
 

 

 

 



 

 

 

 

Προλογικό Σημείωμα του Προέδρου 

Σύντομο Ιστορικό της Φ.Α.Α.Θ.: Η ίδρυση, το φιλάνθρωπο και εθνικό έργο 

της 

Το κτίριο της οδού Αγίας Σοφίας 

Η Αίθουσα Τέχνης 

Η Αίθουσα Εκδηλώσεων 

Το Μουσείο της Φ.Α.Α.Θ. 

Επιλογικό Σημείωμα του Προέδρου 

Το Δ.Σ. της Φ.Α.Α.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 



 

 

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης πάντα θεωρούσε και 

εξακολουθεί να θεωρεί την «Αρχή της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας» ως πυρήνα 

του όλου έργου της και της κοινωνικής της παρεμβατικής. Και αυτή η 

προσήλωση της στην Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια είναι που σηματοδοτεί και 

σημασιολογεί τις επιλογές της, που συγκεκριμενοποιεί και μορφοποιεί το έργο 

της, που νοηματοδοτεί την κοινωνική της παρεμβατική μέσα στο χρόνο. Και με 

αυτή την έννοια, αυτή αποκτά ευρύτητα δράσης και έκφρασης του απόλυτου 

σεβασμού προς τον άνθρωπο, όπως ακριβώς απαιτεί μια αληθής κοινωνία 

πολιτών (και όχι υπηκόων). 

 

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ινδίας Bhaqwati, σε μια απόφασή 

του (1989) σημείωνε: …από τη  “Humana Dignitas” μέχρι σήμερα τη “Human 

Dignity”, η Αρχή της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας απέκτησε τεράστια δυναμική, 

ώστε στο επίπεδο της ρητορικής να αναδεικνύεται ως μη επιδεχόμενη κανένα 

συμβιβασμό, αλλά, ταυτόχρονα και ως ηθικά επιτακτική… Εναπόκειται στους 

ανθρωπιστικούς θεσμούς, κρατικούς και μη, να τολμήσουν τη μετάλλαξη της 

ρητορικής επίκλησής της σε θεμελιακή βάση των επιλογών τους και των 

αποφάσεών τους και σε πυρήνα του θεσμικού τους παρεμβατικού ρόλου…, και 

κατέληγε: πρέπει να το τολμήσουν έργω ή λόγω.  

 

Και η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης το ΤΟΛΜΗΣΕ (!). Στα 146 

τώρα χρόνια της, συμπορευόμενη με την πόλη της, ζώντας και συμμετέχοντας 

στο γίγνεσθαι του λαού της, προσανατολισμένη στον άνθρωπο και την 

αξιοπρέπειά του, πολλά και τρισεύγενα τα τολμήματά της επικεντρωμένα όλα 

στον άνθρωπο ως ζώσα αξία και ουσία, τολμήματα θεμελιωμένα στην 

οικουμενικότητα, στην αδιαιρετότητα, στην ισότητα και στη μη διάκριση. 

τόλμησε –να στηρίξει όλα τα εθνικά φανερώματα 

τόλμησε –να στηρίξει τον πληθυσμό στα κατοχικά χρόνια 

τόλμησε –να στηρίξει το παιδί και την άγαμη μητέρα 

τόλμησε  -να στεγάσει τους άστεγους 

τόλμησε –να προσεγγίσει τα προβλήματα των οικονομικών μεταναστών και των 

πολιτικών προσφύγων 

τόλμησε –να συνδράμει Πατριαρχεία, Ιερές Μητροπόλεις, Ιερούς Ναούς και 

Ενοριακά συσσίτια 

τόλμησε –να συνδράμει την οικοδόμηση ναών και σχολείων Ιεραποστολικών 

Μητροπόλεων και Επισκοπών 

τόλμησε –να ανοίξει πηγάδια στη χειμαζόμενη Αφρική 

Προλογικό Σημείωμα 

 



τόλμησε –να στηρίξει (με εκδηλώσεις λόγου, με μουσικές δράσεις, με 

διοργάνωση εκθέσεων τέχνης) κάθε  πολιτιστική  προσπάθεια  που  κατατείνει  

σε  μια  πολυεπίπεδη  παιδεία 

τόλμησε, κυρίως, να επικοινωνήσει και συνκοινωνήσει με τους νέους 

(υποτροφίες, βραβεύσεις και επιβραβεύσεις, παιδεία, στέγη και βήμα κατάθεσης 

του δικού τους λόγου και προβληματισμού κ.ά.). Τολμήματα, που στηρίζουν την 

εκ μέρους τους αρμολόγηση δικής τους σκευής, επιστημονικής, κοινωνικής και 

πολιτικής. Σκευής που σ’ εμάς δίνει ελπίδες πολλές, και στους ίδιους μετρήσιμα 

όνειρα. Όνειρα, την πραγμάτωση των οποίων στηρίζουμε (μέσα από αυτό το 

πλέγμα των τολμημάτων μας), ώστε οι νέοι μας να μη βρεθούν ποτέ στη θέση 

του Μανώλη Αναγνωστάκη, ο οποίος λέγει με παράπονο: «Χρόνια μετακόμιζα 

τα όνειρά μου στο αύριο ώσπου γίνηκαν γηρατειά» (!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης είναι το αρχαιότερο 

