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ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Την επισκευή και αξιοποίηση του ∆ηµοτικού Σχολείου Βασιλικών ∆ήµου Πολιχνίτου ζητά µε επιστολή
της στους Βουλευτές του Νοµού, το Νοµάρχη και το ∆ήµαρχο Πολιχνίτου, η επιτροπή διάσωσης και
αξιοποίησης του ∆ιδακτηρίου.
Ειδικότερα στην επιστολή, η οποία κοινοποιείται στους Πρυτάνεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
Ανδρέα Τρούµπη και του Ε.Μ.Π. Κώστα Μουτζούρη η επιτροπή πολιτών αναφέρει τα εξής:

«Σας είναι προφανώς γνωστό το πρόβληµα του διδακτηρίου του ∆ηµοτικού Σχολείου του ∆. ∆.
Βασιλικών ∆ήµου Πολιχνίτου.
Σας το υπενθυµίζουµε συνοπτικά :
Το διδακτήριο χτίστηκε την περίοδο 1931-1935 επί υπουργίας Γεωργίου Α. Παπανδρέου. Έχει
χαρακτηριστεί ως το σηµαντικότερο από αρχιτεκτονικής άποψης σχολικό κτήριο της
νοτιοανατολικής Λέσβου. «Το εξαιρετικού αρχιτεκτονικού σχεδιασµού διδακτήριο εντυπωσιάζει µε τη
στιβαρή “∆ωρικού ρυθµού“ εξωτερική του εµφάνιση.
Ο αρχιτεκτονικός του τύπος αποτελεί αποµίµηση παλαιοτέρων διδακτικών κτηρίων των
επιφανέστερων του νησιού (Γυµνάσιο Μυτιλήνης, διδακτήρια 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.»
( Μπούµπας Μ. ∆ηµήτριος : Πετρόχτιστα ∆ιδακτήρια της Νοτιοανατολικής Λέσβου , Μυτιλήνη 2008 ,
σ. 239 κ.ε.)
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 ίδια χρονιά έπαψε να λειτουργεί, λόγω έλλειψης µαθητών, και το ∆ηµοτικό
Σχολείο που στεγαζόταν σ’ αυτό, στο οποίο παλιότερα φοιτούσαν περί τους διακόσιους (200) µαθητές
και το οποίο υπήρξε φυτώριο πολλών αξιόλογων επιστηµόνων και ανθρώπων των Γραµµάτων.
Σήµερα το αρχιτεκτονικό αυτό κόσµηµα κινδυνεύει να ερειπωθεί και
Χρησιµεύει µονάχα ως τόπος συνάντησης ανθρώπων της νύχτας. Σπασµένα τζάµια κατεστραµµένα
παράθυρα, αποκολλήσεις
επιχρισµάτων τοίχων και οροφής, είναι µερικές από τις φθορές που
καθηµερινά αυξάνονται.
Οι εναποµείναντες κάτοικοι του χωριού και οι ξενιτεµένοι, που
πολύ συχνά και σε µεγάλους αριθµούς επισκέπτονται τη γενέτειρά
τους, και που είχαν µάθει τα πρώτα τους γράµµατα στο σχολείο αυτό, βλέπουν µε θλίψη και οδύνη,
αλλά και µε αισθήµατα πικρίας και απογοήτευσης, την αδιαφορία των αρµοδίων φορέων της
Πολιτείας για την διάσωση του λαµπρού αυτού οικοδοµήµατος.

Το διδακτήριο θα µπορούσε µε τις απαραίτητες εργασίες υποστήριξης και αναστύλωσης να
αποτελέσει κύτταρο πνευµατικής, πολιτιστικής και οικονοµικής αναγέννησης του χωριού.
Συγκεκριµένα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί :
- Ως Κέντρο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλικών
Λέσβου ‘Ο Άγιος Ραφαήλ’.
- Ως Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης του παραπάνω Συλλόγου.
- Ως κέντρο στέγασης Λαογραφικού Μουσείου του χωριού.
- Ως χώρος στέγασης ερευνητικών εργασιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή άλλου Ανωτάτου
Ιδρύµατος.
- Για οποιαδήποτε άλλη χρήση ήθελαν αποφασίσει οι αρµόδιοι φορείς.
Κάνουµε έκκληση και επικαλούµαστε το ενδιαφέρον σας για τη διάσωση και αξιοποίηση του µνηµείου
αυτού της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Θα πρέπει σύντοµα, και προτού να είναι αργά, να γίνουν οι
απαραίτητες εργασίες υποστήριξης και αναστύλωσής του. Οι απανταχού της γης Βασιλικιώτες θα σας
είναι ευγνώµονες γι’ αυτό. Οποιαδήποτε αµέλεια ή αδιαφορία, που θα είχε ως αποτέλεσµα την
καταστροφή του κτηρίου, θα ήταν αδικαιολόγητη.
Μετά τιµής
Επιτροπή πολιτών ∆. ∆. Βασιλικών ∆ήµου Πολιχνίτου
Αλάνη ∆. Μαρία Εκπαιδευτικός
Αλατερός Ευστράτιος τ. Στρατιωτικός
Αλβανός Γιώργος τ. Σχολικός Σύµβουλος
Αλβανός Παρθένης Εκπαιδευτικός
Αντωνέλλης Ιωάννης Ιατρός Καρδιολόγος
Βατίστα Χρυσούλα Οικιακά
Βαξεβανέλη Ευστρατία Οικιακά
Γιανούλης Παναγιώτης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών
∆ηµητράκης Εµµανουήλ Συνταξιούχος
Καλού Ασπασία Βιοτέχνης
Κανιαµός Τάκης Εκπαιδευτικός
Κλούρας Ευστράτιος ∆ικηγόρος
Κλούρας Νικόλαος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών
Κοντσέ Ευαγγελία Οικιακά
Πατσάς Θεόφιλος Οικονοµολόγος – Αναλυτής
Πατσέας Θεόφιλος Οικονοµολόγος
Σοφού Τούλα Εκπαιδευτικός
Ταλιάνης Αντώνιος Οικονοµολόγος
Χατζηµανωλάκης Ευστράτιος Ηλεκτρονικός
Χατζηµανωλάκης Εµµανουήλ Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος»

