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H παρούσα έκδοση αντιπληροφόρησης επιχειρεί να
παρουσιάσει κάποια αντιπροσωπευτικά κείμενα από το λόγο
των Ζαπατίστας, να ενημερώσει σχετικά με το ταξίδι τους
στην Ευρώπη και να προετοιμάσει το έδαφος των πιθανών
μελλοντικών μας συναντήσεων...
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Μεξικό: Ομοσπονδιακό κράτος της κεντρικής Αμερικής,
με πληθυσμό περίπου 130 εκατομμύρια. Ανάμεσα σε 31
πολιτείες, η νοτιότερη είναι η Τσιάπας, όπου κατοικούν
περίπου 5 εκατομμύρια, στην πλειοψηφία τους ιθαγενείς. Την
περίοδο της εξέγερσης των Ζαπατίστας, το 70% των κατοίκων
στην Τσιάπας ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας.
Μεξικανική Επανάσταση: Διήρκησε περίπου 10 χρόνια,
ξεκινώντας το 1910, και ανέτρεψε το απολυταρχικό καθεστώς
του Πορφίριο Ντίαζ, υπό την καθοδήγηση των Εμιλιάνο Ζαπάτα
και Πάντσο Βίγια. Μια από τις σημαντικότερες κληρονομιές
της επανάστασης, ήταν η θεσμοθέτηση του άρθρου 27, το
οποίο κατοχύρωνε το δικαίωμα των ejidos.
Ejidos: Η από κοινού κατοχή γης, μορφή γαιοκτησίας στο
Μεξικό. Εκτάσεις γης που παραχωρεί το κράτος σε ομάδες
πολιτών κατόπιν αίτησης, για να τις διαχειρίζονται συλλογικά.
NAFTA: εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και
Μεξικού, που καταργεί τους δασμούς στο εμπόριο προϊόντων
μεταξύ των χωρών αυτών. Αυτό ουσιαστικά καταστρέφει
τον εγχώριο πρωτογενή τομέα που φυσικά δεν μπορεί να
ανταγωνιστεί τις πολυεθνικές των ΗΠΑ και Καναδά. Μεταξύ
άλλων μεταρρυθμίσεων, προκειμένου το Μεξικό να ενταχθεί
στη NAFTA, ο πρόεδρος Carlos Salinas ανακοίνωσε την
κατάργηση των ejidos το 1991.
EZLN : Στρατός των Ζαπατίστας για την Εθνική Απελευθέρωση
Γερο – Αντόνιο: σοφός Ινδιάνος γέροντας, ήρωας των
ιστοριών του υποδιοικητή Μάρκος. Μέσα από τις ιστορίες
του, ο συγγραφέας μεταφέρει την κουλτούρα και τον τρόπο
ζωής των ιθαγενών.
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Εισαγωγικό σημείωμα
…Μάζεψε τις απαραίτητες σιωπές. Σφυρηλάτησέ τες με ήλιο
και θάλασσα και σκόνη και νύχτα. Διάλεξε ένα ένδυμα καφέ
και ένα μαντήλι κόκκινο. Περίμενε την αυγή και ξεκίνα για την
μεγάλη πόλη. Με το που θα σε δουν, οι τύραννοι θα φύγουν
τρομοκρατημένοι σπρώχνοντας ο ένας τον άλλο. Μα μην
σταματάς. Ο αγώνας μόλις άρχισε.
Subcomandante Insurgente Marcos
Ζούγκλα Λακαντόνα, Τσιάπας, Μεξικό, 1984-1989
...Η ίδια αδικία που μας άφησε χωρίς δρόμους, καρόδρομους
και στοιχειώδεις υπηρεσίες, στρέφεται τώρα εναντίον τους. Δε
ζητούμε δρόμους, πάντα βαδίζαμε στα ξέφωτα και στα φυσικά
μονοπάτια. Ούτε με όλους τους στρατιώτες του μεξικάνικου
στρατού δε θα καταφέρουν να καλύψουν όλα τα μονοπάτια
που ακολουθούσε πριν η εξαθλίωση μας και βαδίζει τώρα η
ανταρσία μας.
Παράνομη Επαναστατική Ιθαγενική Επιτροπή
– Γενική Διοίκηση του EZLN, Μεξικό, Γενάρης 1994
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Βρισκόμαστε στα τέλη του 1993.
Οι πρόεδροι των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού
προετοιμάζουν τη φιέστα υποδοχής της Συμφωνίας Ελεύθερου
Εμπορίου Βόρειας Αμερικής (NAFTA), ανακοινώνοντας
περιχαρείς την ελευθερία του χρήματος που μοιράζει
υποσχέσεις στους υπηκόους για μία νέα εποχή καταναλωτικής
ευδαιμονίας.
Το κόμμα που εκλέγεται για 65 συναπτά έτη στο Μεξικό,
κατηγορούμενο για συνεχόμενες νοθευμένες εκλογές και
απολυταρχικές πρακτικές, μεθοδεύει παράλληλα την κατάργηση
των ejidos, κληρονομιά που άφησε ο Εμιλιάνο Ζαπάτα.
Την ίδια στιγμή, στον ίδιο πλανήτη, κάποιοι άλλοι,
καταδικασμένοι στη σιωπή, αόρατοι και αποκλεισμένες
απ’όλα τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, αποφασίζουν
ν’ αφήσουν τη δική τους άγρια γιορτή να ξεσπάσει...
Τα ξημερώματα της 1ης Γενάρη του 1994, ομάδες
οπλισμένων αγροτ(ισσ)ών, στην συντριπτική τους πλειοψηφία
αυτόχθονες, απόγονοι των Μάγιας, κάνουν την εμφάνισή
τους σε δεκάδες κοινότητες και δήμους της επαρχίας Chiapas
στο νοτιοανατολικό Μεξικό.
Ocosingo, Altamirano, Guadalupe Tepeyac, Abasolo, Oxchuc, San Cristobal de las Casas...
Στο πέρασμά τους καταλαμβάνουν αστυνομικά τμήματα,
στρατόπεδα του ομοσπονδιακού στρατού και δημαρχεία
ενώ απαγάγουν τον στρατηγό Absallon Castellanos, πρώην
κυβερνήτη της Chiapas.
Τα αρχεία των δικαστηρίων, τα χρεόχαρτα των εφοριών
και τα κτηματολόγια των δήμων παραδίδονται στις φλόγες.
Κρατούμενοι, στην πλειοψηφία τους φτωχοί ιθαγενείς,
απελευθερώνονται, απαλλοτριωμένα τρόφιμα και φάρμακα
μοιράζονται στον πληθυσμό, ενώ τα όπλα που πάρθηκαν
από τα αστυνομικά τμήματα και τα δημόσια κτίρια μοιράζονται
ανάμεσα στους εξεγερμένους αγρότες.
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Έντρομος ο πρόεδρος του Μεξικού, Salinas de Gortari,
επιστρέφει στην πρωτεύουσα με το ιδιωτικό του τζετ (που,
αποκορύφωμα της ειρωνείας, φέρει το όνομα του Εμιλιάνο
Ζαπάτα), διακόπτοντας απότομα τις διακοπές του.
Μια πολύ καλά οργανωμένη ανταρσία ξεκινά στην
ξεχασμένη αυτή γωνιά της Αμερικάνικης ηπείρου, για να
υπενθυμίσει με εμφατικό τρόπο πως ο Εμιλιάνο Ζαπάτα
πολέμησε για Γη και Ελευθερία και όχι για να βλέπει το όνομά
του σε προεδρικά αεροσκάφη...
Με το πρόταγμα YA BASTA! (ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!) ξεκινά η πρώτη
διακήρυξη με την οποία ο Ζαπατιστικός Στρατός για την Εθνική
Απελευθέρωση (EZLN) κηρύσσει τον πόλεμο ενάντια στην
κυβέρνηση, τον ομοσπονδιακό στρατό, τους μεγαλοϊδιοκτήτες
γης και τις ένοπλες φρουρές τους.
Έναν πόλεμο για την ειρήνη. Έναν πόλεμο υπεράσπισης
και άμυνας, παρά τις αιματηρές στρατιωτικές επιθέσεις της
κυβέρνησης. Έναν πολεμο όπου τα σώματα και τα στόματα
είναι τα πραγματικά όπλα. “Πολεμάμε για τα αδέρφια μας και
ο αγώνας μας, σε αντίθεση με τις σφαίρες που τα σκότωσαν,
δεν έχει εθνικότητα. Γι’ αυτό οι Ζαπατίστας έχουμε στολές με
πολλές μεγάλες τσέπες. Για να κρατάμε τα αδέρφια μας, όχι
σφαίρες. Ο EZLN μάχεται για να μην είναι απαραίτητο να είναι
κανείς παράνομος και ένοπλος αν θέλει να διεκδικήσει τη
δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία”.
Τα αιτήματα που θέτει ο EZLN συνοψίζονται σε 11 σημεία:
εργασία, γη, στέγη, τροφή, υγεία, εκπαίδευση, ανεξαρτησία,
ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη και ειρήνη για όλους.
Δεν επιθυμούν την κατάληψη της εξουσίας. Η εξέγερσή τους
στοχεύει στη δημιουργία ενός ελεύθερου πεδίου για πολιτικό
αγώνα, ενός ελεύθερου χώρου που θα γεννηθεί πάνω στα
συντρίμμια του κόμματος που έγινε κράτος.
Με την κίνησή τους κατάφεραν να αποδείξουν ότι πέντε
αιώνες βαρβαρότητας δε στάθηκαν ικανοί να εξολοθρεύσουν
ούτε τις κοινότητες ούτε τον προαιώνιο τρόπο τους να
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υπάρχουν και να ζουν με ανθρώπινη αλληλεγγύη και
αξιοπρέπεια. Παραμένουν εκεί από όπου ξεκίνησαν: στα
απελευθερωμένα εδάφη της συλλογικής ζωής και του
ανυποχώρητου αγώνα. Σε πείσμα του “τέλους της Ιστορίας”,
συνεχίζουν να διαψεύδουν εχθρούς και να εμπνέουν
συντρόφους σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχόμενων επιθέσεων από
τον ομοσπονδιακό στρατό και τους μεγαλογαιοκτήμονες, οι
Ζαπατιστικές – απελευθερωμένες πια - κοινότητες, αναδιένειμαν
τη γη. Δημιούργησαν αυτόνομες δομές υγείας και εκπαίδευσης
για όλες και για όλους.Άντρες, γυναίκες ακόμα και παιδιά,
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα στα κοινά του
τόπου μέσα από συλλογικές διαδικασίες.
27 χρόνια μετά την πρωτοχρονιά του 1994 αποφασίζουν
ξανά ν’ ανοίξουν δρόμους εκεί που δεν υπάρχουν. “Διάφορες
ζαπατιστικές αντιπροσωπείες από άντρες, γυναίκες και
άλλουες, που έχουν το χρώμα της γης μας, θα διασχίσουμε
τον κόσμο, θα βαδίσουμε και θα ταξιδέψουμε μέχρι τα πιο
απομακρυσμένα χώματα, ως τις πιο μακρινές θάλασσες
και ουρανούς, αναζητώντας όχι το διαχωρισμό, την
ανωτερότητα, τη λοιδορία, ούτε βέβαια τη συγχώρεση και
τον οίκτο, αλλά αυτό που μας κάνει ίσους.
Θα διατρέξουν τις πέντε ηπείρους, όχι για να διακηρύξουν
τη “μοναδική επαναστατική αλήθεια” ή να συναντηθούν με
“το φιλοθεάμον κοινό”, αλλά για ν’ αναζητήσουν περάσματα
και συνοδοιπόρους σε μια ατέλειωτη πορεία, μακριά από τη
νεκρική ακινησία της αέναης κυκλοφορίας του χρήματος και
τον παγωμένο χρόνο της εξουσίας.
Στους καιρούς της γενικευμένης απογοήτευσης, στεκόμαστε
δίπλα σε όσες αρνούνται να μοιραστούν τον εφιάλτη της
αθλιότητας και της εκμετάλλευσης. Σε όλες αυτές και όλους
αυτούς που φέρνουν με τις πράξεις τους την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια στη θέση που της αξίζει.
Χανιά, Πλανήτης Γη, Μάης 2021
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Σήμερα λέμε, ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
Πρώτη διακήρυξη από τη ζούγκλα Λακαντόνα,
Διοίκηση Εθνικού Απελευθερωτικού Ζαπατιστικού Στρατού
Δεκέμβρης 1993
Μεξικάνοι αδελφοί και αδελφές:
Είμαστε λαός με 500 χρόνια αγώνα : πρώτα ενάντια στη
σκλαβιά, στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του πολέμου για
την Ανεξαρτησία εναντίον της Ισπανίας με επικεφαλείς τους
αντάρτες, στη συνέχεια, για να μην απορροφηθούμε από
τον βόρειο αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, στη συνέχεια, να
δημοσιεύσουμε το σύνταγμά μας και να απομακρύνουμε
την Γαλλική αυτοκρατορία από το έδαφός μας και αργότερα
ο αγώνας εναντίον στη δικτατορία του Porfirio Diaz. Αυτός
ο στυγνός δικτάτορας που μας αρνήθηκε την εφαρμογή
των μεταρρυθμιστικών νόμων και δίκαια οι άνθρωποι
επαναστάτησαν με ηγέτες όπως ο Βίγια και ο Ζαπάτα, φτωχοί
άνδρες όπως ακριβώς ήμασταν και είμαστε και εμείς. Εμείς
δεν είχαμε ούτε την πιο στοιχειώδη προετοιμασία, ώστε να
μπορέσουμε να αντισταθούμε στην επίθεση της εξουσίας
με τα κανόνια της, που λεηλάτησαν τον πλούτο της χώρας
μας. Δεν τους νοιάζει ότι δεν έχουμε τίποτα, απολύτως τίποτα,
ούτε καν μια στέγη πάνω από τα κεφάλια μας, ούτε γη, ούτε
εργασία, ούτε υγειονομική περίθαλψη, ούτε τρόφιμα, ούτε
εκπαίδευση. Εμείς τα θέλουμε όλα αυτά με ελευθερία, ισότητα
και δικαιοσύνη. Ούτε είμαστε σε θέση να ορίσουμε τις ζωές
μας, δεν υπάρχει ούτε η ανεξαρτησία, ούτε η ειρήνη, ούτε η
δικαιοσύνη για εμάς και τα παιδιά μας.
Αλλά σήμερα λέμε ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.
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Είμαστε οι κληρονόμοι των πραγματικών δημιουργών της
γης μας. Οι εκτοπισμένοι, είμαστε εκατομμύρια και με τον
τρόπο αυτό καλούμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας
να συμμετάσχουν σε αυτό τον αγώνα ως το μόνο τρόπο
για να μην πεθάνουμε από την πείνα λόγω της ακόρεστης
φιλοδοξίας μιας δικτατορίας, περισσότερων από 70 χρόνων,
με επικεφαλής μια κλίκα προδοτών που αντιπροσωπεύουν τις
πιο συντηρητικές, ξεπουλημένες ομάδες.
Είναι οι ίδιοι που αντιτάχθηκαν στον Hidalgo και τον Morelos, οι ίδιοι που πρόδωσαν τον Vicente Guerrero, οι ίδιοι
που ξεπούλησαν πάνω από τη μισή χώρα μας στον ξένο
εισβολέα, οι ίδιοι που εισήγαγαν έναν ευρωπαϊκό πρίγκιπα
να κυβερνήσει τη χώρα μας, οι ίδιοι που σχημάτισαν την
δικτατορία των πορφυριανών “επιστημόνων”, οι ίδιοι που
αντιτάχθηκαν στην απαλλοτρίωση του πετρελαίου, οι ίδιοι με
αυτούς που έσφαξαν τους εργαζόμενους το 1958 και τους
φοιτητές το 1968, ίδιοι με αυτούς που σήμερα παίρνουν τα
πάντα από εμάς, απολύτως τα πάντα.
Για να αποτρέψουμε τη συνέχιση των παραπάνω και ως
τελευταία μας ελπίδα, αφού δοκιμάσαμε όλα όσα βασίζονται
στους νόμους της Carta Magna μας, στρεφόμαστε ξανά σε
αυτή για να εφαρμόσουμε το συνταγματικό άρθρο 39 που λέει:
“Η εθνική κυριαρχία ουσιαστικά και καταρχήν βρίσκεται
στον λαό. Η πολιτική εξουσία προέρχεται από τον λαό και
σκοπός της είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους. Ο λαός έχει,
ανά πάσα στιγμή, το αναφαίρετο δικαίωμα να αλλάξει ή να
τροποποιήσει τη μορφή διακυβέρνησης.”
Ως εκ τούτου , σύμφωνα με το σύνταγμά μας, δηλώνουμε
τα ακόλουθα στον ομοσπονδιακό στρατό του Μεξικού,
τον πυλώνα της μεξικανικής δικτατορίας που υποφέρουμε,
και που μονοπωλείται από ένα μονοκομματικό σύστημα με
επικεφαλής τον Carlos Salinas de Γκορτάρι, την ανώτατη και
παράνομη ομοσπονδιακή εκτελεστική εξουσία που σήμερα
κατέχει όλη την δύναμη.
Σύμφωνα με αυτή τη Διακήρυξη Πολέμου, ζητάμε από όλες
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τις δυνάμεις των από κάτω αυτής της χώρα να στηρίξουν
τον αγώνα μας για την αποκατάσταση της νομιμότητας
και της σταθερότητας, ανατρέποντας τον δικτάτορα.
