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6ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (2020-2021):1821-2021 
«Από τον Αγώνα για Ανεξαρτησία στην καλλιέργεια της γνώσης. 

Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας στο νεοσύστατο κράτος» 
Προτεινόμενα τεκμήρια του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ  

για τη δημιουργία εκθέματος 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συλλογή τεκμηρίων  
για τη δημιουργία εκθέματος   

 

 

 

 

 

 

 

 

1η 



 

 

ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΌΘΩΝΟΣ  & 

 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 

 3η Μαΐου 1837: Έναρξη λειτουργίας | Επίσημοι Λόγοι από τον 
Πρύτανη και τους Σχολάρχες (Κοσμήτορες) των Σχολών. 

Ο Λόγος του πρώτου Πρύτανη Κωνσταντίνου Σχινά 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Ελληνικόν πανδιδακτήριον, Βασιλεύ, καθιδρυµένον εις τας 
παρά Σου εκ νέου ανεγερθείσας περικλεείς Αθήνας, και κείµενον 
µεταξύ της Εσπέρας και της Έω, είναι προωρισµένον να λαµβάνη 
αφ’ ενός µέρους τα σπέρµατα της σοφίας, και αφού τα αναπτύξη 

εν εαυτώ ιδίαν τινα και γόνιµον ανάπτυξιν, να τα µεταδίδη εις την 
γείτονα Έω νεαρά και καρποφόρα  

Σχινάς 1837, 3-4 στο Δημαράς Κ. Θ. 1987, Εν Αθήναις, ΕΚΠΑ. 
http://www.archive.uoa.gr/ereynes-gia-thn-istoria-toy-panepisthmioy-

a8hnon/bibliografia.html). 

 

http://www.archive.uoa.gr/ereynes-gia-thn-istoria-toy-panepisthmioy-a8hnon/bibliografia.html
http://www.archive.uoa.gr/ereynes-gia-thn-istoria-toy-panepisthmioy-a8hnon/bibliografia.html


 

 

 6η Μαΐου 1837: Δημοσίευμα εφημερίδας Ο ΣΩΤΗΡ 

 

(Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων/Εφημερίδες: http://srv-

web1.parliament.gr/library.asp?item=47445 ) 

http://srv-web1.parliament.gr/library.asp?item=47445
http://srv-web1.parliament.gr/library.asp?item=47445


 

 

 

 

     

 

Έγινε, τέλος πάντων, την 3ην Μαΐου και η Εγκαθίδρυσις του 
Ελληνικού Πανεπιστημίου Όθωνος. […] Περί την 11ην ώραν ο 

Βασιλεύς έφιππος έφθασεν εις το κατάστημα του 
Πανεπιστημίου, όπου παρευρίσκετο το διπλωματικόν σώμα, το 
Συμβούλιον και οι Γραμματείς της Επικρατείας, η Ιερά Σύνοδος 
και πλήθος υπαλλήλων και άλλων πολιτών διαφόρων τάξεων 

και αμέσως ο επίσκοπος της Αττικής, ενδεδυμένος την 
αρχιερατικήν στολήν, άρχισε να ψάλλη το «Ευλογητός ει 

Χριστέ, ο Θεός ημών, ο πάνσοφος τους αλιείς αναδείξας» (εφ. 
Σωτήρ, 6 Μαΐου 1837). 



 
 

 Πρώτο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων (Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου 1837- Προγράμματα 
Διδασκαλίας, Φ.1) 

 



 
 

 

 Τεκμήρια από την ανέγερση του Κεντρικού 
Κτηρίου | Προπύλαια 

 

 

 

 

 

Το ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΝ για την τελετή θεμελίωσης του 
κεντρικού κτηρίου του Οθώνειου Πανεπιστημίου  

2 Ιουλίου 1839 

 (Πηγή: Συλλογές του Μουσείου Ιστορίας ΕΚΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ίδρυση ενός πανεπιστημιακού 
ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης 
στην πρωτεύουσα του 
νεοσύστατου ελληνικού κράτους 
ξεκίνησε ως όραμα του Ιωάννη 
Καποδίστρια χωρίς όμως να είναι 
στις άμεσες προτεραιότητές του 
και υλοποιήθηκε από τον βασιλιά 
Όθωνα. Έτσι στις 3 Μαΐου του 
1837, στην κατοικία του 
αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη, 
επί της οδού Θόλου, στη 
βορειοανατολική πλευρά της 
Ακρόπολης, πρωτοστεγάστηκε το 
«Oθώνειο Πανεπιστήμιο», 
σύμφωνα με το αρχικό του όνομα. 
Καθώς ούτε η θέση, ούτε η 
χωρητικότητα του κτηρίου ήταν 
ικανή να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες του νέου Πανεπιστημίου, 

κρίθηκε αναγκαία η οικοδόμηση 
άλλου κτηρίου που όμως λόγω 
της αδυναμίας του δημοσίου 
ταμείου να καλύψει μια τέτοια 
δαπάνη, με πρωτοβουλία του 
δεύτερου Πρύτανη Γεωργίου Α. 
Ράλλη, στις 26 Ιανουαρίου 1839, 

συγκροτήθηκε επιτροπή για τη 
συλλογή συνδρομών «προς 
ανέγερσιν ελληνικού 
πανεπιστημίου». Τρείς κορυφαίες 
μορφές του Αγώνα της 
Ανεξαρτησίας, ο Γεώργιος 
Κουντουριώτης, ο Ανδρέας 
Ζαΐμης και ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης, ο 
Ανακτοσύμβουλος Αύγουστος-

Κρίστιαν Μπράντις και οι 
καθηγητές Κωσταντίνος Σχινάς, 
Γεώργιος Ράλλης, Θεόδωρος 
Ράλλης, Νεόφυτος Βάμβας και 
Γεώργιος Γεννάδιος ορίστηκαν 
μέλη της επιτροπής αυτής. Οι 
συλλεγόμενες συνδρομές 
αποφασίστηκε να ανήκουν στο 
Πανεπιστήμιο που θα τις 
διαχειριζόταν. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι ήδη τις πρώτες μέρες της 
σύστασής της, συγκεκριμένα την 
8η Φεβρουαρίου είχε 
συγκεντρώσει τα ποσό των 14.780 
δρχ.   Με το Β.Δ. της 23 
Φεβρουαρίου 1839 έλαβε επίσημο 
χαρακτήρα η επιτροπή με την 
ονομασία: Η επί των συνδρομών 
προς ανέγερσιν ελληνικού 
πανεπιστημίου Επιτροπή. 

 



 

 Επιστολή της Επιτροπής Ανέγερσης του Κεντρικού Κτηρίου προς τον Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Αθηνών | 30 Ιουλίου 1842  
 

 
 (Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου 1837-1842, Φ. 661.1 – Κτήματα)   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Η φωτογραφία απεικονίζει την Αθήνα το 1859. 

        (Φωτογράφος: Gabriel de Rumine, στο Άλμπουμ: Αθήνα, η πόλη, οι   
άνθρωποι, τα γεγονότα, Φωτογραφικό Αρχείο του  

Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, σ. 618 ) 

Η επί των συνδρομών προς ανέγερσιν Ελληνικού Πανεπιστημίου  
Επιτροπή 

 

Πρός τον Πρύτανιν του Πανεπιστημίου Όθωνος 

 

Αποφασίσασα η επιτροπή δι΄ άλλου πλέον οικονομικού και σκοπίμου 
μέσου να φέρη εις πέρας την οικοδομουμένην  πλευράν του 
καταστήματος, παρακαλώ υμάς, Κύριε Πρύτανι, ίνα αναβάλητε επί του 
παρόντος μέχρι νεοτέρας αυτής κοινοποιήσεως την περί τη εθνική 
τραπέζη  είσπραξιν του δανείου των 30,000 δραχμών, περί του οποίου 
ανέφερα προς υμάς δια του εγγράφου της 19 του λήγοντος μηνός. 
 

