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Μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν εκείνα που απευθύνονται στη μεσαία τάξη
Η κρίση κλονίζει τα ιδιωτικά σχολεία
Τη δεκαετία του ’80 τουλάχιστον τέσσερα φημισμένα ιδιωτικά σχολεία ξαφνικά έκλεισαν.
Η σχολή Μαρούδα, ο Αηδονόπουλος, οι Σχολές Τυχοπούλου και Καλπάτα – το εκπαιδευτικό
«καταφύγιο» όλων των τότε γόνων της μεγαλοαστικής τάξης – σε λίγες ημέρες «έβαλαν
λουκέτο».

Η Ελλάδα άλλαζε και η «εποχή» τους είχε περάσει. Πλέον, τα νέα ιδιωτικά άρχιζαν να
προσφέρουν υπηρεσίες 5άστερων ξενοδοχείων: 50θέσια πούλμαν αντί των μικρών VW,
πισίνες, γήπεδα. Τριάντα χρόνια μετά, το έργο παίζεται ξανά από την αρχή...
Τουλάχιστον τρία μεγάλα ιδιωτικά σχολεία στην περιοχή της Αττικής (το ένα τεράστιο
συγκρότημα κτιρίων) απειλούνται την επόμενη σχολική χρονιά με κλείσιμο. Η εξίσωση αυτή
τη φορά είναι αντίστροφη από εκείνη της δεκαετίας του '80. Η υπερβολική έκθεση σε
πολυτελείς παροχές και τα μεγάλα οικοδομικά συγκροτήματα δημιούργησαν ένα οικονομικό
άνοιγμα που πλέον δεν καλύπτεται. Μειώσεις στον μαθητικό πληθυσμό που ξεκινούν από
5% και μπορεί να φτάνουν το 40% καταγράφονται εφέτος σε ιδιωτικά σχολεία της Αττικής.
Oπως αναφέρουν τα στοιχεία από ισολογισμούς που έχει στη διάθεσή του «Το Βήμα»,
μεγάλο σχολείο όφειλε 6.785.000 ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία. Επειτα από επιβολή
προστίμου 2 εκατ. ευρώ προέβη σε συνολική ρύθμιση...
Σχολείο με παράδοση δεκαετιών και χιλιάδες μαθητές στην Ανατολική Αττική έχει χρέη
προς το ΙΚΑ 1.800.000 ευρώ. Σε μεγάλα ιδιωτικά σχολεία της πρωτεύουσας την περασμένη
εβδομάδα δεν άναψαν τα καλοριφέρ και τα χρέη τους ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ. Σε μεγάλο ιδιωτικό σχολείο δεν έλειψαν και τα αναπάντεχα επεισόδια, καθώς τα δύο
παιδιά της ιδιοκτήτριάς του συνελήφθησαν για χρέη και αφέθηκαν λίγες ώρες μετά, αφού
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προηγήθηκε σχετικός διακανονισμός.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκπαιδευτικοί σε μικρότερα σχολεία που ο μισθός τους ανέρχεται
σε... 150 ευρώ τον μήνα, καθώς οι ιδιοκτήτες των σχολείων ισχυρίζονται ότι δεν έχουν
χρήματα.
«"Η διαφορά ανάμεσά μας είναι ότι εγώ χρωστάω ένα εκατομμύριο, ενώ εσύ χίλια φράγκα"
που έλεγε και ο Αριστοτέλης Ωνάσης» σχολιάζει χαριτολογώντας ιδιοκτήτης μεγάλου
σχολείου που μίλησε στο «Βήμα».
Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα λειτουργούν λειτουργούν 415 νηπιαγωγεία, 180 δημοτικά, 90
γυμνάσια και 90 λύκεια.
Πρόσθετο πρόβλημα δημιουργεί η «δικαστική» αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει μεταξύ
ιδιωτικών σχολείων και των εκπαιδευτικών τους. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να έχουν όλα τα
προνόμια των συναδέλφων τους στο Δημόσιο, αλλά χωρίς τις μειώσεις στους μισθούς
τους…
«Η επόμενη χρονιά θα είναι η δυσκολότερη από όλες τις προηγούμενες» λέει ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων κ. Θ. Ζαχόπουλος. Οπως επισημαίνει στα
δικά του σχολεία, τα Μοντεσοριανά, υπάρχει μείωση εγγραφών την εφετινή χρονιά της
τάξεως του 5%.
Οπως αναφέρει, υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχολεία στην περιοχή των Μεσογείων που έχουν
χάσει ως και 5 τμήματα στο δημοτικό (το 30%).