σωματείο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το 1871 από διακεκριμένα μέλη 

της ορθόδοξης κοινωνίας της πόλης με βασική μέριμνα την κάλυψη των 

αναγκών των οικονομικά αδυνάτων (συνοχή της κοινότητας).  

 

Η ίδρυση της Αδελφότητας την 5η Δεκεμβρίου του 1871, ημέρα Κυριακή, στην 

οικία Γ. Ν. Χρυσόπουλου σκοπό είχε την “υποστήριξην ενδεών και απόρων μελών 

της Αδελφότητος”. Στο βάθος του χρόνου ο σκοπός αυτός μετατράπηκε από 

αλληλοβοηθητικός σε απόλυτα φιλανθρωπικός. Στο άρθρο 1 του κανονισμού 

του 1890 διαβάζουμε: “Η εν Θεσσαλονίκη Φιλόπτωχος Αδελφότης σκοπόν έχει την 

περίθαλψιν και πάσαν εν γένει δυνατήν συνδρομήν των αποδεδειγμένων απόρων”.  

 

Το φιλάνθρωπο και εθνικό έργο: τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν, τόσο 

επί τουρκοκρατίας όσο και μετά την απελευθέρωση, η Αδελφότητα, πιστή στην 

καταστατική της επιταγή, παρείχε χρηματικά βοηθήματα (τακτικά και έκτακτα), 

ιατρική περίθαλψη και φάρμακα σε πτωχές και απροστάτευτες οικογένειες. 

Περιέθαλψε μαθητές και μαθήτριες των εκπαιδευτηρίων της πόλης 

προσφέροντας υποτροφίες και στάθηκε αρωγός στους φιλομαθείς νέους που 

επιθυμούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Συνεισέφερε ουσιαστικά στην 

αντιμετώπιση επιδημιών,  μεταδοτικών νοσημάτων και στάθηκε στο πλευρό των 

κατοίκων της Θεσσαλονίκης στις καταστροφικές πυρκαγιές της πόλης, το 1890 

και το 1917.  

 

Συμμετείχε ενεργά στον Μακεδονικό αγώνα και εγγράφηκε μέτοχος στα εθνικά 

δάνεια περί ενισχύσεως του εθνικού αγώνα και της απολυτρώσεως των 

αλύτρωτων ελληνικών περιοχών (1922). Την περίοδο 1910 – 1911 επικούρησε την 

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον τότε Μητροπολίτη Ιωακείμ Σγουρό στην 

αποπεράτωση του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και 

την περίοδο 1919 – 1920 συνέβαλε στις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στη 

βυζαντινή κρύπτη του Ι.Ν. Αγίας Σοφίας. 

 

Συνέδραμε απλόχερα σε σωματεία και ιδρύματα προσφέροντας χρηματική 

βοήθεια και υλικοτεχνική υποστήριξη. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Εφορεία των 

Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων, το Μουσικό Σωματείο “Ορφεύς”, τις λαϊκές 

νυχτερινές σχολές του ενταύθα Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, το Βρεφοκομείο 

“Άγιος Στυλιανός”, το Χαρίσειο Κοινοτικό Νοσοκομείο και το Παπάφειο 

Κοινοτικό Οικοτροφείο. 

 

Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Φιλόπτωχος Αδελφότης 

στάθηκε αρωγός στις κυρίες του “Πατριωτικού Συνδέσμου”, στη “Φανέλα του 

Στρατιώτου” και στο συσταθέν τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην 

Σύντομο Ιστορικό της Φ.Α.Α.Θ. 

