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«Αν δεν αναθεμελιώσουμε εκ βάθρων
την παιδεία μας, δεν πρόκειται να βγούμε
απ’ το τέλμα στο οποίο έχουμε βυθιστεί»
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Στη σημερινή συνέντευξή σας, κύριε Γείτονα, θα ήθελα, αν

κι εσείς συμφωνείτε, να προσεγγίσουμε τη σχέση της

παιδείας με τη μεγάλη κρίση και δοκιμασία της κοινωνίας

μας και του τόπου μας, ξεκινώντας απ’ το χαρακτήρα της

κρίσης. Πρώτο, λοιπόν ερώτημα: Ποιος είναι, κατά τη

γνώμη σας, ο χαρακτήρας της κρίσης;

Οι πολύ πιεστικές συνέπειες της κρίσης, για κάποια κοινωνικά

στρώματα αδυσώπητες, μας κάνουν να βλέπουμε την κρίση ως

οικονομική. Δεν είναι όμως μόνο οικονομική, όσο κι αν αυτή της η

διάσταση είναι για το λαό μας η κυρίαρχη. Στο βάθος της είναι κρίση

ηθική και πνευματική, πολιτική και πολιτιστική, βαθιά κρίση της

πολιτείας μας, της κοινωνίας μας και πολύ περισσότερο του ίδιου

του πολιτιστικού μας προτύπου. Που σημαίνει βαθιά κρίση αξιών,

πίσω απ’ την οποία βρίσκεται η κρίση της παιδείας μας. Μια κρίση

που οι υποτιθέμενες, λιγότερο ή περισσότερο, εκπαιδευτικές

μεταρρυθμίσεις όλο και τη βάθαιναν, αντί να την αντιμετωπίσουν.

Υπ’ αυτή την έννοια, στη δική μου ανάγνωση των αιτίων της μεγάλης

κρίσης που περνάμε, η ιδιαίτερη κρίση της παιδείας βρίσκεται στην

πρώτη θέση ως κινούν αίτιο, χωρίς να μου διαφεύγει ο αλληλο-

προσδιορισμός της με άλλα αίτια.

Μπορείτε να γίνετε σαφέστερος; Γιατί κι εγώ σκέφτομαι

πως η κρίση της παιδείας είναι και αίτιο της γενικότερης

κρίσης αλλά και σύμπτωμά της… 

Εξαρτάται απ’ την οπτική γωνία που βλέπουμε την πραγματικότητα,

που κι αυτή σχετίζεται με τη φιλοσοφική θεώρηση του καθενός μας.

Παρ’ ότι θα ήταν συναρπαστική η θεωρητική συζήτηση για τα αίτια

και τα αιτιατά της κρίσης, προπαντός μια θεωρητική συζήτηση για

την παιδεία ως αίτιο, κινούν μάλιστα αίτιο, αλλά και ως αιτιατό της

κρίσης, θα προσπαθήσω να κάνω σαφέστερη την άποψή μου. Είναι

πεποίθησή μου πως η παιδεία της Μεταπολίτευσης, η εκπαίδευση

της χώρας μας δηλαδή, έπασχε και στη φιλοσοφική της διάσταση,

άρα στο σκοπό της, και στην προγραμματική της διάσταση, άρα ως

σύστημα παιδείας μιας συγκεκριμένης κοινωνίας με τις συγκεκρι-

μένες ανάγκες της. Κι αυτό γινόταν βασανιστικά φανερό απ’ τις

άγονες αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις, μεταξύ εκείνων που τόνιζαν

την αξιακή και μεταξύ εκείνων που τόνιζαν την πρακτική της διάστα-

ση, σαν να είναι φύσει αδύνατη –οποία μωρία!– η αρμονική σύζευξη

αυτών των διαστάσεων. Λες και νοείται παιδεία χωρίς αξιακή και

χωρίς πρακτική διάσταση. Και για να μη θεωρηθεί απλοϊκή αυτή

μου η άποψη, δεν αγνοώ το άγονο ιδεολογικό βάθος αυτής της αντί-

θεσης, όπως κυρίως εκδηλώνεται στις θεωρητικές συζητήσεις για

τη σχέση παιδείας (εκπαιδευτικού συστήματος) και αγοράς. Έτσι,

περίπου φτάσαμε να έχουμε παιδεία χωρίς σκοπό, αλλά και χωρίς

πρακτική διάσταση. Για να μην πω πως δεν ξέρουμε τι τα θέλουμε τα

σχολεία μας και τα πανεπιστήμιά μας. Η ίδια μάλιστα η όψη τους, η

κακοποιημένη όψη τους, μαρτυρεί κραυγαλέα του λόγου το

αληθές.

