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ΣυντήρήΣή Σχολείων

Περιστατικό πτώσης ταβανιού στη Σύρο σε σχολείο

ΣτιΣ 3|11 έγινε γνωστό 
στα μέσα ενημέρωσης της 
Σύρου, περιστατικό πτώσης 
σοβάδων ταβανιού σε σχολι-
κή μονάδα της πρωτεύουσας 
των Κυκλάδων. Μάλιστα, 
από την πτώση τραυματί-
στηκε ένα μικρό παιδί μα-
θητής, του οποίου οι γονείς 
και οι δάσκαλοι το πήγαν στο 
νοσοκομείο. Ευτυχώς, διαπι-
στώθηκε ότι ο τραυματισμός 
ήταν ελαφρύς.

Μοιραία, το περιστατικό 
μας οδήγησε να κάνουμε 
συνειρμούς με το αντίστοιχο 
περιστατικό που έλαβε χώρα 
στην Παροικιά της Πάρου και 
συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο.

Ας διαβάσουμε τι λέει το 
ρεπορτάζ από τη Σύρο: 

«Σοβαρά προβλήματα 
έχουν προκύψει στο 2ο Δη-
μοτικό Σχολείο Ερμούπολης. 
Συγκεκριμένα, στις εγκατα-
στάσεις παρουσιάστηκαν 
προβλήματα που χρήζουν 
άμεσων παρεμβάσεων 
συντήρησης. Όπως έγινε 
γνωστό, έπεσαν μέχρι και 
σοβάδες σε αίθουσα διδα-
σκαλίας με αποτέλεσμα να 
τραυματισθεί ελαφρά μαθη-
τής (Γιαννάκης) ο οποίος με-
ταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Η δ/νση του Σχολείου 
και οι γονείς ενημέρω-
σαν σχετικά τη διοίκηση 
του Δήμου Σύρου – Ερ-

μούπολης, εκφράζοντας 
παράλληλα την έντονη 
διαμαρτυρίας τους για την 
απαράδεκτη κατάσταση που 
επικρατεί στο Σχολείο.

Νωρίς το πρωί, μετέβη 
στη σχολική μονάδα κλιμά-
κιο του Δήμου για να κάνει 
αυτοψία στους χώρους του 
Σχολείου.

Από το Δήμο ανακοι-
νώθηκε σήμερα, ότι την 
Τετάρτη και την Πέμπτη 4 
και 5 Δεκεμβρίου 2ο Δημο-
τικό Σχολείο Ερμούπολης και 
το συστεγαζόμενο 4ο Νη-
πιαγωγείο, θα παραμείνουν 
κλειστά προκειμένου να ολο-
κληρωθούν οι εργασίες συ-
ντήρησης και καθαρισμού οι 
οποίες προέκυψαν εκτάκτως.

Από το συμβάν δημι-
ουργούνται αυτόματα πολ-
λά ερωτηματικά για το αν 
γίνονται σωστά και εγκαί-
ρως οι εργασίες συντήρη-
σης στις σχολικές μονάδες 
του νησιού, από τις αρμό-
διες τοπικές αρχές».(ΠΗΓΗ: 
Cyclades24.gr).

Συγκρίσεις
1) Καινό χαρακτηριστικό 

Πάρου και Σύρου, είναι ότι τα 
ταβάνια των σχολείων αρ-
χίζουν και πέφτουν όλο και 
συχνότερα. Αυτό δεν μπορεί 
να μη συνδέεται με την ελλι-
πή συντήρηση. Δια γυμνού 
οφθαλμού φαίνεται ότι το 

πρόβλημα είναι παρόμοιου 
τύπου στα σχολεία και των 
δύο νησιών, συγκρίνοντας 
τις φωτογραφίες. Επίσης, 
το κακό είναι ότι μετά την 
πτώση των σοφάδων, και 
στις δύο περιπτώσεις απο-
καλύφθηκαν τα σίδερα από 
το πλέγμα της πλάκας του 
ταβανιού, τα οποία είναι δι-
αβρωμένα, σκουριασμένα.

