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Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά από την εξέγερση του 94, ο αγώνας των Ζαπατίστας 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα, έχοντας περάσει διάφορες καμπές και έχοντας 
ανοίξει μια σειρά από πολιτικά ζητήματα που συνεχώς απασχολούν τους 

αλληλέγγυους και τους αγωνιζόμενους διεθνώς. Κυρίως όμως έχει καταφέρει να 
δημιουργήσει μια εναλλακτική κοινωνική πραγματικότητα για τους ίδιους τους 
εξεγερμένους. Ακριβώς χάρη σε αυτήν την συνέχεια και δυναμική o αγώνας των 
Ζαπατίστας αποτελεί ένα από τα πιο πρωτότυπα και ελπιδοφόρα κινήματα της 
σύγχρονης εποχής. Κάνοντας ορισμένες αναγκαίες για τον ειρμό του κειμένου 
ιστορικές και πολιτικές επισημάνσεις, σε αυτό το κείμενο θα προσπαθήσουμε 
να εστιάσουμε στις χωρικές και ποιοτικές διαστάσεις της εξέγερσης των 
κοινοτήτων των Ζαπατίστας. Πώς και πού ξεκίνησε η εξέγερση, με ποιο τρόπο 
το κίνημα συνδέθηκε με το «έξω», τις άλλες κοινότητες, τις πόλεις, το Μεξικό 
και τον κόσμο, πώς ήρθε σε ρήξη με το κράτος και τα επίσημα κόμματα, και 
πώς σταδιακά οργανώθηκαν οι κοινότητες σε αντίσταση, πώς οικοδομήθηκε 
η αυτονομία τους. Και τελικά τι σήμαινε αυτό για την καθημερινή ζωή των 
εξεγερμένων κατοίκων.

Λίγα για την Τσιάπας και τους Ιθαγενείς. Ιστορικά

Η Τσιάπας είναι μια από τις πολιτείες του Μεξικό, ίσως η πιο υπανάπτυκτη, που 
ταυτόχρονα συγκεντρώνει ένα μεγάλο ποσοστό Ιθαγενών (5 φυλές ινδιάνων, η 
καθεμία με την δική της διάλεκτο).1 Η κάθε φυλή συσπειρώνεται σε συγκεκριμένο 
γεωγραφικό διαμέρισμα, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας. Εξακολουθούν σε 
μεγάλο ποσοστό να κατοικούν σε μικρές αγροτικές κοινότητες διάσπαρτες στα 
υψίπεδα και το δάσος, στο βορειοδυτικό κομμάτι της πολιτείας. Πρόκειται για 
μικρούς και αραιοκατοικημένους  οικισμούς, όπου υποδομές όπως δρόμοι, 
παροχή πόσιμου νερού και ηλεκτρισμού συχνά απουσιάζουν. Προφανώς 
ανά τον κάθε δήμο υπάρχουν και πιο αστικοποιημένα χωριά και πόλεις αλλά 
οι παραπάνω, λιγότερο ή περισσότερο απομονωμένοι χωρικά και κοινωνικά 
οικισμοί, είναι που θα αποτελέσουν τους πυρήνες του ζαπατιστικού αγώνα.2

Σε αυτές τις περιοχές οι Ιθαγενείς απασχολούνται κυρίως σε παραδοσιακές 
καλλιέργειες καλαμποκιού, φασολιών ή καφέ, καλλιέργειες στις οποίες είχαν 
συλλογικά δικαιώματα (με βάση το σύνταγμα του 1917). Οι συλλογικές εκτάσεις 
προφανώς συνυπήρχαν με εκτάσεις μεγαλοκτηματιών, λατινικής καταγωγής ή 
μιγάδες, οι οποίοι και κατείχαν τα πιο εύπορα εδάφη ενώ προσαρτούσαν και 
άλλα μέσω της χρεοκοπίας των υπό χρέος χωρικών ή απλά μέσω της βίας. Οι 
Ιθαγενείς για αιώνες έχουν υποστεί όχι μόνο την ρατσιστική συμπεριφορά των 
εργοδοτών-ακτημόνων αλλά και την βία των λευκών φρουρών, των οπλισμένων 
ομάδων που δημιούργησαν. Έτσι όλο και περισσότεροι Ιθαγενείς αγρότες 
αναγκάζονται να μετακινηθούν σε λιγότερο εύπορες περιοχές και να εξαρτώνται 
από το τι μπορούν να παράξουν, να πουλήσουν και να πληρωθούν παράλληλα 
ως φτηνοί εργάτες, ενώ άλλοι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν προς τα 
μεγάλα αστικά κέντρα του Μεξικό.3 Σε σχέση με άλλες πολιτείες, οι ιθαγενείς 
εδώ έχουν διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητά μέσω των κοινοτήτων 
τους οι οποίες εδώ και καιρό, αποτελούσαν  πυρήνες συλλογικής οργάνωσης 
και αλληλεγγύης ελλείψει όχι μόνο της κρατικής πρόνοιας και  κοινωνικών 
υποδομών αλλά και ως άμυνα απέναντι στις επιθετικές πρακτικές του κράτους 
και του κεφαλαίου (και των αποικιοκρατών-φεουδαρχών παλαιότερα). Ήδη 
πριν την δυναμική εμφάνιση του EZLN (Εθνικοαπελευθερωτικού Ζαπατιστικού 
Στρατού) το 94, οι ιθαγενικές κοινότητες ήταν δραστήριες και κινηματικά ενεργές, 
ενώ παράλληλα υπήρχαν οργανώσεις των Ιθαγενών που επικεντρωνόντουσαν 
στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων των Ιθαγενών από το κράτος και τις τοπικές 
αρχές και κυρίως στην διεκδίκηση γης για συλλογική καλλιέργεια.
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Φτάνοντας στο 1992, η κυβέρνηση του PRI4 αναθεωρεί το άρθρο 27 του 
συντάγματος που καταργεί το συλλογικό δικαίωμα στην γη, τα ejidos, και 
εξατομικεύει την ιδιοκτησία τους, καθιστώντας την έρμαιο της ελεύθερης 
αγοράς. Τα ejidos αποτελούσαν όχι μόνο το βασικό μέσω επιβίωσης για τους 
περισσότερους Ιθαγενείς αλλά και βάση της συλλογικής τους οργάνωσης. Την 
μεταρρύθμιση συνόδεψε ένα «εθνικό πρόγραμμα αλληλεγγύης» (PRONASOL) που 
σκοπό είχε τον εκσυγχρονισμό της υπαίθρου, σε μια προσπάθεια να μετριαστεί 
το κενό από την απουσία του κράτους πρόνοιας και κυρίως να καμφθούν οι 
αντιστάσεις. Στην πράξη το πρόγραμμα αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κατασκευή 
υποδομών  όπως νέες  φυλακές, ενώ η χρηματοδότηση ιδιωτών γινόταν μέσω των 
τοπικών στελεχών του PRI για την πολιτική εξαγορά Ιθαγενών. Μόλις δύο χρόνια 
αργότερα θα υπογραφεί και το Σύμφωνο Ελευθέρου Εμπορίου Βόρειας Αμερικής 
(NAFTA). Η συμφωνία αυτή έχει σαν στόχο την μείωση των τιμών του εισαγομένου 
καλαμποκιού, του βασικού αγροτικού προϊόντος στην Τσιάπας, και την επέλαση 
των πολυεθνικών που σχετίζονται με την αγροτική βιομηχανία. Η εκσυγχρονισμένη 
αγροτική παραγωγή θα ελέγχεται από τους μεγαλοκτηματίες ενώ παράλληλα 
θα δημιουργηθεί ένα κύμα αστικοποίησης φτηνού εργατικού δυναμικού.  Αυτή 
είναι η χρονική στιγμή που θα πυροδοτηθεί η εξέγερση των Ζαπατίστας και των 
αυτόνομων κοινοτήτων.