Ζητάμε επίσης από τους διεθνείς οργανισμούς και τον Διεθνή
Ερυθρό Σταυρό να παρακολουθούν τις μάχες μας, ώστε να
προστατεύεται παράλληλα άμαχος πληθυσμός. Δηλώνουμε
τώρα, όπως και πάντα, ότι σεβόμαστε την συμφωνία
της Γενεύης, σχηματίζοντας τον EZLN ως τον βραχίονα
απελευθερωτικού μας αγώνα. Έχουμε το μεξικανικό λαό με την
πλευρά μας, έχουμε την αγαπημένη τρίχρωμη σημαία μας, η
οποία είναι απόλυτα σεβαστή από τους μαχητές αντάρτες.
Χρησιμοποιούμε μαύρο και κόκκινο στη στολή μας, ως σύμβολο
των εργαζομένων μας σε απεργία. Η σημαία μας φέρνει τα
γράμματα “EZLN”, Στρατός των Ζαπατίστας για την Εθνική
Απελευθέρωση, και πάντα φέρουμε τη σημαία μας στη μάχη.
Αρνούμαστε κάθε προσπάθεια να ντροπιάσουν και
να συκοφαντήσουν τον αγώνα μας, κατηγορώντας
μας ότι οι αντάρτες μας είναι διακινητές ναρκωτικών
ή κλέφτες ή άλλες συκοφαντίες που μπορεί να
χρησιμοποιούν οι εχθροί μας. Ο αγώνας μας έχει
σκοπό την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ισότητα.
Επομένως, σύμφωνα με αυτή την κήρυξη πολέμου, δίνουμε
στις στρατιωτικές μας δυνάμεις, τον EZLN, τις ακόλουθες
εντολές:
Πρώτον: Προχωρήστε και απελευθερώστε την πρωτεύουσα
της χώρας ξεπερνώντας τον ομοσπονδιακό στρατό του
Μεξικού, προστατεύοντας τον άμαχο πληθυσμό. Να
επιστραφούν στους ανθρώπους οι απελευθερωμένες περιοχές
και το δικαίωμα να εκλέγουν ελεύθερα και δημοκρατικά τις
διοικητικές τους αρχές.
Δεύτερον: Σεβαστείτε τις ζωές των κρατουμένων μας και
παραδώστε όλους τους τραυματίες στον Διεθνή Ερυθρό
Σταυρό.
Τρίτον: Όλοι οι στρατιώτες του ομοσπονδιακού στρατού
του Μεξικού και της πολιτικής αστυνομίας και όσοι τους
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εκπαίδευσαν ή τους πλήρωσαν, κατηγορούνται ότι είναι
προδότες του λαού και εναντίον όλων εκείνων που έχουν
καταπιεστεί. Κατηγορούνται ότι κακομεταχειρίστηκαν και
λήστεψαν τον άμαχο πληθυσμό και έκαναν εγκλήματα δήθεν
για το καλό του λαό.
Τέταρτον: Δημιουργήστε νέα στρατεύματα με όλους
που δείχνουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στον αγώνα μας,
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που, όντας στρατιώτες του
εχθρού, παραδίδονται χωρίς να έχουν πολεμήσει εναντίον μας
και υπόσχονται να συνεισφέρουν στον αγώνα του EZLN.
Πέμπτον: Ζητάμε την άνευ όρων παράδοση των αρχηγών
του εχθρού πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε μορφή μάχης για να
αποφευχθεί η απώλεια ζωών.
Έκτον: Να σταματήσει η ληστεία των φυσικών μας πόρων
στις περιοχές που ελέγχονται από τον EZLN.
Προς τους λαό του Μεξικού: Εμείς, οι άνδρες και οι
γυναίκες, έχουμε επίγνωση ότι ο πόλεμος που έχουμε κηρύξει
είναι η τελευταία μας λύση, αλλά και ο μόνος δρόμος. Οι
δικτάτορες εφαρμόζουν έναν αδήλωτο πόλεμο και πολιτική
εναντίον του λαού μας για πολλά χρόνια. Επομένως, ζητάμε
την συμμετοχή σας, την απόφασή σας να στηρίξετε τον
αγώνα μας για εργασία, γη, στέγαση, τρόφημα, υγειονομική
περίθαλψη, εκπαίδευση, ανεξαρτησία, ελευθερία, δημοκρατία,
δικαιοσύνη και ειρήνη. Δηλώνουμε ότι δεν θα σταματήσουμε
να αγωνιζόμαστε μέχρι να ικανοποιηθούν τα βασικά αιτήματα
του λαού μας, με τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης στη χώρα
μας που να είναι ελεύθερη και δημοκρατική.
ΚΑΤΑΤΑΓΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΩΝ ΖΑΠΑΤΙΣΤΑΣ.
Γενική Διοίκηση του EZLN , Δεκέμβρης 1993
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Οι Δέκα Νόμοι
Οι Δέκα Νόμοι ισχύουν στις απελευθερωμένες περιοχές που
ελέγχονται από τον EZLN. Σε όλη τους την έκταση μπορούν να
βρεθούν στο http://enlacezapatista.ezln.org.mx/
1. Νόμος για τις γυναίκες
“Όλες οι γυναίκες θα έχουν όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των επαναστατικών νόμων και ρυθμίσεων”. Ο
EZLN διακηρύσσει την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στις
δυνάμεις του, τη διαμόρφωση ισότιμων εργασιακών σχέσεων,
ισότιμη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, στην εκπαίδευση,
ελεύθερη επιλογή ερωτικού συντρόφου και ότι η γέννηση, ή
όχι, ενός παιδιού θα είναι επιλογή της κάθε γυναίκας.
2. Νόμος κοινωνικής ασφάλισης
Τα εγκαταλελειμμένα παιδιά θα τα φροντίζουν τα μέλη του
EZLN της γειτονιάς τους μέχρι να τα παραδώσουν στις τοπικές
αρχές, οι οποίες θα τα φροντίζουν μέχρι τα 13 τους χρόνια.
Οι ηλικιωμένοι χωρίς οικογένεια θα προστατεύονται και
θα εξασφαλίζεται το δικαίωμά τους στη στέγη και τη δωρεάν
διατροφή. Όσοι υποστούν αναπηρίες εξαιτίας του πολέμου θα
δεχτούν τις φροντίδες του EZLN, ο οποίος θα τους εξασφαλίσει
απασχόληση.
3. Νόμος αστικής μεταρρύθμισης
Όσοι κατοικούν σε δικό τους σπίτι απαλλάσσονται από την
πληρωμή φόρου ακίνητης περιουσίας. Οι ενοικιαστές που
μένουν πάνω από 15 χρόνια στο ίδιο σπίτι απαλλάσσονται
από την πληρωμή ενοικίου. Οι ενοικιαστές που μένουν κάτω
από 15 χρόνια στο ίδιο σπίτι, στο εξής θα πληρώνουν 10% του
ενοικίου που πλήρωναν μέχρι σήμερα.
Τα μέγαρα, τα δημόσια κτήρια και οι επαύλεις θα μετατραπούν
σε προσωρινές λαϊκές κατοικίες. Οι τοπικές αρχές, στη συνέχεια,
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θα συγκροτήσουν επιτροπές γειτονιάς που θα αποφασίζουν
για τις αιτήσεις και θα παραχωρούν στέγη ανάλογα με τις
ανάγκες και τις δυνατότητες.
4. Νόμος για την εργασία
Οι ξένες εταιρίες οφείλουν να πληρώνουν στους εργάτες
το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στις χώρες τους. Οι μηνιαίες
αυξήσεις των μισθών θα καθορίζονται από επιτροπές στις
οποίες θα συμμετέχουν οι έποικοι, οι εργάτες, οι φοιτητές, οι
εργοδότες και οι τοπικές αρχές.
Οι βιομηχανικοί εργάτες και οι εργάτες γης θα δικαιούνται
δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε οποιοδήποτε ιατρικό κέντρο.
Οι εργαζόμενοι θα κατέχουν μετοχές της επιχείρησης στην
οποία εργάζονται ανάλογα με τα χρόνια που απασχολούνται.
5. Νόμος για τη βιομηχανία και το εμπόριο
Οι τιμές των προϊόντων θα ελέγχονται από μία επιτροπή στην
οποία θα συμμετέχουν έποικοι, εργάτες, εργοδότες και τοπικές
αρχές. Οι αυξήσεις των τιμών των προϊόντων δε μπορεί να
είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις των μισθών.
Η κατακράτηση προϊόντων από την αγορά με σκοπό την
αύξηση των τιμών θα θεωρείται εσχάτη προδοσία.
Οι προβληματικές επιχειρήσεις εθνικοποιούνται μαζί με το
μηχανολογικό τους εξοπλισμό και η διαχείρισή τους περνά
στον έλεγχο των εργατών.
6. Νόμος για τη δικαιοσύνη
Όλοι οι κρατούμενοι στις φυλακές θα απελευθερώνονται
εκτός από τους ενόχους φόνου, βιασμού και τους εμπόρους
ναρκωτικών.
Όλοι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι των τοπικών αρχών και οι
εκπρόσωποι της κεντρικής κυβέρνησης θα παραπεμφθούν σε
δίκη με την κατηγορία της διαφθοράς.
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7. Νόμος για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
επαναστατημένου λαού
Ο επαναστατημένος λαός μπορεί να εκλέγει ελεύθερα και
δημοκρατικά τις τοπικές αρχές. Ο EZLN δε θα αναμιχθεί στα
πολιτικά ζητήματα.
Ο EZLN θα προφυλάξει τον πληθυσμό και τις ατομικές
και συλλογικές ιδιοκτησίες των μόνιμων κατοίκων και των
επισκεπτών αρκεί να μην είναι εχθροί της επανάστασης.
Ο καθένας έχει το δικαίωμα να οπλοφορεί για να υπερασπίζεται
τον εαυτό του, την οικογένειά του και την περιουσία του.
Οι ελεύθερα και δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές θα
συλλαμβάνουν, θα αφοπλίζουν και θα παραδίδουν στα τοπικά
δικαστήρια όσους πιάνονται επ’ αυτοφόρω να ληστεύουν, να
εισβάλλουν σε σπίτια ή να διαπράττουν άλλο αδίκημα, ακόμα
κι αν είναι μέλη του EZLN.
Ως υποχρεώσεις του πληθυσμού καθορίζονται οι
ταχυδρομικές υπηρεσίες, η τροφοδοσία και η παροχή
καταλύματος στις επαναστατικές δυνάμεις, η πληρωμή του
φόρου πολέμου και κυρίως η επαγρύπνηση για τη διαφύλαξη
των κατακτήσεων της επανάστασης.
Μεταξύ των υποχρεώσεων των τοπικών αρχών είναι η
παροχή συνεχούς και αναλυτικής ενημέρωσης για τη διαχείριση
των υλικών πόρων που τελούν υπό τη δικαιοδοσία τους.
8. Νόμος για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
επαναστατικών δυνάμεων
Ο επαναστατικός στρατός οφείλει να προετοιμάσει τις
διαδικασίες για την ελεύθερη και δημοκρατική εκλογή των
τοπικών αρχών αν δεν υπάρχουν, ή να σέβεται τη λειτουργία
τους όπου ήδη υπάρχουν.
Ο επαναστατικός στρατός θα σεβαστεί το νόμιμο εμπόριο και
την επαναστατική ανακατανομή της γης. Δεν έχει το δικαίωμα
να κατάσχει εδάφη για προσωπικό όφελος, ούτε να απαιτεί
προνόμια ή άλλα οφέλη σεβόμενος την κοινωνική δικαιοσύνη.
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Ο επαναστατικός στρατός δεν θα επεμβαίνει στα πολιτικά
ζητήματα εφόσον έχει εξασφαλίσει ελεύθερες και δημοκρατικές
διαδικασίες.

Ο Νότος σε δύο ανέμους,
μια θύελλα και μια προφητεία.

9. Νόμος για το φόρο πολέμου
Οι μικροέμποροι οφείλουν να καταβάλλουν 10% από το
μηνιαίο εισόδημά τους, οι μεσαίοι ιδιοκτήτες 15% και οι μεγάλοι
εισοδηματίες 20% ως φόρο πολέμου.
10. Νόμος για τη διαχείριση των αγροτικών, εμπορικών και
βιομηχανικών πόρων
Οι μεγάλες γεωργικές εταιρείες καθώς και ο μηχανολογικός
τους εξοπλισμός, θα απαλλοτριωθούν και θα περάσουν στα
χέρια του λαού του Μεξικού και θα τις διαχειρίζονται συλλογικά
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
Οι ομάδες που επωφελούνται από αυτόν τον Αγροτικό Νόμο
θα πρέπει κατά προτίμηση να αφιερωθούν στη συλλογική
παραγωγή τροφίμων που είναι απαραίτητη για τον λαό του
Μεξικού: καλαμπόκι, φασόλια, ρύζι, λαχανικά και φρούτα,
καθώς και την εκτροφή βοοειδών, μελισσοκομίας, βοοειδών,
χοίρων και άλογα και παράγωγα προϊόντα (κρέας, γάλα,
αυγά κ.λπ.).
El Despertador Mexicano, εφημερίδα του EZLN,Νο.1,
Μεξικό, Δεκέμβριος 1993

Αγαπητοί κύριοι:
Τώρα που στην Chiapas έγινε μια τέτοια έκρηξη στην εθνική
συνείδηση, πολλοί και διάφοροι συγγραφείς έχουν αρχίσει
να ξεσκονίζουν το μικρό τους Larousse ιλλουστρασιόν, το
“Mexico desconocido” (“Άγνωστο Μεξικό”, περιοδικό που
ασχολείται με τα μη τουριστικά μέρη της χώρας), τις δισκέτες
με τα στατιστικά δεδομένα της INEGJ ή της Fonapo ή ακόμη
και τα κλασικά κείμενα από την εποχή του Bartholome de
las Casas. Θέλοντας κι εμείς να συνεισφέρουμε σ’ αυτή τη
δίψα για γνώσεις πάνω στην κατάσταση στην Chiapas, σας
στέλνουμε ένα κείμενο που έγραψε ο σύντροφός μας subcomandante Marcos στα μέσα του 1992, στην προσπάθειά του
να ξυπνήσει τη συνείδηση διάφορων συντρόφων που εκείνο
τον καιρό πλησίαζαν τον αγώνα μας.
Ελπίζουμε ότι το υλικό αυτ6 θα κερδίσει κάποια θέση
ανάμεσα στις εκδόσεις και τα ένθετα της έγκυρης εφημερίδας
σας. Τα συγγραφικά δικαιώματα ανήκουν στους στασιαστές,
οι οποίοι θα νιώσουν ότι ανταμείβονται, βλέποντας ίσως κάτι
από την ιστορία τους να κυκλοφορεί σε επίπεδο πανεθνικό.
Ίσως έτσι κάποιοι άλλοι σύντροφοι να πάρουν θάρρος και
να γράψουν κάτι σχετικό με τις πολιτείες και τα μέρη τους.
Ελπίζουμε ότι προφητείες, όπως αυτή για την Chiapas, θ’
αρχίσουν να εκπληρώνονται.
Τµήµα Τύπου και Προπαγάνδας του EZLN
Ζούγκλα Lacandona, Μεξικό, Ιανουάριος 1994
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Άνεμος πρώτος
Αυτός που έρχεται από πάνω
Που αφηγείται πως η ανώτατη κυβέρνηση συγκινήθηκε
από τη δυστυχία των ινδιάνων στη Chiapas και υποχρεώθηκε
να χρηματοδοτήσει την κατασκευή ξενοδοχείων, φυλακών,
στρατοπέδων και ενός στρατιωτικού αεροδρομίου.
Και που αφηγείται επίσης πως το κτήνος τρέφεται από το
αίμα αυτού του λαού, και άλλα άθλια και δυστυχή συμβάντα.
