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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΥ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ MOISÉS:

31 Δεκεμβρίου 2018.

Σύντροφοι και συντρόφισσες των ζαπατιστικών βάσεων στήριξης:

Συντρόφισσες και σύντροφοι των Αυτόνομων Ζαπατιστικών Αρχών:

Συντρόφισσες και σύντροφοι της Παράνομης Επαναστατικής Ιθαγενικής Επιτροπής και περιφερειακοί και 
τοπικοί υπεύθυνοι.

Συντρόφισσες και σύντροφοι πολιτοφύλακες:

Συντρόφισσες και σύντροφοι αντάρτισσες και αντάρτες:

Με τη φωνή μου μιλά ο Ζαπατιστικός Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης.

Σας μιλώ ως εκπρόσωπος όλων σας, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, να είμαι η φωνή και το βλέμμα σας.

Ήρθε η ώρα των ζαπατιστικών λαών και βλέπουμε ότι είμαστε μόνοι.

Σας λέω ξεκάθαρα ότι αυτό που βλέπουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι βάσεις στήριξης, σύντροφοι και 
συντρόφισσες πολιτοφύλακες, είναι πως είμαστε μόνοι, όπως ήμασταν και πριν από 25 χρόνια.

Εξεγερθήκαμε μόνοι για να αφυπνίσουμε το λαό του Μεξικού και τον κόσμο, και σήμερα, 25 χρόνια μετά, 
βλέπουμε ότι εξακολουθούμε να είμαστε μόνοι. Προσπαθήσαμε, ωστόσο, πάρα πολύ, να τους μιλήσουμε, 
εσείς το ξέρετε , συντρόφισσες, σύντροφοι, ήσασταν μάρτυρες, πραγματοποιήσαμε πολλές συναντήσεις , 
προσπαθώντας να μιλήσουμε, να αφυπνίσουμε, τους φτωχούς του Μεξικού, του κάμπου και της πόλης.

Πολλοί μας αγνόησαν. Κάποιοι μας άκουσαν, αυτοοργανώθηκαν, και ελπίζουμε να συνεχίσουν. Η 
πλειοψηφία, όμως, δεν μας έδωσε σημασία.

Εμείς, ωστόσο, κάναμε το καθήκον μας, και ξέρουμε πως πρέπει να γίνουν κι άλλα. Γι’ αυτό σας μιλάμε 
ξεκάθαρα, σύντροφοι και συντρόφισσες.

Από την εμπειρία μας, όχι μόνο τα τελευταία 25, αλλά πάνω από 500 χρόνια, σας λέμε ότι βλέπουμε πως 
συμβαίνει το ίδιο που συνέβαινε 25 χρόνια πριν: οι φτωχοί του Μεξικού εξακολουθούν να μη μας βλέπουν 
και να μη ακούν αυτά που τους λέμε.

Σήμερα, 25 χρόνια μετά την εξέγερση μας, παρατηρούμε το ίδιο.

Σας επαναλαμβάνουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι: είμαστε μόνοι.
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EZLN: ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΧΤΙΣΕΙ. ΕΙΜΑΣΤΕ 
Ο ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ  /  ΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΖΑΠΑΤΙΣΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΘΑΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΘΑΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΠΛΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ  /   ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟφΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΖΑΠΑΤΑ 



Σύντροφοι και 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 Εθνικής 
Απελευθέρωσης. Γιατί; Γιατί εδώ του λέμε ξεκάθαρα πως δεν τον φοβόμαστε. Τον φοβόμαστε, σύντροφοι 
και συντρόφισσες;

[Ακούγεται ένα δυνατό «Όχι»]

Θα συγκρουστούμε, δε θα επιτρέψουμε να εφαρμοστεί εδώ αυτό το πρόγραμμα της καταστροφής. Δε 
φοβόμαστε την εθνοφυλακή του,  το στρατό δηλαδή με άλλο όνομα, το ξέρουμε.

Θα υπερασπιστούμε αυτό που έχουμε χτίσει, αποδεικνύοντας στον λαό του Μεξικού και τον κόσμο πως 
εκείνοι που τα δημιούργησαν, είμαστε εμείς, γυναίκες και άντρες. Δε θα τους επιτρέψουμε να έρθουν να 
μας τα καταστρέψουν. Θα τους επιτρέψουμε;

[Ακούγεται ένα δυνατό «Όχι»]

Ποιο είναι το κόλπο αυτού του πανούργου που βρίσκεται στην εξουσία; Προσποιούμενος πως στέκεται 
στο πλευρό του λαού του Μεξικού, εξαπατά τους ιθαγενείς, ζητώντας γονυπετής την άδεια της γης,  
θεωρώντας πως όλοι οι ιθαγενείς λαοί τον πιστεύουν. Εμείς εδώ του λέμε ξεκάθαρα: δεν πιστεύουμε το 
θέατρο σου, το αντίθετο.

Και τι εννοούμε λέγοντας το αντίθετο; Καμώνεται πως υιοθετεί τους τρόπους και τα έθιμά μας, ζητώντας 
δήθεν την άδεια της μάνας μας γης λέγοντας: «μάνα γη, δώσε μου τη συγκατάθεσή σου να καταστρέψω 
τους ιθαγενείς λαούς». Αυτό ακριβώς είναι που λέει και κάνει αυτός ο κύριος, αλλά κάποια αδέλφια μας 
ιθαγενείς δεν το καταλαβαίνουν. Εμάς δεν μπορεί να μας ξεγελάσει. Αν η μάνα γη μπορούσε να μιλήσει 
θα του έλεγε: «Άντε και γαμήσου». Η μάνα γη δε μιλά, αλλά αν μιλούσε θα του πετούσε στα μούτρα ένα: 
«Όχι! Άιντε στο διάολο».

Εμείς ξέρουμε τη μάνα γη. Ζούμε μαζί της πεντακόσια είκοσι κάτι χρόνια. Εμείς την γνωρίζουμε, όχι 
εκείνοι οι σιχαμένοι βουλευτές και γερουσιαστές, άντρες και γυναίκες, που κάνουν πως τα ξέρουν όλα 
αλλά δεν έχουν χύσει ποτέ μια στάλα ιδρώτα, δεν ξέρουν τι σημαίνει φτώχια. Εμείς όμως ξέρουμε. Γι’ αυτό 
είναι ανίκανοι να φτιάξουν νόμους για το λαό,  για τους ιθαγενείς, σε αντίθεση με μας, που ξέρουμε από 
βάσανα και γνωρίζουμε τι είδους νόμο θέλουμε. Όχι αυτοί, αυτές.

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε, σύντροφοι και συντρόφισσες, αυτούς τους ραδιούργους 
που συγκροτούν τις τρεις εξουσίες στο Μεξικό, τη δικαστική, την εκτελεστική και τη νομοθετική. 
Προσέξτε τι κάνουν και κυρίως αυτός, αυτοί, το κόμμα που κατέχει την πλειοψηφία στο κογκρέσο 
(Morena). Προτρέπει, κάποιους ιθαγενείς να γίνουν βουλευτές και να θρονιαστούν δίπλα στον Ricardo 
Monreal[i] για παράδειγμα. Όπως τότε που είχαν τοποθετήσει έναν ιθαγενή tojolabal δίπλα στον Diego 
Fernández de Ceballos[ii], έναν μεγαλοτσιφλικά με χιλιάδες εκτάρια γης. Και νομίζετε πως, επειδή ο to-
jolabal συμμετείχε στο κογκρέσο και καθόταν δίπλα στον Diego Fernández de Ceballos, μίλησε ποτέ για 
αναδιανομή της γης που έχει καταληφθεί από τους γαιοκτήμονες; Αυτό που μας δείχνει το συγκεκριμένο 
παράδειγμα είναι ότι όλοι αυτοί οι βουλευτές, γερουσιαστές, γραμματείς, συμβούλοι κλπ νοιάζονται μόνο 
για τους μισθούς τους, για την άνεσή τους, τα πολυτελή εστιατόρια ή ξενοδοχεία, αφήνοντας το λαό στην 
εγκατάλειψη. Αυτό που θέλουν είναι να ακολουθήσουμε κι εμείς,  tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales και 
οι υπόλοιποι ιθαγενείς του Μεξικού, το παράδειγμά τους, δηλαδή να πούμε ψέματα και να εξαπατήσουμε 
τους λαούς μας. Αυτό επιδιώκουν να μας περάσουν, αυτή είναι η αποστολή τους, αυτό έχουν διαταχθεί 
από το αφεντικό να κάνουν. Γιατί για μας δεν είναι κυβέρνηση, είναι διαχειριστές.

Βλέπουμε τώρα ότι έρχονται για μας, τους αυτόχθονες λαούς. Και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Με τη 
διαβούλευση αυτή που πραγματοποιούν, χειραγωγούν το λαό, ζητώντας του, μέσω της ψήφου, την άδεια, 
να επιτεθούν στους ιθαγενείς. Περί αυτού πρόκειται. Ο λαός, όμως, συνεχίζει να κοιμάται.  Αλλά εμείς 

2. 3.

Ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε με το μόχθο και τις προσπάθειές μας.

Οι όποιες κατακτήσεις μας, αν υπάρχουν, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς μας, και για  τα όποια λάθη 
μας, αν υπάρχουν, ευθυνόμαστε εμείς.  Αλλά είναι έργο δικό μας, κανείς δεν μας το είπε, κανείς δεν μας 
το δίδαξε. Κάποιοι, κάποιες προσπάθησαν να μας πουν, να μας υποδείξουν, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να 
κάνουμε, πότε να μιλάμε και πότε όχι. Δεν τους δίνουμε σημασία. Μόνο όσοι αυτοοργανώνονται ξέρουν, 
βλέπουν και καταλαβαίνουν. Στις συζητήσεις ακούμε μόνο λόγια. Θα έπρεπε, όμως, αυτό που λέμε και  
σκεφτόμαστε  να το εφαρμόζουμε στην πράξη. Εμείς δεν έχουμε ούτε εγχειρίδια, ούτε βιβλία. Αυτό που 
θέλουμε να χτίσουμε δεν πρόκειται κανείς να μας το διδάξει. Θα γίνει, μόνο, με τις δικές μας θυσίες και 
προσπάθειες, σύντροφοι και συντρόφισσες.

Και αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά - και θα τιμήσουμε το λόγο μας - ότι ναι, είναι εφικτό αυτό που 
φαίνεται και μοιάζει ανέφικτο. Όλα είναι πολύ εύκολα στα λόγια. Λένε ότι πρέπει να κάνουμε το αδύνατο, 
δυνατό. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται στην πράξη και αυτό ακριβώς αποδεικνύουμε και βρίσκεται 
εδώ μπροστά μας: εδώ αυτός που διοικεί είναι ο λαός, ο οποίος έχει τη δική του πολιτική, τη δική του 
ιδεολογία, τη δική του κουλτούρα, και δημιουργεί, βελτιώνει, διορθώνει, φαντάζεται, και υλοποιεί.

Αυτό είμαστε. Εδώ δεν διοικεί η κακή κυβέρνηση, διοικούν οι οργανωμένες γυναίκες και οι οργανωμένοι 
άντρες.  Εκείνοι που δεν είναι οργανωμένοι, συνεχίζουν να θεωρούν ελπίδα την απελπισία.

(Οι από πάνω) προσπαθούν να μας φλομώσουν στα ψέματα και να μας εξαπατήσουν, γιατί υπάρχει κόσμος 
που πιστεύει τα παραμύθια που λέει η παρθένα Μorena (σημ.Morena είναι το νεοεκλεγέν αριστερό κόμμα 
με επικεφαλής τον Andrés Manuel López Obrador). Κι εκείνος που τα λέει είναι τρελός και ανίκανος να 
σκεφτεί το καλό του λαού. Εμείς, σύντροφοι, εργαζόμαστε  στηριζόμενοι στην εμπειρία, στο μόχθο και 
στις προσπάθειές μας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε και θα 
νικήσουμε. Όλα όσα βλέπετε τα έχουμε χτίσει εμείς. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι αλληλέγγυοι αδελφοί και 
αδελφές που μας βοήθησαν αλλά εμείς φέρουμε όλο το βάρος της ευθύνης.

Δεν είναι εύκολο να αντιστέκεσαι στα πολιτικά κόμματα, στις κακές κυβερνήσεις και σε αυτόν τον 
απατεώνα, τον πανούργο που βρίσκεται σήμερα στην εξουσία.

Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίζεις επί 25 χρόνια τους χιλιάδες στρατιώτες που προστατεύουν τον 
καπιταλισμό και βρίσκονται εδώ δίπλα μας – περάσαμε κάτω από τη μύτη τους αυτές τις μέρες. Δεν 
είναι εύκολο να συγκρούεσαι με τους παραστρατιωτικούς, τους ξεπουλημένους σε όλα τα πολιτικά 
κόμματα ηγετίσκους, και ειδικά με αυτόν που βρίσκεται σήμερα στην εξουσία και το κόμμα του. Αλλά δεν 
φοβόμαστε. φοβόμαστε, συντρόφισσες και σύντροφοι;

[Ακούγεται ένα ομόφωνο «Όχι»]

Δεν σας άκουσα.

