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Ανοιχτά λαϊκά Πανεπιστήµια ιδρύει η Ακαδηµία των Πολιτών σε όλη την Ελλάδα. Η 
Ακαδηµία των Πολιτών είναι ένα Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήµιο µε ISO 9001, το 
οποίο αποτελεί διέξοδο για εκατοντάδες ανήσυχους πολίτες, που περιµένουν µε 
δηµιουργικό και πρωτότυπο τρόπο να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να 
αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. 
 
Το πιο σηµαντικό επίτευγµα της Ακαδηµίας των  Πολιτών είναι η τόνωση των 
κοινωνικών σχέσεων, η ανθρώπινη επικοινωνία, η ζεστασιά των καθηγητών, οι 
οποίοι συζητούν µε επιστηµονικό-  κατανοητό λόγο διάφορους επιστηµονικούς 
τοµείς, όπως είναι οι εξής: κλινική ψυχολογία, κοινωνιολογία, συµβουλευτική, 
προληπτική ιατρική, ιστορία, φυσική, δηµοσιογραφία, οικονοµικά και περιβάλλον, 
πολιτικές επιστήµες, λογοτεχνία.  
 
 
Το µυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στο χαµηλό κόστος συµµετοχής (80 ευρώ 
ετησίως για 23 τρίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις), στη συµµετοχή τοπικών 
φορέων και στην επιλογή των θεµατικών αντικειµένων από τους ίδιους τους 
σπουδαστές, οι οποίοι αξιολογούν την προσπάθεια και επιλέγουν την ύλη, που 
θέλουν να διδαχτούν. 
 
Παράλληλα, η σπουδαστική ταυτότητα προσφέρει σηµαντικές εκπτώσεις σε 
επιχειρήσεις και φορείς της τοπικής κοινωνίας, που µε προθυµία αγκάλιασαν το 
θεσµό.  
 
Η πρόσκληση για περαιτέρω διευκολύνσεις ανοιχτή, µε όραµα την 
ανταποδοτικότητα και την κοινωνική εταιρική ευθύνη. ∆ιευκολύνσεις στα αστικά 
λεωφορεία και τα ΚΤΕΛ φέρνουν τους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι κατοικούν στα 
χωριά των νοµών (µια φορά την εβδοµάδα στις έδρες της ακαδηµίας) .  
 
Στο µεταξύ, τα  αιτήµατα για εξειδικευµένες οµάδες αυτογνωσίας αυξάνονται 
διαρκώς: Κατάθλιψη, προβλήµατα αδιέξοδων σχέσεων, επαγγελµατικός 
προσανατολισµός, κρίσεις πανικού, προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών µερικά από 
τα συνηθέστερα. Η Ακαδηµία των Πολιτών, ευαισθητοποιηµένη στις ανάγκες των 
πολιτών καθιερώνει έκπτωση 50% για άνεργους, άτοµα µε αναπηρία, πολύτεκνους 
και φοιτητές. 
 
Τα ετήσια δίδακτρα είναι 80 ευρώ για όλες τις διαλέξεις µε µοναδική εξαίρεση τη 
Λευκωσία (200 ευρώ το χρόνο λόγω αυξηµένης δαπάνης µετακίνησης και 
διαµονής των εκπαιδευτών). 
 
Ήδη ξεκίνησαν οι εγγραφές στις ακόλουθες πόλεις ή περιοχές: Βόλος, Λάρισα, 
Τρίκαλα, Σκόπελος, Σκιάθος, Φάρσαλα, Μόλυβος, Μυτιλήνη, ʼστρος Κυνουρίας, 
Χίος, Ηράκλειο Κρήτης, ʼγιος Νικόλαος Λασιθίου, Καβάλα, ʼρτα, Χαϊδάρι Αττικής, 
Ωραιόκαστρο, Καλαµάτα, Κως, Ξάνθη, Αλιβέρι Εύβοιας,  Αλεξανδρούπολη 
Μαγούλα-Ελευσίνα, Έδεσσα, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Ελευσίνας, Κέρκυρα, 
∆ήµος Στροβόλου Λευκωσίας, Αννόβερο Γερµανίας, Κέντρο της Αθήνας, Αγρίνιο, 
Πάτρα, Ναύπλιο, ʼργος, Βόλος, ∆ράµα κ.α.   
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ µπορούν να γίνουν εγγραφές και στη Γραµµατεία της Ακαδηµίας 
των Πολιτών στο τηλέφωνο µε αριθµό κλήσης   22510-54739       και στα  κινητά  
µε αριθµούς κλήσης:   6970069007  και   6981067776.  αλλά και στο email: 
academy@aigaion.org.  
 



Τα στοιχεία που απαιτούνται σε κάθε αίτηση είναι: 
 
Ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνα και email επικοινωνίας, αριθµός ταυτότητας ή 
διαβατηρίου, ΑΦΜ (για την έκδοση της απόδειξης) και πιστοποιητικά έκπτωσης 
(κάρτα ανεργίας, φοιτητική ταυτότητα, βεβαίωση πολυτέκνων κλπ).  
 
Κάθε σύλλογος, εφόσον ενδιαφέρεται για εγγραφή των µελών του, δικαιούται 
εκπτώσεως της τάξεως του 50%. Στείλτε κατάλογο µελών µε τα στοιχεία εγγραφής 
σε κάποια από τις Ακαδηµίες στο academy@aigaion.org.  
 
