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Το 14ο ∆ηµοτικό, είναι διατηρητέο κτίριο. Είναι έργο του µοντερνισµού, 
κατασκευάστηκε το 1932 από τον  αρχιτέκτονα Πικιώνη. Το κτιριακό αυτό 
συγκρότηµα, ηλικίας 80 ετών σήµερα, χτισµένο στο λόφο του Λυκαβηττού 
αντιµετωπίζει σοβαρά κτιριακά προβλήµατα.  

Το κτίριο δεν έπαθε καµιά απολύτως ζηµιά από το σεισµό του 1999. 
Πρόκειται για ένα σταθερό συγκρότηµα, οι φθορές του οποίου οφείλονται στο χρόνο 
και οι οποίες ουδέποτε έχουν τύχει σοβαρής αντιµετώπισης.  

 
1. Το κυριότερο πρόβληµα είναι τα σιδερένια παράθυρα τα οποία είναι 

σκουριασµένα, δεν κλείνουν καλά, µε αποτέλεσµα όταν βρέχει να µπαίνει 
νερό σε πολλές τάξεις, αλλά και να υπάρχει απώλεια θερµότητας το χειµώνα. 
Το πρόβληµα παίρνει µεγαλύτερες διαστάσεις, διότι οι προσόψεις των 
αιθουσών αποτελούνται  εξ ολοκλήρου από σιδερένια παράθυρα τα οποία 
έχουν κατασκευαστεί ώστε να µην ανοίγουν και εποµένως οι αίθουσες 
αερίζονται αποκλειστικά από τους φεγγίτες. Όµως οι φεγγίτες αυτοί δεν 
ανοίγουν, διότι οι σιδεριές και οι µεντεσέδες έχουν σκουριάσει, µε 
αποτέλεσµα να µην µπορούν να αερίζονται οι τάξεις, ειδικά τους µήνες 
Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέµβριο και Οκτώβριο που αυτό είναι απολύτως 
απαραίτητο. Ως εκ τούτου οι τάξεις ανεβάζουν υψηλή θερµοκρασία και οι 
µαθητές ζουν σε ένα περιβάλλον πολύ ανθυγιεινό. Το πρόβληµα οξύνεται, 
διότι στο σχολείο µας οι αίθουσες κλειδώνουν τα διαλείµµατα. Αυτό είναι 
απόφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων, γιατί το σχολείο έχει  9 προαύλια και 
οι εφηµερεύοντες δάσκαλοι είναι αδύνατον να αναλάβουν και τον έλεγχο των 
τάξεων. Το µεγαλύτερο όµως πρόβληµα µε τα σιδερένια αυτά παράθυρα είναι 
τα τζάµια, τα οποία, τα περισσότερα τουλάχιστον, είναι της δεκαετίας  του 
1930 και θρυµµατίζονται εύκολα µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος 
ατυχήµατος.  

2. Το δεύτερο µεγάλο πρόβληµα είναι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, η οποία 
είναι επικίνδυνη. Από την ηµέρα της κατασκευής του κτιρίου και µετά έγιναν 
συµπληρωµατικές εργασίες κατά καιρούς, µε αποτέλεσµα καλώδια να 
κρέµονται και να διατρέχουν εξωτερικά το κτίριο. Επιπλέον οι ηλεκτρολόγοι 
που εξέτασαν το κτίριο παλαιότερα και πρόσφατα, αποφάνθηκαν ότι είναι 
αδύνατον να τοποθετηθεί ρελέ, διότι πέφτει συνεχώς η ασφάλεια και για να 
γίνει αυτό θα πρέπει η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να κατασκευαστεί 
εξαρχής. 

