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Ακαδημία Πλάτωνος – Οι δρόμοι της Γνώσης 

εισαγωγικό σημείωμα 

Το έργο «Ακαδημία Πλάτωνος – Οι δρόμοι της Γνώσης» επιχειρεί να αξιοποιήσει την πολιτιστική 

κληρονομιά ως «εργαλείο», «μονοπάτι» στην προσέγγιση της γνώσης. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί 

να συνδέσει το σήμερα με το πνεύμα και τη σημασία της Ακαδημίας Πλάτωνος ως χώρου 

έρευνας και παιδείας. Ως χώρου στον οποίο αναπτύσσονταν όχι μόνο η γνώση και ο πολιτικός 

στοχασμός αλλά επιχειρείτο παράλληλα και η ανάπτυξη της προσωπικότητας και η διαμόρφωση 

του ενεργού πολίτη. 

Αποτελείται από δύο θεματικούς κύκλους, «Ανάπτυξη της γνώσης και των καινοτόμων 

ιδεών» και «Η Πολιτεία και ο Πολίτης», οι οποίοι περιλαμβάνουν ένα πλέγμα δράσεων που 

επιχειρούν ένα σύνολο παρεμβάσεων στην παιδεία και τον πολιτισμό, επιδιώκοντας να 

αναδείξουν εκείνες τις διαδρομές όπου η ιστορικότητα και η παράδοση συναντούν με 

καινοτόμο τρόπο τη σύγχρονη εποχή και τη σύγχρονη κοινωνία. 

Ειδικότερα, το έργο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη της έρευνας και στην ανάπτυξη 

συνεργιών μεταξύ ερευνητικών ομάδων, στην ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόμων ιδεών ως 

παράμετρο της κοινωνικής και οικονομικής προόδου, στην ανάδειξη της σημασίας της δια 

βίου μάθησης για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του πολίτη, στη σύνδεση της εκπαίδευσης 1 



με την αγορά εργασίας, στην ανάδειξη του 

ρόλου της βιωματικής και συνεργατικής μάθη

σης, καθώς και στην αξιοποίηση καινοτόμων 

πρακτικών μάθησης στο σχολικό περιβάλλον. 

Οι δράσεις του έργου απευθύνονται σε όλο το 

ηλικιακό φάσμα, περιλαμβάνοντας την πρωτο

βάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαί

δευση, τους εκπαιδευτικούς και τους ενήλικες 

πολίτες. Υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχει

ρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο -ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-

2013). 
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μεγιστη νοσος αμαθεια 
Πλάτων 
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Έρευνα, γνώση, ανάπτυξη και καινοτομία 

με επίκεντρο την Ακαδημία Πλάτωνος 

_ Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
_ Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

_ η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης 
_ η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνά 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, 

το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και 
και 

το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

συνέπραξαν με στόχο να υλοποιήσουν το πρόγραμμα αυτό. 

Θεματικοί κύκλοι 
Θεματικοί κύκλοι 

Η εφαρμογή του 
Η εφαρμογή του 

προγράμματος ακολουθεί 
προγράμματος ακολου 

δύο παράλληλους και 
δύο παράλληλου 

συμπληρωματικούς 
συμπληρωματικο 

θεματικούς κύκλους 

και 

Α Θ ε μ α τ ι κ ό ς Κύκλος: 

Α 
Ακαδημία Πλάτωνος: 

Ακαδημία Πλάτωνος 
Ανάπτυξη της Γνώσης 

Ανάπτυξη της Γνώση 
και Καινοτόμων Ιδεών 

ΒΘεματικός Κύκλος: 

Β 
Ακαδημία Πλάτωνος: 

Ακαδημία Πλάτωνος: 
Η Πολιτεία και ο Πολίτης 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

καδημία Πλάτωνος: Ανάπτυξη της Γνώσης 

και Καινοτόμων Ιδεών 

Ο συγκεκριμένος θεματικός κύκλος καλύπτει ένα φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

δράσεων για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες. 

1 Διάλογοι - Εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια στα σχολεία 

της Α /́Β΄ θμιας εκπαίδευσης με τη μέθοδο project και την εφαρμογή 

βιωματικής μάθησης 

Η δράση αυτή έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές με το αξιακό απόθεμα που σχετίζεται 

με την Ακαδημία της αρχαίας Αθήνας. Αυτή η δέσμη αξιών δεν θεωρείται υπό μια «ηθικολογική» 

οπτική γωνία ούτε μόνο αποκλειστικά στο πλαίσιο της ίδιας της πλατωνικής φιλοσοφίας, αλλά 

στο ευρύτερο ανάπτυγμά της και τις διαδοχικές προσαρμογές αυτού στη διαχρονία. 

Τούτο αφορά τις έννοιες του διαλόγου, της κατ’ αρχήν ισότητας μεταξύ των διαλεγομένων 7 



ασχέτως φύλου, κοινωνικής προέλευσης, καταγωγής κ.λπ., της δόμησης ταυτότητας μέσω της 

συμμετοχής, της διαχείρισης της διαφωνίας και της χρήσης μιας ευρετικής μεθόδου που 

στηρίζεται στην ορθολογική σκέψη και την κριτική αντίληψη. 

Οι άξονες είναι: η βιωματική μάθηση, η αλληλόδραση σχολείου και κοινωνίας, η διενέργεια 

έρευνας, η συνεργασία σε ομάδες και η έμφαση στην έννοια της δημόσιας αξίας στην υλική 

και την άυλη διάστασή της ως δημόσιου χώρου και δημόσιας σφαίρας. 

Οι δράσεις αφορούν τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, του Γυμνασίου 

και του Λυκείου, προσαρμοσμένες κάθε φορά στα ηλικιακά και μαθησιακά τους επίπεδα, τους 

δασκάλους και καθηγητές, καθώς και την τοπική κοινωνία και τους θεσμούς που περιβάλλουν 

την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Το πρόγραμμα κατά το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013, υλοποίησε την πρώτη (πιλοτική) φάση, 

που αφορούσε σχολεία της Αθήνας και κυρίως σχολεία της Ακαδημίας Πλάτωνος και όμορων 

περιοχών, στα οποία δόθηκε προτεραιότητα. 

Το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συνέχισε την επιμόρφωση εκ

παιδευτικών σε Αθήνα και Κρήτη, ενώ το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015 η Δράση ολοκληρώθηκε 

με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (Ξάνθη), στη Στερεά Ελλάδα (Δελφοί) και στην Ήπειρο (Ιωάννινα). 

Συνολικά πάνω από 150 σχολεία και 300 εκπαιδευτικοί πλέον παρακολούθησαν τις εκπαιδευτικές 

δράσεις των «Διαλόγων» και ήδη πολλοί από τους συμμετέχοντες δασκάλους και καθηγητές 

8 ενεργοποιήθηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα, ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό εργαλείο που 
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αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Διάλογοι», στο οποίο μαθητές αναρτούν εργασίες 

τοπικής ιστορίας αλλά και φιλοσοφίας με βασικό άξονα τη διάδραση, τη βιωματικότητα, το 

διάλογο και την επιχειρηματολογία. 

Οι δράσεις που αναπτύσσονται σε κάθε σχολείο πραγματοποιούνται με τη συγκρότηση των 

μαθητών σε ομάδες εργασίας. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της σχολικής βαθμίδας ή 

της τοπικότητας, οι δράσεις διακρίνονται σε δύο ενότητες: 

Στο πλαίσιο της πρώτης ενότητας οι μαθητές, οργανωμένοι σε ομάδες εργασίας, καλούνται 

να αναζητήσουν στον περιβάλλοντα κοινωνικό, πολιτισμικό, πολεοδομικό και φυσικό χώρο 

θέματα που αφορούν είτε την ιστορία και τη συλλογική μνήμη της εκάστοτε περιοχής είτε τη 

σημερινή της κοινωνική φυσιογνωμία και σχετίζονται με τη δέσμη αξιών της αρχαίας Ακαδημίας 

και με ζητήματα που προκύπτουν από την πλατωνική φιλοσοφία. 