Γενικές πληροφορίες για την Ακαδηµία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://civilacademy.ucoz.org/.  
 
Επίσης, η  ακαδηµία των Πολιτών ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών στην 
∆ιαδικτυακή Ακαδηµία, µια διαδραστική πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης, µε πολύ 
οπτικοακουστικό υλικό, βιντεοσκοπηµένες -από τηλεοπτικό συνεργείο- διαλέξεις 
και εκπαιδευµένους - στη χρήση της - καθηγητές. Το Πρόγραµµα αυτό αφορά 
άτοµα, που δεν έχουν πρόσβαση στις ζωντανές διαλέξεις της Ακαδηµίας, µε ετήσιο 
κόστος 60 ευρώ. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στέλνουν τις ιδιόγραφες αιτήσεις τους στο 
academy@aigaion.org µε την ένδειξη « Για τη ∆ιαδικτυακή Ακαδηµία των 
Πολιτών»  ή να εγγράφονται τηλεφωνικά στον αριθµό κλήσης 22510-54739. Η 
έναρξη των µαθηµάτων προγραµµατίζεται για τον Οκτώβριο. ∆εν απαιτείται η 
εγκατάσταση κανενός λογισµικού στον υπολογιστή. Στην πλατφόρµα ήδη 
υπάρχουν όλα τα αναγκαία βιβλία. 
Όσοι εγγραφούν στη ∆ιαδικτυακή Ακαδηµία, και εφόσον το επιθυµούν, µπορούν 
να πραγµατοποιήσουν πρακτική άσκηση στο ΚΕ∆∆Υ Β\' Αθηνών, υπό την εποπτεία 
της κ. Πανταζοπούλου Μαρίας (Προϊσταµένη) και µε τον κ. Φρέρη Γεώργιο, 
Παιδοψυχίατρο, Υπεύθυνο Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ΚΨΥ του ΓΝΝΘ «Η 
Σωτηρία».  
Ο /η κάθε ενδιαφερόµενος- η µπορεί  να κάνει online αίτηση (για όποιο από τα 
προγράµµατα της Ακαδηµίας επιθυµεί) και στην εξής  ηλεκτρονική διεύθυνση:   
http://civilacademy.ucoz.org/index/online_aithsh/0-78. Αναλυτικές πληροφορίες 
για  την εγγραφή ενδιαφεροµένων σπουδαστών   σπουδαστριών ανά περιοχή 
µπορείτε να αλιεύσετε από την ιστοσελίδα http://civilacademy.ucoz.org/  
 
 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ      ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΠΑΝΗ  

 
Η Ακαδηµία ξεκίνησε ως ένα όραµα, που ζήλεψε την πραγµατικότητα και 
αποφάσισε να υλοποιηθεί. 
 
∆εν είναι µόνο η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλο τον πληθυσµό. Αυτό είναι 
η αφορµή και το πρόσχηµα. Ο αρχικός προβληµατισµός ξεκίνησε από τη 
διαπίστωση πως η γνώση, αν δε συνοδεύεται από την αρετή, την κοινωνική 
εµπιστοσύνη, την ενεργοποίηση, την αγάπη, µετατρέπεται σε όπλο ανεξέλεγκτο, 
που στρέφεται εναντίον της κοινωνίας και τελικά κατά αυτού, που τη φέρει..  
 
Η αυτογνωσία σπάνια είναι θεραπευτική, αν δε συνεπικουρείται από την πίστη, την 
ενόραση, την αλληλεγγύη. Η αµιγής ψυχοθεραπεία µετατρέπει το άτοµο σε 
ναρκισσιστικό και ατελέσφορο αδιέξοδο, αν δε συνδυαστεί µε το δόσιµο, το 
µοίρασµα, τη µέθεξη σε κοινές προοπτικές. Ονειρεύτηκα τη µέρα που η ιστορία δεν 
θα καταγράφει τις καπηλείες των ισχυρών, αλλά τα βιώµατα των καθηµερινών 
ανθρώπων.  
 



Για αυτό αγάπησα το διαδίκτυο, που θα απολιθώσει το ψηφιακό αποτύπωµα του 
καθενός. Φαντάστηκα τη µέρα που στο Πανεπιστήµιο θα διδάσκεται ο µόχθος των 
αγροτών, των επαγγελµατιών, των επιστηµόνων, από ανθρώπους, που έχουν 
ζήσει το θαύµα της επιβίωσης και όχι από καθηγητές εγκλωβισµένους σε 
ασήµαντες µικροεξουσίες και εµπάθειες. 
 
Και σαν αποκάλυψη κατάλαβα πως η γνώση εξηµερώνεται µόνο από την 
ταπεινοφροσύνη. Και τότε γεννήθηκε η ιδέα της Ακαδηµίας, στα χνάρια της 
αρχαίας εκκλησίας του δήµου και µιας οικουµενικότητας, που ξεπουλήσαµε στο 
όνοµα της παγκοσµιοποίησης. 
 
Τέκνο της κρίσης είναι η Ακαδηµία, της εσωτερικής και καθάριας, αποτέλεσµα 
αυτού του συµβολικού οίστρου, που δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. 
 
Βοηθήσετε µας να πάµε παντού, και εµείς θα επιχειρήσουµε από κοινού να 
µιλήσουµε για µία νέα εναλλακτική: την αναβίωση του πολίτη 
 
Στράτος Παπάνης, Θεσσαλονίκη 
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