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ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η «δεύτερη γραµµή παραγωγής»

Μεγάλη σύσκεψη όλων των φορέων της Θεσ/νίκης µε όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας, πραγµατοποιήθηκε στις 26 Μαΐου µε σκοπό να αντιµετωπιστούν τελικά (;) τα προβλήµατα της
κατασκευής νέων διδακτηρίων στο Νοµό.
Εντοπίστηκαν προβλήµατα στο βαθµό υλοποίησης του προγράµµατος, το οποίο από το 1998
διαµορφώνεται για να λάβει τα χαρακτηριστικά ενός «6ετούς επιχειρησιακού προγράµµατος σχολικής
στέγης 2000-2006» συνολικής χρηµατοδότησης 70 δις δρχ. Προβλήµατα ανέκυψαν και στην «πρώτη
γραµµή παραγωγής» από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και γι’ αυτό προτάθηκε από την Πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας ειδική διάταξη Νόµου για σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ ∆ήµων
και ΟΣΚ , για τη µελέτη – επίβλεψη – κατασκευή κάθε είδους διδακτηρίων µε στόχο να µπει µπροστά µια
«δεύτερη γραµµή παραγωγής» διδακτηρίων, από τους ∆ήµους αυτή τη φορά.
Βέβαια στο σ/ν αναφέρεται ότι ο ΟΣΚ θα παρεµβαίνει και στη διαδικασία κατασκευής σε
συνεργασία µε το ∆ήµο πλην όµως ο Υπουργός στο έγγραφό του προς τους φορείς δεν παραλείπει να
αναφέρει πως «… ο ΟΣΚ δεν µπορεί να έχει ανάµιξη στη διαδικασία δηµοπράτησης και
κατασκευής…». Ας το παραλείψουµε όµως αυτό.
Βρισκόµαστε κατά τα φαινόµενα µπροστά σε ένα γιγαντιαίο πρόγραµµα µε πολλές γραµµές
παραγωγής, των οποίων µάλλον ο ιµάντας µένει σχεδόν ακίνητος. Σχεδόν ακίνητος γιατί «η
τροφοδοσία» µε τις απαραίτητες µελέτες έχει προβλήµατα, αφού κατά κακή µας τύχη η διαχειριστική
επιτροπή της Περιφέρειας ασκεί ουσιαστικά έλεγχο για την ύπαρξη πλήρων – µε την τυπική έννοια
του όρου – µελετών.
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Για την εκκίνηση της πρώτης γραµµής παραγωγής η Ν.Α. (η προηγούµενη διοίκηση της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης) ανέσυρε ότι µελέτες τυποποιηµένες υπήρχαν, τις «ηµιτελείς» µελέτες της
∆/νσης ΤΥ και τις υπέβαλλε σε επεξεργασίες «µηχανογραφικού χαρακτήρα», αναθέτοντας
«µελέτες µε το κοµµάτι» και µε παράτυπες διαδικασίες, λόγω του επείγοντος. Στόχος να εγκριθούν από
τη διαχειριστική επιτροπή. Είναι βέβαιο ότι οι µελέτες αυτές ακολουθούν την παράδοση των παλιών
µελετών που προσαρµόζονται σε κάθε τόπο, σε κάθε ιδιοµορφία οικοπέδου κι εύκολα εντάσσονται στο
αστικό περιβάλλον µε τα όποια χαρακτηριστικά και ιδιοµορφίες. Είµαστε καταπληκτικοί και σε αυτό!
Ετσι παρότι τα 70 δις αναµένουν κάτι δεν πήγε καλά και προκειµένου να ξεκινήσει η «δεύτερη
γραµµή παραγωγής» προωθούνται οι νέες ρυθµίσεις.
Αν και από τον κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων η Τ.Α. είναι αρµόδια – µεταξύ των άλλων – και για
κατασκευή σχολείων, προτιθέµεθα όµως ως Υπουργείο Παιδείας να θεσµοθετήσουµε τη δυνατότητα
σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ΟΣΚ και µεµονωµένων ΟΤΑ όπου :
−

Ο ΟΣΚ θα λάβει την άδεια του Υπουργείου για την έγκριση σύναψης προγραµµατικής
σύµβασης

−

Ο ∆ήµος θα συµβληθεί µε τον ΟΣΚ , τον οποίο θα προσλάβει ως τεχνικό σύµβουλο για την
εκπόνηση της µελέτης ψάχνοντας ταυτόχρονα πώς θα πληρωθεί ο ΟΣΚ για το τεχνικό έργο
που θα παράσχει

