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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Στο «στόχο» ο Μουζάλας, που είναι από χθες… στον αέρα

Θίχτηκε ο «πατριωτισμός» του Πάνου Καμμένου, που σφίγγει τη θηλιά στο λαιμό του Αλ. Τσίπρα, με
αφορμή το «Μακεδονία» του Μουζάλα

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 17|03|2016 13:46

Κι ενώ το προσφυγικό βρίσκεται σε μία από τις πιο κρίσιμες καμπές του, με το ενδιαφέρον να έχει στραφεί στη νέα Σύνοδο
Κορυφής που διεξάγεται στις Βρυξέλλες και αναμένεται με αγωνία ειδικά στην Ελλάδα, ο κυβερνητικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ,
βάζει «φωτιά» στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, πατώντας επάνω στην προσφώνηση ως «Μακεδονίας» των
Σκοπίων, του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.
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βάζει «φωτιά» στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, πατώντας επάνω στην προσφώνηση ως «Μακεδονίας» των
Σκοπίων, του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος, με… θιγμένο το πατριωτικό του αίσθημα, διεμήνυσε στον Αλέξη Τσίπρα χωρίς
περιστροφές «ή εγώ ή αυτός», ενώ από την πλευρά του, ο αεικίνητος συμπατριώτης μας υπουργός Γιάννης Μουζάλας,
σύμφωνα με πληροφορίες, υπέβαλλε την παραίτησή του, ζητώντας συγνώμη για το λάθος του, που έγινε «εν τη ρύμη του
λόγου του». Από το Μαξίμου ωστόσο, μέχρι και χθες αργά το απόγευμα, έβγαινε προς τα έξω πως η απόφαση για το
μέλλον του Γιάννη Μουζάλα στην κυβέρνηση, θα αποφασιστεί μετά τη λήξη της Συνόδου Κορυφής…

Αντιμέτωπη λοιπόν, με μία νέα ισχυρή «καταιγίδα» είναι η κυβέρνηση μετά την άτυχη στιγμή του υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο οποίος μιλώντας στον Παύλο Τσίμα σε εκπομπή του ΣΚΑΪ, αποκάλεσε «Μακεδονία» τα
Σκόπια.  

Η συγνώμη Μουζάλα 
Ο υπουργός μετά το ντόρο που προκλήθηκε από την αναπαραγωγή της δήλωσής του, έσπευσε να ζητήσει συγνώμη και
μάλιστα δύο φορές σε νέες συνεντεύξεις του για το «εκ παραδρομής λάθος» του κατά τη συνέντευξη, το οποίο, όπως
διευκρίνισε, «δεν ανταποκρίνεται στη στάση του και στις πεποιθήσεις του για το εθνικό θέμα της ΠΓΔΜ». Και υπέβαλλε σε
κάθε περίπτωση, προφορικά στον πρωθυπουργό την παραίτησή του.  

Το πάει μέχρι τέλους ο Καμμένος! 
Ωστόσο για την πλευρά του Πάνου Καμμένου και τους ΑΝΕΛ, το «Μακεδονία» είναι… casus belli, με τον υπουργό Άμυνας
στην συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, να μην κάνει ούτε βήμα πίσω και να επιμένει στην αποπομπή
του κ. Μουζάλα.

«Η κυβέρνηση έχει την ψήφο εμπιστοσύνης της ΚΟ των ΑΝΕΛ, αλλά δεν έχει την εμπιστοσύνη μας ο Γ. Μουζάλας», δήλωσε
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«Η κυβέρνηση έχει την ψήφο εμπιστοσύνης της ΚΟ των ΑΝΕΛ, αλλά δεν έχει την εμπιστοσύνη μας ο Γ. Μουζάλας», δήλωσε
μάλιστα χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ κατά την έξοδό του από το γραφείο του πρωθυπουργού χθες το πρωί.
Αφήνοντας στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα μια νέα «καυτή πατάτα» και ένα πολύ δύσκολο δίλημμα. Καθώς ο πρωθυπουργός
είτε θα βγάλει εκτός τον πιο ικανό υπουργό του σε ένα από τα πιο δύσκολα μέτωπα, εξασφαλίζοντας έτσι την συνοχή της
κυβέρνησής του, που στηρίζεται σε 153 βουλευτές, είτε θα κρατήσει τον κ. Μουζάλα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τύχη
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.  

Πιο ψύχραιμοι ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι 
Η αξιωματική αντιπολίτευση διά του Κυριάκου Μητσοτάκη, φρόντισε να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την κατάσταση,
εμφανίζοντας δύο διλήμματα για τον πρωθυπουργό: ή να παραιτηθεί ο Μουζάλας, ή αν δεν το κάνει, να παραιτηθεί μετά ο
Καμμένος, με το ΠΑΣΟΚ πάντως και το Ποτάμι, να βάζουν πλάτη στον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής,
αναγνωρίζοντας το λάθος εν τη ρύμη του λόγου του υπουργού…

Το οποίο για την ιστορία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν μπορεί να μη θεωρείται τέτοιο, καθώς ο υπουργός αναφέρθηκε
τουλάχιστον δύο ακόμη φορές στα Σκόπια, με την ονομασία «ΠΓΔΜ».
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