Οι Ζαπατίστας έκαναν την πρώτη και εντυπωσιακή εμφάνισή τους την 1η 
Γενάρη του 94 (ημέρα εφαρμογής της NAFTA), καταλαμβάνοντας τις πόλεις του 
San Cristobal de las Casas, Las Margaritas, Altamirano και Ocosingo, κέντρα 
των αντίστοιχων δήμων. Η απάντηση του στρατού ήταν άγρια και γρήγορα ο 
στρατός των Ζαπατίστας υποχώρησε από τις πόλεις προς τα υψίπεδα. Ωστόσο 
το γεγονός αυτό έχει ήδη διαταράξει την πολιτικο-οικονομική τάξη της χώρας και 
σύντομα θα προκαλέσει το ενδιαφέρον ολόκληρου του κόσμου. Στις 10 Γενάρη 
μισό εκατομμύριο διαδηλώνουν για την ειρήνη στην πρωτεύουσα του Μεξικό. Το 
πρωτοφανές κίνημα αλληλεγγύης αναγκάζει την  κυβέρνηση να αποδεχτεί την 
κατάπαυση του πυρός και την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στις 2 Μαρτίου 
η πρώτη φάση του διαλόγου καταλήγει σε ένα ντοκουμέντο με 34 κυβερνητικές 
δεσμεύσεις τις ο οποίες ο EZLN  συμφώνησε να φέρει σε διαβούλευση. Ύστερα 
από συνελεύσεις στα χωριά, οι Ζαπατίστας θα απαντήσουν αρνητικά στις 
κυβερνητικές προτάσεις.   Οι εξεγερμένοι μπορεί να είχαν ήδη τραβήξει την προσοχή 
της κυβέρνησης αλλά ακριβώς για αυτό τον λόγο είχαν να αντιμετωπίσουν την 
προσπάθεια περιορισμού της εξέγερσης σε τοπικό επίπεδο. 

Πολύ γρήγορα οι Ζαπατίστας θα καταφέρουν να εκτοπίσουν δεκάδες 
τσιφλικάδες από τους δήμους που ελέγχουν. Περίπου 500.000-700.000 εκτάρια θα 
ανακαταληφθούν όχι μόνο από τους Ζαπατίστας αλλά και από άλλες αγροτικές 
οργανώσεις ή ιδιώτες που επωφεληθήκαν από την φυγή των τσιφλικάδων. Οι 
εκτάσεις που κατέλαβαν οι Ζαπατίστας και μετατράπηκαν σε κοινοτικές κολεκτίβες 
ανέρχονται σε περίπου 250.000 εκτάρια.5 Η έξωση των παλιών ακτημόνων, 
συνοδεύεται από την δημιουργία νέων αυτόνομων κοινοτήτων. Η ένοπλη 
ύπαρξη και οργάνωση του EZLN παρείχε ένα δίκτυ προστασίας απέναντι στις 
παραστρατιωτικές ομάδες και τους μισθοφόρους των ακτημόνων. Αυτή η νέα 
κατάσταση επί της ουσίας αποτελεί και την πρώτη μεγάλη κατάκτηση της εξέγερσης. 
Υπήρξε μια από τα κάτω αναδιανομή γης η οποία παρότι δεν αναγνωρίστηκε ποτέ 
από το κράτος, δεν έχει αμφισβητηθεί συνολικά μέχρι σήμερα.

Παράλληλα όμως ο στρατός δημιουργούσε έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από την 
περιοχή, χτίζοντας νέους δρόμους, στρατιωτικές βάσεις και φυλάκια. Είναι σαφές 
πως ο ΕΖLN θα χρειαστεί να αναζητήσει μη στρατιωτικά μέσα για την υπεράσπιση 
και την συνέχιση της εξέγερσης. Πολύ άμεσα οι Ζαπατίστας θα δώσουν έμφαση 
στην ανάπτυξη σχέσεων με το κίνημα και την κοινή γνώμη σε διάφορα επίπεδα 
και διαφορετικές κλίμακες. Αρχικά δόθηκε προτεραιότητα σε συγκεκριμένες 
εφημερίδες του Μεξικό και φυσικά στον διεθνή τύπο. Ο ΕΖLN θα εκμεταλλευτεί το 

1. βλ. τέλος για βιβλιογραφία. (Οι 
παραπομπές σε βιβλιογραφία 
βρίσκoνται στο τέλος του άρθρου)

2. Για μια κατά προσέγγιση εικόνα 
του πληθυσμού των Ζαπατίστας, 
αν θεωρήσουμε πως μια μικρή 
κοινότητα έχει 200 κατοίκους και 
ότι το 97 κινητοποιήθηκαν 1.111 
εκπρόσωποι των αυτόνομων 
κοινοτήτων, τότε μιλάμε για μια 
τάξη μεγέθους  το λιγότερο 
200.000 Ιθαγενών, μελών των 
αυτόνομων κοινοτήτων, χωρίς να 
υπολογίζουμε στρατευμένους ή 
συμπαθούντες. Στο: the Zapatistas, 
anarchy and ‘Direct democracy’, 
Anarcho-Syndicalist Review #27, 
1999 (http://struggle.ws/andrew/
zap_asr.html) αναφέρει 500.000. 
Ο συνολικός πληθυσμός των 
Ιθαγενών στην Τσιάπας αγγίζει το 
1.000.000. 

3. βλ. τέλος για βιβλιογραφία.

4. Το PRI (Partido Revolucio-
nario Institucional) είναι κόμμα 
της σοσιαλδημοκρατίας που 
βρισκόταν στην κυβέρνηση για 
70 χρόνια. Ταυτόχρονα ήταν 
ο φορέας που υλοποίησε μια 
διεφθαρμένη πολιτική κράτους 
πρόνοιας ή μάλλον κόμματος 
πρόνοιας, μέχρι την σταδιακή 
επέλαση των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών την δεκαετία του 80. (κάτι 
σαν το ΠΑΣΟΚ). Η πολιτική εξαγορά 
ιθαγενικών ομάδων και κοινοτήτων 
εξακολουθεί να συμβαίνει επιλεκτικά 
μέχρι και σήμερα.

5. βλ. τέλος για βιβλιογραφία.

Κατάληψη πόλης από τον ΕΖLN 
το 94

Τσιφλικάς σε ομηρεία
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διαδύκτιο για να δημιουργήσει την δική του σφαίρα δημοσιότητας και επιρροής, 
αρκετά χρόνια μάλιστα πριν μιλήσει κανείς για μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. 
Από τότε μέχρι σήμερα οι Ζαπατίστας θα κατοχυρώσουν την διάδοση του δικού 
τους πολιτικού λόγου και την περιφρούρηση του αγώνα μέσω της δημοσιότητάς 
του. Η δημοσιότητα αυτή σε μεγάλο βαθμό θα προσωποποιηθεί στον υποδιοικητή 
Μάρκος ο οποίος θα γίνει πλέον ο χαρισματικός εκφραστής-σύμβολο του αγώνα 
των Ζαπατίστας, με όποιον φετιχισμό μπορεί να συνοδεύει έναν τέτοιο ρόλο. 

Έχοντας κερδίσει την μάχη της δημοσιότητας, οι Ζαπατίστας θα προσπαθήσουν 
να δημιουργήσουν και πιο άμεσες σχέσεις με τα υπόλοιπα κινήματα. Στην 
πραγματικότητα τα εθνικά ή διεθνή φόρουμ που καλέστηκαν όλα αυτά τα 
χρόνια λειτουργούσαν και σαν ασπίδα ενάντια στην κρατική καταστολή και τις 
παρακρατικές επιθέσεις. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν και ένα άλλο επίπεδο 
πολιτικής παρέμβασης για το οποίο θα επεκταθούμε παρακάτω. 

