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Το ενδιαφέρον των αρµόδιων φορέων για τη διάσωση του δηµοτικού σχολείου του χωριού τους
ζητούν κάτοικοι των Βασιλικών του δήµου Πολιχνίτου. Σε επιστολή που υπογράφουν ως «Επιτροπή
∆ιάσωσης και Αξιοποίησης ∆ιδακτηρίου ∆ηµοτικού Σχολείου Βασιλικών», οι κάτοικοι εκφράζουν
την ανησυχία τους για την τύχη του παλιού κτηρίου, το οποίο έχει υποστεί σηµαντικές φθορές από
το χρόνο και παραµένει αναξιοποίητο.
Όπως οι ίδιοι αναφέρουν για την ιστορία του σχολείου, το οποίο χτίστηκε την περίοδο 1931 - 1935, έχει
χαρακτηριστεί ως «το σηµαντικότερο από αρχιτεκτονικής άποψης σχολικό κτήριο της νοτιοανατολικής
Λέσβου», αφού «εντυπωσιάζει µε τη στιβαρή δωρικού ρυθµού εξωτερική του εµφάνιση», η οποία
χαρακτηρίζεται από κίονες, τριγωνικό αέτωµα και δύο πετρόκτιστες σκάλες. ∆υστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά
που οι δηµότες των Βασιλικών ζητούν να υπάρξει παρέµβαση για το παλιό σχολείο.
Χρόνια αναξιοποίητο
Το 1952, ωστόσο, το κτήριο παρουσίασε ρωγµές στη βόρεια πλευρά του, κάτι που επαναλήφθηκε το 1968, για
να κριθεί τελικά ακατάλληλο για σχολική χρήση, ενώ από το 2002 έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του αφού δεν
υπάρχουν πλέον µαθητές - σε αντίθεση µε τους 200 που είχαν φτάσει να είναι παλιότερα.
Ως αποτέλεσµα, σήµερα το «αρχιτεκτονικό αυτό κόσµηµα», όπως χαρακτηρίζουν οι κάτοικοι το σχολείο τους,
κινδυνεύει να ερειπωθεί και χρησιµοποιείται ως «τόπος συνάντησης ανθρώπων της νύχτας», παρουσιάζοντας
σπασµένα τζάµια, κατεστραµµένα παράθυρα και αποκολλήσεις επιχρισµάτων από τους τοίχους και την οροφή.
Όπως λένε οι ίδιοι, µε τις απαραίτητες εργασίες υποστήριξης και αναστήλωσης, το κτήριο του δηµοτικού
σχολείου θα µπορούσε να αποτελέσει κύτταρο πνευµατικής, πολιτιστικής και οικονοµικής αναγέννησης των
Βασιλικών, λειτουργώντας είτε ως κέντρο πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού
Συλλόγου του χωριού, είτε ως αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου, ως κέντρο στέγασης του
Λαογραφικού Μουσείου του χωριού ή χώρος ερευνητικών εργασιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή άλλου
ανώτατου ιδρύµατος. Προς την κατεύθυνση αυτή στοχεύει και η επιστολή που οι ίδιοι έστειλαν στον
υφυπουργό Νίκο Σηφουνάκη, στους βουλευτές Λέσβου, στο νοµάρχη και στο δήµαρχο Πολιχνίτου.
Τι θα στεγάσει;
Ο δήµαρχος Πολιχνίτου, Ιωάννης Συκάς, ο οποίος χθες δεν είχε ακόµη πάρει στα χέρια του τη σχετική
επιστολή, τόνισε τις δυσκολίες που εµφανίζονται στην προσπάθεια αξιοποίησης του κτηρίου λόγω της
αρχιτεκτονικής του και των προβληµάτων στατικότητας που αυτό εµφανίζει.
«Κάναµε κάποια προσπάθεια µέσω του προγράµµατος “Θησέας”, προκειµένου να γίνουν οι απαιτούµενες
µελέτες. Ωστόσο, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί, θα πρέπει να αποφασιστεί η χρήση του», εξηγεί ο ίδιος.
«Παρουσιάζει σηµαντικά στατικά προβλήµατα εδώ και χρόνια, ενώ το µισό κτήριο είναι κατασκευασµένο µε
τούβλα και τσιµέντο και το άλλο µισό µε πέτρες. Έχουν γίνει κάποιες γεωλογικές µελέτες για τα θεµέλια, αλλά
τα χρήµατα που απαιτούνται για την ανακατασκευή είναι πολλά και δε γίνεται να φτιαχτεί χωρίς να έχει
αποφασιστεί η χρηστικότητά του.»
Ο κ. Συκάς συµπληρώνει ότι στο παρελθόν είχαν γίνει επαφές µε το ΤΕΙ Πειραιά προκειµένου να γίνει κάποιο
τµήµα που θα είχε αντικείµενο τη γεωθερµία και τον ιαµατικό τουρισµό, ωστόσο η απάντηση που πήρε ο
δήµος ήταν αρνητική, ενώ ανάλογη πρόθεση για αξιοποίησή του δεν υπάρχει ούτε από το Πανεπιστήµιο
Αιγαίου.
«Αν κάποιο πανεπιστήµιο το χρειαστεί, δεν έχουµε πρόβληµα να το παραχωρήσουµε. Ωστόσο είναι δύσκολο να
βρεθεί χρηµατοδότηση, εξάλλου υπάρχουν και πολλά παρόµοια κτήρια που είναι δύσκολο να επισκευαστούν»,
λέει κλείνοντας.