«Εχουμε μειώσεις στις εγγραφές μαθητών της τάξης του 16%» λέει ο κ. Γ. Χαλβατζής,
οικονομικός διευθυντής των σχολείων Νέα Γενιά Ζηρίδη. Ο ίδιος εξηγεί ότι ένα μεγάλο
σχολείο έχει κόστος που μπορεί και να φτάσει τα 500.000 ευρώ τον μήνα και προσθέτει ότι
τα σχολεία σήμερα πάσχουν από ρευστότητα. Οπως εξηγεί: «Παρ' ότι ένα 10% περίπου των
γονέων δεν πληρώνει τακτικά τις υποχρεώσεις του, το σχολείο δεν έχει προχωρήσει σε
μείωση διδάκτρων αλλά σε άλλου τύπου παροχές (επιπλέον ωράριο, περισσότερες
δραστηριότητες, κτλ.)».
Την ίδια στιγμή βέβαια, μεγάλα σχολεία όπως η Ελληνογερμανική Αγωγή, τα Αρσάκεια, το
Κολλέγιο Αθηνών ή η Σχολή Μωραΐτη, φαίνεται ότι δεν πλήττονται άμεσα από την κρίση,
άλλωστε απευθύνονται και σε κοινωνική τάξη με υψηλό βαλάντιο, αλλά και σε αυτά
μειώνονται οι «λίστες αναμονής».
«Τα ιδιωτικά σχολεία που απευθύνονται σε πολίτες της μεσαίας τάξης, οι οποίοι
πλήττονται άμεσα από την κρίση, έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα» λέει ο διευθυντής του
δημοτικού σχολείου του Λάτσειου Κολεγίου Αθηνών κ. Β. Τερζής μιλώντας στο «Βήμα».
«Κάποια από αυτά μπορεί να δουν 20%, 30% ίσως και 50% λιγότερες τις εγγραφές τους
την επόμενη σχολική χρονιά. Θεωρώ ότι δεν είναι απίθανο να πούμε ότι θα κλείσουν
σχολεία ή να δούμε συνενώσεις σχολείων ή μεγαλύτερα σχήματα διευθύνσεων».
Ο κ. Κώστας Δούκας από τα εκπαιδευτήρια Δούκα λέει από την πλευρά του ότι «τα ιδιωτικά
σχολεία αφουγκραζόμενα την ευρύτερη οικονομική κατάσταση προσαρμόζουν την
οικονομική κατάστασή τους, κατά τρόπο όμως που να μπορούν να επιβιώσουν κιόλας».
Αναφέρει ως σοβαρότερο πρόβλημα την καθυστέρηση στις πληρωμές από την πλευρά των
γονέων και προσθέτει ότι το σχολείο του ποτέ δεν έκανε υπερβολές στο ύψος των
διδάκτρων του, οπότε και δεν προχωράει τώρα σε μειώσεις.
Ανατροπές
Χρεωμένοι «αυτοκράτορες»
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Πολλοί ιδιοκτήτες ιδιωτικών που τα προηγούμενα χρόνια έχτιζαν... αυτοκρατορίες
βρίσκονται πλέον καταχρεωμένοι, χωρίς ρευστό και με τις τράπεζες να κρατούν τις πόρτες
τους ερμητικά κλειστές. Τις χρυσές εποχές της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα
έβγαζαν ως και 1 εκατ. ευρώ τον χρόνο καθαρά κέρδη.
«Τα σχολεία που κάνουν καλά τη δουλειά τους έχουν κρατήσει τις δυνάμεις τους» λέει ο κ.
Γ. Λιναρδάτος των εκπαιδευτηρίων Λιναρδάτου στο Περιστέρι. «Βέβαια σε όλα σχεδόν
υπάρχουν γονείς που δεν πληρώνουν και όσο μπορούμε από την πλευρά μας τους βοηθάμε».
Πάντως, σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου, όταν ένα παιδί εγγραφεί σε μια βαθμίδα
(δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να το διαγράψει αν δεν την τελειώσει,
ανεξαρτήτως της τήρησης ή μη των οικονομικών υποχρεώσεων.
Σήμερα, εκτός των παραδοσιακών, υπάρχουν δύο κατηγορίες σχολείων στην ιδιωτική
εκπαίδευση που έχουν παραμείνει αλώβητα από την κρίση. Η πρώτη κατηγορία είναι τα
ξένα σχολεία που εγγράφουν κυρίως αλλοδαπούς μαθητές. Η δεύτερη είναι εκείνα που
προσφέρουν το πρόγραμμα ΙΒ. Πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές που το
ολοκληρώνουν επιτυχώς να εγγραφούν στα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού.
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