ουσιαστικό εμπόρευμα (την εργατική δύναμη)
είναι αδύνατος ο καπιταλισμός. Ένας καπιταλιστικός κόσμος
χωρίς εκμετάλλευση, όπου πρυτανεύει η κατανάλωση, είναι καλός
για την επιστημονική φαντασία, τα παραμύθια στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και τα νωχελικά όνειρα των θαυμαστών των
αυτοχείρων της αριστοκρατικής Αριστεράς.
Δεν είναι η ύπαρξη της εργασίας εκείνη που ορίζει τον
καπιταλισμό, αλλά ο χαρακτηρισμός της ικανότητας για εργασία
ως εμπόρευμα που πωλείται και αγοράζεται στην αγορά εργασίας.
Αυτό σημαίνει πως υπάρχει κάποιος που πουλά και κάποιος που
αγοράζει. Και το κυριότερο, πως υπάρχει κάποιος που έχει μια
μόνο επιλογή: να πουλήσει τον εαυτό του.

Η δυνατότητα αγοράς της εργατικής δύναμης παρέχεται από την
ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, διακίνησης και
κατανάλωσης. Στην ατομική ιδιοκτησία αυτών των μέσων βρίσκεται
ο ζωτικός πυρήνας του συστήματος. Πάνω σε αυτή την ταξική
διαίρεση (κατόχων και μη κατόχων των μέσων) και την απόκρυψή
της, έχουν κατασκευαστεί όλοι οι νομικοί και επικοινωνιακοί
φαρισαϊσμοί, καθώς και τα κυρίαρχα στοιχεία: η ιδιότητα του
πολίτη και η νομική ισότητα, το ποινικό και αστυνομικό
σύστημα, η εκλογική δημοκρατία και η ψυχαγωγία (τις οποίες
είναι όλο και πιο δύσκολο να ξεχωρίσουμε), οι νέες θρησκείες
και οι υποτιθέμενες ουδετερότητες των τεχνολογιών, των
κοινωνικών επιστημών και των τεχνών, η ελεύθερη πρόσβαση στην
αγορά και την κατανάλωση και οι βλακείες (περισσότερο ή
λιγότερο καλλιεργημένες) του τύπου «η αλλαγή βρίσκεται μέσα
μας», «καθείς είναι αρχιτέκτονας της μοίρας του», «κάνε το
καλύτερο δυνατό στη χειρότερη κατάσταση», «μην δίνεις στον
πεινασμένο ψάρι για να φάει, μάθε τον καλύτερα να ψαρεύει» (ή
πούλησέ του το καλάμι του ψαρέματος) και αυτό που είναι πολύ
της μόδας τελευταία, οι προσπάθειες «εξανθρωπισμού» του
καπιταλισμού, μετατρέποντάς τον σε καλό, λογικό, γενναιόδωρο,
light.
Αλλά η μηχανή θέλει κέρδη και είναι ακόρεστη. Δεν υπάρχει όριο
στην απληστία της. Και η δίψα για κέρδη δεν έχει ούτε ηθική
ούτε λογική. Αν πρέπει να σκοτώσει, σκοτώνει. Αν χρειάζεται να
καταστρέψει, καταστρέφει. Ακόμα και ολόκληρο τον κόσμο.
Το σύστημα προχωρά στην ανακατάκτηση του κόσμου. Δεν έχει
σημασία αυτό που καταστρέφεται, παραμένει ή περιττεύει: εφόσον
επιτυγχάνεται το μέγιστο κέρδος με τη μεγαλύτερη δυνατή
ταχύτητα, είναι αναλώσιμο. Η μηχανή επιστρέφει στις
γενεσιουργές της μεθόδους -γι’ αυτό σας συνιστούμε να
διαβάσετε την Πρωταρχική Συσσώρευση του Κεφαλαίου -, την
κατάκτηση νέων εδαφών μέσω της βίας και του πολέμου.
Σαν να άφησε ο καπιταλισμός ανολοκλήρωτο ένα κομμάτι της
κατάκτησης του κόσμου στον νεοφιλελευθερισμό, και τώρα πρέπει
να το αποτελειώσει. Καθώς το σύστημα αναπτύσσεται,

«ανακαλύπτει» την ύπαρξη νέων εμπορευμάτων τα οποία βρίσκονται
στα εδάφη των αυτόχθονων λαών: το νερό, η γη, ο αέρας, η
βιοποικιλότητα.
Ό,τι δεν έχει καταστραφεί ακόμα, βρίσκεται σε ιθαγενικό έδαφος
κι εκεί στρέφει τις βλέψεις του.
Όταν το σύστημα αναζητά (και κατακτά) νέες αγορές, δεν
στοχεύει μόνο στην κατανάλωση, στην αγοραπωλησία εμπορευμάτων.
Αναζητά και επιδιώκει, κυρίως, την κατάκτηση εδαφών και
πληθυσμών με σκοπό να τους απομυζήσει όσα περισσότερα μπορεί,
ανεξάρτητα αν, στο διάβα του, αφήσει, ως κληρονομιά και
αποτύπωμα, άγονη γη.
Όταν μια μεταλλευτική εταιρία εισβάλλει σε έδαφος των
ιθαγενών, με το άλλοθι της εξασφάλισης «πηγών απασχόλησης» για
τον «αυτόχθονα πληθυσμό» (μου φαίνεται πως έτσι μας
αποκαλούν), δεν του προσφέρει μόνο την οικονομική δυνατότητα
για την αγορά ενός καινούργιου κινητού μεγαλύτερης εμβέλειας.
Αποβάλλει, παράλληλα, ένα τμήμα του πληθυσμού και αφανίζει (με
όλη τη σημασία της
δραστηριοποιείται.
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Η «ανάπτυξη» και η «πρόοδος» που παρέχει το σύστημα,
υποκρύπτουν στην πραγματικότητα πως αφορούν τη δική του
ανάπτυξη και πρόοδο. Και το σημαντικότερο, αποσιωπά πως για να
επιτευχθούν, το τίμημα είναι ο θάνατος και η καταστροφή
πληθυσμών και εδαφών.
Έτσι θεμελιώνεται ο λεγόμενος «πολιτισμός»: αυτό που έχουν
ανάγκη οι ιθαγενείς λαοί είναι «να βγουν από τη φτώχεια»,
έχουν δηλαδή ανάγκη από χρήματα. Προσφέρονται λοιπόν «θέσεις
εργασίας», δηλαδή, εταιρίες που θα «προσλάβουν» (δηλαδή θα
εκμεταλλευτούν) τους «αβορίγινες» (μου φαίνεται πως έτσι μας
αποκαλούν).
«Εκπολιτισμός» μια ιθαγενούς κοινότητας σημαίνει τη μετατροπή
του πληθυσμού της σε έμμισθη εργατική δύναμη, δηλαδή, με
καταναλωτική ικανότητα. Γι’ αυτό, όλα τα κρατικά προγράμματα

θέτουν το ζήτημα «της ενσωμάτωσης του περιθωριοποιημένου
πληθυσμού στον πολιτισμό». Κατά συνέπεια, οι αυτόχθονες λαοί
παύουν να απαιτούν σεβασμό στους χρόνους και τους τρόπους ζωής
τους και διεκδικούν, «βοήθεια» για να «εντάξουν τα προϊόντα
τους στην αγορά» και να «εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας».
Εν ολίγοις: τη βελτιστοποίηση της φτώχειας.
Και λέγοντας «αυτόχθονες λαοί» δεν αναφερόμαστε μόνο στους
κακώς αποκαλούμενους «ιθαγενείς», αλλά σε όλους τους λαούς που
εξαρχής φρόντιζαν τα εδάφη τους, και σήμερα υπόκεινται σε
κατακτητικούς πολέμους -όπως ο κουρδικός λαός- και
εντάσσονται, δια της βίας, στα λεγόμενα Εθνικά Κράτη.
Η αποκαλούμενη «μορφή Έθνος» του Κράτους, γεννιέται με την
ανέλιξη του καπιταλισμού σε κυρίαρχο σύστημα. Το κεφάλαιο
χρειαζόταν προστασία και βοήθεια για την αύξησή του. Το Κράτος
ανέλαβε, λοιπόν, πέραν του βασικού του ρόλου (του
κατασταλτικού), και αυτόν του εγγυητή της ανάπτυξης. Φυσικά,
τότε, υποστήριζαν πως στόχος τους ήταν να ελέγξουν τη
βαρβαρότητα, να «εξορθολογήσουν» τις κοινωνικές σχέσεις και να
«κυβερνήσουν» για όλους. Να «μεσολαβήσουν» μεταξύ κυρίαρχων
και κυριαρχούμενων.
Η «ελευθερία» σήμαινε ελευθερία να αγοράζεις και να πουλάς (ή
να πουλιέσαι). Η «ισότητα» συνέβαλε στη συνοχή της κυριαρχίας,
ομογενοποιώντας. Και η «αδελφοσύνη», εντάξει, είμαστε όλοι
αδέλφια, το αφεντικό και ο εργαζόμενος, ο τσιφλικάς και ο
κολίγος, το θύμα και ο θύτης.
Στη συνέχεια, ισχυρίζονταν πως το Εθνικό Κράτος έπρεπε να
«ρυθμίσει» το σύστημα, να το προφυλάξει από τις υπερβολές του,
καθιστώντας το «δικαιότερο». Οι κρίσεις ήταν το αποτέλεσμα
βλαβών της μηχανής και το Κράτος (και ειδικότερα η κυβέρνηση)
ήταν ο αποτελεσματικός μηχανικός, έτοιμος πάντα να
επιδιορθώσει αυτές τις ατέλειες. Με τον καιρό αποδείχτηκε ότι
το Κράτος (και ειδικότερα η κυβέρνηση) αποτελούσαν μέρος του
προβλήματος και όχι της λύσης.

Αλλά οι βασικοί πυλώνες αυτού του Έθνους Κράτους (αστυνομία,
στρατός, γλώσσα, νόμισμα, δικαιϊκό σύστημα, έδαφος, κυβέρνηση,
πληθυσμός, σύνορα, εσωτερική αγορά, πολιτιστική ταυτότητα,
κλπ) σήμερα βρίσκονται σε κρίση: οι αστυνομίες δεν
προλαμβάνουν το έγκλημα, το διαπράττουν˙ οι στρατοί δεν
υπερασπίζονται τον πληθυσμό τον καταστέλλουν˙ οι «εθνικές
γλώσσες» δέχονται εισβολή και μεταβάλλονται (δηλαδή
κατακτώνται) από τη γλώσσα που κυριαρχεί στις συναλλαγές˙ τα
εθνικά νομίσματα αποτιμώνται με βάση την αξία των νομισμάτων
που ηγεμονεύουν στην παγκόσμια αγορά˙ τα εθνικά δικαιϊκά
συστήματα υποτάσσονται στους διεθνείς νόμους˙ τα εδάφη
επεκτείνονται και συρρικνώνονται (και κατακερματίζονται)
ανάλογα με τον νέο παγκόσμιο πόλεμο˙ οι θεμελιώδεις αποφάσεις
των εθνικών κυβερνήσεων υπόκεινται στις επιταγές του
χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου˙ η διαπερατότητα των συνόρων
ποικίλει (ανοιχτά για τη μετακίνηση κεφαλαίων και εμπορευμάτων
και κλειστά για τους ανθρώπους)˙ οι εθνικοί πληθυσμοί
«προσμειγνύονται» με εκείνους άλλων Κρατών και ούτω καθεξής.
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«ηπείρους» (δηλαδή: νέες αγορές για την εξαγωγή και την
κατανάλωση εμπορευμάτων), αντιμετωπίζει μια περίπλοκη (στη
σύνθεση, την έκταση και το βάθος της) κρίση που ο ίδιος
δημιούργησε με τη ληστρική του μανία.
Είναι ένας συνδυασμός κρίσεων:
Η μια είναι η περιβαλλοντική κρίση που πλήττει όλα τα μέρη του
κόσμου, επίσης απότοκος της καπιταλιστικής ανάπτυξης: οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εκβιομηχάνισης, της κατανάλωσης
και της λεηλασίας της φύσης είναι τέτοιες, που αλλοιώνουν
πλέον αυτόν που ως τώρα γνωρίζαμε ως «πλανήτη Γη». Ο
μετεωρίτης «καπιταλισμός» έπεσε και άλλαξε ριζικά την
επιφάνεια και τα έγκατα του τρίτου πλανήτη του ηλιακού
συστήματος.
Η άλλη είναι η μετανάστευση. Φτωχοποιούνται και καταστρέφονται
εδάφη ολόκληρα, υποχρεώνοντας τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν

προς αναζήτηση ζωής. Ο κατακτητικός πόλεμος, που ενυπάρχει
στην ίδια τη φύση του συστήματος, πλέον δεν καταλαμβάνει μόνο
εδάφη και τους πληθυσμούς τους. Εντάσσει τους δεύτερους στην
κατηγορία «σκουπίδια», «ερείπια», «συντρίμμια», που
προορίζονται είτε να πεθάνουν είτε να μεταναστεύσουν στον
«πολιτισμό» που, ας μη ξεχνάμε, πατά πάνω στην καταστροφή
«άλλων» πολιτισμών. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να
παράξουν ούτε να καταναλώσουν, περιττεύουν. Το λεγόμενο
«μεταναστευτικό φαινόμενο» δημιουργείται και τροφοδοτείται από
το σύστημα.
Μια ακόμα κρίση -σχετικά με την οποία συμφωνούμε με αρκετούς
αναλυτές από όλο τον κόσμο- είναι η εξάντληση των πόρων που
αποτελούν το καύσιμο για να κινηθεί η «μηχανή»: των
ενεργειακών. Η λεγόμενη τελική «κορύφωση», πχ., στα αποθέματα
πετρελαίου και άνθρακα, βρίσκεται ήδη πολύ κοντά. Αυτοί οι
ενεργειακοί πόροι εξαντλούνται, δεν επαρκούν, και για να
αναπληρωθούν θα πρέπει να περάσουν εκατομμύρια χρόνια. Η
προβλέψιμη και επικείμενη εξάντληση έχει ως αποτέλεσμα τα
εδάφη με αποθέματα ενεργειακών -ακόμα και περιορισμένα- να
θεωρούνται στρατηγικά. Η ανάπτυξη «εναλλακτικών» πηγών
ενέργειας προχωρά με υπερβολικά αργό ρυθμό για τον απλούστατο
λόγο ότι δεν είναι αποδοτική, δηλαδή, δεν καλύπτεται γρήγορα η
επένδυση.
Τα τρία αυτά στοιχεία αυτής της πολύπλοκης κρίσης υπονομεύουν
την ίδια την ύπαρξη του πλανήτη.
Πρόκειται για το τελικό στάδιο της κρίσης του καπιταλισμού;
Ούτε κατά διάνοια. Το σύστημα έχει αποδείξει πως είναι ικανό
όχι μόνο να ξεπερνά τις αντιφάσεις του αλλά και να λειτουργεί
με και μέσα από αυτές.
Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις κρίσεις που ο ίδιος ο
καπιταλισμός έχει προκαλέσει -στη μετανάστευση, στις φυσικές
καταστροφές, στην προσέγγιση των ορίων των αποθεμάτων των
βασικών ενεργειακών πόρων (στην περίπτωση αυτή του πετρελαίου
και του άνθρακα)- φαίνεται πως το σύστημα δοκιμάζει μια

αναδίπλωση προς τα μέσα, σαν μια αντιπαγκοσμιοποίηση, για να
μπορέσει να προστατευθεί από τον ίδιο τον εαυτό του, και
χρησιμοποιεί τη δεξιά πολιτική ως εγγυήτρια αυτής της
αναδίπλωσης.
Αυτή η φαινομενική αντίφαση του συστήματος θυμίζει ελατήριο
που συμπιέζεται για να επιμηκυνθεί αργότερα. Στην
πραγματικότητα, το σύστημα προετοιμάζεται για ένα πόλεμο.
Άλλης μορφής πόλεμο. Έναν ολοκληρωτικό: παντού, ακατάπαυστα
και με όλα τα μέσα.
Χτίζει τείχη νόμιμα, τείχη πολιτισμικά και τείχη υλικά, στην
προσπάθειά του να αμυνθεί απέναντι στη μετανάστευση που το
ίδιο προκάλεσε. Επιδιώκει τον επανασχεδιασμό του χάρτη του
κόσμου, των πόρων και των καταστροφών του -διασφαλίζοντας τη
λειτουργία του κεφαλαίου με τη διαχείριση των πρώτων και
προφυλάσσοντας τα κέντρα Εξουσίας από τις επιπτώσεις των
δεύτερων.
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πολλαπλασιάζονται, μέχρι να δημιουργηθεί ένα είδος
αρχιπελάγους των «από πάνω» όπου τα αφεντικά, οι κάτοχοι του
πλούτου, θα ζουν μέσα σε προστατευμένα «νησιά» και όλοι οι
υπόλοιποι θα βρισκόμαστε απ’ έξω. Ένα αρχιπέλαγος με άλλα
νησιά για τα αφεντικά και άλλα, διαφορετικά, για συγκεκριμένες
εργασίες -όπως τα τσιφλίκια. Και κάπου πολύ μακριά, τα χαμένα
νησιά για τους αναλώσιμους. Και στην ανοιχτή θάλασσα,
εκατομμύρια μαούνες να βολοδέρνουν από το ένα νησί στο άλλο,
αναζητώντας ένα αγκυροβόλι.
Επιστημονική φαντασία ζαπατιστικής παραγωγής; Γκουγκλάρετε
«Πλοίο Aquarius» και θα καταλάβετε την απόσταση που υπάρχει
ανάμεσα σε αυτό που περιγράφουμε και την πραγματικότητα. Πολλά
έθνη της Ευρώπης αρνήθηκαν τον ελλιμενισμό του Aquarius. Ο
λόγος; Το φονικό φορτίο που μετέφερε: εκατοντάδες μετανάστες
από χώρες που είτε «απελευθερώθηκαν» από τη Δύση μέσω πολέμων
κατοχής είτε κυβερνώνται από τυράννους με τις ευλογίες της
Δύσης.

Η «Δύση», το σύμβολο του πολιτισμού, όπως αυτοαποκαλείται,
πηγαίνει, καταστρέφει, αφανίζει, αναδιπλώνεται και κλείνει τις
πόρτες της, την ίδια στιγμή που το μεγάλο κεφάλαιο συνεχίζει
τις μπίζνες του: κατασκευάζοντας και πουλώντας, πρώτα τα όπλα
καταστροφής, και στη συνέχεια τον μηχανικό εξοπλισμό για την
ανοικοδόμηση.
Σε πολλά μέρη η αναδίπλωση αυτή στηρίζεται από την πολιτική
Δεξιά. Δηλαδή, τους «αποτελεσματικούς» διαχειριστές, εκείνους
που μπορούν να ελέγξουν την εργατιά και να εξασφαλίσουν τα
κέρδη του τσιφλικά… -κι ας είναι και κάποιοι, κάποιες, που
κλέβουν μερικά από τα δαμάλια και τους ταύρους- αλλά και να
«μαστιγώνουν» αφειδώς τον υποτακτικό πληθυσμό του.
Όσοι περισσεύουν: ή καταναλώνουν ή εξοντώνονται. Πρέπει να
εκτοπιστούν. Είναι -όπως λέμε εμείς- οι αναλώσιμοι. Δεν
μετρούν ούτε καν ως «παράπλευρα θύματα» σε αυτό τον πόλεμο.
Δεν είναι ότι κάτι αλλάζει. Έχει ήδη αλλάξει.
Και το παραλληλίζουμε με τους ιθαγενείς λαούς, γιατί εδώ και
πολύ καιρό, στο προηγούμενο στάδιο της καπιταλιστικής
ανάπτυξης, ήταν οι αγνοημένοι. Παλαιότερα, χρησιμοποιούσαμε το
παράδειγμα των ιθαγενών βρεφών, τα οποία ήταν τα αγέννητα,
γιατί έρχονταν στον κόσμο και πέθαιναν, περνώντας εντελώς
απαρατήρητα. Και αυτά τα αγέννητα κατοικούσαν σε αυτές τις
περιοχές, σε αυτά τα βουνά πχ. που, πριν, τους ήταν παντελώς
αδιάφορα. Οι καλές γαίες (οι «πεδιάδες», που λέμε εμείς) είχαν
καταληφθεί από τα τσιφλίκια, από τους μεγαλοϊδιοκτήτες, που
είχαν απωθήσει τους ιθαγενείς προς τα βουνά. Τώρα φαίνεται πως
σ’ αυτά τα βουνά υπάρχει πλούτος, υπάρχουν εμπορεύματα που
επιβουλεύεται το κεφάλαιο κι έτσι δεν θα απομείνει κανένα
μέρος για τους αυτόχθονες λαούς.
Ή αγωνίζονται και υπερασπίζονται, και μέχρι θανάτου ακόμα,
αυτά τα εδάφη, ή δεν τους μένει άλλη επιλογή. Γιατί δε θα
υπάρχει καράβι να τους περισυλλέξει όταν θα πλέουν, μες στην
αντάρα, στις θάλασσες και τις στεριές του κόσμου.

Ένας νέος πόλεμος κατάκτησης εκτυλίσσεται στα εδάφη των
ιθαγενών, και η σημαία του στρατού των εισβολέων μερικές φορές
φέρει και τα χρώματα της θεσμικής Αριστεράς.
Αυτή η αλλαγή στη λειτουργία της μηχανής που παρατηρείται στην
ύπαιθρο, ή στις «αγροτικές ζώνες» παρουσιάζεται και στις
πόλεις, ή τις «αστικές ζώνες», όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε
εύκολα ακόμα και με μια επιφανειακή ανάλυση. Οι μεγαλουπόλεις
αναδιοργανώθηκαν, ή βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία -κατόπιν
ή μεσούντος ενός ανελέητου πολέμου εναντίον των
περιθωριοποιημένων κατοίκων τους. Κάθε πόλη περιλαμβάνει
πολλές άλλες στο εσωτερικό της, όμως μόνο μια είναι η
κεντρική: αυτή του κεφαλαίου. Τα τείχη που την περιβάλλουν
αποτελούνται από νόμους, σχέδια αστικοποίησης, αστυνομίες και
ομάδες κρούσης.
Ολόκληρος

ο

κόσμος

κατακερματίζεται.

Τα

τείχη

πολλαπλασιάζονται. Η μηχανή προχωρά στον νέο της πόλεμο για
την κατάληψη εδαφών. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι
ανακαλύπτουν πως το νέο σπίτι που τους υποσχέθηκε ο
εκσυγχρονισμός δεν είναι παρά μια βάρκα στα ανοιχτά της
θάλασσας, η άκρη κάποιου δρόμου, ή ένα ασφυκτικά γεμάτο κέντρο
κράτησης για μετανάστες «χωρίς χαρτιά». Εκατομμύρια γυναίκες
μαθαίνουν ότι ο κόσμος είναι ένα γιγαντιαίο κυνηγετικό κλαμπ
όπου το θήραμα είναι εκείνες. Τα παιδιά μορφώνονται σαν
σεξουαλικά και εργατικά προϊόντα. Και η φύση, με τη ισορροπία
της στο κόκκινο, παραδίδει το λογαριασμό με τη μακρά λίστα των
χρεών που έχει συσσωρεύσει ο καπιταλισμός κατά τη διάρκεια της
σύντομης ιστορίας του ως κυρίαρχο σύστημα.
Φυσικά, λείπει ο λόγος των γυναικών που αγωνίζονται, των άλλων
[2] από τα κάτω (για τους οποίους, υπάρχει περιφρόνηση,
διώξεις και θάνατος, αντί για το γκλάμουρ των «μισοαποκαλύψεων» της σεξουαλικότητας των από πάνω), όσων
κοιμούνται στα λαϊκά προάστια και περνούν τη μέρα τους
δουλεύοντας στην πόλη του κεφαλαίου, των μεταναστών και
μεταναστριών που θυμούνται πως αυτό το τείχος δεν υπήρχε πάντα
εκεί, των συγγενών των εξαφανισμένων, δολοφονημένων και

φυλακισμένων που δεν ξεχνούν ούτε συγχωρούν, των αγροτικών
κοινοτήτων που αντιλαμβάνονται ότι εξαπατήθηκαν, των
ταυτοτήτων που ανακαλύπτουν τον εαυτό τους και αντικαθιστούν
τη ντροπή με περηφάνια και όλων των αναλώσιμων που
συνειδητοποιούν ότι το πεπρωμένο τους δεν χρειάζεται να είναι
η σκλαβιά, η λήθη ή ο ολέθριος θάνατος.
Γιατί η άλλη κρίση, που περνά απαρατήρητη, αφορά στην
επιτακτικότητα και τον πολλαπλασιασμό των εξεγέρσεων, των
οργανωμένων ανθρώπινων πυρήνων που προκαλούν όχι μόνο την
Εξουσία, αλλά και τη διεστραμμένη και απάνθρωπη λογική της. Με
ποικίλες ταυτότητες, δηλαδή, ιστορίες, αυτή η εισβολή
εμφανίζεται ως ανωμαλία του συστήματος. Αυτή η κρίση δεν μετρά
για τους νόμους των πιθανοτήτων. Οι πιθανότητες διατήρησης και
εμβάθυνσής της είναι ελάχιστες, σχεδόν εξωπραγματικές. Γι’
αυτό και δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς των από πάνω.
Η μηχανή δεν ανησυχεί για τις εξεγέρσεις. Είναι λίγοι, λίγες,
λίγοιες. Μόλις που φτάνουν τους 300.
***
Αυτή η θεώρηση του κόσμου, η δική μας, είναι, σίγουρα, ελλιπής
και, πολύ πιθανόν, εσφαλμένη. Αλλά έτσι βλέπουμε εμείς το
σύστημα παγκοσμίως. Και από αυτή την ανάλυση θα περάσουμε σε
αυτό που παρατηρούμε σε επίπεδο ηπείρου, εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό.

«300» – Μέρος 2ο:
ΜΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΩΣ ΠΙΣΩ ΑΥΛΗ, ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ, ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΣΚΕΨΗ ΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ, ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ,
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ
Από τον κόσμο περνάμε στην ήπειρο.
Ας στρέψουμε το βλέμμα μας προς τα πάνω…
Βλέπουμε τα παραδείγματα του Εκουαδόρ, της Βραζιλίας και της
Αργεντινής, όπου οι υποτιθέμενες προοδευτικές κυβερνήσεις όχι
μόνο απομακρύνονται, αλλά και διώκονται ποινικά, ενώ τη θέση
τους καταλαμβάνουν άλλοι που έχουν εκπαιδευτεί να γίνουν
καλοί, δηλαδή υπάκουοι στο κεφάλαιο, διαχειριστές (αν και, ας
είμαστε δίκαιοι, ακόμα και στον κυνισμό τους είναι αρκετά
άγαρμποι) που θα αναλάβουν τη νέα αναδιάταξη του παγκόσμιου
τσιφλικιού. Διαχειριστές όπως ο Temer στη Βραζιλία, ο Macri
στην Αργεντινή και στο Εκουαδόρ, εκείνος που υποτίθεται πως
ήταν καλός -αφού είχε επιλεγεί από τον τώρα διωκόμενο Correa
(τον ηγέτη της «επανάστασης των πολιτών», «τον αριστερό»,
σύμφωνα με το μάρκετινγκ της προοδευτικής διανόησης) και που
τώρα αποδεικνύεται πως ανήκει στη Δεξιά, για τον Lenin Moreno
μιλάω -παραδόξως ονομάζεται και Lenin.
Υπό την επιτήρηση του Κράτους που έχει καταστεί σε αστυνόμο
της περιοχής -Κολομβία- εκτοξεύουν απειλές, αποσταθεροποιούν

και σχεδιάζουν προκλήσεις που θα αποτελέσουν το έναυσμα για
μια επικείμενη εισβολή των «ειρηνευτικών δυνάμεων» σε ολόκληρη
τη Νότια Αμερική, η οποία επιστρέφει στους βίαιους καιρούς της
Αποικιοκρατίας, τώρα με τη μορφή ενός «νέου» εξορυκτισμού, που
στην πραγματικότητα είναι η παλιά λεηλασία των φυσικών πόρων
που χαρακτηρίζονται ως «πρώτες ύλες», και η οποία στηρίζεται
και προωθείται από τις προοδευτικές κυβερνήσεις της περιοχής
ως «αριστερός εξορυκτισμός». Υποτίθεται πως είναι κάτι σαν
αριστερός καπιταλισμός ή καπιταλιστική αριστερά ή ποιος ξέρει
τι άλλο, καταστρέφει, δηλαδή, και λεηλατεί με τον ίδιο τρόπο,
αλλά πλέον για «καλό σκοπό» (;).
Οποιαδήποτε κριτική ή κίνημα αντίθετο στον αφανισμό των εδαφών
των αυτόχθονων χαρακτηρίζεται ως «υποκινούμενο από την
Κυριαρχία», «καθοδηγούμενο από τη Δεξιά» και άλλα ισοδύναμα
του «πρόκειται για συνωμοσία της μαφίας της Εξουσίας».
Εν ολίγοις, στην ήπειρο, η «πίσω αυλή»
εκτείνεται μέχρι το Ακρωτήρι Χορν.