 



πόλη μας. Διαβάζοντας τη λογοδοσία του 1919 παρατηρούμε ότι λόγω της 

εμπόλεμης κατάστασης των προηγουμένων ετών συγκεντρώθηκε μεγάλος 

αριθμός προσφύγων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η Φιλόπτωχος δεν έμεινε 

αμέτοχη προς τη νέα διαμορφούμενη κατάσταση. Διατέθηκαν βοηθήματα προς 

τους πρόσφυγες και ικανές εισφορές στο Μακεδονικό Άσυλο των ορφανών του 

πολέμου και στο Άσυλο των ορφανών προσφυγοπαίδων. Φυσικά η επελθούσα 

μικρασιατική συμφορά και η εκκένωση της Ανατολικής Θράκης στο πλαίσιο της 

ανταλλαγής των πληθυσμών το 1922, η συσσώρευση των αστέγων προσφύγων 

στην πόλη και ιδιαίτερα η ανάγκη προστασίας των γυναικόπαιδων δεν ήταν 

δυνατόν να μην αγγίξουν τα φιλογενή αισθήματα και να μην 

δραστηριοποιήσουν τη φιλάνθρωπο μέριμνα της Αδελφότητας.  Λόγω  της  

κρισιμότητας  της  κατάστασης, η Αδελφότητα διέθεσε και έκτακτα κονδύλια 

χρησιμοποιώντας το αποθεματικό της κεφάλαιο. Πρέπει να τονιστεί ότι 

ιδιαίτερα ενισχύθηκαν και οι Αρμένιοι πρόσφυγες που βρήκαν καταφύγιο στη 

Θεσσαλονίκη. Παράλληλα η Αδελφότητα, δεν έπαψε να ενδιαφέρεται και να 

ανακουφίζει τις οικογένειες των επιστράτων, των τραυματιών και των 

αναπήρων πολέμου με τη φροντίδα των οποίων ασχολούνταν από την περίοδο 

του Μεγάλου Πολέμου. 

 

Η έλλειψη τροφίμων τον χειμώνα του 1941 – 1942, οδήγησαν στην απόφασή της, 

τον Φεβρουάριο του 1942, να ενισχύσει τα Κατηχητικά Σχολεία που οργάνωναν 

συσσίτια υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης και με ευθύνη της Αδελφότητος 

Θεολόγων “Η Ζωή”. Εκτός της οικονομικής ενίσχυσης το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε ομόφωνα και τη διάθεση χώρων του ακινήτου της Αγίας Σοφίας προς 

στέγαση των συσσιτίων (σημερινή Αίθουσα Τέχνης). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Προπολεμική φωτογραφία 

του Κτιρίου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης 

Πηγή: «Τσιμισκή. Αγίας Σοφίας. Διαγώνιος. Η διαδρομή της μνήμης.», 

Γ.Αναστασιάδης – Ε.Χεκίμογλου, University Studio Press 1997) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Από το έτος ιδρύσεως μέχρι το 1922 η έδρα της Αδελφότητας μετακινήθηκε σε 

διάφορες ιδιοκτησίες που προέρχονταν κυρίως από δωρεές μελών. Το 1922 ο τότε 

πρόεδρος Κωνσταντίνος Τάττης πρότεινε στην Γενική συνέλευση την αγορά 

οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση κτιρίου, στο οποίο θα στεγαζόταν τα γραφεία 

της Αδελφότητας αλλά και θα αποκτάτο, παράλληλα, ακίνητη περιουσία, η 

οποία θα επέφερε αύξηση των εσοδευομένων και συνακόλουθα την αντίστοιχη 

των –υπέρ του φιλάνθρωπου έργου- διαθεσίμων και πόρων. 

 

Η πρόταση έγινε καθολικά δεκτή με αποτέλεσμα την αγορά του υπ’ αριθμ. 12412 

οικοπέδου. Η επιλογή του οικοπέδου ήταν πολύ σημαντική γιατί μετά την 

πυρκαγιά του 1917, η Αδελφότητα θα αποκτούσε ένα οικόπεδο σε κεντρικό 

σημείο της πόλης, θα μπορούσε να έχει σημαντικό ρόλο στα κοινωνικά δρώμενα 

και θα συμμετείχε στη νέα φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενήργησε άμεσα και ανέθεσε στον διακεκριμένο 

αρχιτέκτονα της εποχής και μέλος της Αδελφότητας Ξενοφώντα Παιονίδη τη 

μελέτη του κτιρίου και την ανέγερσή του στην «Ανώνυμο Οικοδομική Εταιρία 

Νέων Χωρών». Παράλληλα συστάθηκε Επιτροπή από μέλη του Δ.Σ. η οποία θα 

κατέθετε προτάσεις για τη χρήση του κτιρίου. 

Το 1923 ο Αρχιτέκτονας κατέθεσε το προσχέδιο του Μεγάρου. Αμέσως άρχισαν οι 

διεργασίες για την ανεύρεση πόρων ανάλογων ενός τέτοιου κτιρίου που θα 

ξεχώριζε για την αρχιτεκτονική του. Μόλις οι πόροι εξασφαλίστηκαν άρχισε η 

οικοδόμηση του. Στις 10 Απριλίου του 1925 σε μια σεμνή τελετή τοποθετήθηκε ο 

θεμέλιος λίθος και το πρεσβυτέριο της Αγίας Σοφίας τέλεσε τον αγιασμό. Το 

κτίριο το οποίο αρχικά ήταν διώροφο ολοκληρώθηκε κατά την διάρκεια του 1926. 