Κάνοντας μια αφαίρεση, η περίοδος μετά την εξέγερση μέχρι το 2001 αποτελεί μια 
δεύτερη φάση που έπεται της αναδιανομής της γης. Οι Ζαπατίστας θα αγωνιστούν 
για μια θεσμική αναγνώριση από μεριάς του Κράτους του δικαιώματος των Ιθαγενών 
να οργώνονται αυτόνομα σε κοινότητες. Ο αγώνας αυτός συμπυκνώνεται στις 
διαπραγματεύσεις και στην υπογραφή της συνθήκης του Σαν Αντρέας το 1996 
που ωστόσο δεν θα ψηφιστεί ποτέ, ούτε και από την «αριστερή» κυβέρνηση του 
PRD6 το 2001. Αυτή θα είναι και η χρονιά που οι Ζαπατίστας θα οριοθετηθούν 
πλήρως απέναντι στο κράτος. Να σημειώσουμε εδώ πως όλη αυτή η διαδικασία 
διαπραγματεύσεων κάθε άλλο παρά συνεχής ήταν. Οι κυβερνήσεις επί της ουσίας 
εφάρμοζαν μια σχιζοφρενική πολιτική ανάμεσα στην καταστολή και τον «ειρηνικό» 
διάλογο. Στην πραγματικότητα ο διάλογος ήταν πάντα προσχηματικός, εκτός 
και αν μέσω της στρατιωτικής και παρακρατικής τρομοκρατίας κατάφερναν 
μια ταπεινωτική συναίνεση από την μεριά των Ζαπατίστας. Έχουν προηγηθεί οι 
χρονιές 97-98 όπου η προηγούμενη κυβέρνηση, με τις διαπραγματεύσεις να 
έχουν παγώσει επ’ αόριστον, προσπαθεί να  εξουδετερώσει τις βάσεις στήριξης 
των Ζαπατίστας και να διαλύσει τους αυτόνομους δήμους και τις δομές τους με 
στρατιωτικές και παραστρατιωτικές επιδρομές.7 Έτσι το 2001 θα σημάνει το τέλος 
των διαπραγματεύσεων, την παραίτηση των Ζαπατίστας από κάθε είδους θεσμική 
κατοχύρωση και η έμφαση από εκεί και πέρα θα δοθεί στην μονομερή οικοδόμηση 
της αυτονομίας.  Έτσι κι αλλιώς, η συμμετοχή των Ζαπατίστας στον διάλογο 
δεν αποτελούσε ποτέ κάποιου είδους μονόδρομο αλλά μια τακτική, μέρος μιας 
συνολικότερης στρατηγικής.

Το 2003 αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στιγμιότυπα όσον αφορά την 
αυτόνομη οργάνωση των κοινοτήτων.8 Η θέσπιση των Caracoles (caracol 
σημαίνει σαλιγκάρι στα Ισπανικά) και των Συμβουλίων Καλής Διακυβέρνησης θα 
θεμελιώσει εκ νέου την αυτόνομη οργάνωση και ανάπτυξη των κοινοτήτων. Μέσα 
στα επόμενα χρόνια θα γίνει μια τεράστια πρόοδος όσον αφορά στη δημιουργία 
νέων κοινωνικών υποδομών. Οι Ζαπατίστας θα αποκτήσουν το δικό τους σύστημα 
εκπαίδευσης, περίθαλψης και δικαιοσύνης και όλα αυτά μέσω του βαθέματος της 
οργάνωσης των ίδιων των κοινοτήτων και της αναβάθμισης των συλλογικών τους 
δομών και διαδικασιών. Η αυτονομία με πολύ υλικό πλέον τρόπο ανταγωνίζεται 
την παράλληλη κρατική κοινωνική οργάνωση. Η ύπαρξη δυαδικής εξουσίας θα 
αποτυπωθεί και στον ίδιο τον λόγο των Ζαπατίστας. Από την μία είναι η Καλή 
Κυβέρνηση των αυτόνομων κοινοτήτων και από την άλλη η Κακή, η κυβέρνηση 
του κράτους.

Από τότε μέχρι σήμερα ο αγώνας των Ζαπατίστας θα εκφραστεί κυρίως μέσω 
αυτού του ανταγωνισμού. Το ζήτημα επέκτασης και ανάπτυξης της αυτονομίας, 
παράλληλα με το ζήτημα της ηγεμονίας στους Ιθαγενικούς πληθυσμούς. Από 
την μεριά του, το κράτος προσπαθεί από την μία να καταστείλει τις αυτόνομες 
κοινότητες, ή τουλάχιστον να τις περιορίσει, ενώ παράλληλα διεκδικεί έδαφος τόσο 

Γεωγραφική κατανομή της κάθε 
φυλής των Ιθαγενών στην Τσιάπας

6. Το PRD (Partido de la Revo-
lución) προέκυψε το 1989 από 
μέλη διαφωνούντες του PRI 
και άλλα αριστερά κόμματα, 
ως συνασπισμός πολιτικών 
δυνάμεων. Εκπροσωπεί την καθε-
στωτική Αριστερά του Μεξικού.

7. Το Γενάρη του 97 παραστρα-
τιωτικοί δολοφονούν 45 άνδρες και 
γυναίκες και παιδιά στην κοινότητα 
Ακτεάλ.  Λόγω αντίστοιχων επι-
θέσεων εκτοπίζονται από τις 
κοινότητές τους 20.000 κάτοικοι την 
περίοδο 97-98.

8. βλ. τέλος για βιβλιογραφία.
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Δήμοι με παρουσία Ζαπατίστας

Αυτότομοι δήμοι

9. ο.π.

10. ο.π.

11. Η αναφορά στην αυτονομία 
γίνεται περισσότερο με την 
έννοια του προγράμματος παρά 
του πολιτικού ρεύματος. Και η 
περίπτωση των πόλεων δεν αφορά 
μόνο τα όρια του Ζαπατισμού. 
Εξάλλου και σε αυτό το επίπεδο οι 
Ζαπατίστας παρεμβαίνουν πολιτικά 
αλλά και τακτικά σε επίπεδο 
συμμαχιών. Είναι προφανές 
πως η εξατομίκευση που ο 
νεοφιλελεύθερος ολοκληρωτισμός 
προκαλεί στην εργατική τάξη 
στις πόλεις είναι ίσως το βασικό 
παραλυτικό στοιχείο όσον αφορά 
την ταξική πάλη σε όλο τον κόσμο. 
Και σε αυτό το επίπεδο όμως 
σύγχρονα κινήματα και όχι τόσο 
μακριά από τους Ζαπατίστας, 
όπως αυτό της Οαχάκα φαίνεται 
πως κατάφεραν να ξεπεράσουν 
αυτόν ακριβώς τον σκόπελο. Αλλά 
αυτό είναι μια άλλη συζήτηση).

χωρικά όσο και σε επίπεδο πολιτικής ηγεμονίας.  Οι επιθέσεις παρακρατικών 
οργανώσεων  συνδυάζονται με την διεκδίκηση κατειλημμένων, προστατευμένων 
ή γειτονικών στους Ζαπατίστας περιοχών για την προώθηση επενδύσεων 
μεγάλης κλίμακας, ενώ παράλληλα, κρατικά αναπτυξιακά προγράμματα 
προωθούνται με στόχο να εξαρτητοποιήσουν ιθαγενικές ομάδες και κοινότητες 
στον νεοφιλελεύθερο επεκτατισμό.9

*

Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε συνοπτικά στην εξέλιξη των γεγονότων όσο 
και σε ορισμένες στιγμές που συμπυκνώνουν ποιοτικές τομές στην πορεία του 
κινήματος. Οι Ζαπατίστας δημιουργούν μια νέα Ιθαγενική ταυτότητα που βασίζεται 
αφενός στην προϋπάρχουσα κοινοτική οργάνωση των Ιθαγενών, και αφετέρου 
σε ένα άλλο μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας και της παραγωγής, ανεξάρτητα 
και ενάντια στον Νεοφιλελευθερισμό και τις καπιταλιστικές σχέσεις. Ταυτόχρονα 
προωθούν και μια άλλη κουλτούρα όσον αφορά την έμφυλη ισότητα αλλά και 
τον σεβασμό στην διαφορετικότητα των κοινωνικών υποκειμένων. Εδώ το ζήτημα 
που θα μας απασχολήσει είναι με ποιο τρόπο πραγματοποιείται αυτός ο αγώνας. 
Ποια είναι η χωρική και κοινωνική αναφορά του κινήματος και πως παρεμβαίνει 
σε μια σειρά από επίπεδα, από το τοπικό μέχρι το διεθνές. Αυτή είναι ίσως και η 
πιο σημαντική ιδιαιτερότητα του κινήματος των Ζαπατίστας. Ότι κατάφεραν να 
παρέμβουν σε όλες τις κλίμακες του χώρου και τις εξουσίας. 

