
ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΙΑΠΑΣ 

Η ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΝΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΕΣ ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

2 Μαΐου 2014: ένοπλη επίθεση παραστρατιωτικών εναντίον των ζαπατιστικών βάσεων 

στήριξης στην κοινότητα της Ρεαλιδάδ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης δολοφονείται o 

σύντροφος Γκαλεάνο, τραυματίζονται άλλοι 15 ζαπατίστας, καταστρέφεται το αυτόνομο 

νοσοκομείο και σχολείο, καθώς και το αρδευτικό δίκτυο.

30 Ιανουαρίου 2014: ένοπλη επίθεση 300 παραστρατιωτικών εναντίον των ζαπατιστικών 

βάσεων στήριξης της κοινότητας 10 de Abril στην περιοχή της Μορέλια. Από την επίθεση 

6 ζαπατίστας τραυματίζονται οι 3 σοβαρά. Στόχος η υφαρπαγή της γης.

Οι παραπάνω επιθέσεις εντάσσονται στον κεντρικό πολιτικό σχεδιασμό του μεξικανικού 

κράτους που στοχεύει στην καταστολή της Ζαπατιστικής αυτονομίας. Το όνομα του 

σχεδίου: «αντι-εξέγερση» ή αλλιώς «πόλεμος χαμηλής έντασης».

Η διαδικασία γνωστή: έλεγχος των ανακτημένων από τους εξεγερμένους ζαπατίστας 

περιοχών μέσω της τακτικής της εισβολής και του εκτοπισμού από παραστρατιωτικές 

ομάδες η οποία βαφτίζεται «ενδοκοινοτική διένεξη». Η εισβολή νομιμοποιείται από το 

κράτος, το οποίο εμφανίζεται ως «ουδέτερος διαμεσολαβητής για την ειρήνευση», και τα 

κατειλημμένα εδάφη περνούν στην ιδιοκτησία των εισβολέων. Στον πόλεμο αυτό τα ΜΜΕ 

παίζουν κυρίαρχο ρόλο, αφού, με κατασκευασμένα ρεπορτάζ, αναλαμβάνουν να 

συκοφαντήσουν τον αγώνα των ζαπατίστας.

Από το Μεξικό έως την Ελλάδα ο καπιταλισμός καταδικάζει εκατομμύρια ανθρώπους στην 

οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση, καταστρέφει τους φυσικούς πόρους, δημιουργεί 

τεράστιες κοινωνικές αντιθέσεις, διαχέει το φόβο και την απόγνωση, θρέφει τον κοινωνικό 

κανιβαλισμό. Από το Μεξικό έως την Ελλάδα το κράτος και το κεφάλαιο ενωμένο 

καταστέλλει, εξοντώνει, συκοφαντεί τους αγώνες και τους αγωνιστές.

Αναγνωρίζοντας τον εαυτό μας ως κομμάτι αυτού του παγκόσμιου ψηφιδωτού των 

αδιαμεσολάβητων αντιστάσεων και αγώνων, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον 

ζαπατιστικό λαό και ενώνουμε τις φωνές μας για να φτάσουν ως τον σύντροφο Γκαλεάνο, 

φωνές που λένε πως ο αγώνας για έναν κόσμο με ελευθερία, ισότητα, αξιοπρέπεια και 

αλληλεγγύη θα δίνεται παντού και πάντα μέχρι την τελική νίκη…

αλληλέγγυοι /ες από τον αναρχικό, αντιεξουσιαστικό και ελευθεριακό χώρο
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