3. Οι οροφές των εξωτερικών διαδρόµων βάζουν υγρασία και έχουν υποστεί 
ρωγµές. Ο εργολάβος που εξέτασε το κτίριο πριν δύο µήνες µας είπε ότι είναι 
επικίνδυνες και πρέπει να επισκευαστούν άµεσα. Οι υγροµονώσεις είναι πολύ 
παλιές και ήδη έχουν αρχίσει να εµφανίζονται µικροπροβλήµατα σε πολλές 
τάξεις, και ιδιαίτερα σε µία αίθουσα το πρόβληµα είναι πολύ σοβαρό, όπως 
και στη σοφίτα η οποία είναι το αναγνωστήριο – βιβλιοθήκη του σχολείου. 
Την τελευταία περίοδο των βροχοπτώσεων ο φεγγίτης που βρίσκεται στην 
οροφή της σοφίτας έβαλε νερά µε αποτέλεσµα να βραχούν χρήσιµα βιβλία, τα 
οποία µόλις µας τα είχαν κάνει δωρεά. Αναγκαστήκαµε να στοιβάξουµε τα 
βιβλία στο χώρο που δεν στάζει  και στα ράφια που είναι κάτω από το φεγγίτη 



τοποθετήσαµε λεκάνες για να µαζεύουν τα νερά. Όπως είναι φυσικό, 
προγράµµατα φιλαναγνωσίας (µάθηµα υποχρεωτικό για τα σχολείο των 
ΕΑΕΠ) δεν µπορούν να γίνουν αποτελεσµατικά και ούτε η βιβλιοθήκη µπορεί 
να λειτουργήσει στοιχειωδώς.   

4. Το σχολείο καθίσταται στόχος βανδαλισµών από νεαρούς, ιδίως τους 
θερινούς µήνες. Μπαίνουν από το εγκαταλειµµένο κτίριο του Γυµνασίου, 
όπου οι ταράτσες των τεσσάρων τάξεων που είναι τα όρια των δύο σχολείων 
είναι πολύ χαµηλές και έτσι προκαλούν καταστροφές. Ένας πρόχειρος 
υπολογισµός των χρηµάτων που ξοδεύονται για σπασµένα τζάµια, τουαλέτες, 
κλειδαριές, λάµπες, προβολείς, κάγκελα, πεζούλια, απόφραξη υδρορροών, 
κλπ, ανέρχεται σε 1500 ευρώ το χρόνο. Επιπλέον, µε σπρέι καταστρέφουν τις 
πόρτες και τους τοίχους του σχολείου µε αποτέλεσµα το κτίριο να δίνει 
εικόνα ερήµωσης και εγκατάλειψης. Το πρόβληµα καθίσταται ακόµη 
µεγαλύτερο τους θερινούς µήνες, διότι οι νεαροί µπαίνουν στο χώρο του 
σχολείου και ανάβουν φωτιές. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς, όχι 
µόνο για το σχολείο αλλά και για ολόκληρο το λόφο του Λυκαβηττού. Η 
αστυνοµία, η οποία µε έγγραφό µας έχει ειδοποιηθεί να αστυνοµεύει το χώρο 
µε συχνές περιπολίες, τίποτε απολύτως δεν έχει καταφέρει και το κακό 
συνεχίζεται. Η πρόταση της διεύθυνσης, η οποία είχε γίνει και παλιότερα από 
την προηγούµενη διευθύντρια, είναι να τοποθετηθούν ψηλές σιδεριές στην 
πίσω πλευρά του κτιρίου, ώστε να παρεµποδίζουν την είσοδο.  

5. Επιπλέον η τοποθέτηση συναγερµού είναι απολύτως απαραίτητη διότι πολλά 
σχολεία υφίστανται διαρρήξεις και καταληστεύονται τα ήδη εξοπλισµού τους. 

6. Επίσης το βάψιµο του σχολείου πρέπει και µπορεί να γίνει άµεσα 
τουλάχιστον εξωτερικά, διότι είναι η εικόνα του είναι άθλια. Κανένα σχολείο 
της Αθήνας δεν έχει την εικόνα του συγκροτήµατος Πικιώνη και αυτό είναι 
ντροπή για τον πολιτισµό µας.  

