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Προς: τις γυναίκες που αγωνίζονται σε όλο τον κόσμο.
Από: τις γυναίκες ζαπατίστας.

Αδερφή, συντρόφισσα:
Οι γυναίκες ζαπατίστας, γυναίκες που αγωνιζόμαστε, σε 

χαιρετίζουμε.
Αυτό  που θέλουμε να σου πούμε, να σε ενημερώσουμε 

είναι λίγο στενάχωρο γιατί δεν θα μπορέσουμε να οργα-
νώσουμε το Μάρτη του 2019, εδώ στη ζαπατίστικη γη 
μας, τη Δεύτερη Διεθνή Συνάντηση των Γυναικών που 
Αγωνίζονται.
Μπορεί ήδη να ξέρεις τους λόγους για τους οποίους δεν 

μπορούμε, και αν όχι θα σου τους εξηγήσουμε:
Φαίνεται λοιπόν  ότι οι καινούργιες κακές κυβερνήσεις 

είπαν ήδη καθαρά ότι θα προχωρήσουν στα μεγα-σχέδιά 
τους, σχέδια του μεγάλου κεφαλαίου: στο Τρένο Μάγια, 
στο σχέδιο για τον Ισθμό του Τεουαντεπέκ, στη φύτευ-
ση δέντρων για εμπόριο ξυλείας και φρούτων. Και είπαν 
ακόμα ότι θα επιτρέψουν ορυχεία και μεγάλες εταιρείες 
τροφίμων. Έχουν επιπλέον και το αγροτικό τους σχέδιο 
που μας καταστρέφει σαν ιθαγενείς  λαούς, γιατί μετα-
τρέπει τη γη μας σε εμπόρευμα. Έτσι, με όλα αυτά τα σχέ-
δια, θα ολοκληρώσουν ότι άφησε στη μέση ο Σαλίνας ντε 
Γκορτάρι  τότε που τον σταματήσαμε με την εξέγερσή μας.
Αυτά τα σχέδια είναι σχέδια καταστροφής. Όσο κι αν 

προσπαθούν να το κρύψουν με τα ψέματά τους. Όσες φο-
ρές κι αν πολλαπλασιάσουν τις 30 εκατομμύρια ψήφους 
τους. Η αλήθεια είναι ότι πάνε για όλα εναντίον των ιθα-
γενών λαών. Πάνε για τις κοινότητές μας, για τη γη μας, 
για τα βουνά μας, για τα ποτάμια  μας, για τα ζώα μας, για 
τα φυτά μας ως και για τις πέτρες μας.
Που πάει να πει ότι δεν στρέφονται εναντίον, μονάχα, 

των γυναικών ζαπατίστας αλλά εναντίον όλων των ιθα-
γενών γυναικών. Και ενάντια στους άνδρες βέβαια αλλά 
εδώ,  σα γυναίκες που είμαστε, μιλάμε για τις γυναίκες.
Θέλουν η γη μας, τα εδάφη μας να μην είναι πια για μας 

αλλά να ‘ρχονται τουρίστες να περιηγούνται, να έχουν τα 
μεγάλα ξενοδοχεία τους και τα μεγάλα ρεστοράν τους και 
τις επιχειρήσεις που θα τους προσφέρουν αυτές τις πο-
λυτέλειες.
Θέλουν να μετατρέψουν τα εδάφη μας σε τσιφλίκια που 

θα παράγουν πολυτελή ξυλεία, φρούτα και νερό. Να τα 

μετατρέψουν σε ορυχεία για να βγάζουν χρυσό, ασήμι, 
ουράνιο και όλα τα ορυκτά που υπάρχουν και που τα θέ-
λουν οι καπιταλιστές.
Θέλουν να μετατραπούμε σε δούλες τους, σε υπηρέτριές 

τους, να πουλήσουμε την αξιοπρέπειά μας για λίγα νομί-
σματα το μήνα.
Γιατί αυτοί οι καπιταλιστές και όσοι τους υπακούν από τις 