Ας υποθέσουμε ότι μένετε στο βορρά, στο κέντρο ή
στα δυτικά αυτής της χώρας. Ας υποθέσουμε ότι δίνετε
σημασία στην αρχαία φράση του Sectur ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ
ΜΕΞΙΚΟ Ας υποθέσουμε ότι αποφασίζετε να επισκεφτείτε το
νοτιοανατολικό μέρος της χώρας σας και ότι επιλέγω: την
πολιτεία Chiapas. Ας υποθέσουμε ότι πάτε από την εθνική
(το να πάει κανείς αεροπορικά είναι όχι μόνο αντιοικονομικό
αλλά και απίθανο: υπάρχουν μόνο δύο πολιτικά αεροδρόμια
κι ένα στρατιωτικό). Ας υποθέσουμε ότι παίρνετε την εθνική
Transistmica. Ας υποθέσουμε ότι δε δίνετε καμία σημασία
στο στρατόπεδο ενός συντάγματος του πυροβολικού του
ομοσπονδιακού στρατού που βρίσκεται στο ύψος του Matias Romero και συνεχίζετε μέχρι τη Ventosa. Ας υποθέσουμε
ότι δεν προσέχετε το φυλάκιο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης
της Γραμματείας της Κυβέρνησης (που σε κάνει να σκέφτεσαι
ότι βγαίνεις από μια χώρα και μπαίνεις σε μία άλλη). Ας
υποθέσουμε ότι εσείς στρίβετε προς τα αριστερά και
κατευθύνεστε αποφασιστικά προς την Chiapas. Μετά από
κάποια χιλιόμετρα θ’ αφήσετε πίσω σας την Oaxaca και θα
συναντήσετε μια μεγάλη επιγραφή που λέει: ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ
ΣΤΗ CHIAPAS. Το βρήκατε; Ωραία, ας υποθέσουμε πως το
βρήκατε. ‘Έχετε πάρει έναν από τους τρεις εθνικούς δρόμους
που υπάρχουν για να μπει κανείς στην πολιτεία αυτή: ένας
στα βόρεια της πολιτείας, ένας στην ακτή του Ειρηνικού κι
ένας αυτός που υποτίθεται ότι έχετε πάρει εσείς οδηγούν στην
νοτιοανατολική αυτή άκρη. Ο πλούτος βγαίνει απ’ αυτή τη γη,
και όχι μόνο από τους τρεις εθνικούς δρόμους. Από χιλιάδες
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δρόμους αιμορραγεί η Chiapas: από δίκτυα πετρελαίου
και γκαζιού, από σύρματα ηλεκτρικού, από βαγόνια των
σιδηροδρόμων, από τραπεζικούς λογαριασμούς, από
φορτηγά και από αγροτικά αυτοκίνητα, από πλοία και
αεροπλάνα, από λαθραία μονοπάτια, χωματόδρομους και
ρωγμές. Η γη αυτή συνεχίζει να πληρώνει το φόρο της στις
αυτοκρατορίες: πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια, κοπάδια ζώων,
χρήμα, καφέ, μπανάνες, μέλι, καλαμπόκι, κακάο, καπνό,
ζάχαρη, σόγια, πεπόνια, μαμέυ, μάνγκος, ταμαρίντος και
αβοκάντος ... αίμα της Chiapas ρέει από τους χίλιους και έναν
κυνόδοντες της λεηλασίας, τους μπηγμένους στο λαιμό του
αμερικάνικου νότου. Πρώτες ύλες, χιλιάδες εκατομμύρια τόνοι
που εκρέουν από τα μεξικάνικα λιμάνια, τους σταθμούς των
λεωφορείων ή τους σιδηροδρομικούς, από τα αεροδρόμια με
διάφορες κατευθύνσεις: Η.Π.Α, Καναδά, Ολλανδία, Γερμανία,
Ιταλία, Ιαπωνία. Με τον ίδιο προορισμό: την αυτοκρατορία.
Ο φόρος που επιβάλλει ο καπιταλισμός στο νοτιοανατολικό
τμήμα αυτής της χώρας της απομυζά από τη γέννησή της
αίμα και λάσπη.
Μια χούφτα έμποροι, απ’ αυτούς που αποτελούν το
μεξικάνικο κράτος, παίρνουν από την Chiapas όλο τον
πλούτο και σε αντάλλαγμα αφήνουν το ίχνος τους, θανάσιμο
και βρωμερό: ο οικονομικός κυνόδοντας αποκόμισε το
1989 συνολικά 1.222.669 εκατομμύρια πέσος και διέθεσε σε
πιστώσεις και έργα 616.340 εκατομμύρια. Περισσότερα από
600.000 εκατομμύρια πέσος κατέληξαν στο στομάχι του
κτήνους.
Στη γη της Chiapas υπάρχουν 86 κυνόδοντες της Pemex
μπηγμένοι στις κοινότητες Estacion, Juarez, Reforma,
Ostuacan, Pichucalco, Ocosingo. Παίρνουν το φυσικό
αέριο και το πετρέλαιο και αφήνουν τη σφραγίδα του
καπιταλισμού: οικολογική καταστροφή, απογύμνωση των
αγρών, υπερπληθωρισμός, αλκοολισμός, πορνεία και
φτώχεια. Το κτήνος δεν ικανοποιείται και απλώνει τα πλοκάμια
του στη ζούγκλα Lacadona, όπου εκμεταλλεύεται οκτώ
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πετρελαιοφόρα κοιτάσματα.
Οι ρωγμές στη γη ανοίγονται από τα μεγάλα μαχαίρια που
τα κρα1ούν οι ίδιοι χωρικοί που έμειναν χωρίς γη εξαιτίας του
αχόρταγου κτήνους. Πέφτουν τα δέντρα, αντηχούν οι εκρήξεις
του δυναμίτη σε κομμάτια γης όπου μόνο στους χωρικούς
απαγορεύεται να κόψουν δέντρα για να σπείρουν. Κάθε
δέντρο που θα κόψουν μπορεί να τους κοστίσει πρόστιμο
αξίας δέκα βασικών μισθών και φυλακή. Ο φτωχός δεν
επιτρέπεται να κόβει δέντρα, το κτήνος του πετρελαίου, όμως,
που όλο και περισσότερο περνά σε ξένα χέρια, μπορεί. Ο
χωρικός κόβει για να ζήσει. Ο ξένος κόβει για να λεηλατήσει.
Και στην παραγωγή του καφέ αιμορραγεί η Chiapas. Το
35% της παραγωγής καφέ προέρχεται απ’ αυτήν τη γη που
απασχολεί 87.000 ανθρώπους. Το 47% της παοαγωγής πάει
στην αγορά του εσωτερικού και το 53% κατευθύνεται προς την
αγορά του εξωτερικού, κυρίως στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη.
Περισσότεροι από 100.000 τόνοι καφέ παράγονται σ ‘αυτήν
την πολιτεία για να παχύνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς
του κτήνους: Το 1988, ένα κιλό καφέ πουλιόταν στο εξωτερικό
για 8.000 πέσος κατά μέσο όρο, στον παραγωγό, όμως από
την Chiapas δίνονταν μόνο 2.500 ή και λιγότερο.
Η δεύτερη πηγή λεηλασίας μετά τον καφέ είναι η
κτηνοτροφία. Τρία εκατομμύρια αγελάδες περιμένουν τα
τσακάλια και μια μικρή ομάδα εισαγωγέων για να τα πάνε να
γεμίσουν τα ψυγεία στην Arriaga,τη Villahermosa και το Distrito Federal του Μεξικό. Οι αγελάδες αγοράζονται στην τιμή
των 1400 πέσος το κιλό από τους φτωχούς κτηνοτρόφους
της επαρχίας και ξαναπουλιούνται από τα τσακάλια και τους
εισαγωγείς σε τιμές μέχρι και δεκαπλάσιες.
Ο φόρος που ο καπιταλισμός εισπράττει από την
Clιiapas δεν έχει ανάλογο στην ιστορία. Το 55% της εθνικής
υδροηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται απ’ αυτήν την πολιτεία.
Εδώ παράγεται το 20% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας
του Μεξικό. Παρ’ όλ’ αυτά, μόνο το ένα τρίτο των κατοικιών σ’
αυτήν την περιοχή ηλεκτροδοτείται. Πού πάνε τα 12.907 giga26

watts που παράγουν κάθε χρόνο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
στην Chiapas.
Παρά την οικολογική μόδα, η λεηλασία ξυλείας συνεχίζεται
στα δάση της Chiapas. Από το 1981 μέχρι το 1989 έγιναν
εξαγωγές 2.449.700 κυβικών μέτρων πολύτιμης ξυλείας,
κωνοφόρων και τροπικών ποικιλιών,
με κατεύθυνση τη χώρα του Μεξικό, την Puebla, τη Veracruz και την Quintana Roo. To 1988, η εκμετάλλευση της
ξυλείας απέφερε κέρδος 23.900 εκατομμυρίων πέσος, 6000%
περισσότερο από το 1980. Το μέλι που παράγεται από 79.000
κυψέλες σ ‘αυτήν την πολιτεία, πάει όλο στις αγορές των
Η.Π.Α και της Ευρώπης. Οι 2.756 τόνοι μελιού και κεριού που
παράγονται εδώ μετατρέπονται σε δολάρια που οι αγρότες
της περιοχής δεν θα δουν ποτέ.
Όσο για το καλαμπόκι, περισσότερη από τη μισή ποσότητα
που παράγεται εδώ πηγαίνει στην αγορά του εσωτερικού.
Η πολιτεία της Chiapas είναι από τις πρώτες σε παραγωγή
καλαμποκιού σε εθνικό επίπεδο. Το 90% της παραγωγής
του ταμαρίντο πηγαίνει στην πόλη του Μεξικό και άλλες
πολιτείες. Τα 2/3 της παραγωγής του αβοκάντο και ολόκληρη
η παραγωγή μαμέυ κατευθύνεται σε αγορές έξω απ’ αυτήν
την πολιτεία. Το 69% του κακάο πηγαίνουν στην αγορά του
εσωτερικού και το 31 % στο εξωτερικό (Η.Π.Α., Ολλανδία,
Ιαπωνία, Ιταλία). Το μεγαλύτερο μέρος των 451.627 τόνων
μπανάνας που παράγονται κάθε χρόνο εξάγεται.
Τι αφήνει το κτήνος σε αντάλλαγμα όλων όσων παίρνει;
Η πολιτεία της Chiapas έχει έκταση 75.634,4 τετ. χιλιόμετρα,
7.500.000 εκτάρια, κατέχει σε έκταση την όγδοη θέση σε
όλη τι1 χώρα, και περιλαμβάνει 111 δήμους και κοινότητες,
οργανωμένα για λεηλασία σε εννέα οικονομικές επαρχίες. Εδώ
βρίσκεται το 40% των διάφορων φυτικών ειδών του συνόλου
της χώρας, καθώς και το 36% των θηλαστικών, το 34% των
αμφίβιων και των ερπετών, το 66% των πτηνών, το 20% των
ψαριών του γλυκού νερού και το 80%των πεταλούδων. Το
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9,7% των βροχών όλης της χώρας πέφτουν σε αυτή τη γη. Ο
μεγαλύτερος πλούτος της, όμως, είναι οι 3.500.000 κάτοικοι
της περιοχ11ς, από τους οποίους τα δύο τρίτα ζούνε και
πεθαίνουν σε αγροτικό περιβάλλον. Οι μισοί απ’ αυτούς τους
κατοίκους δεν έχουν πόσιμο νερό και τα δύο τρίτα δεν έχουν
αποχέτευση. Το 90% του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές
έχει ελάχιστα ή μηδενικά έσοδα.
Η επικοινωνία είναι μια γελοία καρικατούρα για μια
πολιτεία που παράγει πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια, καφέ,
ξυλεία και ζώα για το πεινασμένο κτήνος. Μόνο τα δύο
τρίτα από τα κεφαλοχώρια έχουν πρόσβαση σε δρόμους
ασφαλτοστρωμένους. 12.000 κοινότητες επικοινωνούν
από μονοπάτια και χωματόδρομους. Οι σιδηροδρομικές
γραμμές δεν ικανοποιούν τις ανάγκες του λαού μα αυτές της
καπιταλιστικής λεηλασίας από τα χρόνια του πορφυρισμού.
Η μία από τις δύο σιδηροδρομικές γραμμές βρίσκεται κατά
μήκος της ακτής (η άλλη διασχίζει το βορρά της πολιτείας),
χρονολογείται από τις αρχές του αιώνα και η χωρητικότητά της
είναι περιορισμένη εξαιτίας των παλιών πορφυρικών γεφυρών
που διασχίζουν τις υδροφόρες φλέβες του νοτιοανατολικού
τμήματος της χώρας.
Το μοναδικό λιμάνι στη Chiapas το Puerto Madero, δεν
είναι παρά μια θύρα εξόδου για να ξεβράσει το κτήνος όσα
έχει αρπάξει.
Εκπαίδευση: Η χειρότερη στη χώρα. Στο δημοτικό 72 στα
100 παιδιά δεν τελειώνουν ποτέ την πρώτη τάξη. Περισσότερα
από τα μισά σχολεία δεν έχουν τάξεις παραπάνω από την
τρίτη, και τα μισά έχουν μόνο ένα δάσκαλο για όλες τις τάξεις.
Υπάρχουν πολύ ψηλά νούμερα, που φυσικά αποσιωπώνται,
που αποδεικνύουν ότι τα παιδιά εγκαταλείπουν πολύ νωρίς το
σχολείο εξαιτίας της ανάγκης της ενσωμάτωσης των μικρών
στην εκμετάλλευση. Σε οποιαδήποτε ινδιάνικη κοινότητα είναι
πολύ συνηθισμένο να βλέπει κανείς παιδιά, την ώρα που θα
έπρεπε να είναι στο σχολείο, να κουβαλάνε ξύλα ή καλαμπόκι,
να μαγειρεύουν η να πλένουν ρούχα. Από τις 16.058 αίθουσες
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που υπήρχαν το 1989, μόνο 1.096 βρίσκονται σε ινδιάνικες
ζώνες.
Βιομηχανία: Κοιτάξτε: Το 40% της “βιομηχανίας” της Chiapas
είναι η κατασκευή μύλων (κοπή καλαμποκιού), τορτίγιας και
ξύλινων επίπλων. Η μεγάλη επιχείρηση, το 0,2%, ανήκει στο
μεξικανικό κράτος, (και σύντομα στους ξένους): το πετρέλαιο
και ο ηλεκτρισμός. Η μεσαία βιομηχανία, το 0,4%, αποτελείται
από την επεξεργασία ζάχαρης, ψαριών και θαλασσινών,
αλευριού, γάλακτος και καφέ. Το υπόλοιπο 94,8% είναι
μικροβιομηχανία.
Η υγεία των κατοίκων είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα
του καπιταλιστικού ίχνους. 1.5 εκατομμύρια άνθρωποι δεν
έχουν πρόσβαση σε καμιά ιατρική υπηρεσία. Αντιστοιχούν
0,2 ιατρεία ανά χίλιους κατοίκους, ποσοστό πέντε φορές
μικρότερο από τον εθνικό μέσο όρο. Υπάρχουν 0,3 κρεβάτια
νοσοκομείου ανά χίλιους κατοίκους, ένα χειρουργείο ανά
εκατό χιλιάδες κατοίκους - ποσοστό δυο φορές μικρότερο απ’
αυτό ολόκληρης της χώρας - 0,5 γιατροί και 0,4 νοσοκόμες
ανά χίλια άτομα- ποσοστό δύο φορές μικρότερο από το μέσο
εθνικό.
Η υγεία και η διατροφή συμβαδίζουν. Το 54% του πληθυσμού
υποσιτίζεται και στις ορεινές περιοχές και τη ζούγκλα, το
ποσοστό της πείνας ξεπερνάει το 80%. Ο μέσος όρος των
τροφίμων ενός χωρικού είναι: καφές, ποζόλ (ρόφημα από
καλαμπόκι διαλυμένο σε νερό), τορτίγια και φασόλια.
Αυτό είναι, λοιπόν, το αντάλλαγμα του καπιταλισμού.
Αυτό το τμήμα των μεξικανικών εδαφών που προσαρτήθηκε
αυτόβουλα στη νέα ανεξάρτητη δημοκρατία το 1824, δεν είχε
γίνει αισθητό στην εθνική γεωγραφία μέχρι την εποχή που
η πετρελαϊκή έκρηξη υπενθύμισε στο έθνος ότι υπήρχε και
ένα νοτιοανατολικό τμήμα (σ’ αυτό βρίσκεται το 82% των
πετροχημικών έγκαταστάσεων της Pemex· το 1990 τα δύο
τρίτα των εθνικών επενδύσεων για το νοτιοανατολικό τμήμα
της χώρας χρησιμοποιήθηκαν για πηγές ενέργειας. Αλλά για
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την Chiapas όλ’ αυτά δεν είναι καινούργια. Η εμπειρία της από
λεηλασίες και εκμετάλλευση ανάγεται σε πολύ παλιότερους
αιώνες. Ακριβώς όπως και τώρα, παλαιότερα έρρεαν προς
τις μητροπόλεις, διαμέσου των φλεβών της λεηλασίας,
ξυλεία, ζώα και άνθρωποι. Παρόμοια με τις “Μπανανίες”
αλλά στην πλήρη άνθιση του νεοφιλελευθερισμού και των
“απελευθερωτικών επαναστάσεων”, το νοτιοανατολικό
τμήμα της χώρας εξακολουθεί να εξάγει πρώτες ύλες και
εργατικά χέρια και ακριβώς όπως και πριν από 500 χρόνια
εξακολουθεί να εισάγει το κύριο καπιταλιστικό προϊόν: θάνατο
και αθλιότητα. Ένα εκατομμύριο Ινδιάνοι κατοικούν σ ‘αυτά τα
χώματα και μοιράζονται με τους μεστίσος (επιμειξία Ινδιάνων
και Ισπανών) έναν ανισόρροπο εφιάλτη: εδώ η μόνη επιλογή
τους από τη συνάντηση των δύο κόσμων είναι να πεθάνουν
από την εξαθλίωση και την καταπίεση. Το πρόγραμμα
της ωραιοποίησης της φτώχειας, ο μικρός αυτός λεκές
σοσιαλδημοκρατίας που πιτσιλάει το μεξικάνικο κράτος και με
τον Salinas de Gortari φέρει το όνομα ProNaSol (Πρόγραμμα
Εθνικής Αλληλεγγύης), είναι μια χλευαστική καρικατούρα που
προκαλεί αιμάτινα δάκρυα σαυτούς που σκοτώνονται κάτω
από τις βροχές και τους ήλιους.