του

Κεφαλαίου

Αλλά αν στρέψουμε προς τα κάτω το βλέμμα μας…
Βλέπουμε εξεγέρσεις και αντιστάσεις, πρωτίστως των ιθαγενών
λαών. Θα ήταν άδικο να προσπαθήσω να τους κατονομάσω όλους,
γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να παραλείψω κάποιους. Αλλά η
ταυτότητά τους αναδεικνύεται στον αγώνα τους. Εκεί όπου η
ληστρική επέλαση της μηχανής συναντά αντίσταση, η εξέγερση
φορά νέα -αλλά και τόσο αρχαία- χρώματα και μιλά γλώσσες
«περίεργες».
Η υφαρπαγή, η οποία με τη σειρά της μεταμφιέζεται σε ενοικίαση
της γης, προσπαθεί να επιβάλλει την κερδοσκοπική λογική της σε
όλους όσους έχουν μάνα τους τη γη.
Αυτές οι αντιστάσεις πλαισιώνονται από ομάδες, συλλογικότητες
και οργανώσεις που, χωρίς να είναι καθαρά ιθαγενικές,
μοιράζονται με τους ιθαγενείς τη δέσμευση και τον προορισμό,
δηλαδή, την καρδιά. Και γι’ αυτό, υφίστανται συκοφαντίες,
διώξεις, φυλακίσεις και, ουκ ολίγες φορές, τον θάνατο.

Για τη μηχανή, οι αυτόχθονες είναι αντικείμενα -ανίκανοι να
σκεφτούν, να αισθανθούν και να αποφασίσουν. Γι’ αυτό είναι
οικεία στην αυτοματοποιημένη λογική της η σκέψη πως αυτές οι
ομάδες στην πραγματικότητα «κατευθύνουν», «χρησιμοποιούν» και
«παραπλανούν» αυτά τα «αντικείμενα» (τους ιθαγενείς) που
αρνούνται να αγκαλιάσουν την ιδέα πως τα πάντα είναι
εμπόρευμα. Τα πάντα, ακόμα και η ιστορία, η γλώσσα, η
κουλτούρα τους.
Για το σύστημα, το πεπρωμένο των ιθαγενών βρίσκεται στα
μουσεία, στις ειδικότητες της ανθρωπολογίας, στις αγορές ειδών
χειροτεχνίας και στην εικόνα με το απλωμένο χέρι που
ζητιανεύει.
Θα πρέπει να είναι απελπιστικός, για τους θεωρητικούς και
δικηγόρους της μηχανής, αυτός ο αναλφαβητισμός που δεν
καταλαβαίνει τις λέξεις: «κατανάλωση», «κέρδος», «πρόοδος»,
«τάξη», «εκσυγχρονισμός», «κομφορμισμός», «αγοραπωλησία»,
«υποταγή», «παράδοση». Για την κατάρτιση αυτών των απρόθυμων
να εκπολιτιστούν, επιστρατεύουν τα προγράμματα παροχών που
προκαλούν διχασμό και συγκρούσεις, τα κάγκελα της φυλακής, το
μολύβι και την εξαφάνιση. Και σίγουρα, υπάρχουν εκείνοι που
ξεπουλιούνται και παραδίδουν τους δικούς τους ανθρώπους στα
χέρια του εκτελεστή, υπάρχουν όμως και οι κοινότητες που
συνεχίζουν ακλόνητες την εξέγερση γιατί ξέρουν ότι γεννήθηκαν
για να ζήσουν και ότι αυτές οι υποσχέσεις για «πρόοδο» κρύβουν
τον χειρότερο θάνατο: τον θάνατο της λήθης.
Προχωράμε στην Κεντρική Αμερική (όπου στη Νικαράγουα
ξαναζωντανεύει ο Σαίξπηρ, και το ζεύγος Macbeth, Daniel και
Rosario αναρωτιούνται «Ποιος να φανταζόταν ότι ο γέρος (ο
Santino [3]) θα είχε ακόμα τόσο αίμα μέσα του;» προσπαθώντας
μάταια να σκουπίσουν τα χέρια τους σε μια μαυροκόκκινη
σημαία), που αρχίζει να μετατρέπεται, από ένα έδαφος
λησμονημένο (ύστερα από μια ανελέητη λεηλασία) σε πρόβλημα για
το μεγάλο κεφάλαιο ως βασικός προμηθευτής και εφαλτήριο
μεταναστών. Αυτό σημαίνει πως το Μεξικό, και συγκεκριμένα το
νοτιοανατολικό Μεξικό, αναλαμβάνει τον ρόλο του τείχους.

Αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε το Μεξικό στην Κεντρική Αμερική
γιατί η ιστορία του το καλεί στην Λατινική Αμερική και, ακόμα
και στους παγκόσμιους χάρτες, η Κεντρική Αμερική είναι ο
τεντωμένος βραχίονας εκείνων που είναι αδέλφια στον πόνο και
την οργή.
Αλλά για τις διάφορες κυβερνήσεις, που υπέστη και συνεχίζει να
υπομένει αυτή η χώρα, και την πολιτική της τάξη, η ξένη
προοπτική τους ωθεί να θαυμάζουν, να αντιγράφουν, να υπηρετούν
και να εξασφαλίζουν «την προσάρτηση των λαών της Αμερικής μας
στον άστατο και βίαιο Βορρά που τους περιφρονεί» (José Martí,
«Γράμμα στον Manuel Mercado», 18 Μαΐου 1895).
Όταν ο Donald Trump δηλώνει πως θέλει να κατασκευάσει τείχος,
όλοι σκέφτονται τον ποταμό Río Bravo, το κεφάλαιο όμως
αναφέρεται στους ποταμούς Suchiate [4], Usumancita [5] και
Hondo [6]. Στην πραγματικότητα το τείχος βρίσκεται μέσα στο
Μεξικό προκειμένου να ανακόψει τους μετανάστες που έρχονται
από την Κεντρική Αμερική. Ίσως αυτό μας βοηθήσει να
καταλάβουμε γιατί ο Donald Trump την 1η Ιουλίου έσπευσε να
χαιρετίσει τη νίκη του Juanito Trump [7], στις εκλογές του
Μεξικού.
Ένα τείχος αποκτά νόημα μόνο όταν αντιτάσσεται σε «κάτι». Όλα
τα τείχη ανεγείρονται ενάντια σε αυτό το «κάτι».
Θέλετε να το πείτε ζόμπι, εξωγήινοι, εγκληματίες, μετανάστες,
«χωρίς χαρτιά», παράνομοι, ξένοι. Τα τείχη μοιάζουν με την
πόρτα και τα παράθυρα ενός σπιτιού που είναι ερμητικά κλειστά
προκειμένου αυτό να προστατευθεί από το ξένο, το περίεργο, το
alien, που η διαφορετικότητά του φέρει την υπόσχεση της
τελικής αποκάλυψης. Μια από τις ρίζες της λέξης «εθνοτική
ομάδα» παραπέμπει στο «ξένοι».
Σύμφωνα με τα σχέδια του κεφαλαίου, το τείχος ενάντια στη
Λατινική Αμερική θα έχει τη μορφή του ανέφικτου κέρατος της
Αμάλθειας και θα ονομάζεται «Μεξικό».
Όπως

είπαμε

το

πρώτο

τμήμα

του

τείχους

του

Trump

θα

κατασκευαστεί στη νοτιοανατολική
Γραφείο Μετανάστευσης θα συνεχίσει
της Border Patrol. Η Γουατεμάλα και
στάση πριν την είσοδο στο τελωνείο
καθιστά το νοτιοανατολικό Μεξικό σε
για κατάκτηση και διαχείριση.

περιφέρεια. Το «εθνικό»
να λειτουργεί ως υπάλληλος
η Μπελίζ είναι η τελευταία
της Βόρειας Αμερικής. Αυτό
μια από τις προτεραιότητες

Για τον λόγο αυτόν, στα νέα «γεωπολιτικά» σχέδια, προβλέπεται
η δημιουργία ενός «μαξιλαριού», ενός «αμορτισέρ», ενός φίλτρου
που θα μειώνει δραστικά τη μετανάστευση. Έτσι, για την
ανακούφιση από τον εφιάλτη του κεφαλαίου προσφέρεται ένα
πλασέμπο: μια ορδή ζόμπι (δηλαδή, μεταναστών) στη βάση των
τειχών του, που απειλούν τον τρόπο ζωής και «χαράσσουν», πάνω
στην αδιάφορη επιφάνεια από σίδερο και μπετόν, το γκράφιτι που
υπενθυμίζει με έμφαση:
«Η ευημερία σου έχει χτιστεί πάνω στη δική μου δυστυχία».
***
Σε

αυτή

τη

χώρα,

που

επίσης

ονομάζεται

«Μεξικανική

Δημοκρατία», οι προηγούμενες ομοσπονδιακές εκλογές κατάφεραν
να αποκρύψουν… προς στιγμήν την πραγματικότητα: την οικονομική
κρίση, την κοινωνική αποσύνθεση (με τη μακρά αλυσίδα των
γυναικοκτονιών) και την ενίσχυση (παρά τα υποτιθέμενα
«θανατηφόρα χτυπήματα» στα καρτέλ των ναρκωτικών) των
παράλληλων (ή άρρηκτα συνδεδεμένων με το Εθνικό) Κρατών του
ονομαζόμενου «οργανωμένου εγκλήματος». Αν και μόνο για λίγο,
οι δολοφονίες, οι απαγωγές και οι εξαφανίσεις γυναικών όλων
των ηλικιών πέρασαν σε δεύτερο πλάνο, όπως και η φτώχεια και η
ανεργία. Αλλά, τώρα που καταλάγιασε πια ο ενθουσιασμός για το
εκλογικό αποτέλεσμα, η πραγματικότητα επιστρέφει λέγοντας
«είμαι εδώ, λείπει η ψήφος… και το δρεπάνι μου».
Για τη φρίκη που μετέτρεψε το Μεξικό σε νεκροταφείο, σε
προθάλαμο της κόλασης, σε μη-τόπο, τις εξαφανίσεις, δεν θα
πούμε πολλά. Αρκεί να παρακολουθήσετε τα ΜΜΕ για να αποκτήσετε
έστω και μια αμυδρή ιδέα. Μια βαθύτερη περιγραφή, ανάλυση και

εκτίμηση μπορείτε να βρείτε στις τοποθετήσεις των Jacobo
Dayán, Mónica Meltis, Irene Tello Arista, Daniela Rea, Marcela
Turati, Ximena Antillón, Mariana Mora, Edith Escareño,
Mauricio González González και John Gibler, από το σπορείο του
φετινού Απρίλη, «Βλέμματα, Ακούσματα και Λόγια: Απαγορεύεται η
σκέψη;» που πραγματοποιήθηκε στο CIDECI του San Cristóbal de
las Casas της Chiapas, καθώς και στα κείμενα, τα ρεπορτάζ και
τις στήλες τους. Αλλά ακόμα κι έτσι, είναι άλλο να διαβάζεις
και να ακούς για την καθημερινή φρίκη και τελείως διαφορετικό
να τη βιώνεις ως καθημερινότητα.
Το μεγάλο κεφάλαιο δεν ενδιαφέρεται για τις εξαφανίσεις, τις
απαγωγές και τις γυναικοκτονίες. Νοιάζεται μόνο για την
ασφάλεια τη δική ΤΟΥ και των προγραμμάτων ΤΟΥ. Η διαφθορά το
ενοχλεί μόνο όταν περιορίζει το κέρδος του. Αυτός είναι ο
λόγος που του παρουσιάζονται ως εξής: «Εγώ θα γίνω ένας καλός
διαχειριστής, θα διατηρώ ήσυχους και ευχαριστημένους τους
εργάτες, θα αποκτήσεις ξανά την ασφάλεια που σου στέρησαν οι
προηγούμενες κυβερνήσεις, θα κερδίσεις όσα θέλεις κι εγώ δεν
πρόκειται να σου κλέψω τίποτε».
Το σύστημα εξακολουθεί να ενοχλείται από ένα πράγμα, κι αυτό
είναι το Εθνικό Κράτος. Θα του αναθέτει λοιπόν όλο και
περισσότερο το μοναδικό καθήκον για το οποίο γεννήθηκε
οποιοδήποτε Κράτος: τη δια της βίας διασφάλιση της σχέσης
μεταξύ κυρίαρχων και κυριαρχούμενων.
Τα αναπτυξιακά σχέδια των νέων κυβερνήσεων σε οποιοδήποτε
μέρος του κόσμου δεν είναι παρά κηρύξεις ιδιωτικού πολέμου στα
εδάφη, όπου αυτά θα εφαρμοστούν.
Αν δεν αναλώνονταν σε μια κενή φλυαρία, θα έλεγαν ότι
προτείνουν άγονη γη και έρημο. Παράλληλα, βέβαια, χτίζουν το
άλλοθι ώστε να μην αναλάβουν την ευθύνη γι’ αυτή την
καταστροφή: «σε αφανίσαμε, αλλά ήταν για το καλό όλων».
***
Έκανα λάθος. Είχαμε προβλέψει πως επρόκειτο να γίνει εκλογική

νοθεία (έγινε αλλά υπό άλλη έννοια). Είχαμε προβλέψει πως ο
López Obrador θα κέρδιζε, αλλά πιστεύαμε ότι το σύστημα θα του
στερούσε το θρίαμβο με τεχνάσματα. Σκεφτόμασταν, λοιπόν, τις
επιλογές που θα είχε το σύστημα μετά από αυτή τη νοθεία.
Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, δεν τους ανησυχούσε ένα ακόμα
σκάνδαλο˙ είχαν ήδη επιβιώσει από αυτό του Λευκού Οίκου [8],
της Ayotzinapa, της Αριστοτεχνικής Απάτης [9], της διαφθοράς
των πολιτειακών κυβερνήσεων, έτσι λοιπόν ένα ακόμα για νοθεία
δεν θα έκανε τη διαφορά. Θεωρήσαμε ότι το σύστημα θα
αντιμετώπιζε το δίλημμα να επιλέξει μεταξύ του Meade [10] και
του Anaya [11], διαλέγοντας εκείνον που θα ήταν περισσότερο
δεξιός, αποτελεσματικός για τα σχέδιά τους και καλύτερος
διαχειριστής.
Οι δυνατότητες του τότε υποψηφίου, που επρόκειτο να
εξαπατηθεί, για μια σταθερή και ριζοσπαστική αντίσταση ήταν
ελάχιστες, οπότε δεν θα υπήρχε κανένας κίνδυνος για το
σύστημα. Οι διαμαρτυρίες ωστόσο θα ήταν αναπόφευκτες. Σας ζητώ
συγνώμη λοιπόν, γιατί αργήσαμε να καλέσουμε συνέλευση των
δικτύων, θεωρώντας πως επρόκειτο να γίνουν διαμαρτυρίες,
αποκλεισμοί δρόμων και τα συναφή, και ίσως να κολλάγατε
οπουδήποτε στη διαδρομή. Γι’ αυτό και η καθυστέρηση, συγνώμη.
Εμείς οι ζαπατίστας, πάντα προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο,
οπότε είτε συμβεί είτε όχι είμαστε έτσι κι αλλιώς έτοιμοι.
Σήμερα λοιπόν σκεφτόμαστε ότι τελικά δεν κάναμε λάθος, ότι
στην πραγματικότητα το σύστημα επέλεξε, μεταξύ των τεσσάρων
υποψηφίων, τον πιο χρήσιμο, τον κύριο López Obrador. Και
ανάμεσα στις αποδείξεις αγάπης αυτού του κυρίου προς το μεγάλο
κεφάλαιο, δηλαδή τον τσιφλικά, είναι και η παράδοση των εδαφών
των αυτόχθονων λαών. Τα προγράμματα που προορίζονται για το
νοτιοανατολικό Μεξικό, για τον Ισθμό, τις πολιτείες Chiapas,
Tabasco, Yucatán και Campeche -για να αναφέρουμε κάποια- είναι
στην πραγματικότητα σχέδια υφαρπαγής.
Το βασικό που απασχολεί μια απερχόμενη κυβέρνηση είναι η
ατιμωρησία και όχι τα ποσοστά δημοτικότητάς της. Η κυβερνητική

«ψήφος» λοιπόν έπρεπε να κατευθυνθεί στο άτομο που θα της
εγγυούνταν πως δεν θα διωχθεί ποινικά. Ότι η νέα κυβέρνηση δεν
είναι απαραίτητο να προσφύγει σε μέσα όπως η εξορία ή η φυλακή
για να νομιμοποιηθεί. Ο νέος διαχειριστής έπρεπε να υποσχεθεί
(και να αποδείξει) πως δεν θα ποινικοποιήσει τον προηγούμενο.
Αλλά μην νομίζετε πως η καινούργια κυβέρνηση θα μοιάζει με
οποιονδήποτε άλλο διαχειριστή. Μαζί της φέρει τη «νέα» μια και
μοναδική σκέψη.
Υπάρχει ένα νέο είδος θρησκείας που κυοφορείται. Σαν να μην
είναι πλέον αρκετή η θρησκεία της αγοράς, που ξεπροβάλλει
παντού όπου οι κυβερνήσεις της Δεξιάς καταλαμβάνουν την
εξουσία, επιβάλλεται και ένα είδος νέας ηθικής με το ποσοτικό
επιχείρημα (του αριθμού των ψήφων) να επιτίθεται στο
επιστημονικό έργο, στην τέχνη και στον κοινωνικό αγώνα.
Οι αγώνες που διεξάγονται δεν αφορούν πια κάποια διεκδίκηση.
Υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί αγώνες. Για να το τοποθετήσω
στη γλώσσα που καταλαβαίνουν: έχουμε τους καλούς αγώνες και
τους άλλους που εξυπηρετούν τη μαφία της εξουσίας˙ την «ορθή»
τέχνη και την τέχνη που υπηρετεί τη μαφία της εξουσίας˙ το
«σωστό» επιστημονικό έργο και εκείνο που υπηρετεί τη μαφία της
εξουσίας. Ό,τι δεν καθοδηγείται από τη νέα μια και μοναδική
σκέψη που τυποποιείται, ανήκει στο στρατόπεδο του εχθρού. Και
η πίστη, ή η νέα πίστη που κυοφορείται σήμερα, χρειάζεται από
τη μια μεριά έναν εκλεκτό, και από την άλλη μια μάζα που θα
τον ακολουθεί.
Αυτό που έχει συμβεί παλιότερα σε άλλες περιόδους της
παγκόσμιας ιστορίας, θα αρχίσει τώρα να συμβαίνει κι εδώ. Γι’
αυτό οι όποιες κριτικές και παρατηρήσεις που θα κάνετε εσείς ή
θα κάνουμε εμείς, δεν θα απαντώνται με επιχειρήματα αλλά με
κατηγορίες του τύπου: είσαστε αγενείς ή ζηλεύετε.
Δεν αμφιβάλλουμε πως υπάρχουν άνθρωποι που πίστεψαν,
ειλικρινά, πως η αλλαγή που τους υποσχέθηκαν, εκτός από
ανέξοδη (το μόνο που χρειαζόταν να κάνουν ήταν να σταυρώσουν

ένα ψηφοδέλτιο), ήταν πραγματική ή
τους ενοχλεί το γεγονός ότι, στο
επαναλαμβάνονται τα ονόματα των
παρελθόντος, καίτοι τώρα δείχνουν
κερασιού [12].

«αληθινή». Θα έπρεπε να
πανόραμα των από πάνω,
ίδιων εγκληματιών του
προτίμηση στο χρώμα του

Αλλά η έφεση των δεξιών της νέας κυβερνητικής ομάδας είναι
εμφανής. Και το «πνευματικό» και κοινωνικό τους περιβάλλον
επικαλείται ανερυθρίαστα την αυταρχική τους τάση. Το σενάριο
το οποίο είχαμε περιγράψει πριν από 13 χρόνια, το 2005,
ακολουθείται κατά γράμμα. Όποιος ήταν ποταπός στην ήττα θα
είναι και στη νίκη. Το να λέμε ότι η επερχόμενη κυβέρνηση
είναι είτε αριστερή είτε προοδευτική δεν είναι παρά δυσφήμιση.
Είχαμε χρησιμοποιήσει, τότε, την παρομοίωση του αυγού του
φιδιού. Υπάρχει μια ταινία του Ingmar Bergman με αυτό τον
τίτλο. Σε μια σκηνή της, ένας γιατρός (που, παρεμπιπτόντως,
τον υποδυόταν ο ηθοποιός του Kung Fu, David Carradine) εξηγεί
πως αυτά που συνέβαιναν στη Γερμανία, τότε -προτού αυτή
εξελιχθεί σε φασιστική- μοιάζουν με το αυγό του φιδιού: αν το
κρατάς κόντρα στο φως μπορείς να δεις τι υπάρχει στο εσωτερικό
του. Κι εμείς τότε βλέπαμε, αυτό που συμβαίνει σήμερα.
Ξέρετε πως όλη η προσπάθεια του Κόμματος MORENA (Κίνημα για
την Εθνική Αναγέννηση) και του López Obrador και της ομάδας
του, από την 1η Ιουλίου, επικεντρώνεται, στο να κερδίσει την
εύνοια της άρχουσας τάξης και του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν
υπάρχει καμία ένδειξη (και κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για
εξαπάτηση) πως πρόκειται για μια προοδευτική κυβέρνηση, καμία.
Τα σημαντικότερα προγράμματά της πρόκειται να καταστρέψουν τα
εδάφη των αυτόχθονων λαών: το ένα εκατομμύριο εκτάρια στη
Lacandona [13], το Τραίνο Maya [14] ή τον διάδρομο του Ισθμού
[15], μεταξύ άλλων. Η ειλικρινής συναισθηματική του ταύτιση με
την κυβέρνηση του Donald Trump έχει ήδη ομολογηθεί δημοσίως.
Αυτός ο «μήνας του μέλιτος» του με τους επιχειρηματίες και τα
μεγάλα κεφάλαια ενσαρκώνεται στα πρόσωπα που θα καταλάβουν τις
κύριες θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο και στα σχέδιά τους για
τον «τέταρτο μετασχηματισμό» [16].

Είναι ξεκάθαρο, πιστεύουμε, πως η ικανοποίηση της Εξουσίας και
του Χρήματος για τον «θρίαμβο» του López Obrador, υπερβαίνει
την απλή αναγνώριση. Στο μεγάλο κεφάλαιο επικρατεί πραγματικός
ενθουσιασμός για τις ευκαιρίες κατάκτησης που παρουσιάζονται
με το πρόγραμμα της κυβέρνησης του López Obrador.
Υπάρχουν στη διάθεσή μας κάποια εξακριβωμένα στοιχεία αλλά και
πολλά κουτσομπολιά (τα οποία είναι αδύνατο να επαληθευτούν)
σχετικά με τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας
εκλογικής διαδικασίας. Δεν πρόκειται να τα αποκαλύψουμε γιατί
από αυτά θα μπορούσε κάποιος να οδηγηθεί στο συμπέρασμα πως
υπήρξε νοθεία, και το τελευταίο που θέλουμε είναι να χαλάσει
αυτή η ευφορία που κατακλύζει τα «30 εκατομμύρια».
Αλλά αυτό που κανείς δεν ήθελε να σχολιάσει ήταν ότι υπήρξε
ένα είδος «προαναγγελίας από τα μίντια», όπως είχε συμβεί και
στις προηγούμενες εκλογές (με την επικράτηση του Calderón και
του Peña Nieto).
Με άλλα λόγια, δεν ήταν οι «θεσμοί» εκείνοι οι οποίοι
ανακοίνωσαν το όνομα του νικητή, αλλά τα ΜΜΕ.
Όταν ξεκινούσε σχεδόν η καταμέτρηση από το Πρόγραμμα των
Προκαταρκτικών Εκλογικών Αποτελεσμάτων (PREP), τα τηλεοπτικά
κανάλια Televisa και TvAzteca είχαν ήδη μεταδώσει το όνομα του
νικητή. Λίγα λεπτά αργότερα, και με λιγότερο από το 1% των
ψήφων καταμετρημένο, ερχόταν η υποστήριξη των Meade, Anaya και
Calderona [17]. Μετά από κάποιες ώρες, ο «σύντροφος» Trump
χαιρέτιζε τη νίκη του AMLO ενώ το ξημέρωμα της επομένης, ο,
όχι πια ακατανόμαστος, Carlos Salinas de Gortari, προσέθετε
και τα δικά του συγχαρητήρια. Πριν καν γίνουν γνωστά τα
επίσημα αποτελέσματα, ξεκινά το χειροφίλημα που το PRI έχει
αναγάγει σε εθνική κληρονομιά. Και το Εθνικό Εκλογικό
Ινστιτούτο να εκπληρώνει τον ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε:
αυτόν του κομπάρσου της «εκλογικής δημοκρατίας». Οι υπεύθυνοι
για την εκλογική διαδικασία «θεσμοί» περιορίστηκαν να
ακολουθήσουν τη μιντιακή χιονοστιβάδα.

