ΤΟ ΛΑΪΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΣΗΜΕΡΑ
Κατά τήν τρέχουσαν Δ΄ ἱστορικήν περίοδόν της ἡ Ἑταιρεία τῶν
Φίλων τοῦ Λαοῦ, ἐκ παραλλήλου πρός τούς ἀρχικούς Τομεῖς
δραστηριότητός της, δηλ. τό ΛΑΪΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ, τήν ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ καί τάς ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ἐπεξετάθη καί εἰς τούς ἑξῆς μείζο-νος
σπουδαιότητος Τομεῖς : τό ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ, τά ΕΙΔΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ: α)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ, β) ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ, γ) ΜΟΝΟΦΥΛΛΩΝ, δ) ΑΥΤΟΓΡΑΦΩΝ, ἡ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, αἱ ΜΟΥΣΕΙΑΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ, τό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ
ΧΑΡΤΟΥ “ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ” τό ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ “ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ” τό ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ.
Κ ο ρ υ φ α ί α τῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἑταιρείας παρα-μένει
συνεχῶς τό ΛΑΪΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ, εἰσερχόμενον ἤδη εἰς τό 155ον
ἀκαδημαϊκόν ἔτος του. Προκειμένου δέ τοῦτο νά ἀνταποκριθῇ εἰς τά
αἰτήματα τῶν καιρῶν, ἀνελήφθη, κατά τήν ἀρξαμένην τό 1991 Γ΄
περιόδόν του, ριζική ἀναμόρφωσις καί ἐμπλουτισμός αὐτοῦ, ὥστε
πλέον, μετά τήν ἐκ βάθρων ἀναδιοργάνωσίν του, ὁ κατηξιωμένος
ὑπεραιωνόβιος θεσμός νά εἶναι εἰς θέσιν νά καλύπτῃ τάς ηὐξημένας
ἀνάγκας καί ἀπαιτήσεις τῆς συγχρόνου κοινωνίας. Χαρακτηριστικά
τοῦ συγχρόνου ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ εἶναι ὁ πολύ διηυρυ-μένος
κύκλος τῶν ἐθελοντικῶς, χωρίς τήν παραμικράν ἀποζη-μίωσιν,
Διδασκόντων του, μεταξύ τῶν ὁποίων ἱκανός ἀριθμός Ἀκαδημαϊκῶν,
Καθηγητῶν τῶν Πανεπιστημίων καί τοῦ Πολυ-τεχνείου, Ἐρευνητῶν,
Λογίων, Εἰδικῶν Ἐπιστημόνων κ.ἄ., ὁ ἀριθμός τῶν ὁποίων ἔφθασεν
κατά τό λῆξαν ἀκαδημ. ἔτος τούς 126. Τό ἐξαιρετικῶς
ἐμπλουτισμένον πρόγραμμα, προσφέρει καθημερινῶς, ἀντί τῆς μιᾶς
μόνης Διαλέξεως, πολλαπλάς εὐκαιρίας. Ταύτας παρέχουν οἱ
διάφοροι Κύκλοι Σπουδῶν, μέ τά ἀναλόγως τῆς συγγενείας των
ἐντασσόμενα εἰς αὐτούς ποικίλα Σεμινάρια (καθ' ἑβδομάδα ἤ
15θήμερον 2ωρα μαθήματα ἐπί τοῦ αὐτοῦ θέματος ἀνά ἑξάμηνον, μέ
δυνατότητα συζητήσεως ἐπί ὑποβαλλομένων ἐρωτημάτων ἐκ μέρους τῶν
Σπουδαστῶν), τά Ἐργαστήρια (ὅπου ἡ θεωρία συνδυάζει τήν ἐφαρμογήν
της ἐκ μέρους τῶν Σπουδαστῶν), οἱ Διαλέξεις, ἐνίοτε δέ τά

Ἀφιερώματα, αἱ Ἡμερίδες, καί αἱ δημόσιαι Ἐπιστημονικαί
Συζητήσεις ἐπικαίρων προβλημάτων. Σημειωτέον ὅτι εἰς τό
εὐρύτερον κοινόν οὐδέποτε ἔπαυσαν νά προσφέρονται αἱ Διαλέξεις,
ἐκ μέρους ἐγκρίτων προσωπικοτήτων ἀπό τόν χῶρον τῆς Ἐπιστήμης,
τῶν Γραμμάτων καί τῆς Τέχνης κλπ. Περαιτέρω ἄξιος ἰδιαιτέρας
μνείας εἶναι ὁ μεγάλος πλοῦτος τῶν καθ’ ἑξάμηνον διδασκομένων
ἐπιστημονικῶν πεδίων. Ἔτσι κατά τό λῆξαν ἀκαδ. ἔτος τά Σεμινάρια
ἀνῆλθον εἰς 44 διά τό α΄ ἑξάμ. καί 41 διά τό β΄ ἑξάμ., τά δέ

ἀποτελοῦντα ἰδιαιτέρας ὁμάδας Ἐργαστήρια ἦσαν ἀντι-στοίχως 2 καί
2 ἐνῶ οἱ Διαλέξεις ἔφθασαν τίς 24 καί τίς 23. Ἐντυπωσιασιακή εἶναι ἡ
ἀνταπόκρισις τοῦ φιλομαθοῦς κοινοῦ, ὅπως ἐμφαίνει καί ἡ
ἐκρηκτική αὔξησις τοῦ ἀριθμοῦ Σπουδαστῶν, οἱ ὁποῖοι κατ’ ἔτος
κυμαίνονται μεταξύ 1300-1500. Ἐξ αὐτῶν σημαντικός ἀριθμός εἶναι
Πτυχιοῦχοι ΑΕΙ ἤ καί Διδά-κτορες. Σημειωτέον ὅτι τά κίνητρα εἶναι ἡ
φιλομάθεια, ἡ ἔμφυτος εἰς τόν Ἕλληνα ἀγάπη διά τήν γνῶσιν καί τήν
διά βίου Παιδείαν, ἡ ὁποία προσφέρεται ἐντελῶς δ ω ρ ε ά ν .
