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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 «Αδιαπραγμάτευτη θέση μου η αποσυμφόρηση και μόνο»

Ο βουλευτής Λέσβου Χαρ. Αθανασίου παίρνει σαφείς αποστάσεις από τις όποιες παρανοήσεις πιθανά
προκύπτουν από τα συμφωνηθέντα στο Μαξίμου…

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 17|10|2016 13:50

Επιχειρώντας να πάρει σαφείς αποστάσεις από την όποια παρανόηση προκύπτει από την επόμενη ημέρα της σύσκεψης
στο Μαξίμου στη Λέσβο και να διευκρινίσει, για να αποφευχθούν παρερμηνείες και στο… άμεσο μέλλον από το
περιεχόμενο του περίφημου κειμένου «των επτά σημείων», ο βουλευτής Λέσβου της Ν.Δ. Χαράλαμπος Αθανασίου
τοποθετείται για μια ακόμη φορά.

Επιχειρώντας να πάρει σαφείς αποστάσεις από την όποια παρανόηση προκύπτει από την επόμενη ημέρα της σύσκεψης
στο Μαξίμου στη Λέσβο και να διευκρινίσει, για να αποφευχθούν παρερμηνείες και στο… άμεσο μέλλον από το
περιεχόμενο του περίφημου κειμένου «των επτά σημείων», ο βουλευτής Λέσβου της Ν.Δ. Χαράλαμπος Αθανασίου
τοποθετείται για μια ακόμη φορά.

Με αφορμή τόσο την επιστολή του πρακτορείου «Ξυλούρης», που άφηνε να διαφανεί σχέδιο συνεργασίας της Ύπατης
Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες με ξενοδόχους για τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών, όσο -εκτιμούμε- και την
ανακοίνωση του «Συντονιστικού» φορέων και Επιμελητηρίων, που ασκούσε κριτική εμμέσως και στην αξιωματική
αντιπολίτευση για τα αποτελέσματα της σύσκεψης στο Μαξίμου, ο κ. Αθανασίου ξεκαθαρίζει: «Στη σύσκεψη δεν τέθηκε
ζήτημα “διασποράς” μεταναστών-προσφύγων στο νησί και συνεπώς δεν συναίνεσα αλλά ούτε θα συναινούσα σε καμία
απόφαση για κάτι τέτοιο. Η αποσυμφόρηση της Λέσβου ήταν και παραμένει η βασική θέση μου».

Η επόμενη ημέρα από το Μαξίμου και με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα η άμεση υλοποίηση μιας
τουλάχιστον παρέμβασης προς την κατεύθυνση της αποσυμφόρησης, αλλά αντιθέτως προκύπτουν εξελίξεις (φιλοξενία
προσφύγων σε ξενοδοχεία) κόντρα στη ροή του πνεύματος του κοινού ανακοινωθέντος, προκαλεί προβληματισμό. Σε
συνδυασμό μάλιστα με τις διαδοχικές ανακοινώσεις τόσο του Συντονιστικού φορέων και Επιμελητηρίων όσο και του
«Άλλου Δρόμου» του Στράτου Γεωργούλα, που εκφράζουν ανοιχτά τη δυσπιστία τους για τη… διεκδικητική ένταση των
εκπροσώπων του νησιού στο Μαξίμου, καυτηριάζοντας και τη φαινομενική (ξαφνικά) «συμπόρευση» κυβέρνησης και Ν.Δ.,
ανάγκασε το βουλευτή Λέσβου να διευκρινίσει μια σειρά πραγμάτων.

Με αφορμή και τα τελευταία δημοσιεύματα, σχετικά με το ενδεχόμενο λειτουργίας τού πρώην στρατοπέδου στη Λεμονού
ως παράλληλης δομής φιλοξενίας παραβατικών ατόμων και την επιστολή που εστάλη από το ταξιδιωτικό πρακτορείο
«Ξυλούρης» σε ξενοδόχους του νησιού μας με σκοπό πιθανή συνεργασία με ΜΚΟ για φιλοξενία μεταναστών και
προσφύγων, ο βουλευτής νομού Λέσβου κ. Χαράλαμπος Αθανασίου δήλωσε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση που εξέδωσε
την Πέμπτη το βράδυ:

 

«Αυτά είπα και αυτά συμφωνήσαμε…»

«Η τοποθέτησή μου κατά τη σύσκεψη στο Μαξίμου ήταν ξεκάθαρη, διαχρονικά είναι η ίδια και απηχεί τις θέσεις της Νέας
Δημοκρατίας, οι οποίες διατυπώθηκαν και δημοσιεύθηκαν στο δελτίο Τύπου της 8ης Οκτωβρίου μετά το τέλος της
σύσκεψης. Κατά τη σύσκεψη δεν τέθηκε ζήτημα “διασποράς” μεταναστών/προσφύγων στο νησί και συνεπώς δεν
συναίνεσα αλλά ούτε θα συναινούσα σε καμία απόφαση για κάτι τέτοιο. Η αποσυμφόρηση της Λέσβου ήταν και παραμένει
η βασική θέση μου, η οποία έγινε αποδεκτή απ’ όλους τους παρευρισκόμενους, όπως ρητά διατυπώνεται στο δελτίο
Τύπου».

Παράλληλα, ο κ. Αθανασίου υπεραμύνεται της υπογραφής του στο κείμενο «των επτά σημείων», υποστηρίζοντας πως απ’
αυτό απορρέουν πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις της κυβέρνησης. «Σε όσους προσπαθούν με επικοινωνιακά τερτίπια να
καλύψουν την αυθαίρετη δράση τους, συνεχίζοντας να εφαρμόζουν τις πρακτικές της κυβέρνησης, για τις οποίες έχουμε
εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας, είμαι υποχρεωμένος να υπενθυμίσω τα εξής: Όσα συμφωνήθηκαν και καταγράφηκαν
κατά τη σύσκεψη στο Μαξίμου αναιρούν τις επικοινωνιακές προθέσεις τους. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων και η
κυβέρνηση οφείλει να αναλογισθεί τις ευθύνες της».

 

«Ελέγξτε τις ΜΚΟ, δεν ξέρω κανέναν Ξυλούρη…»
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«Ελέγξτε τις ΜΚΟ, δεν ξέρω κανέναν Ξυλούρη…»

Ο κ. Αθανασίου, τέλος, επιμένει στη συμφωνία με την κυβέρνηση για τον έλεγχο των ΜΚΟ, υπογραμμίζοντας πως δεν
μπορούν «να λειτουργούν ανεξέλεγκτα ως κράτος εν κράτει», αναμένοντας από την κυβέρνηση να ενεργοποιήσει όλους
τους σχετικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς πριν και κατά τη διάρκεια της δραστηριοποίησης των ΜΚΟ. Όσο δε για την
επιστολή του ταξιδιωτικού πρακτορείου «Ξυλούρης», ο βουλευτής υποστήριξε πως αγνοεί και την ύπαρξη του ιδιοκτήτη
του, ξεκαθαρίζοντας ξανά πως στο Μαξίμου ουδέποτε αναφέρθηκε τέτοιο ζήτημα (σ.σ. φιλοξενίας προσφύγων σε
ξενοδοχεία) από κανέναν ούτε και από τον κ. Μουζάλα.
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