Στο πλαίσιο της δεύτερης ενότητας οι μαθητές οργανώνονται σε νέες ομάδες εργασίας και 

εμπλέκονται σε τρεις κατηγορίες δραστηριοτήτων: 

• δραστηριότητες αναζήτησης («παιχνίδι θησαυρού») 

• δραστηριότητες επιχειρηματολογίας επί ζητημάτων που αφορούν τα ενδιαφέροντα και 

τις εμπειρίες τους (νεανική παραβατικότητα, εξάρτηση από ουσίες, χρήση του διαδικτύου 

κλπ.) σε περιβάλλον debate εντός του σχολείου 

• δραστηριότητες προώθησης αιτημάτων τοπικών κοινωνικών ομάδων και φορέων που 

αφορούν τη χρήση ελεύθερων δημόσιων χώρων, την αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς, την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, τη δημιουργία χώρων άθλησης 

0 και παιχνιδιού κλπ. 



Ο δάσκαλος και ο καθηγητής αναλαμβάνει τον ρόλο του εμψυχωτή και του διαμεσολαβητή 

στο πλαίσιο των δράσεων και αξιοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να καλλιεργήσει 

στους μαθητές τη μεθοδολογία της αναζήτησης, της έρευνας, του ορθολογισμού και του 

κριτικού λόγου. 

Για την ενίσχυση της συμμετοχής των σχολείων καθιερώνεται σύστημα επιβράβευσης για την 

αναγνώριση και ανταμοιβή των επιδόσεών τους. 

Η εκπαίδευση των δασκάλων και των καθηγητών λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, καθώς οι πε

ρισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς μεταφέρουν με τη σειρά τους τις γνώσεις, τη μεθοδολογία 

και την εμπειρία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό 

δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της Δράσης σε πολύ περισσότερα σχολεία και η ωφέλεια 

ακόμα περισσότερων μαθητών. 
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2 Πλάτων - Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικών 

εφαρμογών για μαθητές και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Ο «Πλάτων» αποτελεί μια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια προσβάσιμη από το διαδίκτυο. Με αφορμή 

την πλατωνική σκέψη προσφέρει ένα εκτεταμένο σώμα πληροφοριών για τον αρχαίο κόσμο 

συσχετίζοντας τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις με την πολιτεία, την κοινωνική δράση, την 

οικονομία, την ιστορία και εντέλει την καθημερινή ζωή. 

Το περιεχόμενο της ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας έχει χαρακτήρα κειμενικό και πολυμεσικό. Ορ

γανώνεται σε γνωστικές ενότητες ή θέματα που περιλαμβάνουν κείμενο συνοπτικό ή/και 

αναλυτικό, σταθερή ή κινούμενη εικόνα και ήχο. Κατάλογοι, εργογραφίες, χρονολόγια, χάρτες, 

μαθησιακά παιχνίδια και γραφήματα περιλαμβάνονται ενδεικτικά στα πολυσχιδή συστατικά 

των γνωστικών ενοτήτων. 

Τα κείμενα και το εποπτικό/συνοδευτικό υλικό (ή αντιστρόφως οι εικόνες και οι συνοδευτικές 

τους λεζάντες/επεξηγήσεις) συγκροτούνται σε τρία βασικά επίπεδα νοηματικής δυσκολίας: 

για μαθητές δημοτικού, για μαθητές γυμνασίου και για μαθητές λυκείου. Οι γνωστικές 

ενότητες επιπέδου μαθητών λυκείου, συνήθως, αντιστοιχούν και στο επίπεδο για το ευρύ 

κοινό. Κατά περίπτωση, ωστόσο, συνοδεύονται από επιπλέον πληροφορία, η οποία προσδιορίζει 

ένα τέταρτο εξειδικευμένο επίπεδο που καλύπτει ειδικά ενδιαφέροντα (τοπικά, τουριστικά, 

επιστημονικά). 

1 2 Με την ολοκλήρωσή του έργου θα είναι διαθέσιμα για το Λύκειο/ευρύ κοινό 290 λήμματα, ενώ 



για το Γυμνάσιο 180 από τα παραπάνω λήμματα μεταγραμμένα για το επίπεδο του γυμνασίου. 

Για το επίπεδο του Δημοτικού θα είναι διαθέσιμα 80 από τα ως άνω λήμματα ή και κάποια και

νούργια διαμορφωμένα και προσαρμοσμένα ειδικά για το δημοτικό. 

Ο «Πλάτων» εμφανίζει στον χρήστη τις γνωστικές ενότητες οργανωμένες θεματικά και 

αλφαβητικά και επιτρέπει απλή και σύνθετη αναζήτηση στους τίτλους τους και στο κειμενικό 

περιεχόμενό τους. 

Η θεματική του υλικού αυτού καλύπτει τις ευρύτερες κατηγορίες τόπος (φυσικό και δομημένο 

περιβάλλον), πρόσωπα, ιστορία, φιλοσοφία (ιδέες και έργα), πρόσληψη και επίδραση του 

πλατωνικού έργου. 



Ψηφιακό Αποθετήριο 

14 

Πρόκειται για ένα σύστημα τεχνολογίας αιχμής, το οποίο θεμελιώνεται επιστημονικά, 

υλοποιείται ως λογισμικό και υλικό, δημιουργεί συνέργειες φορέων και πρωτοβουλιών, επιλέγει 

και συγκεντρώνει περιεχόμενο, χτίζει τις διαδικασίες και τις δομές για τη βιωσιμότητα και πολ

λαπλασιαστική αξία της όλης δράσης και, τέλος, υλοποιεί μια σειρά τεχνολογιών προστιθέμενης 

αξίας, οι οποίες κάνουν το περιεχόμενο πιο ελκυστικό αλλά κυρίως δημιουργούν και 

υποστηρίζουν την εικονική ανθρώπινη κοινότητα, ή κατά μια άλλη θεώρηση το κοινωνικό 

δίκτυο, γύρω από το φιλοσοφικό έργο που πραγματεύεται το έργο. 

Το Ψηφιακό Αποθετήριο, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες εφαρμογές που αναπτύσσονται στο 

πλαίσιο του έργου και το περιεχόμενο που φιλοξενεί, φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο 

αναφοράς για την εναπόθεση ερευνητικού και γενικότερα συγγραφικού περιεχομένου 

στον υπο-χώρο της Φιλοσοφίας που εστιάζει το έργο. 

Η φύση του είναι διττή, επιτρέποντας τη φιλοξενία του περιεχομένου (ηλεκτρονική αποθήκευση) 

αλλά και τη διασύνδεσή του (harvesting/linking) σε περίπτωση που αυτό βρίσκεται σε άλλα 

αποθετήρια. Η επιτυχία της συγκεκριμένης προσπάθειας εξαρτάται, μεταξύ άλλων, σε μεγάλο 

βαθμό από τη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών μεταξύ αποθετηρίων. Στο πλαίσιο αυτό, το 

Ψηφιακό Αποθετήριο συνδέεται με τα σημαντικότερα ψηφιακά αποθετήρια της Ελλάδας και 

του εξωτερικού, τα οποία περιλαμβάνουν στις συλλογές τους ενότητες υλικού σχετικές με τη 

Φιλοσοφία, με στόχο την απόθεση, διασύνδεση ή/και άντληση περιεχομένου. Μέσω των 

εγγενών λειτουργικοτήτων του, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει, προσπελάσει, σχολιάσει πε-



ριεχόμενο, να οργανώσει τον προσωπικό του χώρο, να αναρτήσει περιεχόμενο και να το 

επιμεληθεί , να ανταλλάξει απόψεις, να προτείνει και να του προταθούν αναγνώσματα και 

ιδέες, να επιμεληθεί του βιογραφικού και του συγγραφικού του έργου κ.ο.κ. 