Θέλω να φωτίσουμε περισσότερο την άγονη ιδεολογική

αντίθεση παιδείας και αγοράς στη μεταπολιτευτική

περίοδο… 

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό μας. Είναι γενικότερο πρόβλημα

των καιρών μας, που συνδέεται με τις γενικότερες ιδεολογικές αντι-

παραθέσεις στον κόσμο μας και τους δογματισμούς από όλες τις

μεριές. Προσωπικά, είμαι υπέρμαχος της ανάπτυξης, με σεβασμό
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Ακόμα και τώρα, αν μπούμε σε
τροχιά ανάκαμψης, πρέπει να είναι

στη στρατηγική στόχευσή μας να
κάνουμε την αυριανή

αναγεννημένη Ελλάδα
εκπαιδευτικό και πολιτιστικό

κέντρο των Βαλκανίων και της
Ανατολικής Μεσογείου.  

Βαθιά φιλοσοφημένος ως άνθρωπος και
ως επιχειρηματίας, ο Ελευθέριος Γείτονας,
πάντοτε ουσιαστικός και προσεκτικός στις
δηλώσεις του, δίνει στο «ΕΜΜ» μια εφ’
όλης της ύλης συνέντευξη γι’ αυτό που
βιώνουμε σήμερα ως κοινωνία, συνέπεια
της οικονομικής ύφεσης της χώρας μας και
όχι μόνο. Λόγια βγαλμένα από την εμπειρία
των χρόνων και με την πεποίθηση,
σύμφωνα με την προσωπική του άποψη,
μιας «ανάπτυξης, με σεβασμό όμως στον
άνθρωπο ως αυταξία και ταυτόχρονα με
σεβασμό στη φύση, που είναι ο
πρωταρχικός όρος της ζωής στον
πλανήτη», όπως θα μας πει μεταξύ άλλων ο
αξιοσέβαστος συνομιλητής μας. 
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όμως στον άνθρωπο ως αυταξία και ταυτόχρονα με σεβασμό στη