Καλώς ήρθατε στην πιο φτωχή πολιτεία της χώρας: την
Chiapas
Ας υποθέσουμε ότι συνεχίζετε να οδηγείτε και από την Ocosocoautla κατεβαίνετε στην Tuxla Gutierrez, την πρωτεύουσα της
πολιτείας. Μην σταματήσετε για πολύ! Η Tuxtla Gutierrez είναι
μια μεγάλη αποθήκη όπου συγκεντρώνεται όλη η παραγωγή
από τα άλλα μέρη της πολιτείας. Εδώ, δηλαδή, φτάνει ένα
μέρος του πλούτου για να σταλεί εκεί που έχουν ορίσει τα
καπιταλιστικά σχέδια. Μην σταματήσετε, μόνο αγγίξτε ελαφρά
τα ματωμένα χείλη του θηρίου. Περάστε από το Chiapas de
Corzo χωρίς να δώσετε σημασία στο εργοστάσιο που έχει
ανοίξει η Nestle κι αρχίστε ν’ ανεβαίνετε στη σιέρρα. Τι βλέπετε;
Έχετε δίκιο. Μπήκατε σ ‘έναν άλλο κόσμο, τον ινδιάνικο. Σ’ έναν
άλλο κόσμο που σε τίποτα δεν διαφέρει από την υπόλοιπη
χώρα όπου εκατομμύρια υποφέρουν. Ο κόσμος αυτός
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κατοικείται από 300.000 τζελτάλες, 300.000 τσοτσίλες, 120.000
τσόλες, 90.000 σόκες και 70.000 τοχολομπάλες (διαφορετικές
φυλές των Μάγιας). Η ανώτατη κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι
“μόνο” οι μισοί είναι αναλφάβητοι.
Συνεχίστε στην εθνική προς το εσωτερικό της σιέρρα και
θα φτάσετε στα ορεινά της Chiapas. Εδώ, πριν 500 χρόνια,
ο ινδιάνος ήταν πλειοψηφία, αφέντης και κύριος της γης
και των νερών. Τώρα είναι πλειοψηφία μόνο σε αριθμό και
σε φτώχεια. Αν συνεχίσετε θα φτάσετε μέχρι το San Cristobal de las Casas. Πριν εκατό χρόνια ήταν η πρωτεύουσα της
πολιτείας αλλά οι διαμάχες μεταξύ των αστών του στέρησαν
το αμφίβολο προνόμιο να είναι πρωτεύουσα της πιο φιωχής
πολιτείας στο Μεξικό. Μη! Μην σταματάτε! Αν η Tuxtla Gutierrez είναι μια μεγάλη αποθήκη, το San Cristobal είναι μια
μεγάλη αγορά: από χιλιάδες διαφορετικούς δρόμους φτάνει
ο ινδιάνικος φόρος στον καπιταλισμό. Τζελτάλες, τσοτσίλες,
τσόλες, σόκες, τοχολομπάλες, όλοι κάτι φέρνουν: ξυλεία,
καφέ, ζώα, υφάσματα , χειροτεχνίες, φρούτα, λαχανικά,
καλαμπόκι ... Και όλοι κάτι παίρνουν: αρρώστια, άγνοια,
κοροϊδία και θάνατο. Αυτή είναι η πιο φτωχή περιοχή στην πιο
φτωχή πολιτεία στο Μεξικό. Καλωσήρθατε στο San Cristobal
de las Casas. “Αποικιακή πόλη” λένε οι κολέτοι, οι αστοί της
περιοχής, αλλά η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι ινδιάνικη.
Καλωσήρθατε στη μεγάλη αγορά που εξυμνεί το Pronasol.
Εδώ όλα πουλιούνται και αγοράζονται εκτός από τη ινδιάνικη
αξιοπρέπεια. Όλα είναι ακριβά εκτός από το θάνατο. Αλλά
μη σταματάτε, συνεχίστε στην εθνική, νιώστε περήφανοι για
την τουριστική υποδομή. Το 1988 υπήρχαν στην Chiapas
6.270 δωμάτια ξενοδοχείου, 139 εστιατόρια και 42 τουριστικά
γραφεία. Αυτό το χρόνο ήρθαν 1.058.098 τουρίστες και
άφησαν 250.000 εκατομμύρια πέσος σε χέρια ξενοδόχων και
εστιατόρων.
Κάνατε το λογαριασμό; Ναι; Είναι σωστός. Υπάρχουν
7 δωμάτια ξενοδοχείου για κάθε χίλιους τουρίστες, ενώ
σε κάθε χίλιους κατοίκους της περιοχής αντιστοιχούν 0,3
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νοσοκομειακές κλίνες. Καλά, αφήστε τους λογαριασμούς
και συνεχίστε προς τα εμπρός, ξεφύγετε με προσοχή τις τρεις
γραμμές των αστυνομικών με τους χρωματιστούς μπερέδες
που περιφέρονται στην άκρη του δρόμου, περάστε από
τα στρατόπεδα της δημοσίας ασφαλείας και προχωρήστε
ανάμεσα σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και μεγάλα καταστήματα,
κατευθυνθείτε προς το Comitan. Βγαίνοντας από τη χύτρα
του San Cristobal και συνεχίζοντας στον ίδιο εθνικό δρόμο,
θα δείτε τα περίφημα σπήλαια του San Cristobal, ζωσμένα
από οργιώδη βλάστηση. Βλέπετε αυτήν την επιγραφή; Όχι,
δεν κάνετε λάθος, αυτό το φυσικό πάρκο βρίσκεται υπό τη
διοίκηση του στρατού! Χωρίς να βγείτε από τη σύγχυσή σας
συνεχίστε προς τα εμπρός. Βλέπετε. μοντέρνα οικοδομήματα,
ωραία σπίτια, δρόμοι πλακόστρωτοι ... Είναι πανεπιστήμιο;
Μήπως συνοικία για εργάτες; Όχι, κοιτάξτε καλά την επιγραφή
πλάι στα κανόνια και διαβάστε: ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΗΣ 31ης
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ. Με την προσβλητική χακί εικόνα ακόμη
στα μάτια σας φτάστε ως τη διασταύρωση και αποφασίστε να
μην πάτε στο Comitan, έτσι θα αποφύγετε να δείτε ότι, μερικά
μέτρα παρακάτω στην περιοχή που ονομάζεται del Extranjero (του ξένου), βορειοαμερικανοί στρατιώτες χειρίζονται- και
δείχνουν στους μεξικανούς στρατιώτες που είναι ζευγάρια
μαζί τους πώς να χειρίζονται- ένα ραντάρ. Αποφασίστε
καλύτερα να πάτε στο Ocosingo μια που είναι τώρα της μόδας
η οικολογία και όλα τα παρεμφερή. Κοιτάξτε αυτά τα δέντρα
και αναπνεύστε βαθιά ... Δεν νιώθετε καλύτερα τώρα; Ναι;
Τότε κρατήστε το βλέμμα σας στραμμένο προς τ’ αριστερά,
γιατί αν δεν το κάνετε, στο έβδομο χιλιόμετρο θα δείτε μια άλλη
μεγαλόπρεπη κατασκευή με το ευγενές σύμβολο της SOLIDARIDAD (Αλληλεγγύη) στην πρόσοψη. Μην κοιτάτε, σας λέω,
γυρίστε προς την άλλη μεριά, παραβλέψετε πως η επιγραφή
αυτή βρίσκεται σ’ ένα κτίριο που στεγάζει μια ... φυλακή
(οι κακές γλώσσες λένε πως αυτά είναι τα πλεονεκτήματα
που προσφέρει το ProNaSol , αφού πια οι χωρικοί δεν θα
χρειάζεται να πηγαίνουν ως το Cerro Hueco , τη φυλακή
της πρωτεύουσας. Μην απογοητεύεστε, πάντως, γιατί το
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καλύτερο είναι πάντοτε κρυμμένο: η υπερβολική φτώχεια
τρομάζει τον τουρισμό... Συνεχίστε, κατεβείτε στο Huixtan,
κατεβείτε στο Oxchuc, δείτε τους πανέμορφους καταρράκτες
όπου γεννιέται το ποτάμι Jatate, που τα νερά του διασχίζουν
τη ζούγκλα Lacandona, περάστε από την Cuxulja και μην
ακολουθήσετε την παράκαμψη που πηγαίνει στο Altamirano,
φτάστε μέχρι το Ocosingo, την “πόρτα της ζούγκλας Lacandona”.
Ωραία, και τώρα σταματήστε για λίγο. Μια γρήγορη βόλτα
στην πόλη....Οι πόλοι έλξης του ενδιαφέροντος; Καλά, αυτές
οι δύο μεγάλες κατασκευές στην είσοδο της πόλης είναι
πορνεία, εκείνο εκεί είναι φυλακή, αυτό παραπέρα είναι η
εκκλησία, το άλλο το κτίριο των κτηνοτρόφων, εκείνο είναι
ένα στρατόπεδο του ομοσπονδιακού στρατού, πιο κει οι
δικαστικοί, η Νομαρχία και λίγο παραπέρα η Pemex. Τα
υπόλοιπα είναι σπιτάκια στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο,
που αντηχούν στο πέρασμα των γιγάντιων πετρελαιοφόρων
βυτίων και των αγροτικών αυτοκινήτων των κτηματιών. Σας
θυμίζει τίποτα; Μήπως χασιέντα της πορφυριανής εποχής; Μ’
αυτά έχουν τελειώσει εδώ και 75 χρόνια! Όχι, μη συνεχίζετε στον
ίδιο χωματόδρομο, αυτόν που φτάνει μέχρι το San Quintin,
μπροστά από τη Reserva Montes Arules (διατηρητέα περιοχή
της ζούγκλας). Καλύτερα μην πάτε ως εκεί που ενώνονται
τα ποτάμια Jatate και Perlas, μην περπατήσετε οκτώ ώρες
τη μέρα για τρείς μέρες, μη φτάσετε ως το San Martin, είναι
προτιμότερο να μη δείτε ότι πρόκειται για έναν οικισμό πολύ
μικρό και πολύ φτωχό, μην πλησιάζετε λοιπόν στην καλύβα
αυτή που από στιγμή σε στιγμή θα διαλυθεί για να σωριάσει
σπασμένες και σκουριασμένες λαμαρίνες. Τί είναι, ρωτάτε;
Κατά καιρούς εκκλησία, άλλοτε σχολείο και άλλοτε αίθουσα
συγκεντρώσεων. Αυτήν τη στιγμή είναι σχολείο. Η ώρα
είναι έντεκα το πρωί. Μην πλησιάζετε, μην κοιτάτε μέσα, δεν
χρειάζεται να δείτε τις τέσσερεις ομάδες παιδιών ημίγυμνων
και γεμάτων αμοιβάδες και ψείρες, ή τους τέσσερεις νεαρούς
ινδιάνους που κάνουν τους δάσκαλους για έναν άθλιο
μισθό, που για να τον παραλάβουν πρέπει να περπατήσουν
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σε τρείς μέρες την απόσταση που μόλις διανύσατε εσείς ...
Μέχρι ποιά τάξη διδάσκουν; Μέχρι την τρίτη. Αφήστε κάτω τις
καρτέλες, είναι το μόνο που έστειλε η κυβέρνηση στα παιδιά,
είναι καρτέλες για την πρόληψη του AIDS ...
Ας επιστρέψουμε καλύτερα στον ασφαλτοστρωμένο
δρόμο. Ξέρω, βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Ας βγούμε
απ’ το Ocosingo, συνεχίστε να θαυμάζετε τη γη με την ησυχία
σας. Οι ιδιοκτήτες; Ναι, μεγαλοκτηματίες. Τα προϊόντα; Ζώα,
καφές, καλαμπόκι ... Είδατε το Εθνικό Ινδιάνικο Ινστιτούτο;
Ναι, στην έξοδο. Καταπληκτικά αυτά τα φορτηγά, δεν
συμφωνείτε, Δόθηκαν με δάνεια στους ινδιάνους αγρότες...
Λειτουργούν μόνο με αμόλυβδη βενζίνη, για λόγους -πως το
λένε;- οικολογικούς. Πώς; Δεν υπάρχει αμόλυβδη στο Ocosίngo; Λεπτομέρειες...Πράγματι, όπως λέγαμε, η κυβέρνηση
νοιάζεται για τους αγρότες. Οι κακές γλώσσες λένε, βέβαια,
ότι σ’ αυτή τη σιέρα υπάρχουν αντάρτες κι ότι η χρηματική
βοήθεια της κυβέρνησης στοχεύει να εξαγοράσει τη πίστη
των ινδιάνων, όλα αυτά, όμως, είναι σίγουρα φήμες,
προσπαθούν - οι άχρηστοι!- να υποτιμήσουν το Pro.Na.Sol.
Πώς; Η Επιτροπή Πολιτικής Άμυνας; Α, ναι! Είναι μια ομάδα
“ηρωικών” μεγαλοκτηνοτρόφων, εμπόρων και πουλημένων
συνδικαλιστών που οργανώνει λευκές φρουρές για εκκενώσεις
περιοχών και απειλές. ‘Οχι, αφού σας είπα ότι η χασιέντα
των πορφυριακών χρόνων έχει τελειώσει εδώ και 75 χρόνια...
Καλύτερα ας συνεχίσουμε...σ’ αυτήν την παράκαμψη στρίβετε
προς τ’ αριστερά. Όχι, μην πάτε στο Palenque. Καλύτερα να
συνεχίσουμε· ας περάσουμε από το Cholon ... Ωραίο, ε; Ναι,
και το Yajalon ... πολύ μοντέρνο, μέχρι και βενζινάδικο έχει.
Κοιτάξτε! Aυτή εκεί είναι μια τράπεζα, πιο εκεί το δημαρχείο, πιο
εδώ το δικαστήριο, το κτίριο των κτηνοτρόφων, εκεί ο στρατός
... Πάλι τα ίδια με τη χασιέντα; Πάμε και μην βλέπετε εκείνο το
άλλο μεγάλο και μοντέρνο κτίριο προς τα έξω, στο δρόμο
για την Tila και τη Sabanilla, μη δείτε την ωραία επιγραφή του
SOLIDARIDAD που ομορφαίνει την είσοδο, μη δείτε ότι είναι ...
μια φυλακή.
Ωραία! Φτάσαμε στη διασταύρωση. Πάμε στο Palenque;
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Είστε σίγουροι; Καλά, πάμε! Ναι, ωραία γη. Α, ναι,
μεγαλοκτηματίες. Σωστά: ζώα, καφές, ξυλεία. Κοιτάξτε,
φτάσαμε στο Palenque. Μια γρήγορη επίσκεψη στην πόλη;
Ωραία, αυτά εκεί είναι ξενοδοχεία, τα άλλα εστιατόρια, εκεί
το δημαρχείο, το δικαστήριο, αυτό είναι το στρατόπεδο και
εκεί ... Τί, μη μου πείτε! Δε φαντάζομαι! Τί, κουρασμένοι.; Καλά
ας σταματήσουμε για λίγο. Δε θέλετε να δείτε τις πυραμίδες;
Καλά. Xi ‘Nich; Τι είναι το Xi ‘Nich; Μια πορεία Ινδιάνων. Ναι,
μέχρι την πόλη του Μεξικό. Ναι, περπατώντας. Πόσο; 1.106
χιλιόμετρα. Αποτελέσματα; Παρέδωσαν τα αιτήματά τους;
Ναι, μόνο αυτό πέτυχαν. Εξακολουθείτε να είστε κουρασμένοι;
Περισσότερο; Καλά, ας περιμένουμε. Για το Bonampak?
Είναι πολύ άσχημος ο δρόμος. Καλά πάμε! Ναι, από τον
πανοραμικό δρόμο ... Αυτό είναι το κτίριο του ομοσπονδιακού
στρατού, το άλλο του πεζικού, το άλλο εκεί των δικαστικών.
Μερικές φορές πέφτει κανείς πάνω σε πορείες διαμαρτυρίας
των αγροτών. Κουρασμένοι; Θέλετε να επιστρέψετε; Ωραία.
Άλλα μέρη; Διαφορετικά; Σε ποια χώρα; Το Μεξικό; Παντού θα
δείτε το ίδιο, θα αλλάζουν τα χρώματα, η γλώσσα, το τοπίο,
τα ονόματα αλλά οι άνθρωποι, η εκμετάλλευση, η αθλιότητα
και ο θάνατος θα είναι τα ίδια. Μόνο ψάξτε καλά. Ναι, σε
οποιαδήποτε πολιτεία αυτής της χώρας. Ε! Καλά να περάσετε
... Κι αν χρειαστείτε ξεναγό μην παραλείψετε να με ειδοποιήσετε,
είμαι στις υπηρεσίες σας. Α! Και κάτι άλλο. Δε θα είναι πάντα
έτσι. Άλλο Μεξικό; Όχι, το ίδιο. Εγώ μιλάω για άλλο πράγμα,
σαν να αρχίζουν να φυσάνε άλλοι άνεμοι, σαν να σηκώνεται
άλλος αέρας ...
Κεφάλαιο δεύτερο
Που αφηγείται συμβάντα για τον κυβερνήτη - μαθητευόμενο
του ηγεμόνα -,για την ηρωική του μάχη στον προοδευτικό
κλήρο και για τις περιπέτειές του με τους φεουδάρχες αφέντες,
μεγαλοκτηνοτρόφους, παραγωγούς καφέ και εμπόρους. Και
που αφηγείται επίσης άλλα συμβάντα εξίσου φανταστικά.
Ο μαθητευόμενος του ηγεμόνα, ο κυβερνήτης Patrocinio
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Gonzalez Garrido, με τον τρόπο των αρχαίων μοναρχών που
η ισπανική κορώνα εγκατέστησε μαζί με την κατάκτηση, έχει
φτιάξει από την αρχή τη γεωγραφία της Chiapas. Η εκχώρηση
αστικών και αγροτικών κομματιών είναι μια άσκηση δύναμης
λίγο επιτηδευμένη, αλλά όταν εξασκείται με την αδεξιότητα του
κύριου Gonzalez Garrido αγγίζει δυσθεώρητα ύψη ηλιθιότητας.