Εν Αθήναις, 30 Ιουλίου 1842 

 

Ο Πρόεδρος 

Γεώργιος Κουντουριώτης 

Θ. Κολοκοτρώνης 

Γ. Ράλλης 

Θεόδωρος Ράλλης 

Ν. Βάμβας 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συλλογή τεκμηρίων 

     για τη δημιουργία εκθέματος   
 

 

 

 

 

 

 

 

2η 



 

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 

 Το Βασιλικό Διάταγμα ορισμού της ημερομηνίας εορτασμού της Εθνικής 
Επετείου  

 

 Βασιλικό Διάταγμα 980/15-3-1838 

 

 



 

 Πρόσκληση στη Δοξολογία για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1843 στη Μητρόπολη 
Αθηνών (Εκκλησία Αγίας Ειρήνης) παρουσία του βασιλιά  Όθωνα και της βασίλισσας 
Αμαλίας  
 

  
(Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου 1842-1847, Φ. 143.2)    

 

 

Η επί των Εκκλησιαστικών  

Δημοσίου Εκπαιδεύσεως 
Γραμματεία της Επικρατείας 
 

Πρός τον Πρύτανιν του Πανεπιστημίου Όθωνος 
 

Την προσεχή Πέμπτην 25 του παρόντος μηνός, ημέραν επέτειον της Εθνικής εορτής, ο 

Μεγαλειότατος Βασιλεύς ημών μετά της Α. Μ. της Βασιλίσσης θέλουν έλθει περί την 10 ώραν π. μ. 

δια να ακούσωσι την θείαν Δοξολογίαν εις τον ναόν της Αγίας Ειρήνης, όπου θέλουν παρευρεθή 

όλοι οι Στρατιωτικοί και Πολιτικοί υπάλληλοι. 
Ειδοποιείσθε περί τούτου, Κύριε Πρύτανι, δια να παρευρεθήτε εις τον ειρημένον ναόν κατ΄εκείνην 

την ημέραν και ώραν μετά των κυρίων Κοσμητόρων και των Καθηγητών του Πανεπιστημίου. 

Εν Αθήναις τη 23 Μαρτίου 1843 

 Ο Γραμματεύς 
 



 

 Πρόγραμμα εορτασμού 25ης Μαρτίου 1864 

 

 
 (Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου 1863-1864)   

 



 

 Οι Ανδριάντες στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου 

 

 

 

 

Το 1869, με αφορμή τον επερχόμενο εορτασμό των πενήντα χρόνων από την Επανάσταση του 1821, η 
Πρυτανεία παρήγγειλε δύο ανδριάντες, του Ρήγα Βελεστινλή (Φεραίου) και του Γρηγορίου του Ε΄, οι 
οποίοι τοποθετήθηκαν με δημόσιες τελετές στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η τοποθέτηση 
των δύο αγαλμάτων, σε αντικατάσταση των προβλεπόμενων αρχαίων θεοτήτων σηματοδοτούσε την 
ενσωμάτωση του Αγώνα στην επίσημη ελληνική ιστορία, που είχε πλέον και άλλο σημείο αναφοράς 
εκτός από την κλασική αρχαιότητα. 
Ο ανδριάντας του σπορέα της επανάστασης Ρήγα Βελεστινλή (Φεραίου) είναι έργο του γλύπτη Ι. 
Κόσσου. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 16 Ιουνίου του 1871.  
Η πόλη της Αθήνας είχε γιορτάσει την ίδια χρονιά την μετακομιδή των οστών του Πατριάρχη 
Γρηγορίου του Ε΄ από την Οδησσό με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Σε συνέχεια αυτών των γεγονότων την 

25
η
 Μαρτίου 1872 ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης μετά από πρόσκληση της Πρυτανείας 

προσφώνησε στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου  τον ανδριάντα του Πατριάρχη με ποίημα γραμμένο 
στη δημοτική γλώσσα. Η απαγγελία, προκάλεσε, σύμφωνα με τον Τύπο της εποχής δάκρυα συγκίνησης 
και έντονα συναισθήματα πατριωτισμού.  
Ο Πατριάρχης απεικονίζεται ως ποιμενάρχης με γιγάντιο παράστημα από τον γλύπτη Γεώργιο 
Φυτάλλη και ανάγεται σε σύμβολο εθνικό και θρησκευτικό.  

Λίγα χρόνια αργότερα στα 1875 το Πανεπιστήμιο τελεί τα αποκαλυπτήρια του τρίτου ανδριάντα με 
τιμώμενο πρόσωπο τον Αδαμάντιο Κοραή.  

Το 1930 με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την Επανάσταση προστέθηκε στο πάνθεον των 
ηρώων ο ανδριάντας του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας.  
 

Τέσσερις εμβληματικές προσωπικότητες με συχνά αντικρουόμενες απόψεις και ιδεώδη, 

προσωπικότητες που κάποτε συγκρούστηκαν μεταξύ τους, συνυπάρχουν μπροστά στα Προπύλαια 
συμβολίζοντας την Επανάσταση του 1821 και τον αγώνα για την ελευθερία. Οι ανδριάντες 
συγκροτώντας ένα μοναδικής καλλιτεχνικής και αισθητικής αξίας μνημειακό σύμπλεγμα γλυπτών 
τροφοδοτούν τη σκέψη σχετικά με τα ιδεώδη της Ελληνικής Επανάστασης, συμβολίζουν την 
εθνική ενότητα, αποτελούν διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. 

 

 

 



 

 

1| Ανδριάντας Ρήγα Φεραίου 

 
 

 

Καλλιτέχνης: Ιωάννης Κόσσος 
Υλικό: Μάρμαρο 

Ύψος 1,01 m X 0,86 m 
 

O Ρήγας οραματιστής της ελευθερίας σφίγγει 
το αριστερό χέρι στο στήθος του και έχει το δεξί 
χέρι σε έκταση, ενώ σπάει τις αλυσίδες της 

σκλαβιάς. 
 

Ο ανδριάντας του Ρήγα είναι ο πρώτος που 

στήθηκε στην Αθήνα μετά την ανακήρυξη της 

σε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Το συμφωνητικό που υπογράφθηκε από τον γλύπτη Ι. Κόσσο για την 
κατασκευή του ανδριάντα και προσδιορίζει τους όρους παράδοσης του έργου. 