Η τοπική γείωση των Ζαπατίστας

Κάνοντας μια πρώτη παρατήρηση, ο Ζαπατισμός όπως διαμορφώνεται τα 
πρώτα χρόνια αποτελεί την έκφραση ενός μαζικού αλλά αρκετά οριοθετημένου 
υποκειμένου. Των Ιθαγενών που απασχολούνται στην καλλιέργεια της γης και 
είναι μέλη αγροτικών κοινοτήτων (ejidos) γεγονός που αποτυπώνεται και στην 
γεωγραφική εξάπλωση του κινήματος στις αγροτικές περιοχές των υψιπέδων. 
Ήταν ο αγώνας για κοινοτικό έλεγχο ενάντια στην εξατομικευτική δύναμη της 
αγοράς που αποτέλεσε την βάση για το πρόταγμα της αυτονομίας.10 Αντίθετα 
στις πόλεις οι προλεταριοποιημένοι ιθαγενείς στερούμενοι της κοινοτικής 
συμμετοχής, βρίσκονται σε μια πιο δυσμενή θέση όσον αφορά την κοινωνική 
και πολιτική οργάνωση, τουλάχιστον με βάση το πρόταγμα της αυτονομίας.11 
Έτσι στις πόλεις το κίνημα δεν μπορεί να γειωθεί και να μαζικοποιηθεί με έναν 
αντίστοιχα ολοκληρωμένο τρόπο. Θα δημιουργηθούν όμως βάσεις στήριξης ο 
FZLN (Εθνικοαπελευθερωτικού Ζαπατιστικού Μετώπου), και στην συνέχεια Η Άλλη 
Καμπάνια, που έτσι κι αλλιώς θα αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του ζαπατιστικού 
κινήματος. Τα πολιτικά γεγονότα που θα προκαλέσει η ένοπλη εξέγερση αλλά και 
ότι θα επακολουθήσει από μεριάς των εξεγερμένων, θα έρθουν να κλονίσουν σε 
μεγάλο βαθμό τη στεγανότητα του κινήματος το οποίο διαφέρει πολύ από άλλα 
τοπικά κινήματα διεθνώς. 

Έτσι όσον αφορά στην οικοδόμηση της αυτονομίας των κοινοτήτων παραμένει 
ένα συγκεκριμένο όριο που σχετίζεται με την ύπαρξη αυτού που αναφέραμε ως 
αρκετά οριοθετημένου υποκειμένου που βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή. 
Δεν μπορεί παρά να αφορά συγκεκριμένους τόπους και χωρικά να διαμορφώνεται 
ως ένα ασυνεχές δίκτυο τόπων που σε ένα επίπεδο συνυπάρχουν με τους άλλους 
γειτονικούς τόπους (και τις μη εξεγερμένες κοινότητες) και σε ένα άλλο επίπεδο 
τους ανταγωνίζονται (ως τόποι με άλλη κοινωνική οργάνωση, παραγωγή και 
αναπαραγωγή).  Έτσι πρώτα απ’ όλα προκύπτει το ζήτημα της ηγεμονίας εντός 
μιας συγκεκριμένης περιοχής. Σε ένα δεύτερο επίπεδο όμως προκύπτει η ανάγκη 
υπέρβασης του χάσματος που υπάρχει ανάμεσα στη περιοχή και το έξω, δηλαδή 
ανάμεσα στο τι συμβαίνει κοινωνικά στις εξεγερμένες κοινότητες και τι συμβαίνει 
πέρα από αυτές, στην Τσιάπας, στο Μεξικό και ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτό το 
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επίπεδο είναι που οι Ζαπατίστας έχουν καταφέρει να παρέμβουν, κυρίως μέσω της 
πολιτικής απεύθυνσης του ΕΖLΝ προς τα έξω και των πρωτοβουλιών που έχει πάρει 
όλα αυτά τα χρόνια.

Μια παρένθεση. Οι σχέσεις του ΕΖLN με τις κοινότητες

Ο ΕZLN προϋπήρχε στην παρανομία 10 χρόνια πριν την εξέγερση του 94, ο οποίος 
από μια μικρή αντάρτικη επαναστατική ομάδα, μετατρέπεται σε μαζική πολιτικό-
στρατιωτική οργάνωση. Μέσω της συνωμοτικής στράτευσης μελών ο EZLN σταδιακά 
έφτασε να έχει στρατεύσει ολόκληρες κοινότητες (χωριά) οι οποίες αποτελούσαν 
τις βάσεις στήριξης του. Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια που η αυτονομία μόλις που 
έχει αρχίσει να υφίσταται, ο ΕΖLN (μέσω της Παράνομης Επαναστατικής Ιθαγενικής 
Επιτροπής (CCRI)) είναι ο βασικός συντονιστικός και καθοδηγητικός φορέας για 
την εμβάθυνση των αυτόνομων δομών. Η δημοκρατία των Ζαπατίστας δεν έγκειται 
στην οργάνωση του ΕΖLN που δεν είναι δημοκρατική (ούτε η ίδια ισχυρίζεται κάτι 
τέτοιο) αλλά στο ότι η οργάνωση έχει σαν αρχή να υποτάσσεται στην δημοκρατία 
των κοινοτήτων, και την οποία προσπαθεί να εγγυηθεί («διοικώ υπακούοντας»). 
Προφανώς σε μια τέτοια σχέση κινήματος-πρωτοπορίας ενυπάρχουν αντιφάσεις 
που μόνο στην πράξη και σε ένα βάθος χρόνου μπορούν να επιλυθούν. Το πρόταγμα 
«διοικώ υπακούοντας» θα  μπορούσε να είναι άνευ πραγματικής ουσίας. Αυτό που 
μπορούμε εμείς να πούμε είναι πρώτον, πως όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε σίγουρα 
πρόοδος στον τομέα της δημοκρατίας των αυτόνομων κοινοτήτων, ιδιαίτερα μετά 
το 2003, και δεύτερον, ότι απαρχής και παρά τις όποιες αντιφάσεις, η στράτευση και 
η συμμετοχή των ίδιων των Ζαπατίστας στις κοινωνικές  και πολιτικές διεργασίες των 
κοινοτήτων τους διασφάλιζε (και διασφαλίζει) μια από τα κάτω δυναμική. 

Η εσωτερική οργάνωση των κοινοτήτων

Αναφερθήκαμε ήδη στην γέννηση των Caracoles και των 
Συμβουλίων Καλής διακυβέρνησης. Αυτά θα ορίσουν με έναν σαφή 
τρόπο την οργάνωση των κοινοτήτων σε μια σειρά επίπεδα, από την 
κοινότητα μέχρι τον δήμο και την περιφέρεια και θα εξασφαλίσουν την 
δίκαιη κατανομή και κατασκευή αυτόνομων κοινωνικών υποδομών. 
Η διαδικασία αυτή έγινε σταδιακά με βάση την αναπτυσσόμενη 
δυναμική και ικανότητα των ίδιων των κοινοτήτων. Ο διαχωρισμός 
του ρόλου της Παράνομης Επαναστατικής Ιθαγενικής Επιτροπής 
(CCRI), δηλαδή της κεντρικής διοίκησης που ελεγχόταν από τον EZLN 
θα ενισχύσει την εξουσία των ίδιων των κοινοτήτων μέσω των νέων 
δομών. Αυτές δεν σημαίνουν απλά μια πιο δημοκρατική λειτουργία 
αλλά ένα ολοκληρωμένο συλλογικό μοντέλο λαϊκής εξουσίας και 
οργάνωσης. 