Τόσο η δωδεκαετής διοί-
κηση του Δήμου της Πάρου, 
όσο και η εικοσαετής διοί-
κηση του Δήμου Ερμούπο-
λης Σύρου, δεν συντηρούν 
τα σχολεία, ενώ είναι βέβαιο 
ότι δεν κάνουν σωστούς 
ελέγχους κάθε καλοκαίρι 
πριν αυτά ανοίξουν, ώστε να 
εντοπίσουν τους κινδύνους.

Χρήσιμη παρατήρηση 
είναι, ότι δεν χρειάζεται 
εμείς στην Πάρο να ζήσουμε 
το «καθεστώς» Χρ. Βλαχο-
γιάννη ούτε για μία ημέρα 
παραπάνω από το τέλος της 
«εκλογικής» θητείας του που 
λήγει τον προσεχή Μάιο του 
2014, προκειμένου να στεί-
λουμε στο σπίτι του έναν άν-
θρωπο που δεν σέβεται την 
ανάγκη ελέγχου και συντή-
ρησης των σχολικών μονά-
δων του τόπου μας, μαζί με 
όλα τα άλλα που δεν κάνει.

ΔιΑΦΟΡΕΣ: 2) Στη Σύρο 
η Δ/νση του σχολείου και οι 
γονείς ειδοποίησαν τη δημο-
τική αρχή και «έσουραν ένα 

πακέτο μπινελίκια» προκα-
ταβολικά για το φαινό-
μενο της ελλιπούς συντή-
ρησης, έτσι για να σφίγγουν 
οι κ…

Στην Πάρο, είχε πέσει το 
ταβάνι, και οι γονείς το έμα-
θαν κάτι εικοσιτετράωρα αρ-
γότερα, ενώ η διεύθυνση του 
σχολείου με τον «φοβερό 
και τρομερό» αντιδήμαρχο 
κ. Κουτσουράκη, είχαν συ-
νεννοηθεί να «ξεμπλέξουν» 
στα γρήγορα και στα «μου-
λωχτά» με την ασφάλεια των 
παιδιών. Ο κ. αντιδήμαρχος 
(σ.σ: μιλάμε για μεγάλη προ-
σφορά στην Πάρο) ανάθεσε 
σε ένα μάστορα να «μπα-
λώσει» τα σκουριασμένα 
σίδερα και το ταβάνι, με ένα 
μερεμέτι 1500 ευρώ, μαζί 
με τα υλικά! 

Προφανώς, διαδραμάτισε 
ρόλο στις αποφάσεις τους ότι 
στην Πάρο δεν είχαμε τραυ-
ματισμό, ως προς την αρχική 
αποσιώπηση του γεγονότος.

3) Ο Δήμος Ερμούπολης, 
έστω και κατόπιν εορτής, 
αλλά ωστόσο άμεσα, πριν 
προβεί σε εργασίες, απο-
φάσισε να κλείσει αμέσως 
τα σχολεία για να προβεί σε 
ελέγχους, εκτός από τις επι-
σκευές. 

Στην Πάρο οι κ.κ. Κου-
τσουράκης και Βλαχογιάν-
νης, έπρεπε να υποστούν 
τη δημόσια κατακραυγή και 
τα δημοσιεύματα μας για 
να αναθέσουν στην τεχνική 

υπηρεσία του Δήμου σοβαρό 
έλεγχο, μετά τον οποίο ανα-
δείχθηκε ανάγκη για εργασί-
ες μέτρων ασφάλειας μόνο, 
χωρίς ολικές επισκευές, αξί-
ας 29.000 ευρώ!!!

4) Στη Σύρο που είχαμε 
ελαφρό τραυματισμό παι-
διού, κανείς δεν έβγαλε 
άχνα για τα μέτρα προστασί-
ας και το ξεβόλεμα που θα 
χρειαστεί να γίνει σε καθηγη-

τές, γονείς και παιδιά, προ-
κειμένου να γίνουν έλεγχοι 
και εργασίες.

