
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
(αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία - ISO 9001)



Ακαδημία των Πολιτών

Ένα όνειρο που το 
πλάνεψε ο λυρισμός 
της Αιολικής γης..., 
Που το θέριεψε το 
κύμα στις ακρογιαλιές 
της Σαπφούς, του 
Αλκαίου, του Μυριβήλη, 
του Εφταλιώτη, του 
Ελύτη..., του Έρωτα..
για το Άγνωστο..για το 
αδοκίμαστο..
το καινοτόμο..το 
ασύνορο..
Που σμιλεύτηκε από 
το βάρος της ιστορίας 
του και το απρόσιτο 
των ορίων του..., 
...και λούστηκε στο 
αναπάντεχο φως του 
Αιγαίου...
Μέθυσε με την 
αισιοδοξία τη λυτρωτική 
της αυτοδιαχείρισης
της υπευθυνότητας..
της ενορατικής 
αλήθειας… 

Ακαδημία των Πολιτών

Στην εποχή της οικονομικής 
δυσπραγίας, της καθημερινής 
υποβάθμισης των αξιών και της μίζερης 
πραγματικότητας η Ακαδημία των 
Πολιτών πραγματοποιεί τις αλλαγές, 
που όλοι οραματίζονται:

3 Ενώ οι μισθοί και η αγοραστική 
δύναμη μειώνεται, η Ακαδημία 
προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες της 
και διατηρεί συμβολική τη συνεισφορά 
των σπουδαστών της.

3 Ενώ όλοι προσφεύγουν στις ξένες 
λύσεις, εμείς δίνουμε έμφαση στον 
ελληνικό πολιτισμό, στην εκμάθηση 
των αρχαίων ελληνικών και στη 
διάδοση της ελληνικής γραμματείας.

3 Στους καιρούς  του κοινωνικού 
αποκλεισμού, των διακρίσεων και της 
απαξίωσης, εμείς κρατάμε ανοιχτές 
τις πύλες μας για όλους τους πολίτες, 
ανεξαρτήτως οικονομικής τάξης, 
κοινωνικού υποβάθρου, εθνικότητας,  
και μορφωτικού επιπέδου: 
Όλοι καλωσορίζονται θερμά στα 
δρώμενα της Ακαδημίας. Άνθρωποι 
που ποτέ δεν παρακολούθησαν 
πανεπιστημιακές σπουδές 
συνδιαλλέγονται ισότιμα με 
ακαδημαϊκούς από όλη τη χώρα και το 
εξωτερικό.

3 Στον ευτελισμό της Παιδείας 
ως ιδανικού και ενώ οι αδόκιμοι 
πειραματισμοί με αλλότρια εκπαι-
δευτικά συστήματα συνεχίζονται, 
εμείς προωθούμε την εκπαίδευση, 
την συμμετοχική γνώση, τεχνολογίες, 
την επικαιροποίηση των μαθησιακών 
ευκαιριών, τις εναλλακτικές θεωρήσεις 
και την έρευνα. Η Ακαδημία είναι 
πιστοποιημένη ISO 9001.

3 Τη στιγμή που η κατάθλιψη, οι 
νευρώσεις, η κρίση στις σχέσεις και η 
αποδόμηση της οικογένειας προκαλούν 
κλυδωνισμούς, εμείς προσφέρουμε 
ψυχολογική υποστήριξη και κατάρτιση, 
δίνουμε έμφαση στην ειδική αγωγή 
και προάγουμε την ψυχική υγεία: 
επισκέψεις σε σχολεία, συνεργασία 
με εκπαιδευτικούς, συλλόγους 
γονέων και κηδεμόνων και ατομικά 
περιστατικά, επωφελούνται δωρεάν και 
απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες 
από τους καλύτερους επιστήμονες 
στην Ελλάδα. Η Ακαδημία των Πολιτών 
αποτελεί το καλύτερο αντίδοτο στη 
μοναξιά. Συμβουλευτική, συστημική και 
πρόσωπο-κεντρική θεραπεία, μάθηση 
μέσω περιπέτειας, μεθοδολογία 
έρευνας, προπονητική ζωής, σχέσεις 
ζευγαριών, διαζύγιο, κίνδυνοι στο 
διαδίκτυο, είναι κάποιες από τις 
εκπαιδεύσεις, που προσφέρουμε.
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3 Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καλαμπάκα, 
Πύλη, Βόλος, Λάρισα, Βόρειες 
Σποράδες και Μυτιλήνη τα ορμητήρια 
του πολιτισμού για την διάδοση της 
ποιοτικής Παιδείας σε κάθε γωνιά της 
Ελλάδας. Επεκτεινόμαστε κάθε χρόνο 
για να καλύψουμε τη ζήτηση.

3 Όλα τα έσοδα διατίθενται στην ίδρυση 
Ακαδημιών και δεν επιμερίζονται 
κέρδη.. Οι διαδικασίες μας είναι 
διαυγείς και ξεκάθαρες.

3 Κάποιοι αποσύρονται από τις 
νησιωτικές και απομονωμένες 
περιοχές. Εμείς συμπεριλαμβάνουμε 
κυρίως αυτές, παρά το κόστος. 
Σύντομα θα οργανώσουμε αντίστοιχη 
Ακαδημία στη Λευκωσία.

3Το φιλανθρωπικό μας έργο απλώνεται 
σε κάθε νομό, που ιδρύεται Ακαδημία. 
Ορφανοτροφεία δέχονται την αρωγή 
των σπουδαστών μας, συμπολίτες 
μας σιτίζονται δωρεάν σε εστιατόρια 
συμβεβλημένα, εκδηλώσεις για τη 
στήριξη γονέων παιδιών με καρκίνο 
διοργανώνονται, παρέχονται δωρεάν 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές, τα 
βιβλία μας προσφέρονται δωρεάν, είδη 
πρώτης ανάγκης συγκεντρώνονται: Το 
Ορφανοτροφείο Βόλου, η οργάνωση 
Help, η Ελληνική Ομάδα διάσωσης, 
ο Ερυθρός Σταυρός, η Συντροφιά 
Νέων, η Φλόγα είναι κάποιες από τις 
οργανώσεις, που συνεργαζόμαστε.

3 Καθώς το εθνικό μας κεφάλαιο 
συρρικνώνεται, εμείς διοργανώνουμε 
θερινά σχολεία, που απευθύνονται 

σε ξένους, οι οποίοι επιθυμούν να 
διδαχθούν τον Ελληνικό Πολιτισμό, 
Αρχαία Ελληνικά και Μυθολογία.