Μέσω μιας σειράς προτύπων και πρωτοκόλλων διαλειτουργικότητας, το Ψηφιακό Αποθετήριο 

βρίσκεται και πίσω από φαινομενικά διαφορετικές εφαρμογές, όπως π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής 

μάθησης (eLearning), συστήματα πολιτισμικής / τουριστικής φύσης (π.χ. παράδοση περιεχομένου 

βασισμένου στη θέση του χρήστη), συστήματα εξωτερικών ψηφιακών βιβλιοθηκών (π.χ. τρο

φοδότηση EUROPEANA) κ.ο.κ 

Το αποθετήριο προσφέρει πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς και στο ευρύ κοινό, σε ένα εύρος 

ψηφιακού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει: 

• ψηφιακές Συλλογές Ερευνητικών Εργασιών, οι οποίες βρίσκονται δημοσιευμένες σε 

διάφορα μέσα, 

• ψηφιακές Συλλογές Διδακτορικών Διατριβών και Μεταπτυχιακών Εργασιών, οι οποίες 

εντοπίζονται σε ερευνητικά αποθετήρια, 

• ψηφιακές Συλλογές Βιογραφιών, οι οποίες συλλέγονται από ψηφιακά αποθετήρια, 

δημόσια κείμενα ή ψηφιοποιούνται / συντάσσονται ειδικά για τις ανάγκες του έργου. 

15 



Ατλαντίδα 

Η «Ατλαντίδα» αποτελεί μια ηλεκτρονική συλλογή του πλατωνικού έργου και κειμένων για την 

πλατωνική, νεοπλατωνική και αρχαία ελληνική φιλοσοφία καθώς και για την ιστορία και 

αρχαιολογία της κλασικής Αθήνας, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του «Ψηφιακού Αποθετηρίου» 

του Έργου. 

Σκοπός της «Ατλαντίδας» είναι να αποτελέσει ένα ψηφιακό εργαλείο μάθησης της πλατωνικής 

και εν γένει της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και για 

κάθε αναγνώστη, ειδικό ή μη, που επιθυμεί να γνωρίσει την πλατωνική φιλοσοφία, να μελετήσει 

και να μυηθεί στις ιδέες του Πλάτωνα και του Σωκράτη. Επιπλέον, περιλαμβάνει πλούσια εργο-

γραφία για τη χρυσή εποχή της αρχαίας Αθήνας, την Ακαδημία Πλάτωνος, το ιστορικό, 

κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο που έζησε και ευδοκίμησε ο Πλάτων. 

Περαιτέρω σκοπός είναι να διαδώσει την πολιτισμική μας κληρονομιά, τις αξίες της ελευθερίας, 

της δημοκρατίας, του διαλόγου, της ισότητας, της παιδείας, του ορθού λόγου. 

Συγκεκριμένα, η «Ατλαντίδα» περιλαμβάνει: 

α) όλα τα έργα και τους διαλόγους του Πλάτωνα, το αρχαίο κείμενο με τις πιο δόκιμες με

ταφράσεις στα νέα ελληνικά, καθώς και έργα νεοπλατωνικών φιλοσόφων με τις αντίστοιχες 

μεταφράσεις τους, 

β) κατάλογο βιβλιογραφίας με 1500 έργα, κυρίως ελληνικά αλλά και ξενόγλωσσα 

1 6 (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά) που αφορούν την πλατωνική και την αρχαία 



ελληνική φιλοσοφία, την ιστορία και αρχαιολογία της κλασικής Αθήνας, 

γ) 100 ιστότοπους (sites), ελληνικούς και ξενόγλωσσους, με θέματα για τον Πλάτωνα, 

την Ακαδημία, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, φιλολογία, ιστορία και αρχαιολογία της 

κλασικής Αθήνας, 

δ) ψηφιοποιημένα βιβλία, ερμηνευτικά άρθρα και κείμενα σε ελληνικά και αγγλικά 

αναφορικά με τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη, την Ακαδημία Πλάτωνος, και γενικότερα 

τη φιλοσοφία, την ιστορία και αρχαιολογία της κλασικής Αθήνας, 

ε) κατάλογο με ψηφιακά αποθετήρια πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, μουσείων 

από όλο τον κόσμο, με υλικό για τον Πλάτωνα, Σωκράτη, Αριστοτέλη, νεοπλατωνικούς 

φιλοσόφους, τη χρυσή εποχή της αρχαίας Αθήνας, 

στ) οπτικοακουστικό υλικό από συνέδρια και φιλοσοφικές εκδηλώσεις. 
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Υποτροφίες (τροφεία) μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων 

και μεταδιδακτόρων 

Δρ Ούρεσης Τοντόροβιτς (Uros T. Todorovic), Χορευτής (λεπτομέρεια) © T. Todorovic 

Σκοπός του προγράμματος υπο

τροφιών είναι η προώθηση της 

ιστορίας, της τέχνης και του 

πολιτισμού στο εξωτερικό, προ

σβλέποντας στη δημιουργία 

και την ενίσχυση των δεσμών 

φιλίας και συνεργασίας ανάμε

σα στα μέλη της αλλοδαπής 

ακαδημαϊκής κοινότητας και 

στους Έλληνες ομολόγους τους 

αλλά και στην ενίσχυση επάνδρωσης των τμημάτων και προγραμμάτων ελληνικών σπουδών 

του εξωτερικού με επιστήμονες που αποκτούν κατάρτιση και εξειδίκευση σε γνωστικά πεδία 

που άπτονται της Ελληνικής Παιδείας & Πολιτισμού. 

Ενδεικτικά καλύπτονται οι ακόλουθοι τομείς έρευνας: 

Φιλολογία (Κλασική-Νεοελληνική), Γλωσσολογία, Ιστορία (Αρχαία-Νεότερη), Ιστορία της Τέχνης, 

Αρχαιολογία, Φιλοσοφία, Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνική Θεωρία & Κοινωνιολογία, Διεθνείς & 

Ευρωπαϊκές Σπουδές, Εικαστικά, Θέατρο, Πολιτιστική διαχείριση, Μουσειολογία. 
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Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν: 

α) αλλογενείς αλλοδαποί, 

β) μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ελληνικής καταγωγής ή ιθαγένειας από δευτέρας γενεάς και 

εξής που έχουν αποκτήσει πανεπιστημιακό τίτλο στην αλλοδαπή και έχουν μόνιμη κατοικία 

εκτός Ελλάδος, 

γ) Έλληνες, κατά δεύτερη προτεραιότητα και μόνο σε περίπτωση που ο αριθμός των 

υποτρόφων από τις κατηγορίες α) και β) δεν καλύπτει τις προσφερόμενες υποτροφίες, 

δ) αλλοδαποί μεταδιδακτορικοί ερευνητές. 

Η επιλογή των υποψηφίων για χορήγηση υποτροφίας βασίζεται σε εισηγήσεις επιτροπών στις 

οποίες μετέχουν καθηγητές Α.Ε.Ι., ειδικοί επιστήμονες και αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες. 

Τα κριτήρια επιλογής που συνυπολογίζονται κατά την αξιολόγηση περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

• Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών 

του υποψηφίου 

• Επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας 

• Γνώση άλλων γλωσσών 

• Γεωγραφική διασπορά 

• Προτεραιότητα σε χώρες καταγωγής των υποψηφίων, που έχουν παράδοση στις ελληνικές 

σπουδές για περαιτέρω ενίσχυσή τους και σε χώρες που έχουν ενδιαφέρον να δημιουργήσουν 

κοιτίδες ελληνικών σπουδών. 