Ο ηγεμόνας έχει αποφασίσει ότι οι πόλεις με τις υπηρεσίες και τα
προτερήματά τους θα είναι για αυτούς που ήδη τα έχουν όλα.
Και αποφασίζει, ο ηγεμόνας, ότι ο όχλος είναι καλά εκεί έξω, στην
ύπαιθρο και ότι του αξίζει μόνο θέση στις φυλακές λίγο πιο έξω
από τις πόλεις, έτσι ώστε η εγγύτητα αυτού του ανεπιθύμητου και
εγκληματικού όχλου να μη διαταράσσει τους κυρίους. Οι φυλακές
και τα στρατόπεδα είναι τα κύρια έργα που αυτός ο κυβερνήτης
έχει προωθήσει στην Chiapas. Η φιλία του με μεγαλοκτηματίες
και ισχυρούς εμπόρους δεν είναι μυστικό για κανένα, όπως δεν
είναι μυστικό η αντίθεσή του στις τρεις ομάδες εκπροσώπων της
εκκλησίας που ρυθμίζουν την καθολική ζωή στην πολιτεία. Οι
κληρικοί του San Cristobal, με επικεφαλής τον επίσκοπο Samuel
Ruiz, είναι μια συνεχής ενόχληση για το σχέδιο της ανακατάταξης
του Gonzalez Garrido. Θέλοντας να εκσυγχρονίσει την παράλογη
δομή της εκμετάλλευσης και της λεηλασίας που βασιλεύει στην
Chiapas, ο Patrocinio Gonzalez σκοντάφτει κάθε φορά στην
ισχυρογνωμοσύνη του κλήρου και των λαϊκών που διακηρύττουν
και βιώνουν την άποψη των φτωχών για τον καθολικισμό.
Με την υποστήριξη του επισκόπου του Tuxtla Gutierez, Aguirre Franco και τη βουβή συγκατάθεση του επισκόπου της Tapachula, ο Gonzalez Garrido υποκινεί και συντηρεί τις “ηρωικές”
συνομωσίες των μεγαλοκτηνοτρόφων και εμπόρων ενάντια
στα μέλη της εκκλησίας στο San Cristobal. “Οι ομάδες του Don
Samuel”, όπως τις ονομάζουν ορισμένοι, δεν αποτελούνται
από αδαείς πιστούς πολύ πριν ο Patrocinio Gonzalez Garrido ονειρευτεί ότι θα μπορούσε να γίνει κυβερνήτης αυτής της
πολιτείας, οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας στο San Cristobal
de las Casas διακήρυσσαν το δικαίωμα στην ελευθερία και τη
δικαιοσύνη. Για μια από τις πιο οπισθοδρομικές μπουρζουαζίες
της χώρας, την αγροτική, αυτές οι λέξεις μόνο ένα πράγμα μπορεί
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να σημαίνουν: εξέγερση. Και αυτοί οι “πατριώτες” και “πιστοί”
μεγαλογαιοκτηματίες και έμποροι ξέρουν πως να σταματούν τις
εξεγέρσεις: η ύπαρξη των οπλισμένων λευκών φρουρών με τα
λεφτά τους και την εκπαίδευση από μέλη του ομοσπονδιακού
στρατού και της αστυνομίας της πολιτείας, είναι κάτι παραπάνω
από γνωστή στους χωρικούς που υπέφεραν τις παληκαριές
τους, τα βασανιστήρια και τις σφαίρες τους.
Πριν από μερικούς μήνες συλλήφθηκε ο Joel Padron, παπάς
στο Simojoνel. Κατηγορήθηκε από τους μεγαλοκτηνοτρόφους
αυτής της περιοχής ότι υποκίνησε και έλαβε μέρος σε καταλήψεις
γης, κρατήθηκε από τις αρχές της πολιτείας στη φυλακή του
Cerro Hueco, στο Tuxtla Gutierrez. Οι κινητοποιήσεις μελών της
εκκλησίας του San Cristobal ( οι αντίστοιχες τού Tuxtla και της Tapachula έλαμψαν διά της απουσίας τους) και μια ομοσπονδιακή
παρέμβαση πέτυχαν την απελευθέρωση του Padron.
Ενώ χιλιάδες χωρικοί διαδήλωναν στο Tuxtla Gutierrez για να απαιτήσουν την απελευθέρωση του Padron, οι
μεγαλοκτηνοτοόφοι του Ocosingo έστειλαν τις καινούριες λευκές
φρουρές τους και έδειραν και κατέστρεψαν, έκαψαν σπίτια,
βίασαν τις γυναίκες ιθαγενείς και σκότωσαν με μια σφαίρα στο
πρόσωπο το χωρικό Juan. Μετά την εκκένωση, οι λευκές φρουρές,
αποτελούμενες στην πλειοψηφία τους από γελαδάρηδες των
αγροκτημάτων και μικροϊδιοκτήτες περήφανους που μοιράζονται
αποστολές με τους υπηρέτες των τσιφλικάδων, διέτρεχαν τους
δρόμους της περιοχής μέσα στα μεγάλα αγροτικά που τους
είχαν παραχωρήσει οι αφεντάδες. Επιδεικνύοντας προκλητικά
τα όπλα τους μεθυσμένοι και μαστουρωμένοι, ούρλιαζαν: “οι
κτηνοτρόφοι είναι το νούμερο ένα”! και προειδοποιούσαν όλους
ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Οι τοπικές αρχές του Ocosingo και
οι στρατιώτες που είχαν αποσπαστεί εκεί παρακολουθούσαν
ατάραχοι τη θριαμβευτική παρέλαση των πιστολέρος.
Στο Tuxtla Gutierrez περίπου 10.000 χωρικοί διαδήλωναν για την
ελευθερία του Joel Padron. Σε μια άκρη του Ocosingo, η χήρα του
Juan κήδευε μόνη της το θύμα του περήφανου μεγαλοκτηματία.
Δεν υπήρξε τιμωρία, ούτε μια υπογραφή διαμαρτυρίας για το
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θάνατο του Juan. Αυτή είναι η Chiapas. Πρόσφατα, ο Gonzalez
Garrido πρωταγωνίστησε σ’ ένα καινούριο σκάνδαλο που βγήκε
στο φως της δημοσιότητας επειδή τα θύματά του είχαν τα μέσα
για να καταγγείλουν τις αυθαιρεσίες. Με την υποστήριξή του, οι
φεουδάρχες του Ocosingo οργάνωσαν την Επιτροπή Πολιτικής
Άμυνας, την πιο μελετημένη προσπάθεια να θεσμοποιήσουν τις
νεοπορφυρικές λευκές φρουρές που προστατεύουν την τάξη
στην ύπαιθρο της Chiapas. Τίποτα δε θα είχε συμβεί σίγουρα,
αν δεν είχε αποκαλυφθεί ένα σχέδιο για τη δολοφονία του
εφημέριου Pablo Ibaren και της μοναχής Maria del Carmen,
όπως επίσης και του Samuel Ruiz, επισκόπου του San Cristobal.
Στους εφημέριους και τις μοναχές τους δίνονταν μια προθεσμία
για να εγκαταλείψουν την κοινότητα, αλλά τα πιο ριζοσπαστικά
μέλη της Επιτροπής απαιτούσαν μια πιο δραστική λύση για τον
επίσκοπο Ruiz. Η καταγγελία της σκευωρίας έγινε διαμέσου του
έντιμου Τύπου του Chiapas - που ακόμα υπάρχει- και έφτασε στο
προσκήνιο όλης της χώρας. Υπήρχαν ανακλήσεις και διαψεύσεις,
ο Gonzalez Garrido δήλωσε ότι διατηρεί καλές σχέσεις με την
Εκκλησία και διόρισε έναν εισαγγελέα για να διερευνήσει την όλη
υπόθεση. Η έρευνα δεν έφτασε σε κανένα αποτέλεσμα και τα
νερά επέστρεψαν στην κοίτη τους.
Την ίδια εποχή κυβερνητικά πρακτορεία ανακοίνωναν
ανατριχιαστικά δεδομένα: στην Chiapas πεθαίνουν κάθε χρόνο
14.5000 άτομα, ο υψηλότερος δείκτης θνησιμότητας σ’ όλη
τη χώρα. Οι αιτίες; Ασθένειες όπως αναπνευστικές λοιμώξεις,
εντερικά, παράσιτα, αμοιβάδες, ελονοσία, σαλμονέλα,
φυματίωση, τράχωμα, τύφος, χολέρα και ιλαρά. Οι κακές γλώσσες
λένε ότι ο αριθμός υπερβαίνει τους 15.000 νεκρούς το χρόνο γιατί
δε λαμβάνονται υπόψη οι θάνατοι στις περιθωριακές ζώνες που
είναι και η πλειοψηφία σ’ αυτήν την πολιτεία ... Στα 4 χρόνια της
θητείας του Gonzalez Garrido έχουν πεθάνει περισσότεροι από
60.000 κάτοικοι της Chiapas, φτωχοί στην πλειοψηφία τους. Ο
πόλεμος που διεξάγει ενάντια στο λαό του ο κυβερνήτης, και
αρχηγεύουν οι φεουδάρχες, χρησιμοποιεί μέσα πιο φίνα από
τους βομβαρδισμούς. Στον τοπικό ή τον εθνικό Τύπο δεν υπήρξε
ούτε μια σημείωση γι’ αυτήν τη δολοφονική συνομωσία σε δράση
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που οικειοποιείται ζωές και γη όπως τα χρόνια της κατάκτησης.
Η επιτροπή της Πολιτικής Άμυνας εξακολουθεί το
προσηλυτιστικό τους έργο, πραγματοποιεί συγκεντρώσεις για να
πείσει τους πλούσιους και τους φτωχούς της πόλης του Ocosingo για το ότι πρέπει να οργανωθούν και να οπλιστούν έτσι ώστε
να μην μπουν οι χωρικοί στην πόλη γιατί θα τα κατέστρεφαν όλα
χωρίς να σεβαστούν ούτε τους πλούσιους ούτε τους φτωχούς.
Ο κυβερνήτης χαμογελά με ικανοποίηση.
Κεφάλαιο τρίτο
Που αφηγείται πώς ο κυβερνήτης είχε μια φαεινή ιδέα
και τη έθεσε σε εφαρμογή και που αφηγείται επίσης πώς η
αυτοκρατορία διέταξε το θάνατο του σοσιαλισμού και πώς ρίχτηκε
με ενθουσιασμό στη δουλειά για τη διαδώσει προκαλώντας την
αγαλλίαση των ισχυρών, την απόγνωση των φτωχών και την
αδιαφορία των υπόλοιπων.
Αφηγείται επίσης πως ο Ζαπάτα δεν έχει πεθάνει, λένε. Και άλλα
ανησυχητικά γεγονότα.
Ο κυβερνήτης ανησυχεί. Οι χωρικοί αρνούνται να
χειροκροτήσουν τη θεσμοθετημένη λεηλασία που τώρα περιέχεται
στο νέο άρθρο 27 της Magna Carta. Ο κυβερνήτης λυσσάει.
Οι εκμεταλλευόμενοι δεν είναι ευτυχισμένοι εκμεταλλευόμενοι.
Αρνούνται να παραλάβουν με μια δουλοπρεπή υπόκλιση τις
ελεημοσύνες που το ProNaSol ρίχνει στην ύπαιθρο της Chiapas.
Ο κυβερνήτης είναι απελπισμένος: δεν είναι αρκετές οι φυλακές
και τα στρατόπεδα για να εξουσιάζεις, είναι απαραίτητο να
δαμάσεις επίσης και τη σκέψη. Ο κυβερνήτης βαδίζει ανήσυχος
στο πολυτελές του παλάτι. Σταματάει, χαμογελάει κι αρχίζει να
συντάσσει.
XEOCH: Ραπ και ψέμματα για τους αγρότες
Ocosίngo και Palenque, Cancuc και Chilon, Altamirano και
Yajalon, οι Ινδιάνοι γιορτάζαν. Ένα νέο δώρο της ανώτατης
κυβέρνησης ομορφαίνει τη ζωή των εργατών και μικροϊδιοκτητών,
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των αγροτών χωρίς γη και των φτωχών χωρικών. Τώρα
έχουν ένα ραδιοφωνικό σταθμό που καλύπτει επιτέλους τις
πιο απομακρυσμένες γωνίες της ανατολικής Chiapas . Το
πρόγραμμα είναι το πιο κατάλληλο: παραδοσιακή ελαφρά
μουσική και ραπ. Η ύπαιθρος στην Chiapas εκσυγχρονίζεται.
Ο XEOCH εκπέμπει από το Ocosίngo στα 600 megahertz από
τις 4πμ ως τις 10μμ. Τα δελτία ειδήσεων ξεχειλίζουν από βολικές
“ειδήσεις”: ο “αποπροσανατολισμός” που “ανατρεπτικοί”
κληρικοί κηρύττουν στους χωρικούς, η αφθονία χορηγιών που
ποτέ δε φτάνουν στις ινδιανικές κοινότητες, η ύπαρξη δημοσίων
έργων που δε φαίνονται πουθενά. Ο εξοχότατος κυβερνήτης
επίσης βρίσκει χρόνο να εκπέμπει από το XEOCH τις απειλές του
για να υπενθυμίσει στον κόσμο ότι δεν είναι όλα ψέμματα και ραπ,
υπάρχουν επίσης φυλακές και στρατόπεδα και ένας ποινικός
κώδικας, ο πιο καταπιεστικός όλης της Δημοκρατίας που τιμωρεί
οποιανδήποτε ένδειξη λαϊκής δυσαρέσκειας: τα παραπτώματα
της εξέγερσης, της υποκίνησης σε εξέγερση, της στάσης κλπ.
που αναφέρονται στα άρθρα αυτού του νόμου είναι η απόδειξη
ότι ο κυβερνήτης ενδιαφέρεται να τακτοποιήσει τα πάντα και να
τελειώνει.
Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να αξίζει να παλέψεις.
Ο σοσιαλισμός έχει πεθάνει. Ζήτω ο κομφορμισμός και ο
ρεφορμισμός και ο εκσυγχρονισμός και ο καπιταλισμός κι όλα
τα παράγωγα κι ανάλογά τους. Ο κυβερνήτης και οι φεουδάρχες
χορεύουν και γελάνε πλημμυρισμένοι ευφορία στα παλάτια και τα
παλατάκια τους. Η ανακούφισή τους προκαλεί ταραχή ανάμεσα
σε κάποιους από τους ελάχιστους ανεξάρτητα σκεπτόμενα
ανθρώπους που κατοικούν σ’ αυτά τα μέρη. Ανίκανοι να
καταλάβουν τι γίνεται, ξεπέφτουν στην παραίτηση. Πράγματι,
γιατί να παλέψεις. Ο συσχετισμός δυνάμεων είναι δυσμενής. Δεν
είναι καιρός ... πρέπει να περιμένουν κι άλλο ... μπορεί και χρόνια
... προειδοποιούν τους τυχοδιώκτες. Να είναι φρόνιμοι. Να μη
συμβεί τίποτα στην ύπαιθρο και την πόλη, να παραμείνουν όλα
τα ίδια.

ορισμένοι πρώην σοσιαλιστές, τώρα συνετά μετανιωμένοι.
Αλλά δεν ακούνε όλοι τις φωνές της απελπισίας και του
κομφορμισμού. Δεν γλιστράνε όλοι στην τσουλήθρα της
απογοήτευσης. Οι περισσότεροι, τα εκατομμύρια, εξακολουθούν
να μην ακούν τη φωνή του ισχυρού, τους έχει κουφάνει το κλάμα
και το αίμα που ο θάνατος και η αθλιότητα τους ουρλιάζουν
στ’ αυτί. Αλλά, όταν υπάρχει μια στιγμή ησυχίας, από ουλές
που ακόμα υπάρχουν, ακούνε άλλη φωνή, όχι αυτή που έρχεται
από πάνω, αλλά αυτή που φέρνει ο άνεμος, που έρχεται από
κάτω και που γεννιέται στην ινδιάνικη καρδιά των βουνών, που
τους μιλάει για δικαιοσύνη και ελευθερία, που τους μιλάει για
σοσιαλισμό, που τους μιλάει για ελπίδα ... τη μοναδική ελπίδα
αυτού του επίγειου κόσμου. Και διηγούνται οι πιο γέροι ανάμεσα
στους γέρους στις κοινότητες, ότι υπήρξε κάποιος Zapata που
ξεσηκώθηκε για τους δικούς του και που η φωνή του πιο πολύ
τραγουδούσε παρά φώναζε: Γη και ελευθερία! Και αυτοί οι
ηλικιωμένοι διηγούνται πως δεν έχει πεθάνει, πως ο Zapata πρέπει
να επιστρέψει και διηγούνται οι γέροι πως ο άνεμος και η βροχή
κι ο ήλιος λένε στον αγρότη πότε πρέπει να σπείρει και πότε να
θερίσει. Και διηγούνται πως και η ελπίδα σπέρνεται και θερίζεται.
