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Τα φέραμε από ‘δω, τα φέραμε από εκεί,
ομολογούμε ότι γίναμε υποχείρια του Μουζάλα



Νίκος Γεωργούλης

15
Έχεις αντίπαλο τον πιο βατό πολιτικό στόχο. Αν τον έχεις…

Ας θυμηθούμε που ακριβώς βρισκόμαστε. Αποδιοπομπαίος τράγος
της σημερινής κυβέρνησης είναι ο υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής, ο μόνος, ίσως, υπουργός με απώλειες κάθε δυνητικής
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συμμαχίας. Τον απορρίπτουν οι σοβαροί αναλυτές της
προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης. Το αφήγημα του, τα έχω
κάνει μαντάρα γιατί διαχειρίζομαι ένα θέμα με απροσδιόριστη
εξέλιξη, δεν βρίσκει πια οπαδούς. Με την εφαρμογή της Κοινής
Δήλωσης Ε.Ε. – Τουρκίας υπάρχει προβλέψιμη εισροή και το
αρμόδιο Υπουργείο όφειλε στοιχειωδώς να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της.

Τον απορρίπτουν και οι υποστηρικτές του. Το τέκνο των Μ.Κ.Ο.
βρέθηκε στη θέση υπουργού με τις ευλογίες της αριστερής
καρδιάς του ΣΥΡΙΖΑ. Από αυτήν πλέον δέχεται την πιο έντονη
κριτική αδυναμίας ανταπόκρισης στα στοιχειώδη καθήκοντα του.

Τον απέρριψαν κι οι Ευρωπαίοι συνομιλητές του. Η υποψηφιότητα
του για τη θέση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Συμβουλίου της Ευρώπης πήγε … αύτανδρη, αποδείχθηκε δηλαδή
στην πράξη ότι δεν τρέφεται καμία ιδιαίτερη εκτίμηση προς το
πρόσωπο του κι από τις χώρες με υψηλό δείκτη ευαισθησίας στα
ανθρώπινα δικαιώματα.

Αυτόν τον πολυτραυματία υπουργό, με το ένα πόδι εντός και το
ένα πόδι εκτός κυβέρνησης, τον τρέμουν οι Βουρνοκαραμανήδες.
Το ομολογούν πια ανοιχτά, καθότι οι αιτιολογίες του τύπου «είναι ο
Σπηλιόπουλος στον Παρμενίωνα για αυτό καθυστερεί η νομική
μας αντίδραση για το Χαλκειός» εντάσσονται στη λογική ο ψεύτης
κι ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται.

Αν συγκρουστούμε με την κυβερνητική ανικανότητα, ο
ανυπόληπτος από τους πάντες Μουζάλας θα μας κάνει μια χαψιά.
Το υπονόησε ο επί του προσφυγικού αντιδήμαρχος στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το είπε ορθά – κοφτά κι ο
ίδιος ο δήμαρχος στην Επιτροπή των Χαλκούσων. Τρόμος και δέος
μπροστά στις ικανότητες του Μουζάλα μόνο οι δυο τους – και
όσοι τους ακολουθούν φυσικά – διαθέτουν.

Η κρίση ήθελε ηγετικές φυσιογνωμίες εκπροσώπησης του τόπου.
Ήθελε στρατηγούς να το λέει η καρδιά τους. Δυστυχώς μας
έλαχαν τρομαγμένα φαντάρια, που μόνο με την πιθανότητα να
βγουν στην αναφορά από τον ανώτερο υπουργό παίρνουν στο
κρεβάτι τους … την πάπια τους, δια παν ενδεχόμενο.

Όταν οι Βουρνοκαραμανήδες αντιμετωπίζουν με υπέρτατο δέος το
πιο ανυπόληπτο και ευάλωτο στην πρώτη κριτική κυβερνητικό
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στέλεχος, πώς να προσδοκά κανείς διεκδικήσεις για τον τόπο από
πρόσωπα με κύρος; Με γκολ απ’ τα αποδυτήρια καμία ομάδα δεν
στέκεται αξιοπρεπώς. Εκτός πια κι αν υπάρχουν άλλου είδους
λόγοι για τη συμπεριφορά τους, τους οποίους θα κληθεί να
ανακαλύψει ο Ζολώτας του μέλλοντος. 
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