Κατά τα τρία έτη υλοποίησης του προγράμματος είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν 

την έρευνά τους στην Ελλάδα ερευνητές από Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γεωργία, Η.Π.Α., 

Εσθονία, Ιράν, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Λίβανο, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, 

Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία. 1 9 



20 



6 Θερινά Σχολεία για έλληνες μαθητές, μαθητές ευρωπαϊκών γυμνασίων 

και λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας. 

Η δράση αφορά στη διοργάνωση θερινών σχολείων για Έλληνες μαθητές, μαθητές 

ευρωπαϊκών γυμνασίων και λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και 

Ασίας. Συνιστά μια πολυθεματική εκπαιδευτική παρέμβαση, η οποία αξιοποιεί τις πλέον 

σύγχρονες και κατάλληλες μεθοδολογίες δια βίου μάθησης, απευθύνεται σε διαφορετικές 

ηλικιακές ομάδες και εμπνέεται από την Ακαδημία του Πλάτωνα. Στόχος του προγράμματος 

είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ιστορικά 

πρόσωπα, γεγονότα και τόπους της Ελλάδας που επηρέασαν την παγκόσμια ιστορία, την 

επιστήμη και τον πολιτισμό. 

Η δράση των θερινών σχολείων αποτελεί ουσιαστικά ένα εξερευνητικό ταξίδι στη γνώση, 

καθώς οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κατά τη 

διάρκεια της παραμονής τους στην Αθήνα, προσκαλούνται να γνωρίσουν την Αθήνα και 

την Ελλάδα του σήμερα, την ελληνική ιστορία, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό από την αρ

χαιότητα έως σήμερα μέσα από ελκυστικές διδακτικές μεθόδους που περιλαμβάνουν 

ομάδες εργασίας, workshops, επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού, αρχαιολογικού και αρχι

τεκτονικού ενδιαφέροντος, αθλητικές/ψυχαγωγικές δραστηριότητες, διαλέξεις από καθηγητές 

της τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανοιχτές συζητήσεις με διευθυντές 

μουσείων, συντηρητές έργων τέχνης, λογοτέχνες, σκηνοθέτες, φωτογράφους, κ.ά. 
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Τα Θερινά Σχολεία διαρκούν ένα μήνα τον χρόνο και χωρίζονται σε δύο κύκλους φιλοξενίας, 

διάρκειας δεκαπέντε ημερών ο καθένας. Αφορούν νέους ηλικίας από 15 έως 18 ετών σε μία 

ομάδα των 50-70 ατόμων περίπου κάθε έτος. 

Η επιλογή των μαθητών επισκεπτών γίνεται μετά από πρόσκληση που απευθύνεται σε σχολεία 

του εξωτερικού και εσωτερικού, τα οποία και είναι υπεύθυνα για την επιλογή των μαθητών και 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εγκρίσεις γονέων. 

Η φιλοξενία των μαθητών γίνεται στην Αθήνα, ενώ πραγματοποιούνται επισκέψεις και σε 

άλλες ελληνικές πόλεις ιστορικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. 

Κατά το διάστημα παραμονής τους στην Ελλάδα, επιχειρείται μια θεωρητική διαθεματική προ

σέγγιση της πορείας του τόπου μας και των ανθρώπων του, μέσα από μία διαχρονική ματιά 

στην ιστορία, τη σκέψη, τον λόγο, την επιστήμη, την τέχνη και τον πολιτισμό της χώρας μας. 

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα οι μαθητές που φιλοξενούνται από το εξωτερικό, έρχονται σε επαφή με 

την Ελλάδα του σήμερα γνωρίζοντας την πόλη, τον καθημερινό άνθρωπο, τις συνήθειές του, 

τον τρόπο ζωής του. Οι μαθητές από τα ελληνικά σχολεία και από τα σχολεία του εξωτερικού 

γνωρίζονται, συνεργάζονται σε κοινές εκδηλώσεις, διασκεδάζουν μαζί ανταλλάσσοντας 

εμπειρίες, προβληματισμούς, τρόπους σκέψης, δημιουργώντας δεσμούς για το μέλλον. Μέσα 

από αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, τα θερινά σχολεία αναδεικνύονται σε απο

τελεσματικά εργαλεία κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης. 

Κατά την τριετία υλοποίησης των θερινών σχολείων καλύφθηκαν οι ακόλουθες θεματικές 

ενότητες: ιστορία, αρχαιολογία, λογοτεχνία, τέχνη και πολιτισμός, φιλοσοφία, επιστήμες – 

τεχνολογία. Σε κάθε θεματική ενότητα, η μαθησιακή διαδικασία περιλάμβανε μαθήματα, τα 
22 
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οποία είχαν τη μορφή παρουσίασης με την αξιοποίηση πλούσιου οπτικού και ακουστικού 

υλικού και τα οποία συμπληρώνονταν με διαλέξεις, επισκέψεις, περιπάτους, εργαστήρια και 

δραστηριότητες, ώστε τα παιδιά να αφομοιώσουν με βιωματικό τρόπο τις γνώσεις που απέκτη-

σαν. 

Τα «Θερινά Σχολεία 2012» φιλοξένησαν πενήντα (50) μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές 

τους από το 5ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων και το 2ο Γυμνάσιο Κιλκίς (Ελλάδα), το Lycée Galilé της 

Combs La Ville (Γαλλία) και το Klasična Gimnazija του Ζάγκρεμπ (Κροατία). 
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Τα «Θερινά Σχολεία 2013» φιλοξένησαν εβδομήντα (70) μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές 

από το Γενικό Λύκειο Ροδολίβους Σερρών (Ελλάδα), το Stedelijk Gymnasium Leiden του 

Λέιντεν (Ολλανδία), το National High School for Ancient Languages and Cultures “St. Constantine 

Cyril the Philosopher” της Σόφια (Βουλγαρία), το Institut du Sacré-Coeur της Μονς (Βέλγιο) και 

το Frederick Douglass Academy της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ). 
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Τα «Θερινά Σχολεία 2014» φιλοξένησαν εβδομήντα (70) μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές 

τους από το Instituto de Ensenanza Secundaria “ALBA LONGA” της Γρανάδας (Ισπανία), το 

Adelaide High School Principal της Αδελαΐδας (Αυστραλία), το Yu Xin School (attached to the 

Capital Normal University) του Πεκίνου (Κίνα), το Francis Lewis High School της Νέας Υόρκης 

(Η.Π.Α.) και από το Γενικό Λύκειο Φερών Έβρου (Ελλάδα). 
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Θερινό Σχολείο της Φιλοσοφίας και της Εφαρμοσμένης Έρευνας 

Το Θερινό Σχολείο Φιλοσοφίας και Εφαρμοσμένης Έρευνας έχει ως στόχο να προσελκύσει 

ερευνητές υψηλού επιπέδου από όλο τον κόσμο, μέσω διεθνούς πρόσκλησης και διαγωνισμού, 

διαφόρων ειδικοτήτων, από τεχνολογικές και θεωρητικές κατευθύνσεις, πρόθυμους να διε

ρευνήσουν τη σχέση της εφαρμοσμένης έρευνας με τις βασικές αρχές που την καθοδηγούν 

και τον τρόπο που αυτή ανατροφοδοτεί και ενίοτε ανατρέπει τις αρχές αυτές. 

Η Ακαδημία του Πλάτωνα σηματοδοτεί μια αντίληψη ευρύτερης ενασχόλησης της φιλοσοφίας 

με θέματα οργάνωσης της κοινωνίας, της οικονομίας και της παραγωγικής διαδικασίας. Ο στο

χασμός του Πλάτωνα και των μαθητών του, και κυρίως του Αριστοτέλη, αποτέλεσε ένα βασικό 

στοιχείο συγκρότησης των σύγχρονων επιστημονικών πειθαρχιών. Η πορεία της εφαρμοσμένης 

έρευνας σε διάφορους τομείς συνδέθηκε και ανατροφοδότησε και συνεχίζει να ανατροφοδοτεί 

ανελλιπώς τον φιλοσοφικό στοχασμό. Από την κβαντομηχανική και τη θεωρία του χάους στη 

φυσική, έως τη θεωρία της αξίας στην οικονομία, και από τη βιοτεχνολογία έως την αστροφυσική, 

η εφαρμοσμένη έρευνα τρέφεται από τις βασικές ιδέες του φιλοσοφικού στοχασμού και τον 

ανατροφοδοτεί με τις προκλήσεις των σύγχρονων αποτελεσμάτων της. 