3 Εκδίδουμε το επιστημονικό περιοδικό 
«Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και 
Ψυχική Υγεία» σε 1000 αντίτυπα. 500 
σελίδες διακεκριμένων επιστημόνων, 
που αρθρογραφούν και προάγουν 
τη γνώση. Το περιοδικό είναι ανοιχτό 
διαδικτυακά στους σπουδαστές μας.

Τι είναι η Ακαδημία των Πολιτών

Η Ακαδημία των Πολιτών είναι μία 
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η 
οποία λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 
2010 υπό την επιστημονική εποπτεία 
του κ. Παπάνη Ευστράτιου, προέδρου 
της Ακαδημίας και Επίκουρου 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σκοποί εταιρείας

Η εταιρεία έχει σκοπό την θεραπεία 
των τεχνών, την μελέτη της νέας 
κοινωνικής πραγματικότητας, την 
ανάδειξη των κοινωνικών θεμάτων 
και προβλημάτων και την διατύπωση 
προτάσεων αντιμετώπισης, την 
ανάπτυξη δράσεων για βελτίωση 
του εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού 
έργου και την προσέγγιση των νέων 
τεχνολογιών, ώστε να ενταχθούν στην 
σύγχρονη εκπαιδευτική και κοινωνική 
πραγματικότητα με την παράλληλη 
ανάδειξη της κλασικής παιδείας και 
κουλτούρας.

Η Ακαδημία των Πολιτών τελεί υπό 
την αιγίδα Δήμων, Περιφερειών και 
της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής.

Μία από τις κύριες δραστηριότητες 
της Ακαδημίας είναι η λειτουργία του 
Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου, 
στα πλαίσια του οποίου διεξάγονται 
διαλέξεις με προσκεκλημένους 
σημαντικούς επιστήμονες και 
καθηγητές Πανεπιστημίου.

Ακαδημία των Πολιτών

Απέναντι από τη 
μητέρα Μικρασία...ο 
μπαξές της 
Αυτοκρατορίας..

η Ιμερτή Λέσβος...

ο μεσοπέλαγος λυγμός, 
μιας Ελλάδας που δεν 
χωράει στο χρόνο.. 

Από ανθρώπους για 
ανθρώπους που η 
καθημερινότητα δεν 
κατάφερε να λαβώσει 
τη δημιουργικότητα... 

Που οι καιροί είναι 
σύμμαχοι κι όχι 
εμπόδιο... Που η 
γνώση ο εξάντας του 
βίου τους.. Νους, 
Καρδιά, Λόγος...

Η προαιώνια 
Αναζήτηση... 

Πολιτισμός, Παιδεία, 
Τέχνη, Ποίηση..., 
Φιλοσοφία, Ψυχολογία, 
Φυσική, Ιατρική, 
Κοινωνιολογία, Θέατρο, 
Δημοσιογραφία, 
Ιστορία, Χημεία, 
Νομική, Θρησκεία, 
Πολιτική, Ειδική 
Αγωγή, Η μόρφωση 
ως καταφύγιο, και 
αντίδοτο της μοναξιάς, 
της απελπισίας, της 
απαξίωσης...
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ- ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το επιστημονικό περιοδικό Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία εκδίδεται σε 1000 αντίτυπα και 
διανέμεται δωρεάν κάθε χρόνο. Έδρα του είναι η Μυτιλήνη.
Αποστέλλεται σε όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, σε φορείς της Εκπαίδευσης και της 
Ψυχικής Υγείας, και απευθύνεται σε Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, 
Εκπαιδευτικούς και υποψήφιους διδάκτορες των 
αντίστοιχων σχολών, αλλά και στους εκπαιδευόμενους 
των Ακαδημιών.
Ως προς το περιεχόμενο του περιοδικού υπάρχουν 
τρεις θεματικές ενότητες (Κοινωνιολογία, Εκπαίδευση, 
Ψυχολογία - Ψυχιατρική). Μια φορά το χρόνο 
υπολογίζεται ότι θα γίνεται μια ειδική θεματική ή τιμητική 
έκδοση.
Το περιοδικό Σύγχρονη, Κοινωνία, Εκπαίδευση & Ψυχική 
Υγεία διανέμεται δωρεάν σε όλους τους συνδρομητές και 
τα έξοδα καλύπτονται από τις υπόλοιπες δραστηριότητες 
της Ακαδημίας Πολιτών. 
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Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αποφάσισε την 
αποδελτίωση των τευχών του ΣΚΕΨΥ, ενώ 
προχωρά η ένταξή του σε διεθνείς βάσεις 
δεδομένων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ε-mail:  papanis@papanis.com; giavrimis@soc.aegean.gr; 
 balasakaterina88@gmail.com 
Τηλ.:  22510 36520- 54739
 22510 36554
https://sites.google.com/a/aigaion.org/skepsy

Η έκδοση του κατέστη εφικτή εξαιτίας του αφιλοκερδούς αγώνα όλων των συντελεστών, της γραμματείας 
και της επιστημονικής επιτροπής, που σε μικρό χρονικό διάστημα και επισταμένα διεκπεραίωνε την τυφλή 
κρίση των άρθρων.



ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο
Πρόκειται για ένα θεσμό ελεύθερης και δημιουργικής επιμόρφωσης, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, 
διανοουμένων και επιστημόνων και σημαντικό εύρος θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Τέτοιες ή παρόμοιες 
μορφές επιμόρφωσης μέχρι τώρα έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας, με 
φορείς υλοποίησης Δήμους, Νομαρχίες, Ινστιτούτα και Πνευματικά Ιδρύματα και με την οικονομική συνδρομή 
και συμπαράσταση επιχειρηματιών και εταιριών, που πιστεύουν και συμμερίζονται το κοινό όραμα για κοινωνική 
προσφορά, μόρφωση και δημιουργία. Η Ακαδημία των Πολιτών είναι ένα Πανεπιστήμιο για όλους. Μπορούν να 
συμμετέχουν όλοι οι πολίτες της περιοχής ανεξαιρέτως ηλικίας (άνω των 18), φύλου, εκπαίδευσης, θρησκείας 
κλπ. 
Το συνολικό πρόγραμμα της Ακαδημίας των Πολιτών είναι τετραετές (2011-2015). Το κάθε ακαδημαϊκό έτος έχει 
διάρκεια από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο και χωρίζεται σε δύο κύκλους σπουδών με εξάμηνη διάρκεια.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Η Ακαδημία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2010 στην πόλη της 
Μυτιλήνης και σήμερα συμπληρώνει τον  δεύτερο χρόνο λειτουργίας της διευρύνοντας 
την κοινωνική της προσφορά στους κατοίκους της Μυτιλήνης και πραγματοποιώντας 
έτσι το όραμα για την κοινωνία της γνώσης και των πολιτών.
Οι εγγραφές για την Ακαδημία των Πολιτών Λέσβου πραγματοποιούνται στα γραφεία 
της Εταιρείας (Σαπφούς 3, 1ος όροφος). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν 
στην γραμματεία μια φωτοτυπία (διπλής όψης) της αστυνομικής τους ταυτότητας και μία 

έγχρωμη φωτογραφία για την έκδοση σπουδαστικής ταυτότητας. Ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να δώσει 
τα βασικά προσωπικά του στοιχεία, προκειμένου να εγγραφεί στο μαθητολόγιο της Ακαδημίας και να εκδοθεί 
η Κάρτα Σπουδαστή και η Βεβαίωση Παρακολούθησης. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν αποκλειστικά για 
χρήση της Ακαδημίας των Πολιτών και ουδεμία πρόσβαση επιτρέπεται σε υπηρεσία ή άλλον φορέα.

