
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ της Φ.Ε. 
Ελαιώνες Πυλαίας -τ.κ. 555 35 - τηλ. 2310 304000 (εσωτ. 430) & 2310322843   

email: gym-t@arsakeio.gr - websites: www.arsakeio.gr - https://twitter.com/arsgymth   

                                       ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
                   ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

 
 

 

Θεσσαλονίκη 12.11.2014 
 

Αγαπητοί μας γονείς-κηδεμόνες, 

το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, με τους μαθητές του και τις οικογένειές τους, συγκροτεί μια κοινότητα ανθρώπων 

που ξεπερνά τα όρια τού Σχολείου. Ανοίγεται στα ρευστά -και πολλές φορές αντιφατικά- όρια τής ευρύτερης κοινωνίας, 

έχοντας χρέος του να μαρτυρεί μια ξεχωριστή ποιότητα και στάση ζωής. Όνειρο όλων μας είναι οι μαθητές και οι 

μαθήτριές μας να ξεχωρίζουν όχι μόνο για την κατάρτιση και την πρόοδό τους αλλά και για την ανθρωπιά τους. Αυτή η 

καλλιέργεια τής ανθρωπιάς είναι πρώτιστο μέλημα του Σχολείου μας και προσπαθούμε να τη διδάξουμε με πολλούς 

τρόπους: με τα μαθήματα, τις διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλλά και το παράδειγμά μας. Γι’ αυτό και το 

Αρσάκειο Γυμνάσιο έχει δημιουργήσει μια παράδοση, να είναι πάντα πρωτοπόρο στην κοινωνική δράση -ιδιαίτερα 

μάλιστα, όταν πρόκειται για ανθρώπους που χειμάζονται και υποφέρουν.  

Εν όψει, λοιπόν, των εορτών των Χριστουγέννων, αποφασίσαμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον και τη φροντίδα μας 

προς αυτούς, «τοὺς ἐλαχίστους τῶν ἀδελφῶν μας»· να εκταμιεύσουμε -είτε από το περίσσευμα είτε από το υστέρημά μας- 

ό,τι μπορεί ο καθένας, για να συμπαρασταθούμε σε άπορες οικογένειες και αστέγους συμπολίτες μας (που υπερβαίνουν 

τους διακόσιους στην πόλη μας) και να ενισχύσουμε το έργο τού Δημοτικού Υπνωτηρίου των Αστέγων. Αυτή η 

εκταμίευση τής αγάπης μας θα γίνει σε συγκεκριμένα είδη, ύστερα από συνεννόηση και συνεργασία με τις Κοινωνικές 

Υπηρεσίες τού Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα είδη που θα χρειαστούμε είναι:  

╡ είδη καθαριότητας (απορρυπαντικά για κουζίνα, μπάνιο, δάπεδο κ.τ.ό.)  

╡ είδη προσωπικής υγιεινής (σαμπουάν, αφρόλουτρα, ξυραφάκια, σερβιέτες, σαπούνι για τα χέρια)  

╡ συγκεκριμένα τρόφιμα (ζάχαρη, μακαρόνια, ρύζι κ.τ.ό.)  

╡ λευκά είδη (σεντόνια, μαξιλαροθήκες) για το Δημοτικό Υπνωτήριο  

╡ κουβέρτες, σκουφιά, κασκόλ, γάντια και κάλτσες για τους αστέγους  

╡ υποδήματα καινούργια ή μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση. 

 

Η κοινωνική δράση τού Σχολείου μας, με τη συλλογή των παραπάνω ειδών, θα ξεκινήσει την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 

και θα ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014, οπότε και θα παραδοθούν από αντιπροσωπεία 

μαθητών μας όσα είδη συγκεντρώθηκαν στις Κοινωνικές Υπηρεσίες τού Δήμου Θεσσαλονίκης.* Τη δράση συντονίζει η 

Θεολόγος τού Σχολείου μας, κυρία Αριστέα Τσιακάλου, στην οποία και μπορείτε να απευθύνεστε για οτιδήποτε σχετικό.    

       

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

        Αθανάσιος Νευροκοπλής  

 

                                                           
*
 Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από την κυρία Καλυψώ Γούλα, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης τού Δήμου 

Θεσσαλονίκης. 
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