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Δήλωση των εκπροσώπων των Παρεμβάσεων Π.Ε. στο ΔΣ της ΔΟΕ Σταύρου 

Καλλώνη και Αιμιλίας Τσαγκαράτου για την επίσκεψη Μοσκοβοσί στο 7ο Δημοτικό 

Σχολείο Γέρακα  

Ο Επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ Πιερ Μοσκοβισί, στα πλαίσια της διήμερης επίσκεψής τους στην 

Ελλάδα, θα επισκεφθεί την Τρίτη 29 Νοέμβρη το 7ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα, σχολείο που έχει 

κατασκευαστεί με το πρόγραμμα ΣΔΙΤ.  

Η επίσκεψη αυτή  είναι πραγματική πρόκληση για το εκπαιδευτικό κίνημα! Αφού θα έχει συμφωνήσει  με 

την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ τους όρους της ακόμα μεγαλύτερης ισοπέδωσης των εργασιακών μας 

δικαιωμάτων, αφού θα έχει αναπτύξει στα οικονομικά συνέδρια και στη συνάντησή του με τον ΣΕΒ γιατί ο 

δρόμος της «ανάπτυξης» περνά από την ακόμα μεγαλύτερη οικονομική και εργασιακή εξαθλίωση μισθωτών 

και συνταξιούχων, θα έρθει ως επικυρίαρχος να επιθεωρήσει ένα ακόμα από τα «επιτεύγματα» της 

ευρωπαϊκών κονδυλίων στην εκπαίδευση που είναι τα σχολεία ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιο και Ιδιωτικού 

Τομέα), μέσω του προγράμματος JESSICA με δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.  

Στα 38 σχολεία που περιλαμβάνονται στο παραπάνω πρόγραμμα, την ευθύνη της λειτουργίας, της 

συντήρησης και της εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων την έχουν για 25 χρόνια οι ιδιώτες 

μεγαλοεργολάβοι που έχουν αναλάβει την κατασκευή τους, που πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο με 

ετήσιο αντίτιμο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων!  Το τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα 

των σχολείων που έχουν κατασκευαστεί με αυτό το πρόγραμμα, είναι ήδη φανερό: διευθυντές που 

υπογράφουν κάθε μέρα για την παράδοση και παραλαβή του κτιρίου (!), δάσκαλοι που ζητούν άδεια για να 

κολλήσουν κάτι στον τοίχο της τάξης τους (!!), γονείς που δεν επιτρέπεται να μπουν στο σχολείο, ιδιωτικό 

σύστημα φύλαξης, άδεια από τον ιδιώτη εργολάβο για οποιαδήποτε εκδήλωση γίνει στο σχολείο ! Κατά τα 

άλλα, το υπουργείο Παιδείας μιλά για σχολεία «ανοιχτά στην κοινωνία», όταν τα σχολεία αυτά δεν είναι 

ανοιχτά ούτε για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς τους…. 

Το πιο σοβαρό όμως, και αυτός είναι ο πολιτικός συμβολισμός της επίσκεψης Μοσκοβισί στο Γέρακα, είναι 

το μήνυμα ότι το σχολείο, από την κατασκευή του, τη λειτουργία μέχρι το πρόγραμμά του και το 

περιεχόμενό του θα καθορίζεται από τους όρους της αγοράς και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Αυτό 

είναι το «πρότυπο» που έρχεται να επιθεωρήσει οι επίτροπος, αυτό είναι το παρόν και το μέλλον της 

πολιτικής της κυβέρνησης και της ΕΕ για την εκπαίδευση.  

Όχι, ο κ. Μοσκοβοσί δεν θα δει τα «κατορθώματα» της πολιτικής της ΕΕ και των μνημονίων  στην 

εκπαίδευση και στα σχολεία μας. Εξάλλου, τα ξέρει πολύ καλά:  Τους χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς, 

τους αναπληρωτές – λάστιχο, τους μειωμένους μισθούς των εκπαιδευτικών, τα σχολεία που με δυσκολία 

καλύπτουν τις στοιχειώδεις λειτουργικές τους ανάγκες – όσες καλύπτουν.  

Μπορεί η κυβέρνηση, ο Μοσκοβισί και οι παρατρεχάμενοί να βγουν στις κάμερες την Τρίτη για να δείξουν 

μια εικονική πραγματικότητα, όμως να είναι σίγουροι ότι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς  και οι εργαζόμενοι 

γνωρίζουν πολύ καλά και από πρώτο χέρι πια είναι η σκληρή πραγματικότητα από την εφαρμογή των 

πολιτικών της ΕΕ και των μνημονίων. Για αυτό είναι επιτακτική ανάγκη όχι μόνο να τσαλακώσουμε τη 

μαγική τους εικόνα, αλλά να παλέψουμε για την ανατροπή τους!  

http://www.paremvasis.gr/

