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                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                 
      
      ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ  

 
                  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ “ΤΡΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ” 

 
Η πολιτική της εκποίησης των κοινών αγαθών σε όλο τον κόσμο με 
πρόσχημα την “ανάπτυξη”, έχει αρχίσει, ιδιαίτερα τα  τελευταία 20 χρόνια 

να απειλεί και τα μνημεία της ιστορίας και του πολιτισμού. Κράτη και 
κυβερνήσεις δε διστάζουν να παραχωρούν σημαντικούς αρχαιολογικούς 

χώρους και μνημεία ανεκτίμητης αξίας για φαραωνικές εγκαταστάσεις και 
“επενδύσεις” (εξορυκτικές, τουριστικές, μεγάλα φράγματα κ.α) με 
αποτέλεσμα την απαξίωση, την καταστροφή ή ακόμη και την πλήρη 

εξαφάνισή της πολιτιστικής κληρονομιάς.  Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
είναι η αρχαία πόλη  Χασάνκεϊφ με ιστορία 12.000 ετών, στην περιοχή στη 

Μεσοποταμία,  οι αρχαιότητες υποψήφιες για μνημεία Ουνέσκο, στην 
περιοχή της Ρόσια Μοντάνα, στη Ρουμανία, το σύμπλεγμα των Βουδιστικών 
μοναστηριών στην περιοχή Μες Αϊνάκ στο Αφγανιστάν, αρχαιολογικοί 

χώροι στην Ελλάδα κ.α 
 

Σήμερα, οι ίδιοι και ακόμη μεγαλύτεροι  κίνδυνοι απειλούν  τα μνημεία των 
Μάγιας, στο Νότιο Μεξικό, αφού η νέα κυβέρνηση του Μανουέλο 
Ομπραδόρ, σχεδιάζει εκτός των άλλων καταστροφικών έργων  και  το 

λεγόμενο “Τρένο των Μάγια”. Το έργο αυτό  που, ακόμη και σαν όνομα,  
προσβάλλει την ιστορία και τον πολιτισμό τους, θα προκαλέσει επίσης, 

ανεπανόρθωτες καταστροφές τόσο στο μοναδικό φυσικό τοπίο, όσο και στα 
ιστορικά μνημεία από όπου θα περάσει:  

 
Στην περιοχή Chiapas απειλούνται οι ανεκτίμητης αξίας αρχαιολογικοί 
θησαυροί  (ανάκτορα, ιερά, πυραμίδες, αγάλματα και άλλα από τον 5ο έως 

τον 9ο μΧ αιώνα) σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα των Μάγιας, στην 
περιοχή του Palenque, που βρίσκεται στο κέντρο ενός τροπικού δάσους, με  

τους περίφημους καταρράκτες Agua Azul και Misol Ha,  που απειλούνται 
επίσης. 
 

Αντίστοιχα στη χερσόνησο του Yucatán,  ανάμεσα στις πολιτείες Campeche 
και Quintana Roo, κινδυνεύουν με καταστροφή από το πέρασμα του 

τρένου αφενός το σημαντικό και προστατευόμενα δασικό οικοσύστημα, του 
Calakmul, που είναι το μεγαλύτερο τροπικό δάσος της  Αμερικής μετά από 
αυτό του Αμαζονίου καθώς η ομώνυμη πασίγνωστη αρχαία πόλη των Μάγια 

(6ος-9οςμ.Χ αι) που βρίσκεται στην καρδιά του τροπικού δάσους.  
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Η Σύμπραξη για τα Ιστορικά Μνημεία εκφράζει την αλληλεγγύη της στους 

αγώνες των αυτοχθόνων εναντίον της κατασκευής του “Τραίνου των 
Μάγιας” και ιδιαίτερα  στον αγώνα που κάνουν οι Ζαπατίστας, όχι μόνο να 

προστατεύσουν τα μνημεία και των πολιτισμό τους, αλλά και να τα 
διαχειριστούν οι ίδιοι.  
 

Ενώνουμε τη φωνή μας με τους επιστήμονες τους διανοούμενους και τους 
όλους τους πολίτες του πλανήτη προκειμένου να σταματήσει το 

σχεδιαζόμενο έγκλημα εναντίον των μνημείων των Μάγιας, όπως και όλων 
των μνημείων που κινδυνεύουν σε κάθε γωνιά του κόσμου  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