Όλοι οι χώροι του κτιρίου λόγω, της προνομιακής του θέσης, μισθώθηκαν 

αμέσως και η Αδελφότητα αύξησε τα έσοδα της και μπόρεσε να ολοκληρώσει 

την κατασκευή του. Την Άνοιξη του 1940 αποφασίστηκε να μεταφερθεί εκεί η 

έδρα της.  

 

Η περίοδος του ελληνοϊταλικού πολέμου και της γερμανικής κατοχής 

αποτελέσαν σημεία τομής για την ιστορία του κτιρίου. Οι αεροπορικοί 

βομβαρδισμοί της πόλης επέφεραν σοβαρές φθορές στο κτίριο ενώ το 1942 οι 

γερμανικές δυνάμεις κατοχής το επέταξαν. Μόνο ένα τμήμα του κτιρίου 

μπόρεσε να διασωθεί στο οποίο από το 1941 μέχρι τη λήξη του πολέμου 

λειτουργούσαν καθημερινά τα συσσίτια με τη βοήθεια των μελών. 

 

Μετά τη λήξη του πολέμου το 1948 στο κτίριο προστέθηκαν δύο επιπλέον όροφοι 

και στεγάστηκε το οικοτροφείο «Απόστολος Παύλος» για περίπου είκοσι χρόνια. 

Το κτίριο ανακαινίστηκε το 1990 και στη συνέχεια το 2010. Με τον τρόπο αυτό 

Το Κτίριο της οδού Αγίας Σοφίας αρ. 38 

 



αναδείχθηκε εκ νέου το αρχιτεκτονικό του κάλλος. Με αυτόν τον τρόπο και για 

μια ακόμη φορά η Αδελφότητα προσφέρει στην ιστορικότητα και την ομορφιά 

του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Άποψη της Αίθουσας Τέχνης της Φ.Α.Α.Θ. 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

Ο συγκεκριμένος χώρος κατά τη διάρκεια της κατοχής είχε χρησιμοποιηθεί για 

τις ανάγκες της οργάνωσης των συσσιτίων, ενώ κατά την πρόσφατη περίοδο 

εκμισθώνετο για εμπορική χρήση.  

 

Ο υπόγειος αυτός χώρος με την πάροδο των ετών, είχε καταστεί προβληματικός 

(πτώσεις επιχρισμάτων από την οροφή, εμφανής διάβρωση σε ορισμένα σημεία 

των οπλισμών και έκδηλη υγρασία), οδήγησαν, το φθινόπωρο του 2008, το Δ.Σ. 

στην απόφαση να αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες, την αποκατάσταση των 

δομικών στοιχείων του χώρου καθώς και της οροφής με σύγχρονες μεθόδους.  

 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών στις αρχές του 2009 το Δ.Σ. αποφάσισε τη 

δημιουργία Αίθουσας Τέχνης και ανέθεσε στον Αρχιτέκτονα Νίκο Σγουρό την 

εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης και της επίβλεψης των εργασιών.  

 

Το έργο αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός σύγχρονου και με άρτιες 

υλικοτεχνικές υποδομές εκθεσιακού χώρου παρουσίασης έργων, κυρίως νέων 

καλλιτεχνών για την αυτοδύναμη παρουσίαση της δουλειάς τους.  

  

Ειδικότερα το σχεδιαστικό πλαίσιο και το σκεπτικό του έργου είναι το εξής :  

1. Δημιουργία ενός χώρου με ταυτότητα, ώστε αρχιτεκτονικά και μόνο να 

αποτελεί πόλο έλξης για καλλιτέχνες και φιλοτέχνους. 

2. Προσπάθεια να διατηρηθούν και να αναδειχθούν δομικά στοιχεία του 

χώρου, που παραπέμπουν στην ιστορικότητα του κτιρίου και στον σχεδιαστή του 

αρχιτέκτονα Ξ. Παιονίδη. 

3. Ιδιαίτερη μέριμνα για την ακουστική του χώρου ώστε να μπορεί να 

φιλοξενεί, εκτός των εικαστικών  και μουσικές εκδηλώσεις. 

4. Άρτιες και σύγχρονες υποδομές φωτισμού, ήχου, προβολικών 

συστημάτων, εξαερισμού, θέρμανσης, πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης και 

συστήματος ασφαλείας με κάμερες.  

