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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. 
 

 

Την Τετάρτη, 14η Φεβρουαρίου 2018, η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών 

Θεσσαλονίκης υποδέχθηκε εξήντα πέντε (65) μαθητές και μαθήτριες της 

Β΄ Λυκείου του 2ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης κατόπιν σχετικού αιτήματος της 

Διευθύντριας του Σχολείου Στυλιανής Κυριακάκη.  

 

 

 

 

Οι μαθητές συνοδευόμενοι από τη Διευθύντρια του Σχολείου και τους 

εκπαιδευτικούς Μαρία Γλαράκη, Μαρίνα Πένιου και Γεώργιου Γιαννίκη, 

ξεναγήθηκαν στο Μουσείο και στην Αίθουσα Τέχνης της Αδελφότητας 

από τον Πρόεδρο της Φ.Α.Α.Θ. κ. Λεωνίδα Παπαδόπουλο και τον κ. Νίκο 

Σγουρό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αρχιτέκτονα των δύο 

χώρων οι οποίοι συζήτησαν μαζί τους και απάντησαν στις ενδιαφέρουσες 

ερωτήσεις τους. 

 

 

 

 

Οι μαθητές είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν τον συγγραφέα – 

λογοτέχνη της πόλης μας κ. Θωμά Κοροβίνη και να παρακολουθήσουν 

διάλεξή του στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Αδελφότητας στο πλαίσιο 

διδασκαλίας του μαθήματος της Λογοτεχνίας.  

 

 

 

 

Αποχωρώντας, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξέφρασαν την ικανοποίηση 

και το ενδιαφέρον τους για την ιστορικότητα και το πολύτροπο έργο της 

Αδελφότητας.  

Ικανοποίηση – αξιολόγηση την οποία αποτυπώνει πολύ χαρακτηριστικά η 

Διευθύντρια κυρία Κυριακάκη στην απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο και 

το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστήρια επιστολή της σημειώνοντας μεταξύ 

άλλων:  «Από την αξιολόγηση  της άτυπης εκπαιδευτικής δραστηριότητας, 

η οποία πραγματοποιήθηκε με την επιστροφή μας στο σχολείο,  προέκυψε 

ότι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας συγκινήθηκαν με την πολυεπίπεδη 

ανθρωπιστική σας διάθεση, δράση  και προσφορά και τα έντονα 
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αισθήματα έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης,  φιλανθρωπίας,  

κοινωνικής πρόνοιας και παιδείας  τα οποία εξακολουθείτε να επιδεικνύετε 

σε εξαιρετικά δύσκολες εποχές. 

 

 

 

Γοητεύτηκαν  από το αρχαιότερο εν ζωή σωματείο της Θεσσαλονίκης, με 

την καταπληκτική Αίθουσα Τέχνης στο υπόγειο του κτιρίου με την 

πετρόκτιστη τοιχοποιία της, με   την ατμοσφαιρική Αίθουσα του  Μουσείου 

με το πάτωμα από ξύλο καρυδιάς και τα ξύλινα έπιπλα, με τη Βιβλιοθήκη 

του Μεγάρου της Αδελφότητας  με το σπουδαίο ιστορικό της αρχείο, και με 

τη σημαντική συλλογή έργων τέχνης ανάμεσα στα οποία θυμήθηκαν τους 

πίνακες του Κενάν Μεσσαρέ. 

 

 

Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους γιατί γνώρισαν από κοντά έναν 

διακεκριμένο Πανεπιστημιακό  Δάσκαλο, τον Πρόεδρο της Φ.Α.Α.Θ..  

 

 

Η συνάντηση τους με τη  σκέψη και την ψυχή ενός ξεχωριστού συγγραφέα 

και λογοτέχνη της πόλης μας του κ. Θωμά Κοροβίνη είχε μια διαφορετική 

αξία μέσα σε μια  ξεχωριστή  Αίθουσα Λόγου». 

 

 

 

 

Ο συγγραφέας κ. Κοροβίνης Θωμάς και η Διευθύντρια του 2ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 

κ. Κυριακάκη Στυλιανή 
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Ο Πρόεδρος της Φ.Α.Α.Θ. κ. Παπαδόπουλος Λεωνίδας απαντώντας στις 

ενδιαφέρουσες ερωτήσεις των μαθητών του Σχολείου 

 
 
 
 

 

 

 