 



 
 



 
 

 
(Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου, 1870-1871, Φ. 38.1) 

Εν Αθήναις κατά το χιλιοστό οκτακοσιοστό εξηκοστό ένατο έτος την δεκάτην τρίτην του μηνός Μαρτίου ημέρα της εβδομάδος 
Πέμπτην εν τω Πρυτανείω του Εθνικού Πανεπιστημίου, ένθα προσκληθείς μετέβην, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και 
κατοίκου Αθηνών Στεφάνου Κονδίλη και ενώπιον των κάτωθι εμφαινομένων και προϋπογεγραμμένων μαρτύρων πολιτών 
Ελλήνων γνωστών μοι και εις ουδεμίαν του Νόμου υπαγομένην εξαίρεσην, ενεφανίσθησαν αυτοπροσώπως αφ΄ενός ο Πρύτανις 
του Εθνικού Πανεπιστημίου κύριος Γεώργιος Α. Ράλλης και αφ΄ετέρου ο κύριος Ιωάννης Κόσσος γλύπτης, κάτοικοι αμφότεροι 
Αθηνών γνωστοί μου μη εξαιρετέοι και ζητήσαντες την σύνταξιν του παρόντος συμφωνητικού συμβολαίου εδήλωσαν και 
συνωμολόγησαν ότι συνεφώνησαν τα ακόλουθα. 1) Ο κύριος Ιωάννης Κόσσος απεδέχθη να κατασκευάση τον ανδριάντα του 
Ρήγα Φερραίου και ευθύνεται δια την εργασίαν ήν ανηδέχθη. 2) Τιμή συνεφωνήθη δια τον ανδριάντα τούτον δραχμαί τριάκοντα 
τέσσερις χιλιάδες αριθμ. 34.000. 3) Ο εργολήπτης υποχρεούται να κατασκευάση τον ανδριάντα τούτον του Ρήγα Φερραίου κατά 
τας διαστάσεις, άς νεωστί έστειλεν εν σχεδίω ο κύριος Χάνσεν, το οποίον υπεβλήθη εις τον εργολήπτην λαβόντα γνώσιν αυτών 
μετά των βάθρων και των βαθμίδων εκ καθαρού λευκού μαρμάρου του Πεντελικού. 4) Ο ανδριάς έσεται εξ ενός μαρμάρου, το 
δε βάθρον θέλη σύγκεισθαι εκ τριών τεμαχίων ήγουν του  επικράτου, του σώματος και της βάσεως, ών έκαστον έσεται 
μονόλιθοι […]. 

Οι μάρτυρες, Ευστάθιος Χριστοδούλου, Παρασκευάς Καργαρίδης 

Ο Πρύτανης, Γ. Α. Ράλλης 

Ο Συμβολαιογράφος, Στέφανος Κονδίλης                     
 



 

 Πρόσκληση στην τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Ρήγα 

 

 

 
 

(Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου, 1870-1871, Φ. 38.1) 

 

 

 

 

 



 

2| Ανδριάντας Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’  

 

 

 

 

 

 

Καλλιτέχνης: Γεώργιος Φυτάλλης 
Υλικό: Μάρμαρο 
Ύψος: 1,01 m X 0.315 m 
Χορηγός: Γεώργιος Αβέρωφ 
 
 
 
Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων στις 25 

Μαρτίου του 1872 ο ποιητής Αριστοτέλης 

Βαλαωρίτης προσφώνησε τον ανδριάντα με 
ποίημα γραμμένο στη δημοτική γλώσσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Το πρόγραμμα της τελετής της εορτής της 25ης Μαρτίου 1872, όπου έγιναν και τα 
αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄ 

 

 

(Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου, 1869-1871, Φ. 145.1) 

 



 

 Πρόσκληση προς τους φοιτητές να παραστούν στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα 

του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εν Αθήναις τη 21 Μαρτίου 1872 

Πρός τους κυρίους φοιτητάς του Πανεπιστημίου 

Το προσεχές σάββατον, 25 του λήγοντος μηνός, μετά την εν τω ιερώ ναώ 
δοξολογίαν τελεσθήσονται πρό των Προπυλαίων του Πανεπιστημίου τα 
αποκαλυπτήρια του ανδριάντος του αοιδίμου Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄. 

Προσκαλείσθε ίνα παρευρεθήτε εις την Εθνικήν ταύτην τελετήν. Πεπείσμεθα 
δε ότι πάντες θέλετε συντελέσει όλαις δυνάμεσιν εις την τήρησιν της 
προσηκούσης εις τοιαύτην εθνικήν και Πανεπιστημιακήν άμα πανήγυριν 
τάξεως και ευκοσμίας ως εμπρέπει μουσοτρόφω νεότητι. 

 



 

 

 Από τον επετειακό τόμο της τελετής αποκαλυπτηρίων, η αρχή του ποιήματος του 
Αρ. Βαλαωρίτη 

 

 
(Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Τα της τελετής των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντος του αοίδιμου Πατριάρχου 

Γρηγορίου Ε΄, Γενομένις τη 25η Μαρτίου του 1872,   
Εν Αθήναις, εκ του Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1872)  

 

 

 

 



 

 

 Από την εισαγωγή του επετειακού τόμου. 

 

 
(Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Τα της τελετής των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντος του αοίδιμου Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, Γενομένις τη 25η 

Μαρτίου του 1872,  Εν Αθήναις, εκ του Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1872)  

 

 Η δημόσια τελετή των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Πατριάρχη Γρηγορίου 
του Ε΄ αποτέλεσε κυρίαρχο θέμα στις εφημερίδες της εποχής 

 



 

 Ευχαριστήρια επιστολή του ποιητή Αρ. Βαλαωρίτη  
 

 
(Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου, 1869-1871, Φ. 145.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εν Αθήναις τη 29 Μαρτίου 1872 

Πρός τον Πρύτανιν του Εθνικού Πανεπιστημίου 

Παρακαλώ υμάς να εκφράσητε προς την Σύγκλητον τας ευχαριστίας μου δι΄ό εν 
ονόματι αυτής μοι απηυθύνατε έγγραφον κατά την 25 Μαρτίου. 

Διαβεβαιώ δε υμάς, Κύριε Πρύτανι, ότι θέλω τηρήσει μέχρι τάφον καχαραγμένον εν 
τη καρδία μου την ανάμνησιν της ημέρας, καθ΄ήν, τη πρωτοβουλία του 
Πανεπιστημίου ηυτήχησα να προσφέρω το ευτελές θυμίαμά μου εις τας ψυχάς των 
αθανάτων ηρώων, εκ του αίματος των οποίων θαυμασίως ανέδυσεν η εθνική 
αυτονομία. 

Προς τον Κύριον Ευθ. Καστόρχην Πρύτανιν 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης 





 

 

3| Ανδριάντας Αδαμάντιου Κοραή 

 

   
 
 

Ο Κοραής αποδίδεται καθιστός σε αρχαιοπρεπές 
κάθισμα με το δεξί χέρι  να ακουμπά στο γόνατο, 
ενώ με το αριστερό κρατάει περγαμηνή. Η 
κατασκευή του έγινε με συνδρομές Χιωτών 
εφοπλιστών.  Τα αποκαλυπτήρια του έγιναν τον 
Μάρτιο του 1875 . 
 
Ο γλύπτης Ιωάννης Κόσσος φιλοτέχνησε το  
πρόπλασμα του ανδριάντα.  
 

Το έργο μεταφέρθηκε στο μάρμαρο μετά τον 
θάνατο του Ι. Κόσσου από τον μαθητή του Γεώργιο 
Βρούτο.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Από πολύ νωρίς, το 1859, είχε ξεκινήσει η 
σκέψη για την κατασκευή ανδριάντα του Αδ. 

Κοραή στην πόλη της Αθήνας και προς την 
ευόδωση του σκοπού είχε συγκροτηθεί 

ερανική επιτροπή από την Ελληνική Ιατρική 
Εταιρεία στο Παρίσι. 