Στο πλαίσιο του θερινού σχολείου επιχειρείται να συνδεθεί η φιλοσοφία με την εφαρμοσμένη 

έρευνα σε διάφορους τομείς, με έμφαση στους τομείς των θετικών επιστημών και ιδιαίτερα της 

επιστήμης της οργάνωσης και παροχής ψηφιακής πληροφορίας. Εξετάζονται και παρουσιάζονται 

θέματα τόσο πρακτικά όσο και μεθοδολογικά, που αφορούν τη δημιουργία νέων προϊόντων 

και υπηρεσιών με αναφορά στις βασικές αρχές της φιλοσοφίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην 2 7 
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πολυεπιστημονική προσέγγιση της παραγωγικής διαδικασίας, τα ηθικά θέματα που εγείρει η 

εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και οι ανατροπές που αυτά προκαλούν στο 

φιλοσοφικό σύστημα που τα παράγει. 

Το θερινό σχολείο υλοποιείται για τρία (3) έτη με διαφοροποιημένο πρόγραμμα ανά έτος, ώστε 

να υπάρχει εξέλιξη του προγράμματος σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους 

και με την προοπτική της καθιέρωσής του ως σημαντικού ετήσιου ακαδημαϊκού θεσμού. 

Κατά τα τρία έτη υλοποίησης της δράσης, συμμετείχαν 20 περίπου φοιτητές μεταπτυχιακού και 

διδακτορικού επιπέδου κατ’ έτος, από όλο τον κόσμο (Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Αργεντινή, Αρμενία, 

Γαλλία, Ελλάδα, Εσθονία, Η.Π.Α, Ινδία, Ισπανία, Ισραήλ, Κίνα, Κροατία, Κύπρο, Λετονία, Μεγάλη 

Βρετανία, Μαυροβούνιο, Νότια Αφρική, Ουκρανία, Πακιστάν, Περού, Πορτογαλία, Ρουμανία, 

Σερβία, Σλοβακία, Τσεχία, Τουρκία). Οι φοιτητές επιλέχθηκαν κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης που 

δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο και κοινοποιήθηκε μέσω των δικτύων αριστείας και των συνεργασιών 

στα σημαντικότερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η επιλογή έγινε από 

ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή κατόπιν εκτενούς διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων. 

Σε κάθε έτος δίδαξαν περίπου 15 καθηγητές Πανεπιστημίου, ερευνητές και ειδικοί επιστήμονες 

εγνωσμένου κύρους από Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ. 

Προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των ειδικών θεμάτων και γνωστικών αντικειμένων (Κλασική 

Ελληνική Φιλολογία, Ηθική, Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία της Επιστήμης, Γνωσιακή Επιστήμη) 

πέρα από τις ώρες των καθημερινών σεμιναρίων διοργανώθηκαν εργαστήρια με ειδικούς 

ερευνητές, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ειδικούς χώρους, ιδρύματα και αρχαιολογικούς 

χώρους, όπου παρουσιάστηκαν αποτελέσματα, μέθοδοι και προβληματισμοί για τη σχέση 

φιλοσοφίας και επιστήμης με έμφαση στην παραγωγική και πρακτική διάσταση της φιλοσοφίας. 
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Θερινά Σχολεία Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 

Η δράση αυτή έχει ως στόχο την αξιοποίηση της πολιτισμικής παρακαταθήκης της αρχαίας Ελ

λάδας, ενώ παράλληλα στοχεύει στη σύνδεση της θεωρητικής προσέγγισης του αρχαίου 

ελληνικού δράματος (φιλοσοφική, φιλολογική, θεατρολογική και αρχαιολογική) με τη σκηνική 

πράξη και τα πρόσφατα επιτεύγματά της. 

Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιούνται συνολικά τρεις κύκλοι θερινών μαθημάτων, 

με θεματικό άξονα το αρχαίο δράμα, οι οποίοι απευθύνονται σε φοιτητές θεατρικών και 

κλασικών σπουδών Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η διάρκεια του κάθε 

κύκλου ορίζεται σε δύο εβδομάδες ετησίως και πραγματοποιείται στο Λαύριο και την Επίδαυρο 

κατά τους θερινούς μήνες κάθε έτους με τη συμμετοχή 20 περίπου φοιτητών. 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών 

(κλασικοί φιλόλογοι, θεατρολόγοι, ιστορικοί της φιλοσοφίας) από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

αλλά και σκηνοθετών, ηθοποιών, μεταφραστών, κριτικών της εγχώριας και διεθνούς σκηνικής 

πρακτικής. Η δομή των προγραμμάτων περιλαμβάνει διαλέξεις, μαθήματα και συζητήσεις, ερ

γαστήρια (workshops), εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Επίδαυρο και στην Αττική, παρακολουθήσεις 

παραστάσεων αρχαίου δράματος και δοκιμών σε Αθήνα και Επίδαυρο. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης 

Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες 

Η δράση αφορά στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων (workshops) 

βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες με αντικείμενο τη φιλοσοφία, τον ρόλο της στην κα

θημερινή ζωή και το αξιακό σύστημα της κοινωνίας. 

Στόχος της δράσης είναι η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των πολιτών για την ενεργό συμμετοχή 

τους στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Τα προγράμματα 

καλύπτουν τα κάτωθι θεματικά πεδία: 

• Φιλοσοφία και Σύγχρονη Προοπτική 

• Επιστήμες και Τεχνολογία 

• Πολιτισμός και Δημιουργία 

• Πολίτης και Πολιτεία 

Κάθε θεματικό πεδίο περιλαμβάνει εβδομαδιαίες διαλέξεις, ξεναγήσεις/επιτόπια μαθήματα σε 

34 αρχαιολογικούς χώρους φιλοσοφικού ενδιαφέροντος και εργαστήρια (workshops), και διαρθρώνεται 



στη βάση επιμέρους θεματικών ενοτήτων μεταξύ των οποίων οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

επιλέξουν εκείνες που τους ενδιαφέρουν και να καταρτίσουν το δικό τους πρόγραμμα. 

Κάθε τμήμα αποτελείται από περίπου 20 άτομα. Οι διδάσκοντες έχουν υψηλή ειδίκευση στα 

αντικείμενα διδασκαλίας τους και είναι καθηγητές Πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ), διδάκτορες καθώς 

και διακεκριμένοι επιστήμονες και προσωπικότητες από τον χώρο των τεχνών και του πολιτισμού. 

Τα προγράμματα είναι δωρεάν και τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε χώρους με πλήρη υλι

κοτεχνικό εξοπλισμό. Η επιτυχής παρακολούθηση ενός θεματικού πεδίου οδηγεί στην απόκτηση 

Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης. 

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 πραγματοποιήθηκαν έξι (6) κύκλοι προγραμμάτων με την συμ

μετοχή 8.835 επιμορφούμενων. 
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2 Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

για Αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις και 

τις δεξιότητες των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης, ώστε να είναι ανοιχτοί στη διά βίου 

μάθηση και να μπορούν να επανατροφοδοτούν τα αποθέματα της γνώσης τους. 

Τα προγράμματα αυτά είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο που να μπορούν να τα παρακολουθήσουν 

εκπαιδευόμενοι με ποικίλο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. 

