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Στην ΑΧΕΠΑ µε «ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» και «ΠΑΙ∆ΕΙΑ»
Α

λλη µια ακαδηµαϊκή χρονιά έφτα-
σε στο τέλος της για το «Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο» του Σύδνεϋ ή, 
όπως ονοµάζεται επίσηµα, το Ελ-

ληνικό Ινστιτούτο Μάθησης. Το Σάββατο 
28 του µηνός και στους χώρους της ΑΧΕ-
ΠΑ ΝΝΟ έγινε η καθιερωµένη απονοµή 
των πιστοποιητικών παρακολούθησης 
µε τον σχετικό όπως πάντα συµποσια-
σµό. Μετά από µία κουραστική χρονιά 
πνευµατικής προσπάθειας, τόσο οι «φοι-
τητές» όσο και οι συντελεστές αυτής της 
εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας δικαιού-
νταν καλό φαγητό και καλό κρασί… Την 
εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του ο 
Πολιτειακός Πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ 
κ. Γιάννης Καλλιµάνης µετά της συζύγου 
του. 
Το «Ανοικτό Πανεπιστήµιο» διανύει ήδη 
τον ένατο χρόνο τής προσφοράς του στα 
εκπαιδευτικά πράγµατα της καθ’ ηµάς 
Οµογένειας. Ως θεσµός που ανήκει στη 
«∆ιά Βίου Μάθηση» έχει διεκπεραιώσει 
περισσότερα από 40 προγράµµατα σπου-
δών, δηλαδή πάνω από 800 ώρες διδα-
σκαλίας, καλύπτοντας µία τεράστια γκάµα 
από θεµατικές που άπτονται του αρχαίου, 
του µέσου, καθώς και νέου ελληνικού 
πολιτισµού (ιστορία, γλώσσα, φιλοσο-
φία, λογοτεχνία, θρησκεία, µυθολογία, 
εθνογραφία, µουσική, εικαστικές τέχνες 
και πολιτική). Με µαθήµατα την Κυριακή 
(στα Ελληνικά) και την Τετάρτη (στα Αγ-
γλικά), οι διδάσκοντες ∆ρ Βασίλης Αδρα-
χτάς (Επισκέπτης ∆ιδάσκων στο UNSW) 
και Τάκης Κοζόκος (Επίκουρος Καθηγη-
τής στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θρά-
κης), λειτούργησαν ως πόλος έλξης για 
30 περίπου «φοιτητές», ο οποίοι για άλλη 
µία φορά επιδόθηκαν σ’ ένα συναρπαστι-
κό ταξίδι βιωµατικής γνώσης.
Το ραντεβού ανανεώθηκε για του χρόνου, 
µε την πρόσκληση να ισχύει για κάθε εν-
διαφερόµενο ηλικίας 18 ετών και άνω, 
έτσι ώστε να συµπληρωθούν δυναµικά 
τα πρώτα δέκα χρόνια ζωής του «Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου». Το νέο ανανεωµένο και 
εµπλουτισµένο πρόγραµµα θα ανακοινω-
θεί πολύ σύντοµα, ενώ το πρώτο εξάµηνο 
αναµένεται να αρχίσει τον Φεβρουάριο. 
Παράλληλα µε την ανωτέρω εκδήλωση, 
έλαβε χώρα και η απονοµή των πιστοποι-
ητικών παρακολούθησης των µαθηµά-
των του πρώτου έτους λειτουργίας της Ελ-
ληνικής Ακαδηµίας της ΑΧΕΠΑ «ΠΑΙ∆ΕΙΑ». 
Η «ΠΑΙ∆ΕΙΑ» είναι άλλη µία µοναδική 
και καινοτόµος πρωτοβουλία της ΑΧΕΠΑ 
ΝΝΟ, η οποία υπό τον συντονισµό και 
τη διδασκαλία του ∆ρος Βασίλη Αδραχτά 
πρόσφερε φέτος 2 επίπεδα σπουδών (βα-
σικό και µέσο) της αρχαίας ελληνικής και 
2 επίπεδα σπουδών (βασικό και µέσο) 
της νέας ελληνικής. Οι µαθητές που κα-
θόλη τη διάρκεια της χρονιάς έκατσαν 
στα θρανία της «ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ» ξεπέρασαν 
τους 30, αλλά εκείνοι που µε επιµονή και 
υποµονή ολοκλήρωσαν επιτυχώς και τις 
80 ώρες διδασκαλίας και συνεπώς κρί-
θηκαν άξιοι του σχετικού πιστοποιητικού 
ήταν 10. Μεγάλη είναι η ικανοποίηση 
για αυτή την πρώτη χρονιά λειτουργίας 
και από του χρόνου (αρχής γενοµένης 
και πάλι από τον Φεβρουάριο) η «ΠΑΙ-
∆ΕΙΑ» θα ενισχυθεί και θα εµπλουτιστεί 
διδακτικά για να συνεχίσει να χαρίζει 
στιγµές όχι απλά γνώσης αλλά εµβίωσης 
του Ελληνικού. Καλούνται, εποµένως, 
όλοι όσοι αγαπούν και ποθούν να κοι-
νωνήσουν τις οµορφιές της γλώσσας µας, 
της µιας και ενιαίας γλώσσας µας, «αρ-
χαίας» και «νέας», να προσέλθουν και να 
δηλώσουν τη συµµετοχή τους. Ιδιαιτέρως 
παροτρύνουµε τους γονείς να εγγράψουν 
τα παιδιά τους σε αυτήν την υψηλών προ-
διαγραφών και πολύ προσιτή οικονοµι-
κά εκπαιδευτική προσφορά της ΑΧΕΠΑ 
ΝΝΟ. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε το «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» µπο-
ρείτε να τηλεφωνείτε στον κ. Γιώργο Λια-
νό στο 0408000025 και σχετικά µε την 
«ΠΑΙ∆ΕΙΑ» στον ∆ρ Βασίλη Αδραχτά στο 
0431282623.  

Ο κ. Γ. Καλλιµάνης µετά της συζύγου του µε «φοιτητές» του «Ανοικτού» και της 
«ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ»

Οι «φοιτητές» του «Ανοικτού» µε τα πιστοποιητικά σπουδών τους.

Οι «φοιτητές» του «Ανοικτού» µε τα πιστοποιητικά σπουδών τους. 

Ο ∆ρ Βασίλης Αδραχτάς µε τις «φοιτήτριες» του «Ανοικτού» Ευρυδίκη Καπάτου και 
Μαίρη Nagle.               