5. Δημιουργία βοηθητικών χώρων ώστε ο χώρος να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για την οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, επικεντρώθηκε το σχεδιαστικό 

σκέλος του έργου στον στόχο να παραχθεί ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτόνημα τόσο σε 

επίπεδο πρωτοτυπίας στη σύλληψη της ιδέας, όσο και σαν εφαρμογή στην 

πράξη. Προς την κατεύθυνση αυτή επιδιώχθηκε να δημιουργηθεί μία αίσθηση 

συνέχειας στη διαμόρφωση του χώρου, με καμπύλες επιφάνειες, οι οποίες 

συνεχίζουν να επεκτείνονται νοερά σε όλο το μήκος του περιμετρικού τοίχου της 

Αίθουσα Τέχνης 

 



αίθουσας. Η συνεχής αυτή «ροή», προκαλεί σκέψεις και συναισθήματα στον 

επισκέπτη, προσδίδοντας ιδιαίτερη φόρτιση στο χώρο. 

 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάδειξη της πετρόκτιστης τοιχοποιίας, η οποία 

αφενός προβάλλει τον τρόπο κατασκευής των θεμελίων του κτιρίου και 

αφετέρου παρέχει αναφορές στην ιστορία του. 

 

Το ατμοσφαιρικό περιβάλλον της Αίθουσας επιτάθηκε με την τοποθέτηση 

ειδικών φωτιστικών σωμάτων, που αναδεικνύουν τόσο το χώρο ως σύνολο, όσο 

και τα επιμέρους εκθέματα. 

 

Χαρακτηριστικό και πρωτότυπο στοιχείο της σύνθεσης αποτελεί η αντίθεση που 

προκαλεί η μεταλλική σκάλα με τα διάφανα τοιχία και πατήματα, που 

σχεδιάστηκε, ειδικά για το χώρο και λειτουργεί ως αυτόνομο γλυπτό, μόνιμο 

έκθεμα στο χώρο. 

 

Τo δάπεδο κατασκευάστηκε από πατητή τσιμεντοκονία σε χρώμα γκρι σκούρο, 

που δημιουργεί ένα βασικό στοιχείο, στο οποίο «εδράζεται» η Αίθουσα, ενώ οι 

υπόλευκοι τοίχοι, με τη χρήση ειδικού φωτισμού, φαίνεται να υποχωρούν, 

προσδίδοντας μία ψευδαίσθηση βάθους. 

 

Περιμετρικά, τοποθετήθηκαν μεταλλικά ανοξείδωτα στοιχεία, ενώ μία δεύτερη 

σκάλα «απομονώθηκε» στο βάθος της αίθουσας όχι με κιγκλιδώματα, αλλά με 

τζάμι, επιδιώκοντας την «αποδυνάμωση» της παρουσίας της. 

 

Η «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.» εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011 με 

τις ευλογίες του Μητροπολίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως Γέροντος Χαλκηδόνος Δρ. Αθανασίου Παπά. Έκτοτε και 

μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν στην Αίθουσα, με ιδιαίτερη επιτυχία, 

ομαδικές και πολλές ατομικές εκθέσεις έργων τέχνης, εκθέσεις χαρτών, εκθέσεις 

ιστορικών τεκμηρίων, εκθέσεις θρησκευτικών κειμηλίων και μικρά θεατρικά 

δρώμενα και μουσικές εκδηλώσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας (2016) στην Αίθουσα 

Εκδηλώσεων της Φ.Α.Α.Θ. Διακρίνονται εκπρόσωποι του Προξενικού Σώματος, 

του Γ΄ Σώματος Στρατού Θεσσαλονίκης, μέλη και φίλοι της Αδελφότητας 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Η Αίθουσα Εκδηλώσεων της Αδελφότητας είχε κατασκευαστεί το 1967 επί 

προεδρίας Χρήστου Κωνσταντίνου. 

 

Οι προδιαγραφές κατασκευής της Αίθουσας το 1967 ήταν, αναμφίβολα, άριστες 

για τις ανάγκες της εποχής, σίγουρα, όμως, ανεπαρκέστατες για τα σύγχρονα 

δεδομένα αφού δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες υποδομές ήχου, προβολών, 

κλιματισμού, πυρασφάλειας και άλλες.  

 

Προς τούτο, το έτος 2008, το Δ.Σ. αποφάσισε την ολική ανακαίνιση –

εκσυγχρονισμό του χώρου-, ο οποίος, αναβαθμισμένος θα αποτελούσε ένα άρτιο 

βήμα λόγου με δυναμική προσέλκυσης των συμπολιτών καθισταμένων, έτσι, 

κοινωνών του όλου έργου της Αδελφότητας. 

Το σχεδιαστικό πλαίσιο ήταν το εξής : 

1. Χωρητικότητα, το μέγιστο, 150 θέσεων, ώστε ακόμα και σε περιπτώσεις 

μικρής προσέλευσης κοινού, η Αίθουσα να προσφέρει εικόνα σχετικής 

πληρότητας. 