Επικοινωνία – Γραμματεία
Η γραμματεία της Ακαδημίας των Πολιτών παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση στους 
ενδιαφερομένους καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου από τις 09.30 – 14.30 στην τηλεφωνική γραμμή 
2251054739 και στα κάτωθι ηλεκτρονικά μέσα:
facebook: Ακαδημία Πολιτών Λέσβου
e-mail : academy@aigaion.org

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η Ακαδημία των Πολιτών Θεσσαλίας περιλαμβάνει τα Τρίκαλα, το Βόλο και τη Λάρισα, 
ενώ τη λειτουργία της αναλαμβάνει η Ακαδημία Πολιτών με τη στήριξη όλων των φορέων 
της εκάστοτε περιοχής.
Οι επωφελούμενοι από αυτή την εκπαιδευτική προσφορά θα είναι πολίτες της 
Θεσσαλίας ανεξαρτήτως μόρφωσης, ηλικίας, φύλου, εθνικότητας ή άλλου δημογραφικού 
χαρακτηριστικού. Τα ακαδημαϊκά αντικείμενα έχουν επιλεγεί με γνώμονα τις ανάγκες, 
τα ενδιαφέροντα των πολιτών αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησης των παρεχόμενων 
γνώσεων σε ατομικό ή και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κάποιοι 

από τους κύκλους των διαλέξεων θα αφορούν την Ιατρική, την Τέχνη και Πολιτισμό, τη Ψυχολογία, την 
Ιστορία και τη Λογοτεχνία, τη Φιλοσοφία, τη Δημοσιογραφία, τη Φυσική κλπ. Τα μαθήματα απευθύνονται σε 
δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, φοιτητές, ανέργους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες 
κλπ. και όλους όσους θεωρούν ότι η Παιδεία για αυτούς που ευτυχούν είναι στολίδι και για όσους δυστυχούν 
καταφύγιο.
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ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΔΡΥΕΤΑΙ

Καινοτόμα πρωτοβουλία αποτελεί η πρόταση δημιουργίας Ανοιχτού Πανεπιστημίου σε Σκιάθο, Σκόπελο και 
Αλόννησο προς όφελος των κατοίκων και των τριών νησιών των Βορείων Σποράδων. Η ίδρυση Ανοιχτού 
Λαϊκού Πανεπιστημίου Βορείων Σποράδων με έδρα την Σκιάθο είναι γεγονός. Η επίσημη έναρξη λειτουργίας 
προγραμματίζεται τον Οκτώβριο. 

Η Ακαδημία των Πολιτών Βορείων Σποράδων είναι παράρτημα της Ακαδημίας των Πολιτών, η οποία εδρεύει στην 
Μυτιλήνη και σε επίπεδο Βορείων Σποράδων θα λειτουργήσει με εκπροσώπους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
Αθανάσιο Ζλατούδη και Χρήστο Μασούρο. Μιλώντας στον «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ» ο κ. Ζλατούδης, πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, στον οποίο ανήκει η ιδέα, υπογραμμίζει ότι «εκτιμούμε ότι η έδρα όπου θα 
πραγματοποιούνται τα μαθήματα πρέπει να βρίσκεται στο Μπούρτζι, αλλά μέχρις ότου καταστεί αυτό εφικτό, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου-Λυκείου της Σκιάθου».

Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι «να παρέχουμε σε όλους τους νησιώτες ίσες δυνατότητες σε 
σχέση με τους συμπολίτες μας που διαμένουν στο χερσαίο τμήμα της Ελλάδος. Εάν μάλιστα θελήσουν να 
παρακολουθήσουν τα μαθήματα και κάτοικοι της Σκοπέλου και της Αλοννήσου, σίγουρα θα είναι χαρά και τιμή 
για μας, διότι με αυτό τον τρόπο θα αναπτυχθούν και οι μεταξύ μας σχέσεις» υπογραμμίζει ο κ. Ζλατούδης. 
Σύμφωνα με την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο πρόκειται ένα Πανεπιστήμιο για όλους, όπου μπορούν 
να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες της περιοχής ανεξαρτήτως ηλικίας, άνω των 18 ετών. Το συνολικό πρόγραμμα 
του Α.Λ.Π είναι τετραετές και θα διαρκέσει μεταξύ του 2012 και του 2016, ενώ το κάθε ακαδημαϊκό έτος 
έχει διάρκεια από τον Μάρτιο (2012) έως τον Μάρτιο (2013).

Το πρώτο ακαδημαϊκό έτος της Ακαδημίας Πολιτών Βορείων Σποράδων θα έχει ως θέμα την Ψυχολογία 
και την Προληπτική Ιατρική ή την Συμβουλευτική (για το δεύτερο έτος). Παράλληλα η Ακαδημία Πολιτών 
ανά δίμηνο θα πραγματοποιεί σεμινάρια-διαλέξεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες του τουρισμού και 
των επιχειρηματιών στην Σκιάθο, την Σκόπελο και την Αλόννησο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η σκέψη 
διοργάνωσης σεμιναρίων πριν από την έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου, το θέμα των οποίων θα είναι, 
κατά πάσα πιθανότητα, συναφές με την ψυχολογία των επισκεπτών στην περίοδο της κρίσης.

