
ΠΡΑΞΗ 28η 
 
Θέµα: «Προσθήκη προσωνυµίας στο σχολείο» 
 

Στην Αθήνα σήµερα Τετάρτη 25 Απριλίου 2012 και στα γραφεία του 14ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Αθηνών συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του Σχολείου 
κατόπιν προσκλήσεως της ∆/ντριας µε θέµα: προσθήκη προσωνυµίας στο σχολείο. 
 Στη συνεδρίαση η οποία πραγµατοποιήθηκε µετά το πέρας του σχολικού 
προγράµµατος έλαβαν µέρος όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. 
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, πήρε το λόγο η ∆ιευθύντρια και έθεσε υπόψη των 
µελών του Σ.∆. τις παραγράφους 3,4,5 του άρθρου 2 του υπ’ αριθµόν 201/1998 Προεδρικού 
∆ιατάγµατος και την υπ’ αριθµόν 20521/Γ1/2008 υπουργική εγκύκλιο που ορίζουν τη 
δυνατότητα προσθήκης προσωνυµίας  στα σχολεία. Κατόπιν πρότεινε το 14ο ∆ηµ. Σχολείο 
Αθηνών να αποκτήσει την προσωνυµία «∆ηµήτρης Πικιώνης» και ανέπτυξε σχετική 
επιχειρηµατολογία. Συνέδεσε την πρόταση αυτή µε τη συµπλήρωση 80 χρόνων από την 
ηµεροµηνία ίδρυσης του σχολείου (1932) από τον αρχιτέκτονα, ζωγράφο και ποιητή 
∆ηµήτρη Πικιώνη. 
 Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων πρότεινε να διοργανωθούν πλήθος 
εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και διδακτικών δραστηριοτήτων µε το κλείσιµο του διδακτικού 
έτους και µε την έναρξη του νέου έως και τις 31-12-2012 που θα είναι αφιερωµένες στα 
80χρονα του Σχολείου µε αποκορύφωµα την ειδική εκδήλωση για την ονοµασία του. 
 Στόχος των εκδηλώσεων θα είναι: οι µαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς του 
σχολείου, αλλά και ο ευρύτερος κοινωνικός περίγυρος να γίνουν µέτοχοι της ιστορικής και 
πολιτιστικής παράδοσης του τόπου τους. 
 Κατόπιν πήραν το λόγο οι εκπαιδευτικοί και µετά από συζήτηση και πλούσιο διάλογο 
αποφασίστηκε οµόφωνα η προσωνυµία «∆ηµήτρης Πικιώνης» και η πραγµατοποίηση 
εκδηλώσεων οι οποίες θα συµπεριλαµβάνουν: θέατρο, χορό, έκθεση ζωγραφικής από τους 
µαθητές, έκθεση βιβλίου µε τη συνδροµή και του Συλλόγου Γονέων, προβολή φιλµ ή 
διαφανειών για το έργο του Πικιώνη, δηµιουργία ιστοσελίδας του Σχολείου, εκπόνηση 
προγράµµατος (project) από τους µαθητές για τον Πικιώνη και το έργο του και παρουσίασή 
του στο σχολείο και επισκέψεις σε χώρους που υπάρχουν έργα του Πικιώνη. Στις 
εκδηλώσεις αυτές θα κληθούν να συµµετάσχουν και τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής µε 
εκδηλώσεις που θα ετοιµάσουν. Επίσης, οµάδα εθελοντών γονέων και εκπαιδευτικών θα 
αναλάβει τον ευπρεπισµό του χώρου του σχολείου στα πλαίσια καλλιέργειας 
περιβαλλοντικής συνείδησης και πνεύµατος εθελοντισµού. 

Για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω όλοι έµειναν σύµφωνοι ότι πρέπει να  υπάρξει 
στενή συνεργασία µε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του Σχολείου, το ∆ήµο Αθηναίων, 
το Μουσείο Μπενάκη και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη διάθεση σχετικού υλικού 
και χώρων εκδηλώσεων. Επίσης αποφασίστηκε οµόφωνα η στενή συνεργασία όλων των 
εκπαιδευτικών του Σχολείου ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων. 

Η ∆/ντρια του Σχολείου κλείνοντας τη συζήτηση ανακοίνωσε επίσης στο Σύλλογο 
∆ιδασκόντων ότι για την πρωτοβουλία της προσωνυµίας έχει σύµφωνο τον αρµόδιο Σχολικό 
Σύµβουλο κ. Χρήστο Πατσάλη, ο οποίος είναι πρόθυµος να συνδράµει στην προσπάθεια 
αυτή. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού διαβάστηκε 
µεγαλόφωνα, υπογράφεται ως ακολούθως. 
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