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 Ο Γιώργος δε θέλει το ΝΑΤΟ!

Παρέμβαση Πάλλη και Κατριβάνου ενάντια στη διολίσθηση σε «ακροδεξιές λογικές»!

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 01|03|2016 14:38

Παρέμβαση ενάντια στη στρατιωτικοποίηση του προσφυγικού ζητήματος και τη διολίσθηση σε ακροδεξιές θέσεις -με
φόντο το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο- έκαναν με άρθρο τους στην κυριακάτικη «Αυγή» ο βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος
Πάλλης με τη βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου από τη Β΄ Αθήνας.

Παρέμβαση ενάντια στη στρατιωτικοποίηση του προσφυγικού ζητήματος και τη διολίσθηση σε ακροδεξιές θέσεις -με
φόντο το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο- έκαναν με άρθρο τους στην κυριακάτικη «Αυγή» ο βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος
Πάλλης με τη βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου από τη Β΄ Αθήνας.

Οι δύο βουλευτές με το άρθρο τους μίλησαν όχι μόνο στην πολιτική που ακολουθεί η Ευρώπη, αλλά και η «αριστερή
κυβέρνηση».

«Είναι αστείο να πιστεύουμε ότι τα σκάφη του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν τους διακινητές. Μοιάζει, όπως γράφτηκε, σαν να
χρησιμοποιείς μια βαριοπούλα για να σπάσεις καρύδια... Δεν είναι όμως αστείο, είναι τραγικό: η ανάθεση ρόλου στο ΝΑΤΟ
δείχνει ότι η στρατιωτικοποίηση έχει πάρει το πάνω χέρι στην ευρωπαϊκή πολιτική για το προσφυγικό-μεταναστευτικό,
βάζει το Αιγαίο στο χάρτη του πολέμου της Συρίας, αμφισβητεί τη Συνθήκη της Γενεύης -η οποία προβλέπει ότι ο αιτών
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#Μετανάστες (/article/tag/Μετανάστες),

βάζει το Αιγαίο στο χάρτη του πολέμου της Συρίας, αμφισβητεί τη Συνθήκη της Γενεύης -η οποία προβλέπει ότι ο αιτών
άσυλο δεν είναι “εχθρός” για να τον απωθήσεις, αλλά έχεις υποχρέωση να τον δεχτείς και να του παράσχεις προστασία
εντός των συνόρων σου» αναφέρουν.

«Σήμερα, η Ευρώπη, αντί να αναζητεί βιώσιμες λύσεις, θέλει να μεταφέρει το πρόβλημα εκτός των εδαφών της -άρα και
εκτός των ευθυνών και υποχρεώσεών της: κόβοντας την πρόσβαση σε αυτήν, οχυρώνοντας τα εξωτερικά της σύνορα,
επιδιώκοντας να βαφτίσει την Τουρκία “ασφαλή τρίτη χώρα”» προσθέτουν. 

Να εναντιωθούμε... 
Σε άλλο σημείο της παρέμβασής τους τονίζεται: «Τι κάνουμε; Παρά τη ζοφερή κατάσταση, δε μπορούμε, ως αριστεροί και
αριστερές, να αναλάβουμε ρόλο παρατηρητών. Δεν πρέπει να προσαρμοστούμε σε έναν ρεαλισμό που αποδέχεται τα
πάντα, διολισθαίνοντας τελικά σε ακροδεξιές λογικές. Ούτε ωφελεί ο διαγκωνισμός καταγγελιών, όπου σε ένα τσουβάλι
μπαίνουν η κυβέρνηση, η Ε.Ε., το ΝΑΤΟ και τα πάντα».

Μεταξύ των προτάσεών τους αναφέρουν: «Το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται σε εθνικό, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όμως
αυτό δε συνεπάγεται την αποδοχή των πάντων. Η στάση της Ελλάδας, με την εναντίωσή της στην Αυστρία, αποτελεί εδώ
πολύ καλό παράδειγμα.

Πρέπει να διεκδικήσουμε, τώρα, ασφαλή και ελεγχόμενη δίοδο στον Έβρο, νόμιμη και ασφαλή μεταφορά στα νησιά του
Αιγαίου από την Τουρκία.

Γενικότερα, ασφαλείς διόδους για τους πρόσφυγες και ευρεία μετεγκατάσταση από την Τουρκία, καθώς και ενιαίο
ευρωπαϊκό μηχανισμό ασύλου. Να πούμε όχι στις “επιστροφές” προσφύγων, από όπου κι αν γίνονται. Η Συνθήκη της
Γενεύης δεν είναι κενό γράμμα. Να εναντιωθούμε στη ΝΑΤΟϊκή παρέμβαση».
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«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Hot...Spot Μόριας [PICS-VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Vagelis Kats — Γράψτε τα καλύτερα τα θέματα... οι ίδιοι έβαλαν τη φωτιά και
δεν άφηναν την πυροσβεστική να μπει...και …

Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.
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