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Αυτές τις μέρες και με αφορμή την απόφαση των Βρυξελλών για αναγνώριση πτυχίων
ξένων Πανεπιστημίων, οι κυβερνώντες αυτού του τόπου μας έδωσαν ακόμα ένα λόγο να
αισθανόμαστε εξαπατημένοι... Όταν μαθεύτηκε η απόφαση, υπήρξε θύελλα αντιδράσεων
όχι μόνο από τους πανεπιστημιακούς, αλλά και από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν
πρόκειται να ασχοληθώ με το αν είναι σωστή η απόφαση αυτή ή όχι. Αυτό που μου
έκανε εντύπωση είναι η αποφασιστικότητα με την οποία αντέδρασε η αρμόδια υπουργός
και η κυβέρνηση.
Ενώ λοιπόν σε τόσες άλλες περιπτώσεις βλέπαμε και ακούγαμε υπουργούς να δέχονται
με στατικότητα άλλες αποφάσεις των Βρυξελλών, σε πείσμα και σε αντίθεση με το λαϊκό
αίσθημα, αυτή τη φορά, έγινε το θαύμα! Η κυβέρνηση αντέδρασε! Και τότε είναι που δεν
μπορείς να μη συνειδητοποιήσεις το πόσο κορόιδο σε είχαν πιάσει, ή ήλπιζαν να σε
πιάσουν. Γιατί όταν ο λαός αντιδρά σε αποφάσεις των Βρυξελλών για την ταφή της
περισσευούμενης αγροτικής παραγωγής τότε μας λένε: "Δεν μπορούμε να κάνουμε
τίποτα, είναι η εντολή των Βρυξελλών, βλέπετε...". Όταν 3.500.000 πολίτες
διαμαρτυρήθηκαν για την διαγραφή του θρησκεύματος από τις ταυτότητες, μας
εξαπάτησαν λέγοντας: "Δεν έχουμε επιλογή, είναι εντολή των Βρυξελλών...", μια εντολή
που φυσικά δεν υπήρξε ποτέ.
Τώρα όμως που οι Βρυξέλλες πήραν μια απόφαση με την οποία δε συμφωνούν, σήκωσαν
μπαϊράκι, άρχισαν να ψάχνουν για "παραθυράκια" στην απόφαση, ακούστηκαν φωνές
μέχρι και για ανυπακοή! Γιατί όμως δεν έδειξαν την ίδια σπουδή για την παράκαμψη
κάποιων άλλων αποφάσεων; Για όποιον λοιπόν είχε ακόμα αμφιβολίες, οι Βρυξέλλες
αποδεικνύονται το τέλειο άλλοθι για τις εκάστοτε κυβερνήσεις.
Να προσέξουν όμως οι "φωστήρες" μας γιατί το έκαψαν το χαρτί τους αυτό. Την
επόμενη φορά λοιπόν που θα σκεφτούν να χρησιμοποιήσουν την Ε.Ε. ως άλλοθι, να το
διπλοσκεφτούν, γιατί το κόλπο μπορεί και να μην πιάσει… Γιατί αν ξέρουν να πηγαίνουν
κόντρα στην Ε.Ε. όταν τους συμφέρει, τότε να ξέρουν ότι θα έχουμε την απαίτηση να το
κάνουν πολύ πιο συχνά! Και το λέω αυτό για να το θυμάστε, γιατί αύριο θα μας πουν ότι
πρέπει να πάμε σε συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, θα μας πουν και για την
υφαλοκρηπίδα και πάει λέγοντας...
Και η δικαιολογία τους θα είναι πάλι η ίδια: "Δεν έχουμε επιλογή... Οι Βρυξέλλες,
βλέπετε..."