[Ακούγεται ένα ακόμα δυνατότερο «Όχι»]

Κόσμος απ’ έξω πάει έρχεται, αλλά εμείς είμαστε εδώ, και συνεχίζουμε να είμαστε εδώ. Και κάθε φορά 
έρχονται ως τουρίστες, αλλά η δυστυχία, η ανισότητα, η αδικία δεν είναι αξιοθέατο. Ο φτωχός λαός του 
Μεξικού πεθαίνει και θα συνεχίσει να πεθαίνει και είναι κρίμα να πιστεύουν εκείνον που τον εξαπατά.

Δεν λέμε ψέματα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Πριν από 5 χρόνια προειδοποιούσαμε το λαό του Μεξικού 
και τον κόσμο ότι έρχονταν τα χειρότερα. Το είπαμε στις γλώσσες  τους, με τις λέξεις που χρησιμοποιούν 
οι απ’ έξω – κατάρρευση, Λερναία Ύδρα, τέρας, τείχος – αλλά ακόμα κι έτσι δεν μας έδωσαν σημασία. 
Πιστεύουν ότι εμείς τους λέμε ψέματα και ακούν αυτόν που είναι στην εξουσία – το όνομά του οποίου δε 
θέλω καν να προφέρω, καλύτερα να τον αποκαλώ απατεώνα και πανούργο.



δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλα 25 χρόνια για να ξυπνήσει, κουραστήκαμε πια.  Αυτά που λέμε του 
μπαίνουν από το ένα αυτί και βγαίνουν από το άλλο, χωρίς να μένει τίποτε στη σκέψη τους.

Αυτό λοιπόν κάνει η νέα κυβέρνηση. Διαβουλεύεται για να επιτεθεί στους ιθαγενείς λαούς και κυρίως σε 
μας, το Ζαπατιστικό Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης με αυτή τη μαλακία το Τραίνο Μάγια. Έχουν το 
θράσος να του δίνουν το όνομα των προγόνων μας. Δεν πρόκειται να το δεχθούμε. Ας το ονομάσουν όπως 
θέλουν, δεν έχει καμία σχέση με τους Μάγιας. Ας βάλουν ακόμα και το όνομα της μάνας τους.

Όλα αυτά τα 25 χρόνια, σύντροφοι και συντρόφισσες, βάσεις στήριξης, γυναίκες και άντρες, 
πολιτοφύλακες, είδαμε ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκείνοι που λένε πως αγωνίζονται, πως είναι 
προοδευτικοί, αριστεροί, άλλοι που λένε πως είναι επαναστάτες αλλά δεν έχουν την παραμικρή ιδέα τι 
σημαίνει επαναστάτης. Επαναστάτης είναι εκείνος που ανατρέπει, που φέρνει τα πάνω κάτω. Όπως λέμε 
εδώ, πρέπει να προετοιμάσουμε τους νέους και τις νέες μας, γιατί μια μέρα θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω, 
να επιστρέψουμε (στη γη). Γι’ αυτό πρέπει να είναι έτοιμοι. Μερικοί δεν έχουν ιδέα του τι λένε, και είναι 
κρίμα γιατί παρ’ όλες τις σπουδές, την καριέρα, τα πτυχία, που λένε πως έχουν δεν γνωρίζουν καν τη 
σημασία της λέξης επανάσταση. Ξέρουν, ωστόσο, να μας προσάπτουν ότι είμαστε υπέρ των εκλογών. 
Και δεν έχουν την παραμικρή ιδέα του πως γίνεται μια επανάσταση. Θεωρούν πως τους λέμε ψέματα, 
όπως κάνουν εκείνοι. Αυτό που εμείς είχαμε πει στο λαό του Μεξικού ήταν ότι θα συνομιλήσουμε μόνο με 
εκείνον, και τηρήσαμε το λόγο μας, και ότι αν κάποια μέρα πούμε πως θα πρέπει να αμυνθούμε απέναντι 
στην παραμικρή πρόκληση, θα το κάνουμε. Δε πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανένα να καταφύγει εδώ, σε 
αυτό το εξεγερμένο και αντιστεκόμενο έδαφος, για να κρυφτεί και, εκμεταλλευόμενος την κατάσταση, να 
κάνει τις μαλακίες του. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε.

Εμείς, σύντροφοι και συντρόφισσες δεν εξαπατήσαμε το λαό του Μεξικού, αλλά πρέπει επίσης να πούμε 
ότι ο λαός έχει υποταχθεί – δεν ξέρουμε γιατί – πράγμα το οποίο μας θλίβει και μας εξοργίζει. Σε τι 
χρησιμεύουν οι σπουδές, να γνωρίζουμε ιστορίες, αν δεν μπορούμε να δούμε την πραγματικότητα στην 
οποία ζούμε;

Εμείς, παρ’ όλο που δεν έχουμε σπουδάσει, δημιουργήσαμε όλα αυτά που υπάρχουν εδώ στην πράξη, σας 
το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε. Δεν ξέρουμε τι κάνουν οι άλλοι/ες εκεί  έξω.

Αυτό που προσπαθούμε να σας πούμε είναι το εξής. Δείτε πόσο τρελός  είναι αυτός που βρίσκεται στην 
εξουσία. Λέει: εγώ θα κυβερνήσω και για τους φτωχούς και για τους πλούσιους. Μόνο ένας τρελός, 
ένας άρρωστος στο μυαλό, ένας ανεγκέφαλος λέει κάτι τέτοια γιατί ο εγκέφαλός του δεν λειτουργεί. 
Δεν πρόκειται να μας πείσει να επιτρέψουμε σε γαιοκτήμονες, σαν το καθίκι τον Absalón Castellanos 
Domínguez[iii], που πλέον κατοικοεδρεύει στην κόλαση, να μας εκμεταλλεύονται επειδή  αυτός ο παλαβός 
λέει πως θα κυβερνήσει και για το φτωχό και για τον πλούσιο.   Δεν καταλαβαίνει τι λέει. Και είμαστε 
σίγουροι ότι δεν έχει καμία συναίσθηση γιατί – πρέπει να έχουμε τα κότσια να το πούμε –  επαναλαμβάνει 
υπάκουα αυτά που του υπαγορεύει το αφεντικό του, προκειμένου οι πολίτες να συνεχίσουν να πιστεύουν 
στην εξουσία.

Είναι απλό, δεν μπορείς να βοηθάς και τον εκμεταλλευτή και τον εκμεταλλευόμενο. Πρέπει να διαλέξεις. 
Είσαι είτε με τον εκμεταλλευτή είτε με τον εκμεταλλευόμενο. Και με τους δύο δε γίνεται. Έτσι το 
βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε εμείς και αυτό κάνουμε.

Είναι ντροπή να παρουσιάζει όλα αυτά που κάνει ως τον τέταρτο (μετασχηματισμό)[iv] γιατί δεν έχει 
καμία σχέση. Πως είναι δυνατό να λένε πως πρόκειται για τη συνέχεια του τρίτου (μετασχηματισμού), 
ο οποίος εφαρμόστηκε στην πράξη, και τον πολέμησαν; Αντίθετα, αυτός ο τύπος ανακοινώνει για 
παράδειγμα πως σκοπεύει να συγχωρήσει όλους τους εγκληματίες. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει, για εδώ 
που βρισκόμαστε,  πως η σημερινή κακή κυβέρνηση δεν πρόκειται να τιμωρήσει τους δολοφόνους του 
συντρόφου Galeano. Αυτό μας λέει. Και το ίδιο θα κάνει και για τις υπόλοιπες δολοφονίες. Άρα τζάμπα 
βρίσκεται στην εξουσία.

Μπορούμε να αναφέρουμε πάρα πολλά από τα ψέματα που έχει πει. Θα φοβηθούμε λοιπόν αυτή την κακή 
κυβέρνηση, σύντροφοι και συντρόφισσες;

[Ακούγεται ένα δυνατό «Όχι»]

Εννοείται πως όχι. Γιατί μας εξοργίζουν τα τόσα παραμύθια που αραδιάζει στο λαό του Μεξικού και 
λυπούμαστε για όλους εκείνους που, αν και μιλούν τόσο καλά ισπανικά, δεν καταλαβαίνουν τι τους λέει. 
Μας είναι πολύ δύσκολο να τον ακούμε, και δεν οφείλεται στη γλώσσα αλλά σε όλη αυτή τη δυστυχία, 
την ανισότητα, την αδικία που βλέπουμε γύρω μας και αισθανόμαστε στο πετσί μας. Δεν χρειάζεται να 
ξέρει κανείς ισπανικά για να τη δει και να τη νιώσει.

Όλα όσα κάνει δεν είναι παρά κοροϊδία και ταπείνωση κυρίως  για τους ιθαγενείς λαούς, αλλά και για 
όλους εκείνους και εκείνες που, αν και γνωρίζουν καλά τη γλώσσα, αδυνατούν να διαβάσουν αυτόν τον 
σάπιο πολιτικό της κακής κυβέρνησης.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, δεν πρόκειται να παραδοθούμε. Θα παραδοθούμε;

[Ακούγεται ένα δυνατό «Όχι»]

Μιλώ αρκετά δυνατά, ακούτε μέχρι πίσω; Σύντροφοι, συντρόφισσες δεν πρόκειται να παραδοθούμε. Θα 
παραδοθούμε;

[Ακούγεται ένα ομόφωνο ΟΧΙ]

Κανείς άλλος δεν πρόκειται να έρθει να αγωνιστεί για μας, τους εκμεταλλευόμενους λαούς του 
κάμπου και της πόλης. Κανείς. Ούτε άντρας, ούτε γυναίκα, ούτε ομάδα. Χρειαζόμαστε μόνο άντρες και 
γυναίκες που οργανώνονται όλο και περισσότερο. Ο λαός είναι εκείνος που πρέπει να οργανωθεί για να 
απελευθερωθεί. Ή μήπως πιστεύετε πως θα έρθει ο Πάπας να μας σώσει;

[ακούγεται ένα ομόφωνο ΟΧΙ]

Ή μήπως ο Trump;

[ακούγεται ένα ομόφωνο ΟΧΙ]

Πόσω μάλλον αυτός ο τύπος που λέει πως πρόκειται για τον 4ο μετασχηματισμό. Τον πιστεύουμε;

[ακούγεται ένα ομόφωνο ΟΧΙ]

Είναι το ίδιο πράγμα, σύντροφοι και συντρόφισσες. Δε σας λέω ψέματα. Κατά τη διάρκεια της 
προεκλογικής του εκστρατείας είχε πει: δεν πρόκειται να επιτρέψω την προσχώρηση παλιανθρώπων στο 
κόμμα μου – το οποίο σήμερα βρίσκεται στην εξουσία. Αυτό είχε πει. Δηλαδή, Δε θα επέτρεπε δηλαδή 
την προσχώρηση όλων εκείνων που σήμερα είναι στο κόμμα του. Είναι οι ίδιοι πολιτικοί του Κόμματος 
Εθνικής Δράσης (PAN), του Θεσμικού Επαναστατικού Κόμματος (PRI), των πρασίνων, του Κόμματος 
Εργασίας (PT). Κι εκεί είναι το μεγάλο ψέμα. Αλλά υπάρχουν πολλοί, 30 εκατομμύρια, οι οποίοι για να 
πιστεύουν αυτά τα παραμύθια, μάλλον δεν ξέρουν την γλώσσα. Έπειτα λέει ότι θα καταπολεμήσει τη 
διαφθορά. Το πρώτο άτομο που πρέπει να ερευνήσει είναι η υπουργό διακυβέρνησής του[v]. Εργαζόταν… 
δεν χρειάζεται να σας πω, όλοι ξέρετε από πού προέρχεται. Ξέρουμε τι ήταν η υπουργός του όταν δήλωνε: 
«δεν πρόκειται να εμπλακώ σε αυτό». Κι εκείνος που δηλώνει πως θα καταπολεμήσει τη διαφθορά, δεν 
βγάζει άχνα.

Όλα όσα λέει είναι ψέματα, δεν πρόκειται να κάνει τίποτε προς όφελος του λαού. Νομίζουν ότι θα μας 
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γαμήσουν με αυτό το πρόγραμμα, το  PROÁRBOL[vi], το οποίο είναι αντιγραφή των προγραμμάτων – μόνο 
το όνομα αλλάζει – που επιχείρησαν να επιβάλλουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και ανατράπηκαν με 
την αντίσταση και την εξέγερσή μας.

Πριν από 25 χρόνια ανατρέψαμε τον Carlos Salinas de Gortari, που αν και θεωρούνταν ο πιο ισχυρός 
άντρας εμείς, δεν τον φοβηθήκαμε.  Και την εποχή εκείνη ο  λαός του Μεξικού αγνοούσε την ύπαρξή μας. 
Σήμερα 25 χρόνια μετά, μας  ξέρει.  Κουραστήκαμε όμως πια να του επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. 
Έχουμε προσπαθήσει σκληρά και έχουμε θυσιάσει πολλά για να καταλάβει. Μόνο κάποιοι/ες λίγοι/ες 
συνειδητοποίησαν αυτά που τους λέγαμε, η πλειοψηφία όμως τα αγνόησε.