−

Η µελέτη θα εκπονηθεί, σε κάποιο χρονικό διάστηµα, θα παρακολουθηθούν όλα τα στάδιά
της από την επιβλέπουσα υπηρεσία, (την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου), υποθέτοντας ότι ο
τεχνικός σύµβουλος θα µεταβαίνει συχνά στη Θεσ/νίκη για την υλοποίηση της σύµβασης

−

Τέλος θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες (οικοδοµική άδεια – λοιπές εγκρίσεις) και η
προϊσταµένη αρχή (ο ∆ήµος δηλαδή µε την Τεχνική του Υπηρεσία) θα αρχίσει την
κατασκευή του έργου.
Αν ο ∆ήµος αυτός δεν έχει συγκροτηµένη ΤΥ τότε τίθεται και ζήτηµα στην έναρξη

κατασκευής και υλοποίησης του έργου. Θα πρέπει να αναζητηθεί επιβλέπουσα υπηρεσία.
Θα µπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί γιατί δε συνάπτονται προγραµµατικές συµβάσεις
µεταξύ των τριών (Υπουργείο – Νοµαρχία - ∆ήµος) ή καλύτερα µεταξύ Νοµαρχίας και ∆ήµου για
την ταχύτερη υλοποίηση του προγράµµατος. Αλλά αυτό ας το παραλείψουµε.
∆ιαφαίνεται εποµένως πως και η δεύτερη γραµµή παραγωγής δεν θα ξεκινήσει
απρόσκοπτα παρότι η ηγεσία του Υπουργείου προτίθεται να νοµοθετήσει τη σχετική διάταξη. Η
Ν.Α. και η αρµόδια Υπηρεσία, η ∆/νση ΤΥ θα περιοριστεί στην πρώτη γραµµή µε όσα εφόδια
παρασχέθησαν από τις «µηχανογραφικές επεξεργασίες» της προηγούµενης διοίκησης.
Στο µεσοδιάστηµα αυτού του «προτσές» επισκέφτηκα την Κύπρο προσκαλεσµένος από
το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου για κάποιες εκδηλώσεις και συναντήσεις.
Σε µια εκδήλωση απονοµής βραβείων αρχιτεκτονικής βραβεύτηκε ο αρχιτέκτων Πεύκιος
Γεωργιάδης, που σήµερα είναι Υπουργός Παιδείας. Σε µια συνέντευξή του λοιπόν αναφέρει : «Το
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θέµα στην υλικοτεχνική υποδοµή δεν είναι ποσοτικό άλλα ποιοτικό. Πρέπει να υπάρχει ο
κατάλληλος αρχιτεκτονικός σχεδιασµός , η συνεχής φροντίδα για συντήρηση.
Σε κάθε αρχιτεκτονικό σχέδιο πρέπει πρωταρχικά να πλανιέται η µορφή του µαθητή και το
σύγχρονο σχολείο δεν πρέπει να αποτελεί απλή στέγη µαθητών αλλά ένα περιβάλλον ιδιαίτερα
δηµιουργικό που διευκολύνει σηµαντικά τη λειτουργία της µάθησης».
Σηµειώνω παρεπιπτόντως ότι στην Κύπρο όλα τα κτίρια δηµόσιου ενδιαφέροντος – και τα
σχολεία – κατασκευάζονταν µετά από διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισµού.
Οφείλω πάντως να σηµειώσω πως και η δική µας πολιτική ηγεσία µιλά για την ποιοτική
ανασυγκρότηση του σχολείου στην καθηµερινή του λειτουργία, για ολοήµερο σχολείο στην
καθηµερινή του λειτουργία, για ολοήµερο σχολείο, για αύξηση των ωρών της ενισχυτικής
διδασκαλίας κ.α.

Κανείς και σε καµιά φάση των γραµµών παραγωγής δεν µίλησε για το ίδιο το σχολείο, για
την αναγκαιότητα της ολοκληρωτικής αλλαγής πλεύσης καθώς η εµπειρία στην Θεσσαλονίκη είναι
απογοητευτική.
Η βασική πολιτική ετών σχετίζεται µε τις επί τροχάδην µελετοκατασκευές, µε την
υλοποίηση τυποποιηµένων µελετών των οποίων το αισθητικό – λειτουργικό αποτέλεσµα είναι τα
κελύφη που βιώνουµε, που δεν προσοµοιάζουν µε εκπαιδευτικά κτίρια, ούτε εξυπηρετούν τους
αναλυτικά αναφερόµενους εκπαιδευτικούς στόχους. Αναφέρουµε ενδεικτικά το εκπαιδευτήριο του
8ου Γυµνασίου στη νέα παραλιακή λεωφόρο!
Προκύπτει εποµένως αβίαστα το συµπέρασµα πως τα θέµατα πολιτισµού δεν καθορίζονται
αποκλειστικά µε οικονοµοτεχνικά στοιχεία, µε προκατασκευασµένα σχολεία παλαιών εποχών, µε
αυθαιρεσίες στις εγκρίσεις, στις µελέτες, στις οικοδοµικές άδειες µε ανούσιες τελικά κατασκευές. Η
σύγχρονη

