
5/7/2018 Η επιτυχία του Μουζάλα προϊόν προς εξαγωγή

http://www.politischios.gr/parembaseis/i-epityhia-toy-moyzala-proion-pros-exagogi 1/4

MENU  / Έντυπη έκδοση  / Eίσοδος

Άποψη  1/11/17 11:35  τελ. ενημ.: 1/11/17 11:35

Η επιτυχία του Μουζάλα προϊόν προς εξαγωγή



Νίκος Κατσαράκης

13
Αν κάποιος έχει ταυτιστεί με την προσφυγική κρίση και τις
αρνητικές της συνέπειες περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον,
αυτός είναι σίγουρα ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γιάννης Μουζάλας.
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Είναι ο άνθρωπος που έκανε καριέρα στα ανθρωπιστικά ζητήματα
και έχτισε την σημερινή του φήμη πάνω στις ΜΚΟ και τη δήθεν
διαχείριση μεταναστευτικών ζητημάτων. Μπορεί όντως να τα
έκανε στην Αφρική... Μπορεί να τα έκανε στη Λατινική Αμερική...
Στην Ελλάδα του Γιάννη Μουζάλα η διαχείριση από τον ίδιο του
προσφυγικού ζητήματος απέτυχε παταγωδώς, «φυλάκισε»
ανθρώπους σε νησιά μέσω του μακροχρόνιου εγκλωβισμού τους
και μετέτρεψε τις φιλήσυχες μέχρι προ διετίας νησιωτικές
κοινωνίες σε καζάνια που βράζουν.

Είναι τέλος ο πολιτικός παράγοντας που για το προσφυγικό
ζήτημα μπέρδεψε και το ίδιο το σύμπαν με τα ήξεις αφίξεις του
και ενέπαιξε αρκετές φορές το πολιτικό προσωπικό των νησιών.
Σε αυτόν τον πολιτικό λοιπόν η κυβέρνηση επιθυμεί να
παραδώσει, ευτυχώς οι ευρωπαίοι φαντάζομαι να έχουν μυαλό, το
πόστο του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων!

Δεν γνωρίζουν στην Ευρώπη - και είναι λογικό-, μπορούν όμως να
ανησυχούν...

Αν η πολιτική αποτυχία έχει πρόσωπο, είμαι βέβαιος ότι το προφίλ
του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής συγκεντρώνει πολλές
πιθανότητες να την απεικονίσει.

Αφού λοιπόν ο άνθρωπος τα έκανε μαντάρα, διέλυσε το νησιωτικό
σύμπαν και συνεχίζει, ας τον εξάγουν στην Ευρώπη ως
παράδειγμα (επιτυχημένο μάλιστα) της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι βέβαιο ότι θα μας λυπηθούν και ίσως γρήγορα αποφασίσουν
να αναλάβουν πρωτοβουλίες να περάσουμε στην επόμενη μέρα... 
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