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Στο Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων επρόκειτο να συζητηθεί, µέσα στο µήνα που διανύουµε, το
θέµα της διάσωσης και της αξιοποίησης του ∆ηµοτικού Σχολείου Βασιλικών του δήµου Πολιχνίτου, που
έχει υποστεί σηµαντικές φθορές από το χρόνο και παραµένει αναξιοποίητο. Την ίδια στιγµή, έχουν ήδη
ξεκινήσει ενέργειες για το χαρακτηρισµό του ως «διατηρητέου», ενώ εγκρίθηκε από το δήµο Πολιχνίτου η
µετέπειτα χρήση του ως «Μουσείου Σχολικής Ζωής και Ιστορίας της Εκπαίδευσης της νοµαρχίας Λέσβου»,
εφόσον προλάβει ο ίδιος να το εντάξει σε κάποιο πρόγραµµα.
Το θέµα του παλιού σχολείου των Βασιλικών θα συζητηθεί στο Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων µέσα στο
Μάρτιο, ως αποτέλεσµα, εκτός άλλων, της σχετικής ερώτησης που είχαν υποβάλει µέσα στον περασµένο Ιανουάριο οι
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Αφορµή είχαν σταθεί οι ενέργειες κατοίκων των Βασιλικών, που ως «Επιτροπή ∆ιάσωσης και Αξιοποίησης ∆ιδακτηρίου
∆ηµοτικού Σχολείου Βασιλικών» εξέφραζαν για άλλη µια φορά την ανησυχία τους για την τύχη του παλιού κτηρίου. Οι
ίδιοι ζητούσαν να αποκατασταθεί και να αξιοποιηθεί το σχολείο, ώστε να αποτελέσει φορέα πολιτιστικής, πνευµατικής
και οικονοµικής αναγέννησης της περιοχής τους, προτείνοντας παράλληλα και µια σειρά από πιθανές χρήσεις του.
Σηµειώνεται ότι σε αυτοψία που το 2005 η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων πραγµατοποίησε στο κτήριο του σχολείου,
κατέγραψε, εκτός από τις φθορές που έχει υποστεί λόγω της εγκατάλειψης, και σοβαρές αστοχίες στη δοµή του, που
ως αποτέλεσµα έχουν το να κινδυνεύει ήδη από τότε µε κατάρρευση, κυρίως λόγω της έντονης καθίζησης. Τη
δυσµενή αυτή εικόνα συµπληρώνει το γεγονός ότι τα θεµέλια του σχολείου βρίσκονται σε έδαφος που χαρακτηρίζεται
από µεγάλη πλαστικότητα και τάση προς διόγκωση.
Θα χαρακτηριστεί
‘διατηρητέο’.
Χάρη στις παρεµβάσεις αυτές, η διαδικασία της διάσωσης του παλιού σχολείου έχει αρχίσει να κινείται, αφού,
σύµφωνα µε την προϊστάµενη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, Μαρία ∆ανιά,
εδώ κι ένα µήνα περίπου, µε έγκριση του υπουργείου Πολιτισµού, έχει ξεκινήσει αποτύπωση του κτηρίου. Θα
ακολουθήσει η σύνταξη της µελέτης χαρακτηρισµού του ως διατηρητέου, αφού, λόγω της αρχιτεκτονικής του
σηµασίας και δεδοµένου ότι αποτελεί «πολιτιστικό αγαθό» µεταγενέστερο του 1830, σύµφωνα µε το σχετικό νόµο η
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Παράλληλα, σύµφωνα µε έγγραφο του υπουργείου Πολιτισµού, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες προς τις αρµόδιες
υπηρεσίες για τη σύνταξη της αρχιτεκτονικής και δοµικής αποτύπωσής του. Θα ακολουθήσει κατάρτιση της σχετικής
µελέτης αναστήλωσης και αποκατάστασης του σχολείου, η οποία θα περιλαµβάνει αρχιτεκτονική µελέτη
αποκατάστασης και ενίσχυσης του κτηρίου. Εξάλλου, η νοµαρχία Λέσβου είχε εκφράσει την πρόθεσή της να αναλάβει
την εκπόνηση σχετικής µελέτης για την επισκευή και ανάδειξη του κτηρίου, εφόσον το ζητούσε ο δήµος Πολιχνίτου.
Χώρος Σχολικής Ιστορίας.
Αυτό που έχει οριστικοποιηθεί, επιπλέον, είναι η χρήση που το παλιό σχολείο θα έχει µετά την αποκατάστασή του.
Ο δήµαρχος Πολιχνίτου, Ιωάννης Συκάς, τονίζοντας µέσα στον περασµένο Ιανουάριο τις δυσκολίες που εµφανίζονταν
στην προσπάθεια αξιοποίησης του κτηρίου λόγω της αρχιτεκτονικής του και των προβληµάτων στατικότητας, είχε
ζητηθεί να γίνει στο δήµο κάποια πιο συγκεκριµένη πρόταση όσον αφορά στη χρήση του. Στη συνεδρίαση του Τοπικού
Συµβουλίου Βασιλικών που ακολούθησε, προτάθηκε το να λειτουργήσει το κτήριο ως «Μουσείο Σχολικής Ζωής και
Ιστορίας της Εκπαίδευσης της νοµαρχίας Λέσβου», θεωρώντας πως µια τέτοια χρήση θα συµβάλει, εκτός από τη
διάσωση του κτηρίου και στο να δώσει νέα πνοή και ώθηση στην ανάπτυξη του τόπου, χάρη στον κόσµο που θα το
επισκέπτεται.
Η πρόταση εγκρίθηκε τελικά από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στα τέλη του προηγούµενου µήνα. «Η σκέψη είναι να
φαίνεται η διαδροµή, µέσα στο κτήριο του σχολείου Βασιλικών, όλων των σχολείων της Λέσβου, τόσο επειδή είναι ένα
παραδοσιακό κτήριο µε καλό περιβάλλοντα χώρο, όσο και επειδή βρίσκεται σε καλό σηµείο ώστε να είναι επισκέψιµο»,
ανέφερε σχετικά ο κ. Συκάς. «Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει µελέτη στατικότητας, καθώς και µελέτη ηλεκτροφωτισµού
και επισκευής γενικά του κτηρίου. Εµείς θα προσπαθήσουµε να ενταχθεί το έργο σε κάποιο πρόγραµµα, ωστόσο µε τις
επικείµενες αλλαγές του “Καλλικράτη” δεν ξέρουµε αν θα προλάβουµε ως δήµος να καταφέρουµε κάτι τέτοιο.»
Σηµειώνεται ότι µέσα στην προηγούµενη εβδοµάδα, στην «Επιτροπή ∆ιάσωσης και Αξιοποίησης ∆ιδακτηρίου
∆ηµοτικού Σχολείου Βασιλικών» έστειλε επιστολή και ο βουλευτής Λέσβου Σπύρος Γαληνός, ο οποίος, µεταξύ άλλων,
ζήτησε να τον κρατούν ενήµερο σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών, ώστε και ο ίδιος από την πλευρά του να
µπορέσει να προωθήσει το θέµα, προκειµένου - όπως ανέφερε - να µην υπάρξει άλλη καθυστέρηση.