καινούργιες κακές κυβερνήσεις σκέφτονται ότι αυτό που 
θέλουμε είναι λεφτά.
Δεν μπορούν να καταλάβουν πως εμείς θέλουμε την 

ελευθερία, δεν καταλαβαίνουν ότι το λίγο που έχουμε 
πετύχει το πετύχαμε με αγώνα χωρίς να μας πληρώνει 
κάποιος, χωρίς συνεντεύξεις, χωρίς φωτογραφίες, χω-
ρίς βιβλία, χωρίς δημοψηφίσματα, χωρίς δημοσκοπήσεις, 
χωρίς ψηφοφορίες, χωρίς μουσεία και χωρίς ψέματα.
Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που εκείνοι αποκαλούν 

«πρόοδο» είναι ένα ψέμα,  που δεν μπορεί ούτε καν την 
ασφάλεια των γυναικών να εξασφαλίσει. Στους κόσμους 
τους, προοδευτικούς ή συντηρητικούς, οι γυναίκες εξακο-
λουθούν να δέρνονται, να βιάζονται, να δολοφονούνται.
Πόσες γυναίκες δολοφονήθηκαν σε αυτούς τους προ-

οδευτικούς ή συντηρητικούς κόσμους την ώρα που εσύ 
διαβάζεις αυτές τις γραμμές, συντρόφισσα και αδερφή;
Ίσως το ξέρεις αλλά το λέμε καθαρά και εδώ: στα ζα-

πατίστικα εδάφη δεν έχει δολοφονηθεί ούτε μια γυναίκα 
εδώ και πολλά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά εμάς κατηγορούν 
για οπισθοδρομικές, αδαείς, ασήμαντες.
Ίσως εμείς δεν ξέρουμε ποιος είναι ο καλύτερος φεμινι-

σμός, ίσως δεν ξέρουμε να πούμε “cuerpa”[i] ή να αλλά-
ζουμε τις λέξεις,  ή τι είναι η ισότητα των φύλων ή να προ-
φέρουμε αυτούς τους όρους που έχουν τόσα γράμματα 
που δεν μπορείς να τα μετρήσεις. Και κατά τη γνώμη μας 
ούτε καν είναι ολοκληρωμένο αυτό που λένε για «ισότη-
τα των φύλων», γιατί μιλάνε μόνο για ισότητα γυναικών 
και ανδρών την ώρα που ακόμα και εμείς, που μας λένε 
αδαείς και καθυστερημένες, ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρ-
χουν και εκείνοι που δεν είναι ούτε άντρες ούτε γυναίκες 
και που εμείς τους αποκαλούμε «otroas» (άλλουες). Αυ-
τοίες όμως μπορούν να αυτοαποκαλούνται όπως θέλουν 
και δεν τους ήταν καθόλου εύκολο να κερδίσουν το δι-
καίωμα, να είναι όπως είναι χωρίς να κρύβονται καθότι 
τουις κορόιδευαν, τουις καταδίωκαν, τουις βίαζαν, τουις 
δολοφονούσαν. Θα τους υποχρεώσουμε λοιπόν να είναι 
ή άντρες ή γυναίκες και να διαλέξουν τη μία ή την άλλη 
πλευρά; Αν οι ίδιοι δε θέλουν, άσχημα κάνουν όσοι δεν 
τους σέβονται. Γιατί τότε παραπονιόμαστε που δεν μας 
σέβονται σα γυναίκες εάν εμείς δεν σεβόμαστε αυτούς 
τους ανθρώπους; Αλλά ίσως είναι γιατί μιλάμε γι’ αυτό 
που είδαμε από άλλους κόσμους και δεν έχουμε πολλή 
γνώση αυτών των πραγμάτων.
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Εκείνο όμως που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι αγωνιζόμα-
στε για την ελευθερία μας και τώρα ήρθε η σειρά μας να 
παλέψουμε για να την υπερασπιστούμε. Για να μην υπο-
φέρουν οι κόρες και οι εγγονές μας την ιστορία πόνου 
που έζησαν οι μανάδες και οι γιαγιάδες μας.
Είναι η σειρά μας να αγωνιστούμε για να μην επαναλη-

