
Επιμένω και θα επιμέ-
νω ότι πάνω από το οι-
κονομικό, πάνω από το
πρόβλημα του χρέους
και των ελλειμμάτων, τα
μεγαλύτερα προβλήμα-
τα αυτής της χώρας
είναι το δημογραφικό
και το πρόβλημα παιδεί-
ας. 

Ατυχώς, το πρόβλημα
Παιδείας, αντί να βελτι-
ώνεται με μια «προο-
δευτική» κυβέρνηση της
«για πρώτη φορα» Αρι-
στεράς, γίνεται ακόμη
οξύτερο.

Διότι επέπεσαν επ’ αυ-
τής κυριολεκτικώς ως
μπαλτάς χασάπικος, κα-
τακρεουργών, ο αρχειο-
μαρξιστής υπουργός Α-
ριστείδης Μπαλτάς (άν-
ω αριστερά) και ο εκ του
ΚΚΕ προερχόμενος αν-
απληρωτής του, ποιη-
τής Τάσος Κουράκης
(άνω δεξιά), αποδει-
κνυόμενοι ως άριστοι
στο ξήλωμα αλλα τελεί-
ως άχρηστοι στο… ρά-
ψιμο.

Τελευταίο «κατόρθωμα»
τους η απόφαση να
καταργήσουν, πριν ακό-
μη αρχίσουν να λειτουρ-
γούν, τα υπό ίδρυση ξε-
νόγλωσσα τμήματα του
πανεπιστημίου, στα ο-
ποία επρόκειτο να φοι-
τήσουν, καταβάλλοντας
τα ανάλογα δίδακτρα,
αλλοδαποί σπουδαστές,
κυρίως από τον αραβικό
κόσμο. 

Υπάρχουν χώρες, όπως
οι ΗΠΑ, η Βρετανία και
η Γαλλία όπου ένα ση-
μαντικό μέρος των συν-
αλλαγματικών τους εισ-
ροών οφείλεται ακριβώς
στο ότι «πουλάνε» πα-
νεπιστημιακή εκπαίδευ-
ση. Εξάγουν πτυχία. Και
δη με χιλιάδες Έλληνες
πελάτες. 

Αλλα ακόμη και δίπλα
μας, στα Βαλκάνια, εξά-
γουμε πολλά εκατομμύ-
ρια ευρω ετησίως για
σπουδές δικών μας παι-
διών στη Βουλγαρία και
την Ρουμανία. 

Αντί όμως να κάνουμε
και εμείς το ίδιο, να
καταστήσουμε τη χώρα

μας «εξαγωγέα» παιδεί-
ας, αλλα και εισαγωγέα
συναλλάγματος, κάτι για
το οποίο αγωνίζομαι πει-
σμόνως από το 1976,
όταν ήμουν ο αρθρογρά-
φος-σχολιογράφος του τό-
τε ημερήσιου «Βήματος»,
σπεύδουν οι νεότευκτοι
εξουσιαστές της Παιδεί-
ας να καταργήσουν την,
τόσο όψιμη, απόφαση
των προηγουμένων, μό-
νο  και μόνον επειδή
δεν είναι… «δική» τους. 

Σημειώστε παρακαλώ
μια λεπτομέρεια: 

Ότι ο υπουργός Αριστεί-
δης Μπαλτάς, έχει διδά-
ξει, ως επισκέπτης κα-
θηγητής σε αντίστοιχο
αγγλόφωνο πανεπιστή-
μιο της Τουρκίας, όπως
μας πληροφορεί με το
επίσημο βιογραφικό
του. 

Ένα τούρκικο πανεπι-
στήμιο το οποίο πα-
ράγει στελέχη για χώρες
της Μέσης Ανατολής,
Ασίας και Αφρικής. Στε-
λέχη που όταν επιστρέ-
φουν στη χώρα τους
συνεχίζουν να διατη-
ρούν δεσμούς με την
Τουρκία. Άρα, πέραν
του οικονομικού οφέ-
λους, υπάρχει και το
διπλωματικό. 

Δίδαξε μεν, αλλα δεν δι-
δάχθηκε δε, από το γει-
τονικό παράδειγμα. Ει
και έγνω, ου κατέγνω,

Τίποτα δεν καταλαβαί-
νουν, κατατρυχόμενοι
από τις ιδεοληψίες του,
οι  άνθρωποι. 