Η προοδευτική διανόηση που, αν δεν αφορούσε τον αρχηγό της θα
το είχε καταγγείλει ως «μιντιακό πραξικόπημα», τώρα
προσυπογράφει εντελώς κυνικά, το «έγινε όπως έγινε»:
«κερδίσαμε, το πώς δεν έχει πια καμία σημασία». Το θέμα είναι
ότι τα πάντα δείχνουν πως το αποτέλεσμα είχε συζητηθεί και
προσυμφωνηθεί μακράν των καλπών και του εκλογικού ημερολογίου.
Αλλά πλέον όλα αυτά είναι εντελώς ασήμαντα, ο μεγάλος νικητής
αποφάσισε: «Habemus Διαχειριστή, ας προχωρήσουν οι μπίζνες».
Αυτή η νέα μια και μοναδική σκέψη αντικαθιστά το επιχείρημα
της λογικής με το ποσοτικό: «30 εκατομμύρια δεν είναι δυνατό
να κάνουν λάθος», αυτό που είχε χρησιμοποιήσει εκείνος ο πάτερ
-δεν θυμάμαι το όνομά του, Solaline; αυτός (συγνώμη αλλά ποτέ
δεν προφέρω σωστά το όνομά του και ο SubMoi πάντα με
διορθώνει)- και το ακούμε διαρκώς: «γιατί εναντιώνεστε στα 30
εκατομμύρια; Εσείς είστε δεν είστε 300 και όχι μόνο. Είστε
βρώμικοι, άσχημοι, κακοί και αγροίκοι». Καλά, αυτοί οι
χαρακτηρισμοί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρονται σε
σας, εγώ είμαι μόνο αγροίκος.
Με αυτή τη νέα μορφή πίστεως (απέναντι στην οποία εμείς
επιμένουμε ότι η ψήφος που πραγματικά αξίζει, η ψήφος της
πραγματικότητας, απουσιάζει) είναι σαν να αρχίζει η λογική της
ποσότητας να επικρατεί της ανάλυσης και της λογικής των
επιχειρημάτων στο συλλογικό φαντασιακό.
Και η ιστορία ξαναγράφεται και εμφανίζεται ως νέα επίσημη
Ιστορία, όπου όλα τα κοινωνικά και πολιτικά κινήματα του
παρελθόντος στην πραγματικότητα αποσκοπούσαν στην ανάδειξη του
López Obrador στην προεδρία. Διαβάσαμε ήδη πως το κίνημα του
’68 δεν ήταν παρά το προοίμιο του «τέλους των καιρών», 50
χρόνια μετά. Διαβάσαμε ήδη ότι εξαγνίζονται λοιπόν ο Manuel
Bartlett [18] και παρεμφερείς εγκληματίες γιατί βρίσκονται στο
πλευρό του νικητή. Διαβάσαμε ήδη ότι ο Alfonso Romo [19] είναι
ένας έντιμος επιχειρηματίας και το μόνο που τον ενδιαφέρει
είναι να βοηθήσει τον πλησίον του.
Διαβάσαμε ότι, εκείνοι που μέχρι χθες ανήκαν στο PRI, στο PAN,

στο PRD, στο Πράσινο Οικολογικό Κόμμα, ή εκπαιδεύτηκαν ως μέλη
μέσα από τον χώρο της σόου μπιζ, τώρα είναι διαπρεπείς ηγέτες
του IV μετασχηματισμού. Διαβάσαμε επίσης, ότι η ζαπατιστική
εξέγερση του 1994 ήταν το πρελούδιο της εξέγερσης «των
πολιτών» του 2018. Ο ηγέτης παράγγειλε ήδη την εκπόνηση ενός
θεωρητικού πλαισίου που θα εξηγεί την ανέλιξή του στην
Εξουσία. Δεν θα αργήσουμε να δούμε την αλλαγή των βιβλίων της
ιστορίας από τους φίλα προσκείμενους ιστορικούς.
Σας προειδοποιούμε. Επίκειται μια χιονοστιβάδα, ένα τσουνάμι
από επιπόλαιες και χυδαίες αναλύσεις, νέες λαϊκές θρησκείες,
κατώτερους -πολύ κατώτερους- προφήτες, αφού πλέον υπάρχει το
πεδίο για να το κάνουν. Με λίγη καλή θέληση, υπάρχουν πολλά
ακόμα για να καταπιεί κάποιος. Και αφού μιλάμε για νέα
θρησκεία, θα υπάρχουν θαύματα για όλα τα γούστα.
Θα

εμφανιστούν

οι

καινούργιοι

«πρόσκοποι»,

οι

μικροί

εξερευνητές έτοιμοι να πράξουν το καλό -ξέρουμε καλά τίνος.
Οι «αντιπρόσωποι των πολιτών» προωθώντας τον εξαστισμό: αυτό
που επιθυμούν οι «αυτόχθονες» (μου φαίνεται πως έτσι μας
αποκαλούν) είναι να μοιάσουν σε αυτόν που τους λεηλατεί. Να
είναι «ίσοι», έστω κι αν αφορά μόνο τη φευγαλέα στιγμή της
κάλπης, και «ελεύθεροι» την ώρα που θα υπογράφουν την εκχώρηση
της γης τους στο ορυχείο-ξενοδοχείο-σιδηρόδρομο, τη σύμβαση
«εργασίας», την πληρωμή με δόσεις, «την αμετακίνητη στήριξη
στον πρόεδρό μας», την αίτηση για «το κυβερνητικό βοήθημα».
Θα υπάρξει μια αναμενόμενη ακμή των διοικητικών υπηρεσιών,
κατά την οποία ωστόσο αντί για οικονομικούς πόρους, θα
προσφέρεται διάλογος. Κι αυτό κάτι είναι, ακόμα κι αν δεν
πρόκειται ποτέ να δείτε χρήματα. Αφού το μοντέλο των «γκισέ
των ταμείων» θα αποκεντρωθεί. Δεν θα χρειάζεται πλέον να
πηγαίνετε στα γραφεία κάποιας υπηρεσίας, να στήνεστε στην
απέραντη ουρά και, μετά από ώρες να συνειδητοποιείτε πως
λείπει το ροζ αντίγραφο. Τώρα το γκισέ έρχεται στον χώρο σας:
«ζητήστε, κι εμείς θα έρθουμε αμέσως. Και ως απόδειξη, θα
παραλάβετε μια υπόσχεση».

Και αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει τίποτε, είναι πιθανόν να
τρέφει ελπίδες. Οι νέοι απατεώνες θα αναλάβουν τη διαχείριση
της ελπίδας, τη χορήγηση της απαιτούμενης δόσης ανάσας και τη
μετατροπή της σε μια χίμαιρα που προσφέρει παρηγοριά αλλά όχι
λύση.
Θα ανακυκλωθεί το επιχείρημα που χρησιμοποιείται από
συγκεκριμένη μερίδα του κοινωνικού αγώνα, που διατείνεται ότι
είναι αδύνατο να αλλάξουμε το σύστημα, ότι το μόνο που
μπορούμε να κάνουμε είναι να το διαχειριστούμε ή να λιμάρουμε
τις λεπίδες του ώστε να μην είναι πολύ κοφτερές.
Με άλλα λόγια, μπορούμε να τους μετατρέψουμε σε καλούς
διαχειριστές, ακόμα και να πιστέψουμε σε ένα καλό καπιταλισμό,
και ότι είναι εφικτό να αλλάξουμε το σύστημα από μέσα.
Μπορούμε πλέον να μαντέψουμε τι κρύβεται κάτω από το κέλυφος:
απαιτείται η υποταγή της λογικής και της κριτικής σκέψης˙ η
εξύμνηση του εθνικισμού που στηρίζεται σε έναν «καλοπροαίρετο»
αυταρχισμό˙ η δίωξη του διαφορετικού˙ η νομιμοποίηση που
κατακτιέται με ουρλιαχτά˙ η νέα λαϊκή θρησκεία˙ η επιβαλλόμενη
ομοφωνία˙ η συμμόρφωση της κριτικής˙ το νέο εθνικό έμβλημα:
«Απαγορεύεται η σκέψη».
Εν ολίγοις: η ηγεμονία και η ομογενοποίηση που τρέφουν τους
φασισμούς, που αρνούνται να αναγνωρίσουν τους εαυτούς τους ως
τέτοιους.
***
Είναι έννοιες που επιτρέπουν την κατανόηση (και δράση) αυτών
που παρουσιάζονται; Όροι όπως «πολίτες», «νεολαία»,
«γυναίκες», «πρόοδος», «ανάπτυξη», «εκσυγχρονισμός», «εκλογική
δημοκρατία» ως συνώνυμο της δημοκρατίας;
Ο όρος «πολίτης» είναι ανεπαρκής ως έννοια για να καταλάβουμε
αυτό που συμβαίνει: «Πολίτες» είναι και ο Carlos Slim [20],
και ο αγρότης του οποίου η γη λεηλατείται από το νέο

αεροδρόμιο της Πόλης του Μεξικού˙ είναι και ο Ricardo Salinas
Pliego [21] κι εκείνος που ζει στον δρόμο μετά το σεισμό του
Σεπτεμβρίου του 2017˙ και ο Alfonso Romo και τα μέλη της
κοινότητας tzeltal που θα εκτοπιστούν από τη γη τους
προκειμένου να περάσει ένα τρένο με τουρίστες που θα βγάζουν
“selfies”.
Άλλος: «νεολαία». «Νέες» είναι και οι κόρες του Peña Nieto και
οι δολοφονημένες εργαζόμενες και φοιτήτριες.
Άλλος: «γυναίκες». «Γυναίκες» είναι και η Aramburuzavala [22],
η Gonda [23], η Sánchez Cordero [24], η González Blanco Ortiz
Mena [25], η Merkel και η May και οι δολοφονημένες της πόλης
Juárez, οι γυναίκες που βιάζονται σε κάθε γωνιά του κόσμου, οι
κακοποιημένες, οι εκμεταλλευόμενες, οι διωκόμενες, οι
φυλακισμένες, οι εξαφανισμένες.
Όλες

οι

έννοιες

που

εξαλείφουν

ή

μας

εμποδίζουν

να

αντιληφθούμε την ταξική διαίρεση μεταξύ κυρίαρχων και
κυριαρχούμενων, είναι ψεύτικες και επιτρέπουν τη συνύπαρξη των
μεν και των δε, σε ένα. Αυτή η εγκαρσιότητα -όπως την
ονομάζουν- ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία, είναι
παντελώς άχρηστη, δεν εξηγεί τίποτε και φέρει μια διεστραμμένη
συμβίωση μεταξύ του εκμεταλλευτή και του εκμεταλλευόμενου που,
προς στιγμήν, μοιάζουν να είναι το ίδιο πράγμα αν και δεν
είναι.
Επιχειρείται επίσης η επιστροφή στο σύστημα των προηγούμενων
περιόδων, αυτό το ανέφικτο άλμα προς τα πίσω, στο «Κράτος
Πρόνοιας», στο «Κράτος Αρωγό» του Keynes, στο παλιό PRI (γι’
αυτό και κάποιος αστειευόμενος έλεγε πως ο πρώτος
μετασχηματισμός ήταν το PNR [26], ο δεύτερος το PRM [27], ο
τρίτος το PRI και τώρα ο τέταρτος είναι το PRIMOR [28]).
Και συνάμα έρχεται και η παμπάλαια
μεταρρύθμισης και επανάστασης.

διαμάχη

μεταξύ

Οι «δημόσιες αντιπαραθέσεις» ανάμεσα στους «ριζοσπάστες» που
πάλευαν για την επανάσταση και τους «φλώρους» που ήταν υπέρ

μιας σταδιακής αλλαγής, μιας διαδικασίας κλιμακωτών
μεταρρυθμίσεων που θα μας οδηγήσουν στο βασίλειο της ευτυχίας.
Αυτές οι συζητήσεις παλαιότερα γίνονταν στα καφενεία. Η αγορά
του σήμερα είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπορείτε να
παρακολουθήσετε αυτή την άσκηση αυτοερωτισμού μέσω των
“influencers” (ή όπως αλλιώς λέγονται).
Εμείς πιστεύουμε πως δεν χρειάζεται καν να εμπλακούμε σε αυτή
τη συζήτηση αφού η μεταρρύθμιση πια είναι ανέφικτη. Αυτό που
κατέστρεψε ο καπιταλισμός δεν μπορεί πλέον να διασωθεί, δεν
μπορεί να υπάρξει καλός καπιταλισμός (εμείς βέβαια πιστεύουμε
πως ποτέ δεν υφίστατο αυτή η δυνατότητα), πρέπει να τον
καταστρέψουμε ολοσχερώς.
Και παραφράζοντας τα λόγια των γυναικών ζαπατίστας στη
Συνάντηση των Γυναικών που Αγωνίζονται: δεν φτάνει να ανάψουμε
φωτιά στο σύστημα, πρέπει να σιγουρευτούμε πως θα το καταπιούν
εντελώς οι φλόγες και δεν θα μείνουν παρά μόνο στάχτες.
Αλλά σχετικά με αυτό θα μιλήσουμε σε άλλη ευκαιρία. Προς το
παρόν θέλουμε μόνο να επισημάνουμε ότι είναι πιθανή μια
κοινωνική αντεπανάσταση. Και όχι μόνο είναι πιθανή, αλλά θα
καραδοκεί συνεχώς, καθώς θα επιχειρήσουν να εξαφανίσουν
οποιονδήποτε αγώνα δεν εντάσσεται σε αυτή τη διαδικασία
εξημέρωσης που θα ακολουθήσει. Θα επιχειρηθεί η ισοπέδωση του,
κυρίως με τη βία. Όχι μόνο περιθωριοποιώντας και συκοφαντώντας
τον, αλλά και με παραστρατιωτικές, στρατιωτικές, αστυνομικές
επιθέσεις.
Για εκείνον που θα αψηφήσει αυτούς τους νέους νόμους -που στην
πραγματικότητα είναι τόσο παλιοί- δεν θα υπάρξει ούτε
αμνηστία, ούτε συγχώρεση, ούτε άφεση αμαρτιών, ούτε αγκαλιές,
ούτε φωτογραφίες. Θα τον περιμένει μόνο ο θάνατος και η
καταστροφή.
Η καταπολέμηση της διαφθοράς (που δεν είναι άλλο από την πάλη
για μια καλή διαχείριση της κυριαρχίας) όχι μόνο δεν
συμπεριλαμβάνει τον αγώνα για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη,

αλλά βρίσκεται σε ρήξη με αυτόν, γιατί με το άλλοθι της
καταπολέμησης της διαφθοράς παλεύουν για έναν κρατικό
μηχανισμό πιο αποτελεσματικό όσον αφορά τη σχεδόν μοναδική
λειτουργία που διατηρεί το Εθνικό Κράτος: την καταστολή.
Σύντομα ούτε αυτή.
Η κυβέρνηση δεν θα είναι πια ο απατεώνας διαχειριστής που
κρατά για τον εαυτό του μερικά δαμάλια και ταύρους. Ο νέος
διαχειριστής δεν κλέβει, παραδίδει εξ ολοκλήρου τα κέρδη στο
αφεντικό.
Θέλουν να αποκαταστήσουν τις πραγματικές λειτουργίες του
Εθνικού Κράτους -στην περίπτωση αυτή του Μεξικού. Όταν δηλαδή
αναφέρονται στην αναγκαιότητα της ασφάλειας, εννοούν την
ασφάλεια του κεφαλαίου, τη δημιουργία και τελειοποίηση του
νέου αστυνομικού κράτους: «θα τα κάνω σωστά γιατί θα ελέγχω τα
πάντα». Η ασφάλεια που απαιτούν «οι πολίτες» είναι, στην
πραγματικότητα, η αναδιάρθρωση ενός αστυνομικού συστήματος,
ενός εκσυγχρονισμένου και επαγγελματικού τείχους που να ξέρει
να διακρίνει τους «καλούς» από τους «κακούς».
Η αστυνομία της πόλης του Κεφαλαίου θα γίνει επαγγελματική.
Εκεί θα μειωθεί ο δείκτης εγκληματικότητας και θα υπάρχουν
«όμορφοι/ες» αστυνομικοί που θα βοηθούν τους/τις
ηλικιωμένους/ες να διασχίσουν τον δρόμο, θα ψάχνουν τα χαμένα
κατοικίδια και θα φροντίζουν ώστε η κυκλοφορία να είναι φιλική
σε αυτούς που πρέπει: στα οχήματα.
Έξω, στην περιφέρεια, θα συνεχιστεί η συμπαιγνία ανάμεσα σε
εκείνον που οφείλει να αποτρέπει και να διώκει το έγκλημα και
σε εκείνον που το διαπράττει.
Αλλά, για αντιστάθμισμα, θα προωθηθεί ο ακραίος τουρισμός: στη
πόλη του Κεφαλαίου θα οργανώνονται «τουρ» και «σαφάρι» ώστε να
γνωρίσουν οι τουρίστες αυτά τα περίεργα πλάσματα που κατοικούν
στις σκιές. Θα μπορούν να βγάλουν μια «selfie» με τον νεαρό
που έχει συλληφθεί-ξυλοκοπηθεί-δολοφονηθεί, με το αίμα του να
μπερδεύεται με τα χρώματα των τατουάζ , σκοτώνοντας τη λάμψη

από τα piercings και τα καρφιά, βρωμίζοντας το πράσινο-μωβγαλάζιο-κόκκινο-πορτοκαλί των μαλλιών τους. Ποιος ήταν; Ποιος
νοιάζεται. Σε μια «selfie» οτιδήποτε δεν είναι «εγώ», υπάρχει
απλά ως φόντο, ως ανέκδοτο, σαν μια «δυνατή» συγκίνηση που θα
εντυπωσιάσει στο facebook, στο instagram, στα chats, στις
αυτοβιογραφίες.
Και, από το μεγάφωνο του θωρακισμένου οχήματος, ο ξεναγός
προειδοποιεί ευγενικά: «σας υπενθυμίζουμε πως η κατανάλωση
τάκος, σάντουιτς και λοιπών φαγητών του δρόμου γίνεται με δική
σας ευθύνη και ρίσκο. Η εταιρία δεν ευθύνεται για δυσπεψίες,
γαστρίτιδες και στομαχικές λοιμώξεις. Για όσους αποβιβάστηκαν,
υπάρχει αντιβακτηριδιακό τζελ».
Η νέα κυβέρνηση υπόσχεται να ανακτήσει το μονοπώλιο της χρήσης
βίας (που της είχε αφαιρεθεί από το λεγόμενο «οργανωμένο
έγκλημα»). Πλέον όχι μόνο με τις αστυνομίες και τους
παραδοσιακούς στρατούς, αλλά και με τους «νέους» προστάτες:
τους νέους «φαιοχίτωνες» ή πορφυροχίτωνες [29], που θα
μετεξελιχθούν σε ενορίτες της νέας λαϊκής θρησκείας, τη μάζα
που θα επιτίθεται στα κοινωνικά κινήματα που δεν
ενσωματώνονται. Τα ανακυκλωμένα «κόκκινα τάγματα» [30] (τώρα
«πορφυρά», λόγω του IV μετασχηματισμού) θα πρέπει να
ολοκληρώσουν την «κάθαρση» από τους βρώμικους, άσχημους,
κακούς και αγροίκους, και από όλους όσοι αντιστρατεύονται την
τάξη, την πρόοδο και την ανάπτυξη.
***
Συνεχίζουμε την πορεία μας προς τα κάτω, λοιπόν, για να δούμε
τον τρόπο που αντιστέκονται (μαζί με άλλες οργανώσεις, ομάδες
και συλλογικότητες), οι κοινότητές μας. Βρίσκεται εδώ μαζί μας
ένα μέρος από τη συλλογική διοίκηση του EZLN, 90 διοικήτριες
και διοικητές. Είναι περισσότεροι, αλλά αυτοί ορίστηκαν για να
μας συνοδεύσουν αυτή τη φορά και για να τιμήσουν την επίσκεψη
σας (των δικτύων).
Εμείς συνεχίζουμε να βαδίζουμε και με τα δύο πόδια: την

εξέγερση και την αντίσταση, το όχι και το ναι, το όχι στο
σύστημα και το ναι στην αυτονομία μας, το οποίο σημαίνει πως
πρέπει να χαράξουμε το δικό μας δρόμο προς τη ζωή.
Τα θεμέλια του βρίσκονται σε κάποιες από τις ρίζες των
αυτόχθονων (ή ιθαγενών) κοινοτήτων: στο συλλογικό, στην
αλληλοβοήθεια, στην αγάπη για τη γη, στην καλλιέργεια των
τεχνών και των επιστημών και στην ακούραστη επαγρύπνηση
ενάντια στην συσσώρευση πλούτου. Αυτά μαζί με τις επιστήμες
και τις τέχνες είναι ο οδηγός μας. Αυτός είναι ο δικός μας
«τρόπος».
Πιστεύουμε ωστόσο, ότι για άλλες ιστορίες και ταυτότητες, θα
είναι διαφορετικός. Γι’ αυτό λέμε ότι ο ζαπατισμός δεν γίνεται
να εξαχθεί, ούτε καν εντός του εδάφους της Chiapas. Αντίθετα,
κάθε ημερολόγιο και γεωγραφία πρέπει να προχωρήσουν σύμφωνα με
τη δική τους λογική.
Τα αποτελέσματα της πορείας μας είναι ορατά σε όποιον θέλει να
κοιτάξει, να αναλύσει και να ασκήσει κριτική. Αν και η
εξέγερσή μας είναι, βέβαια, τόσο, μα τόσο μικρή που θα
χρειαζόταν μικροσκόπιο, ή ακόμα καλύτερα, αντεστραμμένο
περισκόπιο για να την εντοπίσετε.
Και δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική άσκηση: οι πιθανότητές
μας είναι ελάχιστες.
Σε καμία περίπτωση, δεν φτάνουμε τα 30 εκατομμύρια.
Ίσως να είμαστε μόνο 300.

«300» – 3ο και τελευταίο μέρος:
ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ, ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΑΡΚΕΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ «300»
Εξεγερμένος Υποδιοικητής Moisés & Εξεγερμένος Υποδιοικητής
Galeano
Τι έπεται;
Να πάμε κόντρα στο ρεύμα. Τίποτα το καινούριο για εμάς τις,
τους, τουις ζαπατίστας.
Θέλουμε να επαναλάβουμε (το συζητήσαμε ήδη με τους λαούς μας)
ότι: θα συγκρουστούμε με οποιονδήποτε διαχειριστή, με
οποιονδήποτε˙ και δεν εννοούμε μόνο εκείνον που προτείνει μια
καλή διοίκηση και μια σωστή καταπίεση -δηλαδή, την
καταπολέμηση της διαφθοράς και το πρόγραμμα για την ασφάλεια
που βασίζεται στην ατιμωρησία- αλλά και αυτούς που, πίσω από
τα όνειρα για πρωτοπορία, προσπαθούν να επιβάλλουν την
ηγεμονία τους και να μας ομογενοποιήσουν.

Δεν θα αλλάξουμε την ιστορία μας, τον πόνο μας, την οργή μας,
τον αγώνα μας, για τον προοδευτικό κομφορμισμό και την πορεία
του πίσω από τον ηγέτη.
Μπορεί οι υπόλοιποι να το ξεχνούν, αλλά εμείς δεν ξεχνάμε πως
είμαστε ζαπατίστας.
Σχετικά με την αυτονομία μας -και με όλη αυτή τη συζήτηση που
γίνεται για το αν θα αναγνωριστεί ή όχι- εμείς σκεφτήκαμε τα
εξής: υπάρχει η επίσημη αυτονομία και η πραγματική αυτονομία.
Επίσημη είναι αυτή που αναγνωρίζουν οι νόμοι. Η λογική της
είναι η εξής: έχεις μία αυτονομία, την αναγνωρίζω με νόμο, και
τότε η αυτονομία σου αρχίζει να εξαρτάται από αυτόν τον νόμο,
παύει να διατηρεί τις δομές της. Αργότερα, όταν θα πρέπει να
αλλάξει η κυβέρνηση, εσύ θα αναγκαστείς να υποστηρίξεις την
«καλή» κυβέρνηση, ψηφίζοντας ή προωθώντας την ψήφο προς όφελός
της, αφού αν έρθει μια άλλη κυβέρνηση θα καταργήσει τον νόμο
που σε προστατεύει. Κι έτσι γινόμαστε δούλοι των πολιτικών
κομμάτων, όπως έχει συμβεί με κοινωνικά κινήματα σε όλον τον
κόσμο. Και πια δεν έχει σημασία η πραγματική άσκηση και
υπεράσπισή της αυτονομίας, αλλά η αναγνώρισή της από τον νόμο.
Ο αγώνας για την ελευθερία, μετατρέπεται σε αγώνα για την
νομική αναγνώριση του ίδιου του αγώνα.
***
Μιλήσαμε με τις και τους αρχηγούς μας. Ή καλύτερα, μιλήσαμε με
τους λαούς που μας καθορίζουν το βήμα, την πορεία και τον
προορισμό. Με το βλέμμα τους κοιτάζουμε αυτό που έρχεται.
Συζητήσαμε και είπαμε: λοιπόν, αν τα πούμε αυτά, τι μας
περιμένει;
Θα μείνουμε μόνοι, θα πουν ότι είμαστε περιθωριακοί, ότι
μένουμε έξω από τη μεγάλη επανάσταση… από τον τέταρτο
μετασχηματισμό, ή από τη νέα θρησκεία (ή όπως αλλιώς θέλουν να
την ονομάσουν), και θα χρειαστεί να πάμε κόντρα στο ρεύμα για

μια ακόμη φορά.
Αλλά για μας, το να μείνουμε μόνοι, μόνες, δεν είναι κάτι
καινούργιο.
Αναρωτηθήκαμε λοιπόν: ωραία, φοβόμαστε να μείνουμε μόνοι;
Φοβόμαστε να μείνουμε πιστοί στις πεποιθήσεις μας και να
αγωνιστούμε γι’ αυτές; Φοβόμαστε, μήπως, όσοι μας υποστήριζαν,
στραφούν εναντίον μας; Φοβόμαστε να μην υποταχθούμε, να μην
ξεπουληθούμε, να μην παραδοθούμε; Και καταλήξαμε πως εν τέλει
αναρωτιόμασταν αν φοβόμαστε να είμαστε ζαπατίστας.
Δεν φοβόμαστε να είμαστε ζαπατίστας, κι αυτό θα συνεχίσουμε να
είμαστε.
Σκεφτόμαστε πως από κοινού, με σας (τα δίκτυα στήριξης), που
είχατε τα πάντα εναντίον σας, αφού δεν είχατε ούτε τα μέσα,
ούτε την αποδοχή, ούτε ήσασταν στη μόδα, ούτε διαθέτατε
χρήματα -χρειάστηκε ακόμα και να βάλετε από την τσέπη σαςπλαισιώνοντας μια συλλογικότητα αυτοχθόνων και μια γυναίκα
μικροκαμωμένη, κοντούλα, μελαχρινή, που έχει το χρώμα της γης,
καταγγείλαμε ένα σύστημα ληστρικό, και υπερασπιστήκαμε την
πίστη σε έναν αγώνα.
Ψάχνουμε, λοιπόν, κι άλλους ανθρώπους που δεν φοβούνται. Γι’
αυτό, ρωτάμε εσάς (τα δίκτυα): φοβάστε;
Δείτε το και, εάν όντως φοβάστε, τότε θα πρέπει να ψάξουμε
αλλού.
***
Πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να βαδίζουμε μαζί με τους
αυτόχθονες λαούς.
Ίσως, κάποιοι από τα δίκτυα να νομίζετε ακόμα ότι εμείς
είμαστε αυτοί που στηρίζουν τους ιθαγενείς λαούς. Θα
καταλάβετε, με την πάροδο του χρόνου, πως συμβαίνει το
αντίθετο: αυτοί μας στηρίζουν με την εμπειρία τους και τις
οργανωτικές τους δομές, με άλλα λόγια, εμείς μαθαίνουμε. Γιατί

αν κάποιοι είναι ειδικοί στις θύελλες, αυτοί είναι οι
αυτόχθονες λαοί -βάλλονται από παντού, κι εκείνοι είναι ακόμα
εδώ, είμαστε ακόμα εδώ.
Όμως, επίσης σκεφτόμαστε -και σας το λέμε ξεκάθαρα
συντρόφισσες και σύντροφοι- ότι δεν αρκεί, ότι πρέπει να
ενσωματώσουμε τις πραγματικότητες μας, με τον πόνο και την
οργή που εμπεριέχουν, στον ορίζοντά μας, δηλαδή, ότι πρέπει να
πορευτούμε προς το επόμενο στάδιο:
τη δημιουργία ενός Συμβουλίου, που θα περιλαμβάνει τους αγώνες
όλων των καταπιεσμένων, των αναλώσιμων, των εξαφανισμένων και
δολοφονημένων γυναικών, των πολιτικών κρατουμένων, των
κακοποιημένων γυναικών, της εκπορνευμένης παιδικής ηλικίας,
των ημερολόγιων και των γεωγραφιών που χαράζουν αυτόν τον
χάρτη, τον αδιανόητο για τους νόμους των πιθανοτήτων, τις
δημοσκοπήσεις και τις ψηφοφορίες: τον σύγχρονο χάρτη των
εξεγέρσεων και των αντιστάσεων σε όλον τον πλανήτη.
Αν, από κοινού, εσείς κι εμείς, αψηφήσουμε τον νόμο των
πιθανοτήτων, που λέει πως δεν υπάρχει ουδεμία περίπτωση
επιτυχίας, τις δημοσκοπήσεις, τα εκατομμύρια στις ψηφοφορίες,
τη Numeralia [31] που διαθέτει η Εξουσία για να μας υποτάξει
και να μας αποθαρρύνει, πρέπει να διευρύνουμε το Συμβούλιο.
Μέχρι τώρα είναι απλά μια σκέψη που εκφράζουμε εδώ. Θέλουμε,
ωστόσο, να χτίσουμε ένα Συμβούλιο που δεν θα απορροφά, ούτε θα
εκμηδενίζει τις διαφορετικότητες, αντίθετα θα τις ενθαρρύνει
στον κοινό βηματισμό τους με άλλουες, άλλους και άλλες, με
τους/τις οποίες μοιραζόμαστε την ίδια δέσμευση.
Με το ίδιο σκεπτικό, αυτοί οι παράμετροι δεν θα πρέπει να
περιορίζονται από τη γεωγραφία που μας έχουν επιβάλει τα
σύνορα και οι σημαίες: θα πρέπει να στοχεύουν να γίνουν
παγκόσμιοι.
Αυτό που προτείνουμε είναι, να πάψει το Ιθαγενικό Συμβούλιο
Διακυβέρνησης (CIG) να είναι όχι απλά μόνο ιθαγενικό, αλλά και
εθνικό.