φθεί η ιστορία που μας θέλει στον κόσμο μόνο για να 
μαγειρεύουμε και να γεννάμε παιδιά, για να τα βλέπουμε 
ύστερα να μεγαλώνουν μέσα στην ταπείνωση, την περι-
φρόνηση και το θάνατο.
Δεν κάναμε την ένοπλη εξέγερση για να γυρίσουμε στα 

ίδια.
Δεν αντιστεκόμαστε 25 χρόνια για να γίνουμε τώρα υπη-

ρέτριες στους τουρίστες, στα αφεντικά και τους επιστάτες 
τους.
Δε θα σταματήσουμε να είμαστε λειτουργοί εκπαίδευ-

σης, υγείας, πολιτισμού, να είμαστε tercias[ii], αντάρ-
τισσες, αρχές, διοικήτριες για να περάσουμε να γίνουμε 
τώρα υπάλληλοι στα ξενοδοχεία και τα ρεστοράν τους, 
υπηρετώντας ξένους για λίγα πέσος. Και ούτε καν μας εν-
διαφέρει αν είναι λίγα ή πολλά τα πέσος, το θέμα είναι ότι 
η αξιοπρέπειά μας δεν έχει τιμή.
Γιατί αυτό θέλουν συντρόφισσα και αδερφή: να μετατρα-

πούμε στην ίδια μας τη γη σε σκλάβες που δέχονται ελε-
ημοσύνες και να τους επιτρέψουμε, ως αντάλλαγμα, να 
καταστρέψουν τις κοινότητες.
Συντρόφισσα και αδερφή:
Όταν έφτασες σε αυτά τα βουνά για τη συνάντηση του 

2018, είδαμε ότι μας κοίταξες με σεβασμό και μερικές 
φορές ίσως με θαυμασμό. Όχι όλες γιατί ξέρουμε ότι ήρ-
θαν και κάποιες για να μας κριτικάρουν, να  μας κοιτάξουν 
περιφρονητικά. Δεν πειράζει, ξέρουμε ότι ο κόσμος είναι 
μεγάλος γεμάτος από διαφορετικές σκέψεις και κάποιες 
καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε όλες τα ίδια 
πράγματα, και άλλες όχι. Το σεβόμαστε αυτό, συντρόφισ-
σα και αδερφή. Εξάλλου δεν ήταν αυτός ο σκοπός της συ-
νάντησης, να δούμε δηλαδή ποια μας δίνει καλή ή κακή 
βαθμολόγηση αλλά για να συναντηθούμε και να γνωρί-
σουμε πώς αγωνιζόμαστε σα γυναίκες.
Δε θέλουμε  λοιπόν τώρα να μας κοιτάξεις με θλίψη ή 

οίκτο, να μας δεις σαν υπηρέτριες που τους δίνουν δια-
ταγές με καλό ή κακό τρόπο. Ή σαν εκείνες με τις οποίες 
παζαρεύετε την τιμή των προϊόντων τους, άλλες φορές 
τις χειροτεχνίες άλλες φορές φρούτα ή λαχανικά, άλλες 
φορές ότι να ‘ναι, έτσι όπως κάνουν οι γυναίκες καπιτα-
λίστριες. Εδώ. Γιατί όταν πάνε στα εμπορικά τους κέντρα 
εκεί δεν παζαρεύουν αλλά πληρώνουν ό,τι ακριβώς τους 
ζητάνε οι καπιταλιστές και είναι και ευχαριστημένες.
ΟΧΙ! αδερφή και συντρόφισσα. Εμείς θα αγωνιστούμε με 