Αλλά αυτό κάναμε εμείς, σύντροφοι και συντρόφισσες. Δεν ζητάμε από τους αδελφούς και τις αδελφές 
μας εκεί έξω να πάρουν τα όπλα. Ό,τι πετύχαμε αυτά τα 25 χρόνια, το πετύχαμε με αντίσταση και 
εξέγερση όχι με πυροβολισμούς και βομβαρδισμούς. Με αυτό τον τρόπο καταφέραμε όλα αυτά τα οποία 
έρχονται  να δουν οι απ’ έξω. Αλλά έρχονται μόνο για να τα δουν. Δεν τους ενδιαφέρει να τα μεταφέρουν 
και στους υπόλοιπους αδελφούς και αδελφές που, όπως εμείς, δεν έχουν τη οικονομική δυνατότητα να μας 
επισκεφτούν.

Δε φοβόμαστε ούτε τον καπιταλισμό, ούτε τον τσιφλικά, ούτε τον νέο τσιφλικά. Τον φοβόμαστε;

[ακούγεται ένα ομόφωνο ΟΧΙ]

Ας πουν και ας σκεφτούν ό,τι θέλουν, λοιπόν, εμείς θα αμυνθούμε. Ό,τι κι αν συμβεί, ό,τι κι αν μας 
κοστίσει, ό,τι κι αν έρθει. Θα αμυνθούμε, θα πολεμήσουμε αν χρειαστεί. Ή μήπως όχι, σύντροφοι και 
συντρόφισσες;

[ακούγεται ένα ομόφωνο ΝΑΙ]

Ας είμαστε ξεκάθαροι, σύντροφοι και συντρόφισσες. Εδώ δεν υπάρχουν σωτήρες. Οι μόνοι σωτήρες είναι 
οι άντρες και οι γυναίκες που αγωνίζονται και οργανώνονται με το λαό.

Αυτή είναι η αλλαγή που επιθυμούμε: μια μέρα, ο λαός, ο κόσμος, οι γυναίκες και οι άντρες να μπορούν να 
αποφασίζουν οι ίδιοι, μόνοι τους, πώς θέλουν να ζήσουν. Όχι μια ομάδα να ορίζει την ζωή εκατομμυρίων 
ανθρώπων. ΌΧΙ.

Αυτό που λέμε συνοψίζεται σε δύο λόγια: ο λαός διοικεί, η κυβέρνηση υπακούει. Γι’ αυτά πρέπει να 
αγωνιστούμε.

Πιστεύουν ότι είμαστε αδαείς, σύντροφοι και συντρόφισσες.

Είμαστε εδώ έτοιμοι να τα υπερασπιστούμε.

Γι’ αυτό λέμε:

Είμαστε εδώ!

Είμαστε ο Ζαπατιστικός Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης και θα συνεχίσουμε να είμαστε!

ΖΗΤΩ Η ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ!

ΖΗΤΩ ΟΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΛΑΟΙ!

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥΣ!

ΖΗΤΩ Ο ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ!

Ομιλία της Παράνομης Επαναστατικής Ιθαγενικής Επιτροπής

1η Ιανουαρίου 2019

Σύντροφοι και συντρόφισσες βάσεις στήριξης, πολιτοφύλακες, αντάρτες και αντάρτισσες, διοικητές του 
Ζαπατιστικού Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης.

Αδελφοί και αδελφές, σύντροφοι και συντρόφισσες.

Σήμερα, 1η Ιανουαρίου 2019, θα σας μιλήσουμε για την 25 επέτειο της ένοπλης εξέγερσής μας την 1η 
Ιανουαρίου 1994.

Παρ’ όλες τις ιδεολογικές, πολιτικές και οικονομικές επιθέσεις και τις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές 
απειλές δηλώνουμε για άλλη μια φορά πως εξακολουθούμε να είμαστε εδώ και να εξελίσσουμε την 
αυτονομία για τη ζωή των λαών μας.

Εδώ στις ζαπατιστικές κοινότητες, που διοικούνται από τα Συμβούλια Καλής Διακυβέρνησης και τους 
αυτόνομους εξεγερμένους ζαπατιστικούς δήμους, δεν υπάρχουν ταπεινώσεις, χειραγωγήσεις, εξαπατήσεις, 
ψέματα ή δήθεν διαβουλεύσεις.

Για το λόγο αυτό, 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.

Όσο κι αν προσπαθήσουν να μας ταπεινώσουν με τις κατασταλτικές τους δυνάμεις, όπως την εθνοφυλακή, 
δε 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, δε 
ξεπουλιόμαστε, δεν υποτασσόμαστε, και κυρίως δε προδίδουμε το αίμα, τη ζωή και το θάνατο των 
συντρόφων που έπεσαν στον αγώνα.

Μπορούν να διαβουλευτούν με χιλιάδες εκατομμύρια, εμείς δε πρόκειται να παραδοθούμε. Ακόμα κι αν 
ζητήσουν την άδεια από τη γαμημένη τη μάνα τους, δεν πρόκειται να μας λυγίσουν.

Από το 1492 ως το 2018 έχουν περάσει 525 χρόνια αντίστασης και εξέγερσης ενάντια στις μεγάλες 
ταπεινώσεις από ξένους και μεξικανούς. Ποτέ, όμως, δεν κατάφεραν να μας εξοντώσουν. Εμείς, οι 
άνθρωποι με το σκούρο αίμα, και το χρώμα της μάνας γης, επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε εδώ και θα 
συνεχίσουμε να είμαστε εδώ.

Ακόμα και μετά από χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια, οι γυναίκες και άντρες ζαπατίστας θα είμαστε εδώ.

 
Παράνομη Επαναστατική Ιθαγενική Επιτροπή, Γενική Διοίκηση του Ζαπατιστικού Στρατού Εθνικής 

Απελευθέρωσης, EZLN.
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Από το καρακόλ της Realidad, Μητέρας των Καρακόλ θάλασσας των ονείρων μας.

Μεξικό, Ιανουάριος 2019

 

Ομιλία του Συμβουλίου Καλής Διακυβέρνησης Προς την Ελπίδα

1η Ιανουαρίου 2019

Καλημέρα σε όλους και όλες σας, συντρόφισσες και σύντροφοι.

Σας  μιλώ εκ μέρους των συντροφισσών και των συντρόφων του Συμβουλίου Καλής Διακυβέρνησης αυτής 
τη περιφέρειας, της Selva Fronteriza, από το κέντρο του καρακόλ μας, Μητέρα των  καρακόλ θάλασσα 
των ονείρων μας, έδρα του Συμβουλίου Καλής Διακυβέρνησης.

Προς όλες τις συντρόφισσες και όλους τους συντρόφους

Βάσεις στήριξης του ζαπατιστικού στρατού εθνικής απελευθέρωσης, τοπικούς υπευθύνους, μέλη των 
αυτόνομων δημοτικών συμβουλίων.

Σας καλωσορίζουμε για να γιορτάσετε μαζί μας την 25η επέτειο της ένοπλης εξέγερσής μας, την 1η 
Γενάρη του 1994, τότε που διακηρύξαμε πως είμαστε ο Ζαπατιστικός Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης.

Σήμερα συμπληρώνουμε 25 χρόνια αγώνα, εμείς, οι πιο ξεχασμένοι, περιθωριοποιημένοι, 
εκμεταλλευόμενοι από το νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό σύστημα.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν μας έβλεπαν, δεν ήξεραν αν υπήρχαμε οι ιθαγενείς λαοί. Αλλά το 1994 
είπαμε φτάνει πια, κηρύσσοντας τον πόλεμο ενάντια στην κακή κυβέρνηση και καταλαμβάνοντας τις 
έδρες των πέντε δήμων: Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano και Oxchuc.

Πριν από 500 χρόνια οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας δεν μετρούσαν για το καπιταλιστικό σύστημα. 
Δεν είχαμε καμία αξία για εκείνους. Ήταν δούλοι των αφεντικών, δούλευαν σκληρά χωρίς να αμείβονται 
και τους κακομεταχειρίζονταν όπως τα ζώα, αδιαφορώντας για τη ζωή των ανθρώπων. Οι παππούδες μας 
υπέφεραν πολύ από όλη αυτή τη κακομεταχείριση.

Μπουχτισμένοι από τα τόσα μαρτύρια και την αδικία αποφάσισαν να οργανωθούν και να αγωνιστούν 
ενάντια στην εκμετάλλευση.

Έτσι πριν από 25 χρόνια οι συντρόφισσες και οι σύντροφοί μας πολέμησαν με γενναιότητα ενάντια στο 

μεξικανικό στρατό, κι έδωσαν τη ζωή τους χωρίς να περιμένουν τίποτε ως αντάλλαγμα.

Θυσίασαν τη ζωή τους προκειμένου οι νέες γενιές να ζήσουν καλύτερα. Ήταν άντρες και γυναίκες, 
γενναίοι και γενναίες, που πάντα θα θυμόμαστε γιατί αυτοί ήταν οι δάσκαλοί μας.

Σήμερα, ως Συμβούλιο Καλής Διακυβέρνησης, δηλώνουμε πως έχουμε κατακτήσει την ελευθερία μας, την 
ελευθερία να αυτοκυβερνόμαστε ως λαοί, να συγκροτούμε τα δική μας διοίκηση και να έχουμε τους δικούς 
μας κανόνες, χωρίς να ζητάμε την άδεια από κανένα.

Με την κατάρτιση λειτουργών υγείας και εκπαίδευσης, με τις συλλογικές εργασίες, με τη δημιουργία των 
αυτόνομων δήμων και των Συμβουλίων Καλής Διακυβέρνησης. Και,  αν και ήταν πολύ δύσκολο για μας, 

αφού δεν υπήρχαν ούτε βιβλία ούτε εγχειρίδια να συμβουλευτούμε, καταφέραμε να αυτοκυβερνώμαστε.

Πρέπει να αντιστεκόμαστε στις συνεχείς επιθέσεις της κακής κυβέρνησης, που θέλει να μας εξοντώσει 
μέσω των διαφόρων προγραμμάτων που επιχειρούν να προκαλέσουν σύγχυση, και να διαλύσουν την 
οργάνωσή μας. Αλλά δε πρόκειται να το πετύχουν γιατί είμαστε οργανωμένοι.

Γιατί δουλεύουμε όλο και περισσότερο για να δυναμώσουμε την αυτονομία μας και να αντιμετωπίσουμε το 
νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό σύστημα.

Ως αντιστεκόμενοι και εξεγερμένοι λαοί έχουμε καταλάβει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος: πρέπει να 
οργανωθούμε. Σε κάθε γωνιά του κόσμου, κάθε οργάνωση  έχει τους δικούς της τρόπους και τις δικές 
της συνήθειες, αλλά όλοι και όλες παλεύουμε ενάντια στον ίδιο εχθρό, το νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό 
σύστημα.

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, πως θα γίνονται 
διαρκώς πλουσιότεροι.

Αυτό το σύστημα μετατρέπει τις χώρες σε τσιφλίκια, διαχειριστές των οποίων είναι οι κυβερνήσεις. Για μας 
οι κακές κυβερνήσεις δεν είναι κυβερνήσεις του λαού γιατί βρίσκονται στην υπηρεσία του αφεντικού τους.

Γι’ αυτό ως EZLN δεν τους πιστεύουμε. Είναι οι ίδιοι κλέφτες, δολοφόνοι και προδότες. Και τους 
δηλώνουμε πως θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, στο ζαπατιστικό έδαφός μας, με την αυτονομία, την 
αντίσταση και την εξέγερσή μας.

 

Από τη Realidad, Chiapas.

Συμβούλιο Καλής Διακυβέρνησης Προς την Ελπίδα.

Πηγή: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/01/01/palabras-de-la-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacion-

al-dirigidas-a-los-pueblos-zapatistas/
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[i] Ο Ricardo Monreal ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ως γερουσιαστής με το Θεσμικό Επαναστατικό Κόμμα, PRI (1975-
1998). Στη συνέχεια μεταπήδησε στο κεντροαριστερό Κόμμα της Δημοκρατικής Επανάστασης, PRD (1998-2008), στο Κόμμα 
Εργασίας, PT (2008-2012), στο Κίνημα Πολιτών (2012-2015) και από το 2015 βρίσκεται στο κυβερνών κεντροαριστερό κόμμα 
MORENA του López Obrador.  Διετέλεσε κυβερνήτης της πολιτείας Zacatecas ενώ υπήρξε στενός συνεργάτης του Carlos Sali-
nas de Gortari.  Έχει κατηγορηθεί για σχέσεις με τα καρτέλ των ναρκωτικών.

[ii] Diego Fernández de Ceballos. Πρώην γερουσιαστής και ισχυρός άντρας («νονό», «κογιότα»,  τον αποκαλούσαν οι 
ζαπατίστας τον Ιανουάριο του 2003-  κεφάλαιο «Ιούνιος. Querétaro. Η έκτη στήλη. Το PAN και το Μεξικό της Αλλαγής» 
του βιβλίου «Το ημερολόγιο της αντίστασης» του Εξεγερμένου Υποδιοικητή Μάρκος) του δεξιού Κόμματος Εθνικής Δράσης 
PAN, με τεράστια επιρροή σε όλα το κοινοβουλευτικά κόμματα των δύο περασμένων δεκαετιών. Γνωστός για τις φασιστικές, 
ρατσιστικές και σεξιστικές του απόψεις ξεκίνησε ως φοιτητής την πολιτική του καριέρα από την φασιστική ομάδα MURO της 
δεκαετίας του ΄60.