Μεταξύ των θεμελιωδών αρχών της παραπάνω πρωτοβουλίας εντάσσεται, εξάλλου, η ανάπτυξη δράσεων για την 
βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης για ζητήματα παιδαγωγικού και ψυχολογικού ενδιαφέροντος. Παράλληλος 
στόχος είναι, τέλος, η οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προγραμμάτων 
κατάρτισης και εξειδίκευσης, με αντικείμενο την κοινωνική πρόνοια, την ποιότητα ζωής, τις ευάλωτες 
ομάδες, την ενσωμάτωση και τον αποκλεισμό, την συμβουλευτική, την εκπαίδευση και την ψυχολογία.
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Πληροφορίες-Εγγραφές για τα προγράμματα του εαρινού εξαμήνου του 2012:

Τα μαθήματα της Ακαδημίας στα Τρίκαλα θα ξεκινήσουν με Ψυχολογία, στο Βόλο με Συμβουλευτική και 
Προληπτική Ιατρική (και τα δύο τμήματα), στη Λάρισα με Συμβουλευτική-Δημοσιογραφία και στη Μυτιλήνη 
με Συμβουλευτική. 
Ε-mail εγγραφών: academy@aigaion.org και στα κατά τόπους τηλέφωνα: 
24310-31404 και 24313-51222 Τρίκαλα, 24210-77433 στο Βόλο, 
2410-625360 και 6974496312 στη Λάρισα και 22510-54739 στη Λέσβο.
Να υπενθυμίσουμε πως η ετήσια εγγραφή είναι μόλις 80 ευρώ για 26 διαλέξεις, ενώ το ακαδημαϊκό 
πρόγραμμα διανθίζεται από βιωματικά σεμινάρια, ημερίδες και εκδηλώσεις.
Όλες οι ευάλωτες ομάδες και οι άνεργοι δικαιούνται εκπτώσεως στα προγράμματα, πέραν των διαλέξεων 
των ανοιχτών πανεπιστημίων μας.
Γενικές πληροφορίες: 
   sites.google.com/a/aigaion.org/acadimiapoliton



ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Τα παρακάτω σεμινάρια παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ από την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 
στους εγγεγραμμένους σπουδαστές της Ακαδημίας.

1) Θέμα : Κάλυψη πρώτων βοηθειών λόγω έκτακτων ή μη φυσικών μαζικών 
 Εισηγήτρια : Λειβαδίτου Ζωή, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
 Διάρκεια : 3 ΩΡΕΣ

2) Θέμα : Πένθος – Διαζύγιο, 
 Εισηγητής : Τσουκαρέλλης Παναγιώτης
 Διάρκεια : 5 ΩΡΕΣ

3) Θέμα : Εισαγωγή στο Ψυχόδραμα
 Εισηγήτρια : Σαμιώτη Κατερίνα
 Διάρκεια : 10 ΩΡΕΣ

4) Θέμα : Οικογενειακή Συμβουλευτική
 Εισηγήτρια : Σωτηρίου Ζωή, Ψυχολόγος
 Διάρκεια: Θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις τρίωρες συναντήσεις

5) Θέμα : Οικογενειακή Συμβουλευτική
 Εισηγητής : Παραδείσης Γεώργιος, Ψυχολόγος 
 Διάρκεια: Θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις τρίωρες συναντήσεις

6) Θέμα : Αυτοβελτίωση (self improvement) και θετική ανάδραση(positive feedback) μέσα από την 
τέχνη

 Εισηγητής : Τσουκαρέλλης Παναγιώτης, Κοινωνικός Λειτουργός
 Διάρκεια: Θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις τρίωρες συναντήσεις
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Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ
ΜΟΡΦΩΝΕΙ!



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Τρίτη 21/02/2012  κ. Παπάνης Ευστράτιος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, «Σχέσεις Ζευγαριών»
Τρίτη 28/02/2012  κ. Γεωργούλας Στράτος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, «Η εξέλιξη της εγκληματολογικής σκέψης στην πορεία της ανθρωπότητας»
Τρίτη 06/03/2012  Δρ. Βαφόπουλος Μιχάλης, Υπεύθυνος προγράμματος Web science, 
«Διαδίκτυο: Άγγελος ή Δαίμονας»
Τρίτη 13/02/2012   Δρ Τσάκαλος Μιχάλης, Σχολικός Σύμβουλος, «Διαζύγιο»
Τρίτη 20/03/2012  κ. Κούτρας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αγωγής Υγείας, Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, «Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου 
στην πρόληψη της χρήσης ουσιών»
Τρίτη 27/03/2012  κ. Ρουσοχατζάκη Μαρία, Λογοθεραπεύτρια, «Εξέλιξη του λόγου προφορικού 
και γραπτού – Επίδραση της παιδικής αφήγησης-αναδιήγησης στην εξέλιξη του λόγου»
Τρίτη 03/04/2012 Δρ Σίμου Βίκυ, Διευθύντρια Κέντρου Συναισθηματικής Έρευνας, Ψυχοθεραπεύτρια, 
Οικογενειακή θεραπεύτρια, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Αυτοεκτίμησης, «Αυτοεκτίμηση»
Τρίτη 24/04/2012 κ. Παπαντωνίου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, «Συναισθήματα, Κίνητρα και αυτό-ρύθμιση σε σχέση 
με τη μάθηση»
Τρίτη 08/05/2012 κ. Mellon Robert, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας τμήματος Ψυχολογίας, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, «Ψυχολογία της Συμπεριφοράς»
Τρίτη 15/05/2012 κ. Κούτσικος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, «Πώς να γίνετε ηγέτης»
Τρίτη 22/05/2012 κ. Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Φ.Π.Ψ. 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Μάθηση και Ψυχικός Πόνος : Η σημασία της σχέσης»
Τρίτη 05/06/2012 κ. Τάνταρος Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, 
Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, 
Εθνικό&Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Εφηβεία και Κρίση»
Τρίτη 12/06/2012 κ. Παξινός Ιωάννης, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, «Σεξουαλική Ανάπτυξη 
και Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες»