ό,τι έχουμε, με όλες μας τις δυνάμεις ενάντια σε αυτά τα 
μέγα-σχέδια ανάπτυξης. Εάν κατακτήσουν αυτά τα εδάφη 
θα είναι πάνω στο αίμα μας, το αίμα των γυναικών ζαπα-
τίστας.
Έτσι το σκεφτόμαστε και έτσι θα το κάνουμε.
Ίσως αυτές οι νέες κακές κυβερνήσεις σκέφτονται και 

πιστεύουν ότι, σα γυναίκες, γρήγορα θα σκύψουμε το κε-
φάλι και θα υποταχτούμε στο αφεντικό και τους καινούρ-
γιους επιστάτες του γιατί αυτό που ψάχνουμε –σκέφτο-
νται και πιστεύουν- είναι ένα καλό αφεντικό και κάποια 
καλά λεφτά.
Αλλά όχι: αυτό που εμείς θέλουμε είναι η ελευθερία μας 

που κανείς δεν μας τη χάρισε, την κατακτήσαμε με αγώνα 
χύνοντας ακόμα και το αίμα μας.
Πιστεύεις ότι όταν καταφτάσουν οι δυνάμεις των και-

νούργιων κακών κυβερνήσεων, οι παραστρατιωτικοί 
τους, οι εθνοφύλακές τους θα τους δεχτούμε με τιμές, με 
ευγνωμοσύνη και χαρά;
Όχι! Θα τους δεχτούμε με αγώνα και να δούμε εάν έτσι 

μάθουν τι σημαίνει γυναίκα ζαπατίστας, που δεν πουλιέ-
ται, δεν παραδίνεται, δεν ενδίδει.
Εμείς, συντρόφισσα και αδερφή, κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης των γυναικών που αγωνίζονται, προσπαθή-
σαμε να νιώσεις ευχαριστημένη, ασφαλής και χαρούμενη. 
Εδώ έχουμε ένα πάκο από κριτικές που μας άφησες: ότι 
ήταν πολύ σκληρές οι σανίδες-κρεβάτια, ότι το φαγητό 
δεν σου άρεσε, ότι ήταν ακριβό και γιατί το ένα και γιατί 
το άλλο.. Ήδη σου απαντήσαμε για τον τρόπο που δουλέ-
ψαμε και τις κριτικές που δεχθήκαμε.
Αλλά ακόμα και με παράπονα και κριτικές εδώ ήσουν 

ασφαλής συντρόφισσα, χωρίς να σε κοιτάζουν και να σε 
αξιολογούν οι άντρες, καλοί ή κακοί.
Τώρα πια συντρόφισσα δεν υπάρχει ασφάλεια εδώ, γιατί 

ο καπιταλισμός έρχεται για όλα και δεν τον ενδιαφέρει το 
κόστος. Και θα το κάνουν γιατί αισθάνονται ότι υπάρχει 
πολύς κόσμος που τους υποστηρίζει και θα τους χειρο-
κροτήσει σε όσες βαρβαρότητες κι αν προβούν. Θα μας 
επιτεθούν και μετά θα τσεκάρουν τις δημοσκοπήσεις τους 
για να δουν αν τα ποσοστά τους είναι ψηλά. Και θα συνε-
χίσουν έτσι μέχρι να μας τελειώσουν.
Την ώρα που σου γράφουμε αυτές τις γραμμές έχουν 

ήδη αρχίσει οι επιθέσεις των παραστρατιωτικών τους. 
Και είναι οι ίδιοι, εκείνοι που πριν ήταν PRI, μετά του PAN, 
μετά του PRD, μετά του  PVEM και τώρα είναι MORENA.
Έτσι λοιπόν, συντρόφισσες και αδερφές, δεν θα κάνουμε 

εδώ τη Συνάντηση. Εσείς να την κάνετε όμως στους τό-
πους σας, σύμφωνα με τους τρόπους και τους χρόνους 
σας.
Αν και δεν θα παρευρεθούμε, όπως και να ‘χει θα σας 

σκεφτόμαστε.
Συντρόφισσα και αδερφή:
Μη σταματήσεις να αγωνίζεσαι. Ακόμα και αν οι καταρα-