ιστορία

της

Θες/νίκης

στον

τοµέα

των

σχολικών

κτιρίων

πιστοποιεί

την

γραφειοκρατικοποίηση όλων των δηµοσίων διαδικασιών κι επαληθεύει πλήρως τη φθίνουσα
πορεία των δηµοσίων παρεµβάσεων.
Και µόνο η σκέψη για εκπόνηση άρτιων µελετών, για προώθηση και προβολή των
αρχιτεκτονικών ιδεών και η οριστική αποκόλληση από παρωχηµένα πρότυπα προκαλεί,
θεωρείται ουτοπική και µη συσχετιζόµενη µε τα σηµερινά οξυµένα (και χθεσινά) προβλήµατα της
σχολικής στέγης.
Ενδεχόµενη δεύτερη σκέψη για το ποια είναι η «παραγωγή» σχολικών κτιρίων στη
σύγχρονη περίοδο της Θες/νίκης, ποιός είναι αθροιστικά ο απολογισµός, προκαλεί µεγάλη θλίψη.
∆υστυχώς εκτός κάποιων µεµονωµένων ίσως περιπτώσεων, µε βεβαιότητα µπορούµε να
αναφερθούµε µόνο στη βενιζελική τετραετία 1928-1932 και στην κατασκευή σχολείων που
αποτελούν δείγµατα αρχιτεκτονικής δηµιουργίας (Ικτίνου και Καρ. Ντηλ του Ν. Μητσάκη, περ.
Βαρδαρίου του Θ. Βαλεντή, πειραµατικό του ∆. Πικιώνη).
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Βέβαια, εκείνα τα χρόνια η κρατική παρέµβαση εκδηλώθηκε µέσω της αρχιτεκτονικής, για
µεγάλες δηµόσιες παρεµβάσεις, και για τα σχολεία.
Σήµερα, η απαξίωση της αρχιτεκτονικής συνδυάζεται µε το πλήθος των ανωνύµων και
ανούσιων τεχνικών έργων που δεν έχουν φυσιογνωµία, δεν έχουν ψυχή, παρότι οι επενδύσεις
στον τοµέα είναι πολλές.
Από τα τόσα δις ελάχιστα ψίχουλα ήταν αρκετά για ένα αξιοπρεπές πρόγραµµα σχολικών
κτιρίων µε πλήρεις µελέτες και καλές κατασκευές.
Η αντικατάσταση της πολιτικής των κατασκευών µε αυτήν της ποιότητας των έργων και
παρεµβάσεων µέσω της αρχιτεκτονικής είναι το ζητούµενο. Η µελέτη και η κατασκευή των έργων
δηµοσίου συµφέροντος έχουν µεγάλη πολιτιστική αξία.
Τα λόγια του Κύπριου Υπουργού Παιδείας µοιάζουν παράτερα µε τη δική µας σπουδή για
τρέχουσες κατασκευές κι ενεργοποίηση πολλών γραµµών παραγωγής, λες και πρόκειται για
προϊόντα φασόν!
Προφανώς αυτός θα µείνει µε την ιδέα πως σε κάθε αρχιτεκτονικό σχέδιο πρέπει να
πλανιέται η µορφή του µαθητή. Εµείς εδώ ψάχνουµε να βρούµε το αρχιτεκτονικό σχέδιο,
υπογεγραµµένο από αρχιτέκτονα και οµάδα µελέτης για πλήρεις στατικές, Η/Μ µελέτες και τεύχη
δηµοπράτησης.
Και απ’ ότι φαίνεται θα ψάχνουµε για πολύ να εντοπίσουµε αξιόλογα δείγµατα
αρχιτεκτονικής για τα σχολικά κτίρια που θα κοσµήσουν το δοµηµένο περιβάλλον της Θεσ/νίκης
και θα υπηρετήσουν τις εκπαιδευτικές λειτουργίες της σχολικής κοινότητας. ∆υστυχώς!
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