2. Κατασκευή βήματος και τράπεζας ομιλητών με δυνατότητα εύκολης 

απομάκρυνσής τους, ώστε να δημιουργείται πάλκο για εκδηλώσεις μουσικών 

σχημάτων.  

3. Άρτιες και σύγχρονες υποδομές φωτισμού, ήχου, προβολικών 

συστημάτων, εξαερισμού, θέρμανσης, πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης και 

συστήματος ασφάλειας με κάμερες.  

4. Κατασκευή μικρού μπαρ-κουζίνας σε ενδεδειγμένο σημείο της Αίθουσας, 

προς χρήση σε περιπτώσεις οργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων. 

5. Πρόβλεψη για ανάρτηση στους τοίχους της Αίθουσας πορτραίτων 

Προέδρων και Ευεργετών της Φ.Α.Α.Θ., καθώς και διαφόρων ιστορικών 

τεκμηρίων και κειμηλίων.  

 

Όλες οι παραπάνω παράμετροι λήφθηκαν υπόψη στον σχεδιασμό, ο οποίος 

αποφασίστηκε να είναι κλασσικός, με την πραγματική έννοια του όρου, ώστε να 

έχει διάρκεια και ευρύτερη αποδοχή.          

Μεταξύ των σχεδιαστικών παραμέτρων, που λήφθηκαν υπόψη και 

εφαρμόστηκαν στην πράξη, μπορούν να αναφερθούν, αδρά, οι εξής : 

 

1. Τα δοκάρια του χώρου αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία των 

ψευδοροφών και της εγκατάστασης τού φωτισμού.  

2. Οι υπάρχουσες τετράγωνες κολόνες στήριξης της οροφής, οι οποίες 

παρακώλυαν  με τις ορθές τους γωνίες την κίνηση στην Αίθουσα, επιλέχθηκε να 

επενδυθούν με γυψοσανίδες και να αποκτήσουν στρογγυλό σχήμα. 

Αίθουσα Εκδηλώσεων 

 



3. Το δάπεδο επιστρώθηκε με γρανιτοπλακίδια διαστάσεων 60 x 60 εκ. μπεζ 

χρώματος, τα οποία διακρίνονται για την αισθητική τους ποιότητα και την 

εξαιρετική αντοχή τους στη χρήση.  

4. Οι απαλοί χρωματικοί τόνοι του δαπέδου επιλέχθηκε να συνεχιστούν 

στην τοιχοποιία τόσο για την ανάδειξη των επίπλων, όσο και για την βελτίωση 

της φωτεινότητας του χώρου.  

5. Στη μελέτη του φωτισμού επιλέχθηκε ο συνδυασμός κρυφού φωτισμού 

και φωτιστικών σωμάτων οροφής. Ο κρυφός φωτισμός εγκιβωτίστηκε 

περιμετρικά των φατνωμάτων, που δημιουργήθηκαν με γυψοσανίδες για την 

κάλυψη δομικών στοιχείων και στο κέντρο τους τοποθετήθηκαν φωτιστικά 

οροφής.  

6. Οι βιβλιοθήκες και οι διάφορες επενδύσεις κατασκευάστηκαν με ξύλο 

σκούρου χρώματος, με σκοπό να συνεχιστεί η χρωματική αντίθεση με την 

τοιχοποιία, ανάλογη με αυτή που δημιουργήθηκε στο δάπεδο, ώστε να 

διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σκηνικό.  

7. Τα υφάσματα που επιλέχθηκαν για τις κουρτίνες των παραθύρων, το 

χρώμα τους και ο ιδιαίτερος τρόπος ραφής τους συνεισέφεραν στη δημιουργία 

μίας κλασσικής ατμόσφαιρας στην Αίθουσα, που αποπνέει ποιότητα και κύρος.  

8. Οι καρέκλες με τις οποίες εξοπλίστηκε η Αίθουσα είναι κατασκευασμένες 

με ισχυρό μεταλλικό σκελετό και διαθέτουν υφασμάτινη βάση καθίσματος και 

πλάτη, στην οποία κεντήθηκε, με ειδική παραγγελία, ο λογότυπος της 

Αδελφότητας. 

 

Η «Αίθουσα Εκδηλώσεων Φ.Α.Α.Θ.» εγκαινιάστηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 

2009 με τις ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. 

Ανθίμου. Έκτοτε και μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν στην Αίθουσα 

πάμπολλες εκδηλώσεις, κυρίως λόγου, με αξιοσημείωτη προσέλευση κοινού. Το 

στοιχείο αυτό αποτελεί μία απόδειξη ότι η «Αίθουσα Εκδηλώσεων Φ.Α.Α.Θ.» 