[iii] Absalón Castellanos Domínguez. Πρώην κυβερνήτης της Chiapas με το Θεσμικό Επαναστατικό Κόμμα  (PRI), 
μεγαλογαιοκτήμονας και στρατηγός του μεξικανικού στρατού. Συνελήφθη από τον EZLN κατά τη διάρκεια της ένοπλης 
εξέγερσης της 1η Γενάρη του 1994, δικάστηκε από λαϊκό δικαστήριο και καταδικάστηκε για τα εγκλήματα που διέπραξε 
εναντίον του ιθαγενικού πληθυσμού της Chiapas. Ανταλλάχθηκε το φεβρουάριο του 1994, με ζαπατίστας αιχμαλώτους 

πολέμου. Πέθανε το Μάρτιο του 2017.

[iv] Ο λεγόμενος «τέταρτος μετασχηματισμός» της κεντροαριστερής κυβέρνησης του López Obrador παρουσιάζεται ως η 
συνέχεια των τριών προηγούμενων: της ανεξαρτησίας, της μεταρρύθμισης και της επανάστασης του 1910.

[v] Η Olga Sánchez Cordero, νομικός, πρώην μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δικαιοσύνης του Μεξικού.

[vi] Πρόκειται για αναπτυξιακό πρόγραμμα αναδάσωσης ενός εκατομμυρίων εκταρίων στη ζούγκλα Lacandona με 
χωροκατακτητικά δέντρα και εμπορεύσιμα δέντρα ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΘΑΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΘΑΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΠΛΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 

ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

Προς τον Ζαπατιστικό Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης

Προς τα δίκτυα στήριξης του Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης

Προς τα δίκτυα Αντίστασης και Εξέγερσης

Προς το λαό του Μεξικού

Προς τους λαούς του κόσμου

Προς τα μέσα ενημέρωσης

 

Οι λαοί, οι εθνότητες και οι φυλές που συγκροτούμε το Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο και το Ιθαγενικό 
Συμβούλιο Διακυβέρνησης, χαιρετίζουμε με περηφάνια την 25η επέτειο της ένοπλης εξέγερσης 
του Ζαπατιστικού Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης. Από τη μέρα εκείνη, την 1η Γενάρη του 1994, 
σταματήσαμε να ζητιανεύουμε δικαιοσύνη και αναγνώριση των δικαιωμάτων μας, και αρχίσαμε να την 
ασκούμε όχι μόνο στην Τσιάπας αλλά και σε κάθε ιθαγενική γωνιά της χώρας μας.

Τότε άρχισε να γράφεται ένα νέο κεφάλαιο στη συλλογική ζωή μας. Σίγουροι πως θα συνεχίσουμε να 
υπάρχουμε ως λαοί, εθνότητες και φυλές, βαδίζουμε με το κεφάλι ψηλά στα χνάρια των προγόνων μας, 
φυτεύοντας  τους σπόρους για τις επερχόμενες γενιές.

Με τον πόλεμο να έχει ξεσπάσει εναντίον μας, αναγνωρίσαμε τους εαυτούς μας στο βηματισμό των 
ιθαγενών ζαπατιστικών κοινοτήτων. Γνωρίζουμε ότι απ’ έξω υπάρχουν μόνο απειλές για να πλουτίζουν 
κάποιοι λίγοι ενώ η μόνη επιλογή που μας προσφέρεται είναι η μετανάστευση και η εγκατάλειψη των 
εδαφών μας, ο θρήνος για τους νεκρούς μας από τη βία, τη μόλυνση, τις διώξεις και τη φυλακή, ο φόβος 
και η παραίτηση.

Οι λαοί που αποτελούμε το Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν οι 
κακές κυβερνήσεις στο όνομα εκείνων που διαθέτουν τα περισσότερα και τα θέλουν όλα. Έχουμε βρεθεί 
αντιμέτωποι με την συγκρότηση των ομάδων κρούσης, των παραστρατιωτικών και τώρα των ναρκο-
παραστρατιωτικών που εμφανίζονται από την κακή κυβέρνηση ως «εσωτερικές διασπάσεις», δηλαδή ότι 
κάποιοι θέλουν να παραδώσουν τη γη και τους φυσικούς πόρους στα αφεντικά του χρήματος και κάποιοι 
άλλοι όχι. Γνωρίζουμε τους τρόπους με τους οποίους οι κυβερνητικοί θεσμοί για τα δικαιώματα των 
ιθαγενών εξαπατούν τον  κόσμο μας και προκαλούν ένα κατακερματισμό που θα στοιχίσει την ζωή των 
συντρόφων και των συντροφισσών μας που επιλέγουν την αξιοπρέπεια, την αντίσταση και την εξέγερση.

Το INPI (Εθνικό Ινστιτούτο Ιθαγενών Λαών) και η υποτιθέμενη νέα πολιτική του για τους ιθαγενείς 
δεν είναι τίποτε άλλο από μια αναβαθμισμένη επίθεση ενάντια στη ζωή, μια προσπάθεια αποδυνάμωσης 
του αγώνα για την αυτονομία των αυτόχθονων λαών, ενός αγώνα που ανακόπτει την καταστροφή 
που επιβάλλεται από τα πάνω. Το Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο και οι σύντροφοί μας του Ιθαγενικού 
Συμβουλίου Διακυβέρνησης δεν πιστεύουμε τον διαχειριστή του καπιταλισμού που, όπως  ισχυρίζεται,  
κυβερνά το Μεξικό και δεν πρόκειται να δεχθούμε καμία  κάλπικη διαβούλευση, σαν αυτές που οργανώνει 
προκειμένου να νομιμοποιήσει την κλοπή των ιθαγενικών και αγροτικών εδαφών, την εξόντωσή μας και 
την όξυνση του πολέμου εναντίον μας. Δε πρόκειται να αποδεχθούμε το θάνατο μας ακόμα κι όταν 
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επικαλούνται τις χιλιάδες εκατομμύρια ψήφους που, όπως λένε, έτσι αποφάσισαν.

Τα βαθιά, πραγματικά και αμετάκλητα βήματά μας ως ιθαγενείς λαοί εναρμονίζονται με  εκείνα του 
EZLN και των ιθαγενών ζαπατιστικών κοινοτήτων. Είμαστε μέσα επικοινωνίας, κοοπερατίβες, φύλακες 
των κοινοτήτων. Είμαστε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία και λύκεια. Είμαστε αρχαίες γλώσσες 
και κοσμοθεωρίες. Στοιχηματίζουμε σε ένα μέλλον που οι δυνάμεις της εξουσίας είναι ανίκανες να 
φανταστούν. Είμαστε εκείνοι που σε κάθε γωνιά θα αντισταθούμε στην καταστροφή που παρουσιάζεται 
ως «κέρδος της δημοκρατίας».

Όσο θα κλιμακώνεται ο καπιταλιστικός πόλεμος θα αναβαθμίζεται και η αντίσταση και εξέγερσή μας. 
Οι μεταλλευτικές εταιρίες, τα μεγάλα προγράμματα στον ισθμό του Tehuantepec, το ανήθικο σχέδιο του 
Τρένου Μάγια, η καταστροφή και η ιδιωτικοποίηση για τη δημιουργία δασικών βιομηχανικών φυτειών  
στην ζούγκλα Lacandona και  η εκχώρηση εδαφών στο μεγάλο κεφάλαιο, όπως στην περίπτωση των 
Ειδικών Οικονομικών Ζωνών, θα συναντήσουν την αντίσταση της αληθινής δύναμης, της δύναμης των 
από κάτω που δεν παραδίνεται, δεν ξεπουλιέται, δεν υποτάσσεται γιατί αυτό θα σήμαινε το θάνατο των 
λαών μας.

Χαιρετίζουμε με σεβασμό και στέλνουμε μια συλλογική και αδελφική αγκαλιά στην Παράνομη 
Επαναστατική Ιθαγενική Επιτροπή – Γενική Διοίκηση του Ζαπατιστικού Στρατού Εθνικής 
Απελευθέρωσης, στους χιλιάδες πολιτοφύλακες, άντρες και γυναίκες, και στις κοινότητες βάσεις στήριξης. 
Προειδοποιούμε τις κακές κυβερνήσεις ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον τους θα σημαίνει επίθεση 
εναντίον του  Εθνικού Ιθαγενικού Κογκρέσου – Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης. Γι’ αυτό καλούμε 
τα δίκτυα στήριξης σε όλη τη χώρα και τα δίκτυα αντίστασης και εξέγερσης στο Μεξικό και τον κόσμο 
να   είναι σε ετοιμότητα και οργανωμένα για να δράσουν συλλογικά και να χτίσουν έναν κόσμο όπου θα 
μπορούμε να ζούμε όλες και όλοι.

 

Με βαθιά εκτίμηση

Ιανουάριος 2019

Για τη ολική ανασυγκρότηση των λαών μας

Ποτέ πια ένα Μεξικό χωρίς Εμάς

Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης του Εθνικού Ιθαγενικού Κογκρέσου/Ιθαγενικού Συμβουλίου 
Διακυβέρνησης.

Πηγές: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/01/04/comunicado-del-congreso-nacional-indigena-y-el-concejo-indigena-de-gobier-

no-por-el-25-aniversario-del-levantamiento-armado-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional/

http://www.congresonacionalindigena.org/2019/01/02/comunicado-del-congreso-nacional-indigena-y-el-concejo-indigena-de-
gobierno-por-el-25-aniversario-del-levantamiento-armado-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional/

ΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΖΑΠΑΤΙΣΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ 
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ

ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

φλεβάρης 2019

Προς: τις γυναίκες που αγωνίζονται σε όλο τον κόσμο.

Από: τις γυναίκες ζαπατίστας.

Αδερφή, συντρόφισσα:

Οι γυναίκες ζαπατίστας, γυναίκες που αγωνιζόμαστε, σε χαιρετίζουμε.

Αυτό  που θέλουμε να σου πούμε, να σε ενημερώσουμε είναι λίγο στενάχωρο γιατί δεν θα μπορέσουμε 
να οργανώσουμε το Μάρτη του 2019, εδώ στη ζαπατίστικη γη μας, τη Δεύτερη Διεθνή Συνάντηση των 
Γυναικών που Αγωνίζονται.

Μπορεί ήδη να ξέρεις τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε, και αν όχι θα σου τους εξηγήσουμε:

φαίνεται λοιπόν  ότι οι καινούργιες κακές κυβερνήσεις είπαν ήδη καθαρά ότι θα προχωρήσουν στα μεγα-
σχέδιά τους, σχέδια του μεγάλου κεφαλαίου: στο Τρένο Μάγια, στο σχέδιο για τον Ισθμό του Τεουαντεπέκ, 
στη φύτευση δέντρων για εμπόριο ξυλείας και φρούτων. Και είπαν ακόμα ότι θα επιτρέψουν ορυχεία 
και μεγάλες εταιρείες τροφίμων. Έχουν επιπλέον και το αγροτικό τους σχέδιο που μας καταστρέφει σαν 
ιθαγενείς  λαούς, γιατί μετατρέπει τη γη μας σε εμπόρευμα. Έτσι, με όλα αυτά τα σχέδια, θα ολοκληρώσουν 
ότι άφησε στη μέση ο Carlos Salinas de Gortari  τότε που τον σταματήσαμε με την εξέγερσή μας.

Αυτά τα σχέδια είναι σχέδια καταστροφής. Όσο κι αν προσπαθούν να το κρύψουν με τα ψέματά τους. Όσες 
φορές κι αν πολλαπλασιάσουν τις 30 εκατομμύρια ψήφους τους. Η αλήθεια είναι ότι πάνε για όλα εναντίον 
των ιθαγενών λαών. Πάνε για τις κοινότητές μας, για τη γη μας, για τα βουνά μας, για τα ποτάμια  μας, για 
τα ζώα μας, για τα φυτά μας ως και για τις πέτρες μας.

Που πάει να πει ότι δεν στρέφονται εναντίον, μονάχα, των γυναικών ζαπατίστας αλλά εναντίον όλων των 
ιθαγενών γυναικών. Και ενάντια στους άνδρες βέβαια αλλά εδώ,  σα γυναίκες που είμαστε, μιλάμε για τις 
γυναίκες.

Θέλουν η γη μας, τα εδάφη μας να μην είναι πια για μας αλλά να ‘ρχονται τουρίστες να περιηγούνται, 
να έχουν τα μεγάλα ξενοδοχεία τους και τα μεγάλα ρεστοράν τους και τις επιχειρήσεις που θα τους 
προσφέρουν αυτές τις πολυτέλειες.

Θέλουν να μετατρέψουν τα εδάφη μας σε τσιφλίκια που θα παράγουν πολυτελή ξυλεία, φρούτα και νερό. 
Να τα μετατρέψουν σε ορυχεία για να βγάζουν χρυσό, ασήμι, ουράνιο και όλα τα ορυκτά που υπάρχουν και 
που τα θέλουν οι καπιταλιστές.