H CCRI παραμένει υπεύθυνη της στρατιωτικής και πολιτικής διοίκησης (σε επίπεδο 
στρατηγικής και συντονισμού) αλλά αποσύρεται από την πολιτική διακυβέρνησης 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Δημιουργήθηκαν έτσι 38 δημοτικά συμβούλια 
και 5 περιφερειακά Συμβούλια Καλής Διακυβέρνησης (Caracoles). Καθώς είναι 
αυτόνομα, το καθένα μπορεί να έχει ιδιαιτερότητες στον τρόπο λειτουργίας και 
εκλογής αντιπροσώπων. Τα Caracoles σαν βασικό στόχο έχουν τον καλύτερο 
συντονισμό μεταξύ των συνελεύσεων των κοινοτήτων και τον καταμερισμό του 
οικονομικού προϋπολογισμού με βάση τις ανάγκες κάθε κοινότητας και την 
προώθηση των κοινωνικών προγραμμάτων. Τα μέλη των συμβουλίων είναι αιρετά 
και ανακλητά και δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη του EZLN.12

Τα συμβούλια διαμεσολαβούν πλέον στα προγράμματα βοηθείας που 
οργανώνουν ΜΚΟ ή αλληλέγγυοι από όλο τον κόσμο, ώστε να υπάρχει 12. βλ. τέλος για βιβλιογραφία.
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13. βλ. τέλος για βιβλιογραφία. ισοκαταμερισμός ανά τις κοινότητες. Τα προηγούμενα χρόνια πριν την 
δημιουργία των Caracoles η κάθε κοινότητα ανάπτυσσε αυτόνομα σχέσεις με 
την έξω βοήθεια με αποτέλεσμα κοινότητες που ήταν χωρικά και κοσμοπολιτικά 
απομονωμένες να έχουν προβλήματα ανάπτυξης. Επίσης, συχνά η εξωτερική 
βοήθεια δεν αντιστοιχούσε στις πραγματικές ανάγκες της κοινότητας. Ακόμα 
πιο σημαντικός είναι ο ρόλος των συμβουλίων στην οργάνωση αυτών που 
πραγματοποιούν οι ίδιοι οι Ζαπατίστας στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
περίθαλψης, της δικαιοσύνης, της παραγωγής και του εμπορίου, των μεταφορών 
και της επικοινωνίας αλλά και της Ζαπατιστικής Αυτόνομης Λαϊκής Τράπεζας και 
της Ζαπατιστικής Αυτόνομης Τράπεζας των Γυναικών. Ta Caracoles έχουν επίσης 
άλλη μια αρμοδιότητα. Αναφέραμε παραπάνω πως η ύπαρξη δυαδικής εξουσίας 
αποτελεί μια πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου 
τα Caracoles χρειάζεται να διαμεσολαβήσουν για την επίλυση διαφορών που 
αφορούν τις αυτόνομες κοινότητες και την επίσημη τοπική αυτοδιοίκηση ή μεταξύ 
κατοίκων των αυτόνομων περιοχών και των επίσημων αρχών (πχ η κατασκευή 
δρόμων ή περιπτώσεις απόδοσης δικαιοσύνης). Τις περισσότερες φορές οι 
επίσημες τοπικές αρχές αναγνωρίζουν τις αυτόνομες αρχές, τουλάχιστον στην 
πράξη, γεγονός που δείχνει το βάθος γείωσης της αυτονομίας στις συγκεκριμένες 
κοινότητες.13

Η Καθημερινή Ζωή

Επιστρέφοντας στην κλίμακα των κοινοτήτων, θα προσπαθήσουμε να δούμε 
πως διαμορφώνονται οι κοινωνικές σχέσεις σε επίπεδο καθημερινότητας. Αυτό 
που σταδιακά αλλάζει ριζικά στις κοινότητες ύστερα από την εξέγερση του 94 
σχετίζεται με την διάσταση της πολιτικής. Στις αυτόνομες κοινότητες οι συνελεύσεις 
δεν αποτελούν απλά μέσον οργάνωσης ενός αγώνα αλλά και μέσον οργάνωσης 
της ίδιας της καθημερινότητας, σε όλα τα επίπεδα. Όμως ισχύει και το αντίστροφο. 
Με αυτούς τους όρους, η συμμετοχή σε μια συνέλευση (και σε ότι άλλο προκύπτει 
ή σχετίζεται άμεσα με αυτήν) αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητας 
τόσο ποσοτικά (χρονική διάρκεια και συχνότητα) όσο και ποιοτικά (η μη μαζική 
συμμετοχή θα αναιρούσε την ίδια την αυτονομία και ταυτόχρονα θα σήμαινε 
την ήττα του κινήματος). Στους αυτόνομους δήμους η κοινότητα ως όρος δεν 
εκφράζει απλά μια χωρική έκταση αλλά έχει και μια χρονική και πολιτική διάσταση. 
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Οι κοινωνικές σχέσεις καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις κοινοτικές 
σχέσεις, δηλαδή από την άμεση δημοκρατία των κοινοτήτων. Για παράδειγμα 
οι καπιταλιστικές σχέσεις αναπαράγονται μόνο στο βαθμό που η κοινότητα 
αναγκαστικά εξαρτάται από το έξω και σχετίζεται με αυτό (πχ χρήμα), ή το έξω 
υπάρχει εντός της (μη Ζαπατίστας κάτοικοι, μικροεπιχειρήσεις). Το σημαντικότερο 
επίτευγμα όσον αφορά την διαδικασία οικοδόμησης της αυτονομίας είναι πως 
κατοχυρώνεται μια άμεσα  διαλεκτική σχέση μεταξύ της ίδιας της καθημερινής 
ζωής και των κοινωνικών σχέσεων (σε αντίθεση με αυτό που έχουμε συνηθίσει στο 
περιβάλλον του καπιταλισμού, δηλαδή οι κοινωνικές σχέσεις να επιβάλλουν ένα 
πλαίσιο και ένα πρότυπο καθημερινότητας). Με αυτήν την έννοια οι αυτόνομες 
κοινότητες αποτελούν ένα δίκτυο μικρών - και 5 μεγαλύτερων - κομμούνων. 

Ο ισχυρισμός αυτός ισχύει ακόμα παραπάνω μετά την δημιουργία των Cara-
coles. Σε ένα καθεστώς ανεξαρτησίας από το κράτος, οι αυτόνομες κοινότητες 
οφείλουν να βασιστούν στις δικές τους δυνάμεις προκειμένου να καλύψουν 
το σύνολο των κοινωνικών αναγκών. Σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων όμως 
αυτό σημαίνει και ένα νέο καταμερισμό εργασίας. Οι ίδιοι οι κάτοικοι συλλογικά  
πρέπει να καλύψουν όχι μόνο το οργανωτικό κενό του κράτους αλλά και την 
απουσία ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (πχ τεχνοκράτες, νομικοί, ιατροί, 
δάσκαλοι κλπ). Υπάρχει έτσι ένας εντυπωσιακός αριθμός αρμοδιοτήτων (car-
go) που μοιράζεται στις βάσεις στήριξης. Για παράδειγμα σε μια μικρή κοινότητα 
150 κατοίκων μπορεί όλοι οι ενήλικοι να αναλαμβάνουν κάποιο πόστο είτε στο 
επίπεδο της κοινότητας (οδηγός, γραμματέας, επιβλέπον παραγωγής κλπ), είτε σε 
δημοτικό ή περιφερειακό επίπεδο ((ως εκλεγμένος αντιπρόσωπος σε συμβούλιο 
ή μέλος κάποιας επιτροπής). Το ίδιο ισχύει και σε μεγαλύτερες κοινότητες για την 
πλειοψηφία του πληθυσμού.14 Έτσι και αλλιώς τα πόστα δεν είναι απαραίτητα 
μόνιμα, λαμβάνονται μέσω εκλογής ή εθελοντικής προσφοράς ενώ η συνέλευση 
της κοινότητας μπορεί να αποφασίσει αν χρειαστεί την ανάκληση κάποιου. Ίσως 
είναι υπερβολικό να μιλήσουμε για έναν άλλον κοινωνικό σχηματισμό και ένα άλλο 
κοινωνικό εποικοδόμημα, ωστόσο σίγουρα μιλάμε για μια άλλη καθημερινότητα 
που πηγάζει από την αγωνιστική στράτευση και την λαϊκή συμμετοχή στην 
κοινοτική αυτοδιαχείριση.