Γι’ αυτό, εμείς, ως ζαπατίστας που είμαστε, προτείνουμε να
συζητηθεί, μαζί με όλες τις υπόλοιπες προτάσεις που έχουν
κατατεθεί σε αυτή την συνάντηση, το ακόλουθο:
1ο. – Να επαναβεβαιώσουμε την υποστήριξή μας στο Εθνικό
Ιθαγενικό Κογκρέσο, και στο Ιθαγενικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης.
2ο. – Να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν δίαυλοι
επικοινωνίας, ανοιχτοί και διαφανείς, ανάμεσα σε όσους
γνωριστήκαμε στην πορεία του Ιθαγενικού Συμβουλίου
Διακυβέρνησης και της εκπροσώπου του.
3ο. – Να ξεκινήσουμε ή να συνεχίσουμε την ανάλυση -αποτίμηση
της πραγματικότητας μέσα στην οποία κινούμαστε, και να
μοιραστούμε αυτές τις αναλύσεις και αποτιμήσεις, όπως και τις
προτάσεις για συντονισμένες δράσεις που θα προκύψουν.
4ο. – Προτείνουμε το πλάτεμα των Δικτύων Στήριξης στο CIG
ώστε, χωρίς να εγκαταλείψουν την υποστήριξη τους στους
ιθαγενείς, να ανοίξει η καρδιά στις εξεγέρσεις και τις
αντιστάσεις που αναδύονται και παραμένουν εκεί όπου ζει και
κινείται ο καθένας, στον αγρό ή στην πόλη, ανεξάρτητα από
σύνορα.
5ο. – Να ξεκινήσει ή να συνεχιστεί ο αγώνας που στοχεύει στον
εμπλουτισμό των αιτημάτων και του χαρακτήρα του Ιθαγενικού
Συμβουλίου Διακυβέρνησης, με τρόπο ώστε να μην περιορίζεται
στους ιθαγενείς λαούς, και να εντάσσει τους εργαζόμενους στον
αγρό και στην πόλη, και τους αναλώσιμους που έχουν τον δικό
τους αγώνα και τη δική τους ιστορία, δηλαδή ταυτότητα.
6ο. – Να ξεκινήσει ή να συνεχιστεί η ανάλυση και η συζήτηση,
με στόχο τη γέννηση ενός Συντονισμού ή μιας Ομοσπονδίας
Δικτύων, που θα αποκλείει την κεντρική και κάθετη καθοδήγηση
και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση της
αλληλέγγυας στήριξης και της αδελφοσύνης όσων τον/την
απαρτίζουν.
7ο και τελευταίο. – Να διοργανώσουμε μία παγκόσμια συνάντηση

των δικτύων, ή όπως αλλιώς τα ονομάσουμε -εμείς προτείνουμε να
ονομαστούμε Δίκτυο Αντίστασης και Εξέγερσης… και ο καθένας με
το όνομά του, τον Δεκέμβριο αυτού του έτους- αφού γίνουν
γνωστές, αναλυθούν και αξιολογηθούν οι αποφάσεις και προτάσεις
του Εθνικού Ιθαγενικού Κογκρέσου και του Ιθαγενικού Συμβουλίου
Διακυβέρνησης (στη συνέλευσή του, αυτόν τον Οκτώβριο) – οπότε
και θα μάθουμε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που θα
συγκαλέσει η συνέλευση, που βρισκόμαστε τώρα. Για την
υλοποίηση της, προσφέρουμε, εάν θέλετε, χώρο σε κάποιο από τα
Ζαπατιστικά Καρακόλ.
Το κάλεσμά μας, λοιπόν, δεν απευθύνεται μόνο στους ιθαγενείς,
αλλά σε όλουες, όλες και όλους όσοι εξεγείρονται και
αντιστέκονται σε κάθε γωνιά του κόσμου. Σε όσους αψηφούν τα
σχήματα, τους κανόνες, τους νόμους, τις διαταγές, τα νούμερα
και τα ποσοστά.
***
Ανέκδοτο πρώτο. – Τις πρώτες μέρες του Γενάρη του 1994, η
κατασκοπία του Ομοσπονδιακού Στρατού υπολόγιζε τη δύναμη του
αυτοαποκαλούμενου εσεταελενε (EZLN) σε 300 παραβάτες του
νόμου, «μόνο».
Ανέκδοτο δεύτερο. – Την ίδια χρονιά, κι ενώ οι Ernesto Zedillo
Ponce de León και Esteban Moctezuma Barragán [32] μαγείρευαν
την προδοσία του Φεβρουαρίου του 1995 [33], η Ομάδα Nexos [34]
(η οποία προηγουμένως είχε επιδοθεί στον εκθειασμό του Salinas
de Gortari, και στη συνέχεια του Zedillo) απελπισμένη
εξέφραζε, με τη φωνή του Héctor Aguilar Camín [35], περίπου τα
εξής: «Γιατί δεν τους εξολοθρεύουν; Είναι μόνο 300».
Ανέκδοτο τρίτο. – Από την αναφορά από το γραφείο εγγραφών στη
Συνάντηση των Δικτύων Στήριξης στο CIG και την εκπρόσωπό του,
που πραγματοποιήθηκε στο ζαπατιστικό καρακόλ «Ανεμοστρόβιλος
των Λόγων μας», στις 3-5 Αυγούστου 2018: «παρόντες: 300»
Ανέκδοτο τέταρτο. – Τα κέρδη των 300 πιο ισχυρών επιχειρήσεων
στον πλανήτη: δεν έχουμε ιδέα, αλλά μπορεί να είναι 300, ή

οποιοδήποτε άλλο νούμερο, ακολουθούμενο από
μηδενικά, κι έπειτα «εκατομμύρια δολάρια».

έναν

τόνο

Ανέκδοτο πέμπτο. – «Ενθαρρυντικά» ποσά και ποσοστά:
– Η ποσοτική διαφορά μεταξύ του 300 και του 30.113.483 (που
είναι οι ψήφοι που πήρε ο AMLO – Andrés Manuel López Obrador,
σύμφωνα με το ΙΝΕ – Εθνικό Εκλογικό Ινστιτούτο) είναι τριάντα
εκατομμύρια, εκατό δεκατρείς χιλιάδες, εκατό ογδόντα τρία.
– 300 είναι το 0,00099623% από αυτούς τους πάνω από τριάντα
εκατομμύρια.
– 300 είναι το 0,00052993% του συνόλου των εκπεφρασμένων ψήφων
(56.611.027)
– 300 είναι το 0,00033583% του εκλογικού σώματος (89.332.032)
– 300 είναι το 0,00022626% του συνολικού μεξικανικού πληθυσμού
(132.593.000 μείον 7 γυναίκες που, κατά μέσο όρο, σκοτώνονται
καθημερινά – την τελευταία δεκαετία στο Μεξικό, ένα κορίτσι,
μια νέα, μια ενήλικη ή μια γυναίκα της τρίτης ηλικίας, κατά
μέσο όρο, δολοφονείται κάθε 4 ώρες)
– 300 είναι το 0,00003012% του πληθυσμού της αμερικανικής
ηπείρου (996.000.000 το 2017)
– Η ποσοστιαία πιθανότητα να καταστρέψουμε το καπιταλιστικό
σύστημα είναι 0,000003929141%, το οποίο είναι το ποσοστό του
παγκόσμιου πληθυσμού (7.635.255.247 στις 19:54 ώρα Μεξικού,
στις 20 Αυγούστου 2018) που ισοδυναμεί με τους 300 (προφανώς,
αν αυτοί οι υποτιθέμενοι 300 άνθρωποι δεν ξεπουλιούνται, δεν
υποκύπτουν, δεν παραδίνονται)
Ω! Το ξέρω, ούτε η χελώνα να νικούσε τον Αχιλλέα δεν θα ήταν
παρηγοριά.
Και ένα καρακόλ;
Και η μάγισσα Σκάρλετ;

Και το γατόσκυλο;
Αφήστε τα εσείς αυτά. Εκείνο που μας κρατά ξάγρυπνους, εμάς
τους ζαπατίστας, δεν είναι η πρόκληση που θέτει αυτή η
απειροελάχιστη πιθανότητα, αλλά πώς θα είναι ο κόσμος που θα
ακολουθήσει∙ αυτός που θα αρχίσει να αναδύεται, πάνω από τις
στάχτες του συστήματος που ακόμα θα καπνίζουν.
Ποιες θα είναι οι μορφές του;
Θα μιλάνε τα χρώματα;
Ποιο θα είναι το μουσικό του θέμα; (Ε; Το «la del moño
colorado»; Ούτε να το σκέφτεστε).
Ποια θα είναι η σύνθεση της ομάδας, συμπληρωμένης επιτέλους,
της Ζαπατιστικής Άμυνας; Μπορεί το αρκουδάκι της Ζαπατιστικής
Ελπίδας να ενταχθεί στην ομάδα και να συνεργαστεί με τον
Pedrito; Θα αφήσουν τον Pablito να φορέσει το καουμπόικο
καπέλο του, και τον Αγαπημένο Ζαπατίστα [36] την πλεκτή του
κάσκα; Γιατί δεν σφυρίζει το ξεκάθαρο οφσάιντ του γατόσκυλου
αυτός ο καταραμένος διαιτητής;
Και πάνω απ’ όλα, κι αυτό είναι καθοριστικό, πώς θα χορεύει
αυτός ο κόσμος;
Γι’ αυτό, όταν μας ρωτάνε, εμάς, τους και τις ζαπατίστας «τι
έπεται;»… λοιπόν, πώς να το πω;… Δεν απαντάμε αμέσως, αργούμε
να απαντήσουμε.
Γιατί, βλέπετε, το να χορεύεις έναν κόσμο, φέρνει λιγότερα
προβλήματα από το να τον φανταστείς.
Ανέκδοτο έκτο. – Α, σκεφτόσασταν ότι το «300» προέρχεται από
την ομώνυμη ταινία, και από την μάχη των Θερμοπυλών, και έχετε
ήδη ντυθεί ως Λεωνίδας ή Γοργώ [37] (ο καθένας όπως τον
βολεύει), έτοιμοι να φωνάξετε «This is Sparta» την ώρα που
αποδεκατίζετε τα στρατεύματα των «Αθανάτων» του Πέρση βασιλιά
Ξέρξη; Δεν σας το είπα; Αυτοί/ες οι ζαπατίστας, ως συνήθως,
βλέπουν διαφορετική ταινία. Ή ακόμα χειρότερα, βλέπουν και

αναλύουν την πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Έτσι έχουν τα
πράγματα.
Αυτά… προς το παρόν.
Από τα βουνά του νοτιοανατολικού Μεξικού
Εξεγερμένος Υποδιοικητής Moisés & Εξεγερμένος Υποδιοικητής
Galeano
Μεξικό, Αύγουστος 2018

Σημειώσεις:
[1] Mozos (μόσος)» ονομάζονταν όσοι δούλευαν και διέμεναν
μόνιμα στα τσιφλίκια -άντρες και γυναίκες αλλά και τα παιδιά
από πολύ μικρή ηλικία. H εργασία τους ξεκινούσε καθημερινά
πριν το ξημέρωμα και τελείωνε με τη δύση του ηλίου. Δεν
μπορούσαν ούτε να φύγουν ούτε να πάνε σε άλλο τσιφλίκι,
εργάζονταν χωρίς μισθό και αναγκάζονταν να συσσωρεύουν
κληρονομικά χρέη που έδεναν τη ζωή τη δική τους και των
επόμενων γενιών στην κυριαρχία των αφεντικών και στις
δραστηριότητες του ίδιου του τσιφλικιού. Κάποιοι από τους
απογόνους τους δεν διστάζουν να τους αποκαλέσουν σκλάβους.
[2] Otroas στο κείμενο, αναφερόμενος στο τρίτο φύλο.
[3] Cesar Augusto Sandino (1893-1934). Ηγέτης της επανάστασης
και εθνικός ήρωας της Νικαράγουα από τον οποίο πήρε το όνομά
του το κίνημα των Σαντινίστας.
[4] Ο ποταμός Suchiate βρίσκεται στα νοτιοδυτικά σύνορα μεταξύ
Μεξικού και Γουατεμάλας.
[5] Ο ποταμός Usumancita εκτείνεται από τη νοτιοδυτική

Γουατεμάλα (Totonicapán) ως τον κόλπο του
διασχίζοντας την οροσειρά της Sierra Madre.

Μεξικού,

[6] Ο ποταμός Hondo βρίσκεται στα σύνορα Μεξικού και Μπελίζ
και εκβάλλει στην Chetumal του Μεξικού.
[7]
για
1ης
ότι

Πρόκειται για το παρατσούκλι που έβγαλε ο ίδιος ο Trump
τον υποτιθέμενο αριστερό νικητή των προεδρικών εκλογών της
Ιουλίου 2018, Andrés Manuel López Obrador, προσθέτοντας
«ο Andrés Manuel López Obrador ίσως ήρθε για να μείνει».

[8] Το σκάνδαλο του «Λευκού Οίκου» έγινε γνωστό το 2014. Η
θυγατρική της εταιρίας Grupo Higa (που την εποχή εκείνη είχε
σημαντικές συμβάσεις με το μεξικανικό κράτος) δωροδόκησε τον
τότε κυβερνήτη της πολιτείας του Μεξικού και νυν πρόεδρο της
χώρας Peña Nieto, με την κατασκευή πολυτελούς κατοικίας αξίας
7 εκατομμυρίων δολαρίων στην πλούσια συνοικία, Lomas de
Chapultepec. Όταν ο Peña Nieto έγινε πρόεδρος οι συμβάσεις
αυτές πολλαπλασιάστηκαν.
[9] «Αριστοτεχνική Απάτη» (Estafa Maestra) ονομάστηκε η έρευνα
που δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 και διεξήχθη από
τη δημοσιογραφική ιστοσελίδα Animal Político σε συνεργασία με
την οργάνωση Μεξικανοί ενάντια στη διαφθορά και την
ατιμωρησία, αποκαλύπτοντας ένα σκάνδαλο μεγατόνων. Περισσότερα
από 450 εκατομμύρια δολάρια υπεξαιρέθηκαν (από το 2010) από
την ομοσπονδιακή μεξικανική κυβέρνηση μέσω 128 εταιριών
φάντασμα. Στο σκάνδαλο εμπλέκονται 11 κρατικές υπηρεσίες, 8
πανεπιστημιακά ιδρύματα, διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις και
πάνω από 50 υψηλόβαθμοι κρατικοί αξιωματούχο. Τα χρήματα που
«εξαφανίστηκαν» προορίζονταν για το κυβερνητικό πρόγραμμα
καταπολέμησης της φτώχειας.
[10] José Antonio Meade Kuribreña, υποψήφιος για την προεδρία
του Μεξικού στις εκλογές του 2018 με τον συνασπισμό «Όλοι για
το Μεξικό» που αποτελούνταν από το κεντροδεξιό Θεσμικό
Επαναστατικό Κόμμα (PRI), το Πράσινο Οικολογικό Κόμμα (PVEM)
και τη Νέα Συμμαχία (PANAL).

[11] Ricardo Anaya Cortés, υποψήφιος για την προεδρία του
Μεξικού στις εκλογές του 2018 με τον συνασπισμό «Μπροστά με το
Μεξικό» που αποτελούνταν από το δεξιό Κόμμα Εθνικής Δράσης
(PAN), το κεντροαριστερό Κόμμα Δημοκρατικής Επανάστασης (PRD)
και το Κίνημα Πολιτών (MC).
[12] Πρόκειται για το χρώμα του κόμματος του López Obrador,
MORENA.
[13] Πρόκειται για πρόγραμμα αναδάσωσης ενός εκατομμυρίου
εκταρίων της ζούγκλας Lacandona με μη γηγενή δέντρα. Η εταιρία
που πρόκειται μάλλον να αναλάβει το έργο ανήκει στον Alfonso
Romo, επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου του López Obrador.
[14] Το Τραίνο Maya είναι ένα τουριστικό πρόγραμμα που αφορά
στην κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου 1500 χιλιομέτρων το
οποίο θα συνδέει 5 πολιτείες του νότιου Μεξικού.
[15] Ο Διάδρομος του Ισθμού είναι ένα πρόγραμμα που αφορά στη
σιδηροδρομική σύνδεση των λιμανιών Coatzacoalcos, στον κόλπο
του Μεξικού (πολιτεία Veracruz) και Salinas Cruz, στον
ειρηνικό (πολιτεία Oaxaca) . Το πρόγραμμα αυτό, θα αποτελέσει
τον κύριο εμπορικό δίαυλο, τη σπονδυλική στήλη των «ειδικών
οικονομικών ζωνών» του νοτιοανατολικού Μεξικού, φιλοδοξώντας
να παίξει το ρόλο ενός μίνι Καναλιού του Παναμά.
[16] Πρόκειται για τη λεγόμενη επανίδρυση του κράτους,
κεντρικό άξονα της πολιτικής πρότασης του Andrés Manuel López
Obrador, η οποία παρουσιάζεται ως συνέχεια των τριών
προηγούμενων στην ιστορία της χώρας: της Ανεξαρτησίας, της
Μεταρρύθμισης και της Επανάστασης του 1910. Ο «IV
μετασχηματισμός» καθόλα αόριστος, και όσον αφορά το πρόγραμμα,
τα χαρακτηριστικά του, τους στόχους του, δεν περιλαμβάνει ούτε
αναθεώρηση του συντάγματος, ούτε αλλαγές στην Carta Magna
(Χάρτη των Δικαιωμάτων).
[17] Calderona ή αλλιώς Margarita Zavala. Σύζυγος του πρώην
προέδρου Felipe Calderón Hinojosa (PAN) και πρώην πρώτη κυρία
του Μεξικού κατά την εξαετία 2006-2012. Υπήρξε βουλευτής του

(PAN) από το οποίο παραιτήθηκε τον Οκτώβριο του 2017.
Συμμετείχε στις προεδρικές εκλογές του 2018 ως η μοναδική
ανεξάρτητη υποψήφια, ως τις 16 Μαΐου 2018 οπότε και
παραιτήθηκε.
[18] Ο Manuel Bartlett υπήρξε πολιτικός του PRI, ο οποίος
μεταπήδησε στο Κόμμα Εργασίας (το οποίο ανήκει στον συνασπισμό
κομμάτων υπό την ηγεσία του López Obrador) και πρόκειται να
αναλάβει τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής
Ηλεκτρισμού (CFE) στην νέα κυβέρνηση. Το όνομά του είναι
συνώνυμο της νοθείας (ως υπουργός διακυβέρνησης ήταν ο
εμπνευστής και κύριος υπεύθυνος της νοθείας στις εκλογές του
1988) και της διαφθοράς αφού έχει πολλάκις κατηγορηθεί για
επαφές με το οργανωμένο έγκλημα (στενοί του συνεργάτες
εμπλέκονται σε αρκετές δολοφονίες και εκτίουν πολυετείς ποινές
φυλάκισης). Μαζί με τον Cevallo, ηγετικό στέλεχος του PAN,
είχαν συντάξει και προωθήσει την αντιμεταρρύθμιση για τα
δικαιώματα των ιθαγενών το 2001, η οποία τελικά και
υπερψηφίστηκε από όλα τα κόμματα του μεξικανικού κογκρέσου.
[19] Ο Alfonso Romo Garza, είναι επικεφαλής της ομάδας που
επεξεργάστηκε και συνέταξε το Εθνικό Σχέδιο του συνασπισμού
κομμάτων υπό τον López Obrador ενώ συμμετέχει ως υπεύθυνος του
οικονομικού τομέα της ομάδας για την κυβερνητική μετάβαση. Ως
ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες του Μεξικού τη
δεκαετία του ’90 προώθησε πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης των
τραπεζών, ενώ υπήρξε πρόεδρος της Seminis, μιας από τις
ισχυρότερες
εταιρίες
βιοτεχνολογίας
και
παραγωγής
μεταλλαγμένων σπόρων παγκοσμίως (την οποία πούλησε στην
Monsanto μετά από τις έντονες αντιδράσεις και καταγγελίες από
περιβαλλοντικές οργανώσεις). Συνεργάστηκε με τον δικτάτορα
Pinochet, ξεπλένοντας ένα σημαντικό κομμάτι της περιουσίας
του, καθώς και με τους προέδρους Salinas (PRI) και Fox (PAN)
ενώ διατηρεί σχέσεις με τις ακροδεξιές συντηρητικές
θρησκευτικές οργανώσεις Opus Dei και Legionarios del Cristo.
[20] Ο Carlos Slim Helú, λιβανικής καταγωγής, είναι ο
πλουσιότερος επιχειρηματίας της Λατινικής Αμερικής και 6ος

παγκοσμίως. Είναι ιδιοκτήτης, μεταξύ άλλων, του ομίλου
εταιριών Grupo Carso καθώς και της Telmex (του μεξικανικού
οργανισμού τηλεπικοινωνιών) την οποία αγόρασε όταν
ιδιωτικοποιήθηκε από την κυβέρνηση Salinas.
[21] Ο Ricardo Benjamín Salinas Pliego είναι πρόεδρος του
τηλεοπτικού καναλιού TvAzteca καθώς και του ομίλου εταιριών
Grupo Salinas που ειδικεύονται στις τηλεπικοινωνίες, τα ΜΜΕ,
τις μεταφορές, τις χρηματιστηριακές υπηρεσίες και το εμπόριο.
Εμπλέκεται σε διάφορα σκάνδαλα ενώ το όνομά του φιγουράρει στα
Panama Papers.
[22] Η María Asunción Azamburuzabala Larregui είναι μια από
τις ισχυρότερες επιχειρηματίες του Μεξικού (και όχι μόνο), με
τεράστια επιρροή στους πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους της
χώρας.
[23] Η Eva Gonda Rivera είναι αντιπρόεδρος της πολυεθνικής
μεξικανικής εταιρίας FEMSA.
[24] Η Olga Sánchez Cordero, νομικός, ήταν μέλος του Ανώτατου
Δικαστηρίου της Δικαιοσύνης του Έθνους στο Μεξικό, η οποία θα
αναλάβει το υπουργείο Διακυβέρνησης στη νεοεκλεγείσα κυβέρνηση
του López Obrador.
[25] Η Josefa González-Blanco Ortiz Mena, οικολόγος, θα
αναλάβει το υπουργείο Περιβάλλοντος στην νεοεκλεγείσα
κυβέρνηση του López Obrador. Κόρη του πρώην κυβερνήτη της
Chiapas την περίοδο της διακυβέρνησης του Salinas, Patrocinio
González-Blanco, έχει δημιουργήσει με τον πατέρα της μια ΜΚΟ η
οποία διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα οικολογικά πάρκα της
Chiapas το Ecopark Aluxes στο Palenque.
[26] PNR (Partido Nacional Revolucionario). Το Εθνικό
Επαναστατικό Κόμμα ιδρύθηκε το 1929 από τον Plutarco Elías
Calles. Έχοντας μια ιδεολογία εθνικιστική και λαϊκιστική
προσπάθησε να ενσωματώσει τις διάφορες ομάδες που είχαν
αναδυθεί από τη Μεξικανική Επανάσταση. To PRI αποτελεί την
Τρίτη μετεξέλιξη του PNR.

[27] PRM (Partido de la Revolución Mexicana). Το Κόμμα της
Μεξικανικής Επανάστασης ιδρύθηκε το 1938 από τον Lázaro
Cárdenas del Río. Πρόκειται για τη μετεξέλιξη του PNR και
πρόγονος του PRI. Οι ιδεολογικές του αρχές ήταν μια μίξη
νεοφιλελεύθερων και σοσιαλιστικών ιδεών εφαρμόζοντας ένα
πρόγραμμα κρατικού καπιταλισμού. Το 1938 μετεξελίχθηκε σε PRI.
[28] Λογοπαίγνιο με τα ακρωνύμια των κομμάτων PRI και MORENA.
[29] Το χρώμα του κόμματος MORENA.
[30] Τα Κόκκινα τάγματα, στρατιωτικές ομάδες εργατών που
συγκροτήθηκαν το 1915, πολέμησαν στο πλευρό της κυβέρνησης του
Venunstiano Carranza εναντίον των επαναστατικών στρατευμάτων
των Emiliano Zapata και Francisco Villa.
[31] Λατινικά στο κείμενο. Αριθμητικά στοιχεία.
[32] Ο Esteban Moctezuma Barragán υπήρξε υπουργός
διακυβέρνησης και κοινωνικής ανάπτυξης στην κυβέρνηση του
Ernesto Zedillo Ponce de León (Δεκέμβριος 1994 – Νοέμβριος
2000). Στη νέα κυβέρνηση του Andrés Manuel López Obrador θα
αναλάβει το υπουργείο Παιδείας.
[33] Το Φεβρουάριο του 1995, κατά τη διάρκεια του διαλόγου
μεταξύ του EZLN και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Μεξικού,
ο Ernesto Zedillo Ponce de León και ο τότε υπουργός
διακυβέρνησης Esteban Moctezuma Barragán εξαπέλυσαν σφοδρή
στρατιωτική επίθεση εναντίον των ζαπατιστικών κοινοτήτων και
της ηγεσίας του EZLN.
[34] Η ομάδα και το περιοδικό Nexos ήταν και είναι από τους
κυριότερους πολέμιους του EZLN και πρωταγωνιστής της καμπάνιας
ενάντια στην εξέγερση του 1994 μέσω άρθρων και βιβλίων που
βρίθουν από ψέματα, συκοφαντίες, ανακρίβειες και μίσος για
τους εξεγερμένους ζαπατίστας.
[35] Ο Héctor Aguilar Camín, δημοσιογράφος και συγγραφέας,
υπήρξε διευθυντής του περιοδικού Nexos από το 1983 έως το 1995

και από το 2007 μέχρι σήμερα. Βασικός πολέμιος του EZLN,
συνεχίζει να επιτίθεται στους ζαπατίστας, ενώ παράλληλα δεν
έχει κρύψει τις σχέσεις του με τον Salinas και τον Zedillo.
Έχει ταχθεί υπέρ της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης, καθώς
και του λεγόμενου νόμου Ley Televisa που προωθούσε τα
συμφέροντα των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών ο οποίος όμως
καταργήθηκε ως αντισυνταγματικός.
[36] Η Ζαπατιστική Άμυνα, η Ζαπατιστική Ελπίδα, ο Pedrito, ο
Pablito, ο Αγαπημένος Ζαπατίστα ονομάζονται τα παιδιά που
πρωταγωνιστούν στις ιστορίες του SupGaleano. Όπως και το
γατόσκυλο.
[37] Σύζυγος του βασιλιά Λεωνίδα.