μένοι καπιταλιστές και οι νέες κακές κυβερνήσεις κάνουν 
το δικό τους και μας εξαλείψουν από προσώπου γης, εσύ 
πρέπει να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι στον τόπο σου.
Γιατί έτσι το συμφωνήσαμε στη συνάντηση: ότι θα αγω-

νιστούμε για να μην υπάρχει,  σε οποιαδήποτε γωνιά του 
κόσμου,  ούτε μια γυναίκα που να φοβάται επειδή είναι 
γυναίκα.
Εσένα σου λαχαίνει να αγωνιστείς στον τόπο σου, συ-

ντρόφισσα και αδερφή, και σε μας λαχαίνει εδώ, στη ζα-



πατίστικη γη.
Οι καινούργιες κακές κυβερνήσεις σκέφτονται ότι θα εί-

ναι εύκολο να μας νικήσουν, σκέφτονται πως είμαστε λί-
γες και ότι καμιά δεν μας στηρίζει από εκεί έξω, από τους 
άλλους κόσμους.
Αλλά, συντρόφισσα και αδερφή, ακόμα και μια να μείνει 

από μας, θα πολεμήσει για να υπερασπιστεί την ελευθερία 
μας.
Και δε φοβόμαστε, συντρόφισσα και αδερφή.
Αν δεν φοβηθήκαμε πριν 25 χρόνια που κανείς δεν μας 

έβλεπε, ακόμα λιγότερο τώρα που εσύ μας βλέπεις, όπως 
και να μας βλέπεις.
Συντρόφισσα, αδερφή:
Αφήνουμε στα χέρια σου το μικρό φως που σου χαρί-

σαμε.
Μην το αφήσεις να σβήσει.
Ακόμα και αν το δικό μας φως σβήσει με το αίμα μας, 

ακόμα και αν σβήσει σε κάποιους τόπους, εσύ φρόντισε 
το δικό σου. Μπορεί οι καιροί να ‘ναι τώρα δύσκολοι αλλά 
πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε αυτό που είμαστε. Και 
αυτό που είμαστε είναι γυναίκες που αγωνίζονται.
Αυτά είναι όλα συντρόφισσα και αδερφή. Εν ολίγοις, δεν 

θα κάνουμε τη Συνάντηση δηλαδή, δεν θα μπορέσουμε να 
συμμετέχουμε.
Κι αν εσύ κάνεις τη συνάντηση στο δικό σου κόσμο και 

σε ρωτήσουν πού είναι οι γυναίκες ζαπατίστας, γιατί δεν 
ήρθαν, πες τους την αλήθεια, πες τους πως οι γυναίκες 
ζαπατίστας πολεμάνε στον τόπο τους για την ελευθερία 
τους σα γυναίκες.
Να προσέχεις συντρόφισσα και αδερφή. Ίσως να μην 

μπορέσουμε να ξαναιδωθούμε.
Μπορεί να σου πουν να πάψεις να σκέφτεσαι τις ζαπα-

τίστας γιατί ξόφλησαν πια.  Δεν υπάρχουν πλέον ζαπατί-
στας, θα σου πουν.
Αλλά την ώρα που θα σκέφτεσαι ότι δεν υπάρχουμε πια, 

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

Από τα βουνά του νοτιοανατολικού Μεξικού
Οι Γυναίκες Ζαπατίστας

Φεβρουάριος 2019
____________________________________________

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

[ii] Tercias (compas) ονομάζονται οι συντρόφισσες που 
συγκροτούν τα ζαπατιστικά μέσα ενημέρωσης.