φύση, που είναι ο πρωταρχικός όρος της ζωής στον πλανήτη.  Όπως

είμαι υπέρμαχος και της ελεύθερης αγοράς, που είναι θεμελιακή

διάσταση των ελεύθερων κοινωνιών και της ανθρωπότητας

ολόκληρης. Άλλο όμως ελεύθερη αγορά και άλλο ασύδοτη, άλλο

δηλαδή η δογματική αντιμετώπισή της ως μοίρας, που αυτή επιβάλ-

λει τους όρους της στον άνθρωπο. Γιατί, η αγορά χωρίς τις έλλογες

ρυθμίσεις της, χωρίς έλλογους κανόνες, μεταβάλλεται σε Μινώταυ-

ρο που τρώει τον άνθρωπο. Εξάλλου, τόσο η ανελεύθερη αγορά της

κρατικά ελεγχόμενης οικονομίας, όσο και η ασύδοτη αγορά, είναι

όψεις του ίδιου νομίσματος. Η άγονη ιδεολογική αντίθεση παιδείας

και αγοράς έχει πίσω της αντιλήψεις απ’ τη μια του κρατικού και

κρατικιστικού ελέγχου της αγοράς κι απ’ την άλλη την υποταγή στην

ασυδοσία της. Όσοι πιστεύουμε στη δημοκρατία, αρνούμαστε και τις

δύο αυτές αντιλήψεις. Πιστεύουμε στον ελεύθερο άνθρωπο, στις

ελεύθερες κοινωνίες, στην ελεύθερη αγορά, με αρχές και κανόνες

λειτουργίας, όπως η δημοκρατία επιτάσσει. Πιστεύουμε στην

παιδεία που καλλιεργεί τον ελεύθερο άνθρωπο, χωρίς να αντιπαρα-

τίθεται στη λογική μας η πάντοτε πρωταρχική πνευματική καλλιέρ-

γεια και ολοκλήρωση του ανθρώπου με τη συνακόλουθη καλλιέρ-

γεια των δεξιοτήτων του. Είναι και μυωπική και επικίνδυνη αυτή η

αντιπαράθεση. Δεν νοείται πρόοδος χωρίς καλλιέργεια δεξιοτήτων

κι είναι επικίνδυνη η πρόοδος από δεξιότητες χωρίς πνευματική

καλλιέργεια. Η σοφία των αρχαίων Ελλήνων, που ήθελαν τη γνώση

να υπηρετεί την αρετή, μας δείχνει και σήμερα το δρόμο. Το πλατω-

νικό: «Πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής πανουργία και ου σοφία

φαίνεται» είναι εξαιρετικά επίκαιρο.

Ποια η σχέση της μεταπολιτευτικής παιδείας ως αιτίου με

τη μεγάλη κρίση που τόσο οδυνηρά βιώνουμε; 

Εκτιμώ πως, παρά τη στρατηγική επιλογή της ένταξής μας στην

Ε.Ο.Κ., τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση, κατ’ ουσίαν δεν είχαμε κι ούτε

έχουμε ακόμα στρατηγικό προσανατολισμό βάθους και προοπτικής

ως Ελλάδα και ελληνισμός. Προπαντός ούτε είχαμε και ούτε έχουμε

πολιτιστική στρατηγική βάθους και προοπτικής. Κάναμε την επιλο-

γή της Ευρώπης, πολύ σωστά, αλλά δεν στοχαστήκαμε για τον ιδιαί-

τερο πολιτιστικό μας ρόλο μέσα στην Ευρώπη, ούτε βέβαια και στο

παγκοσμιοποιούμενο διεθνές περιβάλλον. Αυτό είχε ως αποτέλε-

σμα να μην έχει και η παιδεία μας ένα ιδιαίτερο στίγμα, να μην έχει

στρατηγική προοπτική. Για να γίνω σαφέστερος, ούτε τον ελληνικό

της χαρακτήρα αναθεμελιώσαμε με εμπνευσμένο σύγχρονο τρόπο,

μακριά δηλαδή από νοσηρούς και παγιδευτικούς ελληνοκεντρι-

σμούς και εθνοκεντρισμούς, ούτε στον προγραμματικό της εκσυγ-

χρονισμό, με βάση τις απαιτήσεις των καιρών, προχωρήσαμε, έτσι

που να είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τις

συντελούμενες μεγάλες αλλαγές. Ως προς τον ελληνικό της χαρα-

κτήρα, οι μεγάλες αντιπαραθέσεις γύρω απ’ το βιβλίο της Ιστορίας

της Στ΄ Δημοτικού είναι απολύτως ενδεικτικές της στρατηγικής μιας

σύγχυσης. Ως προς τον προγραμματικό εκσυγχρονισμό επίσης, σε

κανέναν τομέα δεν κάναμε τα αναγκαία μεγάλα βήματα. Αν, τώρα,

περάσουμε και στο γενικότερο πνεύμα της μεταπολιτευτικής

παιδείας, θα έχουμε να πούμε πολλά, καθώς περίπου έχει ενοχο-

ποιηθεί η άμιλλα σε όλες της τις βαθμίδες, παρομοίως η αριστεία και

η διαρκής επιδίωξη του καλύτερου από χρονιά σε χρονιά. Έτσι, στο

χώρο της παιδείας εκφραζόταν με τον πιο απειλητικό τρόπο η κρίση

που διαπερνούσε όλη την κοινωνία μας. Ξέρω πως αφήνω πολλά

κενά μ’ αυτά που λέω. Απλώς θέλω να ρίξω λίγο φως στα εκπαιδευ-

τικά μας αδιέξοδα, στο πνιγηρό μεταπολιτευτικό τέλμα της παιδείας

μας. Για την έρπουσα εχθρότητα προς την ιδιωτική εκπαίδευση,

μέσα σ’ αυτό το νοσηρό κλίμα, θα είχα επίσης να πω πολλά, αλλά θα

το αφήσω για κάποια άλλη φορά.