Θέλουν να μετατραπούμε σε δούλες τους, σε υπηρέτριές τους, να πουλήσουμε την αξιοπρέπειά μας για λίγα 
νομίσματα το μήνα.

Γιατί αυτοί οι καπιταλιστές και όσοι τους υπακούν από τις καινούργιες κακές κυβερνήσεις σκέφτονται ότι 
αυτό που θέλουμε είναι λεφτά.
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Δεν μπορούν να καταλάβουν πως εμείς θέλουμε την ελευθερία, δεν καταλαβαίνουν ότι το λίγο που έχουμε 
πετύχει το πετύχαμε με αγώνα χωρίς να μας πληρώνει κάποιος, χωρίς συνεντεύξεις, χωρίς φωτογραφίες, 
χωρίς βιβλία, χωρίς δημοψηφίσματα, χωρίς δημοσκοπήσεις, χωρίς ψηφοφορίες, χωρίς μουσεία και χωρίς 
ψέματα.

Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που εκείνοι αποκαλούν «πρόοδο» είναι ένα ψέμα,  που δεν μπορεί ούτε καν 
την ασφάλεια των γυναικών να εξασφαλίσει. Στους κόσμους τους, προοδευτικούς ή συντηρητικούς, οι 
γυναίκες εξακολουθούν να δέρνονται, να βιάζονται, να δολοφονούνται.

Πόσες γυναίκες δολοφονήθηκαν σε αυτούς τους προοδευτικούς ή συντηρητικούς κόσμους την ώρα που 
εσύ διαβάζεις αυτές τις γραμμές, συντρόφισσα και αδερφή;

Ίσως το ξέρεις αλλά το λέμε καθαρά και εδώ: στα ζαπατίστικα εδάφη δεν έχει δολοφονηθεί ούτε μια 
γυναίκα εδώ και πολλά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά εμάς κατηγορούν για οπισθοδρομικές, αδαείς, ασήμαντες.

Ίσως εμείς δεν ξέρουμε ποιος είναι ο καλύτερος φεμινισμός, ίσως δεν ξέρουμε να πούμε “cuerpa”[i] ή να 
αλλάζουμε τις λέξεις,  ή τι είναι η ισότητα των φύλων ή να προφέρουμε αυτούς τους όρους που έχουν τόσα 
γράμματα που δεν μπορείς να τα μετρήσεις. Και κατά τη γνώμη μας ούτε καν είναι ολοκληρωμένο αυτό που 
λένε για «ισότητα των φύλων», γιατί μιλάνε μόνο για ισότητα γυναικών και ανδρών την ώρα που ακόμα 
και εμείς, που μας λένε αδαείς και καθυστερημένες, ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν και εκείνοι που δεν 
είναι ούτε άντρες ούτε γυναίκες και που εμείς τους αποκαλούμε «otroas» (άλλουες). Αυτοίες όμως μπορούν 
να αυτοαποκαλούνται όπως θέλουν και δεν τουις ήταν καθόλου εύκολο να κερδίσουν το δικαίωμα, να 
είναι όπως είναι χωρίς να κρύβονται καθότι τουις κορόιδευαν, τουις καταδίωκαν, τουις βίαζαν, τουις 
δολοφονούσαν. Θα τουις υποχρεώσουμε λοιπόν να είναι ή άντρες ή γυναίκες και να διαλέξουν τη μία ή την 
άλλη πλευρά; Αν οι ίδιοιες δε θέλουν, άσχημα κάνουν όσοι δεν τουις σέβονται. Γιατί τότε παραπονιόμαστε 
που δεν μας σέβονται σα γυναίκες εάν εμείς δεν σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους; Αλλά ίσως είναι γιατί 
μιλάμε γι’ αυτό που είδαμε από άλλους κόσμους και δεν έχουμε πολλή γνώση αυτών των πραγμάτων.

Εκείνο όμως που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι αγωνιζόμαστε για την ελευθερία μας και τώρα ήρθε η σειρά μας 
να παλέψουμε για να την υπερασπιστούμε. Για να μην υποφέρουν οι κόρες και οι εγγονές μας την ιστορία 
πόνου που έζησαν οι μανάδες και οι γιαγιάδες μας.

Είναι η σειρά μας να αγωνιστούμε για να μην επαναληφθεί η ιστορία που μας θέλει στον κόσμο μόνο για να 
μαγειρεύουμε και να γεννάμε παιδιά, για να τα βλέπουμε ύστερα να μεγαλώνουν μέσα στην ταπείνωση, την 
περιφρόνηση και το θάνατο.

Δεν κάναμε την ένοπλη εξέγερση για να γυρίσουμε στα ίδια.

Δεν αντιστεκόμαστε 25 χρόνια για να γίνουμε τώρα υπηρέτριες στους τουρίστες, στα αφεντικά και τους 
επιστάτες τους.

Δε θα σταματήσουμε να είμαστε λειτουργοί εκπαίδευσης, υγείας, πολιτισμού, να είμαστε tercias[ii], 
αντάρτισσες, αρχές, διοικήτριες για να περάσουμε να γίνουμε τώρα υπάλληλοι στα ξενοδοχεία και τα 
ρεστοράν τους, υπηρετώντας ξένους για λίγα πέσος. Και ούτε καν μας ενδιαφέρει αν είναι λίγα ή πολλά τα 
πέσος, το θέμα είναι ότι η αξιοπρέπειά μας δεν έχει τιμή.

Γιατί αυτό θέλουν συντρόφισσα και αδερφή: να μετατραπούμε στην ίδια μας τη γη σε σκλάβες που δέχονται 
ελεημοσύνες και να τους επιτρέψουμε, ως αντάλλαγμα, να καταστρέψουν τις κοινότητες.

Συντρόφισσα και αδερφή:

Όταν έφτασες σε αυτά τα βουνά για τη συνάντηση του 2018, είδαμε ότι μας κοίταξες με σεβασμό και 

μερικές φορές ίσως με θαυμασμό. Όχι όλες γιατί ξέρουμε ότι ήρθαν και κάποιες για να μας κριτικάρουν, να  
μας κοιτάξουν περιφρονητικά. Δεν πειράζει, ξέρουμε ότι ο κόσμος είναι μεγάλος γεμάτος από διαφορετικές 
σκέψεις και κάποιες καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε όλες τα ίδια πράγματα, και άλλες όχι. Το 
σεβόμαστε αυτό, συντρόφισσα και αδερφή. Εξάλλου δεν ήταν αυτός ο σκοπός της συνάντησης, να δούμε 
δηλαδή ποια μας δίνει καλή ή κακή βαθμολόγηση αλλά για να συναντηθούμε και να γνωρίσουμε πώς 
αγωνιζόμαστε σα γυναίκες.

Δε θέλουμε  λοιπόν τώρα να μας κοιτάξεις με θλίψη ή οίκτο, να μας δεις σαν υπηρέτριες που τους δίνουν 
διαταγές με καλό ή κακό τρόπο. Ή σαν εκείνες με τις οποίες παζαρεύετε την τιμή των προϊόντων τους, 
άλλες φορές τις χειροτεχνίες άλλες φορές φρούτα ή λαχανικά, άλλες φορές ότι να ‘ναι, έτσι όπως κάνουν 
οι γυναίκες καπιταλίστριες. Εδώ. Γιατί όταν πάνε στα εμπορικά τους κέντρα εκεί δεν παζαρεύουν αλλά 
πληρώνουν ό,τι ακριβώς τους ζητάνε οι καπιταλιστές και είναι και ευχαριστημένες.

ΟΧΙ! αδερφή και συντρόφισσα. Εμείς θα αγωνιστούμε με ό,τι έχουμε, με όλες μας τις δυνάμεις ενάντια σε 
αυτά τα μέγα-σχέδια ανάπτυξης. Εάν κατακτήσουν αυτά τα εδάφη θα είναι πάνω στο αίμα μας, το αίμα των 
γυναικών ζαπατίστας.

Έτσι το σκεφτόμαστε και έτσι θα το κάνουμε.

Ίσως αυτές οι νέες κακές κυβερνήσεις σκέφτονται και πιστεύουν ότι, σα γυναίκες, γρήγορα θα σκύψουμε το 
κεφάλι και θα υποταχτούμε στο αφεντικό και τους καινούργιους επιστάτες του γιατί αυτό που ψάχνουμε –
σκέφτονται και πιστεύουν- είναι ένα καλό αφεντικό και κάποια καλά λεφτά.

Αλλά όχι: αυτό που εμείς θέλουμε είναι η ελευθερία μας που κανείς δεν μας τη χάρισε, την κατακτήσαμε με 
αγώνα χύνοντας ακόμα και το αίμα μας.

Πιστεύεις ότι όταν καταφτάσουν οι δυνάμεις των καινούργιων κακών κυβερνήσεων, οι παραστρατιωτικοί 
τους, οι εθνοφύλακές τους θα τους δεχτούμε με τιμές, με ευγνωμοσύνη και χαρά;

Όχι! Θα τους δεχτούμε με αγώνα και να δούμε εάν έτσι μάθουν τι σημαίνει γυναίκα ζαπατίστας, που δεν 
πουλιέται, δεν παραδίνεται, δεν υποτάσσεται.

Εμείς, συντρόφισσα και αδερφή, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των γυναικών που αγωνίζονται, 
προσπαθήσαμε να νιώσεις ευχαριστημένη, ασφαλής και χαρούμενη. Εδώ έχουμε ένα πάκο από κριτικές 
που μας άφησες: ότι ήταν πολύ σκληρές οι σανίδες-κρεβάτια, ότι το φαγητό δεν σου άρεσε, ότι ήταν ακριβό 
και γιατί το ένα και γιατί το άλλο.. Έχουμε απαντήσει για τον τρόπο που δουλέψαμε και τις κριτικές που 
δεχθήκαμε.

Αλλά ακόμα και με παράπονα και κριτικές εδώ ήσουν ασφαλής συντρόφισσα, χωρίς να σε κοιτάζουν και να 
σε αξιολογούν οι άντρες, καλοί ή κακοί.

Τώρα πια συντρόφισσα δεν υπάρχει ασφάλεια εδώ, γιατί ο καπιταλισμός έρχεται για όλα και δεν τον 
ενδιαφέρει το τίμημα. Και θα το κάνουν γιατί αισθάνονται ότι υπάρχει πολύς κόσμος που τους υποστηρίζει 
και θα τους χειροκροτήσει σε όσες βαρβαρότητες κι αν προβούν. Θα μας επιτεθούν και μετά θα τσεκάρουν 
τις δημοσκοπήσεις τους για να δουν αν τα ποσοστά τους είναι ψηλά. Και θα συνεχίσουν έτσι μέχρι να μας 
τελειώσουν.

Την ώρα που σου γράφουμε αυτές τις γραμμές έχουν ήδη αρχίσει οι επιθέσεις των παραστρατιωτικών τους. 
Και είναι οι ίδιοι, εκείνοι που πριν ήταν του PRI, μετά του PAN, μετά του PRD, μετά του  PVEM και τώρα 
είναι του MORENA.

Έτσι λοιπόν, συντρόφισσες και αδερφές, δεν θα κάνουμε εδώ τη Συνάντηση. Εσείς να την κάνετε όμως 
στους τόπους σας, σύμφωνα με τους τρόπους και τους χρόνους σας.
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Αν και δεν θα παρευρεθούμε, όπως και να ‘χει θα σας σκεφτόμαστε.

Συντρόφισσα και αδερφή:

Μη σταματήσεις να αγωνίζεσαι. Ακόμα και αν οι καταραμένοι καπιταλιστές και οι νέες κακές κυβερνήσεις 
κάνουν το δικό τους και μας εξαλείψουν από προσώπου γης, εσύ πρέπει να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι στον 
τόπο σου.

Γιατί έτσι το συμφωνήσαμε στη συνάντηση: ότι θα αγωνιστούμε για να μην υπάρχει,  σε οποιαδήποτε γωνιά 
του κόσμου,  ούτε μια γυναίκα που να φοβάται επειδή είναι γυναίκα.

Εσένα σου λαχαίνει να αγωνιστείς στον τόπο σου, συντρόφισσα και αδερφή, και σε μας λαχαίνει εδώ, στη 
ζαπατίστικη γη.

Οι καινούργιες κακές κυβερνήσεις σκέφτονται ότι θα είναι εύκολο να μας νικήσουν, σκέφτονται πως 
είμαστε λίγες και ότι καμιά δεν μας στηρίζει από εκεί έξω, από τους άλλους κόσμους.

Αλλά, συντρόφισσα και αδερφή, ακόμα και μια να μείνει από μας, θα πολεμήσει για να υπερασπιστεί την 
ελευθερία μας.

Και δε φοβόμαστε, συντρόφισσα και αδερφή.

Αν δεν φοβηθήκαμε πριν 25 χρόνια που κανείς δεν μας έβλεπε, ακόμα λιγότερο τώρα που εσύ μας βλέπεις, 
όπως και να μας βλέπεις.

Συντρόφισσα, αδερφή:

Αφήνουμε στα χέρια σου τη μικρή φλόγα που σου χαρίσαμε.

Μην την αφήσεις να σβήσει.