Ομιλία
Αldo
Seoane:
Προστατεύοντας το Νερό & το
Κίνημα NODAPL | B-FEST 6
(Βίντεο)
Το βίντεο από την ομιλία του Αldo Seoane (ιθαγενής Ινδιάνος
αγωνιστής από το Standing Rock στη Ντακότα των ΗΠΑ) με τίτλο
“Προστατεύοντας το Νερό: Ο Αγώνας του Κινήματος NODAPL”.
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλάισια του B-FEST 6, την
Κυριακή 28/05/17.
Εισήγηση: Νίκος Ιωάννου
Μετάφραση: Αλέξανδρος Σχισμένος

Ο Aldo Seoane είναι ιθαγενής, Ινδιάνος αγωνιστής από το
Standing Rock, Βόρεια Ντακότα των ΗΠΑ. Ενεργός στο
κίνημα NoDALP ενάντια στην κατασκευή του αγωγού πετρελαίου
στην περιοχή. Εργάστηκε στενά με τη φυλή Rosebud Sioux για τη
ματαίωση του αγωγού Keystone XL. Συνιδρυτής της οργάνωσης
“Wica Agli”, ενεργοποιείται με άλλες φυλές στη χώρα με σκοπό
την ευρύτερη ευαισθητοποίηση στις διασταυρώσεις της
εξορυκτικής βιομηχανίας και της ενδοοικογενειακής και
σεξουαλικής βίας. Τον Μάρτιο του ’16 ζητήθηκε από τους ίδιους
τους ηλικιωμένους της φυλής Standing Rock Sioux στην “Wica
Agli” να βοηθήσει με την οργάνωση της αντίστασης και τον
Αύγουστο έστησε το camp στο Standing Rock. Αυτή τη στιγμή
οργανώνει δράσεις στη χώρα με θέμα την άμεση σχέση του
περιβαλλοντικού ρατσισμού, των δικαιωμάτων του νερού,
την ενδοοικογενειακή και σεξουαλική βία και πώς αυτά είναι
άρρηκτα δεμένα
πολιτική.
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Βραζιλίας και η Συνεχιζόμενη
Γενοκτονία τους
Ο Λάδιο Βέρον, ηγέτης μιας φυλετικής ομάδας της φυλής των
Γκουαρανί-Καϊοβά, θα ταξιδέψει στην Ευρώπη από τις 12 Μαρτίου
έως τις 8 Ιουνίου για να καταγγείλει τις συνθήκες γενοκτονίας
που βιώνει ο λαός του και να προσπαθήσει να εδραιώσει
συμμαχίες με οργανώσεις και συλλογικότητες διεθνώς, σε μια
προσπάθεια να αποτρέψει τη συνέχιση της δολοφονίας των
Γκουαρανί-Καϊοβά και την εκδίωξή τους από τη γη τους, πράγμα
που θα τους εξαναγκάσει να ζήσουν στα υποβαθμισμένα προάστια
των πόλεων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις στην Ελλάδα δείτε
εδώ.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ-ΚΑΪΟΒΑ
Ο λαός των Γκουαρανί-Καϊοβά αποτελείται από 47 χιλιάδες άτομα
περίπου, που ζουν, τα περισσότερα, στην πολιτεία του Μάτο
Γκρόσο ντο Σουλ, στην κεντροδυτική Βραζιλία.
Το κράτος της Βραζιλίας αμελεί κατ’ εξακολούθηση να τηρήσει
τις υποχρεώσεις του ως εγγυητής των δικαιωμάτων των ιθαγενών
λαών σύμφωνα με το Σύνταγμα, καθώς και τη Σύμβαση 169 της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΟΙΤ).
Πρόσφατα (18/01/2017), ο υπουργός Δικαιοσύνης δημοσίευσε ένα
διάταγμα το οποίο τροποποιεί τις παραμέτρους οριοθέτησης των
εδαφών των ιθαγενών, παραχωρώντας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Ασφάλειας, εξουσίες που τους επιτρέπουν την
επανεξέταση όλων των αναλύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από
το το Εθνικό Ίδρυμα σχετικά με τους Ιθαγενείς (FUNAI),
υποτάσσοντας τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών στα πολιτικά
και οικονομικά συμφέροντα της κυβέρνησης.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Η εισβολή και η αρπαγή της γης των Γκουαρανί-Καϊοβά ξεκίνησε,
όπως συνέβη και σε ολόκληρη τη Βραζιλία, με τον αποικισμό της
χώρας από τους Πορτογάλους το 1500 και εντάθηκε από το 1880
και μετά.
Μεταξύ των ετών 1915 και 1928 οι κάτοικοι πολυάριθμων χωριών
έχασαν τη γη τους και περιορίστηκαν σε οκτώ «προστατευόμενες
περιοχές» από τον Φορέα Προστασίας των Ιθαγενών (SPI).
Γνώρισαν τη σωματική, τη ψυχολογική και την πολιτισμική βία σε
μια διαδικασία απογύμνωσής τους από τα εδάφη τους, βία η οποία
ενισχύθηκε με το δικτατορικό καθεστώς του Estado Novo
(1837-1945). Για να αποδοθούν τα εδάφη τους απαλλαγμένα από
κατοίκους στους εποίκους που κατέφθαναν για τη Μεγάλη Πορεία
προς τα Δυτικά, την οποία προωθούσε η κυβέρνηση του Ζετούλιο

Βάργκας, οι Γκουαρανί-Καϊοβά, αναγκάστηκαν να ζήσουν σε
οριοθετημένες περιοχές υπό την κηδεμονία του κράτους, ενώ
συναντούσαν εμπόδια όταν ήθελαν να προβούν σε επίσημη
καταγραφή των περιουσιών τους, ακόμη και όταν ήθελαν να τις
υπερασπιστούν ενώπιον του δικαστηρίου. Οι περιουσίες τους
εξανεμίστηκαν και τα εδάφη τους διαμοιράσθηκαν σε τρίτους μέσα
από μη νόμιμες διαδικασίες. Ο λαός υπέκυψε, πολλοί αυτόχθονες
εξοντώθηκαν και ολόκληρες κοινότητες εξαφανίστηκαν από
προσώπου γης.
Το 1967, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας η
κυβέρνηση αντικατέστησε το SPI με το Εθνικό Ίδρυμα για την
Προστασία των Ιθαγενών (FUNAΙ), το οποίο δημιουργήθηκε ως
όργανο του Υπουργείου Εσωτερικών, του ίδιου υπουργείου που
ήταν υπεύθυνο για τη διάνοιξη αυτοκινητοδρόμων και για το
αναπτυξιακό σχέδιο. Για μια ακόμη φορά τα συμφέροντα των
αυτοχθόνων υποχώρησαν μπροστά στην κυβερνητική πολιτική και τα
ιδιωτικά συμφέροντα, ενώ ενισχύθηκαν ο εποικισμός και οι
βιαιοπραγίες προς τους αυτόχθονες λαούς.
Στα τέλη της δεκαετίας οι Γκουαρανί-Καϊοβά ξεκίνησαν νομικές
ενέργειες σε ευρεία κλίμακα για την ανάκτηση των εδαφών τους
που τα είχαν χάσει και τα είχαν καταλάβει άτομα που δεν ήταν
ιθαγενείς.
ης

Οι διακηρύξεις του Ομοσπονδιακού Συντάγματος της 5 Οκτωβρίου
του 1988, σήμαιναν μια μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την αναγνώριση
των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων λαών στα εδάφη των προγόνων
τους. Έπαψαν να τελούν υπό την κηδεμονία του κράτους και
έγιναν άτομα με δικαιώματα. Από την άλλη, οι κοινωνικές τους
οργανώσεις, τα έθιμα, οι δοξασίες και οι παραδόσεις τους
άρχισαν να κερδίζουν αναγνώριση.
Το 2012, το βραζιλιάνικο κράτος υπογράφει τη Σύμβαση 169 της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΟΙΤ) σχετικά με τους Ιθαγενείς
και τους Φυλετικούς Λαούς (1989) που ορίζει τις υποχρεώσεις
του κράτους σε ό,τι αφορά την εγγύηση της προστασίας των
αυτοχθόνων λαών, της ακεραιότητάς τους, των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων τους, των εδαφών τους, της κληρονομιάς τους και
του περιβάλλοντός τους, καθώς και της συμμετοχής τους στην
κοινωνική ανάπτυξη και, ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις
πολιτικές που τους επηρεάζουν.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ-ΚΑΪΟΒΑ ΣΗΜΕΡΑ
Σήμερα, το Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ, είναι η περιοχή της Βραζιλίας
με τους μεγαλύτερους δείκτες βίας εναντίον των αυτοχθόνων λαών
και τις πιο έντονες συγκρούσεις για ζητήματα που αφορούν την
έγγεια ιδιοκτησία. Οι διάφορες κυβερνήσεις, μην τηρώντας το
Ομοσπονδιακό Σύνταγμα, δεν εγγυήθηκαν την οριοθέτηση των
πατρογονικών εδαφών των Γκουαρανί-Καϊοβά, οι οποίοι ζουν σε
μικρά χωράφια, πνιγμένοι ολόγυρα από την καλλιέργεια του
ζαχαροκάλαμου και της γενετικά τροποποιημένης σόγιας, που
απαιτούν την εντατική χρήση φυτοφαρμάκων, που με τη σειρά τους
δηλητηριάζουν τους ποταμούς και τα χώματά τους, πράγμα που
τους εξαναγκάζει να ζουν χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες για την
καλλιέργεια της γης, το κυνήγι και το ψάρεμα, και είναι
εμπόδιο στην πρόσβασή τους στα φαρμακευτικά τους φυτά.
Με δυο λόγια, δεν μπορούν να ζήσουν σύμφωνα με τα ήθη και τα
έθιμά τους. Ο τρόπος ζωής των αυτοχθόνων εξαρτάται από τη γη,
όσον αφορά τη γεωργία και τη διατροφή, την ανάπτυξη της
κουλτούρας τους, των πεποιθήσεων και των παραδόσεών τους. Στο
όνομα της ανάπτυξης και των αγροτικών επιχειρήσεων, ένας λαός
με χιλιόχρονες παραδόσεις εξολοθρεύεται λόγω της βίας που
ασκούν οι μισθοφόροι που στέλνουν οι μεγάλοι γαιοκτήμονες.
Λόγω της έλλειψης τροφής, ιατρικής περίθαλψης και πόσιμου
νερού, καθώς και λόγω δηλητηριάσεων.
Ένα μέρος των Γκουαρανί-Καϊοβά ζεί στις οκτώ προστατευόμενες
περιοχές (reservas) του Μάτου Γκρόσου ντου Σουλ, σε καθεστώς
περιορισμού. Στο Ντοουράντος, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη
προστατευόμενη περιοχή, 15 χιλιάδες αυτοχθόνων ζουν σε 3000
εκτάρια. Πολλές κοινότητες προβαίνουν στη λεγόμενη ανάκτηση
(retomada) σε μια προσπάθεια να πάρουν πίσω τη γη των προγόνων
τους, ζώντας στις παρυφές των αυτοκινητοδρόμων, κυνηγημένοι

από τους μεγάλους γαιοκτήμονες (latifundistas).
BΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ
Η κληρονομιά των αυτοχθόνων έρχεται από τα προγονικά εδάφη των
ιθαγενών μαζί με τους φυσικούς πόρους, δέντρα, ζώα, ποτάμια,
ψάρια, καθώς και από τις παραδοσιακές γνώσεις τους, τέχνες,
τελετουργίες, κλπ. Όλα αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιούν
αποκλειστικά οι αυτόχθονες όπως ορίζει το Ομοσπονδιακό
Σύνταγμα και η παραβίασή τους θεωρείται έγκλημα.
Μέχρι τον Αύγουστο του 2016, από τα 1113 εδαφικά τμήματα που
ήταν αναγνωρισμένα ως ιθαγενικά εδάφη σε διαδικασία
αναγνώρισης από το βραζιλιάνικο κράτος ή διεκδικούμενα από τις
κοινότητες, μόνο τα 398 -το 35,7%- είχαν καταχωρηθεί ως
τέτοια.

Στο Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ, από τα 96 διεκδικούμενα γαιοτεμάχια
μόνο 4 είναι πιστοποιημένα, 8 δεδηλωμένα, 6 αναγνωρισμένα, 10
σε διαδικασία αναγνώρισης και 68 δίχως καμία πρόβλεψη.

Το κράτος της Βραζιλίας είναι υπεύθυνο για τη βία, υπό την
οποία ζουν οι Γκουαρανί Καϊοβά, πρώτον επειδή πουλάει τα εδάφη
τους και τους περιορίζει σε μικρές προστατευμένες περιοχές,
και τώρα λόγω της αδιαφορίας και της καθυστέρησης για την
οριοθέτηση των προγονικών τους εδαφών.
ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ
Το 2015, σύμφωνα με το Ιεραποστολικό Ιθαγενικό Συμβούλιο
(CIMI), 137 ιθαγενείς δολοφονήθηκαν στη χώρα, οι 36 στην
περιοχή του Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ και οι περισσότεροι ανήκαν
στο λαό των Γκουαρανί Καϊοβά.
Οι ιθαγενικές κοινότητες επιχειρούν να ανακτήσουν ένα μέρος
των εδαφών τους που ήδη έχει κατοχυρωθεί ως δικό τους, αλλά
παραμένει σε χέρια μη ιθαγενών. Κτηματίες, μισθοφόροι,
πολιτικοί και αστυνομικοί επιτίθονται στις κοινότητες. Μια
τέτοια περίπτωση είναι η κοινότητα Νιαντερού Μαρανγκατού
(Ñhanderu Marangatu), των οποίων η γη βρίσκεται στο μεγαλύτερο
μέρος τους στα χέρια της αγροτοβιομηχανίας, παρόλο που έχει
πιστοποιηθεί από το 2005. Το 2015 μάλιστα δέχτηκαν επίθεση
παραστρατιωτικών ομάδων με την άμεση συμμετοχή βουλευτών και
την αδράνεια της αστυνομίας. Σ’ αυτή την επίθεση πολλοί
ιθαγενείς τραυματίστηκαν και ο νεαρός Σιμιάο Βιλιάμπα
δολοφονήθηκε.
Οι κτηματίες δημιουργούν παραστρατιωτικές ομάδες για να
χτυπούν τις κοινότητες με διάφορους τρόπους, απειλές,
ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια, βιασμούς, δολοφονίες. Οι
εμπλεκόμενοι εγκληματίες θεωρούν τους εαυτούς τους
νομιμοποιημένους από την εξουσία, επειδή πολύ σπάνια γίνονται
ανακρίσεις για να διελευκανθούν εγκλήματα που καταγγέλονται
από τους ιθαγενείς. Η εκτελεστική και δικαστική εξουσία
νομιμοποιούν τα εγκλήματα των κτηματιών ενώ μπλοκάρουν την
οριοθέτηση γαιών, είτε με διοικητικές παρεμβάσεις είτε
δικαστικά. Αυτό δεν αποτελεί απλώς αδιαφορία, αλλά συμμετοχή
και αποδοχή του εγκλήματος της γενοκτονίας.

Τον Ιούλιο του 2016, το Μεγάλο Συμβούλιο Γκουαρανί Καϊοβά της
Aty Guasu (ιθαγενική συνέλευση) συνεδρίασε για να απαιτήσει
την τιμωρία των δολοφόνων μιας άλλης σφαγής, στο Κααραπό, τον
Ιούνιο της ίδιας χρονιάς:
«Αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη σύσκεψη στο Κααραπό,
στην ιθαγενική γη Νιαμοΐ Γουαβιραΐ, μια από τις ανακτημένες
που κατάφεραν να πάρουν πίσω οι οικογένειες
που ζούσαν
περιορισμένες στην προστατευμένη περιοχή του Τε’γι Κουέ από το
1920, εξαναγκασμένες από το κράτος. Ήρθαμε εδώ πρώτα και κύρια
για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στις οικογένειες που
αποδεκατίστηκαν από τη επίθεση των παραστρατιωτικών ομάδων των
κτηματιών, που επιτέθηκαν με πυροβόλα όπλα, τραυμάτισαν τους
συγγενείς μας και δολοφόνησαν τον αγαπημένο μας υπεύθυνο
υγείας Κλοντιοντί, το τελευταίο θύμα από 25 άμεσες και ένοπλες
επιθέσεις που δεχτήμαμε από τους γαιοκτήμονες μέσα σε λιγότερο
από ένα χρόνο».
Η καθηγήτρια δικαίου Πάδουα Φερνάντες εξηγεί το έγκλημα της
γενοκτονίας κατά των Γκουαρανί Καϊοβά: Οι επιθέσεις στα εδάφη
των ιθαγενών, καθώς και το υψηλό ποσοστό αυτοκτονιών σ’ αυτό
το λαό, αποδεικνύουν ότι συνεχίζεται να διαπράττεται το
έγκλημα της γενοκτονίας σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης του
ΟΗΕ του 1948 και του νόμου nº 2889/1956. Υπενθυμίζω ότι
διαπράττει το έγκλημα αυτό, που θεωρείται ιδιαιτέρως ειδεχθές
από το νόμο nº 8072/1990, όποιος, μεταξύ άλλων πράξεων,
«υποβάλλει σκοπίμως την ομάδα σε συνθήκες ζωής ικανές να
προξενήσουν τη φυσική καταστροφή της,
ολική ή μερική».
ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ
Μια άλλη μορφή βίας που υφίστανται οι Γκουαρανί Καϊοβά είναι
οι επιθέσεις με χημικά. Από το Δεκέμβριο του 2015 ως τον
Ιανουάριο
του
2016
τουλάχιστον
πέντε
επιθέσεις
πραγματοποιήθηκαν με τρακτέρ και αεροπλάνα. Το δηλητήριο
πετάχτηκε στα ποτάμια και τις φυτείες, και πολλά παιδιά είχαν
συμπτώματα μόλυνσης και νοσηλεύτηκαν στο χώρο πρώτων βοηθειών.
Ορισμένες από τις επιθέσεις αυτές είχαν αναγγελθεί εκ των

προτέρων και παρόλο που οι ιθαγενείς είχαν αναζητήσει την
υποστήριξη των οργάνων του κράτους, η κοινότητα δεν είχε
κανενός είδους προστασία. Σε τουλάχιστον τρεις τέτοιες
επιθέσεις οι παραστρατιωτικοί περικύκλωσαν την κοινότητα, ώστε
να εμποδίζουν τα άτομα να βγουν από την περιοχή πάνω από την
οποία τα αεροπλάνα έριχναν χημικά δηλητήρια.
ΒΙΑΣΜΟΙ
Είναι πολλές οι καταγγελίες για καταχρήσεις και βιασμούς σε
γυναίκες ιθαγενείς. Ιδιαιτέρως τραγικό και βίαιο ήταν το
γεγονός του Σεπτεμβρίου του 2015 στο χωριό Πιελίτο Κουέ
(Pyellito Kue). Η κοινότητα δέχτηκε βίαιη επίθεση των
παραστρατιωτικών που χρησιμοποιούσαν πυροβόλα όπλα, με
ξυλοδαρμούς, βίαιη εκδίωξη από τις καλύβες και πυρπόλησή τους,
που κατέληξε στην πανικόβλητη φυγή πολλών ιθαγενών, μεταξύ των
οποίων κοριτσάκια και αγοράκια, γυναίκες, γέροι και
τραυματίες. Μια έφηβη που χάθηκε στη φυγή βιάστηκε από 12
πιστολέρος.
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ
Οι Γκουαρανί Καϊοβά έχουν το πιο ψηλό ποσοστό αυτοκτονιών στη
χώρα, και σύμφωνα με το CIMI, το υψηλότερο στον κόσμο. Το 2015
η Ειδική Γραμματεία Υγείας Ιθαγενών (SESAI) κατέγραψε 45
περιπτώσεις: 24% ήταν μεταξύ 10 και 14 ετών; 37 %, 15 έως 19
ετών και 22 %, 20 έως 29 ετών. Από το 2000 ως το 2015
καταγράφηκαν 752 περιπτώσεις. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των
αυτοκτονιών είναι ακόμα μεγαλύτερος, διότι πολλές περιπτώσεις
δεν δηλώνονται από τις οικογένειες.
Το υψηλό ποσοστό αυτοκτονιών συνδέεται με την ανεπάρκεια της
γης, την έλλειψη προοπτικής στην οριοθέτηση εδαφών και τον
περιορισμό τους σε ιθαγενικά πάρκα. Οι περισσότεροι είναι νέοι
-15 έως 29 ετών- και η μοναδική τους προοπτική στη ζωή είναι
να δουλέψουν στις φυτείες ζαχαροκάλαμου ή να καταλήξουν
άποροι.
ΟΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΩΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι Γκουαρανί Καϊοβά καταγγέλουν ότι η φύση στο Μάτο Γκρόσο ντο
Σουλ είναι σχεδόν κατεστραμμένη, λόγω της επέκτασης της
μονοκαλλιέργειας που έχει επιβληθεί από τους εισβολείς της
αγροτοβιομηχανίας στη γη τους, τα λιγοστά δάση που τους
απομένουν είναι ρηγαγμένα με αποτέλεσμα πολλές κοινότητες να
μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παρατροπαράδοτα φάρμακά
τους. Η Ένωση Βραζιλιάνων Γεωγράφων τονίζει ότι «η
προμελετημένη εξόντωση της βιοποικιλότητας που εφαρμόζει η
αγροτοβιομηχανία είναι εγκληματική ενέργεια». Στην κοσμοθεωρία
των ιθαγενών αυτοί ανήκουν στη γη αντί να είναι ιδιοκτήτες
της. Η γη είναι η προέλευση κάθε ζωής και υποφέρουν όταν
απομακρύνονται από τη γη των προγόνων τους, όταν βλέπουν την
καταστροφή των δασών, τη μόλυνση των ποταμών και πώς
εξαφανίζονται πολλά είδη πουλιών και άλλων ζώων.
Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ
Η Ευρωπαική Ένωση ενέκρινε τον Ιούλιο του 2016 την εισαγωγή
βοδινού κρέατος in natura από 13 δήμους του Μάτο Γκρόσο ντο
Σουλ, που βρίσκονται στα σύνορα με την Παραγουάη. Η απόφαση
της Ε.Ε να αγοράσει κρέας από περιφέρειες στις οποίες ηγέτες
ιθαγενείς δολοφονήθηκαν -και από περιοχές που συμπίπτουν με τη
γη που διεκδικούν οι Γκουαρανί-Καϊοβά- μπορεί να βοηθήσει
ακόμα περισσότερο τη χρηματοδότηση της βίας εναντίον των
αυτόχθονων κατοίκων αυτών των περιοχών, ενώ δημιουργεί
περισσότερες δυσκολίες για την οριστική οριοθέτηση της γης
τους.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ
Εάν η κατάσταση των αυτόχθονων λαών της χώρας ήταν ήδη δύσκολη
-η Ντίλμα Ρουσέφ και το Εργατικό Κόμμα δεν πήραν το παραμικρό
μέτρο για την οριοθέτηση της γης των ιθαγενών που έγινε από
προέδρους της δημοκρατίας ήδη από την εποχή της στρατιωτικής
δικτατορίας- τώρα μετά το πραξικόπημα είναι ακόμα χειρότερη.
Ο υπουργός δικαιοσύνης Αλεσάντρε Ντε Μοράες δημοσίευσε ένα

διάταγμα στις 18 Ιανουαρίου φέτος που αλλάζει την οριοθέτηση
των ιθαγενικών γαιών. Το ίδρυμα FUNAI είναι υπεύθυνο να κάνει
τις μελέτες και να στείλει τα έγγραφα για τη γη που πρέπει να
οριοθετηθεί στον υπουργό Δικαιοσύνης και έπειτα στον πρόεδρο
της Δημοκρατίας. Με το νέο μέτρο το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει
την εξουσία να επιθεωρήσει όλη τη διαδικασία επεξεργασίας του
ιδρύματος FUNAI, και ανοίγει χώρο για τη δράση ομάδων που
έχουν συμφέροντα στην αμφισβήτηση των γαιών όταν ορίζει ότι
μπορούν να δημιουργηθούν άλλα μέσα συμμετοχής των
ενδιαφερόμενων πλευρών, κάτι που θα επιτρέψει μεγαλύτερες
πιέσεις της αγροτοβιομηχανίας πάνω στις διαδικασίες
οριοθέτησης.
Η ισχύς του ιδρύματος FUNAI αδυνατίζει ενώ
ενδυναμώνεται μια τεχνική ομάδα που ανήκει στο υπουργείο, η
οποία θα έχει την εξουσία να αναθεωρήσει την έκταση
οριοθέτησης που προτείνει το FUNAI. Σε αυτές τις περιπτώσεις
προβλέπεται μια “αποζημίωση” στους ιθαγενείς “λόγω απώλειας
εδαφών”. Το διάταγμα ενσωματώνει νέα μέτρα που υποστηρίζει η
αγροτοβιομηχανία και θα κάνει τη διαδικασία πιο αργή και πιο
γραφειοκρατική.
Επίσης, ο υπουργός ανοίγει χώρο για την επιβολή της άποψης του
“χρονικού πλαισίου” σύμφωνα με την οποία μπορούν να
αναγνωριστούν ως ιθαγενικά εδάφη μόνο όσες περιοχές
καταλαμβάνονταν πράγματι από ιθαγενείς ακριβώς τη στιγμή της
κύρωσης του Ομοσπονδιακού Συντάγματος, τον Οκτώβριο του 1988.
Αυτή είναι μια πρόσφατη ερμηνεία του Συντάγματος που θέλουν
να επιβάλλουν, ένα νέο χτύπημα στις κοινότητες των ιθαγενών,
εφόσον το χρονικό πλαίσιο δεν λαμβάνει υπόψη του όλη τη βία
που δέχτηκαν οι ιθαγενείς πριν και κατά τη διάρκεια της
στρατιωτικής δικτατορίας, και ότι πολλές κοινότητες δεν
βρίσκονταν στη γη τους ακριβώς επειδή είχαν εκδιωχθεί.
Μια μεγάλη απειλή για τους ιθαγενείς είναι η Πρόταση
Τροποποίησης του Συντάγματος 215, που έχει δρομολογηθεί στο
Κονγκρέσο, η οποία επιδιώκει να δώσει στους βουλευτές την
εξουσία να έχουν τον τελικό λόγο για την οριοθέτηση των
ιθαγενικών γαιών. Το σχέδιο απειλεί τόσο τις ήδη οριοθετημένες

περιοχές όσο και αυτές που βρίσκονται σε διαδικασία
οριοθέτησης. Εάν εγκριθεί αυτή η τροπολογία, οι ιθαγενικές
γαίες από το 13% που προβλέπεται σήμερα θα καταλήξουν στο 2,
6% κάτι που θα προκαλέσει περισσότερες αποψιλώσεις δασών,
εγκληματικότητα και δολοφονίες ιθαγενών που ζουν στα χωριά.
Οι διασυνδέσεις ανάμεσα στους γαιοκτήμονες και την αστική
τάξη, όπως αντιπροσωπεύονται από την εκτελεστική, τη
νομοθετική και τη δικαστική εξουσία, θέτουν σε κίνδυνο τα
ελάχιστα δικαιώματα που έχουν κατακτήσει οι ιθαγενείς, ειδικά
με το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα του 1988. Από τους 594 βουλευτές
που αποτελούν το Εθνικό Κονγκρέσο, οι 207 είναι άμεσα
συνδεδεμένοι με τους εκπροσώπους της αγροτοβιομηχανίας και
αυτή η ομάδα αποσυνθέτει το Σύνταγμα, σχεδιάζει και ψηφίζει
προσωρινά μέτρα, νομοσχέδια και προτάσεις τροποποίησης του
συντάγματος σε βάρος περισσότερων από 300 ιθαγενικών λαών της
χώρας.
ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΓΚΟΥΡΑΝΙ-ΚΑΪΟΒΑ
Η επιστολή του Μεγάλου Συμβουλίου Γκουαρανί Καϊοβά στην Ατί
Γουασού το ξεκαθαρίζει:
«Υπενθυμίζουμε ότι η έλλειψη οριοθέτησης της γης μας είναι ο
βασικός πυλώνας και η αιτία της γενοκτονίας μας και η αδράνεια
του κράτους απλώς εγγυάται περισσότερους θανάτους και
περισσότερο πόνο για το λαό μας, που ήδη έχει υποφέρει πάρα
πολύ. Σήμερα δεν καταλαμβάνουμε ούτε καν το 0,2% όλης της γης
του Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ. Το αίτημά μας για οριοθέτηση όλων
των εδαφών μας δεν επιδιώκει καν να ανακτήσει το έδαφος που
ήταν πρώτα δικό μας και την προέλευσή μας, αλλά μονάχα να
εγγυηθεί ορισμένα μικροσκοπικά κομμάτάκια από το ιερό μας
Tekoha. Αν όλη τη γη που ζητάμε για το λαό μας οριοθετούνταν,
πάλι δεν θα έφταναν ούτε το 2,5 % όλης της γης του Μάτο Γκρόσο
ντο Σουλ, μόλις ψίχουλα από την ιστορική κλοπή των εδαφών μας
που εξακολουθεί να επεκτείνεται ενώ οι αγροτοβιομήχανοι
εκμεταλεύονται το μπλοκάρισμα των οριοθετήσεων».