 

 

 

 

 

 
(Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου, 

1859-1860, Φ. 23.4) 

 



 
 

 Επιστολή του Ερνέστου Τσίλλερ σχετικά με την προετοιμασία τοποθέτησης του 
ανδριάντα στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου 

 

 
 (Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου, 1874-1875, Φ. 45.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Εν Αθήναις τη 12 Δεκεμβρίου 1874 

 

Κύριε Πρύτανη, 
Σας αναφέρω ευχαρίστως ότι το άγαλμα του Κοραή εξετελέσθη και αύριον 
ετοιμάζωσιν οι αρμόδιοι τεχνίται την βάσιν του εις την προ των προπυλαίων 
του Πανεπιστημίου ορισθείσαν θέσιν, κατά το περί διακοσμήσεως της 
πλατείας του Πανεπιστημίου αρχικόν σχέδιόν μου, συμφώνως τη γνώμη του 
Κυρίου Χάντσεν. 
 

Μετά της προσηκούσης υπολήψεως 

Ε. Τσίλλερ 

 

 



 

 

 Πρόσκληση για την τελετή των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Αδ. Κοραή 

 

 
(Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου, 1874-1875, Φ. 45.3) 

 

 Απόσπασμα από τον λόγο του καθηγητή του Πανεπιστημίου Εμμανουήλ Κόκκινου 
κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Αδ. Κοραή (Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, 
Λόγοι εκφωνηθέντες κατά την αποκάλυψιν του ανδριάντος του Αδαμαντίου Κοραή υπό Α. Α. 
Κοντόσταυλου και Ε. Κόκκινου, Εν Αθήναις, εκ του Τυπογραφείου Θ. Παπαλεξανδρή, 1875, σ. 29-20) 

 

 

 
  



 

 

 Επιστολή του Αντιπρύτανη προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών για φθορές στον 
ανδριάντα του Κοραή 

 

 

(Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου, 1874-1875, Φ. 45.3) 

Εν Αθήναις τη 28 Ιουλίου 1875 

Προς τον εν Αθήναις πλημμελειοδίκην Εισαγγελέα 

 

Κατά την παρελθούσαν νύκτα χείρες βέβηλοι ηκρωτηρίασαν μικρόν τον πρό του Πανεπιστημίου 
εσχάτως ανιδρυθέντα ανδριάντα του αοιδίμου Κοραή. 
Λαβόντες το εφ ημίν πάντα τα δυνατά μέτρα ίνα εξασφαλίσωμεν τα πρό του Πανεπιστημίου ιστάμενα 
κειμήλια από ενδεχομένων νέων τοιούτων ασεβών προσβολών, παρακαλούμεν υμάς εν τούτοις, Κύριε 
Εισαγγελεύ, να διατάξητε αυστηροτάτην περί της γενομένης πράξεως ανάκρισιν ίνα αποκαλυφθή ει δυνατόν 
ο αυτουργός και τιμωρηθή αυστηρώς. Η βλάβη καθ’ εαυτήν είναι ως προείπον μικρά αλλά θέλετε 
συναισθανθή Κύριε Εισαγγελεύ, μετ’ εμού την οδυνηράν εντύπωσιν, ήν το πράγμα θέλει προξενήσει εις 
άπαντα τον ελληνισμόν και την ανάγκην του να επιληφθή όσον ένεστι δραστηρίως της υποθέσεως η 
δικαστική αρχή. 

Δέχθητε, Κύριε Εισαγγελεύ, την διαβεβαίωσιν της εξαιρέτου υπολήψεώς μου. 
Ο Αντιπρύτανις κ. α. α. 

 



 
 

4| Ανδριάντας Ιωάννη Καποδίστρια  

 

 

 

 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας παρουσιάζεται καθισμένος με ώθηση προς τα εμπρός. Στο αριστερό του χέρι εμφανίζεται να 

κρατά ένα βιβλίο στο οποίο αναγράφεται «Δράξασθε Παιδείας». 

 

Τον ανδριάντα φιλοτέχνησε ο γλύπτης Γεώργιος Μπονάνος. 

Τα αποκαλυπτήρια  έγιναν στις 20 Ιανουαρίου του 1931.  

 

Για την κατασκευή του ανδριάντα έγιναν έρανοι. 
 

Στη βάση του γλυπτού υπάρχει η επιγραφή: «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, και χαμηλότερα: ΜΟΥΣΑΟΝ ΣΗΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 
ΟΥΝΟΜΟΠΑΣΣΑΣ/ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΛΟΙΣ ΦΡΕΝΑ ΣΗΝ ΗΔ ΑΡΕΤΗΝ ΔΟΣ ΕΧΕΙΝ. Στην πλαϊνή πλευρά της βάσης βρίσκεται η 
επιγραφή: ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙΣ ΕΡΑΝΟΙΣ/ ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ, και η 
υπογραφή του γλύπτη: ΓΩΡΓ ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΕΠΟΕΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝ». 

 

 
Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διενέργεια εράνου για την ανέγερση ανδριάντα του Ι. Καποδίστρια, 1917 

(Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου, Φ. Ανδριάντες Καποδίστρια και Γλάδστωνα 1899-1930) 



 

 Με αφορμή την εκατονταετηρίδα της Ελληνικής Επανάστασης (το 1921) ξεκίνησε, το 
1917, η σκέψη για την ανέγερση του ανδριάντα του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας 
του Ιωάννη Καποδίστρια 

 

 

 
(Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου, Φ. Ανδριάντες Καποδίστρια και Γλάδστωνα 1899-1930) 

 



 

 Ευχαριστήρια επιστολή του Πανεπιστημίου Αθηνών προς τον Διευθυντή του Τριτάξιου 
Δημοτικού Σχολείου Κεραμιδίου περιφέρειας Μαγνησίας Βόλου, 1919 

 

 

 
           (Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου, 1926-1931, Φ. 254.3/ Καλλιτεχνία) 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Συλλογή τεκμηρίων  
                    για τη δημιουργία εκθέματος   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η 



 

ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  

 

 

 
(Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Ράλλειος Ποιητικός Διαγωνισμός, 1857)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι ποιητικοί και φιλολογικοί 
διαγωνισμοί ξεκίνησαν το 1851 με 
πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και με την χορηγία αρχικά 
του πλούσιου ομογενή από την 
Τεργέστη εμπόρου Αμβρόσιου Ράλλη 
(1798-1886) και έπειτα Ιωάννη 
Βουτσινά (1834-102). Οι διαγωνισμοί 
έλαβαν αντίστοιχα τα ονόματα των 
χορηγών τους δηλ. Ράλλειος 
Ποιητικός Διαγωνισμός και 
αντίστοιχα Βουτσίναιος Ποιητικός 
Διαγωνισμός. Οι όροι των 
διαγωνισμών καθορίζονταν ανάλογα 
με την επιθυμία του αντίστοιχου 
αγωνοθέτη.  
Ο Αμ. Ράλλης στους όρους του έθετε 
ότι το έργο έπρεπε να μην 
προσβάλλει τη θρησκεία, να είναι 
ηθικό και γραμμένο υποχρεωτικά 
στην αρχαΐζουσα. Το έπαθλο ήταν 
σημαντικό (1.000 δρχ.) και οι κριτές 
ήταν πανεπιστημιακοί καθηγητές.  
Το 1862 τον διαδέχθηκε έως και το 
1875 ο Βουτσίναιος Ποιητικός 
Διαγωνισμός, επίσης ομογενούς 
εμπόρου από την Οδησσό. Σ’ αυτόν 
τον διαγωνισμό δεν υπήρξαν 
περιορισμοί ως προς τη γλώσσα με 
αποτέλεσμα να υποβληθούν και να 
βραβευθούν ποιήματα και στη 
δημοτική.  
Συνολικά και στους δύο 
διαγωνισμούς υποβλήθηκαν περίπου 
450 έργα. Τόσο αυτοί όσο κι άλλοι 
(όπως φιλολογικοί ή μεταφραστικοί 
διαγωνισμοί) που συγκροτήθηκαν 
την ίδια περίοδο, αλλά και τα επόμενα 
χρόνια, επηρέασαν σημαντικά τη 
φυσιογνωμία της λογοτεχνικής 
παραγωγής του καιρού τους, ενώ 
ταυτόχρονα διαμόρφωσαν τα 
πρότυπα και τους κανόνες στη 
λογοτεχνία. Το Πανεπιστήμιο εκτός 
από ποιητικούς και φιλολογικούς 
διαγωνισμούς, προκήρυξε και άλλους 
όπως φιλοσοφικούς, νομικούς και 
θεολογικούς.  
  