Η αλλαγή στην καθημερινότητα των Ζαπατίστας, κυρίως ως αποτέλεσμα της 
συμμετοχής  των ιδίων στην διαδικασία οικοδόμησης της αυτονομίας γίνεται ορατή 
και στην περίπτωση των γυναικών.15 Ο Επαναστατικός Νόμος των Γυναικών16 
του ΕΖLN μπορεί να όριζε ένα νέο προοδευτικό πλαίσιο για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των Ιθαγενών γυναικών ωστόσο δεν μπορούσε να αναιρέσει με έναν 
γραμμικό τρόπο την χρόνια καταπίεση που αυτές υφίστανται. Αν τα πρώτα χρόνια 
η μόνη επιλογή για να είναι ατομικά ανεξάρτητη μια γυναίκα ήταν η συμμετοχή 
της στον EZLN,17 στην συνέχεια άρχισαν να οργανώνονται τόσο κεντρικά (από 
τα συμβούλια) όσο και από τα κάτω (από τις ίδιες τις γυναίκες) πρωτοβουλίες 
που προωθούσαν την ανεξαρτητοποίηση των γυναικών από την οικογενειακή 
και συζυγική καταπίεση. Μέχρι και σήμερα συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των 
γυναικών που λαμβάνουν μόρφωση, εργάζονται εκτός οικίας, οργανώνουν 

14. βλ. τέλος για βιβλιογραφία.

15. Οι Ιθαγενείς γυναίκες πα-
ραδοσιακά ήταν υπεύθυνες για 
το νοικοκυριό, την προετοιμασία 
του φαγητού και την ανατροφή 
των παιδιών ενώ παράλληλα 
εργάζονται και στα χωράφια 
όταν υπήρχε ανάγκη. Είχαν μια 
ιδιαίτερα εξαρτημένη σχέση 
προς τον πατέρα ή τον σύζυγο 
και ήταν αποκλεισμένες από 
τις συνελεύσεις της κοινότητας. 
Το ποσοστό αναλφαβητισμού 
στις γυναίκες ήταν τεράστιο 
καθώς δεν θεωρούταν σκόπιμο 
να εκπαιδευτούν. «Η θέση τους 
ήταν στο σπίτι» και σε μεγάλο 
βαθμό αυτό είχε ενσωματωθεί και 
από τις ίδιες. Μέχρι και σήμερα 
πολλές γυναίκες Ζαπατίστας που 
θέλουν να αποτελούν ενεργά 
μέλη βρίσκουν εμπόδιο από την 
οικογένεια τους ή τον σύζυγο 
καθώς η αυτόνομη μετακίνηση 
της γυναίκας, ιδιαίτερα εκτός 
οικισμού, θεωρείται προκλητική και 
ένδειξη ανηθικότητας, βλ. τέλος για 
βιβλιογραφία.

16. βλ. τέλος για βιβλιογραφία.

17. Παρά την στρατιωτικοποίηση 
που συνόδευε η συμμετοχή στον 
ΕΖLN, οι νέοι και οι νέες συχνά 
εντασσόντουσαν με μεγάλη προ-
θυμία στην οργάνωση καθώς 
πέραν της επαναστατικής αίγλης 
που προκαλούσε, προσέφερε μια 
πολύτιμη προοδευτική εμπειρία 
μακριά από τον συντηρητισμό και 
την ρουτίνα του χωριού.
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18. βλ. τέλος για βιβλιογραφία. μικρούς συνεταιρισμούς χειροτεχνίας, εμπορίου κτλ, συμμετέχουν σε 
συνελεύσεις, αναλαμβάνουν πόστα, και εκλέγονται αντιπρόσωποι (ενδεικτικά το 
2003 διοικήτριες ήταν το 1/3 των μελών της CCRI, ενώ παλαιότερα το ποσοστό 
αυτό ήταν περίπου 1/8)18.  Αν ακόμα και σήμερα η μέση πραγματικότητα απέχει 
πολύ από μια κατάσταση ισότητας των δύο φύλων, η ύπαρξη ανεξάρτητου 
λόγου και πρωτοβουλιών των γυναικών, όχι εξωτερικά, αλλά στα πλαίσια 
αυτοοργάνωσης της ίδιας της κοινότητας, θεμελιώνουν μια διαδικασία 
επαναπροσδιορισμού της ταυτότητας και του κοινωνικού ρόλου της γυναίκας 
σε μια χειραφετητική κατεύθυνση. 

Τέλος, η εξέγερση και η συνέχιση του αγώνα όλα αυτά τα χρόνια έχει 
δημιουργήσει νέα κέντρα, νέες αφηγήσεις και νέες αναπαραστάσεις. Πέραν του 
προπαγανδιστικού ρόλου του EZLN, η αυτόνομη εκπαίδευση έχει ήδη μπολιάσει 
τις νεότερες γενιές με μια άλλη γνώση που αναφέρεται στην Ιθαγενική παράδοση 
και ιστορία και τους πρόσφατους αγώνες. Τα κέντρα των χωριών έχουν 
μετατοπιστεί από την εκκλησία στον χώρο των συνελεύσεων και των άλλων 
αυτόνομων κοινοτικών δομών. Τα κτίσματα αυτά μπορεί να μην ανταγωνίζονται 
σε πολυτέλεια ή μεγαλοπρέπεια τον «οίκο του Θεού», αλλά κοσμούνται με πολύ 
πιο οικίες τοιχογραφίες όπου αναπαρίστανται τα πρόσωπα των ίδιων των 
εξεγερμένων και των ηρώων τους σε συνδυασμό με  ζωγραφιές από την μυθική και 
λαϊκή παράδοση. Αντίστοιχα κτίρια και χωριά ονοματίζονται  με βάση πρόσωπα 
και στιγμές των κοινωνικών αγώνων. Ο αγώνας έχει δημιουργήσει ακόμα νέα 
έθιμα. Αν και οι Ιθαγενείς είναι εξαιρετικά θρησκευόμενοι, η πρωτοχρονιά έχει 
ταυτιστεί με το ξέσπασμα της εξέγερσης που άλλαξε τις ζωές τους και είναι μέρα 
γιορτής. Αντίστοιχα υπάρχουν και άλλες «επαναστατικές» γιορτές που τιμούν 
στιγμιότυπα του αγώνα των κοινοτήτων ή του μεξικανικού κινήματος, όπως την 
συγκρότηση των caracoles ή την ανεξαρτησία του Μεξικό. Συχνά τέτοιες γιορτές 
αποτελούν αφορμές για πιο εξωστρεφείς εκδηλώσεις προς τους αλληλέγγυους 
αγωνιστές της Χώρας ή του εξωτερικού.

