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Το ζήσαμε και αυτό ένα σχολείο το 4ο δημοτικό καταστράφηκε από πυρκαγιά. Αυτό και αν
δεν είναι αδυναμία της λειτουργίας του δημόσιου τομέα και ποιο συγκεκριμένα των
υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας και της συντήρησης των κτηρίων.

Να είστε σίγουροι ότι τελικά θα φταίει το μνημόνιο της προηγούμενης κυβέρνησης και οι
περικοπές που επέβαλε, κανένας δεν θα έχει ευθύνες, όλα θα έγιναν σωστά από όλους τους
εμπλεκόμενους ,θα φταίει ότι δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό και ο μεγάλος φόρος
εργασίας των συνεργείων από τα καιρικά φαινόμενα.

Το σχολείο όμως καταστράφηκε παρόλες τις εκκλήσεις του συλλόγου των δασκάλων, και
ευτυχώς έγινε γρήγορα αντιληπτή η φωτιά και βγήκαν τα παιδία έξω με ασφάλεια.

Το πραγματικό πρόβλημα της χώρας μας σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης και της
πολιτικής εξουσίας αυτή ακριβώς η νοοτροπία αντιμετώπισης των προβλημάτων. Εδώ
φτάσαμε να λένε στους ξένους που μας δάνειζαν ότι εσείς φταίτε που μας δανείσατε τόσο
πολλά χρήματα, και γι αυτό δεν θα σας τα πληρώσουμε όλα. Το τελευταίο έχει αλλάξει
ευτυχώς για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης.

Η καταστροφή του σχολείου είναι το αποτέλεσμα του συνόλου των λειτουργιών του
δημοσίου και των πολιτικών που προΐστανται . Βεβαίως υπάρχουν κανονισμοί για τα πάντα
και ακολουθούνται τις περισσότερες φορές κατά γράμμα αλλά μόλις εμφανιστεί ένα
πρόβλημα εκτός ρουτίνας όλα σταματάνε και η τύχη αποφασίζει για όλα.

Τίποτε δεν θα καταφέρει η χώρα όσα προγράμματα και εάν υπογραφούν, όσοι φόροι και
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εάν μπουν εάν δεν αλλάξει ο τρόπος που αναλαμβάνει τις ευθύνες το ελληνικό δημόσιο και
οι λειτουργοί του. Η αποποίηση των ευθυνών και η απόδοσή τους οπουδήποτε αλλού είναι η
αιτία της καταστροφής της χώρας, εάν δεν αλλάξει αυτή η τακτική από όλους μας ως λαός
θα συνεχίσουμε να αυτοκαταστρεφόμαστε και ας μεταθέτουμε τις ευθύνες στους ξένους.
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