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/03/2012 : ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Η ΜΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΖΩΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30/03/2012 : ΠΕΝΘΟΣ – ΔΙΑΖΥΓΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 5 ΩΡΕΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΙΤΗ 05/06/2012 – ΤΕΤΑΡΤΗ 06/06/2012 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ΩΡΕΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΙΩΤΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΛΟΥ (ΤΜΗΜΑ Α-Β)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Τετάρτη 22/02/2012 κ. Ζούμπος Νικόλαος, π. Καθηγητής Ιατρικής και Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, 
«Εισαγωγή στην Πρόληψη και την Έγκαιρη Διάγνωση», θα είναι ο εναρκτήριος λόγος και «Η πρόληψη 
στην Αιματολογία» θα είναι η κύρια διάλεξή του.
Τετάρτη 29/02/2012    κ. Γεωργούλας Στράτος, Επίκουρος  Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
«Η εξέλιξη της εγκληματολογικής σκέψης στην πορεία της ανθρωπότητας».
Τετάρτη 07/03/2012 Δρ. Βαφόπουλος Μιχάλης, Υπεύθυνος προγράμματος Web science, «Διαδίκτυο : 
Άγγελος ή Δαίμονας».
Τετάρτη 14/03/2012  κ. Τσάκαλος Μιχάλης, Σχολικός Σύμβουλος, «Διαζύγιο» [τμήμα 15.00 μ.μ. – 18.00 μ.μ.]  
και ο κ. Παπάνης Ευστράτιος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, «Νευρώσεις 
και μηχανισμοί άμυνας του εγώ : θωρακίζοντας τον εαυτό μας» [τμήμα 18.00 μ.μ. – 21.00 μ.μ.].
Τετάρτη 21/03/2012 κ. Μαντζαβίνος Θέμης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, «Εξωσωματική γονιμοποίηση : Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον».
Τετάρτη 28/03/2012  κ. Ρουσοχατζάκη Μαρία, Λογοθεραπεύτρια, «Εξέλιξη του λόγου προφορικού και 
γραπτού – Επίδραση της παιδικής αφήγησης-αναδιήγησης στην εξέλιξη του λόγου».
Τετάρτη 04/04/2012 κ. Σίμου Βίκυ, Διευθύντρια Κέντρου Συναισθηματικής Έρευνας, Ψυχοθεραπεύτρια, 
Οικογενειακή θεραπεύτρια, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Αυτοεκτίμησης, «Αυτοεκτίμηση».
Τετάρτη 25/04/2012  κ. Παπαντωνίου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, «Συναισθήματα, Κίνητρα και αυτό-ρύθμιση σε σχέση με τη μάθηση».
Τετάρτη 02/05/2012   κ. Βεΐζης Απόστολος, Υπεύθυνος Τμήματος Προγραμμάτων Γιατρών Χωρίς Σύνορα, 
«Γιατροί Χωρίς Σύνορα : Δράσεις και Προκλήσεις».
Τετάρτη 09/05/2012   κ. Mellon Robert, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας τμήματος Ψυχολογίας, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, «Ψυχολογία της Συμπεριφοράς».
Τετάρτη 16/05/2012   κ. Κούτσικος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, «Πώς να γίνετε ηγέτης».
Τετάρτη 23/05/2012  κ. Παπάνης Αλέξανδρος, Ε.Ε.Δ.Υ.Π. 1 Αγγλικής Γλώσσας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» [15.00 μ.μ. – 18.00 μ.μ.] και η κ. Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, 
Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Φ.Π.Ψ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Μάθηση και Ψυχικός Πόνος : Η σημασία 
της σχέσης» [18.00 μ.μ. – 21.00 μ.μ.].
Τετάρτη 06/06/2012 κ. Τάνταρος Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Τομέας 
Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό &Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Εφηβεία και Κρίση».
Τετάρτη 13/06/2012  κ. Ζώρας Οδυσσέας, Χειρούργος Ογκολόγος, Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου 
Κρήτης, «Νεοπλασίες μαστού και δέρματος».
Πέμπτη 14/06/2012 κ. Ζούπας Χρήστος, Ειδικός Παθολόγος – Διαβητολόγος, Διευθυντής Διαβητολογικής 
Κλινικής Νοσοκομείου Υγεία, «Ζαχαρώδης διαβήτης: Ένα σύγχρονο ιατροκοινωνικό φαινόμενο».

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΛΟΥ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/03/2012: ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Η ΜΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΖΩΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ  31/03/2012 : ΠΕΝΘΟΣ – ΔΙΑΖΥΓΙΟ
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 5 ΩΡΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 07/06/2012 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/06/2012 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΙΩΤΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ΩΡΕΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πέμπτη 23/02/2012 κ. Παπάνης Ευστράτιος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, «Σχέσεις Ζευγαριών».
Πέμπτη 01/03/2012 κ. Γεωργούλας Στράτος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, «Η εξέλιξη της εγκληματολογικής σκέψης στην πορεία της ανθρωπότητας».
Πέμπτη 08/03/2012  Δρ. Βαφόπουλος Μιχάλης, Υπεύθυνος προγράμματος Web science, «Διαδίκτυο 
: Άγγελος ή Δαίμονας».
Πέμπτη 15/03/2012  κ. Τσάκαλος Μιχάλης, Σχολικός Σύμβουλος, «Διαζύγιο».
Πέμπτη 22/03/2012  κ. Κούρος Ιωάννης, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής Οικογένειας
Πέμπτη 29/03/2012  κ. Ρουσοχατζάκη Μαρία, Λογοθεραπεύτρια, «Εξέλιξη του λόγου προφορικού 
και γραπτού – Επίδραση της παιδικής αφήγησης-αναδιήγησης στην εξέλιξη του λόγου».
Πέμπτη 05/04/2012  κ. Σίμου Βίκυ, Διευθύντρια Κέντρου Συναισθηματικής Έρευνας, Ψυχοθεραπεύτρια, 
Οικογενειακή θεραπεύτρια, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Αυτοεκτίμησης, «Ψυχοσωματική».
Πέμπτη 26/05/2012 κ. Παπαντωνίου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, «Συναισθήματα, Κίνητρα και αυτό-ρύθμιση σε σχέση με τη 
μάθηση».
Πέμπτη 03/05/2012 κ. Φρέρης Γεώργιος, Παιδοψυχίατρος, Επιμελητής Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής 
Νοσοκομείου Σωτηρία, «Κρίση και Ψυχική Υγεία».
Πέμπτη 10/05/2012 κ. Mellon Robert, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας τμήματος Ψυχολογίας, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, «Ψυχολογία της Συμπεριφοράς».
Πέμπτη 17/05/2012 κ. Κούτσικος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, «Πώς να γίνετε ηγέτης».
Πέμπτη 24/05/2012 κ. Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Φ.Π.Ψ. 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Μάθηση και Ψυχικός Πόνος : Η σημασία της σχέσης».
Πέμπτη 07/06/2012  κ. Τάνταρος Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, 
Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό & 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Εφηβεία και Κρίση».