Στην Πάρο, τα γνωστά 
«κοράκια» του καθεστώτος, 
καθώς και τα υπόδουλα 
«παπαγαλάκια» τους, αφού 
μάζεψαν τα επί του θέματος 
«βρόμικα» τους με τα «μπα-
λώματα», στη συνέχεια, άρ-
χισαν κουτσομπολίστικα να 
υπονομεύουν την καταγγελία 

των γονιών. Ευτυχώς, ανε-
πίσημα. Φανταστείτε τι θα 
έκαναν, αν η τεχνική υπη-
ρεσία του Δήμου Πάρου δεν 
είχε διαπιστώσει ανάγκη για 
παρέμβαση 29.000 ευρώ, 
μόνο για εργασίες μέτρων 
ασφάλειας. Θα είχαν σταυ-
ρώσει τους γονείς, επειδή 
διαμαρτυρήθηκαν για την 
ασφαλή διαβίωση των παι-
διών τους στο σχολείο!

ομοίοτήτεΣ καί δίαφορεΣ

Για το Πρωταθλημα μπά-
σκετ κορασίδων της Ένωσης 
Συλλόγων Καλαθοσφαίρι-
σης Κυκλάδων τα σωματεία 
ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός και 
Α.Ο Άνδρου ταξίδεψαν την 
προηγούμενη εβδομάδα στη 
Σύρο, ώστε να δώσουν δυο 
αγώνες. Έναν το Σάββατο 
30/11 και έναν τη Κυριακή 
1/12 μιας και το κλειστό της 
Ερμούπολης αποτελεί μέση 
λύση και για τα δυο σωμα-
τεία. Δηλαδή, επειδή σύμ-
φωνα με τον κανονισμό οι 
αγώνες πρέπει να γίνονται 
σε κλειστό γυμναστήριο, και 
επειδή και οι δύο ομάδες (Πά-
ρου και Άνδρου) δεν διαθέ-
τουν, αγωνίστηκαν μεταξύ 
τους στο γήπεδο της Σύρου. 
Όμως το γήπεδο της πρωτεύ-
ουσας των Κυκλάδων «βο-
λεύει» γιατί και τα δύο νησιά 
διατηρούν μία υποτυπώδη 
διασύνδεση με αυτό. Τελικά, 
ένα απλό παιχνίδι έγινε ολό-
κληρη περιπέτεια για παιδιά 
και μεγάλους.

το αγωνιστικό μέρος
Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός 

ήταν καλύτερος και κατάφερε 
να πάρει εύκολα τη νίκη και 
στα δυο παιχνίδια.
Σάββατο 30/11/2013
ΑΟ ΑΝΔΡΟΥ - ΑΜΕΣ ΜΑΡΗΣ-

ΣΑΙΚΟΣ 21 - 68
Μαρπησσαϊκός, πόντοι: 
(προπονητής Μουρογιάννης) 
Τσιγώνια Δ. 3, Τσιγώνια Χ., 
Δαμουλάκη 8, Αγούρου, Φρα-
ντζή 6, Καπούτσου 24, Τσι-
γώνια Μ. 11, Λαουράκη 16.
Δεκάλεπτα: 04-13/06-
11/02-22/09-22.
Κυριακή 1/12/13
ΑΜΕΣ ΜΑΡΗΣΣΑΙΚΟΣ - ΑΟ 
ΑΝΔΡΟΥ 68 - 25
Μαρπησσαικός: Τσιγώνια 
Δ. , Τσιγώνια Χ., Δαμουλά-
κη 4, Αγούρου 4, Φραντζή 
10, Καπούτσου 18, Τσιγώ-
νια Μ. 12, Λαουράκη 20. 
Δεκάλεπτα: 14-08/19-
04/14-08/21-05.

Ωστόσο, η Παριανή ομάδα 
σε ανακοίνωσή της ανάφερε 
για την αντίπαλη: «Ένα μεγά-
λο μπράβο στην νεοφώτιστη  
ομάδα της  Άνδρου, τον προ-
πονητή αλλά και τους παρά-
γοντες της ομάδας που κάτω 
από τόσες δύσκολες συνθή-
κες κατεβαίνουν στο πρωτά-
θλημα δίνοντας, όλα τους τα 
παιχνίδια εκτός έδρας και για  
άλλη μια φορά αποδεικνύε-
ται πόσο δύσκολο είναι για 
τα σωματεία που δεν έχουν 
κλειστό γυμναστήριο».