Ακόμα και αν η δική μας φλόγα σβήσει με το αίμα μας, ακόμα και αν σβήσει σε κάποιους τόπους, εσύ 
φρόντισε τη δική σου. Μπορεί οι καιροί να ‘ναι τώρα δύσκολοι αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε 
αυτό που είμαστε. Και αυτό που είμαστε είναι γυναίκες που αγωνίζονται.

Αυτά είναι όλα συντρόφισσα και αδερφή. Εν ολίγοις, δεν θα κάνουμε τη Συνάντηση δηλαδή, δεν θα 
μπορέσουμε να συμμετέχουμε.

Κι αν εσύ κάνεις τη συνάντηση στο δικό σου κόσμο και σε ρωτήσουν πού είναι οι γυναίκες ζαπατίστας, 
γιατί δεν ήρθαν, πες τους την αλήθεια, πες τους πως οι γυναίκες ζαπατίστας πολεμάνε στον τόπο τους για 
την ελευθερία τους σα γυναίκες.

Να προσέχεις συντρόφισσα και αδερφή. Ίσως να μην μπορέσουμε να ξαναιδωθούμε.

Μπορεί να σου πουν να πάψεις να σκέφτεσαι τις ζαπατίστας γιατί ξόφλησαν πια.  Δεν υπάρχουν πλέον 
ζαπατίστας, θα σου πουν.

Αλλά την ώρα που θα σκέφτεσαι ότι δεν υπάρχουμε πια, ότι ήδη μας νίκησαν, ξαφνικά, χωρίς να το πάρεις 
είδηση, θα δεις ότι σε βλέπουμε και ότι μία από μας σε πλησιάζει και σε ρωτάει ψιθυριστά στο αυτί, για να 
το ακούσεις μόνο εσύ: «πού είναι η μικρή φλογίτσα που σου δώσαμε;»

Από τα βουνά του νοτιοανατολικού Μεξικού

Οι Γυναίκες Ζαπατίστας

φεβρουάριος 2019

 

Πηγή:
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/02/11/carta-de-las-zapatistas-a-las-mujeres-que-luchan-en-el-mundo/

[i] Πρόκειται για τη λέξη cuerpo που σημαίνει σώμα με θηλυκή κατάληξη.

[ii] Tercias (compas) ονομάζονται οι συντρόφισσες που συγκροτούν τα ζαπατιστικά μέσα ενημέρωσης.
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟφΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ EMILIANO ZAPATA.

ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΜΕΞΙΚΟ.

Απρίλιος 2019.

Προς τους συγγενείς,  φίλους και φίλες του Samir Flores Soberanes:

Προς τη Συνέλευση Αντίστασης του Amilcingo:

Προς το Μέτωπο των Λαών για την Υπεράσπιση της Γης και του Νερού των πολιτειών Morelos-Puebla-
Tlaxcala:

Προς το Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο:

Προς το Ιθαγενικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης:

Προς την εγχώρια και διεθνή Έκτη:

Προς τα Δίκτυα Υποστήριξης του Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης και τα Δίκτυα Αντίστασης και 
Εξέγερσης:

Προς όσους και όσες αγωνίζονται ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα:

Αδελφές και αδελφοί:

Σύντροφοι και συντρόφισσες:

Σας γράφει ο Εξεγερμένος Υποδιοικητής Moisés εκ μέρους των γυναικών, των αντρών, των παιδιών και 
των ηλικιωμένων ζαπατίστας. Τα λόγια που σας στέλνουμε είναι συλλογικά κι εγώ, ως εκπρόσωπος του 
EZLN, ανέλαβα να τα γράψω.

Έτσι και η αγκαλιά που ξεκίνησε από τα βουνά του νοτιοανατολικού Μεξικού και φτάνει σήμερα στα 
περήφανα χώματα του Emiliano Zapata και των κληρονόμων του – όπως ήταν και είναι ο αδελφός και 
σύντροφος στον αγώνα για την υπεράσπιση της ζωής, Samir Flores Soberanes – δεν μόνο δική μου αλλά 
όλων των ζαπατιστικών λαών, των τtzotziles, choles, tojolabes, zoques, mames, mestizos και tzeltales[i] .
Δεχθείτε τη, αδελφές και αδελφοί, γιατί είναι μια αγκαλιά που σας στέλνουμε, εμείς οι ζαπατίστας του 
EZLN, επειδή σας σεβόμαστε και σας θαυμάζουμε.

Δεν μπορέσαμε να είμαστε μαζί σας, όπως επιθυμούσαμε. Ο λόγος είναι πολύ απλός και φέρει τα σύμβολα 
της κακής κυβέρνησης. Γιατί στα βουνά και τις κοιλάδες μας έχει αυξηθεί η παρουσία του στρατού, 
της αστυνομίας, των παραστρατιωτικών, των κατασκόπων, των χαφιέδων και των πληροφοριοδοτών. 
Επανήλθαν οι πτήσεις στρατιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, και οι περιπολίες οχημάτων μάχης, 
όπως τα χρόνια του του Carlos Salinas de Gortari [1988-1994], του του Ernesto Zedillo Ponce de León
[1994-2000], πολιτικού δασκάλου του σημερινού επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας, του του Vicente 
Fox Quesada [2000-2006], ύστερα από την προδοσία των Συμφωνιών του San Andrés, του ψυχοπαθή  

Felipe Calderón Hinojosa [2006-2012] και του απατεώνα με γραβάτα και τσουλούφι Enrique Peña Nieto 
[2012-2018]. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, αλλά πιο επιθετικά και πιο συχνά.

Οι περιπολίες και οι πτήσεις δεν παρακολουθούν τους δρόμους των ναρκωτικών, ούτε τα εξαντλημένα 
καραβάνια των αδελφών μεταναστών που προσπαθούν να ξεφύγουν από έναν πόλεμο του οποίου 
ακόμα και το όνομα αρνούνται να εκφέρουν … για να μπουν σε έναν άλλο καμουφλαρισμένο πίσω από 
μια φλύαρη και τραμπούκικη κυβέρνηση[ii]. Όχι, αυτή η απειλή θανάτου πλανάται στον αέρα και τη γη 
των ιθαγενών κοινοτήτων που αποφάσισαν να κρατήσουν την αντίσταση και την  εξέγερσή τους για να 
υπερασπιστούν τη γη, δηλαδή τη ζωή.

Συν τοις άλλοις, μέλη του Ομοσπονδιακού Στρατού και Αεροπορικών Δυνάμεων έρχονται στα βουνά 
και εμφανίζονται στις κοινότητες λέγοντας πως ο πόλεμος είναι προ των πυλών και πως το μόνο που 
περιμένουν είναι «άνωθεν» εντολές.  Και κάποιοι που προσποιούνται πως είναι κάτι που δεν είναι και δε 
θα γίνουν ποτέ, προσπαθούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τα υποτιθέμενα «στρατιωτικά σχέδια» 
του EZLN. Ίσως αγνοούν ότι ο EZLN λέει αυτά που κάνει και κάνει αυτά που λέει… ή ίσως γιατί το 
σχέδιό τους είναι να στήσουν κάποια προβοκάτσια και στη συνέχεια να κατηγορήσουν τον EZLN. Την 
ίδια στρατηγική είχαν ακολουθήσει ο Ernesto Zedillo Ponce de León και ο λακές του Esteban Moctezuma 
Barragán[iii], ο οποίος σήμερα έχει αναλάβει την εξαπάτηση των δημοκρατικών δασκάλων.

Στην πραγματικότητα, η σημερινή κακή κυβέρνηση δεν διαφέρει σε τίποτε από τις προκατόχους της. Το 
μόνο που αλλάζει είναι η δικαιολογία: σήμερα οι διώξεις, οι παρενοχλήσεις και οι επιθέσεις γίνονται για το 
«καλό όλων»[iv] υπό το λάβαρο του υποτιθέμενου «4ου μετασχηματισμού»[v].

Δε θα θέλαμε, ωστόσο, να αναφερθούμε σε αυτό. Εξάλλου, οποιαδήποτε καταγγελία στη συνέχεια 
δυσφημείται αφού κατά την Ομοσπονδιακή Εκτελεστική Εξουσία, εμπίπτει στην κατηγορία των 
«ριζοσπαστών της συντηρητικής αριστεράς»[vi]. Με άλλα λόγια, όποιος δεν εργάζεται και ασκεί κριτική 
στην ανώτατη κυβέρνηση, είναι χειρότερος από “fifí”[vii]. Είτε λοιπόν θα ακούμε αυτά κάθε πρωί στις 
συνεντεύξεις τύπου, είτε εξυπνακισμούς,  που θα αναπαράγονται ταχύτατα από τους οπαδούς του 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – που θεωρούνται «σύγχρονα» μόνο και μόνο επειδή ο φανατισμός 
τους είναι ψηφιακός – χρησιμοποιώντας τα ίδια επιχειρήματα με εκείνους που επικροτούσαν και 
συνεχίζουν να επικροτούν τις υπερβολές των τυραννιών κυβερνήσεων ανά τον κόσμο.  Για όλους αυτούς 
επαναλαμβάνουμε τα λόγια του Emiliano Zapata Salazar: «Η άγνοια και ο σκοταδισμός, σε όλες τις 
εποχές, το μόνο που παράγουν είναι κοπάδια σκλάβων για την τυραννία.»     

Ό,τι συμβαίνει σήμερα σε αυτή την γη της Chiapas το ζούμε εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια. 
Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, αυτό που είχαμε επισημάνει και παλιότερα: εκεί πάνω δεν αλλάζει τίποτε… 
είναι ίδιοι. Και η πραγματικότητα τους βγάζει τα φτιασίδια με τα οποία παρουσιάζονται ως κάτι 
διαφορετικό, μια αλλαγή.

Αδελφές και αδελφοί:

Σύντροφοι και συντρόφισσες:

Αυτό που θέλουμε να σας εκφράσουμε και να εξάρουμε, είναι το μεγαλείο της αντίστασής σας.

Όχι μόνο γιατί εσείς σηκώνετε ψηλά το σύμβολο του αγώνα την ίδια στιγμή που οι από πάνω γιορτάζουν 
μια προδοσία: αυτήν που δολοφόνησε έναν άνθρωπο που ονομαζόταν Emiliano Zapata Salazar αλλά 

δεν κατάφερε να σταματήσει έναν αγώνα, που σήμερα συνεχίζει να είναι ζωντανός  σε ολόκληρη τη χώρα, 
αυτή που ακόμα αποκαλούμε Μεξικό: τον ζαπατισμό.

Ο αγώνας σας εμπνέει κάθε έντιμο άνθρωπο στον κόσμο, γιατί παλεύετε για τη ζωή. Δεν ρισκάρετε για 
κερδίσετε χρήματα, θέσεις, δώρα αλλά για τις επόμενες γενιές που δεν θα υπάρξουν αν θριαμβεύσει η 
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αλαζονεία του Τυράννου και καταστραφούν οι κοινότητες.

Γι’ αυτό, ο αγώνας σας αξίζει όχι μόνο να χαιρετίζεται και να υποστηρίζεται, αλλά και να αναπαράγεται σε 
κάθε γωνιά του πλανήτη, όπου, υπό τη σημαία της υποτιθέμενης «τάξης και προόδου» καταστρέφεται η 
φύση και όσοι ζουν σε αυτή.

Μερικές φορές οι αγώνες ταυτίζονται με έναν άντρα, μια γυναίκα ή εναμια άλλοη[viii]. Και τότε ο αγώνας 
αυτός αποκτά όνομα, επίθετο, τόπο γέννησης, οικογένεια, κοινότητα, ιστορία. Αυτό συνέβη με τον Emil-
iano Zapata Salazar, και τώρα με τον αδελφό και σύντροφο Samir Flores Soberanes, τον οποίο θέλησαν να 
εξαγοράσουν, να υποτάξουν, να πείσουν να εγκαταλείψει τα ιδανικά του. Εκείνος όμως αρνήθηκε, γι’ αυτό 
και τον δολοφόνησαν. Γιατί δεν ξεπουλήθηκε, δεν υποτάχθηκε, δεν υπέκυψε.

Όσοι ένιωσαν ανακουφισμένοι με τη δολοφονία του και πραγματοποίησαν, αργότερα, το υποτιθέμενο 
«δημοψήφισμα», χλευάζοντας με αυτό τον τρόπο την τραγωδία, πίστευαν ότι εκεί θα τελείωναν όλα, ότι 
η αντίσταση σ’ αυτό το εγκληματικό μεγάλο πρόγραμμα – όπως είναι όλα – θα έσβηνε με τα δάκρυα που 
χύθηκαν για την απουσία του αδελφού και συντρόφου.

Έκαναν όμως, λάθος,  όπως είχαν κάνει και οι Carranza και Guajardo [ix] και Guajardo [x] όταν πίστεψαν ότι 
ο Zapata πέθανε στην Chinameca.

Το ίδιο λάθος κάνει και η σημερινή ομοσπονδιακή εκτελεστική εξουσία, όταν, σε μια επίδειξη άγνοιας της 
ιστορίας και της κουλτούρας της χώρας λέγοντας πως «διατάζει» (ο τίτλος του βιβλίου που διαβάζει ο 
επικεφαλής της δεν είναι «ποιος κυβερνά» αλλά «ποιος διατάζει»)[xi], επιχειρεί να συμφιλιώσει τον Fran-
cisco I. Madero[xii] με τον Emiliano Zapata Salazar. Γιατί, όπως ο Madero προσπάθησε να εξαγοράσει τον 
Zapata, έτσι και κακή κυβέρνηση επιχείρησε, με επιδοτήσεις, προγράμματα και ψέματα, να εξαγοράσει τον 
Samir και τους λαούς που αντιστέκονται.