Και συνεχίζουν: «Τέλος, αλλά όχι με μικρότερη σημασία,
απαιτούμε το κράτος να εγγυηθεί τα δικαιώματά μας στην υγεία,
τη μόρφωση και την ασφάλεια. Τα παιδιά μας πεθαίνουν δίχως
περίθαλψη, όπως στο τελευταίο περιστατικό του Κουρουσού Αμπά,
όπου δύο παιδιά -ένα νεογέννητο- πέθαναν επειδή το σύστημα
υγείας αρνείται να περιθάλψει ασθενείς στους ‘ανακτημένους’
καταυλισμούς. Επίσης πεθαίνουμε χωρίς το δικαίωμα στη μόρφωση.
Μας απαγορεύουν παρανόμως να έχουμε σχολεία στην ανακτημένη γη
μας, μας τιμωρούν για τον αγώνα μας για τη γη και δεν στέλνουν
σχολικά λεωφορεία για να μπορούν τα παιδιά μας να πηγαίνουν
σχολείο σε άλλες περιοχές. Ούτε ασφάλεια υπάρχει. Μας
ξυλοκοπούν ελεύθερα οι παραστρατιωτικές ομάδες, ενώ ο λαός μας
σε πολλές περιπτώσεις έχει καταγγείλει την παρουσία
γαιοκτημόνων και ένοπλων πιστολέρο δύο μέρες πριν από την
επίθεση».
Οι Γκουρανί-Καϊοβά, όπως κάθε άλλος πρωταρχικός λαός της
Βραζιλίας, θέλουν να έχουν δικαίωμα να ζήσουν ελεύθερα στη γη
των προγόνων τους, να ζήσουν σύμφωνα με την κουλτούρα τους,
τις συνήθειές τους, τη γλώσσα τους, να καλλιεργούν και να
κυνηγούν και να προστατεύουν τη φύση, διότι αυτοί δεν θεωρούν
ότι είναι ιδιοκτήτες της αλλά αποτελούν μέρος της.
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝ
Ο Λάδιο Βερόν Καβαλιέιρο, με το ιθαγενικό όνομα AVÃ TAPERENDI,
είναι 50 ετών, ηγέτης των Tekoha Takwara (Χωριό Τακουάρα) στο
Δήμο Γιουτί, στο Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ, είναι εκπρόσωπος της
Άτυ Γουασού ATY GUAÇU -γενικής συνέλευσης των ΓκουαρανίΚαϊοβά- και ο εκπρόσωπος των Γκουαρανί Καϊοβά σ’ αυτό το
ταξίδι στο ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι καθηγητής Ιστορίας,
πτυχιούχος του Ομοσπονδιακού Πανεπιστήμιου του Γκράντε
Ντοράντος.
Είναι αγρότης που ζει στην κοινότητά του.
Η ιστορία του κασίκε Λάδιο Βερόν απεικονίζει τον αγώνα των
Καϊοβά και των Γκουαρανί για την οριοθέτηση της γης των
προγόνων τους. Τον απειλούν με θάνατο επειδή κληρονόμησε τον
αγώνα του πατέρα του, του κασίκε Μάρκος Βερόν, ο οποίος

δολοφονήθηκε κτηνωδώς από παραστρατιωτικούς στις διαταγές των
γαιοκτημόνων τον Ιανουάριο του 2003, μπροστά στην οικογένειά
του, στο λεγόμενο Αγρόκτημα Μπραζίλια ντο Σουλ, σε μια
επιχείρηση ‘ανάκτησης’ της γης. Ο Λάδιο Βερόν, όχι μόνο
αναγκάστηκε να παρακολουθήσει τη δολοφονία του πατέρα του,
αλλά τον έδεσαν, τον βασάνισαν και παραλίγο να τον κάψουν
ζωντανό, όταν έλουσαν το σώμα του με βενζίνη. Επιπλέον, έβλεπε
να βασανίζουν τα άλλα μέλη της οικογένειάς του.
Ο Λάδιο Βερόν έλαβε την αναγνώριση της Ένωσης Βραζιλιάνων
Δικηγόρων του Ρίο ντε Τζανέιρο για την ηγεσία του στον αγώνα
των ιθαγενών και προτάθηκε για το μετάλλιο Σίκο Μέντες της
Αντίστασης το 2014. Είναι από τους τιμώμενους της 26ης ετήσιας
τελετής που διοργανώνει η οργάνωση «ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ»,
όπου δίνονται μετάλλια σε όσους ξεχωρίζουν στους αγώνες της
αντίστασης. Επίσης, ήταν μέλος της ομάδας υπεράσπισης των
ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Καμπάνια Πρώτη Γραμμή Campanha
Linha de Frente (https://youtu.be/CdCmXszR16E), μια
πρωτοβουλία των οργανώσεων Justiça Global, Terra de Direitos y
Front Line Defenders με στόχο την ευαισθητοποίηση του κράτους
και της κοινής γνώμης για τη σοβαρή κατάσταση των 11
κοινωνικών ηγετών της Βραζιλίας των οποίων κινδυνεύει η ζωή.
Ο Λάδιο Βερόν είναι αναγνωρισμένος ως σημαντικός ηγέτης των
κοινοτήτων Γκουαρανί-Καϊοβά και εκλέχτηκε από την aty guaçu ιθαγενική συνέλευση- ως εκπρόσωπός της για να μιλήσει στην
ευρωπαϊκή ήπειρο.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΙΘΑΓΕΝΗ ΛΑΔΙΟ ΒΕΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Το ταξίδι βασίζεται σε μια ανάλυση του πολιτικού πλαισίου της
σημερινής Βραζιλίας, που ήταν τόσο σκοτεινό και ολέθριο, με
μια κυβέρνηση που εφαρμόζει φασιστικά μέτρα και αφαιρεί από το
βραζιλιάνικο λαό κατακτήσεις και δικαιώματα, όπως και από τους
ιθαγενείς. Μέσα σ’ αυτό το αβέβαιο μέλλον, ο ηγέτης ΓκουαρανίΚαϊοβά θα ταξιδέψει στην ευρωπαϊκή ήπειρο με σταθερό στόχο να
κερδίσει διεθνείς συμμάχους στον αγώνα των ιθαγενικών λαών της
Βραζιλίας και να προσπαθήσει έτσι να φρενάρει τη γενοκτονία

του λαού του, αναζητώντας υποστήριξη για να συμβάλει στη
διαδικασία οργάνωσης και αντίστασης στην προαναγελλόμενη
παραβίαση των δικαιωμάτων των ιθαγενών λαών τα επόμενα χρόνια.
Το ταξίδι γίνεται με πρωτοβουλία του Λαού Γκουαρανί-Καϊοβά και
του Λαϊκού Δικαστηρίου.
Tribunal Popular: o Estado brasileiro no banco dos réus
Asociación Cultural Brasileña Maloka
malokabrasileira@yahoo.es
ΠΗΓΕΣ:
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib)
https://mobilizacaonacionalindigena.wordpress.com/
Capítulo sobre Violaciones de los Derechos Humanos de
los Pueblos Indígenas de la Comisión Nacional de la
Verdad
(CNV)
https://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/Volume%202%2
0-%20Texto%205.pdf
A Aldeia Taquara – Antônio Brand Doutor em História.
Coordenador do Programa Kaiowá/Guaraní – NEPPII UCDB
ftp://neppi.ucdb.br/pub/tellus/tellus4/TL4_Documentos%20
Antonio%20Brand.pdf
Relatório Violencia contra os Povos Indígenas no Brasil
–
Conselho
Indigenista
Missionario
https://www.cimi.org.br/pub/relatorio2015/relatoriodados
2015.pdf
Carta
Capital
https://justificando.cartacapital.com.br/2017/01/19/port
aria-de-moraes-enfraquece-demarcacao-de-terrasindigenas-e-fortalece-ruralistas/
Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y
tribales,
1989
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@norme
s/documents/publication/wcms_100910.pdf
Constitución Política de la Republica Federativa del

Brasil,
1988
https://www.redipd.org/legislacion/common/legislacion/Br
asil/constitucion_brasil_1988.pdf
Los
Guaraníes
–
Survival
https://www.survival.es/indigenas/guarani
“Expedição Marco Veron” Associação dos Geógrafos
Brasileiros – AGB – 2012
Sobrenome Guaraní Kaiowá – Eliane Brun – Revista Epoca

Γκουαρανί-Καϊοβά:
Ένας
ιθαγενής λαός που χρειάζεται
την αλληλεγγύη μας

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

με τον Λάντιο Βερόν, εκπρόσωπο της Συνέλευσης των Λαών
Γκουαρανί-Καϊοβά.
Από την Παπούα-Νέα Γουϊνέα έως την Αφρική, έως το Μεξικό και
όλη τη Λατινική Αμερική οι ιθαγενείς λαοί εξεγείρονται ενάντια
σε ότι αντιπροσωπεύει την ουσία του καπιταλισμού: ενάντια στην
κουλτούρα του ατομικισμού, ενάντια στη λογική της ανάπτυξης
και της συσσώρευσης πλούτου, ενάντια στην ιδέα της “προόδου”,
ενάντια στην ατομική ιδιοκτησία.
Οι Γκουαρανί-Καϊοβά της Βραζιλίας είναι μέρος αυτού του αγώνα.
Διωγμένοι και από αυτή την ελάχιστη γη που τους απέμενε,
αναγκασμένοι απο την βουλιμική αδηφαγία των πολυεθνικών να
ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης στις παρυφές των δρόμων, ξεκινούν
από το 2000 τον αγώνα για ανακατάληψη της γης τους. Πληρώνουν
βαρύ τίμημα: δολοφονίες, βιασμοί, βασανιστήρια, φυλακές είναι
η καθημερινότητά τους.
Ο εκπρόσωπός τους, Λάντιο Βερόν, βρίσκεται στην Ελλάδα στα
πλαίσια μιας εξάμηνης περιοδείας (στις χώρες της Ευρώπης) που
ζητά να σπάσει το φράγμα της σιωπής και να κινητοποιήσει την
αλληλεγγύη των κινημάτων σε έναν αγώνα που είναι αγώνας για
ζωή λαών που αντιστέκονται στο θάνατο που τους επιβάλλει ένα
σύστημα άπληστο για κέρδος.
Δεν είναι υπερβολή, δεν είναι ένα σύνθημα, στην Ελλάδα του
σήμερα να πούμε ότι ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας.
Δεν είναι υπερβολή, δεν είναι ένα σύνθημα, να πούμε ότι ο
αγώνας τους -και ο αγώνας όλων των ιθαγενών λαών- είναι αγώνας
για την ανθρωπότητα. Για μια άλλη ανθρωπότητα: με δικαιοσύνη,
ελευθερία και αξιοπρέπεια.
Ως ιθαγενείς, οι Guaraní Kaiowá αγωνίζονται για το δικαίωμα να
ζουν ελεύθερα στα προγονικά τους εδάφη, σύμφωνα με την
κουλτούρα, τα ήθη, τη γλώσσα τους και με σεβασμό για την
προστασία της φύσης. Δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ιδιοκτήτες
της γης αλλά οργανικό της κομμάτι.
Η εισβολή και υφαρπαγή της γης των Guaraní Kaiowá άρχισε, όπως

και για όλους τους ιθαγενικούς πληθυσμούς της Βραζιλίας, κατά
την περίοδο της πορτογαλικής αποικιοκρατίας και εντάθηκε με το
πέρασμα του χρόνου. Κατά τη διαδικασία λεηλασίας των εδαφών
τους, υπέστησαν σωματική, ψυχική και πολιτισμική βία. Στις
αρχές του 20ού αιώνα, άρχισαν να ζουν σε οριοθετημένες
περιοχές υπό κρατική κηδεμονία και τους απαγορεύτηκε να κάνουν
κτηματογράφηση της πατρογονικής τους κληρονομιάς ή να την
διεκδικήσουν δικαστικά. Η γη τους διανεμήθηκε σε τρίτους με
παράτυπες διαδικασίες. Ο λαοί τους υποτάχθηκαν βίαια, πολλοί
ιθαγενείς
δολοφονήθηκαν
και
ολόκληρες
κοινότητες
εξαφανίστηκαν.
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι Guaraní Kaiowá άρχισαν
έναν μεγάλο αγώνα ανάκτησης των εδαφών που είχαν χάσει ή είχαν
καταληφθεί από μη ιθαγενείς.
Το Σύνταγμα του 1988 σχετικά προοδευτικό, αναγνώρισε το
δικαίωμα των ιθαγενικών πληθυσμών πάνω στα προγονικά τους
εδάφη. Οι ιθαγενείς σταμάτησαν να τελούν υπό την κηδεμονία του
κράτους και τους αναγνωρίστηκαν δικαιώματα (ως ιθαγενείς).
Σήμερα, η περιοχή Mato Grosso do Sul, όπου ζει η πλειοψηφία
των Guaraní Kaiowá, εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά βίας
ενάντια στους ιθαγενείς. Οι διάφορες κυβερνήσεις,
παραβαίνοντας το Σύνταγμα, δεν εγγυήθηκαν την ασφάλεια των
χαρακτηρισμένων ιθαγενικών περιοχών και τους υποχρέωσαν να
ζουν σε μικρά κομμάτια γης, ζωσμένα κυριολεκτικά από
μονοκαλλιέργειες ζαχαροκάλαμου και μεταλλαγμένης σόγιας,
καλλιέργειες που απαιτούν εντατική χρήση φυτοφαρμάκων και
έχουν ως αποτέλεσμα τη μόλυνση του εδάφους και των ποταμών.
Έτσι, οι Guaraní Kaiowá είναι υποχρεωμένοι να επιβιώνουν σε
αντίξοες συνθήκες χωρίς τη δυνατότητα να καλλιεργούν, να
κυνηγούν ή να ψαρεύουν ή να έχουν πρόσβαση στα φαρμακευτικά
τους φυτά.
Πολλές κοινότητες προχωρούν σε ανακαταλήψεις εδαφών
προκειμένου να ανακτήσουν ένα μέρος της γης που τους ανήκει
αλλά παραμένει υπό την κατοχή γαιοκτημόνων, με αποτέλεσμα να

ζουν συνεχώς στο περιθώριο και κάτω από τις απειλές των
αγροτοβιομηχανιών.
Οι κτηματίες δημιουργούν παραστρατιωτικές ομάδες που
επιτίθενται βίαια στις κοινότητες με διάφορους τρόπους:
απειλές, ξυλοδραμούς, βασανιστήρια, βιασμούς, χημικές
επιθέσεις και δολοφονίες. Οι εγκληματικές ομάδες νιώθουν
νομιμοποιημένες από την κρατική εξουσία, αφού είναι σπάνιες οι
έρευνες για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων που καταγγέλλουν
οι ιθαγενείς. Τόσο η εκτελεστική όσο και η δικαστική εξουσία
νομιμοποιούν τα εγκλήματα των γαιοκτημόνων στο βαθμό που
μπλοκάρουν τις διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες
χαρακτηρισμού της γης (ως ιθαγενικής), με αποτέλεσμα να
γίνονται συνένοχοι στη γενοκτονία.
Πρόσφατα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Βραζιλίας εξέδωσε
διάταγμα που αλλάζει τις παραμέτρους οριοθέτησης των
ιθαγενικών εδαφών και παρέχει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης την
εξουσία να παρακάμπτει τις μελέτες που έχουν γίνει από το
Εθνικό Ίδρυμα Ιθαγενών (Funai), καταπνίγοντας έτσι τα
δικαιώματα των ιθαγενών λαών προς όφελος των πολιτικών και
οικονομικών συμφερόντων της κυβέρνησης.
Σημαντική, επίσης, απειλή για τους ιθαγενείς αποτελεί η
πρόταση τροποποίησης του Συντάγματος (PEC) 215 που εκκρεμεί
στη Βουλή και προτίθεται να παραχωρήσει στους βουλευτές το
δικαίωμα τελικής απόφασης για τους χαρακτηρισμούς των
ιθαγενικών εδαφών. Η πρόταση απειλεί τόσο τις ήδη
χαρακτηρισμένες γαίες όσο και αυτές που βρίσκονται σε
διαδικασία χαρακτηρισμού. Εάν η τροπολογία εγκριθεί, οι
ιθαγενικές περιοχές στη Βραζιλία θα μειωθούν από 13%, όπως
έχει υπολογιστεί περίπου σήμερα, σε μόλις 2,6%, γεγονός που θα
οδηγήσει σε αύξηση της αποψίλωσης των δασών, ποινικοποίηση του
αγώνα τους και δολοφονίες ιθαγενών.
Το Μεγάλο Συμβούλιο της Συνέλευσης των λαών Guaraní Kaiowá
διαβεβαιώνει:

“Υπενθυμίζουμε ότι η έλλειψη οριοθέτησης των εκτάσεών μας
είναι βασικός πυλώνας που υποκινεί τη γενοκτονία μας. Η
αδράνεια του κράτους εγγυάται περισσότερους νεκρούς και
μεγαλύτερο πόνο για το λαό μας, που ήδη έχει υποφέρει αρκετά.
Αυτή τη στιγμή, δεν κατέχουμε ούτε το 0,2% της συνολικής γης
του Mato Grosso do Sul. Το αίτημά μας για οριοθέτηση των
περιοχών μας ούτε καν φιλοδοξεί να ανακτήσει τα πρότερα
προγονικά μας εδάφη. Μόλις που προσπαθεί να διασφαλίσει
κομματάκια από τη δική μας ιερή Tekoha. Ακόμα κι αν όλες οι
εκτάσεις που απαιτούμε χαρακτηρίζονταν ως ιθαγενικές, ακόμα κι
έτσι δεν θα ξεπερνούσαν το 2,5 % της γης του Mato Grosso do
Sul. Αυτά είναι ψίχουλα απέναντι στην ιστορική κλοπή των
εδαφών μας που συνεχίζεται, την ίδια στιγμή που οι
γαιοκτήμονες εκμεταλλεύονται το μπλοκάρισμα της διαδικασίας
οριοθέτησης”.
Σύμφωνα με τον ιθαγενή Ládio Veron, οι ιθαγενείς είναι
διατεθειμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους και να προχωρήσουν
σε μια αυτο-οριοθέτηση των εδαφών τους. Θέλουν να επιστρέψουν
στη γη τους και προτιμούν να πεθάνουν αγωνιζόμενοι παρά να
αναγκαστούν να ζουν σε φαβέλες στα προάστια των πόλεων.
Στα πλαίσια της Διεθνούς Καμπάνιας Αλληλεγγύης στον αγώνα τους
οργανώνονται και στην Ελλάδα εκδηλώσεις ενημέρωσης και
αλληλεγγύης, με τη συμμετοχή του Λάντιο Βερόν, εκπροσώπου της
Συνέλευσης των Λαών Guaraní Kaiowá:
Κυριακή, 26 Μάρτη, 19.00, Χαλκιδική, Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης
Παναγιάς
Δευτέρα, 27 Μάρτη, 7.30 μ.μ., Θεσσαλονίκη, Κοινωνικό Κέντρο
Στέκι Μεταναστών, Ερμού 33
Τετάρτη, 29 Μάρτη, 7μ.μ., Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αίθουσα Σάκη
Καράγιωργα 2
Πέμπτη, 30 Μάρτη, 8μ.μ., NOSOTROS, Θεμιστοκλέους 66, Εξάρχεια
Παρασκευή, 31 Μάρτη, 19.00, Βόλος, Στέκι Μεταναστών- Χώρος
Κινημάτων, Συμμαχία για το Νερό
Σχετικό

Βίντεο: https://drive.google.com/file/d/0B0tcJweTgDHPOHpvTFFPO
U5VXzQ/view

Για το ταξίδι του κασίκε Λάντιο Βερόν, εκπροσώπου της

Συνέλευσης των Λαών Γκουαρανί-Καϊοβά της Βραζιλίας στην
Ευρώπη:
Απευθυνόμαστε σε πολιτικές ομάδες και οργανώσεις, ομάδες
ακαδημαϊκών, για το περιβάλλον, για τον πολιτισμό,
συναγωνιστές και ακτιβιστές για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, φίλους και ενδιαφερόμενους για την οικοδόμηση
ενός άλλου κόσμου ζητώντας την υποστήριξη του ιθαγενή κασίκε
Λάντιο Βερόν, στην περίοδο που θα βρίσκεται στην Ευρώπη το
2017. Το ταξίδι έχει στόχο την ενδυνάμωση μιας διεθνούς
καταγγελίας της ακατάπαυστης βίας που υφίστανται οι ιθαγενείς
λαοί στη Βραζιλία και συγκεκριμένα οι Kaiowá και Guarani.
Η Βραζιλία ζει σήμερα μια ιστορική στιγμή που μπορεί να
θεωρηθεί από τις χειρότερες των τελευταίων 30 ετών.
Βρισκόμαστε κάτω από τη μπότα μιας πραξικοπηματικής κυβέρνησης
που άρχισε επίθεση εναντίον των δικαιωμάτων του βραζιλιάνικου
λαού, δικαιωμάτων που κατακτήθηκαν σε περισσότερα από 80
χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους αγώνες και την αντίσταση των
ιθαγενών λαών της χώρα, η σημερινή κυβέρνηση σε συμμαχία με το
κοινοβούλιο, εξαπολύει ευθεία επίθεση εναντίον της ζωής αυτών
των ανθρώπων που ζουν στα εδάφη τους.
Στη διαδικασία αυτή, οι οργανώσεις των γαιοκτημόνων και η
αστική τάξη που εκπροσωπούνται από την εκτελεστική, νομοθετική
και δικαστική εξουσία, απειλούν και τα λιγοστά δικαιώματα που
έχουν κατακτήσει οι ιθαγενείς, ειδικά στο Ομοσπονδιακό
Σύνταγμα του 1988. Από τους 594 βουλευτές που αποτελούν το
Εθνικό Κονγκρέσο, οι 207 είναι άμεσα εκπρόσωποι της μεγάλης
γεωργικής βιομηχανίας και αυτή η ομάδα αναθεωρεί το Σύνταγμα
εκδίδοντας και ψηφίζοντας διαταγές προσωρινών μέτρων,
νομοσχέδια και συνταγματικές αναθεωρήσεις εναντίον των
περισσοτέρων από 300 ιθαγενικών λαών της χώρας.
Τη στιγμή ετούτη δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το μέλλον της
χώρας μας και ακόμα λιγότερα ξέρουμε για το μέλλον τον
ιθαγενών λαών που ζουν σε κοινότητες ή σε αστικό περιβάλλον.
Στην βραζιλιάνικη ύπαιθρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού

Ινστιτούτου Εδαφικών Ερευνών Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) το έτος 2015, η καταστροφή δασών στη Βραζιλία
ήταν γύρω στα 5.800 Km2, κάτι αντίστοιχο με το έδαφος όλης της
Παλαιστίνης μαζί με τη λωρίδα της Γάζας (360 km²).[J1]
Επίσης το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιεραποστολικού
Συμβουλίου Ιθαγενών Conselho Missionário Indigenista (CIMI),
137 ιθαγενείς δολοφονήθηκαν στη χώρα, ενώ οι 36 ήταν στο Μάτο
Γκρόσο ντο Σουλ και οι περισσότεροι Guarani Kaiowá.[J2]
Το Εθνικό Κονγκρέσο έχει σκοπό να μειώσει δραστικά τα
ιθαγενικά εδάφη στη Βραζιλία, με την απόφαση PEC 215 —Πρόταση
Συνταγματικής Τροπολογίας 215 -, η οποία
από το 13%, που
προβλέπεται σήμερα, θα φτάσει στο 2,6%, κάτι που θα προξενήσει
ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή δασών, ποινικοποίηση και δολοφονία
των ιθαγενών που ζουν στις κοινότητες.
Μέσα σ’ αυτή την εικόνα αβεβαιότητας για το μέλλον, ο Guarani
Kaiowá κασίκε Ládio Verón, γιος του κασίκε Marco Verón, που
δολοφονήθηκε το 2003 μπροστά στην οικογένειά του, θύμα των
γαιοκτημόνων της βιομηχανικής γεωργίας, θα ταξιδέψει στην
ευρωπαϊκή ήπειρο με στόχο να αναζητήσει διεθνή αλληλεγγύη στον
αγώνα τον ιθαγενών της Βραζιλίας.
Η πρόταση είναι να παρουσιάσει ο Λάντιο Βερόν την κατάσταση
των ιθαγενών της Βραζιλίας και ειδικότερα αυτή στο Μάτο Γκρόσο
ντο Σουλ, αναζητώντας πολιτική και οικονομική στήριξη που θα
συμβάλλει στη διαδικασία οργάνωσης και αντιμετώπισης της
παραβίασης των δικαιωμάτων των Ιθαγενών Λαών στα επόμενα
χρόνια, εφόσον το Κράτος απέσυρε ήδη σημαντικό μέρος της
υποστήριξης που σύμφωνα με το νόμο η FUNAI -Fundação Nacional
do Índio (Εθνικό Ίδρυμα Ιθαγενών), παρείχε ώστε να εγγυάται
τις ελάχιστες συνθήκες επιβίωσης των ιθαγενών λαών.
Τονίζουμε την ανάγκη υποστήριξης του κασίκε Λάντιο Βερόν, ο
οποίος θα βρίσκεται στην Ευρώπη από τον Μάρτιο (12) ως τον
Ιούνιο 08) του 2017.
Θεωρούμε ότι είναι επείγουσα η διεύρυνση του κινήματος

υπεράσπισης της ζωής των ιθαγενών λαών της Βραζιλίας, η οποία
ταυτοχρόνως είναι και υπεράσπιση του Περιβάλλοντος.
Καμπάνια Αλληλεγγύης στους Γκουαρανί-Καϊοβά

Ιθαγενείς του Εκουαδόρ: η νέα
μορφή
αποικιοκρατίας
και
εξορυκτισμού του Κορρέα
Συνέντευξη: Νίκος Αναστασόπουλος, Αντώνης Μπρούμας
Μετάφραση-Επιμέλεια: Ιωάννα Μαραβελίδη
Η Nina Pacari είναι μία προεξέχουσα γυναικεία προσωπικότητα του ιθαγενικού κινήματος του Εκουαδόρ. Συμμετέχει στην
Συνομοσπονδία των Ιθαγενικών Εθνοτήτων του Εκουαδόρ (CONAIE), η οποία αποτελεί την πιο σημαντική οργάνωση ιθαγενών
στη χώρα. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση του Ραφαέλ Κορρέα έχοντας ξεκινήσει μεγάλα εξορυκτικά έργα σε ιθαγενικά
εδάφη επιτίθεται στον ιθαγενικό τρόπο ζωής στο όνομα της ανάπτυξης. Στην παρακάτω συνέντευξη η Nina Pacari μιλάει
για την τρέχουσα κατάσταση στη χώρα καθώς και για την κοινοτική ζωή και τους αγώνες του ιθαγενικού κινήματος.

Μπορείς να μας περιγράψεις την ιθαγενική οργάνωση στην οποία
συμμετέχεις; Πώς λειτουργεί, ποιες είναι οι αρχές και οι
στόχοι και ποιος είναι ο πολιτικός σας ρόλος στη χώρα;
Η Συνομοσπονδία των Ιθαγενικών Εθνοτήτων του Εκουαδόρ, της
οποίας τα αρχικά είναι CONAIE, είναι μία οργάνωση που αποτελεί
προϊόν άσκησης της ιστορικής μας συνέχειας ως λαού, επομένως,
δεν είναι μία ένωση ή μία επαγγελματική οργάνωση -ή
οποιουδήποτε άλλου τύπου ομαδοποίηση σύμφωνα με το δυτικό
εταιρικό όραμα-, αφού εμπεριέχει στοιχεία όπως: ιστορική
ταυτότητα και εδαφική συνέχεια, γλώσσα και φιλοσοφία, είναι
δηλαδή λαοί, έθνη ή εθνότητες. Στο Εκουαδόρ αναγνωρίζονται
δεκατέσσερις διακριτές ιθαγενικές εθνότητες με διαφορετικές
γλώσσες, όπως οι λεγόμενοι Montubios και Mestizos ή ακόμα και

άλλοι αφρικανικής καταγωγής. Επομένως,
αντίληψη, που αναγνωρίζει τους εαυτούς
κοινωνία, το κράτος θα έπρεπε επίσης
Από το 2008, αυτό έχει αναγνωριστεί ως

σύμφωνα με την δική μας
μας ως μια πολυεθνοτική
να είναι πολυεθνοτικό.
τέτοιο στο Σύνταγμα.