 

 Επιστολή του Αμβροσίου Ράλλη για τη διενέργεια του διαγωνισμού 

 

 
 

 



 

 

           (Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου, 1849-1850, Φ.225.1/ Διαγωνίσματα - Βραβεία) 

 



 

 

Προς το Βασιλικόν Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως εν 
Αθήναις 

Κύριε Γραμματεύ! 

Επιθυμών να ενισχύσω κατά το επ’ εμοί τους πεπαιδευμένους του Έθνους εις καλλιέργειαν της 
ηθικής και κομψής ποιήσεως και της προς ταύτην αναλόγου νεοελληνικής γλώσσης, διενοήθην 
να ορίσω μικρόν τι ποιήσεως γέρας κατ’ έτος, διδόμενον εις τον όστις παρά των αρμοδίων 
δικαστών ήθελε κριθών, ότι επλήρωσε τους επί τω γέρατι τούτω τεθειμένους όρους, οίτινες 
είναι οι επόμενοι: 

α! Γέρας 1000 δραχμών θέλει δίδεσθαι κατ’ έτος εις τον συντάξαντα άξιον τι λόγου ποίημα ή 
ποιημάτια διάφορα περί οιασδήποτε ηθικής υποθέσεως, ήγουν περί πάσης υποθέσεως μην 
ανταδούσης προς την θρησκείαν και εν γένει προς την ηθικήν. 

β! Η γλώσσα του ποιήματος θέλει μεν είσθαι κατάλληλος προς την υπόθεσιν πάντοτε όμως 
κοσμία και ευφραδής. 

γ! Το ποίημα ή τα διάφορα ποιημάτια ομού (αν τοιούτον ήθελε είσθαι το είδος) δεν πρέπει να 
έχωσιν ήττον των 500 στίχων, το δε πλείστον τούτων μένει ελεύθερον και αόριστον. 

δ! Δικαστής των εν ρητώ χρόνω παρουσιασθησομένων ποιημάτων θέλει είσθαι ο κατά καιρόν 
Πρύτανις του Πανεπιστημίου μετά του εν αυτώ Πανεπιστημίου Καθηγητού της Φιλολογίας και 
του της Ποιητικής ιδέας. Εάν δε τύχη να είναι Πρύτανις είς εκ των Καθηγητών τούτων, τότε 
αυτός εκλέγει κατ’ αρέσκειαν τον τρίτον δικαστήν είτε εκ των εντός είτε εκτός του 
Πανεπιστημίου πεπαιδευμένων ανδρών. Ο χρόνος δε της εξετάσεως των ποιημάτων θέλει 
ορισθείν ούτως, ώστε την 25 του Μαρτίου μηνός, ημέρα της Ελληνικής αναστάσεως, να 
γίνηται του αριστεύσαντος η ανακήρυξις. 

ε! Τα ποιήματα θέλουν πέμπεσθαι προς τους δικαστάς τούτους ανώνυμα μεν καθ’ εαυτά, ως 
είναι έθος, περιέχοντα δε χωριστά εν χάρτη εσφραγισμένω και τούτω ανωνύμως , του 
ποιήσαντος το όνομα, το οποίον θέλει γνωρίζεσθαι μόνον μετά την δοκινασίαν του ποιήματος. 

ζ! Το καλλίτερον ή τα καλλίτερα των ποιημάτων τούτων θέλει λαμβάνειν το γέρας. Εάν όμως 
κανέν εκ των υποβληθέντων εις εξέτασιν δεν κριθή άξιον λόγου, το γέρας θέλει δίδεσθαι, κατ’ 
απόφασιν των αυτών δικαστών, εις τον ηθικότερον και προκομενέστερον των ενδεών μαθητών 
του Πανεπιστημίου. 

η! Εις τον συναγωνισμόν τούτον είναι δεκτός πάς Έλλην και πάς αλλοεθνής Ελληνιστής. 

Εάν κανέν εκ των διατασσομένων ενταύθα φανή ανφίβολον, Κύριε Γραμματεύ, ή προς Υμάς ή 
προς τους εκ του Πανεπιστημίου, ευκόλως θέλει διαφανισθήν κοινωθήσεις μοι της αμφιβολίας. 

Το γέρας τούτο θέλει χορηγήσει κατ’ έτος, ενόσω οι περιστάσεις συναγωνίζονται με την 
προθυμίαν μου. Ελπίζων δε ότι άμιλλα ευγενής και ζήλος προς τα καλά θέλει εγερθήν εκ της 
προτάσεως ταύτης εις τους πεπαιδευμένους άνδρας και εις τους φιλοπόνους και φιλοτίμους 
νέους, τους των Μουσών εραστάς, όχι τόσον δια την χρηματικήν αμοιβήν, όσον δια την εκ του 
έργου εύκλοιαν. Αναθέτω εις την Κυβέρνησιν την εκτέλεσιν της προθέσεως ταύτης, θεωρών ως 
πιθανώτατον ότι η καλή έκβασις του πράγματος θέλει κινήσειν και άλλους ευπόρους ομογενείς ή 
και αλλογενείς να γίνωσι γενναίοι αγωναθέται ευρέσεως ή τελειοποιήσεως άλλων και νοητικών 
και μηχανικών και σωματικών εργασιών και ούτω να προβώσι ταχέως εν τη φίλη πατρίδι και 
επιστήμαι και τέχναι και σωματικαί ασκήσεις, και παν ηθικόν και φυσικόν καλόν. Τοιαύτα αγαθά 
ευχόμενος και απεκδεχόμενος εκ της μικράς ταύτης αρχής, παρακαλώ Υμάς, Κύριε Γραμματεύ, 
να δεχθήτε μια της προτάσεως ταύτης και το εξαίρετον σέβας με το οποίον μένω. 

Ταπεινότατος και ευπειθέστατος δούλος.

Εν Τεργέστη 10/22 Αυγούστου 1850. Αμβρόσιος Στεφάνου Ράλλης.

Υ. Γ. Εις τον συναγωνισμόν τούτον είναι επίσης δεκτά και αποσπάσματα ποιημάτων, 
απαρτίζοντα όμως τουλάχιστον τον άνω μνησθέντα αριθμόν 500 στίχων.



 

 Το έτος 1853 βραβεύθηκε ένα ποίημα που είχε άμεση σχέση με τον Αγώνα για την 
Ανεξαρτησία (παρατήρησε τα σκιασμένα σημεία του κειμένου) 

 

 

 



 
 

 



  



 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Συλλογή τεκμηρίων  
          για τη δημιουργία εκθέματος   
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ 

 

 
Φοιτητές και φοιτήτριες στις αρχές στα μέσα της δεκαετίας του 1890. 