Ούτε το οικονομικό όφε-
λος, σε μια περίοδο που
έχουμε ανάγκη και από
το τελευταίο ευρω η
δολάριο, ούτε το πολιτι-
κο όφελος από την εκ-
παίδευση, εδώ, αλλοδα-
πών, που επιστρέφο-
ντας στην πατρίδα τους
θα λειτουργούν ως
φιλέλληνες και όλο και
κάτι θα βοηθούν στην
προώθηση των θεμά-
των μας.

Πως μα μην είμαι απαι-
σιόδοξος; 

Ο οπισθογράφος

Καλημέρα 

κ. πρόεδρε

Η υποκρισία επιβεβαιώθηκε σε όλο
της το μεγαλείο. 

Οι 28 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης εξάντλησαν τις …δυνατότητες
τους κρατώντας ενός λεπτού σιγή
για τα θύματα της τελευταίας τρα-

γωδίας στη Μεσόγειο, με την βύθιση
του σκάφους που μετέφερε μετανά-

στες και με
την γενναιό-

δωρη απόφα-
ση να τριπλα-

σιάσουν την
μηνιαία δαπά-

νη για την
«έρευνα και

διάσωση
μεταναστών».
Από εκεί που
διέθεταν τρία
εκατομμύρια

ευρω, τα ανέ-
βασαν στα εννέα εκατομμύρια. Και

το πρόβλημα …λύθηκε. 

Για να καταλάβουμε πόσο γενναιό-
δωρη είναι αυτή η «αύξηση δαπα-
νών», για την χρηματοδότηση των

προγραμμάτων «Ποσειδών» και
«Τρίτων», αρκεί να θυμηθούμε ότι
πριν από αυτά τα δυο ελληνώνυμα

προγράμματα υπήρχε το λατινώνυμο
πρόγραμμα «Mare Nostrum» για το

οποίο διέθεταν ακριβώς αυτό το
πόσον των εννέα εκατομμυρίων.
Όταν δηλαδή δεν είχαμε τέτοια

έξαρση εισροής προσφύγων, κυρίως
από την Συρία και το Ιράκ, λόγω

των σφαγών των τζιχαντιστών. Τόο-
οοοσο γενναίως έβαλαν το χέρι τους

στα θησαυροφυλάκια τους. 

Για την ταμπακέρα, καμια  απόφαση.
Και η «ταμπακέρα» εν προκειμένω
ήταν να αποδεχθούν όλες οι χώρες

την αναλογική κατανομή των εισερ-
χομένων προσφύγων. Εισηγήσεις

υπήρξαν. Αλλα για απόφαση, «μού-
γκα στη στρούγκα». Παρά το ότι ο

πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι

«Το να σωθούν οι ζωές αθώων
ανθρώπων ήταν προτεραιότητά μας

σήμερα». 

Το πιο ακανθώδες πρόβλημα αφέθη-
κε στον …εθελοντισμό των κρατών

μελών: «Θα ξεκινήσουμε ένα πιλοτι-
κό πρόγραμμα σε εθελοντική βάση,

καθώς δεν έχουμε τα νομικά κείμενα
για κάτι περισσότερο. Τα κράτη δεν
δεσμεύτηκαν σήμερα, αλλά η εργα-

σία μας θα συνεχίσει τις επόμενες
βδομάδες».

Θέλετε μια γεύση αυτού του εθελο-
ντισμού της Ευρωπαϊκής φιλανθρω-

πίας και της αλληλεγγύης, τόσο
προς τους πρόσφυγες, θύματα πολέ-

μου και εμφυλίων σπαραγμών, όσο
και προς τις χώρες υποδοχής, δηλα-

δή την Ελλάδα την Ιταλία και την
Μάλτα; Ιδού το δείγμα: Ο Φραν-
σουά Ολάντ ανακοίνωσε, ότι «η

Γαλλία είναι διατεθειμένη να υποδε-
χτεί 500 με 700 Σύρους». Να δεχτεί

δηλαδή σε ένα χρόνο, κάτι λιγότε-
ρους από όσους περνάνε μόνο σε

μια ημέρα τα ελληνικά σύνορα, χερ-
σαία και θαλάσσια. 

Για άλλη μια φορα ας αναφωνήσου-
με: Ουαί υμίν Ευρωπαίοι υποκριταί. 

Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ
giorgis@massavetas.gr

Η πίσω πλευρά
Στα γεγονότα και τα πρόσωπα

Μαξίμου εντάυθα

Καλέ μην ξοδεύεστε
Τόσο για δαύτους

του Χρήστου Παπανίκου

του Κώστα Μητρόπουλου
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του ΚΥΡ

selida 2015-15:Eparxia  24/4/2015  3:29 μμ  Page 1