Οι λαοί και ο Samir απάντησαν με την ακλόνητη αντίστασή τους, πράγμα το οποίο θα γέμιζε με 
περηφάνια τον Emiliano Zapata που συνήθιζε να λέει ότι ήταν αδύνατο να τους εξαγοράσουν με τα 
χρυσάφια τους και ότι εδώ (στα χώματα του Μορέλος) υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν άντρες – κι 
εμείς θα προσθέταμε «και γυναίκες και άλλοιες» – με αιδώ.

Η άγνοια και η αλαζονεία που χαρακτηρίζουν τον σημερινό αρχηγό της κακής κυβέρνησης, δε είναι 
κάτι καινούργιο. Όπως δεν είναι καινούργιο το ότι διαθέτει μια αυλή από κόλακες. Μια ομάδα αχρείων 
που προσαρμόζουν την ιστορία σύμφωνα με τις επιθυμίες του τυράννου και την παρουσιάζουν ως 
την ολοκλήρωση της ιστορίας. Τον χειροκροτούν και επαναλαμβάνουν με μια ασύστολη κολακεία 
όποια βλακεία βγάζει το κεφάλι του. Εκείνος αποφασίζει το τέλος του νεοφιλελευθερισμού και η 
αυλή του προσαρμόζει νούμερα,  έργα και προγράμματα για να τα κρύψει πίσω από τη σκηνή του 
αυτοαποκαλούμενου «Τέταρτου Μετασχηματισμού» δηλαδή της συνέχισης και εμβάθυνσης του πιο 
βάναυσου και αιματηρού σταδίου του καπιταλιστικού συστήματος.

Αλλά, η ομάδα των κολάκων που καλεί ο τύραννος, συμπληρώνεται και από κάθε μορφής και λογής 
λακέδες, που ζουν και σκοτώνουν για να εκπληρώνουν τις εκπεφρασμένες ή υποτιθέμενες επιθυμίες του 
κάθε διαχειριστή.

Γι’ αυτό δε χρειάζεται να διατάξει ο επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας τη δολοφονία, εξαφάνιση, 
σπίλωση, συκοφάντηση, φυλάκιση, απόλυση, εκτοπισμό οποιουδήποτε αρνείται να του αποδώσει λατρεία.

Αρκεί να ασκήσει αυτό που εκείνος ονομάζει «δικαίωμα απάντησης» στις εξέδρες, στα ΜΜΕ ή στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, για να σπεύσουν οι λακέδες του να  εκπληρώσουν τις επιθυμίες του κυρίου και 
αφέντη τους.

Όλοι οι τύραννοι όμως, τρέμουν μπροστά σε έναν αγώνα που είναι δίκαιος και ανθρώπινος, όπως ο δικός 

σας – που είναι και δικός μας.
Πιστεύουν πως αν δολοφονήσουν τους ηγέτες του και τα πρόσωπα που είναι ορατά, μαζί τους πεθαίνει και 
ο αγώνας.

Δεν γνωρίζουμε ποιοι σκότωσαν τον σύντροφο Samir. Ξέρουμε όμως ποιος τον υπέδειξε.  Ποιος τον 
στοχοποίησε με εκείνη τη διαπεραστική και υστερική φωνή, ώστε στη συνέχεια, οι πληρωμένοι δολοφόνοι, 
που επιθυμούσαν διακαώς να ευχαριστήσουν τον αρχηγό των ομοσπονδιακών ενόπλων δυνάμεων, να 
εκτελέσουν την καταδικαστική απόφαση, που ανακοινώθηκε στην μεταμορφωμένη σε δικαστήριο εξέδρα.

Ούτε ο Samir Flores Soberanes, ούτε οι λαοί που αντιστέκονται στο πρόγραμμα θανάτου με την 
ονομασία «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Μορέλος», ένα μέγα έργο που σημαίνει κέρδη για τις μεγάλες 
καπιταλιστικές επιχειρήσεις, οι έδρες των οποίων βρίσκονται στην Ιταλία και την Ισπανία – από την 
οποία απαιτούν να ζητήσει συγνώμη για την κατάκτηση που ξεκίνησε πριν από 500 χρόνια και σήμερα 
συνεχίζεται από την κακή κυβέρνηση -, είχαν και έχουν «δικαίωμα απάντησης».

Όλα αυτά τα ξέρετε, αδελφές και αδελφοί, σύντροφοι και συντρόφισσες. Αλλά τα  επαναλαμβάνουμε γιατί 
νιώθουμε θυμό και οργή για τη δολοφονία του Samir  και την αλαζονεία εκείνου που από κει πάνω θαρρεί 
ότι διατάζει αλλά δεν κυβερνά.

Μας γεμίζει οργή και θυμό το γεγονός ότι το μόνο που προσφέρεται στους από κάτω είναι η ταπείνωση 
της ελεημοσύνης, μεταμφιεσμένης σε προγράμματα αρωγής, ή οι απειλές όταν δεν σκύβουν το κεφάλι. 
Και για τους από πάνω, που αύριο θα προδώσουν όλους εκείνους που σήμερα χαϊδεύουν, υπάρχουν 
χαμόγελα, προπόσεις και κατευναστικές δηλώσεις.

Σύντροφοι και συντρόφισσες:

Αδελφές και αδελφοί:

Ξέρουμε πως αυτή, όπως και οι προηγούμενες κακές κυβερνήσεις, θέλει να καπηλευτεί την εικόνα του 
Emiliano Zapata Salazar με την ελπίδα πως, με το θάνατό του, θα πεθάνει και η υπεράσπιση της γης, που 
για μας τους αυτόχθονες λαούς, είναι ταυτόσημη με τη ζωή.

Ξέρουμε όμως και το πιο σημαντικό, αυτό που μετράει πραγματικά: ότι εμείς οι ιθαγενείς λαοί θα 
συνεχίσουμε την αντίσταση και την εξέγερση.

Δεν μας ενδιαφέρει αν μας αποκαλούν «συντηρητικούς», ή, «συμμορίτες» όπως πριν από 100 χρόνια τους 
ζαπατίστας του Απελευθερωτικού Στρατού του Νότου.

Όπως οι προκάτοχοί της, η σημερινή κακή κυβέρνηση και οι «σύγχρονοι» λακέδες  της μπορούν να μας 
χαρακτηρίζουν όπως θέλουν.

Ο λόγος και η σιωπή μας είναι πιο δυνατοί από τις υστερικές φωνούλες τους.

Ο ζαπατιστικός αγώνας θα συνεχίσει να υπάρχει, οι ιθαγενείς λαοί θα συνεχίσουν να υπάρχουν.

Στις πόλεις και τους αγρούς ολόκληρου του πλανήτη αναδύεται ο αγώνας ομάδων, συλλογικοτήτων και 

οργανώσεων γυναικών, γειτονιών, καλλιτεχνών, νέων, επιστημόνων, εργαζόμενων, υπαλλήλων, δασκάλων, 
φοιτητών, άλλων.[xiii]

Δεν έχει σημασία το μέγεθός τους αλλά η αποφασιστικότητά τους. Με όλους αυτούς, με όλες αυτές, 
με όλουες αυτούες, πρέπει να δημιουργήσουμε με σεβασμό και αλληλεγγύη ένα παγκόσμιο δίκτυο 
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αντίστασης και εξέγερσης ενάντια στον πόλεμο.  Έναν πόλεμο όπου, αν ο καπιταλισμός θριαμβεύσει, θα 
σημάνει την καταστροφή του πλανήτη.

Κακές κυβερνήσεις θα έρθουν και θα φύγουν, αλλά το χρώμα της γης θα συνεχίσει να υπάρχει μαζί με τα 
χρώματα όλων όσων αρνούνται την υποταγή και τον κυνισμό, δεν ξεχνούν δε συγχωρούν, και μετρούν 
προσβολές, φυλακίσεις, εξαφανίσεις, θανάτους, λήθη.

Σε αυτή τη συλλογική σκέψη και καρδιά θα ξαναγεννηθεί ο κόσμος που σήμερα ψυχορραγεί.

Οι τύραννοι όλων των αποχρώσεων θα καταρρεύσουν μαζί με το σύστημα που υπηρετούν.

Και ο κόσμος θα έχει επιτέλους ζωή, όπως πρέπει να είναι η ζωή, δηλαδή ελεύθερη.

Μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή, δε θα πάψουμε να κουβαλάμε πάνω μας κάθε μέρα την  αγωνιστική ζωή 
τουEmiliano Zapata Salazar και του Samir Flores Soberanes.

Και στον καθημερινό μας αγώνα, αυτή η κραυγή, σημαία για μας σήμερα, θα γίνει πραγματικότητα: 
ο Zapata και ο Samir ζουν και ο αγώνας συνεχίζεται για…

ΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!

Από τα βουνά του Νοτιοανατολικού Μεξικού

Εξεγερμένος Υποδιοικητής Μοϊσές

Μεξικό, Απρίλιος 2019

 

10 Απρίλιου 2019  «100 χρόνια από τη δολοφονία του Εμιλιάνο Ζαπάτα. Ο Ζαπάτα ζει, ο Σαμίρ ζει, ο 
αγώνας συνεχίζεται»

Πηγή:
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/04/10/comunicado-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-2/

[i] Μιγάδες

[ii] Εννοεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

[iii] Το φεβρουάριο του 1995 κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στον EZLN και εκπροσώπους της 
κυβέρνησης του Ernesto Zedillo Ponce de León με επικεφαλής τον τότε υπουργό εσωτερικών Esteban Moctezuma Bar-
ragán, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξαπολύει σφοδρή στρατιωτική επίθεση ενάντια στους ζαπατίστας, προχωρά στην 
έκδοση ενταλμάτων σύλληψης της ηγεσίας του EZLN, συλλαμβάνει και φυλακίζει πολλούς αγωνιστές με τις κατηγορίες της 
τρομοκρατίας. Ο Esteban Moctezuma Barragánείναι σήμερα υπουργός παιδείας της κυβέρνησης του Obrador.

[iv] Κεντρικό σύνθημα της προεκλογικής καμπάνιας του López Obrador.

[v] Ο λεγόμενος «τέταρτος μετασχηματισμός» της αριστερής κυβέρνησης του López Obrador παρουσιάζεται ως η συνέχεια των 
τριών προηγούμενων: της ανεξαρτησίας, της μεταρρύθμισης και της επανάστασης του 1910.

[vi] « Ακούστε, ριζοσπάστες της αριστεράς, για μένα δεν είστε τίποτε περισσότερο από μια χούφτα συντηρητικών». Αυτή ήταν 
η απάντηση του αριστερού προέδρου Andrés Manuel López Obrador στις διαμαρτυρίες των αγωνιστών του Μετώπου των 
Λαών για την Υπεράσπιση της Γης και του Νερού των πολιτειών Morelos-Puebla-Tlaxcala που είχαν συγκεντρωθεί στην Cuautla 
του Morelos με αφορμή την επίσκεψη του στις 10 φεβρουαρίου 2019 (10 μέρες πριν τη δολοφονία του Samir Flores Soberanes) 
σκοπός της οποίας ήταν η προώθηση του δημοψηφίσματος και η χειραγώγηση των κατοίκων.

[vii] Fifí. Πρόκειται για χαρακτηρισμό που χρησιμοποιεί συχνά ο Andrés Manuel López Obrador, ιδίως κατά τις καθημερινές 
πρωινές συνεντεύξεις τύπου, για να απαξιώσει όλους όσους του ασκούν κριτική και κυρίως τους νέους. Μεξικανισμός που 
σημαίνει αστός, σαλονάτος, συντηρητικός.

[viii] Αναφέρεται στο τρίτο φύλο.

[ix] Ο Venustiano Carranza ήταν γαιοκτήμονας, πρώην πορφιριανός, και στη συνέχεια οπαδός του Madero. Ως ηγέτης των 
Συνταγματικών συμμάχησε αρχικά με τους Zapata και Villa υιοθετώντας τα αιτήματα της επανάστασης, για την ανατροπή του 
Victoriano Huerta. Ωστόσο πρώτο μέλημά της κυβέρνησής του (1915-1920) ήταν να επιτεθεί σφοδρά εναντίον των ζαπατίστας, 
οι οποίοι κηρύσσουν τον πόλεμο ενάντια στην εξουσία του Carranza, χαρακτηρίζοντάς τον εχθρό της επανάστασης. Στόχος του 
η διάλυση όλων των ζαπατιστικών δομών και η επιστροφή στους μεγαλογαιοκτήμονες της ανακτημένης από τους επαναστάτες 
γης. Υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα της αστικής τάξης της χώρας, επιδίωξε τη συγκρότηση ενός ισχυρού μεξικανικού 
κράτους με φιλελεύθερα χαρακτηριστικά υπό τις ευλογίες των ΗΠΑ. Δολοφονήθηκε το 1920.