Και λένε οι γέροι ότι ο άνεμος, η βροχή κι ο ήλιος λένε στη γη ότι
µε τόση φτώχια δε γίνεται να συνεχιστεί ο θερισμός του θανάτου,
ότι είναι ώρα να θερίσουν εξέγερση. Έτσι λένε οι γέροι. Οι ισχυροί
δεν ακούνε, δε μπορούν ν’ ακούσουν, τους έχει κουφάνει η
αποκτήνωση που οι αυτοκρατορίες τους ουρλιάζουν στ’ αυτί.
“Zapata” επαναλαμβάνουν χαμηλόφωνα οι φτωχοί νέοι. “Zapata”, επιμένει ο άνεμος, αυτός που έρχεται από κάτω, ο δικός μας.

Ο σοσιαλισμός έχει πεθάνει. Ζήτω το κεφάλαιο. Το ραδιόφωνο, ο
Τύπος και η τηλεόραση το διακηρύσσουν και το επαναλαμβάνουν
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Άνεμος δεύτερος. Αυτός που έρχεται από κάτω.
Κεφάλαιο τέταρτο
... που αφηγείται πως η αξιοπρέπεια και η εξέγερση
συγγενεύουν στο Νότο και πως οι εξεγέρσεις του Jacinto Perez και των mapaches διατρέχουν τις σιέρρες στην Chiapas.
Αφηγείται επίσης για την υπομονή που εξαντλείται. Αφηγείται
και άλλα γεγονότα με παρουσία μέχρι τώρα αγνοημένη, με
συνέπειες όμως ανυπολόγιστες.
Αυτός ο λαός γεννήθηκε αξιοπρεπής και επαναστατικός,
αυτό που τον κάνει αδελφό με τους υπόλοιπους
εκμεταλλευόμενους δεν είναι η Πράξη της Προσάρτησης του
1824, μα μια μακρά αλυσίδα ατιμώσεων και εξεγέρσεων. Από
τα χρόνια που οι πανοπλίες και τα ράσα κατακτούσαν αυτά
τα χώματα, η αξιοπρέπεια και η εξέγερση ζούσαν και πέθαιναν
κάτω απ’ αυτές τις βροχές.
Η συλλογική εργασία, η δημοκρατική σκέψη, οι αποφάσεις
σύμφωνα με την πλειοψηφία, είναι κάτι παραπάνω από
παράδοση στην ινδιάνικη ζώνη, είναι η μοναδική δυνατότητα
επιβίωσης, αντίστασης, αξιοπρέπειας και εξέγερσης. Αυτές
οι “κακές ιδέες” σε μάτια φεουδαρχών και εμπόρων πάνε
ενάντια στην καπιταλιστική άποψη που θέλει “πολλά στα
χέρια λίγων”.
Έχει ειπωθεί ότι η εξέγερση έγινε σε άλλο χρόνο και δεν
ανταποκρίνεται στο εθνικό ημερολόγιο. Ψέματα:
Η ιδιαιτερότητα του εκμεταλλευόμενου στην Chjapas είναι
η ίδια μ’ αυτήν του εκμεταλλευόμενου στο Durango, το Bajio
ή τη Veracruz. Είναι η ιδιαιτερότητα του να παλεύεις και να
χάνεις. Αν οι φωνές αυτών που γράφουν την ιστορία μιλάνε
για διαφορετικούς ρυθμούς, είναι γιατί οι καταπιεσμένοι δεν
έχουν μιλήσει ... ακόμη. Δεν υπάρχει χρονικό, εθνικό ή τοπικό
που να περιγράφει όλες και κάθε μια από τις εξεγέρσεις και
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τις διαφωνίες ενάντια σ’ ένα σύστημα που έχει επιβληθεί και
διατηρηθεί με αίμα και φωτιά σ’ όλη την εθνική επικράτεια. Στην
Chiapas η φωνή της εξέγερσης ακούγεται μόνον όταν ταράζει
τον κόσμο των φεουδαρχών και των εμπόρων. Τότε, ναι, το
φάντασμα της ινδιάνικης βαρβαρότητας αντηχεί στα τείχη
των κυβερνητικών παλατιών και όλα επιβάλλονται με καυτό
μολύβι: ο εγκλεισμός, η κοροϊδία, η απειλή. Αν οι εξεγέρσεις
στο νοτιοανατολικ6 τμήμα της χώρας αποτυγχάνουν όπως
αποτυγχάνουν, όπως αποτυγχάνουν στο βορρά, στο κέντρο
και στη δύση, δεν είναι από έλλειψη χρονικού συντονισμού,
είναι γιατί ο άνεμος είναι καρπός της γης, έχει τους δικούς
του ρυθμούς και ωριμάζει όχι στα βιβλία των θρήνων αλλά
στα στήθη αυτών που τίποτε άλλο δεν έχουν εκτός από
αξιοπρέπεια και ανυποταξία. Κι αυτός ο άνεμος που έρχεται
από κάτω, ο άνεμος της ανυποταξίας και της αξιοπρέπειας
δεν είναι μόνο απάντηση στην επιβολή του ανέμου που έρχεται
από πάνω, δεν είναι μόνο μια γενναία ανταπάντηση, μα φέρει
μέσα του μια νέα πρόταση. Δεν είναι μόνο καταστροφή ενός
συστήματος άδικού και αυθαίρετου, είναι πάνω απ’ όλα μια
ελπίδα, μια μετάπλαση της εξέγερσης και της αξιοπρέπειας σε
αξιοπρεπή ελευθερία.
Πώς θα μπορέσει ν’ ακουστεί αυτή η νέα φωνή σ’ αυτή
τη γη και σ’ ολόκληρη τη χώρα; Πώς θα φουντώσει αυτός ο
πνιγμένος άνεμος, που προς το παρόν αρκείται να φυσάει
στις σιέρρες και τους καλαμώνες, χωρίς να κατεβαίνει ακόμη
στις πεδιάδες όπου κυβερνάει το χρήμα και εξουσιάζει το
ψέμα;
Από το βουνό θα έρθει αυτός ο άνεμος, που ήδη γεννιέται
κάτω απ’ τα δέντρα, ήδη συνωμοτεί για ένα νέο κόσμο, για
έναν κόσμο τόσο νέο που και η ίδια η συλλογική του καρδιά
μόλις που τον διαισθάνεται. .
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Κεφάλαιο πέμπτο
... που αφηγείται πως η ινδιάνικη αξιοπρέπεια άρχισε να
κινείται για να μπορέσει ν’ ακουστεί και η φωνή της κράτησε
λίγο. Αφηγείται επίσης πώς οι φωνές του παρελθόντος
επαναλαμβάνονται σήμερα και πώς θα ξαναπερπατήσουν
οι ινδιάνοι αλλά με βήμα σταθερό και μαζί με άλλα βήματα
απελευθερωμένα για να πάρουν αυτό που τους ανήκει και
πως η μουσική του θανάτου που τώρα παίζει μόνο γι’ αυτούς
που τίποτα δεν έχουν, θα πάει για άλλους. Αφηγείται κι άλλα
εκπληκτικά γεγονότα που συμβαίνουν και, όπως λένε, θα
συμβούν.
Η ινδιάνικη πορεία Χί Nich, που πραγματοποίησαν οι
αγρότες του Palenque, του Ocosingo και του Salto de Agua,
έρχεται να καταδείξει το παράλογο του συστήματος, Οι
Ινδιάνοι αυτοί χρειάστηκε να περπατήσουν 1.106 χιλιόμετρα
για να ακουστούν, έφτασαν μέχρι την πρωτεύουσα της
Δημοκρατίας έτσι ώστε η κεντρική εξουσία να τους εξασφαλίσει
μια συνάντηση με τον κυβερν11τη. Έφτασαν στην Πόλη του
Μεξικό όταν ο καπιταλισμός ιχνογραφούσε μια τρομακτικ11
τραγωδία στους ουρανούς του Jalisco. Έφτασαν στην
πρωτεύουσα της παλιάς Νέας Ισπανίας, σήμερα Μεξικό, στο
χρόνο 500 από τότε που ο ξενόφερτος εφιάλτης επιβλήθηκε
στη νύχτα αυτής της γης. ‘Έφτασαν και τους άκουσαν όλοι
οι έντιμοι και ευγενείς άνθρωποι που υπάρχουν - κι ακόμα
υπάρχουν-, έφτασαν και τους άκουσαν οι φωνές που
καταπιέζουν το νότο, το βορρά, την ανατολή, τη δύση και
το κέντρο της πατρίδας. Επέστρεψαν, περπατώντας άλλα
1.106 χιλιόμετρα, με τις τσέπες γεμάτες υποσχέσεις. Τίποτα δεν
άλλαξε ...
Στο Simojoνel, σημαντικό χωριό της Chiapas, οι αγρότες
της CIOAC δέχτηκαν επίθεση από πληρωμένους μπράβους
των μεγαλοκτηνοτρόφων της περιοχής. Οι αγρότες του Simojoνel έχουν αποφασίσει να σταματήσουν να σιωπούν και να
απαντήσουν στις πληρωμένες απειλές των μεγαλοκτηματιών.
Χέρια αγροτών κυκλώνουν το χωριό, κανείς και τίποτα
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δεν μπαίνει και δεν βγαίνει χωρίς την έγκρισή τους. Ο
ομοσπονδιακός στρατός στρατοπεδεύει, η αστυνομία
ετοιμάζεται και οι φεουδάρχες της πολιτείας διατάζουν
πυρ για να επανέλθει η τάξη και ο σεβασμός. Επιτροπές
διαπραγματεύσεων πάνε κι έρχονται. Η σύγκρουση επιλύεται
επιφανειακά, οι αιτίες υποβόσκουν κι όλα δείχνουν να
επιστρέφουν στην προηγούμενή τους ηρεμία.
Στον οικισμό Betania, στις παρυφές του San Cristobal de
las Casas, οι Ινδιάνοι κρατούνται και βασανίζονται., κυρίως
από δικαστικούς αστυνομικούς, επειδή κόβουν ξύλα για τα
σπίτια τους. Η δικαστική εξουσία εκπληρώνει το χρεός που
έχει απέναντι στην οικολογία! Οι Ινδιάνοι αποφασίζουν να
σταματήσουν να σιωπούν και απαγάγουν τρεις αστυνομικούς.
Δεν αρκούνται σαυτό, μα καταλαμβάνουν και την εθνική Panamericana και διακόπτουν τη συγκοινωνία στα ανατολικά
του San Cristobal . Στη διασταύρωση Ocosingo και Comitan,
οι χωρικοί έχουν δεμένους τους αστυνομικούς και απαιτούν
να μιλήσουν με τον κυβερνήτη πριν να ξεμπλοκάρουν το
δρόμο. Το εμπόριο διαταράσσεται, ο τουρισμός καταρρέει.
Οι ευγενείς αστοί της περιοχής αναστατώνονται .. Επιτροπές
διαπραγμάτευσης πάνε κι έρχονται. Η σύγκρουση επιλύεται
επιφανειακά, οι αιτίες υποβόσκουν κι όλα δείχνουν να
επιστρέφουν στην προηγούμενή τους ηρεμία.
Στο Marqes de Camillas, κοινότητα του Ocosingo, οι
χωρικοί κόβουν ξύλα για να ζήσουν. Οι αστυνομικοί τους
συλλαμβάνουν και κατάσχουν την ξυλεία για το διοικητή
τους. Οι Ινδιάνοι αποφασίζουν να πάψουν να σιωπούν,
καταλαμβάνουν τα οχήματα και αιχμαλωτίζουν τους
αστυνομικούς, η κυβέρνηση στέλνει αστυνομικούς της
δημόσιας ασφάλειας και οι Ινδιάνοι τους αιχμαλωτίζουν
κι αυτούς. Οι Ινδιάνοι κρατούν τα φορτηγά, την ξυλεία και
τους αιχμαλώτους. Απελευθερώνουν τους τελευταίους.
Δεν υπάρχει απάντηση. Κάνουν πορεία μέχρι το Palenque
για να απαιτήσουν μια λύση και ο στρατός τους επιτίθεται
και απαγάγει τους επικεφαλής τους. Εξακολουθούν να
κρατάνε τα φορτηγά. Η σύγκρουση επιλύεται επιφανειακά,
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οι αιτίες υ-υποβόσκουν κι όλα δείχνουν να επιστρέφουν στην
προηγούμενή τους ηρεμία.
Στο Ocosίngo κάνουν πορεία, από διαφορετικά σημεία
της πόλης, 4.000 Ινδιάνοι αγρότες της ANCIEZ. Τρεις πορείες
συγκλίνουν μπροστά στο Δημαρχείο. Ο πρόεδρος δεν ξέρει
περί τίνος πρόκειται και το βάζει στα πόδια, στο πάτωμα του
γραφείου του μένει πεταμένο το ημερολόγιο που δείχνει την
ημερομηνία: 10 Απριλίου 1992 (στμ. επέτειος της δολοφονίας
του Zapata ). ‘Εξω, οι Ινδιάνοι χωρικοί από το Ocosingo,
το Huixtan, το Chilόn, το Vajalόn, τη Sabanilla, το Salto del
Agua, το Palenque, το Altamirano, τις Margaritas, το San Cristobal, το San Andres και το Cancuc χορεύουν μπροστά σε
μια γιγάντια εικόνα του Zapata ζωγραφισμένη από έναν απ’
αυτούς, απαγγέλλουν ποιήματα, τραγουδάνε, αρθρώνουν
το δικό τους λόγο. Μόνο εκείνοι τον ακούνε. Οι κτηματίες, οι
έμποροι και οι αστυνομικοί κλείνονται στα σπίτια και τα μαγαζιά
τους, η ομοσπονδιακή φρουρά μοιάζει έρημη. Οι αγρότες
φώναζαν πως ο Zapata ζει κι ο αγώνας συνεχίζεται (“Zapata
viνe, la lucha sigue”). Ένας απ’ αυτούς διαβάζει µια επιστολ11
που απευθύνεται στον Carlos Salinas de Gortari, όπου τον
κατηγορούν ότι έχει καταστρέψει ο.τι είχε κατορθώσει ο Zapata στο αγροτικό ζ11τημα, ότι πούλησε τη χώρα με το Σύμφωνο
του Ελεύθερου Εμπορίου και ότι ξαναγύρισε το Μεξικό στους
πορφυοικούς χρόνους και διακηρύσσουν ξεκάθαρα ότι δεν
αναγνωρίζουν τις μεταρρυθμίσεις του Salinas στο άρθρο
27 του συντάγματος. Στις δύο το μεσημέρι η συγκέντρωση
διαλύεται, με προφαν11 τάξη, οι αιτίες υποβόσκουν κι ό¬λα
δείχνουν να επιστρέφουν στην προηγούμενή τους ηρεμία.
Abasolo, οικισμός του δήμου του Ocosingo. Εδώ και
χρόνια, οι αγρότες έχουν πάρει κοµµάτια γης που τους
αντιστοιχούσαν και με το νομικό και με το πραγματικό δίκαιο.
Τρεις επικεφαλής της κοινότητάς τους αιχμαλωτίζονται και
βασανίζονται από την κυβέρνηση. Οι Ινδιάνοι αποφασίζουν
να πάψουν να σιωπούν και καταλαμβάνουν τον εθνικό δρόμο
San Cήstobal- Ocosingo. Επιτροπές διαπραγματεύσεων πάνε
κι έρχονται. Οι επικεφαλής απελευθερώνονται. Η σύγκρουση
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επιλύεται επιφανειακά, οι αιτίες υποβόσκουν κι όλα δείχνουν
να επιστρέφουν στην προηγούμενή τους ηρεμία.
Η Θύελλα
Θα γεννηθεί από τη σύγκρουση των δύο ανέμων, πλησιάζει
ο καιρός της, ο φούρνος της ιστορίας έχει ζεσταθεί. Τώρα
επικρατεί ο άνεμος που έρχεται από ψηλά, πλησιάζει ο άνεμος
που έρχεται από χαμηλά, έρχεται θύελλα .. Έτσι θα γίνει ..
Η Προφητεία
Όταν θα κοπάσει η θύελλα, όταν η βροχή και η φωτιά θα
ξαναφήσουν τη γη στην ησυχία της, ο κόσμος δεν θα είναι
πια ο κόσμος, αλλά κάτι καλύτερο.
Subcomandante Insurgente Marcos,
Ζούγκλα Lacandona,
Αύγουστος 1992

54

55

Ονειρεύεται ο Αντόνιο
Ονειρεύεται ο Αντόνιο ότι η γη που δουλεύει του ανήκει,
ονειρεύεται ότι ο ιδρώτας τον πληρώνεται με δικαιοσύνη και
αλή θεια, ονειρεύεται ότι υπάρχει σχολείο για να γιατρέψει
την άγνοια και φάρμακο για να τρομάξει τον Θάνατο,
ονειρεύεται ότι το σπίτι του φωτίζεται κι ότι το τραπέζι του
γεμίζει, ονειρεύεται ότι η γη τον είναι λεύτερη κι ότι είναι Θέμα
τον λαού του να κυβερνά και να κυβερνιέται, ονειρεύεται
πως είναι εντάξει με τον ίδιο του τον εαυτό και με τον κόσμο.
Ονειρεύεται ότι πρέπει να αγωνιστεί για να αποκτήσει αυτό το
όνειρο, ονειρεύεται πως πρέπει να υπάρξούν νεκροί για να
υπάρξει ζωή. Ονειρεύεται ο Αντόνιο και ξυπνάει... Τώρα ξέρει
τι να κάνει και βλέπει τη γυναίκα τον καθισμένη στις φτέρνες
να φυσά τη φωτιά, ακούει το παιδί τον να κλαίει, βλέπει τον
ήλιο να χαιρετά την ανατολή και ακονίζει τη ματσέτα τον
χαμογελώντας. Ενας άνεμος σηκώνεται και ανακατεύει τα
πάντα, αυτός σηκώνεται και πηγαίνει να συναντήσει άλλούς.