Η CONAIE λειτουργεί μέσω κοινοτικών συνελεύσεων, έχει τους
δικούς της αυτόνομους θεσμούς και οι κύριες αρχές της είναι οι
ακόλουθες:
συμπληρωματικότητα,
αμοιβαιότητα,
αλληλοεπικοινωνία, αναλογικότητα, ama killa (να μην είσαι
οκνηρός – να έχεις μία κοινωνική ροπή), ama llulla (να μην
ψεύδεσαι, δημαγωγείς και είσαι ασυνάρτητος), ama shwa (να μην
κλέβεις, αφού η διαφάνεια είναι σημαντική σε μια κοινωνία). Οι
στόχοι: να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας και πάνω απ΄όλα, να
παλέψουμε για να αλλάξουμε το μοντέλο του αποικιακού κράτους
που, παρότι έχει παραδεχτεί τον πολυεθνοτικό του χαρακτήρα,
επιβιώνει ως σήμερα, καθώς και για να αλλάξουμε το τωρινό
οικονομικό σύστημα που δημιουργεί, διατηρεί και δυναμώνει την
ανισότητα.
Πώς οργανώνονται οι ιθαγενικές κοινότητες στο Εκουαδόρ, ποιοι
είναι οι κοινωνικοί και οικονομικοί θεσμοί και ποιο βαθμό
αυτονομίας απολαμβάνουν;
Στην

περίπτωση

της

CONAIE

οργανώνονται

στη

βάση

της

εδαφικότητας και της ταυτότητας. Είναι μια δομή στηριζόμενη
στην ταυτότητα της ιστορικής συνέχειας των ανθρώπων της και
είναι επομένως ένας συλλογικός «φορέας» που ασκεί τα
δικαιώματά του. Δεν είναι απλώς ένα σύνολο ατομικών και
αυθόρμητων επιθυμιών που ενώνονται για έναν κοινό σκοπό. Είναι
κάτι το διαφορετικό απ΄τη δυτική έννοια μιας «οργάνωσης». Ως
εκ τούτου, το άρθρο 10 του Συντάγματος αναγνωρίζει τους
παρακάτω κατόχους δικαιωμάτων: τον άνθρωπο ως άτομο, τους
λαούς ως συλλογικά υποκείμενα και τη Φύση ως ξεχωριστό
υποκείμενο δικαιωμάτων.
Όσον αφορά τους κοινωνικούς και οικονομικούς θεσμούς, η δυτική
άποψη συχνά εννοεί κάποια κτίρια όπου οι κοινωνικές και
οικονομικές πολιτικές λαμβάνουν χώρα, μελετώνται και

εκτελούνται. Οι θεσμοί όμως των ιθαγενικών κοινοτήτων είναι
μια ζωντανή εμπειρία σε όλους τους δρόμους της ζωής του λαού
και διαχέονται παντού, για παράδειγμα, οι νομικοί θεσμοί
(συλλογική επίλυση των διαφορών), οι σχέσεις μεταξύ γενεών και
άσκησης εξουσίας (όπου εφαρμόζεται το μοντέλο της Ayllu–
οικογένειας- κοινότητας), το Minga ή mink’a το οποίο είναι μία
απ΄τις θεμελιώδεις αρχές της κοινοτικής οικονομίας, κ.τ.λ.[1]
Ποια είναι η στάση της κυβέρνησης Κορρέα προς τις ιθαγενικές
κοινότητες, τον ιθαγενικό τρόπο ζωής, τα ιθαγενικά και
κοινωνικά κινήματα και γενικώς προς τα οριζόντια κινήματα;
Η στάση της κυβέρνησης Κορρέα προς τις ιθαγενικές κοινότητες,
ή καλύτερα προς κάποιες από αυτές, είναι αυτή της πατρωνίας
αλλά χωρίς κανένα σεβασμό, όπως η στήριξη για τη βελτίωση του
εδάφους και της παραγωγικότητας, προσφέροντας βοήθεια που δεν
έχει ολοκληρωθεί καν. Έχουν παράσχει ένα προσωρινό σπίτι
30τ.μ. σε μόλις 2 ή 3 άτομα μιας κοινότητας ενώ οι μικρότερες
κοινότητες μετρούν τουλάχιστον 200 οικογένειες· η κυβέρνηση
συνεχίζει την «κοινωνική» της πολιτική όπως παραπάνω,
βασιζόμενη στο λεγόμενο «κουπόνι για φτωχούς» (μηνιαία δόση
των $50 ανά άτομο), στην ενσωμάτωση των ιθαγενών απ΄το
αποικιακό κράτος, στη δίωξη των ιθαγενικών αρχών, στην
καταδίωξη και ποινικοποίηση με φυλετικά κριτήρια, στην
περιφρόνηση, στην απονομιμοποίηση κάθε ιθαγενικής ή άλλης
κοινωνικής ομάδας, υπονομεύοντας την πρόταση του ιθαγενικού
κινήματος σχετικά με τη γη και το έδαφος, το νερό, τους
στρατηγικούς πόρους, τις κοινωνικές πολιτικές, κ.τ.λ.
Αντιμετωπίζουμε μία επιστημική ηγεμονία και επιβολή, ως
ξεκάθαρη έκφραση μιας νέας μορφής αποικιοκρατίας, που προάγει
και εφαρμόζει ο Κορρέα.
Ποια είναι η πολιτική στάση της κυβέρνησης Κορρέα σχετικά με
την περιβαλλοντική προστασία των ιθαγενικών εδαφών αλλά και εν
γένει της χώρας;
Ο Κορρέα ασκεί την πιο ξεκάθαρη μορφή εξορυκτισμού
(extractivismo). Δεν τον ενδιαφέρει εάν αυτό επηρεάζει κάποιο

ιθαγενικό έδαφος. Η πολιτική του είναι αυτή της ενδυνάμωσης
του καπιταλισμού και της ασσύμετρής του συσσώρευσης, που γεννά
μεγαλύτερη φτώχεια. Δεν υφίσταται καμμία διαβούλευση
προηγουμένως, ενώ χρησιμοποιούνται τακτικές στρατικοποίησης
των ιθαγενικών εδαφών, εξώσεις και αποστέρηση των περιουσιών
τους (η περίπτωση του χωριού Tundayme είναι απ’τις πιο
χαρακτηριστικές).
Η κυβέρνηση Κορρέα θεωρείται απ’την Ευρωπαϊκή Αριστερά ως
προοδευτική και αριστερή. Ποια είναι στην πράξη η πολιτική της
κυβέρνησης όσον αφορά την ανακατανομή του πλούτου και τον
κοινωνικό μετασχηματισμό; Ανταποκρίνεται στα αιτήματα των
κινημάτων και της κοινωνίας;
Ο Κορρέα χρησιμοποιεί από τη μία, μία αριστερή ρητορική και
από την άλλη, μία εφαρμογή συντηρητικής πολιτικής. Μία
ρητορική υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία
ωστόσο συστηματικά παραβιάζει τα δικαιώματα των ανθρώπων, των
γιατρών, των δημοσιογράφων, των δασκάλων, των μαθητών ως
ατόμων και ως ιθαγενών λαών (η λίστα είναι μακρά). Είναι η
κυβέρνηση για την οποία υπάρχουν αποδείξεις για την πιο
εκτεταμένη διαφθορά στην ιστορία του Εκουαδόρ, αυτή η οποία
έχει τριπλασιάσει το εξωτερικό χρέος, αυτή που έχει
περισσότερα έσοδα απ΄τις υψηλές τιμές πετρελαίου, που έχει τον
απόλυτο έλεγχο όλων των εξουσιών: την υποταγή του δικαστικού
συστήματος και του κοινοβουλίου,
τη δουλοπρέπεια του
συνταγματικού δικαστηρίου, την αύξηση της καταστολής και του
απολυταρχισμού· βιώνουμε επομένως ένα βαθύ έλλειμμα
δημοκρατίας.
Το τελευταίο διάστημα είδαμε μία αναζωπύρωση των κοινωνικών
κινημάτων στη χώρα. Ποια είναι η δομή τους, ποιες πρακτικές
χρησιμοποιούν και ποια τα βασικά τους αιτήματα;
Δεν θα μπορούσα να μιλήσω εκ μέρους των κοινωνικών κινημάτων
και των δομών τους. Θα περιορίσω την αναφορά μου στο ιθαγενικό
κίνημα CONAIE. Δεν ενστερνίζομαι την άποψη της «αναζωπύρωσης»,
η οποία εννοείται στον δυτικό τρόπο σκέψης ως μια γραμμική

διαχείριση του χρόνου. Το ιθαγενικό κίνημα, όπως αποδεικνύει η
ιστορική του διαδρομή, δρα όταν κρίνει σκόπιμο να το κάνει,
υπέρ δικών του διεκδικήσεων αλλά και υπέρ πιο διευρυμένων
πολιτικών ζητημάτων, όπως εκείνα της δεκαετίας του ‘90 στο
Εκουαδόρ. Οι ιθαγενείς είναι πάντα ενεργοί με τον τρόπο ζωής
τους, τις εμπειρίες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις
προτάσεις και τη συμβολή τους. Η δυναμική αυτή δεν είναι
κατανοητή και παρατηρήσιμη απ’τον δυτικό κόσμο και
«αναδυκνύεται» μόνο σε περιπτώσεις μαζικών κινητοποιήσεων.
Οι στρατηγικές που εφαρμόζονται, συζητιούνται μέσα στις
συνελεύσεις των κοινοτήτων και επομένως, δεν εξαρτώνται από
κάποιο έτοιμο πρόγραμμα.
Κάποιες ιθαγενικές ιδέες και αρχές έχουν χρησιμοποιηθεί ως
μεταφορές και ιδέες, οι οποίες αποτελούν έμπνευση για κινήματα
και θεωρίες στη Δύση και οι οποίες προέρχονται απ’την Αριστερά
και απ’τα οικολογικά κινήματα, όπως η βαθιά οικολογία και η
αποανάπτυξη. Πιστεύεις ότι οι ιθαγενικές κοσμολογικές αρχές,
όπως η Pachamama και το Sumak Kawsay οι οποίες είναι
αναγνωρισμένες απ’τα Συντάγματα του Εκουαδόρ, μπορούν να
δώσουν νόημα και να συνδεθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και αν
ναι, πώς;
Η Pachamama (που αναφέρεται στη φύση) δεν είναι απλά μία αρχή
αλλά ένα υποκείμενο που και αυτό στην περίπτωση του Εκουαδόρ
απολαμβάνει δικαιώματα. Η βαθιά οικολογία και η αποανάπτυξη
είναι δυτικές κατασκευές, και πολύ σωστά τις αναφέρεις, αλλά
λαμβάνονται ως μεμονωμένα στοιχεία του τι σημαίνει μια
συνολική αναφορά στη Pachamama και το Sumak Kawsay. Θεωρώ πως
οι αυθεντικές αυτές σημασίες θα πρέπει να παραμένουν
ευδιάκριτες, όπως και η εμπλοκή τους και το περιεχόμενο τους
θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως πραγματικά αυτό που είναι,
διαφορετικά θα καταλήξουμε να βρίσκουμε τελείως μεταφυσικές
ομοιότητες που τελικά διαμορφώνουν μια λεπτή μορφή ακαδημαϊκής
κυριαρχίας.
Πιστεύεις πως οι αρχές της ιθαγενικής κοσμολογίας μπορούν να

δώσουν νόημα σε μεγαλύτερα αστικά περιβάλλοντα και αν ναι,
έχεις κάποιες προτάσεις και ιδέες του πώς μπορεί αυτό να
εφαρμοστεί πρακτικά;
Η ιθαγενική κοσμολογία δεν είναι μία αρχή αλλά πολλές απ’τις
αρχές των ιθαγενών παραμένουν πάντα εφαρμόσιμες σε ευρύτερες
κοινωνίες όπου αξίες όπως η ισότητα, η αμεροληψία και η
δικαιοσύνη ενθαρρύνονται. Ένα παράδειγμα, είναι η αναφορά στο
Sumak Kawsay, το οποίο έχει να κάνει με την κοινοτική και
δίκαιη οικονομία και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη
νεοφιλελεύθερη συσσώρευση κεφαλαίου.
——————————————
[1] Η Nina Pacari αναφέρεται εδώ σε κοινωνικούς θεσμούς
έγκυρους και ισχύοντες παντού, παρά σε επίσημoυς θεσμούς που
βασίζονται στο να δημιουργούν τυπολογίες, όπως τα δικαστήρια,
τα νοσοκομεία κ.ά.

Κοιτάζοντας τον
Τρεις
γενιές
Ζαπατίστας

ορίζοντα:
παιδιών

Η μελέτη αυτή αποτελεί μια σύντομη και στοχαστική έρευνα σε
μια σειρά από ιστορικές εμπειρίες στην οποία οι κύριοι
παράγοντες είναι τα παιδιά στις κοινότητες των Ζαπατίστας. Πιο
συγκεκριμένα, θα εστιάσει στη σημασία της συνοδείας των
ενηλίκων και στην πολιτική συμμετοχή των νέων ως πλήρη μέλη
των αντιστασιακών κοινοτήτων, των κοινωνικών κινημάτων και των
πολιτικών οργανώσεων.

Γεννημένο μέσα από το Σεμινάριο «20 Χρόνια Ζαπατιστικής
Εξέγερσης», που πραγματοποιήθηκε στο Αυτόνομο Μητροπολιτικό
Πανεπιστήμιο (Unidad Xochimilco), το κείμενο αυτό συντάχθηκε
με τη βοήθεια πολλών συνεδρίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
σχετικά με: τη γη και το έδαφος, την εκπαίδευση, την
οικονομία, την υγεία, την οικονομία και τους συνεταιρισμούς,
το φύλο, την αυτονομία και, φυσικά, τα παιδιά και τους νέους
στο ταξίδι του Ζαπατισμού.
Υπό το πρίσμα του σεμιναρίου «Κριτική σκέψη ενάντια στην
καπιταλιστική Λερναία Ύδρα», που οργανώθηκε από τους
Ζαπατίστας το Μάιο του 2015 το κείμενο αυτό έχει ιδιαίτερη
σημασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, για παράδειγμα,
ένας αριθμός συμμετεχόντων αναφέρεται, όχι μόνο σε τρεις
γενιές Zαπατίστας, αλλά σε πέντε. Στην απογευματινή συνεδρίαση
της Τρίτης 5 Μαΐου ο υποδιοικητής Γκαλεάνο υποστήριξε, ότι ο
αγώνας των κοινοτήτων των Ζαπατίστας, θα μπορούσε να
συνοψιστεί ως μια προσπάθεια, να παρουσιάσουν τα παιδιά με μια
επιλογή να είναι «ένα πράγμα ή ένα άλλο».
Μια ημέρα αργότερα, τρεις γενιές γυναικών Ζαπατίστας μίλησαν
(μέσω των Διοικητριών Miriam, Rosalinda, και Dalia, για την
ιστορία του αγώνα τους (ως αυτόχθονες Ζαπατίστας γυναίκες). Ο
Υποδιοικητής Γκαλεάνο, εν τω μεταξύ, τόνισε ότι «υπάρχουν
τουλάχιστον δύο γενιές που απουσιάζουν από αυτή τη συζήτηση:
η
πρώτη (ηλικίας 12-15), είναι εκείνες που θα γίνουν
υποστηρικτές της εκπαίδευσης ή της υγείας, ή αντάρτισσες και η
δεύτερη γενιά (ηλικίας περίπου 8) είναι οι «υπερασπιστές» –
τα επαναστατημένα κορίτσια, που συμπυκνώνουν τέσσερις γενιές
της επαναστατικής πάλης και είναι, προς το παρόν τουλάχιστον,
απρόβλεπτη “.
Βιοπολιτικές μέθοδοι στην παιδική ηλικία στην Τσιάπας
Σύμφωνα με τον Eduardo Bustelo (ο οποίος ακολουθεί τις θεωρίες
του Michel Foucault και του Giorgio Agamben), ο θάνατος, η
φτώχεια και η ομαλοποίηση του ελέγχου ενός ενήλικα πάνω στη
ζωή ενός παιδιού είναι οι τρεις βιοπολιτικές μέθοδοι, που

χρησιμοποιούνται μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα για να
επιβλέπεται και να χειραγωγείται η κατασκευή της ατομικής
σκέψης στην παιδική ηλικία. Η πρώτη μέθοδος, υποστηρίζει ο
Bustelo, είναι η πιο σιωπηλή μορφή, καθώς δείχνει σε
καθημερινή βάση ότι οι νέοι μπορούν να εξαλειφθούν χωρίς
νομικές συνέπειες. Παιδιά πεθαίνουν τακτικά, αναφέρει, από την
πείνα, από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν ή είναι
ιάσιμες, και ως θύματα πολέμου. Αν επιβιώσουν, εν τω μεταξύ,
συνεχίζουν να υποφέρουν, είτε σωματικά είτε ψυχολογικά ως
αποτέλεσμα του να εκτίθενται απευθείας σε πολλές διαφορετικές
μορφές βίας. Ο επίμονος στόχος των ισχυρών στο καπιταλιστικό
σύστημα φαίνεται να είναι η εξόντωση της προοπτικής ενός
παιδιού να ξεφύγει από τον τύπο της εκπαίδευσης, που είναι
αποδεκτός από εκείνους. Με λίγα λόγια, είναι μια άμεση μορφή
ελέγχου, που προσπαθεί να αποτρέψει τους ανθρώπους από το
δικαίωμά τους σε μια αξιοπρεπή ζωή και η οποία συχνά
αντιπροσωπεύεται από την επέκταση της πολιτικής του θανάτου.
Η δεύτερη μέθοδος, που χρησιμοποιείται είναι η φτώχεια,
δεδομένου ότι η πλειονότητα των φτωχών ανθρώπων είναι παιδιά
και η πλειοψηφία των παιδιών είναι φτωχά. Κατά συνέπεια, οι
νέοι γίνονται αντικείμενα εκμετάλευσης, αναγκάζονται έμμεσα
στην εργασία, ενώ διαρκώς υποσιτίζονται ή αρρωσταίνουν. Και,
επειδή δεν εμπλέκονται στις οικονομικές διαδικασίες της
συγκέντρωσης του εισοδήματος, του πλούτου και της δύναμης,
υφίστανται διακρίσεις και αποκλείονται με τέτοιο τρόπο, που
ενισχύει την ιδεολογική συσκευή της κυριαρχίας (με τη βοήθεια
της απόκρυψης της κοινωνικής σχέσης ανάμεσα στους
εκμεταλλευτές και τους εκμεταλλευόμενους). Ουσιαστικά, οι
ισχυροί εξασφαλίζουν, μέσω του βιο-πολιτικού τους συστήματος
στη ρύθμιση της ζωής, ότι η παιδική φτώχεια θα εξακολουθεί να
αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποφυγή της κατασκευής
δημοκρατικών και ισόνομων κοινωνικών σχέσεων.
Η τρίτη μέθοδος είναι η κάθετη και η δεσποτική σχέση μεταξύ
ενηλίκων και των παιδιών τους, η οποία επιδιώκει να τα
ελέγχουν από μέσα προς τα έξω,αμέσως από την γέννησή

τους. Αυτή η δυναμική, εν τω μεταξύ, συνοδεύεται από τη
χειραγώγηση της συζήτησης, που διαστρεβλώνει την αντίληψη και
την κατανόηση της πραγματικότητας ενός παιδιού. Εν ολίγοις, η
παιδική ηλικία είναι το σημείο στο οποίο η διαδικασία της
κυριαρχίας αρχίζει, και στην οποία αυτή η λεπτή κάθετη σχέση
είναι καμουφλαρισμένη.
Η απάντηση των Ζαπατίστας
Όταν πραγματοποιήθηκε η εξέγερση των Ζαπατίστας το 1994, ο
θάνατος και η φτώχεια αποτελούσε για καιρό, μια καταστροφική
παρουσία ανάμεσα στα παιδιά στις ιθαγενείς κοινότητες της
Τσιάπας. Ειδικότερα, οι λεγόμενες «ασθένειες της φτώχειας»
έτρεχαν αχαλίνωτες. Υπήρχαν περιπτώσεις: εντερικών παράσιτων,
λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος και επιδημίες, παιδικός
υποσιτισμός,
πυρετός και διάρροια. Πολλά παιδιά, εν τω
μεταξύ, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έλλειψης πρόσβασης σε
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη – γεγονότα που είχαν συμβάλει,
ώστε η Τσιάπας να κατέχει τα χαμηλότερα ποσοστά προσδόκιμου
ζωής κατά τη γέννηση από ολόκληρο το Μεξικό. Επιπλέον, τα
στοιχεία αυτά προήλθαν μόνο από τις επίσημες κυβερνητικές
στατιστικές, οι οποίες βασίζονται σε πιστοποιητικά γέννησης
και θανάτου, που απλά δεν υπάρχουν στις αυτόχθονες κοινότητες
των περισσότερων δήμων (που είχαν «υψηλά» ή «πολύ υψηλά»
επίπεδα περιθωριοποίησης). Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να
γνωρίζουμε ακριβώς πόσα αγόρια και κορίτσια της Τσιάπας έζησαν
ή πέθαναν κατά την περίοδο αυτή.
Κατά συνέπεια, η διακήρυξη πολέμου του EZLN και τα 11 αιτήματά
του στην πρώτη Διακήρυξη της ζουγκλας Lacandona, είχαν ως
στόχο όχι μόνο να σταματήσει η γενοκτονία των αυτόχθονων
πληθυσμών της Τσιάπας, αλλά και των παιδιών τους. Με άλλα
λόγια, η ομάδα πάλευε έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές των
παιδιών, να μπορέσουν να έχουν μια ικανοποιητική, αξιοπρεπή
ζωή (όπως ο Υποδιοικητής Μάρκος εξήγησε στον νεαρό Miguel A.
Vazquez Valtierra τον Μάρτιο του 1994).
Τον Φεβρουάριο του 2001, ο Μάρκος αφιέρωσε το ακόλουθο

κείμενο, στο οποίο περιέγραφε την πραγματικότητα της παιδικής
ηλικίας των Ζαπατίστας, στα εξορισμένα παιδιά της Γουαδελούπης
Tepeyac:
Υπάρχουν εννέα κελιά στα οποία φυλακίζουν τα παιδιά των
ιθαγενών της Τσιάπας και του Μεξικό και αυτά είναι: η πείνα, η
άγνοια, η ασθένεια, η εργασία, η κακοποίηση, η φτώχεια, ο
φόβος, η λησμοσύνη και ο θάνατος. Η Patricha, κάτω από πέντε
ετών, πέθανε από πυρετό, ο Ismita, σχεδόν 10 ετών, είχε το
ανάστημα ενός 4χρονου παιδιού, ως αποτέλεσμα του χρόνιου
υποσιτισμού, ο Andulio γεννήθηκε χωρίς χέρια, εξαιτίας μιας
γενετικής ανωμαλίας, ο Pedrito γεννήθηκε στην εξορία και ο
Lino ήταν γεννημένος μόνο μερικές ώρες, όταν στρατιώτες τον
εκδίωξαν από το σπίτι του.
Αργότερα, σε μια συνέντευξή του το 2008 στην Laura Castellanos
με τίτλο «Corte de Caja», ο Μάρκος περιέγραψε πώς η υπόθεση
της Patricha είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη συμμετοχή
του στην πολιτικο-στρατιωτική οργάνωση, περίπου από το 1986,
διότι αυτό το κορίτσι ιθαγενής (που είχε φέρει φαγητό στους
αντάρτες, όταν κρύβονταν στη ζούγκλα) είχε πεθάνει στην
αγκαλιά του στην όχθη ενός ποταμού, όταν προσπαθούσε να το
βοηθήσει και να μειώσει τον πυρετό του. Και αυτή ήταν η μοίρα
των νεαρών ιθαγενών κοριτσιών, είπε. Στη χειρότερη περίπτωση,
θα πέθαιναν από ιάσιμες ή σεξουαλικές μεταδιδόμενες ασθένειες
και στην καλύτερη περίπτωση θα έπρεπε, να είναι περιορισμένες
στο σπίτι, να φροντίζουν τα μικρότερα αδέλφια, να φτιάχνουν
τορτίγιες, ή να εργάζονται στα χωράφια. Ιστορικά, εξήγησε,
σ’αυτά τα κορίτσια απλά δεν τους επιτρεπόταν, να σπουδάσουν ή
να παίξουν.
Τα παιδιά Ζαπατίστας στο πλαίσιο ενός πολέμου χαμηλής έντασης.
Μόλις είχε ανακηρυχθεί η κατάπαυση του πυρός και οι
ειρηνευτικές συνομιλίες είχαν αρχίσει, η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση έσπευσε να καθιερώσει στρατώνες και σημεία ελέγχου
σε όλες τις ιθαγενείς κοινότητες, που θεωρούσε ύποπτες για την
υπόθαλψη των Ζαπατίστας αγωνιστών ή ότι επηρεάζονται από την

ιδεολογία τους. Οι πτήσεις ελέγχου, οι περιπολίες και η
παρουσία παραστρατιωτικών ομάδων, ξαφνικά έγιναν μέρος της
καθημερινής ζωής των παιδιών που ανήκαν στις υπό εξέγερση
κοινότητες, ενώ τα παιδιά της «δεύτερης γενιάς» (που
γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου, 1994) μεγάλωσαν ουσιαστικά
με τη στρατιωτική και παραστρατιωτική δραστηριότητα ως φυσικό
μέρος της ύπαρξής τους.
Αυτός ο χαμηλής έντασης πόλεμος οργανώθηκε με διάφορους
τρόπους, από τους στρατιωτικούς μηχανισμούς ως τις κοινωνικές,
πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές στρατηγικές. Τα παιδιά
και οι νέοι Ζαπατίστας ταλαιπωρήθηκαν, εκδιώχθηκαν,
εκτοπίστηκαν, δέχτηκαν ξυλοδαρμούς, απειλήθηκαν, συνελήφθησαν
στα σημεία ελέγχου και δέχτηκαν επιθέσεις, τόσο από την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση, όσο και απο τις δεξιές
παραστρατιωτικές ομάδες τους, όλα με σκοπό την αποθάρρυνση της
τήρησης του προγράμματος των Ζαπατίστας και την αποδυνάμωση
του κοινωνικού ιστού και της ενότητας της οικογένειας των
τοπικών κοινοτήτων. Κατανοώντας ότι τα παιδιά των Ζαπατίστας
ήταν ένα θεμελιώδες μέρος του κινήματος, η κυβέρνηση
προσπάθησε αποτελεσματικά να «σκοτώσει τους σπόρους των
Ζαπατίστας» (ένα σύνθημα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια
της σφαγής του Acteal στο δήμο Chenalhó στις 22 Δεκέμβρη του
1997, όταν 45 άτομα έχασαν τη ζωή τους – ανάμεσά τους 14
παιδιά, 23 γυναίκες και 8 άνδρες).
Σε νεαρή ηλικία, στη συνέχεια, τα παιδιά των Ζαπατίστας
σύντομα έμαθαν τι σημαίνει να επιβιώνεις σε ένα πλαίσιο
πολέμου και σ΄ένα κλίμα καταστολής, μεγαλώνοντας, όπως
μπορούσαν, στη μέση μιας βίαιης αντιεπαναστατικής εκστρατείας
εκφοβισμού από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση εναντίον τους. Παρά
το γεγονός, ότι ζουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα αντίστασης,
αναφέρει η Angelica Rico, αυτοί οι νέοι έμαθαν, να τρέχουν, να
παίζουν, να χορεύουν, να τραγουδούν και να γελούν.
Ταυτόχρονα, όμως, η συγκεκριμένη πραγματικότητα μέσα στην
οποία οι νέες γενιές μεγάλωναν (ως μέλη των αυτόχθονων
κοινοτήτων που τηρούν την ιδεολογία των Ζαπατίστας) σήμαινε,