[x] Ο Guajardo, ένας αδίστακτος συνταγματάρχης, με πραγματικό μίσος για τους πεόνες και τους ζαπατίστας, δολοφόνησε τον 
επικηρυγμένο από την κυβέρνηση Carranza, Emiliano Zapata Salazar, στη χασιέντα Chinameca της πολιτείας Morelos στις 10 
Απριλίου 1919.

[xi] Πρόκειται για το βιβλίο «Ποιος διατάζει εδώ; Η παγκόσμια κρίση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας»των Felipe 
González (του σοσιαλιστή πρωθυπουργού της Ισπανίας από το 1982 έως το 1996 ), Gerson Damiani και José Fernández-Alber-
tos.

[xii] Ο Francisco I. Madero, μέλος μιας πάμπλουτης οικογένειας της San Luis Potosí, ιδιοκτήτριας γης και βιομηχανιών, 
ηγήθηκε της εξέγερσης για την ανατροπή του δικτάτορα Porfirio Díaz, τον οποίο και διαδέχθηκε στην προεδρία τον Οκτώβρη 
του 1911. Με την ανάληψη της εξουσίας συνεργάστηκε με στελέχη του παλαιού καθεστώτος, προδίδοντας τις αρχές της 
επανάστασης. Οι ζαπατίστας του 1910 – αγρότες, εργάτες γης και ιθαγενείς με έδρα τους την πολιτεία Morelos προχωρούν 
τότε στην κατάρτιση του Σχεδίου Ayala, και κηρύσσουν τον πόλεμο στον εχθρό της επανάστασης Francisco I. Madero. Στις 18 
φεβρουαρίου του 1913 ανατρέπεται με πραξικόπημα που ηγήθηκε ο μέχρι πρότινος στρατηγός του Victoriano Huerta, ο οποίος 
και τον διαδέχθηκε στην εξουσία.  Ο Madero και ο αντιπρόεδρός του, Pino Suárez δολοφονήθηκαν τέσσερις μέρες αργότερα.

[xiii] Otroas στο κείμενο το οποίο χρησιμοποιείται για να δηλωθεί το τρίτο φύλο.
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ΟΙ ΖΑΠΑΤΙΣΤΑΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΕΣ ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

 

«Είναι η σειρά μας να αγωνιστούμε για να μην επαναληφθεί η ιστορία που μας θέλει μόνο για να 
μαγειρεύουμε και να γεννάμε παιδιά, για να τα βλέπουμε ύστερα να μεγαλώνουν μέσα στην ταπείνωση, 
την περιφρόνηση και το θάνατο. Δεν κάναμε την ένοπλη εξέγερση για να γυρίσουμε στα ίδια. Δεν 
αντιστεκόμαστε 25 χρόνια για να γίνουμε τώρα υπηρέτριες στους τουρίστες, στα αφεντικά και τους 
επιστάτες τους… ΟΧΙ! αδερφή και συντρόφισσα. Εμείς θα αγωνιστούμε με ό,τι έχουμε, με όλες μας τις 
δυνάμεις ενάντια σε αυτά τα μέγα-σχέδια ανάπτυξης. Εάν κατακτήσουν αυτά τα εδάφη θα είναι πάνω 
στο αίμα μας, το αίμα των γυναικών ζαπατίστας. Ίσως αυτές οι νέες κακές κυβερνήσεις σκέφτονται 
και πιστεύουν ότι, σα γυναίκες, γρήγορα θα σκύψουμε το κεφάλι και θα υποταχτούμε στο αφεντικό 
και τους καινούργιους επιστάτες του γιατί αυτό που ψάχνουμε –σκέφτονται και πιστεύουν- είναι ένα 
καλό αφεντικό και κάποια καλά λεφτά. Αλλά όχι: αυτό που εμείς θέλουμε είναι η ελευθερία μας που 
κανείς δεν μας τη χάρισε, την κατακτήσαμε με αγώνα χύνοντας ακόμα και το αίμα μας. Πιστεύεις ότι 
όταν καταφτάσουν οι δυνάμεις των καινούργιων κακών κυβερνήσεων, οι παραστρατιωτικοί τους, οι 
εθνοφύλακές τους θα τους δεχτούμε με τιμές, ευγνωμοσύνη και χαρά; Όχι! Θα τους δεχτούμε με αγώνα 
και να δούμε εάν έτσι μάθουν τι σημαίνει γυναίκα ζαπατίστας, που δεν πουλιέται, δεν παραδίνεται, δεν 
υποτάσσεται». (Γράμμα των γυναικών ζαπατίστας, 11 φεβρουαρίου 2019)

Την 1η Γενάρη του 1994, άντρες και γυναίκες χωρίς πρόσωπα από τα Υψίπεδα, το Βορά και τη ζούγκλα 
της Chiapas – οι «κανείς» για την μεξικανική πολιτική τάξη αλλά και την αριστερά – κηρύσσουν, με 
την ένοπλη εξέγερσή τους, τον πόλεμο ενάντια στο σύστημα και κάθε μορφής εξουσία και κυριαρχία, 
ανατρέποντας θεωρίες, προγράμματα και πρακτικές. Ενάντια σε κάθε μορφή ηγεμονισμού, ομοιογένειας 
και πρωτοπορίας χτίζουν την αυτονομία τους στην πράξη, οικοδομώντας νέες κοινωνικές και 
παραγωγικές σχέσεις, απελευθερωμένες από το ζυγό της εκμετάλλευσης, της λεηλασίας, της καταστολής 
και της απαξίωσης, «των τεσσάρων τροχών του καπιταλισμού», και επιλέγουν την ελευθερία, δηλαδή τη 
ζωή απέναντι στο θάνατο και την εξέγερση απέναντι στον πόλεμο. 

Σήμερα 25 χρόνια μετά «ένας νέος πόλεμος κατάκτησης εκτυλίσσεται στα εδάφη των ζαπατίστας και των 
ιθαγενών λαών και η σημαία του στρατού των εισβολέων φέρει και τα χρώματα της θεσμικής αριστεράς».  
Η νέα αριστερή κυβέρνηση του Andrés Manuel López Obrador απειλεί την ίδια την ύπαρξη της 
ζαπατιστικής αυτονομίας και των ιθαγενών κοινοτήτων με την επιβολή αναπτυξιακών προγραμμάτων 
όπως: το Τρένο Μάγια, ο Corredor transístmico (ένωση Ατλαντικού - Ειρηνικού μέσω ενός μεγάλου 
αυτοκινητόδρομου), το PROARBOL (σχέδιο δενδροφύτευσης εκατομμυρίων εκταρίων της ζούγκλας 
Λακαντόνα με χωροκατακτητικά και εμπορεύσιμα δέντρα), το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Morelos 
(το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την κατασκευή δύο θερμοηλεκτρικών εργοστασίων), οι ειδικές 
οικονομικές ζώνες, τα αιολικά πάρκα, η επιβολή εξορυκτικών προγραμμάτων, τα έργα τουριστικής 
ανάπτυξης, η πλήρης παραχώρηση των δημόσιων και κοινοτικών αγροτικών γαιών στο μεγάλο κεφάλαιο. 
Προγράμματα που για τους ζαπατιστικούς και ιθαγενείς λαούς σημαίνουν  καταστροφή και θάνατο. 
Παρόλο που η καταστολή και οι επιθέσεις ενάντια στις ζαπατιστικές κοινότητες και τους οργανωμένους 
στο Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο λαούς, ποτέ δεν σταμάτησαν αυτά τα 25 χρόνια, η νέος αυτός άγριος 
ληστρικός πόλεμος που εκτυλίσσεται στην Chiapas και σε ολόκληρο το Μεξικό στοχεύει στον πλήρη 
αφανισμό των ζαπατιστικών και ιθαγενών κοινοτήτων, στην υφαρπαγή των εδαφών και την καταστροφή 
των αυτόνομων δομών τους  καθώς και στην λεηλασία της φύσης και των φυσικών πόρων. Απέναντι 
στην άγρια επέλαση της καπιταλιστικής Λερναίας Ύδρας, που παρουσιάζεται με το προσωπείο της 
προόδου, της δημοκρατίας και της καταπολέμησης της φτώχειας, η απάντηση του EZLN δια στόματος 
του εκπροσώπου του, του Εξεγερμένου Υποδιοικητή Moisés, είναι ξεκάθαρη και ανυποχώρητη. «Δε 
θα παραδοθούμε».  Απευθυνόμενος στις χιλιάδες εξεγερμένες και εξεγερμένους,  πολιτοφύλακες,  
ζαπατιστικές βάσεις στήριξης, ζαπατιστικές αρχές και διοικητές και διοικήτριες κατά τον εορτασμό της 
25ης επετείου από την έναρξη του πολέμου ενάντια στη λήθη, προειδοποιεί το νέο διαχειριστή 

του τσιφλικιού και το κόμμα του: «μόνοι θα υπερασπιστούμε ό,τι έχουμε χτίσει, ακόμα κι αν χρειαστεί 
να πολεμήσουμε».  Απέναντι στην οργανωμένη και επικίνδυνη καμπάνια συκοφάντησης, ηθικής 
απονομιμοποίησης και απαξίωσης του αγώνα τους με στόχο την πλήρη απομόνωσή τους αλλά και στη 
δημοκρατική παρωδία των δημοψηφισμάτων που, πίσω από μια «ψεύτικη νομιμότητα αποσκοπούν στην 
απόκτηση συναίνεσης για την επιβολή των προγραμμάτων λεηλασίας, θανάτου και καταστροφής και 
στην καλλιέργεια του μίσους και του φόβου που έχει σπείρει ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός», απέναντι 
στις επιθέσεις, τις δολοφονίες και τις εξαφανίσεις,  οι ζαπατίστας και οι αγωνιζόμενοι ιθαγενείς λαοί 
απαντούν: «Όσο κι αν προσπαθήσουν να μας ταπεινώσουν με τις κατασταλτικές τους δυνάμεις, όπως την 
εθνοφυλακή, δε θα πάψουμε να υπερασπιζόμαστε τη μάνα γη, γιατί σε αυτή γεννηθήκαμε, σε αυτή ζούμε 
κι 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 
το θάνατο των συντρόφων που έπεσαν στον αγώνα.» (Παράνομη Επαναστατική Ιθαγενική Επιτροπή, 31 
Δεκεμβρίου 2018). «Θα αντισταθούμε στην καταστροφή που παρουσιάζεται ως «κέρδος της δημοκρατίας» 
(CNI, 4 Ιανουαρίου 2019). Ο βρώμικος πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει. Οι εν ψυχρώ δολοφονίες-εκτελέσεις 
του Samir Flores, μέλους του Εθνικού Ιθαγενικού Κογκρέσου και του αγώνα ενάντια στο Ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα Morelos στο Amilcingo, στις 20 φλεβάρη, του José Lucio Bartolo Faustino, συμβούλου nahua 
του Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης και του Modesto Verales Sebastián, εκπροσώπου  του Εθνικού 
Ιθαγενικού Κογκρέσου -  αμφότεροι μέλη του Ιθαγενικού και Λαϊκού Συμβούλιου του Guerrero – Emil-
iano Zapata -, στις 4 Μαΐου 2019, το αποδεικνύουν.  

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Ο αγώνας τους είναι και δικός μας. Δε θα επιτρέψουμε την δυσωδία του 
πολέμου να σκεπάσει την ελεύθερη γη των ζαπατίστας και να πνίξει την ελπίδα μας για έναν κόσμο χωρίς 
εκμετάλλευση με ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα. Δε θα επιτρέψουμε να φιμωθεί η αλήθεια της εξέγερσης.  
Στεκόμαστε στο πλευρό των αδελφών μας ζαπατίστας και των ιθαγενών λαών που αγωνίζονται. 
Σπάζοντας τον επικοινωνιακό κλοιό, ενώνουμε τις αντιστάσεις, τις εξεγέρσεις και τις φωνές μας για να 
ακουστεί σε κάθε γωνιά του κόσμου το μήνυμα μας. 

ΟΙ ΖΑΠΑΤΙΣΤΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΕΣ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟφΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΡΟφΙΣΣΕΣ ΜΑΣ 

ΤΟΥ EZLN ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΘΑΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ, ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ 
ΌΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΜΑΣ.

«Πίσω από μας είμαστε εσείς. Πίσω από τις κουκούλες μας είναι το πρόσωπο όλων των αποκλεισμένων 
γυναικών, όλων των ξεχασμένων ιθαγενών, όλων των καταδιωγμένων ομοφυλοφίλων, όλων των 
περιθωριοποιημένων νέων, όλων των κατατρεγμένων μεταναστών, όλων των φυλακισμένων για το λόγο 
και τη σκέψη τους,  όλων των ταπεινωμένων εργατών, όλων των νεκρών από λησμονιά, όλων των απλών 
και συνηθισμένων  ανδρών και γυναικών που δεν μετράνε, δε φαίνονται, δεν έχουν όνομα, δεν έχουν 
αύριο».

https://paliacatezapatista.wordpress.com/
paliacatezapatista@gmail.com



*οι μεταφράσεις των κειμένων πραγματοποιήθηκαν 
συλλογικά από τη Σπίθα αλληλεγγύης

στον αγώνα των ζαπατίστας και των ιθαγενών λαών


