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Xαιρετισμός Δημ. Δεσύλλα - ΑΝΤΑΡΣΥΑ, σε εκδήλωση για τα 47 χρόνια του
Δημοκρατικού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης
(Εργατικό Κέντρο Αθήνας, 9/3/2016)
Εκ μέρους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, φέρνω θερμό, συντροφικό χαιρετισμό στο Δημοκρατικό Μέτωπο για την
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, στην 47η επέτειό σας, στον ηρωικό αγώνα σας. Χαιρετισμό στον
πολύχρονο αγώνα όλου του λαού της Παλαιστίνης, για να αποκτήσει τη δική του ανεξάρτητη,
λεύτερη και δημοκρατική Πατρίδα, στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την
Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αγώνα δίκαιο ενάντια στην κατοχή και τους εποικισμούς του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ και στην ιμπεριαλιστική πολιτική του «διαίρει και βασίλευε» των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ,
ΕΕ.
Ως ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη χώρα μας, αντιπαλεύουμε την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που
προωθεί το αντιδραστικό πολιτικό τρίγωνο Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ. Πολιτική τυχοδιωκτική,
που στρέφεται ενάντια στα δικαιώματα του Παλαιστινιακού αλλά και του Ελληνικού λαού, στρέφεται
συνολικά ενάντια στην ειρήνη στην ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου.
Υποστηρίζουμε την κοινή διεθνιστική πάλη των λαών της περιοχής μας, για το σταμάτημα
του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Συρία, την πάλη ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις ΗΠΑ,
ΝΑΤΟ, ΕΕ, Ρωσίας, ενάντια στους τυχοδιωκτισμούς Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας, ενάντια στους
δολοφόνους ισλαμοφασίστες του ISIS. Στηρίζουμε ολόθερμα τον αγώνα για αυτοδιάθεση,
δημοκρατική και κοινωνική πρόοδο του Συριακού, Κουρδικού και Παλαιστινιακού λαού, όλων των
λαών της περιοχής για δίκαιη και σταθερή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, στη Μεσόγειο, στην Αφρική.
Εσείς έχετε μεγάλη πείρα από τους ξεριζωμούς και τις ολέθριες συνέπειές τους. Ζούμε
σήμερα ένα νέο δράμα, με τον ξεριζωμό εκατομμυρίων προσφύγων και μεταναστών. Ως
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, εκφράζουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας σε όλους - χωρίς εξαίρεση - τους πρόσφυγες
και οικονομικούς μετανάστες. Παλεύουμε για ανοιχτά σύνορα, ελεύθερη και ασφαλή διακίνησή
τους, άσυλο, νομιμοποίηση, πλήρη και ίσα δικαιώματα, ιθαγένεια στα παιδιά τους. Να πέσουν τώρα
οι ρατσιστικοί φράχτες στον Έβρο, στην Ειδομένη, όλα τα νέα «Νταχάου» της ΕΕ. Όχι στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, στον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον φασισμό. Έξω το
ΝΑΤΟ και η Φρόντεξ από το Αιγαίο. Κατάργηση των συνθηκών του Δουβλίνου, της Φρόντεξ, του
Ευρωστρατού και των δυνάμεων ταχείας επέμβασης. Καμία νέα βάση ή επέκτασή της, κλείσιμο όλων
των βάσεων. Έξω τώρα η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ισοτιμία στις διεθνείς σχέσεις.
Με αυτό το πολιτικό σκεπτικό, καλούμε στο δυνάμωμα της κοινής διεθνιστικής πάλης, στην
ανάπτυξη ενός πλατιού και μαχητικού αντιϊμπεριαλιστικού - αντιπολεμικού - αντιρατσιστικού
- δημοκρατικού κινήματος των εργαζομένων και των λαών της περιοχής μας.
Αθήνα, 9/3/2016, Δημήτρης Δεσύλλας, μέλος του Π.Σ.Ο. της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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