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ:

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/03/2012: ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Η ΜΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΖΩΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  01/04/2012 : ΠΕΝΘΟΣ – ΔΙΑΖΥΓΙΟ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 5 ΩΡΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 09/06/2012 – ΚΥΡΙΑΚΗ 10/06/2012 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΙΩΤΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ  / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ΩΡΕΣ

ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας (50 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και 50 ώρες 
πρακτικής). Διδάσκοντες: Δημοσιογράφοι της Απογευματινής και της Ελευθεροτυπίας, αλλά και 
τοπικών ΜΜΕ. Κόστος 100 ευρώ-Προαιρετικό. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
των Σαββατοκύριακων του Μαΐου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Παρασκευή 24/02/2012  κ. Παπάνης Ευστράτιος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, «Νευρώσεις και μηχανισμοί άμυνας του εγώ : θωρακίζοντας τον εαυτό μας».
Παρασκευή 02/03/2012  κ. Τάνταρος Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, 
Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό & 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Εφηβεία και Κρίση».
Παρασκευή 09/03/2012  κ. Τσουκαρέλλης Παναγιώτης, Κοινωνικός Λειτουργός, Πρόεδρος Μ.Κ.Ο. 
«Help : Βοήθεια για το παιδί και τον έφηβο», «Το πένθος στην εφηβεία».
Παρασκευή 16/03/2012  κ. Νεοκοσμίδου Παναγιώτα, Κοινωνική Λειτουργός-υπ.Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Δεξιότητες στη Συμβουλευτική». 
Παρασκευή 23/03/2012  κ. Ντιρογιάννης Νικόλαος, Ψυχολόγος, Msc  Κοινωνικής Ψυχολογίας, «Ο 
Εαυτός και οι Άλλοι. Η κοινωνική δόμηση σχέσεων και συναισθημάτων».
Παρασκευή 30/03/2012 Δρ. Βαφόπουλος Μιχάλης, Υπεύθυνος προγράμματος Web science, 
«Διαδίκτυο : Άγγελος ή Δαίμονας».
Παρασκευή 06/04/2012 κ. Φρέρης Γεώργιος, Παιδοψυχολόγος, Επιμελητής Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής 
Νοσοκομείου Σωτηρία, «Κρίση και Ψυχική Υγεία».
Παρασκευή 27/04/2012  κ. Μωραΐτου Δέσποινα, Λέκτορας Γνωστικής Ψυχολογίας τμήματος 
Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, «Γνωστικό και Συναισθηματικό Γήρας : 
πορεία και δυνατότητες παρέμβασης».
Παρασκευή 04/05/2012  κ. Κούτσικος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, «Πώς να γίνετε ηγέτης».
Παρασκευή 11/05/2012  κ. Παπαντωνίου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, «Συναισθήματα, Κίνητρα και αυτό-ρύθμιση σε σχέση με τη 
μάθηση».
Παρασκευή 18/05/2012 κ. Mellon Robert, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας τμήματος Ψυχολογίας, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, «Ψυχολογία της Συμπεριφοράς».
Παρασκευή 25/05/2012  κ. Ζορμπά Ιωάννα, Λογοθεραπεύτρια, Διευθύντρια Κέντρου Λογοθεραπείας 
και Ειδικής Αγωγής, «Η ανάπτυξη της ομιλίας του παιδιού και οι ψυχολογικές επιπτώσεις σε παιδιά 
με δυσκολίες άρθρωσης».
Παρασκευή 08/05/2012 κ. Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Φ.Π.Ψ. 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Μάθηση και Ψυχικός Πόνος : Η σημασία της σχέσης».

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ:

ΘΕΜΑ : ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

ΘΕΜΑ : ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΜΑ: ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ (self improvement) ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ (positive feedback) ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΤΕΧΝΗ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΙΩΡΕΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Οι νέες εγγραφές έχουν κόστος 50 ευρώ και ισχύουν ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διάρκεια: 1 έτος (Μάρτιος 2012- Μάρτιος 2013)
Συχνότητα: Μία φορά το μήνα
Διάρκεια σεμιναρίου: 10 ώρες
Κόστος:  500 ευρώ σε τέσσερις δόσεις
Ημέρα:  Κυριακή 10.00-18.00
Αποδέκτες: Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι σχολών Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών, 
Εκπαιδευτικοί και Φοιτητές
Τόπος Υλοποίησης:  Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλος, Βέροια, Κοζάνη, Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιος 
Νικόλαος, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Πάτρα, Καλαμάτα, Αγρίνιο, Άρτα.

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η Ακαδημία Πολιτών, επαναπροκηρύσσει για το 2012 πρόγραμμα 
επιμόρφωσης με θέμα: «Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική», 
διάρκειας 100 ωρών. Το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά online και 

απευθύνεται σε κοινωνικούς επιστήμονες, εκπαιδευτικούς (α βάθμιας & β βάθμιας εκπαίδευσης – διορισμένοι & 
αδιόριστοι), φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) και σε υποψήφιους διδάκτορες.
Τόσο ο Επιστημονικά υπεύθυνος όσο και το διοικητικό προσωπικό εδρεύουν στη Μυτιλήνη. Οι συναντήσεις για 
τα μαθήματα θα υλοποιούνται διαδικτυακά στην πλατφόρμα pbworks, η οποία θα πληρωθεί από τα έσοδα του 
προγράμματος.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κοινωνικοί επιστήμονες, φοιτητές (προπτυχιακοί 
και μεταπτυχιακοί), εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις ή να 
εμπλουτίσουν υπάρχουσες γνώσεις σχετικές με την μεθοδολογία έρευνας και την στατιστική. Δεν είναι αναγκαία 
η ύπαρξη κάποιου επιπέδου γνώσεων ή η κατοχή εξειδικευμένου διπλώματος. Μοναδική προϋπόθεση για τη 
συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και η πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
Κόστος συμμετοχής :Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 300 € για κάθε νέο εκπαιδευόμενο και 200 
€ για κάθε εκπαιδευόμενο, που έχει παρακολουθήσει τα προγράμματα επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή 
και τη συμβουλευτική, που υλοποιήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Κεντρική Θεματολογία:
- Ιστορική Εξέλιξη της Θεραπείας Οικογένειας 
- Εισαγωγή στη Συστημική Σκέψη και στη    
  Συστημική Θεραπεία 
- Συνοπτική παρουσίαση των Σχολών 
  Συστημικής Θεραπείας 
- Οικογενειακή Διαγνωστική 
- Το οικογενειακό ιστορικό   
- Η  τεχνική του Γενεογράμματος   
- Η δομή της πρώτης Συνεδρίας 
- Βασικές θεραπευτικές στάσεις
- Συστημικές τεχνικές συζήτησης  (κυκλικές 
  ερωτήσεις,   αναπλαισίωση κλπ.
- Τεχνικές παρέμβασης
- Η θεραπευτική διεργασίας
- Ορισμός της θεραπείας ζεύγους και   βασικές   
  ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις

- Συστημική προσέγγιση της ψυχοθεραπείας 
  ζευγαριού
- Οι «δύσκολοι σύντροφοι»
- «Εξωσυζυγικές σχέσεις» και θεραπευτικοί 
  χειρισμοί
- Το συναίσθημα του θυμού στη δυναμική του 
  ζευγαριού
- Το διαζύγιο
- Διαζύγιο και παιδιά
- Οριοθέτηση υποσυστημάτων οικογένειες, 
  τριγωνοποίηση
- Συστημική θεώρηση του σχολείου
- Εφαρμογές οικοσυστημικής προσέγγισης 
  στη σχολική τάξη

Βιωματικές διεργασίες: Για την εμπέδωση των θεωρητικών αρχών, περίπου το μισό κάθε μαθήματος θα 
καλύπτεται από παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, παρουσιάσεις κλινικών περιπτώσεων, ενδεχομένως 
προβολή βιντεοσκοπημένων συνεδριών κλπ.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ                                                    

Η Ακαδημία των Πολιτών, (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία - ISO 
9001), με την επιστημονική εποπτεία του Εργαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκηρύσσουν διετές 
πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου σε Ελλάδα και Κύπρο. Το πρόγραμμα 
μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευόμενοι από όλον τον κόσμο, εφόσον χειρίζονται άπταιστα την 
Ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 1430 διδακτικές ώρες και περιλαμβάνει τις κάτωθι 
θεματικές ενότητες: 

- Αρχές Συμβουλευτικής
- Διαδικτυακή Συμβουλευτική
- Επαγγελματική Συμβουλευτική
- Προσωποκεντρική - Συμβουλευτική Πένθους
- Διαπολιτισμική Συμβουλευτική 
- Σχολική Συμβουλευτική 
- Περιβαλλοντική Συμβουλευτική
- Ανάπτυξη Αυτοεκτίμησης
- Συμβουλευτική Οργανισμών 
- Εργατικό Δίκαιο-Διαχείριση Κρίσεων
- Συμβουλευτική Ευάλωτων Ομάδων 

Σκοπός
✔ Η διαχείριση ατομικών και κοινωνικών κρίσεων
✔ Η επίτευξη ομαλής επικοινωνίας και συνεργασίας 

μεταξύ προσώπων και ομάδων, όπου κι αν αυτές 
δραστηριοποιούνται

✔ Η κατανόηση των ατομικών ενεργειών, των 
κινήτρων και του εαυτού και φυσικά του 
κοινωνικού, εργασιακού και οικογενειακού 
περιβάλλοντος.

Για τους παραπάνω σκοπούς, η συμβουλευτική 
αξιοποιεί ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων θεωρητικών, 
ερευνητικών και βιβλιογραφικών δεδομένων, που 
προέρχονται κυρίως από το χώρο της Ψυχολογίας, 
της Κοινωνιολογίας, της Ανθρωπολογίας και της 
Ψυχομετρίας.

Οι συνεδρίες των εκπαιδευομένων με τους επόπτες θα πραγματοποιούνται σύγχρονα και ασύγχρονα 
με διαδικτυακή  επικοινωνία,  μέσω  της  οποίας  θα  διεξάγεται  η  ανάθεση  μελέτης,  καθοδήγησης,  έρευνας, 
παρουσίασης  και  αξιολόγησης  των  θεματικών  ενοτήτων.  Αδυναμία  τήρησης  των  ακαδημαϊκών  κριτηρίων 
επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας θεματικής ενότητας συνεπάγεται την επανάληψη της με το αντίστοιχο αντίτιμο. Για 
την μετάβαση στην επόμενη θεματική ενότητα απαιτείται τουλάχιστον η αξιολόγηση της με 5 μονάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 1.500€. Τα 
δίδακτρα αυτά μπορούν να καταβληθούν σε  5 ισόποσες δόσεις. Η εγγραφή προϋποθέτει προκαταβολή 50€ για 
εξέταση φακέλου, τα οποία δεν επιστρέφονται, αλλά εκπίπτουν από τα δίδακτρα. 

Να σημειωθεί ότι τα κέρδη που θα προκύψουν θα διατεθούν για τη διοργάνωση συνεδρίων, καθώς και 
για την εκπόνηση ερευνών και μελετών στο χώρο της  Συμβουλευτικής, λόγω του μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα της Εταιρείας.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ                                                    

Εισηγήτρια: Κατερίνα Σαμιώτη
Διάρκεια: 30 ώρες σε 10 τρίωρες συναντήσεις / Κόστος: 500 ευρώ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στη ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
με ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                                                    

Εισηγητής: Κωστής Σταματόπουλος  
Κυριακή: 10 ώρες (10:00-18:00) μία φορά-Σάββατο ή Κυριακή
Πόλεις διεξαγωγής: Βόλος, Λάρισα, Ηράκλειο, Αθήνα και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή 
συγκεντρωθούν 20 τουλάχιστον άτομα.
Κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ
Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που ήδη κατέχετε χρησιμοποιούνται ως εφαλτήριο για την απόκτηση νέας 
γνώσης, μετασχηματίζονται και ελέγχονται για την καταλληλότητά τους σε καινούριες εμπειρίες.
Το Adventure Training, όπως είναι γνωστό διεθνώς, χρησιμοποιεί την ανακαλυπτική περιπέτεια, το 
παιχνίδι, τις ασκήσεις. Συνήθως διεξάγεται σε ανοιχτούς χώρους, όπου οι εκπαιδευόμενοι καλούνται 
να συνεργαστούν, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και την εμπειρία, αν θέλουν να επιλύσουν κάποιο 
εύκολο ή δύσκολο πρόβλημα. Έτσι αναδεικνύεται η δυναμική της ομάδας, η συναισθηματική νοημοσύνη, 
αναδύονται οι ρόλοι του καθενός σε αυτήν, διδάσκεται η ηγεσία και η αντιμετώπιση κρίσεων. 

Κάποιες από τις θεματικές του  σεμιναρίου:

o Εισαγωγή στη Ψυχολογία (Ορολογία, Σκοπός, 
Σημαντικοί Θεωρητικοί)

o Θεωρίες Κινήτρων
o Αρχές Συμβουλευτικής (Ορισμός, Περιεχόμενο, 

Τεχνικές)
o Αρχές Συμβουλευτικής στην Πράξη (Βιωματικές 

Ασκήσεις, Εναλλαγή Ρόλων)
o Εισαγωγή σε Βασικές Ψυχοθεραπευτικές Μεθόδους 

(Ψυχαναλυτική Θεωρία, Γνωσιακή -Συμπεριφορική, 
Ομαδική Θεραπεία, Οικογενειακή θεραπεία)

o Βασικές Ψυχοθεραπευτικές Μέθοδοι (Ομαδική 
Ανάλυση, Θεραπεία Gestalt, Προσωποκεντρική, 
Θεραπευτική Κοινότητα)