εκπληρώνει πλήρως το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε με ιδιαίτερο κόπο 

και φροντίδα. 

 

 

 

 

 



 

 
Η  Α.Θ.Μ.  ο  Πάπας  και  Πατριάρχης  Αλεξανδρείας  και  πάσης  Αφρικής  κ.κ. 

Θεόδωρος  ο  Β΄  κατά  τα  εγκαίνια  του  «Μουσείου  Φ.Α.Α.Θ.»  στις  

17 Δεκεμβρίου 2013 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Η Αδελφότητα, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας επωμίστηκε την ευθύνη της 

ίδρυσης και λειτουργίας των κοιμητηρίων της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 

Θεσσαλονίκης, την οποία διατήρησε μέχρι την περίοδο του μεσοπολέμου. Στα 

πλαίσια της ευθύνης αυτής ίδρυσε τα κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας, της Αγίας 

Παρασκευής, του Προφήτη Ηλία και της Αγίας Φωτεινής, στους χώρους των 

οποίων οικοδόμησε ιερούς ναούς. Την περίοδο 1920-1922 οικοδόμησε Ι. Ναό προς 

τιμή του Αποστόλου Παύλου στο κτήμα της, που βρίσκεται στην άνω πόλη της 

Θεσσαλονίκης. 

 

Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών, απέκτησε και κατέχει μέχρι σήμερα ιερές 

εικόνες και διάφορα εκκλησιαστικά σκεύη αξιοσημείωτης ιστορικής και 

καλλιτεχνικής αξίας καθώς και αξιόλογο αρχειακό υλικό ιστορικής 

τεκμηρίωσης.  Τέλος, με τη λειτουργία της «Αίθουσας Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.», 

απέκτησε μία αξιόλογη συλλογή έργων τέχνης, σύγχρονων καλλιτεχνών, η 

οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα αποκτήματα.    

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκοντας την ανάδειξη και την ενδεδειγμένη 

φύλαξη των ιστορικών κειμηλίων και τεκμηρίων, των ιερών εικόνων και έργων 

τέχνης, που έχει στην ιδιοκτησία της, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της 

«Βιβλιοθήκης Φ.Α.Α.Θ.», αποφάσισε τη διαμόρφωση διαμερίσματος του 

4ου ορόφου του Μεγάρου της Αδελφότητας σε Μουσείο και Βιβλιοθήκη.    

 

Το έργο αυτό ανατέθηκε από το Δ.Σ. στο Αρχιτεκτονικό γραφείο Νίκος Σγουρός 

& Συνεργάτες το οποίο και προχώρησε στην εκπόνηση των αρχιτεκτονικών 

σχεδίων του χώρου με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης και προσδοκία για ένα άριστο 

αποτέλεσμα. Ο στόχος και η φιλοσοφία του έργου ήταν η δημιουργία ενός 

μικρού μουσείου επικεντρωμένης θεματικής, το οποίο θα μπορεί να ενταχθεί 

στην ομάδα των μικρών μουσείων της Θεσσαλονίκης, να αναπτύξει συνεργασίες 

μαζί τους και να οργανώνει, στα πλαίσια της λειτουργίας του, σειρά 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.    

 

Σε επίπεδο οργανωτικό το Μουσείο αναπτύσσεται σε δύο χώρους αποκλειστικά 

για την έκθεση Ιερών Κειμηλίων και Εικόνων, καθώς και χώρου για την έκθεση 

επιλεγμένων έργων σύγχρονης τέχνης, που συνδυάζεται με αναγνωστήριο, το 

οποίο διαθέτει και βιβλιοθήκη προς φύλαξη σπανίων εκδόσεων. Το Μουσείο 

ακόμη περιλαμβάνει έναν  ανεξάρτητο χώρο γραφείου (ιστορικό γραφείο 

Προέδρων), στον οποίο είναι τοποθετημένα όλα τα έπιπλα – αντίκες που 

διαθέτει η Αδελφότητα και ο οποίος λειτουργεί αφενός ως εκθεσιακός και 

Μουσείο Φ.Α.Α.Θ. 

 



μουσειακός χώρος και αφετέρου ως χώρος υποδοχής προσωπικοτήτων, που 

επισκέπτονται την Αδελφότητα.   

 

Το μεγάλο σε έκταση και ύψος διαμέρισμα 120τ.μ., καταλαμβάνει το ήμισυ, 

περίπου, του εμβαδού του 4ου ορόφου του Μεγάρου της Αδελφότητας. Η 

διαμόρφωση του χώρου επιτρέπει τη συνύπαρξη και τη λειτουργία εκθεσιακού 

χώρου, βιβλιοθήκης και γραφείου υποδοχής, χωρίς η μία δραστηριότητα να 

παρεμβαίνει λειτουργικά στην άλλη.  

