
Ανήσυχοι από τις αποσχιστικές τάσεις µέρους της ελίτ της 

Βολιβίας άνθρωποι των γραµµάτων και των τεχνών διακινούν 

αυτή την Έκφραση Αλληλεγγύης στους λαούς της Βολιβίας και 

τον δηµοκρατικά εκλεγµένο Πρόεδρο τους Εβο Μοράλες.  

 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΒΟΛΙΒΙΑ 

ΤΟΥ ΕΒΟ  
 

 

Η διαδικασία των αλλαγών προς όφελος της πλειοψηφίας στη Βολιβία, διατρέχει τον κίνδυνο να 

κατασταλεί βίαια. Η άνοδος στην εξουσία ενός ιθαγενούς προέδρου, εκλεγµένου µε υποστήριξη 

χωρίς προηγούµενο σε αυτή τη χώρα και τα προγράµµατά του κοινής ωφέλειας και επανάκτησης 

των φυσικών πόρων, είχαν από τις πρώτες στιγµές να αντιµετωπίσουν τις συνωµοσίες της 

ολιγαρχίας και την παρέµβαση των ΗΠΑ. 

 

Πρόσφατα, η αύξηση των συνωµοσιών έχει φθάσει στα υψηλότερα επίπεδα. Οι υπονοµευτικές και 

αντισυνταγµατικές ενέργειες µε τις οποίες οι ολιγαρχικές οµάδες σκοπεύουν να διχάσουν το 

Βολιβιανό έθνος, αντικατοπτρίζουν τη ρατσιστική και ελιτίστικη νοοτροπία της οικονοµικής και 

πολιτικής ελίτ  και αποτελούν ένα πολύ επικίνδυνο προηγούµενο, όχι µόνο για την ακεραιότητα της 

χώρας αυτής, αλλά και για αυτήν άλλων χωρών της περιοχής µας. 

 

Η ιστορία δείχνει µε µεγάλη ευγλωττία τις τροµερές συνέπειες που έχουν επιφέρει για την 

ανθρωπότητα, σε όλα τα µέρη, οι διχαστικές και διασπαστικές διαδικασίες, που προκαλούνται και 

υποστηρίζονται από ισχυρά ξένα συµφέροντα. 

 

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, οι κάτωθι υπογράφοντες θέλουµε να εκφράσουµε την 

υποστήριξή µας στην κυβέρνηση του Προέδρου Έβο Μοράλες Αϋµα, στις πολιτικές αλλαγών του 

και στην κυρίαρχη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγµατος του βολιβιανού λαού. Ταυτόχρονα, 

απορρίπτουµε το αποκαλούµενο Θέσπισµα για την Αυτονοµία της Σάντα Κρούζ, λόγω του 

αντισυνταγµατικού του χαρακτήρα και της απόπειρας ενάντια στην ενότητα ενός έθνους της δικής 

µας Αµερικής. Μιας ανεξάρτητης, ελεύθερης  Λατινικής Αµερικής που θα αναπτύσσεται σε όλους 

τους τοµείς προς όφελος των φτωχών και των ταπεινών.  

 

Καλούµε όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους να ενώσουν τη φωνή τους για να 

καταδικάσουµε µε όλες τις δυνατές µεθόδους αυτόν το διχαστικό και αποσταθεροποιητικό ελιγµό, 

σε µια ιστορική στιγµή για τη Λατινική Αµερική.   

 

 

Αν θέλετε να υπογράψετε επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://todosconbolivia.org/ 

 

ή στείλετε µήνυµα στο cabohorquez@gmail.com    ή     yamp@min.cult.cu  

 

http://todosconbolivia.org/