o Εφαρμογή ψυχοθεραπευτικών μεθόδων σε 
συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (Παιδιά, Εφήβους, 
Ηλικιωμένους)

o Εφαρμογή ψυχοθεραπευτικών μεθόδων σε 
συγκεκριμένα πλαίσια (Ειδική Αγωγή, Νοσοκομείο, 
Κέντρα Ημέρας, Μονάδες Απεξάρτησης)

o Δημιουργία Ομάδας (Χώρος, Χρόνος, Μέγεθος, 
Προετοιμασία)

o Αρχές της Οικογενειακής Δομής
o Θεραπεία Οικογένειας και Θεραπεία Ζεύγους, 

ομαδική προσέγγιση ως ανοικτό σύστημα
o Αρχές της Ομαδικής Ανάλυσης
o Ο ρόλος του Συντονιστή στην Ομαδική Ανάλυση
o Ο ρόλος του σχετίζεσθαι στην Ομαδική Ανάλυση
o Η Ομαδική ανάλυση των Ψυχώσεων: Ιδέες, 

Παρεμβάσεις και πλαίσια
o Μεταβίβαση και Αντιμεταβίβαση στην Ομαδική 

Ανάλυση και Ομαδική Ψυχοθεραπεία
o Τα χαρακτηριστικά των μεγάλων Ομάδων
o Η χρήση της Ομάδας στους Οργανισμούς
o Ομαδικοαναλυτική Εποπτεία
o Θεραπεία Κοινότητας
o Η σημασία της Εναλλαγής των Επιπέδων στη 

Θεραπευτική Διαδικασία της Θεραπευτικής 
Κοινότητας

o Το Μορενικό Ψυχόδραμα
o Το Ομαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα

Ενδεικτικές Θεματικές ενότητες:  

o Εισαγωγή στη βιωματική εκπαίδευση
o Βασικές έννοιες & όροι
o Στόχοι, περιεχόμενο, και µορφή
o Ιστορία
o Θεωρητικό υπόβαθρο
o Μάθηση και εκπαίδευση
o Συνέχεια και αλληλεπίδραση της εµπειρίας (John 

Dewey)

o Εμπειρική μάθηση και εµπειρική εκπαίδευση (Carl 
Rogers)

o Ο εμπειρικός μαθησιακός κύκλος (David Kolb)
o Διαδικασία μάθησης
o Επιστήμη της Δράσης (Chris Argyris)
o Συμπεριφορές και αντιδράσεις
o Η εξέλιξη της διευκόλυνσης
o Ο διευκολυντής
o Από τη Θεωρία στην Πράξη
o Ειδικές ομάδες (άτομα με αναπηρία)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ»: 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΚΡΙΣΗΣ                                                    

Εισηγήτρια: Αγγελική Πλουμά 
Τόπος διεξαγωγής: Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλος, Αθήνα, Ηράκλειο 
και  σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή  συγκεντρωθούν 20 τουλάχιστον άτομα.
Κόστος συμμετοχής: 100 ευρώ
Διάρκεια: 2 ημέρες

Το Πρόγραμμα αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αποσαφηνίσετε: ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ. Είναι ένα πρόγραμμα 
δράσης, ένα πρόγραμμα που σας υποστηρίζει στο να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε δράσεις αλλαγής 
στην επαγγελματική σας (και όχι μόνο) ζωή. 
Η μεθοδολογία, ο τρόπος που γίνεται το συγκεκριμένο Πρόγραμμα είναι έντονα βιωματικός, αλλά 
περιλαμβάνει και «θεωρητικά» στοιχεία, καθώς επίσης ΚΑΙ συζήτηση και διαφορετικά tests με στόχο 
να πάρει ο κάθε συμμετέχων όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες για την εκπόνηση και τη πρακτική 
εφαρμογή του σχεδίου δράσης του.

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ»
 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ
Εισηγήτρια: Δρ Βίκυ Σίμου 
Τόπος διεξαγωγής: Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλος, Αθήνα, Μυτιλήνη και  σε 
οποιαδήποτε άλλη περιοχή  συγκεντρωθούν 20 τουλάχιστον άτομα.
Κόστος συμμετοχής: 30 ευρώ
Διάρκεια: 10 ώρες 

Πόσο μπορούμε να ζούμε ελεύθεροι μέσα στις σχέσεις μας με σεβασμό στον εαυτό μας και στους άλλους; 
Πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε τις δυνάμεις αυτορρύθμισης και αυτοΐασης και να τις ταιριάξουμε με 
την ικανότητά μας να δίνουμε και να δεχόμαστε αγάπη; Τελικός στόχος: Η απελευθέρωση του ατόμου 
από τις δυσλειτουργικές του ιστορίες ή συνήθειες: Η είσοδός του στο “Τώρα της Ζωής”, η ανακάλυψη 
του αυθεντικού μας εαυτού και η διασφάλιση του μέσα στα ανθρώπινα συστήματα που ζούμε. Ατομική 
συνείδηση, Συλλογικό ασυνείδητο ή “Μεγάλη ψυχή”. Το Πνεύμα.
Η συμμετρία της αγάπης μέσα μας και με τους σημαντικούς άλλους. Ακόμα:
* Σεξουαλικότητα & Όρια
* Θλίψη & Απώλεια
*Άνοιγμα καρδιάς -Κίνητρο για ΖΩΗ

ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ : Αρχαρίων
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ : Άνεργοι - Πολύτεκνοι – ΑμεΑ (15€), Μέλη Ακαδημίας (20€), μη Μέλη Ακαδημίας (25€)
ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ μαθημάτων θα συμφωνηθούν από κοινού με τους ενδιαφερόμενους.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ
Η Ακαδημία των Πολιτών προσφέρει μια πρώτη γνωριμία με την Αυτοάμυνα σε Βόλο και Λάρισα χωρίς να 
υπάρχουν απαιτήσεις φυσικής κατάστασης (ηλικία, φύλο, βάρος).
Οι τεχνικές είναι απλές και δεν έχουν απαιτήσεις ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα διδαχτούν την χρήση καθημερινών 
αντικειμένων (τσάντες, κλειδιά. κινητά, κλπ) για την προστασία τους.
 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Σαπφούς 3, Μυτιλήνη 81100 (1ος όροφος)

Ε-mail εγγραφών: academy@aigaion.org 
και στα κατά τόπους τηλέφωνα: 

24310-31404 και 24313-51222 Τρίκαλα, 
24210-77433 στο Βόλο, 

2410-625360 και 6974496312 στη Λάρισα και 
22510-54739 στη Λέσβο

Γενικές πληροφορίες: 
sites.google.com/a/aigaion.org/acadimiapoliton