τα «παρατράγουδα»
Τα παιδιά απόλαυσαν το 

παιχνίδι, αλλά μετά έπρεπε 
να επιστρέψουν σπίτι τους, 
δηλαδή στα νησιά τους. Εκεί 
άρχισε η ταλαιπωρία και για 
τις δύο ομάδες. Ας παρακο-
λουθήσουμε το «ευγενικό» 
κείμενο του συλλόγου για το 
τι έγινε για άλλη μία φορά, 
εξαιτίας ενός απαγορευτικού: 

«Η νησιωτικότητα του νο-
μού μας επηρεάζει σε όλους 
τους τομείς έτσι, και στον 
αθλητισμό παίζει μεγάλο 
ρόλο μιας και εξαρτιόμαστε 
από τα δρομολόγια των πλοί-
ων αλλά και από τη διάθεση 
του Αιόλου. Έτσι την Κυριακή 
άνοιξε τον ασκό του αφή-
νοντας ανέμους 9 μποφόρ 
με αποτέλεσμα να υπάρχει 
απαγορευτικό απόπλου προ-
καλώντας μεγάλο πρόβλημα 
και στα δυο σωματεία. Άμεση 
ήταν η παρέμβαση του κυρί-
ου Γρυπάρη (παράγοντας της 
Σύρου) και τον ευχαριστούμε 
πολύ.

Η ομάδα της Άνδρου ανα-
χώρησε από Σύρο τη Δευτέρα 
το πρωί με το Ιθάκη και ο 
ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός τη Δευ-
τέρα το βράδυ 2|12 μετά από 
παρέκκλιση του δρομολογίου 
του Naxos».

Στο τέλος του σχετικού 
κειμένου η ανακοίνωση του 
συλλόγου περιέχει τις ευχα-

ριστίες της διοίκησης του, για 
τη βοήθεια που πρόσφεραν 
οι κ.κ Γρυπάρης, Πετρόπου-
λος, Πουσσαίος και η ΕΣΚΚ, 
προκειμένου να κάνει πα-
ρέκκλιση το πλοίο «Naxos» 
του απογευματινού δρομο-
λογίου της 2|12 από Πειραιά 
προς Πάρο και να σταματήσει 
στη Σύρο για να παραλάβει 
την Παριανή αποστολή. Είχε 
εκδοθεί ήδη η πρόγνωση 
επικίνδυνων καιρικών φαι-
νομένων για την Τρίτη και 
την Τετάρτη 3 και 4|12 και 
συνεπώς, όλοι γνώριζαν τι 
θα συνέβαινε τις επόμενες 
ημέρες. Ευτυχώς, τα παιδιά 
επέστρεψαν το βράδυ της 
Δευτέρας, διότι το μεσημέρι 
της Τρίτης 3|12 επιβλήθη-
κε απαγορευτικό απόπλου 
από τον Πειραιά και συνε-
πώς το απογευματινό, τακτι-
κό δρομολόγιο από Πειραιά 
μέσω Σύρου, ματαιώθηκε. 
Με λίγα λόγια, τα παιδάκια 
θα έμεναν στη Σύρο και θα 
επέστρεφαν στην Πάρο την 
Πέμπτη το βράδυ στις 5|12…

Κριτική
Είναι σωστό που ο σύλ-

λογος δημοσιοποίησε την 
υπόθεση. Τα μέλη του και οι 
αθλητές του αξίζουν συγ-
χαρητήρια για τις επιδόσεις 

στο γήπεδο, αλλά και επειδή 
αντέχουν τις συνθήκες με τις 
οποίες κάνουν αθλητισμό. 
Τόσο στην Πάρο, που με ευ-
θύνη του Δήμου δεν υπάρχει 
ένα σωστό γήπεδο για να 
παίζουν μετά από τόσα λε-
φτά που έχουν «πέσει» στο 
νησί μας, όσο και επειδή 
κάθε φορά που ταξιδεύουν 
εκτός, κάτι γίνεται και διαπι-
στώνουν «τιμωρούμενοι» με 
ταλαιπωρίες πόσο δύσκολο 
είναι να «ξεμυτίσει» κανείς 
από τα στενά όρια του νησιω-
τικού τόπου του. Το δεύτερο 
έχει γίνει με ευθύνη Δήμων, 
Νομαρχιών, Περιφερειών, 
Υπουργείων και  Κυβερνή-
σεων των τελευταίων ετών.