Ἠθικῶς καί ὄχι ὡς ἐξασφάλισις τυπικοῦ προσόντος,
ἐπιστέφεται ἡ ἀνελλιπής συμμετοχή εἰς Σεμινάριον ἤ Ἐργαστή-ριον
μέ τήν χορήγησιν, κατόπιν αἰτήσεώς τοῦ ἐνδιαφερομένου,
Β ε β α ι ω τ ι κ ο ῦ ἀνελλιποῦς συμμετοχῆς. Πρέπει δέ νά
ἐπισημανθῇ ὅτι κατά τό λῆξαν ἀκαδημ. ἔτος (2018-2019) οἱ
δικαιούμενοι ἔφθασαν τούς 1.400.
Ἕδρα τοῦ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ παραμένει ἀπό τοῦ
προπαρελθόντος αἰῶνος ἡ ἐπί τῆς ὁδοῦ Εὐριπίδου 12 ἱστορική ἕδρα
τῆς Ἑταιρείας. Ἐξ ἄλλου προκειμένου νά καλυφθοῦν, προ-σωρινῶς
βεβαίως καί ἐκ τῶν ἐνόντων, αἱ ἀνάγκαι του εἰς χώρους τοῦ
παρεχωρήθησαν διά τήν λειτουργίαν του ὁ 4ος ὄροφος, ὅπου,
δαπάναις τοῦ ἀοιδίμου Μεγάλου Εὐεργέτου Καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Ἀν. Νιαβῆ (βλπ. εἰδικόν Ἀφιέρωμα εἰς μνήμην του εἰς τό
13ον τεῦχος προγράμματος τοῦ Λ.Π. 1997-1998) διεμορφώθησαν 2
μεγάλαι καί 1 μικρά αἴθουσα διδασκαλίας, ὡς ἐπίσης καί 2 χῶροι
γραφείων. Ἐπίσης ὁ διασκευασθείς εἰς Ἀμφιθέατρον (Κωνστ.Π.
Δηλιγιάννη) 100 ἀτόμων ἐξώστης (2ος ὄροφος) τῆς Αἰθούσης Μεγάλων
Εὐεργετῶν-Εὐεργετῶν (Αἰθούσης Τελετῶν) καί αὐτή ἡ Αἴθουσα
Μεγάλων Εὐεργετῶν-Εὐεργετῶν (1ος ὄροφος).
Τοῦ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ προΐσταται, ἀκαδημαϊ-κῶς ὁ ἐπί
θητείᾳ Ἔ φ ο ρ ο ς , πλαισιούμενος ἀπό τό Ἀ κ α δ η - μ α ϊ κ ό ν
Συμβούλιον.
Τό ΛΑΪΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ
διά μέσου τριῶν αἰώνων (ἀπό τοῦ 1865, ὅτε ἱδρύθη), συνεχίζει τήν
ἀθόρυβον, ὄντως διακριτικήν, εὐεργετικήν δέ διά τούς ἐκλεκτούς
φιλομαθεῖς παιδευτικήν δραστηριότητά του. Ἀγωνίζεται χωρίς τήν
παραμικράν κρατικήν ἤ ἐκ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος ἐνίσχυσιν.
Παραμένει πάντοτε ὡς ἰδιωτική πρωτο-βουλία, ἀπεκδεχόμενον τήν
Θείαν ἀρωγήν καί τήν συμπαράστα-σιν ἐκείνων, ὅσοι ἐνστερνίζονται
τάς ἀξίας του, ἐκτιμοῦν καί ἀξι-ολογοῦν ὡς κοινωφελῆ ἅμα καί
ἐθνωφελῆ τήν διακονίαν του καί ἀποφασίζουν νά συνδράμουν καί ἐξ
αὐτοῦ τοῦ ὑστερήματός των.