Σχέση κοινοτήτων με το έξω

ΤΤο πρώτο επίπεδο όσον αφορά την έμφαση στον διεθνισμό του κινήματος 
των Ζαπατίστας αφορά την αλληλεγγύη και την υλική και έμπρακτη υποστήριξη 
των κοινοτήτων. Όπως έχουμε αναφέρει, μετά την εξέγερση του 94, η ρήξη με 
το κράτος θα συνεχιστεί με μη στρατιωτικά μέσα, μέσα από την οικοδόμηση 
της αυτονομίας. Η προσπάθεια κάλυψης απέναντι στις στρατιωτικές και 
παραστρατιωτικές επιθέσεις αλλά και η εξασφάλιση πόρων και η οικοδόμηση 
νέων υποδομών θα εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό από ένα τεράστιο κίνημα 
αλληλεγγύης στο Μεξικό και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό περιλαμβάνει 
σωματεία εργαζομένων στο Μεξικό, πρωτοβουλίες υποστήριξης ανά τις πόλεις 
του κόσμου, οργανώσεις υποστήριξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ΜΚΟ, ή 
απλούς εθελοντές. Η διαδικασία υποστήριξης συνήθως πραγματοποιούταν ως 
εξής:  ο κάθε φορέας αναλάμβανε να διεξάγει ένα πρόγραμμα υποστήριξης 
σε μια συγκεκριμένη κοινότητα. Για παράδειγμα η «καμπάνια για ένα σχολείο 
στην Τσιάπας» που έγινε στην Αθήνα το 2000-2004 και που ανέλαβε την 
κατασκευή ενός Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Λειτουργών. Αντίστοιχα 
εθελοντές αλληλέγγυοι που επισκέπτονται την Τσιάπας λειτουργούν ως 
παρατηρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια προσπάθεια πρόληψης 
παραστρατιωτικών επιχειρήσεων. Η διεθνής υποστήριξη περιλαμβάνει ακόμα 
την προώθηση ζαπατιστικών συνεταιριστικών προϊόντων όπως π.χ. βιολογικού 
καφέ μέσω ενός δικτύου οριζόντιου  εναλλακτικού εμπορίου.  Η αλληλεγγύη σε 
αυτές τις περιπτώσεις δεν βασίζεται τόσο σε φιλανθρωπικές προθέσεις όσο 
στην ανάπτυξη υλικών σχέσεων μεταξύ των Ζαπατίστας και ανθρώπων και 
συλλογικοτήτων που αντιλαμβάνονται τον ζαπατιστικό αγώνα ως κομμάτι ενός 
ευρύτερου και κοινού. 
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Σχέσεις με εθνικό και διεθνές κίνημα

Το δεύτερο επίπεδο αφορά τον διεθνισμό με την πιο κλασσική και πολιτική έννοια, 
αλλά και την προσπάθεια ξεπεράσματος των ορίων του ζαπατιστικού αγώνα 
ως τοπικού. Η υπέρβαση της τοπικής οριοθέτησης ενός ζώντος κινήματος 
αφορά αφενός τον πολύ υλικό κίνδυνο της περιθωριοποίησης του και άρα της 
δυνατότητάς του να υπάρχει και να κερδίζει έδαφος. Η άρση του περιορισμού 
αυτού δεν μπορεί παρά να περνά από την πολιτική πάλη πρώτα απ’ όλα στο 
επίπεδο της χώρας αλλά και διεθνώς, και άρα στην δυνατότητα μιας πολιτικής 
συσπείρωσης που αφορά το σύνολο των αγωνιζόμενων υποκειμένων. Με αυτήν 
την έννοια η ύπαρξη και μόνο αυτής της έμπρακτης επιδίωξης από μεριάς των 
Ζαπατίστας είναι που, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, καθιστά το κίνημα τους 
κεντρικής σημασίας για τους κοινωνικούς αγώνες στο Μεξικό, όχι μόνο σε επίπεδο 
πολιτικής επικαιρότητας αλλά ουσίας. Η προσπάθεια αυτή έχει λάβει μορφή 
σε μια σειρά από πρωτοβουλίες του ΕΖLN με την συμμετοχή των αυτόνομων 
κοινοτήτων.19

Όλες οι παραπάνω πρωτοβουλίες δείχνουν την τεράστια επιμονή των Ζαπατίστας 
σε επίπεδο έμπρακτης επικοινωνίας του λόγου τους αλλά και σε μια προσπάθεια 
να επικοινωνήσουν οι ίδιοι με τον υπόλοιπο κόσμο. Τα δύο πρώτα χρόνια οι 
συναντήσεις έχουν σαν κύριο στόχο την νομιμοποίηση του ένοπλου αγώνα και 
των αιτημάτων του σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. Στην συνέχεια οι συναντήσεις 
σχετίζονται πιο άμεσα με την άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση για την τήρηση 
των συμφωνιών του Σαν Αντρέας για τα δικαιώματα των Ιθαγενών, την αναγνώριση 
της αυτονομίας τους και την κατάπαυση της στρατιωτικής καταστολής, μέχρι το 
2001 οπότε και οι Ζαπατίστας θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στην οικοδόμηση 
της αυτονομίας τους και την μονομερή υλοποίησή της. Η ρήξη αυτή συνοδεύεται 
και από την ολική ρήξη με το επίσημο πολιτικό σύστημα. Την δημιουργία των 
Caracoles ακολουθεί η ίδρυση της Άλλης Καμπάνιας, της πιο φιλόδοξης ίσως 
προσπάθειας του EZLN να παρέμβει σε εθνικό επίπεδο.20 Γίνεται προσπάθεια να 
δημιουργηθεί ένα πιο ανοικτό πολιτικό μέτωπο από τα Αριστερά και από τα κάτω, 
με αντικαπιταλιστικό περιεχόμενο και που θέτει σαν στόχο την οικοδόμηση ενός 
εθνικού αριστερού προγράμματος αγώνα και για ένα νέο Σύνταγμα. Και πάλι δεν 
τίθεται θέμα συμμετοχής στις εκλογές ή της συνεργασίας με τα επίσημα κόμματα. 
Ούτε το ζήτημα κατάληψης της εξουσίας. Αν και σε σχέση με το FZLN, η Άλλη 
Καμπάνια ορίζει πιο σαφώς τον ρόλο της, υπάρχει μια κριτική στο ότι παραμένει 
μια πρωτοβουλία που πιο πολύ μοιάζει με οργάνωση παρά με μέτωπο, και 

19. Ο διάλογος του Σαν Κρι-
στόμπαλ, η Δημοκρατική Εθνική 
Συνέλευση (94), η πρώτη Εθνική 
Διαβούλευση για την Ειρήνη, τα 
ειδικά φόρουμ για τα Δικαιώματα 
και την Κουλτούρα των Ιθαγενών 
και την Μεταρύθμιση του Κράτους 
(95), η Παναμαερικανική και 
Διηπειρωτική Συνάντηση για την 
Ανθρωπότητακαι Ενάντια στον 
Νεοφιλελευθερισμό, η δημιουργία 
του Εθνικοαπλευθερωτικού Ζα-
πατιστικού Μετώπου (FZLN), η 
συμμετοχή στην γέννηση του 
Εθνικού Ιθαγενικού Κογκρέσου (96), 
η Εθνική και Διεθνής Διαβούλευση  
για την Αναγνώριση των Ινδιάνικων 
Λαών που συμπεριέλαβε την 
περιοδεία 5000 Ζαπατίστας σε όλη 
την εθνική επικράτεια (97), η πορεία 
του Χρώματος της Γης και το 3ο 
Εθνικό Ιθαγενικό Κογκρέσο (01), 
τα εγκαίνια των Συμβουλίων Καλής 
Διακυβέρνησης (03), η διάλυση του 
FZLN και η δημιουργία της Άλλης 
Καμπάνιας και της ‘Εκτης Διεθνούς 
(06), η Τρίτη Διεθνής Συνάντηση, 
η Συνάντηση Των Ιθαγενών Λαών 
της Αμερικής (07), κ.α. 