*μετάφραση από Enlace Zapatista*

Μήνυμα αλληλεγγύης στις ζαπατίστας 
και στις γυναίκες που αγωνίζονται σε 

όλον τον κόσμο

Πέρυσι η 8η Μάρτη μας βρήκε στο καρακόλ της Μορέ-
λια στην Τσιάπας του Μεξικό, στην πρώτη συνάντηση 
γυναικών που αγωνίζονται. 
Εμείς εδώ δεν έχουμε γη ούτε καν πέτρες… ή έχουμε 

μόνο τις πέτρες που κρατάμε στα χέρια μας. Όταν φτά-
σαμε εκεί «ζηλέψαμε», σαν παιδιά, την ελευθερία σας. 
Και όταν λέμε ελευθερία, δεν εννοούμε σίγουρα κάτι 
που κερδίζεται και διατηρείται χωρίς ευθύνες και κόπο. 
Μα είναι οι ευθύνες που οι ίδιες ορίζουμε για τους εαυ-
τούς μας, και ο κόπος που οι ίδιες επιλέγουμε να κατα-
βάλουμε. Δεν είναι μόνο λόγια, αλλά ιδέες και πράξεις 
που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες, που μιλούν 
για το σήμερα αλλά και για το αύριο. Είναι η ευθύνη να 
χτίζουμε κοινότητες αντίστασης ώστε να ανατρέψουμε 
τον κόσμο της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης, και 
στα δύσκολα να προσπαθούμε να κρατήσουμε το δρό-
μο του αγώνα ανοιχτό για να πορευτούν οι επόμενοι.
Συντρόφισσες, όταν σας κοιτάξαμε και σας κοιτά-

ζουμε είδαμε αξιοπρέπεια και μαχητικότητα, νιώσαμε 
περηφάνια και συγκίνηση. Από αυτή που σε κάνει να 
θέλεις να είσαι περισσότερα, και να δώσεις πιο πολλά 
για τον συλλογικό αγώνα. Που σε κάνει να βλέπεις κα-
θαρά μπροστά σου αυτό που πάντα πιστεύουμε, ακόμα 
κι όταν δεν φαίνεται τόσο, ότι καμιά και κανένας που 
αγωνίζεται δεν είναι μόνος-η.
Τα νέα που στέλνετε, ότι οι απειλές και η καταστολή 

που αντιμετωπίζει ο αγώνας σας αυξάνονται και εξαι-
τίας δεν μπορείτε να διοργανώσετε φέτος τη 2η συ-
νάντηση των γυναικών που αγωνίζονται, μας στεναχω-
ρούν και μας ανησυχούν. Αλλά γνωρίζουμε αυτό που 
γράφετε, ότι η εξεγερμένη αξιοπρέπεια δεν ξεπουλιέ-
ται και δεν παραδίδεται. Και καμία κυβέρνηση, καμία 
εξουσία, κανένας στρατός και παραστρατιωτικοί δεν 
θα μπορέσουν ποτέ να ξεριζώσουν την αντίσταση, το 
όραμα των ανθρώπων να χτίσουν την αυτονομία τους 
και έναν κόσμο χωρίς αφεντικά και δούλους. Δεν τα 
κατάφεραν στα πάνω από 500 χρόνια κατάκτησης και 
πολέμου στους ιθαγενείς λαούς, δεν τα κατάφεραν στο 
σώμα της ανθρωπότητας παγκόσμια.
Καταλαβαίνουμε τα απειλητικά σύννεφα που πυκνώ-

νουν στα σχέδια της νεοεκλεγείσας αριστερής κυβέρ-
νησης, για την υφαρπαγή της γης, την καπιταλιστική 
επέλαση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων και την 
απόπειρα μετατροπής των ιθαγενών λαών της Τσιάπας 
σε υπηρέτες. Και ότι όλα αυτά τα σχέδια αφανισμού 



το κράτος τα βαφτίζει προοδευτικά, υποσχόμενο ότι η 
εξουσία θα λύσει τα προβλήματα του κόσμου, για να 
εξαπατήσει, να αντλήσει συναίνεση, να εξουδετερώσει 
τις αντιστάσεις.
Στον ελλαδικό χώρο, τα τελευταία χρόνια η επίθεση 

