
Ζητάμε δικαιοσύνη για τη δολοφονία του δάσκαλου Γκαλεάνο.
Σταματήστε τις επιθέσεις στις ζαπατιστικές κοινότητες.

18-25 Μαΐου Εβδομάδα διεθνούς αλληλεγγύης στους Ζαπατίστας
25 Μαΐου Ημέρα μνήμης του δάσκαλου Γκαλεάνο.

Στις 2 Μαϊου 2014, στην ζαπατιστική περιοχή της La Realidad, στην
Τσιάπας  του  Μεξικού,  η  ομάδα  CIOAC-Histórica   [με  τη  συμμετοχή  του
Πράσινου Οικολογικού Κόμματος και του Κόμματος Εθνικής Δράσης (PAN)],
σχεδίασαν και εκτέλεσαν μία παραστρατιωτική επίθεση σε άοπλους ζαπατίστες
πολίτες. Οι παραστρατιωτικοί κατέστρεψαν το αυτόνομο Ζαπατιστικό σχολείο
και  την  κλινική,  τραυματίζοντας  15  άτομα.  Οι  αδερφοί  και  οι  αδερφές  μας
ζαπατίστας  αφηγούνται  μέσα  από  τα  λόγια  του  Υποδιοικητή  Μάρκος  στη
συνέλευση τους:  “κατά τη διάρκεια  της  επίθεσης ο  Jose  Luis  Solis  Lopez
(Γκαλεάνο), δάσκαλος του Ζαπατιστικού Μικρού Σχολείου,  δεν έπεσε στην
ενέδρα, και τον περικύκλωσαν 15 ή 20 παραστρατιωτικοί (είναι αυτό ακριβώς,
οι  τακτικές  τους  είναι  παραστρατιωτικές).  Ο  σύντροφος  Γκαλεάνο  τους
προκάλεσε να παλέψουν με τα χέρια, χωρίς όπλα. Τον χτυπούσαν ενώ αυτός
ελισσόταν,  αποφεύγοντας  τα  χτυπήματα  και  αφοπλίζοντας  τους  αντιπάλους
του.  Τρεις  πυροβολισμοί  από  κοντινή  απόσταση.  Και  οι  3  όταν  ήταν
περικυκλωμένος, άοπλος αλλά χωρίς να παραδίνεται. Οι δολοφόνοι του αφού
έσυραν 80 μέτρα το σώμα του, το πέταξαν.” 

Τα  κυρίαρχα  μέσα  ενημέρωσης  παραποίησαν  την  επίθεση  στους
Ζαπατίστας παρουσιάζοντας την ως εσωτερική σύγκρουση της κοινότητας, ενώ
στην  πραγματικότητα  πρόκειται  για  το  αποτέλεσμα  μίας  μακροπρόθεσμης
στρατηγικής που προωθεί η Μεξικανική κυβέρνηση ενάντια στην εξέγερση.

Ο δάσκαλος Γκαλεάνο είναι ένας από τους εκατομμύρια ζαπατίστες της
περιοχής της Τσιάπας, που εδώ και 20 χρόνια οικοδομούν μία άλλη κοινωνία,
που  αναδύεται  από  τον  αυτοπροσδιορισμό  των  ιθαγενών,  σε  αυτόνομες
κοινότητες, όπου η εκμετάλλευση, η αδικία, και η καταπίεση από τους “από
πάνω” είναι παρελθόν. Ο Γκαλεάνο μαζί με όλους τους ζαπατίστες και τους
υποστηρικτές της 6ης σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι ένας από τους δασκάλους,
μία από τις δασκάλες μας, που με υπομονή και καρτερικότητα μετέδιδε το φως
της  παγκόσμιας  εξέγερσης  ενάντια  στην  κακή  κυβέρνηση  των  αφεντικών  –
στην οικονομία, την πολιτική, το θέαμα. Δεν είναι ένας από τους “από πάνω”,
είναι ένας από εμάς τους “από κάτω” που χτίζουμε καθημερινά έναν κόσμο
ελευθερίας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας μέσα στην καρδιά του κτήνους του
παγκόσμιου νεοφιλελευθερισμού.

Επομένως  κάθε  επίθεση  στους  αδερφούς  και  τις  αδερφές  μας  είναι
επίθεση σε εμάς, στις ιδέες και στα επιτεύγματα μας. Ο δάσκαλος Γκαλεάνο
είναι  παρόν  και  δεν  ήταν,  γιατί  καμιά  σφαίρα,  κανένας  στρατός,  καμία
κυβέρνηση δεν μπορεί να σκοτώσει κάποιον που έγινε ο ίδιος το μάθημα που
παρέδιδε. 

Εμείς που συμμετέχουμε στην συνέλευση της ελευθεριακής μάθησης, οι
μακρινοί μαθητές και μαθήτριες στον αγώνα της 6ης, που δεν γνωρίσαμε το
πρόσωπο του συντρόφου μας Γκαλεάνο παρά μόνο μέσα από τις αναφορές των
αδερφών μας στη μακρινή Τσιάπας, αναγνωρίζουμε στο όνομα του, το κάλεσμα
των  εκατομμυρίων  εξεγερμένων  για  διαρκή  αγώνα,  αλληλεγγύη  και
δημιουργία, ενάντια στην καταστροφή των ανθρώπων και της Γης μας. 

Δίνουμε την υπόσχεση στον δάσκαλο Γκαλεάνο, τον Δάσκαλο μας, στον
μικρό του γιό, στους αδερφούς και τις αδερφές μας στην Τσιάπας και ολόκληρο
τον  κόσμο,  πως  θα  φροντίσουμε  να  μεταφέρουμε  το  παραδειγματικό  του
μάθημα σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε μικρή γωνιά της ζωής μας, με τις πράξεις
μας  για  τη  δημιουργία  ενός  άλλου  κόσμου,  γεμάτου  από  καρδιές  σαν  του
Γκαλεάνο. 

Συμμετέχουμε στο παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης στις Ζαπατιστικές
κοινότητες, και ζητούμε τη δικαιοσύνη κι όχι την εκδίκηση για τη δολοφονία
του  δασκάλου  μας.Σταματήστε  τον  πόλεμο  στις  ζαπατιστικές  κοινότητες.
Συνεχίζουμε με πείσμα τον αγώνα ενάντια στην αδικία, την καταπίεση και την
εκμετάλλευση  για  έναν  κόσμο  ειρήνης,  ελευθερίας,  δικαιοσύνης  και
δημοκρατίας.

Με πόνο και οργή συνεχίζουμε το δρόμο της αξιοπρέπειας,
το δρόμο του δάσκαλου Γκαλεάνο.

Συνέλευση για την ελευθεριακή μάθηση
Βέροια-Νάουσα-Βαλκάνια, Μάϊος 2014  


