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Τη διάσωση του κτιρίου του (πρώην) ∆ηµοτικού Σχολείου
Βασιλικών ζητούν µε επιστολή τους, οι κάτοικοι του
χωριού.
Μάλιστα για να κάνουν το αίτηµά τους ακόµη πιο “ισχυρό”,
συνέστησαν επιτροπή, που φέρει τον τίτλο “Επιτροπή
∆ιάσωσης και Αξιοποίησης ∆ιδακτηρίου ∆ηµοτικού Σχολείου
Βασιλικών”, προκειµένου να προκαλέσουν το ενδιαφέρον
των εµπλεκόµενων φορέων.
Στην επιστολή που απέστειλαν στον Υφυπουργό
Υποδοµών, Νίκo Σηφουνάκη, τους Βουλευτές, το Νοµάρχη
και το ∆ήµαρχο Πολιχνίτου (µε κοινοποίηση στον Πρύτανη
και τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου),
εκφράζουν την ανησυχία τους για την τύχη του παλιού
κτιρίου, το οποίο έχει υποστεί σηµαντικές φθορές από το
χρόνο, σηµειώνοντας τα ακόλουθα σχετικά µε την ιστορία
του:
«Το διδακτήριο χτίστηκε την περίοδο 1931-1935, επί υπουργίας Γεωργίου Α. Παπανδρέου. Έχει χαρακτηριστεί
ως το σηµαντικότερο από αρχιτεκτονικής άποψης σχολικό κτίριο της νοτιοανατολικής Λέσβου».
Σύµφωνα µάλιστα µε βιβλίο του εκπαιδευτικού ∆ηµήτρη Μπούµπα “Πετρόχτιστα ∆ιδακτήρια της
Νοτιοανατολικής Λέσβου”, το σχολείο των Βασιλικών περιγράφεται ως: «Το εξαιρετικού αρχιτεκτονικού
σχεδιασµού διδακτήριο εντυπωσιάζει µε τη στιβαρή “∆ωρικού ρυθµού” εξωτερική του εµφάνιση. Ο
αρχιτεκτονικός του τύπος αποτελεί αποµίµηση παλαιότερων διδακτικών κτιρίων των επιφανέστερων του
νησιού (Γυµνάσιο Μυτιλήνης, ∆ιδακτήρια Αγίας Παρασκευής, Καλλονής, Ερεσού). ∆ιακρίνεται για την
πλαστικότητα της κατόψεως και των όψεων, του σχήµατος των κουφωµάτων, της εισόδου µε πρόταξη
(πρόπυλο) και της κυρίας κλίµακας της εισόδου του. Το πρόπυλό του κοσµούν απλοί κίονες, τριγωνικό αέτωµα
και δύο πετρόκτιστες κλίµακες».
Σηµαντικές φθορές
Το διδακτήριο παρουσίασε ρωγµές στη βόρεια πλευρά του για πρώτη φορά το 1952 και για δεύτερη φορά το
1968. Τελικά κρίθηκε ακατάλληλο για σχολική χρήση και από το 2002 έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του.
Από την χρονιά αυτή έπαψε να λειτουργεί λόγω έλλειψης µαθητών. Σήµερα το αρχιτεκτονικό αυτό κόσµηµα
κινδυνεύει να ερειπωθεί. Σπασµένα τζάµια, κατεστραµµένα παράθυρα, αποκολλήσεις επιχρισµάτων τοίχων και
οροφής, είναι µερικές από τις φθορές του.
Κάτοικοι του χωριού και άλλοι οµογενείς που επισκέπτονται τη γενέτειρά τους και είχαν µάθει τα πρώτα τους
γράµµατα στο σχολείο αυτό, το βλέπουν µε θλίψη και οδύνη αλλά και µε αισθήµατα πικρίας και απογοήτευσης
να καταρρέει.
Τι προτείνουν
Το διδακτήριο όπως προτείνεται θα µπορούσε να γίνει Κέντρο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για τον Εξωραϊστικό
και Πολιτιστικό Σύλλογο Βασιλικών Λέσβου “Ο Άγιος Ραφαήλ”, ως Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης του ιδίου
συλλόγου, στέγη για το Λαογραφικό Μουσείο του χωριού ή χώρος στέγασης ερευνητικών εργασιών του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Για όλους τους παραπάνω λόγους οι κάτοικοι ζητούν απʼ τους αρµοδίους να δείξουν ενδιαφέρον των αρµοδίων
για τη διάσωση και αξιοποίησή του.
Τι λέει η ∆ηµοτική Αρχή
Σε επικοινωνία που είχαµε µε το ∆ήµαρχο Πολιχνίτου Γιάννη Συκά, µας είπε σχετικά µε τις δυσκολίες που
υπάρχουν για την αξιοποίηση του συγκεκριµένου κτιρίου, λόγω της αρχιτεκτονικής του και των ιδιαίτερων
προβληµάτων στατικότητας που εµφανίζει.
«Στο παρελθόν έγινε κάποια προσπάθεια µέσα από το “Θησέας” προκειµένου να γίνουν οι µελέτες που
απαιτούνταν για να χρηµατοδοτηθεί, όµως αυτό που προέχει είναι να προσδιοριστεί επακριβώς ποια θα είναι η
χρήση του. Στην περίπτωση που κάποιος φορέας θελήσει να το χρησιµοποιήσει ή για να στεγάσει π.χ.
υπηρεσίες του, είµαστε πρόθυµοι να το παραχωρήσουµε.
Στην αντίθετη περίπτωση όµως και γνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν προκειµένου να βρεθεί
χρηµατοδότηση, θέλω να καταστήσω σαφές ότι ο ∆ήµος δεν µπορεί να ξεκινήσει µια διαδικασία, µόνο και
µόνο για να φανεί ότι απλά κάνουµε κάτι. Άλλωστε πιστεύω ότι ούτε οι κάτοικοι του χωριού θα ήθελαν κάτι
τέτοιο. Είναι γνωστό ότι το κτίριο παρουσιάζει σηµαντικά στατικά προβλήµατα χρόνια τώρα, καθώς το µισό
είναι κατασκευασµένο µε τούβλα και τσιµέντο και το άλλο µισό µε πέτρες. Έχουν γίνει κάποιες γεωλογικές
µελέτες παλιότερα για τα θεµέλια, αλλά τα χρήµατα που απαιτούνται για την ανακατασκευή είναι πολλά και σε

καµία περίπτωση δεν µπορεί να φτιαχτεί αν δεν έχει προηγουµένως αποφασιστεί η χρηστικότητα του».
Πάντως ο ∆ήµαρχος δεν παρέλειψε να σηµειώσει ότι τα προηγούµενα χρόνια είχαν γίνει επαφές µε το ΤΕΙ
Πειραιά, προκειµένου να δηµιουργηθεί σε αυτό κάποιο τµήµα, που θα είχε ως αντικείµενο τη γεωθερµία ή τον
ιαµατικό τουρισµό.
Ωστόσο η απάντηση που τελικά πήρε ο ∆ήµος Πολιχνίτου δεν ήταν θετική, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει
ανάλογη διάθεση ούτε από πλευράς του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

