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Συνεκτικότητα
Συλ λογικότητα
Ε λκυσ τικότητα

Διαδώ σ τε τον Σύλ λογό σας
Στοιχειώδη υποχρέωση των μελών του Συλλόγου μας αποτελεί η διάδοσή του τόσον μεταξύ όλων όσων
φοίτησαν στο σχολείο μας, αλλά και ευρύτερα.
Η προώθηση των στόχων του, της δράσης και των δραστηριοτήτων του μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί
να έχει στην λειτουργία του Συλλόγου, από κάθε άποψη.

Κύριες Εκδη λώσεις:
Κάθε χρόνο ο Σύλλογος πραγματοποιεί δύο βασικές εκδηλώσεις:
α. Την ετήσια κοπή πίτας και
β. Την ετήσια συνεστίαση, που πρόσφατα έγινε, με εντυπωσιακή μαζικότητα, στο πραύλιο
του ανακαινισμένου σχολείου μας στην Χέυδεν, ενώ ανελλιπώς εκδίδει ετήσιο ημερολόγιο,
για ενίσχυση των δράσεών του.
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Ποιοί είμασ τε
Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Β’ Γυμνασίου Αθηνών, ιστορικού σχολείου που ιδρύθηκε το 1862, δημιουργήθηκε
από τους απόφοιτους του Β’ Γυμνασίου Αρρένων και τους απόφοιτους του 2ου Γυμνασίου και Λυκείου Αθηνών
το 2007.

Στόχοι και Όραμα
• Η διατήρηση των αναμνήσεων της συμμαθητείας μας, η μεταλαμπάδευση του υψηλού επιπέδου παιδείας
που λάβαμε από το σχολείο μας στις νεότερες γενιές καθώς και του πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης
μεταξύ των Αποφοίτων, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταλλάσουμε μεταξύ μας κάθε ηθική, προσωπική και
επαγγελματική βοήθεια.
• Η διάσωση και η ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου και των μαθητολογίων του σχολείου μας.
• Η αρχιτεκτονική, λειτουργική και νομική αποκατάσταση των κτηρίων που στεγάστηκε κατά καιρούς.

Η ισ τορική του κ λ ηρονο μιά
Ο Σύλλογος έχει διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο και συνεχίζει να έχει δυναμική παρουσία στο ευρύτερο
γίγνεσθαι της γειτονιάς μας. Απόφοιτοι του Γυμνασίου μας, διάσημοι ή μη προβεβλημένοι, έχουν επηρρεάσει
τον πολιτισμό και την κοινωνική ζωή της χώρας μας και όχι μόνον, όπως ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης
Αλβανίας Αναστάσιος, ο κορυφαίος και διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης Θεόδωρος Αγγελόπουλος,
ο στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος, οι ζωγράφοι Αλέκος Φασιανός, Πέτρος Ζουμπουλάκης, ο ποιητής
Μίλτος Σαχτούρης και πολλοί άλλοι στους χώρους της Τέχνης, του Πολιτισμού, των Επιστημών και της Πολιτικής.

Το παρόν και το μέ λ λον
Το αποτέλεσμα της συντονισμένης και στοχευμένης δράσης του Συλλόγου Αποφοίτων, κορυφώθηκε το 2016
με την επαναλειτουργία του ιστορικού σχολείου μας, με την επωνυμία 2o ΓΕΛ Αθηνών - «Θεόδωρος
Αγγελόπουλος», που αποτελεί μέχρι και σήμερα πρότυπο Σχολικής Κοινότητας, στην οποία από το 2019
εντάσσονται και οι δράσεις και εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, κατά προτεραιότητα.
Ο Σύλλογος επίσης χορηγεί ένα ποσό για την ετήσια πενθήμερη εκδρομή των τελειοφοίτων του 2ου ΓΕΛ
Αθηνών, με στόχο την επαφή με τους σημερινούς μαθητές και την συνειδητοποίησή τους περί της ιστορικότητας
του σχολείου καθώς και της μελλοντικής τους αλληλεγγύης προς και από τον Σύλλογο.

Τι κά νουμε...
• Στο πλαίσιο της επικοινωνίας του, πέρα από τα ηλεκτρονικά μέσα και social media, ο Σύλλογος εκδίδει με
ίδια έξοδα την τριμηνιαία εφημερίδα «Οι παλιοί Συμμαθητές», η οποία βρίσκεται σε φάση αναμόρφωσης και
βελτίωσής της, την οποία αποστέλλουμε ταχυδρομικά σε 150 παραλήπτες, ηλεκτρονικά σε πάνω από 270
εγγεγραμμένα μέλη στο site μας και κάθε φορά αναρτάται στην ιστοσελίδα μας για πλήρη πρόσβαση όλων.
• Στόχος μας είναι η ψηφιακή ενοποίηση του αρχείου των μελών του Συλλόγου, που κατα καιρούς είναι ενεργοί
έχοντας συμμετάσχει στις δραστηριότητές του, και που ξεπερνούν τα 1500 μέλη.
• Πρόθεσή μας αποτελεί η δημιουργία της επαγγελματικής επετηρίδας των Αποφοίτων μας, σε μια προσπάθεια
ενίσχυσης των επαγγελματικών δεσμών καθώς και της αλληλοϋποστήριξης των μελών του.
• Ο Σύλλογος σχεδιάζει και υλοποιεί ή και συνδιοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού χαρακτήρα, επισκέψεις
και εκδρομές με πολιτιστικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον, συμμετέχει στα πολιτιστικά δρώμενα της γειτονιάς και
έχει ως στόχο την καθιέρωσή του ως think tank, που θα έχει λόγο στα πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και πολιτικά
δρώμενα της χώρας μας, με παρεμβάσεις, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, σεμινάρια και εκθέσεις.
• Βρίσκεται διακριτικά στο πλευρό όλων των αποφοίτων που, εξ αιτίας της κρίσης, αντιμετωπίζουν προβλήματα
νομικής και οικονομικής φύσεως.