Διακρίνονται οι αδελφές Παναγιωτάτου και στη μέση καθιστός ο 
καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Σπ. Μαγγίνας 

(Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ) 

 

 
     (Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Φωτογραφίαι Φοιτητών 1904-1905) 

 

Ένας σημαντικός πυλώνας της 
πανεπιστημιακής ζωής, πέραν του 
διδακτικού προσωπικού, είναι οι 
φοιτητές.  
Ήδη από τις πρώτες δεκαετίες της 
λειτουργίας του πανεπιστημίου, 
αποτέλεσαν ένα διακριτό σώμα 
μέσα στην Αθηναϊκή κοινωνία και 
μια διάδοχη ηγέτιδα δύναμη με 
σημαντική παρουσία στο δημόσιο 
βίο συμμετέχοντας ενεργά σε όλους 
τους πολιτικούς και κοινωνικούς 
αγώνες.  
Το φοιτητικό σώμα ήδη από τη 
σύσταση του Αθήνησι αποκτά μια 
δυναμική και καταλαμβάνει το δικό 
του χώρο στη δημόσια σφαίρα.  
Αρχικά αριθμούσε 52 φοιτητές, 
σταδιακά ο αριθμός αυξήθηκε 
σημαντικά και έως τα τέλη του 19ου 

αιώνα είχε ξεπεράσει τους 1000.  
Η γυναικεία παρουσία στο 
φοιτητικό σώμα θα καθυστερήσει. 
Οι πρώτες εγγραφές γυναικών στο 
Πανεπιστήμιο έγιναν το 1890, με την 
εγγραφή της Ιωάννας Στεφανόπολι 
στη Φιλοσοφική Σχολή και το 1892 
με τις εγγραφές της Αγγελικής και 
της Αλεξάνδρας Παναγιωτάτου 
στην Ιατρική Σχολή, της 
Φλωρεντίας Φουντουκλή στη 
Φυσικομαθηματική Σχολή και της 
Θηρεσίας Ροκά στην Φιλοσοφική 
Σχολή.  
Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
φοίτησαν σημαντικοί Έλληνες 
πολιτικοί, λογοτέχνες και ηθοποιοί. 
Αναμεσά τους, ο Χαρίλαος 
Τρικούπης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, 
ο Κωστής Παλαμάς, ο Νίκος 
Καζαντζάκης, η Μαρία Πολυδούρη 
κ.ά. 



 

 Ο Φοιτητικός Ύμνος του  Κωστή Παλάμα | Χειρόγραφο του ποιητή 
 

 
                        (Πηγή: Αρχείο καθηγητή Γερ. Ζώρα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25η Μαρτίου 1840: Μια ομάδα 
φοιτητών που αντιπολιτεύονταν τον 
Όθωνα αρνήθηκαν να 
συμμετάσχουν στον επίσημο 
εορτασμό και τέλεσαν χωριστά 
μνημόσυνο για τους πεσόντες 
ήρωες της Επανάστασης στον Ναό 
της Καπνικαρέας.  
 

25η Μαρτίου 1841: Σημειώθηκαν 
επεισόδια μεταξύ φοιτητών και 
αστυνομίας. Κατά την επίσημη 
δοξολογία για την Εθνική Επέτειο, η 
Βαυαρική φρουρά παρέλειψε τους 
προβλεπόμενους τιμητικούς 
κανονιοβολισμούς. Γεγονός που 
θεωρήθηκε προσβολή απέναντι 
στους Αγωνιστές που συμμετείχαν 
στον εορτασμό. Μία μεγάλη ομάδα 
φοιτητών και Αγωνιστών 
αντέδρασαν και άρχισαν να 
φωνάζουν συνθήματα εναντίον του 
Όθωνα. Συνελήφθησαν πολλοί 
φοιτητές οι οποίοι στο Δικαστήριο 
αθωώθηκαν.  
 

25η Μαρτίου 1897: Στο 
Πανεπιστήμιο δεν έγιναν επίσημες 
εορταστικές εκδηλώσεις λόγω του 
ελληνοτουρκικού πολέμου.  
25η Μαρτίου 1921:Δεν γιορτάστηκε 
επίσημα η 100τηρίδα της 
Επανάστασης λόγω της 
Μικρασιατικής Εκστρατείας. Η 
οποία εορταστικε το 1930.  
 

25η Μαρτίου 1942: 
Πραγματοποιήθηκε πορεία 
φοιτητών προς την πλατεία Φιλικής 
Εταιρείας (Κολωνάκι) για τη στέψη 
των προτομών των Φιλικών. Η 
πορεία εξελίχθηκε σε αντίδραση 
εναντίον των κατοχικών δυνάμεων.  
 

25η Μαρτίου 2021: 200 χρόνια από 
την Επανάσταση εν μέσω 
πανδημίας του covid-19. πει να 
σημειωθεί ότι στους εν λόγω 
διαγωνισμούς βραβεύτηκαν 
σημαντικές μετέπειτα προσωπικότητες 
της ελληνικής λογοτεχνίας.

Απάνω στα υψωμένα τα κεφάλια μας 

ο ήλιος της αυγής φεγγοβολεί. 
Κάτου απ’ τον ίσκιο του φτερού σου θρέψε μας, 
εσύ, της Αθηνάς ιερό πουλί! 
 

Των κλάδων τ’ αηδόνια ακούμε ασίγητα 

μεσ’ στον κήπο της νιότης το χλωρό. 
Μάθε μας και της γλώσσας σου το μάγεμα, 
εσύ, πουλί της Αθηνάς ιερό! 
 

Καρδιά και χέρια, όνειρα κ’ έργα ταίριαζε, 
κράταγε πάντα αρμονικά σ’ εμάς, 
πλάσε μας δυνατούς, αγνούς, βαθύγνωμους, 
εσύ, ιερό πουλί της Αθηνάς! 
 

Και κάμε απ’ τα χέρια κι απ’ τα έργα μας 

κι απ’ την ολανθισμένη μας ζωή 

να βγη μια νέα πατρίδα κοσμοδόξαστη 

ιερό πουλί εσύ της Αθηνάς εσύ! 
 



 
 

 

 Αίτημα φοιτητών για τον Εορτασμό των 100 χρόνων από τον θάνατο του Ρήγα Φεραίου, 1898 

(Πηγή: Ι.Α. ΕΚΠΑ, Αρχείο Πρωτοκόλλου 1898-1899, Φ. 148.1) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι φοιτηταί του Εθνικού Πανεπιστημίου προς την Σεβαστήν Σύγκλητον 
αυτού. 

 

Σεβαστή Σύγκλητος 

 

Κατά τον Ιούνιον του λήγοντος έτους 1898 συνεπληρώθη η εκατοστή 
επέτειος από του θανάτου του Μεγάλου Έλληνος Εθνομάρτυρος Ρήγα. 
Αλλ΄οι φοιτηταί του Εθνικού Πανεπιστημίου το μεν σφόδρα 
επιθυμούντες όπως μη τοιαύτη σημαντική περίστασις απαρατήρητος 
όλως παρέλθη εν εποχή μάλιστα καθ΄ήν το εθνικόν φρόνημα χρήζει 
ενισχύσεως, το δε φρονούντες ότι αυτοί προτίστως οφείλουσιν ως εκ 
της κοινωνικής θέσεώς των να ηγώνται τοιούτων ζητημάτων, 
απεφάσισαν αρμόζουσαν τω πράγματι και ταις περιστάσεσιν άμα να 
εορτάσωσιν εορτήν.  
Επειδή όμως και ως εκ του υπό της θέσεως αυτών επιβαλλομένου 
καθήκοντος και της φύσεως του πράγματος δεν δύνανται να 
ενεργήσωσιν μονομερώς, λαμβάνουσι την τιμήν να στραφώσι προς 
υμάς και να αιτήσωνται την υμετέραν συμμετοχήν και σύμπραξιν, ων 
άνευ ουδέ να σκεφθώσι περί τούτων δύνανται πολλώ μάλλον να 
εκτελέσωσιν. 

