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Παιδεία (Χρήστος Γιανναράς)
Categories : ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Date : Απριλίου 1, 2008
Απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα της εκπομπής «Ουδείς Αναμάρτητος» της Αννας
Παναγιωταρέα (ΕΤ1), με καλεσμένο τον καθηγητή Χρήστο Γιανναρά (4/1/2008)
...Νομίζω ότι στόχος της κοινωνίας μας εδώ και αρκετά χρόνια, κυρίως έχω την
εντύπωση μετά την μεταπολίτευση, στόχος έγινε η αύξηση του κατά κεφαλήν
εισοδήματος, όχι η αύξηση της κατά κεφαλήν καλλιέργειας.
Εάν υπήρχε μια πολιτική, η οποία θα σκόπευε στην αύξηση της κατά κεφαλήν
καλλιέργειας, έχω την εντύπωση, πολλά και οικονομικά προβλήματα θα είχαν
λυθεί. Το δείχνει το παράδειγμα της Ιρλανδίας, της Φινλανδίας...
Μιλάμε για την παιδεία και θα δείτε, όλα τα κόμματα, όλες οι παρατάξεις,
επαγγέλλονται περισσότερα κτήρια ας πούμε ή κάθε παιδί να έχει κομπιούτερ ή ή...
Μα είναι τραγικά πράγματα αυτά. Η παιδεία δεν εξαρτάται απ’ αυτούς τους
παράγοντες πρωταρχικά.
Όταν οι πανεπιστημιακές σχολές, οι εκπαιδευτικές, έχουν εκπέσει σε τέτοια παρακμή
όπως σήμερα, από πού να βγούνε δάσκαλοι;

...

Εδώ και χρόνια, είναι φανερό ότι τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα είναι διαλελυμένα.
Δεν υπάρχει τίποτα. Με εξαίρεση, για να μην απολυτοποιούμε, συγκεκριμένες
σχολές. Υπάρχουν σχολές οι οποίες είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αλλά αυτό
οφείλεται, νομίζω, στο ότι οι σχολές αυτές στήθηκαν στα περιφερειακά
πανεπιστήμια, από ομάδες ανθρώπων οι οποίοι ήταν ψυχωμένοι, ομονοούσαν...

...

Την κεντρική ευθύνη της παιδείας,... η γνώμη μου είναι ότι την έχουν οι πολιτικοί.
Είναι καθαρά πολιτικό το θέμα. Έχουν γίνει εγκλήματα κα Παναγιωταρέα. Η
είσοδος του συνδικαλισμού στα σχολεία, είναι έγκλημα στις ψυχές των παιδιών.
Παίρνεις ένα παιδάκι, το οποίο ετοιμάζεται να γίνει πολίτης, δεν είναι πολίτης
ακόμα, ετοιμάζεται να μετάσχει στα κοινά, ...και βγαίνει ο πιτσιρικάς στην
τηλεόραση και λέει «το μαθητικό κίνημα... δεν μπορείς Γεράσιμε...». Το

1/2

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ
Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...
https://alopsis.gr

καταστρέφεις αυτό το παιδί. Του στερείς κάποιες μοναδικές χαρές που μπορεί να
έχει στην ζωή του. Το κάνεις να είναι ένας στρατευμένος οπαδός...

...
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