ότι ο ψυχολογικός και κοινωνικός σχηματισμός τους, περιείχε
στοιχεία διαφορετικά από εκείνα, που είχαν όσοι μεγαλώσαν,
πριν από το 1994. Ανέπτυξαν, για παράδειγμα, ικανότητες που
τους βοήθησαν να αντισταθούν στη συνεχή επιθετικότητα και
κοσμοθεωρίες που τους έκαναν πιο ανθεκτικούς στο κλίμα βίας,
που τους περιβάλλει σε καθημερινή βάση.
Ως εκ τούτου, όταν τα παιδιά των Ζαπατίστας δηλώνουν, ότι δεν
έχουν κανένα φόβο, γιατί ξέρουν πώς να υπερασπιστούν τους
εαυτούς τους, πρέπει να έχουμε επίγνωση της υποκειμενικής και
συλλογικής διαδικασίας, που ανέπτυξε μια μορφή κοινότητας με
ψυχική υγεία (η οποία έχει μετατρέψει το φόβο σ΄ένα μηχανισμό
αυτοπροστασίας και μείωσε τις αρνητικές ψυχοκοινωνικές
επιπτώσεις της φθοράς ενός πολέμου χαμηλής έντασης). Με άλλα
λόγια, ο πόλεμος του Κράτους ενάντια στις κοινότητες των
Ζαπατίστας, (ο οποίας, σύμφωνα με την Ximena Antillon,
επιδιώκει να δημιουργήσει ψυχοσωματικές και συναισθηματικές
ασθένειες, ενώ παράλληλα να παραλύσει και να μειώσει τη
συμμετοχή σε στρατιωτικές και κοινοτικές πράξεις αντίστασης),
δεν έχει τόσο μεγάλη επίδραση, όπως η κακή κυβέρνηση θα ήλπιζε
να έχει.
Η συλλογική εργασία, που έχει γίνει, για την αντιμετώπιση του
πολέμου, έχει διευκολύνει την ανάδυση και την ενίσχυση των
γενναίων στάσεων και της κριτικής σκέψης στα παιδιά και
επιπλέον συνέβαλε να καλλιεργηθούν και να διαμορφωθούν
χαρακτήρες, που βασίζονται στον αγώνα των Ζαπατίστας για την
εκπλήρωση των «13 διεκδικήσεών» τους και στη μόνιμη αντίσταση
ενάντια στην κακή διακυβέρνηση. Στην «Τρίτη Συνάντηση των Λαών
των Ζαπατίστας με τους Λαούς του Κόσμου, οι Ζαπατίστας και η
Comandanta Ramona» τον Δεκέμβριο του 2007, οι μητέρες
Ζαπατίστα περιγράφουν, πώς «αντιστέκονταν μαζί με τα παιδιά
τους». Εδώ, μίλησαν για την θάρρος που επέδειξαν τα παιδιά
τους σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις: όταν πολλοί άνδρες πήγαν
να πολεμήσουν το 1994 και άφησαν τις περισσότερες γυναίκες και
τα παιδιά πίσω στις κοινότητές τους και όταν, λίγο μετά την
ίδρυση των στρατοπέδων και τα σημεία ελέγχου, αντιμετώπισαν

κατά πρόσωπο τους στρατιώτες και τους φώναξαν, να φύγουν.
Επιπλέον, οι εν λόγω γυναίκες Ζαπατίστας τόνισαν, ότι τα
παιδιά ήταν σε θέση να κάνουν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή
εργασία, ότι είχαν τα ίδια δικαιώματα και ότι, κατά συνέπεια,
ήταν αναγκαίο να τους δώσουν ιδέες και να τους διδάξουν, πώς
να συνεργάζονται με άλλους μέσα στις κοινότητές τους. Στην
ουσία, αυτή η άποψη αντιπροσώπευε απλά την αναγνώριση των
ενηλίκων, ότι τα παιδιά είναι σύντροφοί τους – οι οποίοι
συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία και τη διατήρηση των
διαφορετικών χώρων της αντίστασης και της αυτονομίας των
Ζαπατίστας και τους οποίους θα έπρεπε να συνοδεύουν στη
διαδικασία της μάθησης τους. [Θα πρέπει να θυμόμαστε σε αυτό
το σημείο ότι πολλές από τις προκηρύξεις που υπογράφονται από
τον Υποδιοικητή Μάρκος ξεκίνησουν με την διατύπωση, ότι γράφει
«στο όνομα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των γυναικών και των
ανδρών του EZLN», που δείχνει ότι οι νέοι θεωρήθηκαν ένα
θεμελιώδες μέρος της διοργάνωσης (όπως αποδεικνύεται από τις
ίδιες τις Ζαπατιστικές κοινότητες).]
“Τους φερόμαστε σαν παιδιά”
Ο τύπος της ηθικής εκπαίδευσης, που παρέχεται στα παιδιά
Ζαπατίστας, έγινε πολύ σαφέστερος τον Ιανουάριο του 2003, όταν
ο EZLN έστειλε επιστολή προς τη βασκική οργάνωση Euskadi Ta
Askatasuna (ΕΤΑ). Σε αυτό το μήνυμα, το θέμα αναφέρθηκε με
ιδιαίτερη έμφαση, καθώς η ηγεσία των Ζαπατίστας θέλησε να
υπογραμμίσει, ότι οι νέες γενιές εκπαιδεύτηκαν στη βάση της
ελευθερίας του λόγου, του σεβασμού της διαφορετικότητας της
σκέψης και με την αντίληψη να επιτρέπουν στα λόγια και στην
κατανόησή τους, να καθοδηγoύνται από την καρδιά.
Και ήταν μέσα από τις δηλώσεις, τις επιστολές και τις ιστορίες
που εκδίδονταν από τον EZLN (μεταξύ του 1994 και του
ανακοινωθέντος της 4ης Αυγούστου, 2013), που ο κόσμος μπορούσε
να δει, πώς οι ενήλικες Ζαπατίστας αντιλαμβάνονται και
αντιμετωπίζουν, όχι μόνο τα παιδιά Ζαπατίστας, αλλά και
εκείνους, που συμμερίζονται τον σκοπό τους. Εκεί ήταν, για

παράδειγμα, μια σειρά από ιστορίες που απευθύνονται σε παιδιά
ή που σχετίζονται με την παιδική ηλικία, όπως: El Cuento del
Rabito de la NUBE, El cochecito abollado, La pedagogía del
machete, Εl marxismo Segun la insurgenta Erika, Cuento de la
piedrecita inconforme, Los Diablos del nuevo Siglo, Εl Andulio
y el cuento de los abujeros, και El amor Segun el Andulio. Με
απλή, παιχνιδιάρικη και άμεση γλώσσα, αυτές οι ιστορίες
προσπάθησαν, να αφηγηθούν (χωρίς να κρύβουν την
πραγματικότητα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και τις
γνώσεις του αναγνώστη) μια σειρά από διαφορετικές καταστάσεις,
γεγονότα, ανέκδοτα, ιδέες, ή τις αρχές που σχετίζονται με το
όραμα του αγώνα των Ζαπατίστας .
H δημιουργία των Caracoles και των Επιτροπών της Καλής
Διακυβέρνησης (Juntas de Buen Gobierno – JBGs) τον Αύγουστο
του 2003, εν τω μεταξύ, αποτέλεσαν μια ισχυρή ιεράρχηση των
δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με την υγεία και την
εκπαίδευση, με την ενεργό συμμετοχή των παιδιών και των νέων
(επιπροσθέτως αντιπροσωπεύοντας ένα νέο στάδιο στην πολιτική
οργάνωση των κοινοτήτων των Ζαπατίστας). Σχεδόν δέκα χρόνια
μετά την εξέγερση, τα παιδιά που είχαν δει την επεμβατική
άφιξη του στρατού, τον κυνισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης,
τα ψέματα των πολιτικών κομμάτων και τον πατερναλισμό της
εξωτερικής στήριξης, ήταν τώρα νέοι άνθρωποι, που ήξεραν ότι
δεν μπορούσαν να αναμένουν καμία πραγματική αλλαγή από τα
κρατικά ιδρύματα και ότι ήταν αυτοί που έπρεπε να αναλάβουν
την ευθύνη της εκπαίδευσης και της υγείας στις κοινότητές
τους. Τώρα πήραν το ρόλο των φορέων προώθησης της υγείας και
της εκπαίδευσης και άρχισαν, να αποφασίζουν ποιες ενέργειες
έπρεπε να γίνουν και πώς θα μπορούσαν να τις αναλάβουν, σε
συνδυασμό με το συντονισμό της Καλής Διακυβέρνησης.
Η πλειοψηφία των φορέων προώθησης της υγείας ήταν άνδρες
μεταξύ 15 και 30 ετών και ανέλαβαν καθήκοντα, όπως: διάγνωση
και θεραπεία των πολιτών, οργάνωση και συμμετοχή σε διάφορες
συνελεύσεις και συνεδριάσεις με στόχο την ενίσχυση του τομέα
της υγείας στις αυτόνομες κοινότητες των Ζαπατίστας και να

μάθουν περισσότερα για το πώς να θεραπεύουν σωστά τους
ασθενείς. Ο Alejandro Cerdo περιγράφει αυτή τη διαδικασία σε
μεγαλύτερο βάθος στο βιβλίο του «Φανταστείτε τον Ζαπατισμό:
Πολυπολιτισμικότητα και αυτονομία των ιθαγενών στην Τσιάπας
από μια Αυτόνομη Κοινότητα», (“Imagining Zapatismo:
Multiculturalism and Indigenous Autonomy in Chiapas from an
Autonomous Municipality”)
Σε ό, τι αφορά την εκπαίδευση, γράφει ο Bruno Baronnet,
κάποιες κοινότητες άρχισαν, να βγάζουν τους δικούς τους
εκπαιδευτικούς από το 1995, επιδιώκοντας να τους εκπαιδεύσουν
και να δημιουργήσουν τα δικά τους σχολεία. Ο μέσος όρος
ηλικίας αυτών των υποστηρικτών εκπαίδευσης ήταν τα 20 έτη και
είχαν επιλεγεί και συνοδεύονταν από ενήλικες, ώστε να μπορούν
υπεύθυνα να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Και πάλι, ήταν κυρίως
άνδρες (είτε άγαμοι είτε με μικρά παιδιά), που είχαν σπουδάσει
στα Κρατικά δημοτικά σχολεία νωρίτερα στη δεκαετία του
’90. Μεταξύ του 1997 και του 2000, τα παιδιά που προέρχονταν
από οικογένειες των Ζαπατίστας αποκλείστηκαν από τα επίσημα
κρατικά σχολεία, έτσι ώστε η εκπαιδευτική αυτοδιάθεση σταθερά
αυξήθηκε καθώς οι υποστηρικτές έγιναν οι κύριοι παράγοντες
στην αυτόνομη εκπαίδευση των ντόπιων παιδιών. Η διαδικασία
αυτή στη συνέχεια θα ενισχυθεί περαιτέρω από τη δημιουργία των
Επιτροπών της Καλής Διακυβέρνησης.
Το παρόν κείμενο είναι μέρος μιας παρουσίασης για τα παιδιά
Ζαπατίστας, που γραφτηκε αρχικά στα Ισπανικά από τον Eliud
Τorres
και
δημοσιεύεται
στο https://subversiones.org/archivos/117457.
Μετάφραση και επιμέλεια από τα Ισπανικά στα Αγγλικά, Oso Sabio
στο https://www.europazapatista.org/index.php?post_id=7418
Μετάφραση, επιμέλεια από τα Αγγλικά στα Ελληνικά, Σύλβια
Βαρνάβα
Πηγή: https://omniatv.com/blog/
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Συνυφαίνοντας

Μάντυ
Το 2006, ο EZLN (ο Στρατός των Ζαπατίστας για την Εθνική
Απελευθέρωση) εξέδωσε την Έκτη Διακήρυξη της Ζούγκλας
Λακαντόνα, κηρύσσοντας τον πόλεμο στη μεξικανική κυβέρνηση.

Σκοπός της ήταν να επεκτείνει τον ζαπατιστικό αγώνα σε όλους
τους «εκμεταλλευόμενους και αποστερημένους ανθρώπους του
Μεξικό». Στην Έκτη Διακήρυξη, ο Υποδιοικητής Μάρκος καταθέτει
μια σύντομη ιστορία του κινήματος των Ζαπατίστας και του πώς
αυτό έχει αλλάξει, αποδεικνύοντας ότι η όλη επαναστατική
διαδικασία είναι πρωτεϊκή και δυναμική. Ο Μάρκος απ’ αυτή την
ιστορία συμπεραίνει, ότι οι διαπραγματεύσεις με τους
πολιτικούς είναι χάσιμο χρόνου. Γι’ αυτόν τον λόγο, από την
αθέτηση των συμφωνιών του San Andres, οι Ζαπατίστας υπάρχουν
αυτόνομα. Το 1994, με την εξέγερση των Ζαπατίστας, οι
περισσότεροι ιδιοκτήτες γης στη Λακαντόνα φοβήθηκαν, κι έτσι
οι αυτόχθονες κατόρθωσαν να καταλάβουν τη γη. Η αυτονομία τους
δεν είναι μια παραχώρηση από το κράτος, αλλά κάτι που πρέπει
συνεχώς να διεκδικούν. Αυτό σημαίνει ότι οι ζαπατιστικές
κοινότητες ναι μεν ελέγχουν τους πόρους και την επικράτεια της
Τσιάπας με αυτοδιεύθυνση , ωστόσο βρίσκονται υπό τη συνεχή
απειλή των ενοχλήσεων και της εξάρθρωσης από το μεξικανικό
στρατό και τους παραστρατιωτικούς. Τα έσοδα προέρχονται από τα
αγροτικά πλεονάσματα, όπως του καφέ, κι από ΜΚΟ κι αλληλέγγυες
ομάδες.
Η αυτονομία τους είναι μια πράξη απαλλοτρίωσης που προφυλάσσει
μια κουλτούρα και μια κοσμοαντίληψη, η οποία είναι διακριτή
από τον ηγεμονικό κόσμο. Ωστόσο, η αυτονομία στην Τσιάπας δεν
είναι αρκετή. Όπως γράφει ο Μάρκος, «θα χάσουμε τα πάντα, εάν
παραμείνουμε ως έχουμε, γι’ αυτό πρέπει να προχωρήσουμε
μπροστά».
Η Έκτη Διακήρυξη καλεί την πολιτική κοινωνία σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο να παλέψει ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό. Σε
εθνικό επίπεδο, η Έκτη προτείνει τη συνομολόγηση συμφωνιών με
αριστερές οργανώσεις σ’ όλη τη μεξικανική επικράτεια και τη
συνέχιση μιας διαδραστικής καμπάνιας για ένα «εθνικό πρόγραμμα
αντίστασης», το οποίο ονομάζεται «Η Άλλη Καμπάνια». Η οργάνωση
στο εθνικό επίπεδο ήταν καλύτερο να γίνεται πρόσωπο με
πρόσωπο, παρά απλώς και μόνο μέσω των ανακοινωθέντων.
Επιλέγουν χώρους που είναι άμεσοι χωρίς μεσάζοντες, χώρους

αόρατους στους κυρίαρχους. Η Άλλη Καμπάνια δέχτηκε πολλή
κριτική, επειδή συνέπεσε με τις εκλογές της χώρας. Πολλοί
αριστεροί πιστεύουν, ότι η καμπάνια τους διέσπασε τα αριστερά
κόμματα. Οι Ζαπατίστας, έχοντας την εμπειρία της μεξικανικής
κυβέρνησης, έφτασαν να πιστεύουν πως το να προσπαθείς να
συνεργαστείς με την πολιτική της κυριαρχίας είναι μάταιο.
Ακόμη κι αν ένα αριστερό κόμμα νικούσε, μια πλειοψηφία που θα
κέρδιζε τις εκλογές, δεν θα βοηθούσε τους περιθωριοποιημένους.
Διότι οι πολίτες είναι «πελάτες» του κράτους, το οποίο με τη
σειρά του είναι πελάτης μιας μεγαλύτερης επιχείρησης, του
νεοφιλελευθερισμού. Η Άλλη Καμπάνια σταμάτησε όμως, όταν το
Μάιο μια βίαιη διαδήλωση ξέσπασε στο Ατένκο, στην οποία
συμμετείχαν και οι Ζαπατίστας. Ωστόσο, το πνεύμα της Έκτης
Διακήρυξης και οι επιδράσεις της Άλλης Καμπάνιας εξακολουθούν
και είναι σήμερα ακόμη έκδηλα στην πόλη του Μεξικό. Η Άλλη
Καμπάνια ήταν μια προσπάθεια άσκησης άλλων πολιτικών και
συγκρότησης ενός ισχυρού δικτύου αντίστασης στο Μεξικό.
Επισκέφτηκα το Μεξικό μ’ ένα γκρουπ Αμερικανών σπουδαστών,
μέσω του Δικτύου Αλληλεγγύης στο Μεξικό. Η εντύπωση που αυτό
το ταξίδι μου άφησε, είναι πως η ιδέα της Έκτης Διακήρυξης
έχει μπει πραγματικά σε λειτουργία. Μια βραδιά στην πόλη του
Μεξικό, συζητούσα με δυο συντρόφους που συνάντησα, έναν
δικηγόρο κι έναν καλλιτέχνη του δρόμου, οι οποίοι μάχονται σε
διαφορετικά πεδία, ενάντια σε διαφορετικές μορφές εξουσίας και
με διαφορετικά μέσα. Μου είπαν πως και των δύο οι πράξεις
είναι απαραίτητες, για να υποστηρίξουν ένα δυναμικό, ευρύ
φάσμα αντίστασης, κι ότι ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον
προκειμένου να παλέψουν ενάντια στο αφομοιωτικό κτήνος που
είναι ο καπιταλισμός. Είπαν, «υφαίνουμε το υφαντό της
αντίστασης». Η Έκτης Διακήρυξη ώθησε αυτό το δίκτυο της
αντίστασης, το οποίο απορρίπτοντας τον καπιταλισμό οικοδομεί
έναν άλλο κόσμο.
Η δικτύωση αποτελεί μια μέθοδο αντίστασης, η οποία δεν
αναπαράγει ιεραρχικές, φασιστικές δομές και δυνητικά μπορεί να
απειλήσει τον ύστερο καπιταλισμό, απαντώντας στην

πολυπλοκότητα των αγορών με επαναστατική πολυπλοκότητα. Τα
δίκτυα είναι εξορισμού διασπαρμένα και πολυκεντρικά. Δεν
υπάρχει ένα απόλυτο κέντρο που διατάσσει, αλλά ένα πολύπλοκο,
ανεξάρτητο σύστημα δικτυώσεων που συνεργάζεται κι επικοινωνεί
πέρα απ’ τα σύνορα. Ο απλός χαρακτήρας των δικτύων βρίσκεται
σε τέτοια αντίθεση προς τις καθιερωμένες ιεραρχίες, που
γίνεται δύσκολο να διαρραγεί. Όπως το διατύπωσε ο Γκρέμπερ,
«οδήγησέ με στον αρχηγό σου είναι η πρώτη απαίτηση των
εξωγήινων στους γήινους, της αστυνομίας στους διαδηλωτές, των
δημοσιογράφων στους επαναστάτες». Η ζαπατιστική ιδέα της
αυτονομίας, το να διατάσσεις υπακούοντας, και η οριζόντια
οργάνωση συμβαίνει να είναι η φύση των δικτύων, με την
αλληλεγγύη να συνιστά την κόλλα.
Στο Μεξικό, το κράτος πάντα προσπαθεί να αποπέμψει την ιστορία
των λαϊκών αγώνων, για να αναπαράγει το αποικιοκρατικό
υπόδειγμα. Φαίνεται να υπάρχει ένας κύκλος θύμησης της
ιστορίας απ’ την πλευρά του λαού και διαγραφής της ιστορίας
απ’ την πλευρά της κυβέρνησης. Το να επιδεικνύεις τη συνέχεια
των λαϊκών αγώνων, έχει να κάνει με το να εκδικείσαι μια μακρά
ιστορία εγκλημάτων προσεκτικά καλυμμένων. Η προβολή των
αδιάφθορων ηγετών, δείχνει ότι η μάχη δεν έχει χαθεί, αλλά
συνεχίζεται. «Οι Πάντσος», για παράδειγμα, πήραν το όνομά τους
από τον Πάντσο Βίλλα, ο οποίος ήταν ηγέτης του βόρειου αστικού
κομματιού του Μεξικό στη διάρκεια της μεξικανικής επανάστασης
του 1910, και συνδέονται με τις ζαπατιστικές κοινότητες στη
Λακαντόνα, οι οποίες ονομάστηκαν έτσι απ’ τον Εμιλιάνο Ζαπάτα,
ο οποίος ηγήθηκε μιας αγροτικής εξέγερσης στον αγροτικό νότο.
Και οι Πάντσος και οι Ζαπατίστας αποκηρύσσουν τις ιεραρχίες κι
έτσι βλέπουμε ότι ο ηγέτης δεν είναι τόσο ένα σύμβολο δύναμης
κι ομογενοποιητικής αναπαράστασης αλλά ένα σύμβολο αυτονομίας.
Η αυτονομία περιέχει συγχρόνως την ενδυνάμωση της ατομικότητας
και της συλλογικότητας. Η οριζοντιότητα είναι η ιδέα ότι μέσα
στην ύφανση (της αντίστασης), είμαστε όλοι ηγέτες στο κίνημα
που θα διώξει την καταπίεση. Ο ηγέτης ο οποίος μιλά και
δείχνει τον εαυτό του και γίνεται σύμβολο αποτελεί ένα σημείο
επαφής της ατομικής με τη συλλογική συνείδηση.

Στην πόλη του Μεξικό ήρθαμε σε επαφή με διάφορους ακτιβιστές
και συλλογικότητες που είναι συνδεδεμένες με τους Ζαπατίστας.
Όλες επικεντρώνονται σε διαφορετικές περιοχές, διαφορετικά
μεγέθη κι επιτελούν διαφορετικούς τύπους δράσης. Συναντήσαμε
τους La Red Contra de Repreciσn, ψυχολόγους οι οποίοι
ασχολούνται με πολιτικούς κρατούμενους και βασανιστήρια, τους
Los H.I.J.O.S, που ασχολούνται με τους αγνοούμενους στο
Μεξικό, μια φοιτητική ένωση στο Αμφιθέατρο Τσε Γκεβάρα του
Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικό, το ανεξάρτητο συνδικάτο
των ιερόδουλων, το ανεξάρτητο συνδικάτο των αυτοχθόνων
αχθοφόρων, και το UNOPII/FPFVI (Frente Popular Fransisco Villa
Independiente ή «Los Panchos»), το οποίο είναι ένα αυτόνομο,
κοινοτικό κίνημα στέγασης. Οι Πάντσος βοηθούν τους ανθρώπους
να οργανωθούν, ώστε να καταλάβουν γη και να χτίσουν σπίτια και
υποδομές. Το FPFVI ήταν επίσης και μέλος της Άλλης Καμπάνιας.
Μαζί σχημάτισαν ένα πολύχρωμο υφαντό, το οποίο απεικονίζει
αυτό που ο Υποδιοικητής Μάρκος ονομάζει ως «έναν άλλο κόσμο
εκεί όπου πολλοί κόσμοι υπάρχουν». Αυτό το υφαντό συνεχώς
σχίζεται, διότι ο νεοφιλελευθερισμός καταβροχθίζει οτιδήποτε
δεν εξυπηρετεί την παγκόσμια αγορά. Αλλά κάθε φορά που το
υφαντό σχίζεται, ο κάθε άνθρωπος και η κάθε συλλογικότητα
απλώνει περισσότερο νήμα κι όλοι μαζί μπαλώνουν τις τρύπες,
για τις οποίες ευθύνεται η εξουσία.
Αυτό που μας συνδέει όλους είναι η αλληλεγγύη. Η όλη έννοια
της αλληλεγγύης αντιτίθεται στη νεοφιλελεύθερη νοοτροπία του
ατομικισμού, του ανταγωνισμού και του σολιψισμού κι
ενδυναμώνει τη συλλογική δράση. Επιπλέον, η αλληλοβοήθεια,
αντίθετα από τη φιλανθρωπία, οικοδομεί σχέσεις μεταξύ μη ίσων
και αίρει την αποξένωση για τους περιθωριοποιημένους. Η
συνεργασία και το μοίρασμα χτίζουν μια γέφυρα μεταξύ των
«άλλων κόσμων» και τους δυναμώνουν κι έξω από τα σύνορα. Η
ενότητα των σκοπών έχει να κάνει μ’ ένα κοινό πολιτικό
φαντασιακό, αλλά αυτό που πραγματικά μας φέρνει κοντά είναι ο
διάλογος. Η αλληλεγγύη είναι η πολιτική της διαβούλευσης. Σ’
έναν διάλογο οι φωνές πλέκονται και δημιουργούν κάτι αμοιβαία
μετασχηματιστικό για κάθε συμμετέχοντα. Τα άτομα συνδέονται

άμεσα κι όχι μέσω της μεσολάβησης
ιδεολογίας ή της αντιπροσώπευσης.
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Στην πόλη του Μεξικό, μείναμε στην Κοοπερατίβα Acapatzingo,
μια περιφραγμένη κοινότητα σε μια από τις πιο φτωχές περιοχές
της πόλης, η οποία καταλείφθηκε κι οργανώθηκε από το FPFVI
(Los Panchos). Στην κοινότητα Acapatzingo ακούσαμε ομιλίες
σχετικά με την ιστορία τους και τις στρατηγικές τους, για το
πώς κατέλαβαν το χώρο, πώς αντιμετώπισαν την αστυνομία, πώς
διαπραγματεύτηκαν με το κράτος για αναγνώριση και ποιες είναι
οι δυσκολίες της αστικής ζωής. Στην Τσιάπας, η ομάδα μας
έμεινε στο Oventik, στο κέντρο της ζαπατιστικής περιοχής στη
ζούγκλα Λακαντόντα. Το Oventik είναι εκεί όπου βρίσκεται η
κυβέρνηση των Ζαπατίστας, η Κοοπερατίβα Artesanal de Mujeres
con Dignidad Rebelde και το γυμνάσιο. Είναι η πιο προηγμένη
τεχνολογικά κοινότητα των Ζαπατίστας μιας και οι κάτοικοι
είναι οι δάσκαλοι, οι μαθητές και οι αλληλέγγυοι ακτιβιστές. Η
ομάδα μας παρευρέθηκε στο μάθημα της γλώσσας των Ζαπατίστας,
το οποίο προσφέρει το CELMRAZ (Centro de Espaρol y Lenguas
Mayas Rebelde Autσnomo Zapatista).
Τα μαθήματα της γλώσσας ήταν είτε μικροί κύκλοι συζήτησης
χωρίς την αυθεντία ενός καθηγητή/ομιλητή είτε δραστηριότητες,
όπως το να μαθαίνεις πώς να υφαίνεις, να εργάζεσαι στις
φυτείες καλαμποκιού, να βάφεις τοίχους και να παίζεις
επαναστατικά τραγούδια. Συζητήσαμε σχετικά με τη θέση των
γυναικών, τον ρατσισμό, τη μετανάστευση, την ένοπλη αντίσταση.
Πρόκειται για πολιτικά ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζονται
διαφορετικά σε διαφορετικά κομμάτια του κόσμου. Οι Ζαπατίστας
μας μίλησαν για τη δική τους εμπειρία κι έμαθαν από τη δική
μας εμπειρία σ’ έναν κόσμο που και οι δύο παλεύουμε να
αλλάξουμε. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, αυτό το πλησίασμα
επιτρέπει μια εκ νέου εστίαση στη μεγαλύτερη μάχη. Οι Πάντσος
και οι Ζαπατίστας μας προσέφεραν στέγη κι οργάνωσαν για μας
εκπαιδευτικές δραστηριότητες
κι εμείς τους στηρίξαμε
οικονομικά. Μα, πέρα απ’ αυτή τη συναλλαγή, ανταλλάξαμε
σκέψεις, όνειρα σε μια διαδικασία αμοιβαία μετασχηματιστική. Η

φυσική μας παρουσία εκεί, μας επέτρεψε να πάρουμε κάτι από το
αίσθημα αντίστασης στο Μεξικό και να το μεταφέρουμε πίσω.
Ο καπιταλισμός καταστρέφει τις κοινωνικές σχέσεις,
ιδιωτικοποιώντας την κοινωνική ζωή και διαχωρίζοντας την
πολιτική κοινωνία. Από την άλλη, η ριζωματική επανάσταση
σχετίζεται με την αποδοχή της φυσικής πολυπλοκότητας, μη
προβλεψιμότητας και ποικιλομορφίας της ζωής και την οργάνωσή
μας σε δίκτυα. Η οριζοντιότητα, η αυτονομία, οι πολιτικές της
διαβούλευσης, η αμεσότητα, το να δέχεσαι την εν εξελίξει και
παροδική φύση της επανάστασης, όλα αυτά λειτουργούν ενάντια
στον καπιταλισμό και δημιουργούν έναν χώρο για την επιθυμία
εκείνη που βάζει σε πράξη έναν άλλο κόσμο.
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