Δεν είναι δυνατόν να απο-
φύγει κανείς να αποκλειστεί 
από ένα απαγορευτικό. Θα 
ήταν όμως εφικτό μετά από 
τόσα χρόνια, να υπάρχουν 
κλειστά γυμναστήρια, του-
λάχιστον σε όλα τα μεγάλα 
νησιά, ώστε να μην ταλαι-
πωρούνται δύο ομάδες σε 
ένα απαγορευτικό, αλλά να 
φιλοξενείται η μία, από τους 

γηπεδούχους. Από την άλλη, 
θα έπρεπε μετά από τόσα 
χρόνια τουρισμού να υπήρχε 
ένα τοπικό σύστημα διανη-
σιωτικής συγκοινωνίας, ώστε 
να υπάρχουν συνδέσεις όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας, 
Χειμώνα και Καλοκαίρι. Σε 
αυτή την περίπτωση, όχι μόνο 
θα γινόταν αθλητισμός, αλλά 
θα είχε αναπτυχθεί σε άλλα 
επίπεδα ο τουρισμός όλων 
των νησιών, αλλά και το εμπό-
ριο, εντός του νομού μας.

Συνεπώς, μας θλίβει κάθε 
φορά να παρατηρούμε τις 
ομάδες να παρακαλάνε για 
τα αυτονόητα, όπως και να 
ευχαριστούν δημόσια πολιτι-
κούς που ασχολούνται ακόμα 
με διαχειριστικές διαμεσο-
λαβήσεις και χάρες, αντί 
να έχουν εξασφαλίσει από 
χρόνια αυτονόητα έργα για 
τον τόπο τους.

Είναι η χαρακτηριστική η 
περίπτωση του αντιπεριφε-
ρειάρχη Γ. Πουσσαίου. Για 
τον τόπο του (Ίος) μπορεί 
να ήταν καλός δήμαρχος. 
Άλλα ήταν κομματικό στέ-

λεχος κυβερνητικού κόμμα-
τος, συμμετείχε σε πολιτικά 
όργανα σε επίπεδο νομού 
Κυκλάδων επί δεκαετίες, 
συμμετείχε σε κυβέρνηση 
και συμμετέχει στην Περιφε-
ρειακή Διοίκηση του ΠΑΣΟΚ 
τα τελευταία χρόνια ως αντι-
περιφερειάρχης Κυκλάδων.  
Τους τελευταίους δύο – τρεις 
μήνες από τις δικές του δη-
μόσιες ανακοινώσεις παρα-
τηρούμε να μετέχει σε συ-
νέδρια δημοσίων σχέσεων 
και να δίνει συγχαρητήρια σε 
ακτοπλοϊκή εταιρεία για τις 
μικροχαρούλες που του κάνει. 
Βεβαίως, η εταιρεία δεν φταί-
ει σε τίποτε στην προκειμένη 
περίπτωση.

Από λύσεις και έργα για 
την εξυπηρέτηση των Κυκλα-
διτών, έχουμε να διαβάσουμε 
ανακοίνωση του Γ. Πουσσαί-
ου 3 – 4 χρόνια …

Από τότε που κάθισε στη 
θέση του αντιπεριφερειάρχη! 
Μήπως είναι καιρός να την 
αδειάσει ενόψει εκλογών το 
2014; 

αΘλήτίΣμοΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ

μαρΠήΣΣαίκοΣ

οδύσσεια για να αθληθούν τα παιδιά

...της Σύρου

...της Πάρου
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