Ειδικότερα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτουν τα παρακάτω δέκα (10) Θεματικά Πεδία: 

1. Φιλοσοφία 

2. Γλώσσα 

3. Βιομηχανική Αρχαιολογία 

4. Θεωρία της Επιστήμης 

5. Μαθηματικά και Τεχνολογία 

6. Αρχαιολογία και Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς 

7. Ιστορία 

8. Τέχνη 

9. Αρχιτεκτονική 

10. Διαδικτυακά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Μάθηση 
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Κάθε Θεματικό Πεδίο περιλαμβάνει από τρεις έως 

πέντε θεματικές ενότητες – διαλέξεις και εργαστήρια 

(workshops) που στο σύνολό τους συγκροτούν ένα 

πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Κάθε τμήμα αποτελείται από περίπου 20 άτομα. Κάθε 

εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα πλήρες 

θεματικό πεδίο και να αποκτήσει Πιστοποιητικό Επι

μόρφωσης. Η απόκτηση του πιστοποιητικού παρέχεται 

εφόσον ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει την παρακο

λούθηση συγκεκριμένου θεματικού πεδίου και συμ

μετάσχει σε διάφορες δραστηριότητες κατά τη διαδι

κασία των μαθημάτων, όπως εκπόνηση ατομικών ή/και 

ομαδικών εργασιών-παρουσιάσεων ή/και συμπλήρωση 

ενός σύντομου τεστ αξιολόγησης κ.λπ. Οι διδάσκοντες 

είναι μέλη ΔΕΠ, διδάκτορες, καθώς και διακεκριμένοι 

επιστήμονες και διαπρεπείς προσωπικότητες από τον 

χώρο των τεχνών και του πολιτισμού. 

Τα προγράμματα είναι δωρεάν και τα μαθήματα πραγ

ματοποιούνται σε χώρους με πλήρη υλικοτεχνικό εξο

πλισμό. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 πραγματοποι

ήθηκαν πέντε (5) εκπαιδευτικοί κύκλοι με την συμμετοχή 

1.484 συμμετεχόντων. 
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Θοδωρής Προδρομίδης, Προς την Τράπεζα του Μέλλοντος, 2013 



Η ελληνική σκέψη σε διάλογο: 

Προγράμματα Βιωματικής 

Μάθησης 

Η δράση αυτή επικεντρώνεται στην εκπαί

δευση και τη διά βίου μάθηση ανθρώπων 

κάθε ηλικίας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα 

βιωματικών δραστηριοτήτων. Στοχεύει στη 

διάνοιξη νέων δρόμων σκέψης και στοχα

σμού σε ζητήματα παγκόσμιου και διαχρο

νικού ενδιαφέροντος, με επίκεντρο τον ελ

ληνικό τρόπο σκέψης. Κορυφαίοι στοχαστές, 

ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, καλλιτέχνες και 

διανοούμενοι από όλο τον κόσμο συμμε

τέχουν σε δημόσιες συζητήσεις, εκπαιδευ

τικά προγράμματα, εργαστήρια και στο-

χευμένα προγράμματα βιωματικής μάθησης 

με άξονα τον ελληνισμό, την Πολιτεία και 

τον Πολίτη. 

Τα προγράμματα βιωματικής μάθησης συ

νίστανται στις παρακάτω δράσεις: 43 



Λέξεις και Σκέψεις: Πρόκειται για δημόσιες συζητήσεις με τη συμμετοχή κοινού, διαλέξεις και 

ανοιχτές ομιλίες από καταξιωμένους επιστήμονες, διανοούμενους, πρόσωπα κλειδιά στο 

διεθνές φιλοσοφικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Τα θέματα είναι πάντα επίκαιρα, αφορούν 

ζητήματα της κοινωνίας και της εποχής και διερευνούνται μέσα από πολύπλευρες προσεγγίσεις, 

προτείνοντας νέους τρόπους σκέψης και προβληματισμού. Κατά τη διάρκεια της τριετίας 

2012-2014 πραγματοποιήθηκαν 12 Λέξεις και Σκέψεις, τις οποίες παρακολούθησαν περίπου 

2.000 άτομα. 
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Εικαστικοί διάλογοι: Στο πλαίσιο αυτής της δράσης εικαστικοί καλλιτέχνες, χρησιμοποιώντας 

σύγχρονα μέσα έκφρασης (προβολές βίντεο, ηλεκτρονικών εικόνων ή φωτογραφιών, ηχητικές 

εγκαταστάσεις, animation, διαδραστικά έργα κ.λπ.), αποπειρώνται να μεταγράψουν σε εικόνα τις 

προβληματικές που εγείρει ο επιστημονικός λόγος και να απαντήσουν ο καθένας με τον τρόπο 

του στα ζητήματα που προκύπτουν από τη διερεύνηση και την επανεξέταση της πολιτισμικής πα

ρακαταθήκης της αρχαίας Ελλάδας στη σύγχρονη κοινωνία. Τα videoart έργα αξιοποίησαν ειδικά 

τις νέες τεχνολογίες και τα πολυμέσα και παρουσιάστηκαν ως installations στο αρχαιολογικό 

πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Οι επισκέπτες περπατώντας στο χώρο, ήρθαν αναπάντεχα σε 

επαφή με αυτά. Ο σκοπός της πρωτοβουλίας είναι διττός: αφενός η τυχαία, απρόσμενη συνάντηση 

του αθηναϊκού κοινού με τα έργα, η οποία αποβλέπει στο ξάφνιασμα, στο κέντρισμα του ενδιαφέ

ροντος και στη δημιουργία μιας δημόσιας συζήτησης γύρω από αυτά και αφετέρου η δημιουργία 

ενός πρωτοποριακού περιβάλλοντος για εκπαιδευτικές δράσεις που διερευνούν τη σύνδεση 

τέχνης και φιλοσοφικής σκέψης μέσα από τα σύγχρονα εικαστικά ιδιώματα. 

Το 2012 στήθηκε μια ομαδική έκθεση δέκα ψηφιακών έργων με αφετηρία δύο επίκαιρους 

για την εποχή θεματικούς άξονες: αφενός την οικονομική, πολιτική και πολιτειακή κρίση ως 

πρόκληση για τη δημοκρατία και την τέχνη και αφετέρου τους κοινωνικούς παράγοντες, 

όπως η ανεργία, ο κίνδυνος της πτώχευσης, η μετανάστευση κ.λπ. ως εφαλτήριο εικαστικής 

δράσης - αντίδρασης. 

Το 2013 οι Εικαστικοί Διάλογοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη διαχρονικότητα της 

ελληνικής σκέψης. Τα δέκα έργα σύγχρονων Ελλήνων και ξένων εικαστικών πραγματεύθηκαν 

την παρουσία της αρχαίας ελληνικής σκέψης στην ποίηση του Καβάφη. 

Συνολικά, υπολογίζεται ότι περίπου 1.300 άτομα επισκέφθηκαν τις δύο αυτές εκθέσεις. 45 
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Κατερίνα Αθανασοπούλου, Αποδημία, 2012 
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Εργαστήρια/Workshops: Τα εργαστήρια έχουν ως στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων 

με έννοιες της ελληνικής σκέψης και της ελληνικής φιλοσοφίας, με τρόπο που να σχετίζεται με 

τα σύγχρονα ρεύματα της διανόησης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τα εργαστήρια οργα

νώνονται στην Αθήνα σε δομημένες ανοικτές συζητήσεις/διαλόγους μεταξύ κοινού και 

εισηγητών και διερευνούν τις νέες τάσεις της επιστήμης, των τεχνών και της δημιουργίας σε 

ελληνικό και διεθνές επίπεδο. 

Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2012- 2014 πραγματοποιήθηκαν 6 Εργαστήρια/Workshops, στα 

οποία συμμετείχαν περίπου 800 άτομα. 
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Παράλληλες δραστηριότητες: αποτελούν μια σειρά δράσεων δια βίου εκπαίδευσης που 

απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν 

ως στόχο την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω της βιωματικής μάθησης 

για την καλλιέργεια πολιτιστικής συνείδησης, τη δημιουργική απασχόληση των μαθητών στις 

σχολικές τάξεις, την προσέγγιση της μάθησης ως διαδικασίας και της γνώσης μέσα από την 

εμπειρία καθώς και την αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών στο σχολικό περιβάλλον. 
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Με τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού και γυμνασίου και τους εκπαιδευτές του προγράμματος, 

οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν ζωντανά πώς να εκπαιδεύουν τους μαθητές τους σε θέματα 

κοινωνίας και επιστήμης μέσα από τους τομείς της Τέχνης και του Πολιτισμού. 

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε τρεις διαφορετικούς χώρους: εντός των σχολείων με σεμινάρια 

και προετοιμασία των εμπλεκομένων για τις δράσεις/αντι-δράσεις που θα ακολουθήσουν σε 

κάθε ενότητα, εντός της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι παρακολουθούν 

ένα συγκεκριμένο δρώμενο και εντρυφούν στα «μυστικά» του (πώς λειτουργεί μία ορχήστρα, 

οι μουσικοί, τα όργανα, πώς ανεβαίνει μια παράσταση χορού ή ένα θεατρικό έργο, κτλ.), σε 

χώρους πολιτισμού, όπως το Μουσείο Ακρόπολης, η Ακαδημία Πλάτωνα, κ.ά., όπου όλοι οι εμ

πλεκόμενοι συγκεντρώνουν με την καθοδήγηση των ειδικών στοιχεία και πληροφορίες με τις 

οποίες θα εργασθούν ομαδικά και θα εκπαιδευτούν μέσα σε ένα δημιουργικό εργαστήριο έκ

φρασης και αποτελέσματος. Οι δράσεις αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες 

δράσεις των Προγραμμάτων Βιωματικής Μάθησης. 

Κατά τα δύο σχολικά έτη υλοποίησης του προγράμματος είχαν τη δυνατότητα να επιμορφωθούν 

40 εκπαιδευτικοί από 6 σχολικά συγκροτήματα στην περιοχή της Αττικής (52ο Γυμνάσιο 

Αθηνών, Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών, 9ο Γυμνάσιο Αχαρνών, 22ο Δημοτικό 

Σχολείο Αθηνών, 13ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, 93ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών) στις θεματικές 

ενότητες «Ταξίδι», και «Σύνθεση» (σχολικό έτος 2013-2014) και «Προσωπική και Συλλογική 

Μνήμη» (σχολικό έτος 2012-2013) 
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4 Πλοηγός Φιλοσοφίας 

Ο «Πλοηγός της Φιλοσοφίας» είναι ένα μαθησιακό και εκπαιδευτικό εργαλείο, που απευθύνεται 

στο ευρύ κοινό και ενσωματώνει περιεχόμενο για σημαντικό αριθμό σημείων ενδιαφέροντος 

της πόλης των Αθηνών με έμφαση στην «άγνωστη» Ακαδημία Πλάτωνος και την περιοχή της. 

Αποτελείται από δύο σκέλη: α) εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και tablets, β) ψηφιακή εγκυ

κλοπαίδεια στο διαδίκτυο. 

Η Ακαδημία Πλάτωνος συνιστά ένα διπλό τοπόσημο: γεωγραφικό και φαντασιακό. Οι δύο 

αυτές διαστάσεις διασταυρώνονται στη σημερινή γεωγραφία της πόλης και συγκροτούν τις 

ακόλουθες ενότητες στον Πλοηγό: 

Την ενότητα της συνοικίας της Ακαδημίας Πλάτωνος, η οποία περιλαμβάνει μνημεία και 

σημεία ενδιαφέροντος (αρχαιολογικά κατάλοιπα, τοπωνύμια, οδωνυμικά, μνήμες ανθρώπων). 

Τα στοιχεία αυτά σχετίζονται άμεσα με την Ακαδημία και τον λόφο του Ιππείου Κολωνού και 

αναδύονται με πυκνότητα, μετασχηματισμένα από τη ροή της ιστορίας. 

Την ενότητα της ευρύτερης περιοχής, η οποία περιλαμβάνει τη σύνδεση της Ακαδημίας με το 

ιστορικό κέντρο της Αθήνας (Αρχαία Αγορά-Δίπυλον-Κεραμεικός-Δημόσιον Σήμα), δηλαδή 

την οργανική ενότητα της περιοχής εντός της οποίας λειτούργησαν το Γυμνάσιο της Ακαδημίας 

(για την αθλητική εκπαιδευση των Αθηναίων εφήβων) και η φιλοσοφική σχολή του Πλάτωνα 

(για την πνευματική αγωγή των νέων). 

Τις φαντασιακές ενότητες της φιλοσοφίας, οι οποίες ανακαλούνται από την ύπαρξη της 

Ακαδημίας και αποτυπώνονται στη γεωγραφία της σημερινής πόλης: οι φιλόσοφοι της 



αρχαιότητας και οι χώροι δράσης τους, μνήμες και μύθοι, εικόνες που αναδύονται σε 

αλλεπάλληλα επίπεδα, τα οποία διαπερνούν οριζόντια τη γεωγραφία της πόλης. 

Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνονται δέκα πολιτιστικές διαδρομές, οι οποίες παροτρύνουν τους 

κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας να περιηγηθούν στα σημαντικότερα τοπόσημα, που 

σχετίζονται με τη φιλοσοφία, την εκπαίδευση και την τέχνη (π.χ. η οικία του νεοπλατωνικού φι

λοσόφου Πρόκλου). Οι δέκα διαδρομές που αποτελούνται από 91 σημεία συντείνουν στην 

ανακάλυψη της σύγχρονης πόλης με τρόπο βιωματικό, έχοντας ως αφετηρία το Λύκειον (το 

άλλο μεγάλο Γυμνάσιο της Αθήνας και κατοπινή έδρα της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτέλη) 

και κατάληξη την Ακαδημία Πλάτωνος. 

Για τις διαδρομές αυτές υπάρχει ψηφιακός χάρτης και τα σημεία ενδιαφέροντος συνοδεύονται 

από λήμματα μικρής έκτασης (έως 80 λέξεις) για την εφαρμογή και μεγάλης έκτασης (έως 800 

λέξεις) για το διαδίκτυο. Τα λήμματα της εφαρμογής είναι μεταφρασμένα και ηχογραφημένα 

σε 8 γλώσσες και τεκμηριώνονται φωτογραφικά. 
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5 Εκπαιδευτικό Μουσείο 

Στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος δημιουργείται ένα νέο εκπαιδευτικό, διαδραστικό πο-

λυμεσικό μουσείο, ανοιχτό στο κοινό. Στόχο του μουσείου αποτελεί η ανάδειξη των ιστορικών 

και αρχαιολογικών στοιχείων της Ακαδημίας και η προσέγγιση του χώρου της φιλοσοφίας και 

των ιδεών με τη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών. 

Το Εκπαιδευτικό Μουσείο θα εγκατασταθεί σε ένα νέο κτίριο στην Ακαδημία Πλάτωνος και θα 

περιλαμβάνει σειρά φυσικών εκθεμάτων και πολεμεσικών εφαρμογών με ποικίλες θεματικές 

ενότητες. Μέσω πολλαπλών επιπέδων πληροφορίας αποτελούμενης από κείμενα, πολυμεσικό 

υλικό και εικόνες, ο επισκέπτης θα περιηγείται τόσο στον χώρο (Ακαδημία Πλάτωνος και 

ευρύτερη περιοχή) όσο και στον «κόσμο των ιδεών». Η παρουσίαση στοχεύει, πέρα από την 

ανάδειξη της περιοχής και του πλατωνισμού, στη δημιουργία ερεθισμάτων για συζήτηση 

εντός και εκτός του χώρου. Οι παρουσιάσεις θα είναι δίγλωσσες. 