20. βλ. τέλος για βιβλιογραφία. 

200.000 κόσμου υποδέχονται τους 
Ζαπατίστας στην κεντρική πλατεία 
Ζοcalo. 2001
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21. ο.π. μάλιστα συγκροτημένη μονομερώς από τον ΕZLN.21 Παράλληλα συναντά ένα 
όριο ακριβώς πάνω στο ζήτημα του πως οριοθετείται απέναντι στην Εξουσία. Ο 
ΕΖLN μπορεί να μην στοχεύει στην κατάληψη της εξουσίας (σε επίπεδο εθνικού 
κράτους) αλλά στις αυτόνομες περιοχές σίγουρα υπάρχει ένας εκτοπισμός της 
επίσημης εξουσίας και η αντικατάστασή της από κάτι άλλο (την αυτονομία). Εδώ 
προκύπτει ένα κενό στο πώς θα διεκδικηθεί ή υλοποιηθεί μια εναλλακτική αριστερή 
πρόταση απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό σε εθνικό επίπεδο καθώς κάτι τέτοιο 
δεν σκιαγραφείται.

Παρά τις όποιες αντιφάσεις της παρέμβασης των Ζαπατίστας σε εθνική και διεθνή 
κλίμακα αξίζει να σημειώσουμε τρία πράγματα. Το ένα έχει να κάνει ένα πιθανό 
συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς της σχετικής αποτυχίας αυτών των 
πρωτοβουλιών να καταλήγουν σε κάτι συγκεκριμένο, πολιτικά ή οργανωτικά. 
Καταρχήν πέραν του αντικειμενικής δυσκολίας ενός τέτοιου εγχειρήματος, 
στις περισσότερες συναντήσεις οι Ζαπατίστας συνειδητά έδιναν έμφαση στην 
επικοινωνία περισσότερο παρά σε μια επιτακτική ανάγκη συντονισμού και 
σύγκλισης (καλώς η κακώς), με εξαίρεση ίσως το FZLN και στην συνέχεια την Άλλη 
καμπάνια. Το δεύτερο είναι πως αυτές οι διαδικασίες διασφάλιζαν μια έμπρακτη 
ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ πολλών και πολύ διαφορετικών 
υποκειμένων, και την έμπρακτη επικοινωνία μεταξύ αγωνιζομένων, διαφόρων 
κινημάτων και των Ζαπατίστας, κάτι που θα μπορούσε κάλλιστα να γίνεται 
εξωτερικά (πχ μέσω ίντερνετ και ανακοινώσεων αλληλεγγύης που ούτως ή άλλως 
συμβαίνει παράλληλα). Τέλος, αναβαθμίζουν την πολιτικοποίηση των ίδιων των 
Ζαπατίστας σε αντίθεση με λογικές τοπικισμού, ή εθνικισμού (κάτι που δεν είναι 
δεδομένο για πολλά άλλα τοπικά κινήματα). Ακόμα περισσότερο εντάσσουν το 
κίνημα σε ένα συνολικότερο πλαίσιο αμφισβήτησης  (βλ. νεοφιλελευθερισμός, 
γυναικείο ζήτημα). Γίνεται αντιληπτό πως η επικοινωνία και ο συντονισμός των 
κινημάτων δεν μπορεί να γίνεται με όρους αθροίσματος οργανωτικών δυνάμεων 
απέναντι σε έναν κοινό αντίπαλο αλλά με όρους πολιτικοποίησης και σύγκλισής  
τους, δημιουργώντας δηλαδή ένα κοινό έδαφος.

Επίλογος

Η εξέγερση των Ζαπατίστας προκαλεί μια τεράστια αίγλη πρώτα και κύρια στους 
ίδιους τους πρωταγωνιστές που δεν σταματούν κάθε πρωτοχρονιά να γιορτάζουν 
την έναρξη του αγώνα. Ταυτόχρονα είχε μια διεθνή απήχηση καθώς την εποχή του 
«τέλους της ιστορίας», αποτέλεσε έναν «φωτεινό φάρο» για τα κινήματα, σε ένα 
σκηνικό που θύμιζε μάχη του Δαβίδ με τον Γολιάθ. Ευτυχώς όμως στην πράξη 
αποδείχθηκε πως τα κινήματα δεν χρειάζονται κάποια θεία πρόνοια ούτε κάποια 
μεταφυσική πίστη για να κερδίσουν μάχες και έδαφος. 

Σήμερα, την περίοδο της παγκόσμιας καπιταλιστικής 
κρίσης, ενός εντεινόμενου νεοφιλελεύθερου ολοκλη-
ρωτισμού αλλά και πολυποίκιλων αναδυόμενων 
αντιστάσεων ανά τον κόσμο, η περίπτωση των 
Ζαπατίστας πράγματι αποτελεί φάρο, όχι ως 
έμπνευση ή ένα παράδειγμα προς μίμηση, αλλά 
ως ένα ξεδίπλωμα κινηματικών επιδίκων. Το κίνημα 
των Ζαπατίστας παρά την γείωσή του σε έναν 
συγκεκριμένο τόπο και σε μια συγκεκριμένη κοινωνική 
κατηγορία, κατάφερε να παρέμβει σε κάθε επίπεδο και 
κλίμακα της εξουσίας (πολιτική, κοινωνική παραγωγή, 
καθημερινότητα, τόπος, έθνος, έθνος-κράτος, κόσμος 
κλπ). Ίσως όχι απόλυτα, αλλά σίγουρα επιδίωξε και 
συνεχίζει να επιδιώκει κάτι τέτοιο. Με αυτήν την έννοια 
ο αγώνας τους το ίδιο εύκολα ή δύσκολα μπορεί 



93

να χαρακτηριστεί ως ένα τοπικό ή ταξικό κίνημα, ως ρεφορμιστικό ή επαναστατικό, 
ως εθνικιστικό ή διεθνιστικό κλπ. Προφανώς δεν ήταν στόχος του κειμένου να 
εξάγει αντίστοιχα συμπεράσματα αλλά αντιθέτως να δημιουργήσει χρήσιμα και 
σύγχρονα ερωτήματα. Συνοψίζοντας προκύπτει κάθε φορά το ερώτημα του πως 
το κάθε επίπεδο και η κάθε χωρική κλίμακα διαπλέκονται και επιδρούν στο κίνημα 
και πως το κίνημα οφείλει να παρεμβαίνει σε καθένα από αυτά ή τουλάχιστον να 
τα αντιλαμβάνεται και να το υπολογίζει ως τέτοια. 

Θα λέγαμε πως τα διάφορα κινήματα δεν υπάρχουν μόνο μέχρι την στιγμή που θα 
υποστούν την ήττα, αλλά υπάρχουν στον βαθμό που πέραν τους βασικού τους 
επιδίκου, αποπειρώνται να ξεπερνούν τα όρια και τις αντιφάσεις τους, σε όλα τα 
επίπεδα και τις κλίμακες. Κάπως έτσι διαμορφώνεται το αν μια ενδεχόμενη ήττα 
αφορά την μάχη ή τον πόλεμο. Κάπως έτσι ένα κίνημα όχι μόνο ισχυροποιείται και 
γίνεται πιο απειλητικό, αλλά διασφαλίζει και μια χρονική συνέχεια. Κάπως έτσι τα 
έχουν καταφέρει στα βουνά της Τσιάπας.

Παραπομπές βιβλιογραφίας

1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
στην Τσιάπας πριν από την εξέγερση υπάρχει μια μπροσούρα 
γραμμένη από τον Μάρκος το 1992 με τίτλο: Chiapas: The 
Southeast in Two Winds.
http://flag.blackened.net/revolt/mexico/ezln/marcos_se_2_
wind.html

3 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
και τους κοινωνικούς αγώνες στο Μεξικό πρίν την εξέγερση 
αλλά και μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για τους Ζαπατίστας 
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