Ουδένα δε λόγον έχοντες να αμφιβάλλωσι περί της ευμενούς κρίσεως 
και αποδοχής, τολμώσιν να υποβάλωσιν το κάτωθι πρόγραμμα. 
Κατά την πρώτην ημέραν να τελεσθή εκκλησιαστικόν μνημόσυνον εις ό 
υφηγητής του Πανεπιστημίου θα εκφωνήση λόγον. Μετά το 
μνημόσυνον οι φοιτηταί να έλθωσι προ του ανδριάντος του Ρήγα, όν θα 
στέψωσι προσφωνούντος εμμέτρως φοιτητού. Την εσπέραν της αυτής 
ημέρας να τελεσθή εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου 
πολιτικόν μνημόσυνον, ομιλήσαντος καθηγητού. Κατά το μνημόσυνον 
χορός των φοιτητών να ψάλλη ύμνον εις τον Ρήγαν επίτηδες 
συντεθησόμενον και τινα εκ των ασμάτων αυτού. Το εσπέρας της 
επομένης να λάβη χώραν πανηγυρική παράστασις υπό φοιτητών 
δράματος εκ των εις τον Ρήγαν αναφερομένων. Τέλος θα εκδοθώσι τα 
ποιήματα του Ρήγα εις τεύχος πωληθησόμενον την ημέραν της εορτής. 

Το πρόγραμμα τούτο καταρτήσαμεν εμφορούμενοι της ιδέας ότι 
ζητούντες ολίγα δυνάμεθα να έχωμεν την επιτυχίαν βεβαίαν και την 
υμετέραν συνδρομήν την τε ηθικήν και υλικήν εξησφαλισμένην. 
Ευπειθέστατοι 
Οι αντιπρόσωποι των φοιτητών πασών των Σχολών του Εθνικού 
Πανεπιστημίου 

[υπογραφές] 



 

 Αναμνήσεις καθηγητών και φοιτητών από το Πανεπιστήμιο 

 

«Θε να κάμωμεν ακόμα και μεγάλον και τρανόν 

το Πανεπιστήμιόν μας εις την πόλιν Αθηνών. 
τότε θε να αναλάμψη στας Αθήνας η σοφία, 
και τα καφενεία όλα θα γενούν διδασκαλεία. 
Την σοφίαν τότε όλοι απ’ τ’ αυτιά θε να βαστούν, 
και σοφίαν κ’ οι βαστάζοι άφευκτα θα εμπλησθούν»  
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, Τα Άπαντα, Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη, Εν Αθήναις 1915, σ. 296. 

 

19 Σεπτεμβρίου 1874 

«Προχθές την Τρίτην επήρα το απουλυτήριόν μου, με βαθμόν καλώς. Ακόμη δεν επήγα να εγγραφώ εις το 
Πανεπιστήμιον. Σαλεύω δε ματαξύ θεολογίας και φιλοσοφίας, και καλόν ήτο να έχω την γνώμην σας, αλλά δυστυχώς η 
προθεσμία των εγγραφών τελειώνει την προσεχή Τετάρτην και δεν θα προλάβω έως τότε να λάβω γράμμα σας. Θα 
υπάγω λοιπόν την Δευτέραν να εγγραφώ εις όποιαν των δύο σχολών με φωτίση ο Θεός» 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Αλληλογραφία, Φιλολογική επιμέλεια Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Εκδόσεις Δόμος, 
Αθήνα 1992, σ. 40-41. 

 

«Ήτο Δευτέρα, Περικλή, και ώρα ώς ενάτη, /οπόταν ήρχισ' εορτή υπερσπουδαιοτάτη / εκόσμουν δε το τέμενος με 
δάφνας και μυρσίνας / κι ο Φοίβος εξηκόντιζε τας φλογερός ακτίνας / στας κεφάλας των σοβαρών του έθνους  
διδασκάλων, / που εμαζεύοντο εκεί ο εις μετά τον άλλον/ […] Παρηκολούθουν με αυτούς και πλήθη δικηγόρων, / 
κατόπιν δε προσήρχετο η φάρα των δοκτόρων / και κάθε του Ασκληπιού γενναίος θιασώτης/ […] Κατόπιν τούτων, 
Περικλή, προσήρχοντο ηρέμα / με κεφαλήν υψαύχενα και φλογοβόλον βλέμμα / και φροντιστών, σχολιαστών κι 
ερμηνευτών τα στίφη, / ώνπερ τα έργα φοβερά και όλ' αι σκέψεις γρίφοι, / ο Μιστριώτης δηλαδή μετά της συντροφιάς, 
/ποικίλα δε συστήματα δεινής φιλοσοφίας/ […] Εκεί και μαθηματικοί σπουδαίοι και μεγάλοι, / που έχουν από κλάσματα 
γεμάτο το κεφάλι / κι άμα τους δώσεις δυο γνωστούς ευρίσκουν και τον τρίτον/ […] Κατόπιν τούτων ήρχοντο των 
Θεολόγων σμήνη / με βαθυτάτας κι υψηλάς περί του Πλάστου γνώσεις, / αρχιμανδρίται μερικοί, εν οις κι ο Ζήκος 
Ρώσσης, / ο Δαμαλάς, που ερευνά το της ψυχής μας μέλλον / και κοπιάζει να ευρή το φύλον των Αγγέλων/ […] Και τέλος 
εκινήσαμε και πάμε, πάμε, πάμε, / ώς ότου στη Μητρόπολη απ' έξω σταματάμε, / κι εκεί ανακατώθηκαν συστήματα και 
γλώσσες / και άρχισαν σπρωξίματα και καπακιές καμπόσες».  

ΓΕΩΡΓΟΣ ΣΟΥΡΗΣ, Τα πενηντάχρονα του Πανεπιστημίου. (1887) 

 

«Την υποδοχή που μου έκαναν οι συμφοιτηταί μου θα την θυμούμαι πάντα. 

20 Φεβρουαρίου 1921: Να’ μαι και στο Πανεπιστήμιο στην αίθουσα της Νομικής. Με μια ζωηρή συγκίνηση ανέβαινα 
ένα ένα τα ιερά σκαλιά του. Δεν είχα πλέον την καταραμένη δειλία, μια υπερηφάνεια όγκωνε την ψυχή μου και 
ανύψωνε το πνεύμα μου. Την υποδοχή που μου έκαναν οι συμφοιτηταί μου θα την θυμούμαι πάντα. Χειροκροτήματα 
συνεχή (είναι η συνήθειά των στην κάθε καινούρια εμφάνιση). Κάποιος με ρώτησε κρυφά αν είμαι χήρα σαν φορούσα 
μαύρα βαριά. Εγέλασα. Αλήθεια ήταν! Αν μάντεψε την ψυχή μου, καλά την ονόμασε χήρα …» 

ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ, «Ζωή με παραφορά…». Αθηναϊκό ημερολόγιο 1921-1922, 1925, Εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα 2005, 
σ. 18. 