Βλέπετε, δηλαδή, την κρίση στην Παιδεία περισσότερο ως

αίτιο της γενικότερης κρίσης παρά ως αποτέλεσμά της; 

Είναι αμφίδρομη, διαλεκτική, όπως την λένε οι θεωρητικοί, αυτή η

σχέση. Εγώ, που έχω αφιερώσει όλη τη ζωή μου στην παιδεία και

πιστεύω στην καταλυτική της δύναμη, τη βλέπω περισσότερο ως

αίτιο. Γιατί αν, απ’ την αρχή της Μεταπολίτευσης, είχαμε ρίξει το

βάρος που θα έπρεπε στην παιδεία, αν δεν την αφήναμε στο έλεος

του κομματισμού, του κακού συνδικαλισμού και του κρατισμού, αν

είχαμε χαράξει μακράς πνοής στρατηγική παιδείας για τον τόπο μας,

θα είχαμε κάνει θαύματα. Πρωτίστως, για μένα, η κακή έκβαση της

Μεταπολίτευσης κρίθηκε στο χώρο της παιδείας. Όταν δεν «τραβά-
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Η Η σοφία των αρχαίων Ελλήνων,
που ήθελαν τη γνώση να υπηρετεί
την αρετή, μας δείχνει και σήμερα

το δρόμο.
Το πλατωνικό: «Πάσα επιστήμη

χωριζομένη αρετής πανουργία και
ου σοφία φαίνεται» είναι

εξαιρετικά επίκαιρο.
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ει», κατά το κοινώς λεγόμενο, η παιδεία, κανένας τόπος δεν μπορεί

να πάει μπροστά. Κι η παιδεία της Μεταπολίτευσης νοσούσε σε όλα

της τα επίπεδα. Που σημαίνει πως, αν δεν αναθεμελιώσουμε εκ

βάθρων την παιδεία μας, το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δεν πρόκει-

ται να βγούμε απ’ το τέλμα στο οποίο έχουμε βυθιστεί και να ιδούμε

θεού πρόσωπο σε τούτους τους πολύ δίσεκτους καιρούς.

Που σημαίνει πως στην Παιδεία κατά κύριο λόγο πρέπει να

στηριχτούμε, για να βγούμε απ’ το τέλμα του τέλους της

Μεταπολίτευσης;

Προφανώς, γιατί χωρίς νέα πνοή στο εκπαιδευτικό μας σύστημα,

δεν βγαίνουμε απ’ την εφιαλτική κρίση που δοκιμάζει τις αντοχές της

εθνικής μας συλλογικότητας. Αλλά για να πάμε σε μια παιδεία με νέα

πνοή, πρέπει να το αποφασίσουμε όλοι μας. 

Προπαντός πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και να το αποφασίσουν

οι πολιτικοί μας. Θέλω να ελπίζω πως θα υπάρξουν νέοι πολιτικοί

στον τόπο μας, που θα συνειδητοποιήσουν αυτή την αυτονόητη

προϋπόθεση για να πάμε μπροστά. Γιατί, αυτά που ζούμε δεν τιμούν

κανέναν μας. Δεν αξίζει αυτή η κατάντια σε ένα λαό με τέτοια ιστορία,

όπως ο δικός μας. Φώναζα και φωνάζω: μόνο με ποιοτική παιδεία

θα πάμε μπροστά. Κι εννοώ πάντοτε μια εθνική παιδεία με τον αξια-

κό προσδιορισμό του Αλέξανδρου Δελμούζου, που όχι μόνο δεν

αρνείται, αλλά διαρκώς επιδιώκει τον προγραμματικό της εκσυγ-

χρονισμό και την προβλεπτική προετοιμασία για να αντιμετωπίζο-

νται οι διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των καιρών.