Κάτι τον λέει πως η επιθυμία τον είναι επιθυμία πολλών και
πηγαίνει να τους βρει.
Ονειρεύεται ο αντιβασιλιάς ότι η γη τον σείεται από έναν
άνεμο φοβερό που τα πάντα σηκώνει, ονειρεύεται πως αυτό
που έκλεψε του το παίρνούν, ονειρεύεται πως το σπίτι του
καταστρέφεται κι ότι το βασίλειο που κυβέρνησε καταρρέει.
Ονειρεύεται και δεν κοιμάται. Ο αντιβασιλιάς πηγαίνει στους
φεουδάρχες κι αυτοί του λένε Πως ονειρεύονται το ίδιο. Ο
αντιβασιλιάς δεν ξεκουράζεται, πηγαίνει στούς γιατρούς και
όλοι μαζί καταλήγουν πως πρόκειται για ινδιάνικη μαγεία και
πως μονάχα με αίμα θα λευτερωθεί από αυτή την κατάρα,
κι ο αντιβασιλιάς διατάζει να σκοτώσουν και να φυλακίσουν
και χτίζει περισσότερες φυλακές και φυλάκια και το όνειρο
συνεχίζει να τον κρατά άγρυπνο.
Σε αυτή τη χώρα όλοι ονειρεύονται. Ωλησιάζει πια η ώρα
του ξυπνήματος.
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Έκτο μέρος1: Ένα βουνό μεσοπέλαγα
Ανακοίνωση της παράνομης επαναστατικής ιθαγενικής
επιτροπής - γενικής διοίκησης του Ζαπατιστικού Στρατού
Εθνικής Απελευθέρωσης (EZLN)
Μεξικό, 5 Οκτωβρίου 2020.
Προς το Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο - Ιθαγενικό Συμβούλιο
Διακυβέρνησης
Προς την Εγχώρια και Διεθνή Έκτη
Προς τα Δίκτυα Αντίστασης και Εξέγερσης
Προς τους έντιμους ανθρώπους που αντιστέκονται σε κάθε
γωνιά του πλανήτη
Αδελφές, αδελφοί, αδελφοίες2
Συντρόφισσες, σύντροφοι και συντροφόισσες3
Εμείς οι ζαπατίστας, αυτόχθονες λαοί Μάγια, σας χαιρετούμε
και μοιραζόμαστε μαζί σας αυτό που υπάρχει στη συλλογική
μας σκέψη, σύμφωνα με αυτό που βλέπουμε, ακούμε και
αισθανόμαστε.
Πρώτο:
Βλέπουμε και ακούμε έναν κόσμο άρρωστο στην κοινωνική
του ζωή, κατακερματισμένο σε εκατομμύρια ανθρώπους,
αποξενωμένους μεταξύ τους, απορροφημένους στην
προσπάθεια τους για ατομική επιβίωση, ενωμένους όμως
κάτω από τον ζυγό της καταπίεσης από ένα σύστημα που είναι
διατεθειμένο να κάνει τα πάντα προκειμένου να ικανοποιήσει τη
δίψα του για κέρδη, ακόμα κι όταν ο δρόμος του αντιστρατεύεται
την ίδια την ύπαρξη του πλανήτη Γη.
1
Είναι η πρώτη χρονικά διακήρυξη του ταξιδιού αλλά, όπως και το ταξίδι,
ο λόγος θα ακολουθήσει αντίστροφη πορεία, δηλαδή τελειώνει με το πρώτο.
2
Χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα.
3
ο.π.
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Η δυσλειτουργία του συστήματος και η ηλίθια υπεράσπιση της
«προόδου» και του «εκσυγχρονισμού» προσκρούει πάνω σε μια
εγκληματική πραγματικότητα: τις γυναικοκτονίες. Η δολοφονία
γυναικών δεν έχει ούτε χρώμα ούτε εθνικότητα, είναι παγκόσμια.
Αν είναι παράλογο και εξωφρενικό κάποιος/α να διώκεται, να
εξαφανίζεται, να δολοφονείται για το χρώμα του δέρματος, τη
φυλή, την κουλτούρα ή τα πιστεύω του/της, είναι αδύνατο να
χωρέσει ανθρώπινος νους ότι το να είσαι γυναίκα ισοδυναμεί με
καταδίκη σε κοινωνικό αποκλεισμό και θάνατο.
Έχοντας μια αναμενόμενη κλιμάκωση (παρενόχληση,
σωματική βία, ακρωτηριασμός και δολοφονία), με την εγγύηση
μιας δομικής ατιμωρησίας («το άξιζε», «είχε τατουάζ», «τί έκανε σε
εκείνο το μέρος τέτοια ώρα;», «με αυτά τα ρούχα τί περίμενε;»),
οι δολοφονίες γυναικών δεν έχουν καμία εγκληματική λογική
πέραν της συστημικής. Γυναίκες από διαφορετικές γεωγραφίες,
κοινωνικά στρώματα, φυλές και ηλικίες, που κυμαίνονται από την
παιδική μέχρι τα γηρατειά, το φύλο αποτελεί τη μόνη σταθερά.
Το σύστημα είναι ανίκανο να εξηγήσει γιατί οι γυναικοκτονίες
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την «ανάπτυξη» και την
«πρόοδό» του. Στην εξοργιστική στατιστική των θανάτων, όσο
πιο «ανεπτυγμένη» είναι μια κοινωνία, τόσο μεγαλύτερος είναι ο
αριθμός των θυμάτων σε αυτό τον πραγματικό έμφυλο πόλεμο.
Ο «πολιτισμός» μοιάζει να λέει σε μας τους αυτόχθονες
λαούς: «η απόδειξη για την υπανάπτυξή σας βρίσκεται στα
χαμηλά ποσοστά γυναικοκτονιών. Ορίστε, εδώ είναι για σας τα
μεγαπρογράμματα, οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής
ενέργειας, τα ορυχεία, τα φράγματα, τα εμπορικά κέντρα, τα
καταστήματα ηλεκτρικών ειδών – που περιλαμβάνουν και
τηλεοπτικά κανάλια. Πρέπει να μάθετε να καταναλώνετε, να
γίνετε σαν εμάς. Για να ξεπληρώσετε, όμως, το χρέος αυτής της
προοδευτικής βοήθειας που σας προσφέρουμε, δεν φτάνουν
η γη, τα νερά, οι κουλτούρες, οι αξιοπρέπειές σας. Πρέπει να
συμπεριλάβετε και τη ζωή των γυναικών».
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Δεύτερο:
Βλέπουμε και ακούμε τη θανάσιμα πληγωμένη φύση, που
στο ψυχορράγημά της προειδοποιεί την ανθρωπότητα ότι τα
χειρότερα έπονται. Κάθε «φυσική» καταστροφή προαναγγέλλει
την επόμενη και ξεχνά, σκοπίμως, ότι προκαλείται από τις
ενέργειες ενός ανθρώπινου συστήματος.
Ο θάνατος και η καταστροφή δεν είναι πλέον κάτι μακρινό,
δεν περιορίζεται από σύνορα, δεν σέβεται τελωνεία και διεθνείς
συμβάσεις. Η καταστροφή σε οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου,
επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη.
Τρίτο:
Βλέπουμε και ακούμε τους ισχυρούς να αναδιπλώνονται
και να καταφεύγουν στα λεγόμενα Εθνικά Κράτη και στα τείχη
τους. Και σε αυτό το απίθανο άλμα προς τα πίσω, αναβιώνουν
φασιστικοί εθνικισμοί, γελοίοι σωβινισμοί και μια εκκωφαντική
φλυαρία. Είχαμε προειδοποιήσει για τους επερχόμενους
πολέμους, αυτούς που τρέφονται από κάλπικες, κενές και
ψεύτικες ιστορίες και μεταφράζουν τις εθνότητες και τις φυλές σε
ανωτερότητες που επιβάλλονται με θάνατο και καταστροφή. Οι
διαμάχες μεταξύ των διαχειριστών και των επίδοξων διαδόχων
τους στις διάφορες χώρες αποκρύπτουν το γεγονός ότι ο
αφέντης, ο ηγεμόνας, ο δυνάστης, είναι παντού ο ίδιος και
δεν έχει άλλη εθνικότητα από το χρήμα. Στο μεταξύ, οι διεθνείς
οργανισμοί αποδυναμώνονται και καταλήγουν να είναι απλώς
ονόματα, όπως τα εκθέματα του μουσείου… ή ούτε καν αυτό.
Στο σκοτάδι και τη σύγχυση που προηγούνται αυτών των
πολέμων, ακούμε και βλέπουμε την επίθεση, την πολιορκία
και τις διώξεις ενάντια σε κάθε ίχνος δημιουργικότητας,
ευφυίας και λογικής. Απέναντι στην κριτική σκέψη, οι ισχυροί
απαιτούν, αξιώνουν και επιβάλλουν τους φανατισμούς τους.
Ο θάνατος που σπέρνουν, καλλιεργούν και θερίζουν δεν είναι
μόνο φυσικός, αλλά περιλαμβάνει την εξάλειψη της ίδιας της
ανθρώπινης οικουμενικότητας – την νοημοσύνη -, της εξέλιξης
και των επιτευγμάτων της. Αναβιώνουν ή δημιουργούνται νέα
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αποκρυφιστικά, κοσμικά ή μη, ρεύματα, μεταμφιεσμένα σε
κουλτουριάρικες μόδες ή σε ψευδοεπιστήμες ενώ επιχειρείται
η καθυπόταξη των τεχνών και των επιστημών στις πολιτικές
οργανώσεις.
Τέταρτο:
Η πανδημία του Covid 19 έδειξε όχι μόνο την τρωτότητα του
ανθρώπου, αλλά και την απληστία και τη βλακεία των διαφόρων
εθνικών κυβερνήσεων και των υποτιθέμενων αντιπολιτεύσεών
τους. Αγνόησαν τα πλέον στοιχειώδη μέτρα κοινής λογικής,
ποντάροντας διαρκώς στη μικρή διάρκεια της πανδημίας.
Καθώς η προέλαση της πανδημίας αποκτούσε όλο και
μεγαλύτερες διαστάσεις, τα νούμερα άρχισαν να αντικαθιστούν
τραγωδίες. Ο θάνατος μετατράπηκε σε αριθμητικό στοιχείο που
χάνεται καθημερινά εν μέσω σκανδάλων και δηλώσεων, σε έναν
ανατριχιαστικό διαγωνισμό μεταξύ γελοίων εθνικισμών, όπου ο
μέσος όρος των χτυπημάτων και των τερμάτων καθορίζει το
ποια ομάδα, ή Έθνος είναι το καλύτερο ή το χειρότερο.
Όπως περιγράφεται λεπτομερώς σε κάποιο από τα
προηγούμενα κείμενα, στο ζαπατισμό επιλέξαμε την πρόληψη και
την εφαρμογή υγειονομικών μέτρων τα οποία μας συνέστησαν
επιστήμονες που μας καθοδήγησαν και μας πρόσφεραν,
χωρίς δισταγμό, τη βοήθειά τους. Οι ζαπατιστικοί λαοί τους
ευχαριστούμε κι έτσι θελήσαμε να τους το εκφράσουμε. Ύστερα
από 6 μήνες εφαρμογής αυτών των μέτρων (μάσκες ή κάτι
αντίστοιχο, απόσταση μεταξύ των ατόμων, διακοπή της επαφής
με αστικές περιοχές, καραντίνα 15 ημερών για όσους/ες μπορεί
να είχαν έρθει σε επαφή με κρούσματα, συχνό πλύσιμο με
σαπούνι και νερό), θρηνούμε το θάνατο 3 συντρόφων που
παρουσίασαν 2 ή περισσότερα συμπτώματα που σχετίζονται
με τον Covid 19 και είχαν άμεση επαφή με κρούσματα.
Άλλοι 8 σύντροφοι και μια συντρόφισσα, που πέθαναν
το διάστημα αυτό, είχαν παρουσιάσει μόνο ένα από τα
συμπτώματα. Καθώς δεν διαθέτουμε τεστ, υποθέτουμε ότι το
σύνολο των 12 συντρόφων και συντροφισσών πέθαναν από
το λεγόμενο Κορωνοιό (η συμβουλή των επιστημών ήταν να
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θεωρούμε κάθε αναπνευστική δυσκολία ως σύμπτωμα του
Covid 19). Γι’ αυτές τις 12 απουσίες υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Δεν
ευθύνεται ούτε ο 4ος Μετασχηματισμός4, ούτε η αντιπολίτευση,
ούτε οι νεοφιλελεύθεροι, ούτε οι νεοσυντηρητικοί, ούτε οι chairos5 ούτε οι fifís6, ούτε οι συνομωσίες, ούτε οι δολοπλοκίες.
Πιστεύουμε πως έπρεπε να είχαμε ενισχύσει στο έπακρο τα
προληπτικά μέτρα.
Σήμερα, με την απουσία αυτών των 12 συντρόφων/ισσων
να μας βαραίνει, βελτιώνουμε τα μέτρα πρόληψης σε όλες τις
κοινότητες, με τη βοήθεια ΜΚΟ και επιστημόνων που, είτε ατομικά
είτε συλλογικά, μας καθοδηγούν ώστε να αντιμετωπίσουμε
με μεγαλύτερο σθένος μια πιθανή επανεμφάνιση της νόσου.
Δεκάδες χιλιάδες μάσκες (σχεδιασμένες ειδικά για να αποτραπεί
η μόλυνση ατόμων από πιθανό φορέα του ιού, σε χαμηλό
κόστος, επαναχρησιμοποιήσιμες και προσαρμοσμένες στις
συγκεκριμένες συνθήκες) έχουν διανεμηθεί σε όλες τις κοινότητες.
Δεκάδες χιλιάδες επιπλέον κατασκευάζονται στα ραφεία των
ανταρτών/ισσων και στα χωριά. Η μαζική χρήση μασκών, η
καραντίνα δύο εβδομάδων για όσους/ες ενδέχεται να έχουν
μολυνθεί, η απόσταση, το συνεχές πλύσιμο των χεριών και του
προσώπου με σαπούνι και νερό και η αποφυγή, ει δυνατόν
περισσότερο, των μετακινήσεων προς τις πόλεις, είναι μέτρα τα
οποία συστήσαμε ακόμα και στους αδελφούς/ες κομματικούς/
ες, ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση της νόσου και να
διατηρήσουμε την κοινοτική ζωή.
Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατηγική μας θα αναλυθούν
4
Έτσι, αποκαλεί ο πρόεδρος του Μεξικού, Andrés Manuel López Obrador,
το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάζεται ως συνέχεια των τριών
προηγούμενων στην ιστορία της χώρας: της Ανεξαρτησίας, της Μεταρρύθμισης
και της Επανάστασης του 1910.
5
Χαρακτηρισμός που συναντάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
χρησιμοποιείται για να απαξιώσει όσες και όσους αγωνίζονται. Σημαίνει αυτός
που αγωνίζεται και υπερασπίζεται επαναστατικές ιδέες χωρίς όμως να δεσμεύεται
πραγματικά.
6
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. Μεξικανισμός που σημαίνει
αστός, σαλονάτος, συντηρητικός.
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εν ευθέτω χρόνω. Προς το παρόν σας λέμε, με τη ζωή να
πάλλεται στα σώματά μας, ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
μας, (οι οποίες μπορεί να είναι και λανθασμένες), η συλλογική
αντιμετώπιση της απειλής, ως κοινότητα, και όχι ως ατομικό
πρόβλημα, και το γεγονός ότι οι προσπάθειές επικεντρώθηκαν
κυρίως στην πρόληψη, μας επιτρέπει να λέμε, ως ζαπατιστικοί
λαοί, ότι είμαστε εδώ, αντιστεκόμαστε, ζούμε, αγωνιζόμαστε.
Σήμερα, σε όλο τον κόσμο, το μεγάλο κεφάλαιο επιχειρεί
να ξαναβγάλει έξω στους δρόμους τους ανθρώπους, για να
αναλάβουν ξανά το ρόλο τους ως καταναλωτές. Γιατί μόνο
για τα προβλήματα της Αγοράς νοιάζεται: για το τέλμα στην
κατανάλωση εμπορευμάτων.
Πρέπει να ξαναβγούμε στους δρόμους, ναι, αλλά για να
αγωνιστούμε. Γιατί, όπως έχουμε πει και παλιότερα, η ζωή, ο
αγώνας για τη ζωή, δεν είναι ατομικό ζήτημα αλλά συλλογικό.
Τώρα διαπιστώνουμε ότι δεν είναι καν εθνικό, είναι παγκόσμιο.
Έχουμε ακούσει και δει πολλά σχετικά με αυτό, και τα έχουμε
σκεφτεί πολύ. Αλλά όχι μόνο…
Πέμπτο:
Ακούμε και βλέπουμε τις αντιστάσεις και τις εξεγέρσεις που,
ακόμα κι αν σίγησαν ή ξεχάστηκαν, παραμένουν καθοριστικά
ίχνη μιας ανθρωπότητας που αρνείται να ακολουθήσει το
σύστημα στο βιαστικό του βηματισμό προς την κατάρρευση: το
μοιραίο τρένο της προόδου που προχωρά, μεγαλοπρεπές και
αψεγάδιαστο, προς το γκρεμό, με τον μηχανοδηγό να ξεχνά ότι
δεν είναι παρά ένας ακόμα υπάλληλος και να πιστεύει, αφελώς,
ότι αυτός αποφασίζει για την πορεία, ενώ το μόνο που κάνει
είναι να προχωρά εγκλωβισμένος στις ράγες που οδηγούν
στην άβυσσο.