Η έκθεση είναι ένα ταξίδι στον χρόνο. Ξεκινάει από τη σημερινή αθηναϊκή γειτονιά της 

Ακαδημίας Πλάτωνος. Σε μία διαδρομή, στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, ο χρόνος κυλάει 

προς τα πίσω και οι επισκέπτες βλέπουν τα στάδια της αποκάλυψης και της ανακάλυψης του 

αρχαιολογικού χώρου. Προετοιμάζονται για τη «γνωριμία» με τον Πλάτωνα. 

Στην πρώτη αίθουσα του Μουσείου γνωρίζουν τον Πλάτωνα ως ιστορικό πρόσωπο που 

έδρασε στην Αθήνα του 4ου π.Χ. αι., ενώ ταυτοχρόνως γνωρίζουν τον αρχαιολογικό χώρο της 

Ακαδημίας Πλάτωνος ως τον τόπο που έδρασε ο Πλάτωνας. 

Η δεύτερη αίθουσα αφιερώνεται στο έργο και τις μεθόδους του Πλάτωνα. 



Στην τρίτη αίθουσα, οι επισκέπτες βλέπουν τους τρόπους που η μορφή και το έργο του 

Πλάτωνα ταξίδεψε μέσα στον χρόνο, ξεκινώντας από τους άμεσους συνεχιστές της Ακαδημίας 

και φτάνοντας στο σήμερα. 

Η έκθεση καταλήγει στο 2014 με την έξοδο στη σημερινή γειτονιά. Τι σημαίνει άραγε να ζει 

κανείς σήμερα στη «γειτονιά του Πλάτωνα»; 57 



6 Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας σε ζητήματα κοινωνικής 

οικονομίας, αναπτυξιακής αξιοποίησης του πολιτισμού και του αστικού 

περιβάλλοντος 

Η δράση αυτή απευθύνεται σε υποψήφιους επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους επαγ

γελματίες, δραστηριοποιούμενους επιχειρηματίες, εργαζόμενους και ανέργους και έχει ως 

στόχο να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα αυτών των ομάδων με έμφαση στους τομείς 

της αγοράς που αφορούν την κοινωνική οικονομία και την αναπτυξιακή αξιοποίηση του 

πολιτισμού και του αστικού περιβάλλοντος. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουργηθεί το Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης (ΚΕΥ), το 

οποίο εδρεύει σε χώρο που παραχωρεί η Περιφέρεια Αττικής, στις κτιριακές εγκαταστάσεις 

της Θερμοκοιτίδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Αττικής που βρίσκεται 

επί της Ιεράς Οδού 84. Το Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης (ΚΕΥ) λειτουργεί ως σημείο 

επαφής με υποψήφιους νέους ή ήδη δραστηριοποιημένους επιχειρηματίες. Μέσω του 

Κέντρου παρέχονται πληροφορίες και εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες υπο

στήριξης. 

Τα μέλη του ΚΕΥ που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ενδιαφερόμενους από τον 

χώρο του Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης (ΚΕΥ), διεκπεραιώνουν σειρά επαφών με 

όλους τους ενδιαφερομένους, προκειμένου να αποτυπώσουν το προφίλ κάθε ενδιαφερομένου, 

την επιχειρηματική ιδέα καθώς και τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς υλοποίησης 

της ιδέας. 
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Η υποστήριξη αυτού του είδους επιδιώκει: 

• την εξοικείωση των ενδιαφερομένων με το έργο του ΚΕΥ και την ανάπτυξη προσωπικών 

επαφών με τους συμβούλους του, 

• την παροχή εξατομικευμένων σχημάτων υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους, 

• την τροφοδότηση των προγραμματισθέντων εκδηλώσεων (ημερίδων, σεμιναρίων, 

workshops) της δράσης με κατάλληλη ομαδοποίηση των συμμετεχόντων, 

• την καταγραφή της πορείας υποστήριξης (follow-up) όλων των περιπτώσεων για την 

αξιολόγηση της δράσης, 

• τη βελτίωση της στόχευσης και του περιεχομένου των μεταγενέστερων εκδηλώσεων 

ώστε να ικανοποιούν πληρέστερα τους σκοπούς τους, 

• την τήρηση/αρχειοθέτηση δεδομένων προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω της 

διαδικασίας αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων (lessons learned). 

Συνολικά, το Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης αποσκοπεί να καλύψει παρεμβάσεις 

στους άξονες: 1) ενημέρωση - πληροφόρηση, 2) υποστήριξη - συμβουλευτική - mentoring, 

και 3) δικτύωση, οι οποίοι αποτελούν 3 από τους βασικούς άξονες παρέμβασης των 

δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 

Επιπλέον, σημαντικός είναι ο χώρος που εδρεύει το κέντρο και ο οποίος γειτνιάζει με την 

Ακαδημία Πλάτωνος, ώστε να διαφαίνεται η σύνδεση της επιχειρηματικής κουλτούρας με 

την πολιτιστική διάσταση της οικονομικής ανάπτυξης. 
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Στην ευρύτερη προσπάθεια ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας η συγκεκριμένη δράση θα 

υποστηριχτεί με τη: 

1) διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και έμπνευσης για την επιχειρηματικότητα που 

αφορούν ενδεικτικά σε: 

• σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας: πράσινη επιχειρηματικότητα, κοινωνική επιχει

ρηματικότητα, πολιτιστική επιχειρηματικότητα κ.λπ., οι οποίες συνδέονται σε μεγάλο 

βαθμό με την κοινωνική οικονομία, τον πολιτισμό και την αστική ανάπτυξη, 

• προβολή παραδειγμάτων (case studies) για την έμπνευση και ενθάρρυνση της νεολαίας 

να δημιουργήσει, 

• εισηγήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού με κατεύθυνση την αυτό-απασχόληση και 

την επιχειρηματικότητα ως εναλλακτικές διεξόδους στην αγορά εργασίας, 

• ανταλλαγή επιχειρηματικών ιδεών και συζήτηση, 

• εισηγήσεις για την απενοχοποίηση της επιχειρηματικότητας και την καλλιέργεια επιχειρη

ματικής κουλτούρας. 

2) διοργάνωση προγραμμάτων (θεματικών σεμιναρίων) επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Πρό

κειται για τη διοργάνωση 25 ωρών στοχευμένων θεματικών σεμιναρίων που θα πραγμα

τεύονται: 

•τη σημασία και αξία του επιχειρηματικού σχεδίου ως εργαλείου ανάπτυξης και χρηματοδότη

σης, 

• τα διακριτά στάδια δημιουργίας ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού σχεδίου, 



•τη μελέτη καλών πρακτικών (best practices) και συχνών επιχειρηματικών λαθών (common 

business mistakes), 

• τις σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας: πράσινη επιχειρηματικότητα, κοινωνική επι

χειρηματικότητα, πολιτιστική επιχειρηματικότητα κ.λπ., οι οποίες συνδέονται σε μεγάλο 

βαθμό με την κοινωνική οικονομία, τον πολιτισμό και την αστική ανάπτυξη, 

• την καινοτομία στις υπηρεσίες, 

• την καινοτομία μέσω αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, 

• την επιχειρηματικότητα ομάδων (γυναικεία, νεανική), 

• τις τάσεις επιχειρηματικότητας. 

3) διοργάνωση εργαστηρίων (workshops) ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, που θα 

επικεντρώνουν σε: 

• αναγνώριση ευκαιριών • συνεργασία 

(opportunity recognition) (co-operation, partnership) 

• αυτοπεποίθηση (self - esteem) • οργάνωση και διοίκηση 

• ανάληψη κινδύνου (risk taking) • παρουσίαση (pitch) 

• πρωτοβουλία (initiative) • διαπραγμάτευση (negotiation) 
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