Θα ήταν υπερφίαλο το να σκεφτούμε την Ελλάδα ως

εκπαιδευτικό κέντρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής

Μεσογείου;

Αυτό θα έπρεπε ήδη να είχε δρομολογηθεί απ’ την αρχή της Μετα-

πολίτευσης. Ακόμη και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας η παιδεία των

Βαλκανίων ήταν σε χέρια ελληνικά.

Το κακορίζικο όμως κράτος που φτιάξαμε, δεν μπόρεσε ποτέ να

ανταποκριθεί στον ευρύτερο εθνικό και πολιτιστικό του ρόλο με

όρους ελληνισμού. Κι αυτό δεν υποκρύπτει μεγαλοϊδεατισμό. Μιλώ

με λογική παιδείας και πολιτισμού, που καθόλου δεν υπονοεί τον

όποιας μορφής επεκτατισμό. Ακόμα και τώρα, αν μπούμε σε τροχιά

ανάκαμψης, πρέπει να είναι στη στρατηγική στόχευσή μας να

κάνουμε την αυριανή αναγεννημένη Ελλάδα εκπαιδευτικό και πολι-

τιστικό κέντρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. 

Θα είναι αυτό και μια εξαιρετική συνεισφορά μας στην Ευρωπαϊκή

Ένωση, αν κι αυτή αποφασίσει να αναμετρηθεί με τα βαθύτερα αίτια

της δικής της δομικής κρίσης και να προχωρήσει τολμηρότερα στην

αλληλέγγυα πολιτική ενοποίησή της.

Θα ήθελα να κλείσουμε με το πώς αντιμετωπίζουν τα

Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ τη μεγάλη κρίση και δοκιμασία

του τόπου μας.

Μας βοήθησε και μας βοηθάει σ’ αυτό η εκπαιδευτική μας φιλοσο-

φία και το ότι ποτέ δεν λειτουργήσαμε με κερδοσκοπικές λογικές.

Τι κάναμε και τι κάνουμε λοιπόν; Πρώτα-πρώτα δεν αντιδράσαμε

όταν ήρθε η κρίση, αλλά όταν ερχόταν. Κι αντιδράσαμε, όπως πάντα,

ως εκπαιδευτική κοινότητα, ως εκπαιδευτική οικογένεια, με πολύ

προωθημένους για τα ελληνικά δεδομένα όρους ποιοτικής συλλο-

γικότητας. Προτάσσοντας την οργανωμένη και μεθοδική περαιτέρω

ενίσχυση πρώτα της ποιότητας της παρεχόμενης παιδείας, αλλά και

της συνολικής ποιότητας όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών από

τα Εκπαιδευτήριά μας, δώσαμε έμφαση στην περαιτέρω ουσιαστική

ενίσχυση της αλληλέγγυας συλλογικότητάς μας, έτσι ώστε, δίπλα

στην οικογένεια, ο χώρος εργασίας να λειτουργεί ως οχυρό για το

αναγκαίο σε τέτοιες συνθήκες αίσθημα ασφάλειας των εκπαιδευτι-

κών μας και όλων των εργαζομένων μας. Σε αυτή την κατεύθυνση,

στηρίξαμε, όπως υπαγορεύεται από την ουμανιστική φιλοσοφία

λειτουργίας των Εκπαιδευτηρίων μας, τις αμοιβές των εργαζομέ-

νων, κλείνοντας έξω απ’ την κεντρική μας είσοδο την εργασιακή

ανασφάλεια των καιρών. Τολμώ να πω, κι ας μη θεωρηθεί υπερβο-

λή, πως η εκπαιδευτική κοινότητα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ

είναι μια υποδειγματική συλλογικότητα, η φιλοσοφία της οποίας:

ποιότητα, αλληλεγγύη, εργατικότητα και δημιουργικότητα, με

ασίγαστη καινοτομική διάθεση, συμπυκνώνει τους βασικούς όρους

της συνταγής για να αντιμετωπίσουμε και ως ελληνική κοινωνία την

αδυσώπητη κρίση και δοκιμασία που περνάμε.
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