των αφεντικών και η κρατική καταστολή ενορχηστρώ-
νονται από την πολιτική διαχείριση της κυβέρνησης 
συριζα, που ανέβηκε στην εξουσία πουλώντας ελπίδες, 
θέλοντας να καρπωθεί τους κοινωνικούς και ταξικούς 
αγώνες που ξεσπούσαν στους δρόμους, για να επι-
βάλει την οπισθοχώρησή τους. Εφάρμοσε, ακόμα πιο 
αποτελεσματικά, τις πολιτικές φτωχοποίησης και κοι-
νωνικής εξαθλίωσης, συνέχισε την καταστολή όσων 
αγωνίζονται ενώ έσφιξε ακόμα περισσότερο τη μέγγε-
νη γύρω από το λαιμό των καταπιεσμένων και εκμε-
ταλλευόμενων. Στηρίζει τη συστημική βία απέναντι σε 
πρόσφυγες και μετανάστες που πνίγονται στα σύνορα 
ή βρίσκονται έγκλειστοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, 
τη νομιμοποίηση της θεσμικής βίας απέναντι στους 
«αδύναμους», που οδηγεί στον κοινωνικό εκφασισμό 
και τον κανιβαλισμό. Μέσα σε όλα αυτά προσπαθεί να 
συκοφαντήσει και να απονοηματοδοτήσει τους κοινω-
νικούς και ταξικούς αγώνες που αν και σε ύφεση δεν 
σταματούν να αναπτύσσονται. 
Συντρόφισσες, 
όσες και αν είναι οι δυσκολίες ο αγώνας συνεχίζεται 

παντού. Σας υποσχόμαστε ότι τη μικρή φλόγα που μας 
δώσατε την κρατάμε και προσπαθούμε να την εξαπλώ-
σουμε κάθε στιγμή και σε κάθε πεδίο που αγωνιζόμα-
στε: ενάντια στη λεηλασία της φύσης, στις κρατικές και 
παρακρατικές δολοφονίες, ενάντια στον έλεγχο και την 
επιτήρηση, ενάντια στην κρατική καταστολή, ενάντια 
στην επίταση της εκμετάλλευσης στους χώρους εργα-
σίας, ενάντια στον πόλεμο και τον εθνικισμό, ενάντια 
στην πατριαρχία.
Αυτή η φλόγα, ακόμα κι αν υπάρχουν φορές που τρε-

μοπαίζει, δεν μπορεί να σβήσει. Από την Ελλάδα, την 
Τουρκία μέχρι το Μεξικό υπάρχουν γυναίκες και άντρες 
που αγωνίζονται για τη χειραφέτηση και την ελευθε-
ρία. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μικρές φλόγες σε 
ολόκληρο τον κόσμο που τις κρατούν άνθρωποι που 
μπορούν συλλογικά να ανάψουν τις φωτιές που θα κα-
ταστρέψουν το κράτος και τον καπιταλισμό.
Ως αγωνιζόμενες, ως αναρχικές και ως γυναίκες δεν 

έχουμε παρά να σταθούμε αλληλέγγυες η μία στην άλλη 
και όλες μαζί να οργανωθούμε και να αγωνιστούμε απ’ 
άκρη σ’ άκρη σε όλη τη γη μαζί με όλους τους καταπιε-
σμένους αυτού του κόσμου απέναντι στους καθημερι-
νούς μας δυνάστες. Δεν έχουμε παρά να σταθούμε μαζί 
με τα λόγια και τις δράσεις των αγωνιζόμενων γυναι-

κών και να χαιρετίσουμε τους αγώνες τους σε όλη τη 
γη.  Αγωνιζόμαστε για να ανατρέψουμε το σάπιο κόσμο 
της πατριαρχίας, του κράτους και του καπιταλισμού και 
να οικοδομήσουμε στα συντρίμμια του αυτόν της κοι-
νωνικής ισότητας, της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας 
και της δικαιοσύνης, αυτόν της γυναικείας χειραφέτη-
σης, της κοινωνικής αυτοδιεύθυνσης, της αναρχίας και 
του ελευθεριακού κομμουνισμού.

8 ΜΑΡΤΗ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ,
όπως ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
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