 

Το κυρίως μουσείο διαμορφώθηκε σε δύο αίθουσες, που αποτελούν τον πυρήνα 

της σύνθεσης. Η μία αίθουσα  βρίσκεται στο κεντρικό σημείο του χώρου και η 

άλλη στη βορειοδυτική πλευρά του. Σε αμφότερες τις αίθουσες σχεδιάστηκαν 

και κατασκευάστηκαν ειδικές προθήκες με τζάμι, ικανές να φιλοξενήσουν με 

ασφάλεια μέχρι τριάντα (30) ιερές εικόνες προς έκθεση, με τρόπο ώστε να είναι 

πλήρως ενσωματωμένες στο χώρο.   Κατασκευάστηκαν, επίσης, με ειδικό 

σχεδιασμό που συμπορεύεται με το πνεύμα της όλης σχεδιαστικής σύνθεσης, 

οριζόντιες, προθήκες – τραπέζια προς έκθεση συλλογών και αρχείων.  

 

Στο αναγνωστήριο – βιβλιοθήκη διαμορφώθηκε στη μία πλευρά της τοιχοποιίας 

εκθεσιακός χώρος για την ανάρτηση έργων ζωγραφικής σύγχρονων 

καλλιτεχνών και στην απέναντι πλευρά κατασκευάστηκε μια μεγάλη 

βιβλιοθήκη.  

 

Το γραφείο υποδοχής μελετήθηκε και διαμορφώθηκε με τρόπο ώστε να 

αναδεικνύονται τα έπιπλα – αντίκες, οι πίνακες, καθώς και διάφορα κειμήλια 

και αντικείμενα εποχής.   

 

Ο φωτισμός, του χώρου μελετήθηκε με τρόπο ώστε να συμβάλλει στη 

δημιουργία μίας κατανυκτικής ατμόσφαιρας, στην οποία συνεισφέρει ο 

κατάλληλος χρωματισμός των τοίχων με χρώματα, όπως είναι το πορφυρό, που 

παραπέμπει στους χρόνους του Βυζαντίου.  

 

Στο Μουσείο εκτίθενται –εκτός των προαναφερομένων- οι αυθεντικοί πίνακες 

του Κενάν Μεσαρέ με θεματική την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Οι 

πίνακες αυτοί ανήκουν στη Δημοτική Πινακοθήκη της πόλης και 

παραχωρήθηκαν (ως παρακαταθήκη) από τον Δήμο στο Μουσείο της Φ.Α.Α.Θ. 

 

Το Μουσείο εγκαινιάσθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2013 από την Α.Θ.Μ. τον Πάπα 

και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β΄. 

 

 

 



 

 

Σήμερα, η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης συμπληρώνει ήδη 146 

χρόνια αδιάλειπτης ζώσας και δρώσας παρουσίας. 

Και όλα αυτά τα χρόνια διαθέτουσα μια ανοιχτότητα, μια διευρυμένη περί 

φιλανθρωπίας αντίληψη και μια υψοποιό του ανθρώπου θεώρηση έχουσα ως 

οδηγόνημα τον διαπιστωτικό στίχο του Νικηφόρου Βρεττάκου «Ο πλησιέστερος 

δρόμος προς τον Θεό περνάει μέσα από τον άλλο άνθρωπο». 

 

Ασκεί μια συγκροτημένη κοινωνική παρεμβατική, η οποία καλύπτει όλες τις 

εκφάνσεις του ατομικού, κοινωνικού, θρησκευτικού και εθνικού βίου.  

 

Με δεδομένη την πνευματική αυτή σκευή, με δεδομένο το σεβασμό στην ιστορία 

της Αδελφότητας, με τη λειτουργική βεβαιότητα ότι η Φιλόπτωχος Αδελφότης 

Ανδρών Θεσσαλονίκης είναι τα ίδια τα μέλη της που με την πολυμέρειά τους 

συνθέτουν το πολύτροπο έργο της, πιστεύουμε στη συνέχεια και στο ό,τι  πιο 

φωτεινό και πιο ωραίο. 
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Κωνσταντινίδης, Νίκος Σγουρός, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 

Επιμέλεια έκδοσης: Γιώργος Κωνσταντινίδης, Ελπίδα Σκαντζέλη 

Εκτύπωση – Βιβλιοδεσία: ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. 
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«Το κτίριο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης, Αγίας 

Σοφίας και Κεραμοπούλου γωνία, δεν είναι απλά ένα τοπογεωγραφικό 

σημείο της πόλης, αλλά σημείο ιστορικής αναφοράς της πόλης, όπου 

συντελείται η λειτουργία της μνήμης» 

Γιώργος Ιωάννου, «Με τα σημάδια της πόλης» 

 


