Σύντροφοι και συντρόφισσες,
Δεχθείτε την αλληλεγγύη μας από μια γωνιά της Αθήνας, στην Ελλάδα.
Σε αυτήν τη γωνιά, εμείς, κάτοικοι της Αθήνας, καλλιεργούμε συλλογικά έναν μπαξέ σε
κατειλημμένη γη για τις συλλογικές κουζίνες των γειτονιών μας. Είναι η γη που οι
δημοτικές και κρατικές αρχές θέλουν να δωρίσουν σε επιχειρήσεις για εμπορικές
δραστηριότητες.
Για τις 18 Μαΐου, μέρα δημοτικών εκλογών στην Ελλάδα, οργανώσαμε μια συζήτηση με
θέμα: “Οι εκλογές δεν αλλάζουν τις συνθήκες της ζωής μας: οι ζαπατίστας κατέλαβαν τη γη
και απόκτησαν γη και ελευθερία ”.
Κάναμε προβολή με αποσπάσματα της ταινίας που οι ζαπατίστας της La Realidad μιλούν
για το πώς χτίζουν την αυτονομία στις κοινότητές τους. Μαθητές και μαθήτριες από το
μικρό σχολείο “Η ελευθερία σύμφωνα με τους/τις Ζαπατίστας” μίλησαν για την εμπειρία
τους στη ζαπατιστική γη.
Μπροστά στα γεγονότα που συνέβησαν στην La Realidad, ενημερώσαμε όλους όσοι
συμμετείχαν στην συζήτηση, για τις επιθέσεις παραστρατιωτικών ενάντια στις ζαπατιστικές
κοινότητες και τη δολοφονία του José Luis Solís López, δάσκαλου Galeano. Μοιραστήκαμε
τον πόνο και την οργή σας διαβάζοντας τον λόγο του EZLN “Ο Πόνος και η Οργή” και
συζητήσαμε για την γη και την ελευθερία, την υπεράσπισή της και πώς μπορούμε να
αγωνιστούμε εδώ.
Όλοι και όλες αποφασίσαμε να εκφράσουμε την οργή και τον πόνο μας για την δολοφονία
του συντρόφου δασκάλου Galeano, σε αυτό το γράμμα.
Από την Ελλάδα σας στέλνουμε την αλληλεγγύη μας.
Ο Galeano ζει!
Να σταματήσει ο πόλεμος ενάντια στις αυτόνομες ζαπατιστικές κοινότητες!
Στηρίζουμε τον αγώνα των Ζαπατίστας για γη και ελευθερία!
Από τη συλλογικότητα “Μπαξές” Αθήνα, Ελλάδα http://mpaxes.squat.gr/

Compañeros y compañeras,
Aceptan nuestra solidaridad desde un rincón de Atenas, Grecia.
En este rincón, nosotros, habitantes de Atenas, cultivamos un huerto colectivo en tierra
ocupada para las cocinas colectivas de nuestros barrios. Es la tierra que los autoridades
municipales y estatales quieren entregar a las empresas para actividades comerciales.
Para el día 18 de mayo, el día de las elecciones locales en Grecia, hemos organizado una
discusión sobre: “ Las elecciones no cambian las condiciones de nuestra vida: l@s zapatistas
recuperaron la tierra y adquirieron tierra y libertad”.
Hicimos una proyección con fragmentos de la película que l@s zapatistas desde La Realidad
hablan de cómo construir la autonomía a sus comunidades. Alumnos y alumnas de la
escuelita “La libertad según l@s zapatistas” hablaron de su experiencia en las tierras
zapatistas.
Ante los hechos que tuvieron lugar en La Realidad, informamos a los que participaron a la
discusión, sobre las agresiones paramilitares contra las comunidades zapatistas y el
asesinato del José Luis Solís López, maestro Galeano. Compartimos tu dolor y rabia
leyendo en los volantes la palabra del EZLN “El dolor y la rabia” y discutimos de la tierra y
libertad y su defensa y cómo podemos luchar aquí.
Todos y todas hemos decidido expresar nuestra rabia y dolor por el asesinato del
compañero maestro Galeano, en esta carta.
Desde Grecia les mandamos nuestra solidaridad
¡Galeano Vive!
¡Alto a la guerra contra las comunidades autónomas zapatistas!
Apoyamos la lucha zapatista por la tierra y libertad
Colectivo “Mpaxes” desde Atenas, Grecia http://mpaxes.squat.gr/