Αντιστάσεις και εξεγέρσεις που, χωρίς να λησμονούν τα
δάκρυα γι’ αυτές/ους που λείπουν, αγωνίζονται με πείσμα για
ό,τι πιο ανατρεπτικό – ποιος να το λεγε –υπάρχει σε αυτούς
τους κόσμους, τους χωρισμένους σε νεοφιλελεύθερους και
νεοσυντηρητικούς: τη ζωή.
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Αντιστάσεις και εξεγέρσεις που αντιλαμβάνονται, η καθεμιά
σύμφωνα με τον τρόπο, το χρόνο και τη γεωγραφία της, ότι
οι λύσεις δεν βρίσκονται στην πίστη στις εθνικές κυβερνήσεις,
δεν γεννιούνται προστατευμένες από σύνορα ούτε φορούν
διαφορετικές σημαίες και γλώσσες.
Αντιστάσεις και εξεγέρσεις που μαθαίνουν σε μας τους, τις,
τουις ζαπατίστας ότι οι λύσεις βρίσκονται κάτω, στα υπόγεια και
στις γωνιές του κόσμου. Όχι στα κυβερνητικά ανάκτορα, ούτε
στα γραφεία των μεγάλων επιχειρήσεων.
Αντιστάσεις και εξεγέρσεις που μας δείχνουν ότι, αν οι από
πάνω γκρεμίζουν τις γέφυρες και κλείνουν τα σύνορα, μένει
να διασχίσουμε τους ποταμούς και τις θάλασσες για να
συναντηθούμε. Ότι η θεραπεία, αν υπάρχει, είναι παγκόσμια, και
έχει το χρώμα της γης, της εργασίας που ζει και πεθαίνει στους
δρόμους και στις γειτονιές, στις θάλασσες και στους ουρανούς,
στα βουνά και στα έγκατά της. Και, όπως το καλαμπόκι των
ιθαγενών, έχει πολλά χρώματα, αποχρώσεις και ήχους.
***
Βλέπουμε και ακούμε όλα αυτά, κι άλλα τόσα. Βλέπουμε και
ακούμε τους εαυτούς μας ως αυτό που είμαστε: ένα νούμερο
που δεν μετράει. Γιατί η ζωή δεν έχει καμία σημασία, δεν πουλά,
δεν αποτελεί είδηση, δεν περιλαμβάνεται στις στατιστικές, δεν
ανταγωνίζεται στις δημοσκοπήσεις, δεν αξιολογείται στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, δεν αντιπροσωπεύει κανένα πολιτικό
κεφάλαιο, κομματική σημαία ή μοντέρνο σκάνδαλο. Ποιος
νοιάζεται αν μια μικρή, πολύ μικρή ομάδα αυτοχθόνων,
ιθαγενών, ζει, δηλαδή, αγωνίζεται;
Γιατί τελικά ζούμε. Παρά τους παραστρατιωτικούς, τις
πανδημίες, τα μεγαπρογράμματα, τα ψέματα, τις συκοφαντίες
και τη λήθη, ζούμε. Δηλαδή, αγωνιζόμαστε.
Κι αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε: να συνεχίσουμε να
αγωνιζόμαστε, δηλαδή, να συνεχίσουμε να ζούμε. Σκεφτόμαστε
ότι, όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε δεχθεί την αδελφική αγκαλιά
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ανθρώπων από τη χώρα μας και τον κόσμο. Σκεφτόμαστε ότι,
αν εδώ η ζωή αντιστέκεται και, ανθίζει, παρά τις όποιες δυσκολίες,
οφείλεται σε αυτούς τους ανθρώπους που αψήφησαν
αποστάσεις, γραφειοκρατικές διαδικασίες, σύνορα, και
πολιτιστικές και γλωσσικές διαφορές. Ευχαριστούμε όλες εκείνες,
εκείνους, εκείνουες – αλλά κυρίως εκείνες -, που προκάλεσαν και
νίκησαν ημερολόγια και γεωγραφίες.
Στα βουνά του νοτιοανατολικού Μεξικού, υπήρχε και θα
συνεχίσει να υπάρχει αυτό το αυτί στις καρδιές μας που ακούει
όλους τους κόσμους της γης. Ο λόγος και πράξη τους ήταν
τροφή για την αντίσταση και την εξέγερση, που δεν είναι παρά η
συνέχεια των αντιστάσεων και των εξεγέρσεων των προγόνων
μας.
Άνθρωποι που βαδίζουν στα μονοπάτια των επιστημών και
των τεχνών, βρήκαν τον τρόπο να μας αγκαλιάσουν και να
μας εμψυχώσουν, ακόμα και από απόσταση. Δημοσιογράφοι,
fifís ή μη, που παλιά αποκάλυπταν, την αθλιότητα και το
θάνατο και πάντα την αξιοπρέπεια και τη ζωή. Άνθρωποι όλων
των επαγγελμάτων και τεχνών βρέθηκαν και συνεχίζουν να
βρίσκονται στο πλευρό μας, κάτι που για μας σημαίνει πάρα
πολλά, ίσως όχι τόσα για εκείνους.
Αυτά σκέφτεται η συλλογική καρδιά μας, και θεωρούμε ότι
ήρθε πλέον ο καιρός, εμείς οι ζαπατίστας να ανταποκριθούμε
στο αυτί, το λόγο και την παρουσία αυτών των κόσμων. Των
κοντινών και των μακρινών, γεωγραφικά.
Έκτο:
Αποφασίσαμε, λοιπόν, ότι:
Ήρθε η στιγμή να χορέψουν ξανά οι καρδιές, αλλά η μουσική
και τα βήματα τους να μην είναι λύπης και παραίτησης.
Διάφορες ζαπατιστικές αντιπροσωπείες από άντρες, γυναίκες
και άλλουες που έχουν το χρώμα της γης μας, θα διασχίσουμε
τον κόσμο, θα βαδίσουμε και θα ταξιδέψουμε μέχρι τα πιο
απομακρυσμένα χώματα, ως τις πιο μακρινές θάλασσες και
ουρανούς, αναζητώντας όχι το διαχωρισμό, την ανωτερότητα,
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τη λοιδορία, ούτε βέβαια τη συγχώρεση και τον οίκτο, αλλά αυτό
που μας κάνει ίσους.
Όχι μόνο την ανθρωπότητα που δίνει ζωή στα διαφορετικά
μας δέρματα, στους διαφορετικούς μας τρόπους, στις διάφορες
γλώσσες και τα χρώματα μας. Αλλά κυρίως το κοινό όνειρο
που, ως είδος, μοιραζόμαστε από τότε που, στην φαινομενικά
μακρινή Αφρική, από την αγκαλιά της πρώτης γυναίκας
αρχίσαμε να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα: την αναζήτηση
της ελευθερίας που ενθάρρυνε εκείνο το πρώτο βήμα… που
συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Πρώτος προορισμός αυτού του πλανητικού ταξιδιού θα είναι
η ευρωπαϊκή ήπειρος.
Θα πλεύσουμε προς την ευρωπαϊκή γη. Θα σαλπάρουμε
από τη μεξικανική γη, τον Απρίλιο του 2021.
Αφού ταξιδέψουμε σε διάφορες γωνιές της Ευρώπης των από
κάτω και αριστερά, θα φτάσουμε στη Μαδρίτη, την ισπανική
πρωτεύουσα, στις 13 Αυγούστου 2021, 500 χρόνια από την
υποτιθέμενη κατάκτηση αυτού που σήμερα είναι το Μεξικό. Και
αμέσως μετά θα συνεχίσουμε το δρόμο μας.
Θα μιλήσουμε στον ισπανικό λαό. Όχι για να τον απειλήσουμε,
να τον μαλώσουμε, να τον προσβάλουμε, ή να απαιτήσουμε.
Όχι για να του ζητήσουμε να μας ζητήσει συγνώμη. Όχι για να
τον υπηρετήσουμε ή να μας υπηρετήσει.
Αλλά για να του πούμε δύο απλά πράγματα:
Πρώτο: Ότι δε μας κατέκτησαν. Ότι συνεχίζουμε να είμαστε σε
αντίσταση και εξέγερση.
Δεύτερο: Ότι δεν έχουν κανένα λόγο να μας ζητούν να τους
συγχωρήσουμε. Ας σταματήσουν πια τα παιχνίδια με το μακρινό
παρελθόν που δικαιολογούν, με δημαγωγία και υποκρισία, τα
σημερινά και εν εξελίξει εγκλήματα: τις δολοφονίες κοινωνικών
αγωνιστών όπως ο αδελφός Samir Flores Soberanes, τις
γενοκτονίες που κρύβονται πίσω από τα μεγαπρογράμματα, που
σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν για να ικανοποιήσουν
69

τον ισχυρό – τον ίδιο που μαστίζει κάθε γωνιά του πλανήτη -, την
οικονομική στήριξη και ατιμωρησία των παραστρατιωτικών, την
εξαγορά συνειδήσεων και αξιοπρεπειών για 30 αργύρια.7

πλευρό των ιθαγενών χωρίς να τους καθοδηγήσουν ή να τους
υποκαταστήσουν. Γι’ αυτούς που ρισκάρουν την ελευθερία και
τη ζωή τους για να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Εμείς οι ζαπατίστας ΔΕΝ θέλουμε να επιστρέψουμε σε αυτό
το παρελθόν, ούτε μόνοι, μόνες, μόνοιες, πόσω δε μάλλον με
όποιον θέλει να σπείρει το ρατσιστικό του μίσος και να θρέψει
τον ξεπερασμένο εθνικισμό του με το υποτιθέμενο μεγαλείο
μιας αυτοκρατορίας, των αζτέκων, που αναπτύχθηκε με το
αίμα των ομοίων τους, και προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι
αυτόχθονες λαοί αυτής της γης ηττηθήκαμε με την πτώση της.

Το 2021 συμπληρώνονται 20 χρόνια από την Πορεία
του Χρώματος της Γης που πραγματοποιήσαμε μαζί με
τους αδελφούς λαούς του Εθνικού Ιθαγενικού Κογκρέσου,
διεκδικώντας μια θέση σε αυτή τη χώρα που σήμερα καταρρέει.

Ούτε το ισπανικό κράτος ούτε η καθολική εκκλησία χρειάζεται
να μας ζητήσουν συγνώμη για τίποτε. Δε θα καλύψουμε τους
απατεώνες που αναρριχώνται πατώντας πάνω στο αίμα μας
και προσπαθούν να κρύψουν ότι τα χέρια τους είναι λερωμένα
με αυτό.
Για ποιο λόγο να μας ζητήσει συγνώμη η Ισπανία; Γιατί
γέννησε έναν Cervantes, έναν José Espronceda, έναν León
Felipe, έναν Federico García Lorca, έναν Manuel Vázquez
Montalbán, έναν Miguel Hernández, έναν Pedro Salinas, έναν
Antonio Machado, έναν Lope de Vega, έναν Bécquer, έναν
Almudena Grandes, τους Panchito Varona, Ana Belén, Sabina, Serrat, Ibáñez, Llach, Amparanoia, Miguel Ríos, Paco de
Lucía, Víctor Manuel, Aute siempre, τους Buñuel, Almodóvar,
Agrado, Saura, Fernán Gómez, Fernando León, Bardem, τους
Dalí, Miró, Goya, Picasso, el Greco και Velázquez; Ή για μια
από τις καλύτερες κριτικές σκέψεις παγκοσμίως, που φέρει την
σφραγίδα του ελευθεριακού «Α»; Ή για τη δημοκρατία, για την
εξορία, για τον αδελφό μάγια Gonzalo Guerrero;
Για ποιο λόγο να μας ζητήσει συγνώμη η καθολική εκκλησία;
Για τον Bartolomé de las Casas, τον Don Samuel Ruiz García,
τον Arturo Lona, τον Sergio Méndez Arceo, την αδελφή Chapis;
Για τους ιερείς, τις αδελφές μοναχές και λαϊκές, που βάδισαν στο
7
Ο Andrés Manuel López Obrador έχει απαιτήσει επανειλημμένως από
το Ισπανικό κράτος και το Βατικανό να απολογηθούν για την κατάκτηση και την
αποικιοκρατία.
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20 χρόνια μετά θα ταξιδέψουμε και θα διασχίσουμε τον
πλανήτη για να του πούμε, ότι αυτός ο κόσμος που υπάρχει
στη συλλογική μας καρδιά, έχει χώρο για όλες, για όλους, για
όλουες. Γιατί απλούστατα αυτός ο κόσμος θα είναι εφικτός
μόνο αν όλες, όλοι, όλοιες, αγωνιστούμε για να τον χτίσουμε.
Οι ζαπατιστικές αντιπροσωπείες θα αποτελούνται στην
πλειοψηφία τους από γυναίκες. Όχι μόνο γιατί αυτές θέλουν να
ανταποδώσουν την αγκαλιά που δέχθηκαν στις προηγούμενες
διεθνείς συναντήσεις, αλλά κυρίως για να ξεκαθαρίσουμε οι
άντρες ζαπατίστας το εξής: είμαστε αυτό που είμαστε, και δεν
είμαστε αυτό που δεν είμαστε, χάρη σε αυτές, εξαιτίας αυτών,
και με αυτές.
Καλούμε το Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο-Ιθαγενικό Συμβούλιο
Διακυβέρνησης να συγκροτήσει μια αντιπροσωπεία για να μας
συνοδεύσει κι έτσι, ο λόγος μας να γίνει πιο πλούσιος για το άλλο
που αγωνίζεται εκεί μακριά. Ειδικότερα καλούμε μια αντιπροσωπεία
των λαών που κρατούν ψηλά το όνομα, την εικόνα και το αίμα του
αδελφού Samir Flores Soberanes ώστε ο πόνος, η οργή, ο αγώνας
και η αντίστασή του να φτάσει ακόμα πιο μακριά.
Καλούμε όσους και όσες
έχουν κλίση, δέσμευση και
ορίζοντα τις τέχνες και τις επιστήμες να συνοδεύσουν, εξ
αποστάσεως, τα ταξίδια και τα βήματά μας, βοηθώντας μας
έτσι να προωθήσουμε την ιδέα ότι, στις τέχνες και στις επιστήμες,
βρίσκεται η δυνατότητα όχι μόνο επιβίωσης της ανθρωπότητας,
αλλά και ενός καινούργιου κόσμου.
Εν κατακλείδι: Φεύγουμε για την Ευρώπη τον Απρίλιο του 2021.
Ημερομηνία και ώρα; Δεν το ξέρουμε… ακόμα.
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***
Συντρόφισσες, σύντροφοι, συντροφόισσες
Αδελφές, αδελφοί και αδελφοίες
Αυτή είναι η δέσμευσή μας:
Απέναντι στα δυνατά τρένα, τα κανό μας.
Απέναντι στους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής
ενέργειας, οι φλογίτσες που εμπιστεύτηκαν οι γυναίκες
ζαπατίστας στις γυναίκες που αγωνίζονται σε όλο τον κόσμο.
Απέναντι στα τείχη και τα σύνορα, η συλλογική μας πλεύση.
Απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο, το κοινό μας χωράφι.
Απέναντι στην καταστροφή του πλανήτη, ένα βουνό που
ταξιδεύει αξημέρωτα.
Είμαστε Ζαπατίστας, φορείς του ιού της αντίστασης και της
εξέγερσης. Και ως τέτοιοι/ες θα πάμε στις 5 ηπείρους.
Αυτά … προς το παρόν.
Από τα βουνά του Νοτιοανατολικού Μεξικού
Στο όνομα των γυναικών, αντρών και άλλων8 ζαπατίστας
Εξεγερμένος Υποδιοικητής Moisés
Μεξικό, Οκτώβριος 2020.

8
Otroas στο κείμενο. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια διαφορετική
σεξουαλική ταυτότητα.
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Μου δίδαξε ο γερο-Αντόνιο πως κάποιος
είναι τόσο μεγάλος όσο ο εχθρός που
διάλεξε να παλέψει, κι ότι κάποιος είναι τόσο
μικρός όσο μεγάλος είναι ο φόβος που τον
διακατέχει.
«Διάλεξε ένα μεγάλο εχθρό, κι αυτό θα σ’
αναγκάσει να μεγαλώσεις για να μπορέσεις να τον αντιμετωπίσεις. Μίκρυνε το
φόβο σου, γιατί, αν μεγαλώσει, εσύ θα
γίνεις μικρός », μου είπε ο γερο-Αντόνιο
ένα βροχερό μαγιάτικο απόγευμα, την ώρα
εκείνη που βασιλεύουν το ταμπάκο και ο
λόγος. Η κυβέρνηση τον τρέμει το λαό του
Μεξικού, γι’ αυτό έχει τόσους στρατιώτες κι
αστυνομικούς.
Έχει ένα φόβο πολύ μεγάλο. Κατά συνέπεια,
η ίδια είναι πολύ μικρή. Εμείς φοβόμαστε τη
λήθη, που πάμε να τη μικρύνουμε με πόνο
και αίμα. Γι’ αυτό είμαστε μεγάλοι.
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