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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Όταν ο Χαράλαμπος Αθανασίου φάσκει και... αντιφάσκει

Και κάπως έτσι χάνεται η... μπάλα με κινδυνολογίες για το προσφυγικό και τον τουρισμό

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 11|03|2016 17:48

Ο κ. Αθανασίου στην προ δύο ημερών τοποθέτησή του για τις επιπτώσεις στον τουρισμό είχε μιλήσει μεταξύ άλλων και
για το κακό που προκαλούν σε επίπεδο εντυπώσεων ξένα μέσα ενημέρωσης, τα οποία έχουν καταστήσει τη Λέσβο «μη
ελκυστικό προορισμό», προβάλλοντας εικόνες φρίκης. Χθες όμως ο κ. Αθανασίου φρόντισε ο ίδιος να δώσει μία
φρικιαστική εντύπωση και για το ίδιο του το νησί, που πασχίζει να δει τι μπορεί να κάνει ενόψει καλοκαιριού και για τη
χώρα, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ μιλά για το φόβο μη μας… μολύνουν κιόλας οι πρόσφυγες! Ο ίδιος, που κατά τα άλλα
συμπάσχει με όλους εκείνους τους επαγγελματίες του τουρισμού που αγωνιούν για τις επιπτώσεις του προσφυγικού το
καλοκαίρι, δίνει μία ακόμα να γίνουν όλα... ίσωμα!

Ο βουλευτής Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου δημοσιοποιεί, μέσω facebook, twitter και φυσικά μέσω των μέσων
ενημέρωσης, τη συνυπογραφή του σε ερώτηση μαζί με άλλους βουλευτές προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό με θέμα
τον κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία από τον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στη χώρα.

Μέσω αυτής ζητά από τον υπουργό να πληροφορηθεί για το σχέδιο δράσης του ΚΕΕΛΠΝΟ για την προστασία της
Δημόσιας Υγείας, αφού -όπως διαπιστώνει ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης μαζί με τους άλλους βουλευτές που
καταθέτουν την επίμαχη ερώτηση- «έχουν διαγνωσθεί περιστατικά λοιμωδών νοσημάτων, ελονοσίας και φυματίωσης σε
μετανάστες που προέρχονται από χώρες στις οποίες ενδημούν τέτοιες ασθένειες, όπως το Αφγανιστάν και το Πακιστάν,
ενώ, με δεδομένη την έξαρση επιδημίας πολιομυελίτιδας στις χώρες αυτές, δεν υπάρχουν στοιχεία για την εμβολιαστική
κάλυψη του εισερχόμενου πληθυσμού. Το γεγονός όμως ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εισερχομένων προέρχονται
από χώρες όπου οι δομές υγειονομικής κάλυψης είτε είναι υποτυπώδεις είτε έχουν καταρρεύσει δημιουργεί εύλογες
ανησυχίες...».

Δε θα μπούμε στον πειρασμό να μιλήσουμε ενδεχομένως για μία ακόμη στοχοποίηση των προσφύγων, που πλέον
αποτελούν τελευταία (στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης) και «υγειονομική απειλή» για την κοινωνία. Αφήνουμε
για το ΣΥΡΙΖΑ να εξαντλήσει το δικό του φτωχό αντίλογο στα θέματα του προσφυγικού και να αντιτείνει απλώς ότι
πρόκειται για μία ακόμη «ρατσιστική» τοποθέτηση.

...και αντιφάσκει! 

Μπορούμε, ωστόσο, να σχολιάσουμε πως η ερώτηση αυτή είναι εντελώς άστοχη -κατά την ταπεινή μας άποψη- για
βουλευτή (ειδικά) της Λέσβου, ο οποίος μάλιστα σε πρόσφατη ερώτησή του είχε εκφράσει τον προβληματισμό του για τον
τουρισμό του νησιού, με σκληρή κριτική στην κυβέρνηση! Ο κ. Αθανασίου στην προ δύο ημερών τοποθέτησή του για τις
επιπτώσεις στον τουρισμό είχε μιλήσει μεταξύ άλλων και για το κακό που προκαλούν σε επίπεδο εντυπώσεων ξένα μέσα
ενημέρωσης, τα οποία έχουν καταστήσει τη Λέσβο «μη ελκυστικό προορισμό», προβάλλοντας εικόνες φρίκης.

Χθες όμως ο κ. Αθανασίου φρόντισε ο ίδιος να δώσει μία φρικιαστική εντύπωση και για το ίδιο του το νησί, που πασχίζει
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Χθες όμως ο κ. Αθανασίου φρόντισε ο ίδιος να δώσει μία φρικιαστική εντύπωση και για το ίδιο του το νησί, που πασχίζει
να δει τι μπορεί να κάνει ενόψει καλοκαιριού και για τη χώρα, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ μιλά για το φόβο μη μας…
μολύνουν κιόλας οι πρόσφυγες! Ο ίδιος, που κατά τα άλλα συμπάσχει με όλους εκείνους τους επαγγελματίες του
τουρισμού που αγωνιούν για τις επιπτώσεις του προσφυγικού το καλοκαίρι, δίνει μία ακόμα να γίνουν όλα... ίσωμα!

Είναι λοιπόν η κυβέρνηση διάτρητη από τους ως τώρα χειρισμούς της σε διάφορα ζητήματα, έχει όμως απέναντί της και
μία αξιωματική αντιπολίτευση που, πασχίζοντας να… φανεί, τελευταία λέει τόσα πολλά που από ένα σημείο και μετά δε
βγάζουν και νόημα, αφού αυτοαναιρούνται. Αν πράγματι λοιπόν η παρέμβαση για τους υγειονομικούς κινδύνους, που
πιθανά να υπάρχουν από τους πρόσφυγες (πέρυσι το καλοκαίρι που δεν υπήρχε καν μηχανισμός διαχείρισης των
προσφύγων ήταν πολλοί περισσότεροι), γινόταν για την ουσία και όχι για τις εντυπώσεις, πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να
μην είχε γίνει δημόσια. Και να μην είχε δημοσιευτεί και στα social media για να έρθουν τα like από την ακροδεξιά δεξαμενή
των χρηστών και αργότερα το ανάθεμα όσων ακόμη σκέφτονταν να έρθουν για διακοπές στη Λέσβο... Ψυχραιμία λοιπόν
(και) στην αντιπολίτευση και περισσότερη νηφαλιότητα στην αντιπολιτευτική κριτική, που πάντως δεν πρέπει να εκπέμπει
κινδυνολογία!
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