7. Πρόβληµα υπάρχει και µε τις τουαλέτες του σχολείου. Βρίσκονται πολύ 
µακριά από τις αίθουσες, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ζήτηµα ασφάλειας πολύ 
σοβαρό για τους µαθητές που επισκέπτονται την τουαλέτα κατά τη διάρκεια 
των µαθηµάτων, όταν κανένας δεν έχει την εποπτεία αυτού του χώρου. 
Επιπλέον, βάζουν υγρασία και φουσκώνουν οι τοίχοι και οι οροφές. Ο 
µηχανικός του ∆ήµου που επισκέφθηκε το σχολείο µας αποφάνθηκε ότι είναι 
αδύνατο να γίνει υγροµόνωση, διότι  είναι χωµένες µέσα στο λόφο. Πρόταση 
της διεύθυνσης, η οποία είναι και πρόταση των γονέων, είναι να 
κατασκευαστούν χηµικές τουαλέτες στο χώρο δίπλα στο κυλικείο, στο πρώτο 
προαύλιο. Σας υπενθυµίζουµε ότι το συγκρότηµα Πικιώνη είναι ένας 
τεράστιος χώρος σε εννέα διαφορετικά επίπεδα µε τρεις εισόδους και µε 100 
σκαλοπάτια από την κεντρική είσοδο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες µέχρι το 
µεγάλο προαύλιο όπου βρίσκονται τα γραφεία της διεύθυνσης και καλό είναι 
να υπάρχουν τουαλέτες στο τελευταίο αυτό επίπεδο, γιατί εκεί υπάρχει 
πάντοτε ένα µάτι για να επιβλέπει.  

8. Το σχολείο έχει και πολλά κιγκλιδώµατα, ένεκα των πολλών ελεύθερων 
χώρων που διαθέτει σε διαφορετικά επίπεδα, καθώς εκτείνεται στο λόφο. Σε 
ορισµένα σηµεία έχουν υποχωρήσει τµήµατα του µπετό που τα συγκρατούν 
και θα πρέπει να γίνουν εργασίες στήριξης.  

 
Σας υπενθυµίζουµε ότι µε αίτηση της ∆ιεύθυνσης του σχολείου, στην υπηρεσία 

ΕΠΕΡΡΑ του ΥΠΕΧΩ∆Ε, πιθανόν το σχολείο µας να ενταχθεί στο πρόγραµµα 
ενεργειακής αναβάθµισης των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Αν δεν συµβεί αυτό, 



θεωρούµε ότι ο ∆ήµος θα πρέπει να διαθέσει άµεσα χρήµατα ώστε από καλοκαίρι σε 
καλοκαίρι που δεν λειτουργεί το σχολείο, να αρχίσουν να επιλύονται τα προβλήµατα. 
Είναι επιτακτική ανάγκη, διότι δεν φτιάχνουµε απλά ένα ασφαλές και αξιοπρεπές 
σχολείο για τα παιδιά µας, αλλά διασώζουµε ένα έργο του ελληνικού πολιτισµού. Σας 
υπενθυµίζουµε ότι το σχολείο µας δέχεται κάθε χρόνο γκρουπ φοιτητών από τα 
καλύτερα πανεπιστήµια όλου του κόσµου για να µελετήσουν αυτό το σπουδαίο 
αρχιτεκτόνηµα και εκφράζουν την απογοήτευσή τους, καθώς το βλέπουν σ’ αυτή την 
κατάσταση. 

Θεωρούµε επίσης ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν φύλακες και τα 
Σαββατοκύριακα, διότι τότε γίνονται οι µεγάλοι βανδαλισµοί. Για τις νύχτες µετά τις 
10.00 µ.µ. που δεν υπάρχουν φύλακες στο σχολείο, ίσως είναι προτιµότερο, για ένα 
κτίριο διατηρητέο που είναι τόσο αποµονωµένο µέσα στα δένδρα του λόφου, να 
τοποθετηθούν και κάµερες ασφαλείας. Τα χρήµατα που πληρώνουµε κάθε χρόνο για 
βανδαλισµούς είναι πολύ περισσότερα και θα είναι κρίµα να γίνουν κατασκευαστικές 
εργασίες χωρίς να ληφθούν µέτρα ασφαλείας, διότι πολύ σύντοµα τα αποτελέσµατα 
των επισκευών θα έχουν ακυρωθεί. 
  
                                                                                          Η ∆/ντρια 
 
                                                                                  Παπαδηµητρίου ∆ήµητρα 