 

 



 

 

«Ανανογιέμαι τα χρόνια που ζούσα στην Αθήνα φοιτητής κι η καρδιά μου ραΐζει, κοίταζα και δεν έβλεπα, πάχνη πυκνή, 
καμωμένη από φαντασία, ηθική κι επιπολαιότητα, σκέπαζε και δε με άφηνε να δω τον κόσμο. Πικρή είναι η νιότη, 
πικρή, ακατάδεχτη, δεν καταλαβαίνει, κι όταν αρχίζεις να καταλαβαίνεις, η νιότη έχει φύγει». 

«O πατέρας μού 'χε υποσχεθεί ένα χρόνο ταξίδι, όπου θέλω, αν έπαιρνα με άριστα το δίπλωμά μου, μεγάλη η αμοιβή, 
ρίχτηκα με τα μούτρα στη μελέτη, ένας φίλος μου Κρητικός, με σατανικό μυαλό, θά 'δινε μαζί μου εξετάσεις. Έφτασε η 
κρίσιμη μέρα, κινήσαμε για το Πανεπιστήμιο, ήμασταν κι οι δυο ανήσυχοι, όλα τά 'ξερα κι όλα τώρα τά 'χα ξεχάσει, η 
μνήμη άδειασε, τρόμαξα. –Θυμάσαι τίποτα; με ρωτάει ο φίλος μου. –Τίποτα. –Μήτε εγώ. Πάμε στην μπιραρία, να 
πιούμε, νά 'ρθουμε στο κέφι, να λυθεί η γλώσσα μας, ο πατέρας μου έτσι πήγαινε στον πόλεμο, μεθυσμένος. –Πάμε. 
Ήπιαμε, ξανάπιαμε, ήρθαμε στο κέφι. –Πώς σου φαίνεται ο κόσμος; με ρώτησε ο φίλος μου. –Διπλός. –Και μένα. 
Μπορείς να περπατήσεις; Σηκώθηκα, έκαμα μερικά βήματα. –Μπορώ, αποκρίθηκα. –Τότε πάμε, τρέμε, Ρωμαϊκό 
Δίκαιο! Κινήσαμε στην αρχή χεραγκαλιά, ύστερα ξεθαρρευτήκαμε, καθένας κι απάνω του […] Σκνίπες μας φάνηκαν οι 
καθηγητές έτσι που θρόνιαζαν αράδα και μας περίμεναν, το μυαλό μας πετούσε σπίθες. Με κέφι μεγάλο, με άνεση λίγο 
αυθάδη, ανακατεύοντας κάθε τόσο λατινικά ρητά, απαντήσαμε, πήγαινε η γλώσσα μας ροδάνι, πήραμε κι οι δυο 
άριστα. Μεγάλη η χαρά μας, ο φίλος μου έκανε σχέδια ν' ανοίξει δικηγορικό γραφείο στην Κρήτη και να πολιτευτεί, κι 
εγώ χαιρόμουν γιατί άνοιγε μια πόρτα να φύγω. Μια από τις μεγαλύτερες λαχτάρες της ζωής μου στάθηκε πάντα το 
ταξίδι». 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Αναφορά στον Γκρέκο 

 

«4 Ιανουαρίου ‘42 

[...] Είχαν ζητήσει την αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου για το πρωτοχρονιάτικο γλέντι τους. Ο κίνδυνος που θα 
απειλούσε τον ωραίο ιστορικό χώρο έπειτ’ από γενναίο φαγοπότι έβαλε τη σύγκλητο σε σκέψεις και επρότεινε την 
αίθουσα του «Παρνασσού». Οι γερμανοί αξιωματούχοι όμως επέμεναν να πάρουν εκείνο που απαιτούσαν και το γλέντι 
τους έγινε στο Πανεπιστήμιο. Σήμερα μαθαίνω ότι την επομένη η αίθουσα παρουσίαζε θέαμα πεδίου μάχης: Tα πάντα 
είχαν γίνει εκεί μέσα γυαλιά καρφιά. Είχαν τσακίσει καρέκλες και τραπέζια και αφού δεν άφησαν πέτρα πάνω σε πέτρα 
αναποδογύρισαν τ’αγάλματα των πρυτάνεων και των αγωνιστών του εικοσιένα θρυμματίζοντάς τα κάτω στο πάτωμα. 
Οι ορδές του Τζένγκις Χαν και του Αττίλα ξαναζούν έπειτα από τόσους αιώνες μέσα στην Αθήνα του 1942.» 

ΜΙΝΩΣ ΔΟΥΝΙΑΣ, «Έπειτα από 120 χρόνια ελεύθερης ζωής είμεθα πάλι σκλάβοι»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Λογοτέχνες φοιτητές 1900-1930 

 

 

 
Νίκος Καζαντζάκης 

 

 

Κώστας Βάρναλης 

 

Μαρία Πολυδούρη 

 

 

 

 

Κώστας Καρυωτάκης  

 

 

Οδυσσέας Ελύτης 

 

Στρατής Μυριβήλης 



 

 

Σύνταξη και επιλογή τεκμηρίων:  
Βαγγέλης Καραμανωλάκης, αν. καθ. ΕΚΠΑ και Πρόεδρος Ι.Α. ΕΚΠΑ 

Χάιδω Μπάρκουλα, ΕΔΙΠ, Υπεύθυνη Αρχειακών Συλλογών  και Ερευνητικού Έργου του Ι.Α. ΕΚΠΑ  
Ευγενία Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων,  Ι.Α. ΕΚΠΑ 

 

Μεταγραφές χειρόγραφων επιστολών: Ζωή Μαλτέζου, Ι.Α. ΕΚΠΑ 

 

Διαδικτυακές παρουσιάσεις & ξεναγήσεις: Ζωή Μαλτέζου, Χριστίνα Μπάκουλα, Χάιδω Μπάρκουλα,  
Χριστιάννα Φασιά, Ευγενία Χριστοπούλου.  
 

Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους: Γιάννη Βασιλείου, Ασημίνα Λιάζου, Μακρίνα Τσιώτακη και Μιχάλη 
Χαχλάκη για την υποστήριξη του προγράμματος.  Επίσης ευχαριστούμε τη συνάδελφο Ελένη Πάστρα από το 
Τμήμα Δημοσιευμάτων του ΕΚΠΑ για την τελική επιμέλεια του ανά χείρας φυλλαδίου, καθώς και για την 
παραχώρηση στοιχείων που σχετίζονται με τους ανδριάντες και τα οποία συμπεριλαμβάνονται  στο  υπό έκδοση 
έντυπο του ΕΚΠΑ Γλυπτά και έργα τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε έρευνα της 
Ελένης Πάστρα. Επίσης ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρηση φωτογραφικού υλικού των ανδριάντων την 
κ. Μαρία Σκούρτη και την κ. Μαρία Κοντάκη.  
 

Το παρόν φυλλάδιο συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ι.Α. ΕΚΠΑ με το  
Μουσείο Ιστορίας του ΕΚΠΑ για τον 6ο Μαθητικό Διαγωνισμό 2020-2021. 

Το προσωπικό του Ι.Α. ΕΚΠΑ είναι στη διάθεσή σας να 
βοηθήσει σε ό,τι χρειαστείτε  για τη δημιουργία του 
εκθέματος σας . 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


