
1821 και Πανεπιστήμιο Αθηνών:

μνήμη άξια λόγου



Ήδη από τα επαναστατικά χρόνια 

διατυπώθηκαν τα πρώτα σχέδια για την 

ίδρυση  ενός ανώτατου εκπαιδευτικού 

ιδρύματος.

 Το σχέδιο της «Επιτροπής Γαζή», το 1824, 

πρότεινε να συσταθούν τρία είδη σχολείων 

στην Ελληνική επικράτεια

 «δια την ευτυχή πρόοδον του φωτισμού και την 

εκείθεν ευδαιμονίαν του γένους» 

(Αντωνίου: 2002, 208-209). Το τρίτο 

αφορούσε την ίδρυση πανεπιστημίου. 

Η Αντιβασιλεία και ο Όθωνας προχώρησαν 

τελικά στην ίδρυση του Οθώνειου 

Πανεπιστημίου. 

 



Από την πρώτη στιγμή το Πανεπιστήμιο, ως 

επιστημονικός φορέας, ως φορέας γνώσης, αλλά 

και ως ένας από τους βασικούς θεσμούς 

θεμελίωσης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, 

συνδέθηκε με την Επανάσταση. 

Στους κόλπους του, τα πρώτα χρόνια της 

ίδρυσής του, συμπεριέλαβε σημαίνουσες 

προσωπικότητες της επαναστατικής περιόδου, 

ως διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, ως 

φοιτητές και ακροατές, ως άμεσους συνεργάτες 

και συντελεστές της θεμελίωσής του. Τα επόμενα 

χρόνια συντέλεσε μέσω της έρευνας και της 

διδασκαλίας στην ιστορικοποίηση αλλά και στην 

μνημειοποίηση του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.



Το ΕΚΠΑ με την ίδρυση του Ιστορικού Αρχείου του διαφύλαξε τη 

μνήμη του πανεπιστημίου αλλά και των διαδρομών της ελληνικής 

κοινωνίας, στις οποίες η μνήμη και η υπόμνηση του Αγώνα υπήρξε 

μια από τις πιο σημαντικές σταθερές της.

            

Κάποιες από τις στιγμές της συνάντησης του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την Επανάσταση του 

1821 παρουσιάζονται στα παρακάτω τεκμήρια



Την 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. Το γεγονός 

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. 

Εδώ ένα απόσπασμα από την απολογία του 

Θεόδωρου Ορφανίδη, μετέπειτα καθηγητή του 

Πανεπιστημίου. 



Το 1839 αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής για την 

ανέγερση ενός ιδιόκτητου κτηρίου για το Πανεπιστήμιο, 

αντάξιο της αποστολής και του κύρους του. 

Στην εν λόγω επιτροπή συμμετείχαν και τρεις κορυφαίες μορφές 

του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο 

Γεώργιος Κουντουριώτης και ο Ανδρέας Ζαΐμης.

Εδώ μια επιστολή της Επιτροπής Ανέγερσης του 1842 με τις 

υπογραφές των Αγωνιστών.

Το 1839 αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής για την 

ανέγερση ενός ιδιόκτητου κτηρίου για το Πανεπιστήμιο, 

αντάξιο της αποστολής και του κύρους του. 

Στην εν λόγω επιτροπή συμμετείχαν και τρεις κορυφαίες μορφές 

του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο 

Γεώργιος Κουντουριώτης και ο Ανδρέας Ζαΐμης.

Εδώ μια επιστολή της Επιτροπής Ανέγερσης του 1842 με τις 

υπογραφές των Αγωνιστών.



Ο πρωθυπουργός και Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της 

Δημόσιας Εκπαιδεύσεως Ι. Κωλέττης προσκαλεί τον 

Πρύτανη,τους Κοσμήτορες και τους Φοιτητές στον 

εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1846.

Βασιλικό Διάταγμα για πενθήμερο πένθος για τον θάνατο του 

Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, 17 Ιανουαρίου 1848. 



Οι ποιητικοί και φιλολογικοί διαγωνισμοί ξεκίνησαν το 1851

με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αθηνών και με τη χορηγία αρχικά του πλούσιου ομογενή 

από την Τεργέστη εμπόρου Αμβρόσιου Ράλλη (1798-1886) και έπειτα πολλών ακόμη. 

Οι διαγωνισμοί λάμβαναν αντίστοιχα τα ονόματα των χορηγών τους. 

Ο Αμ. Ράλλης όριζε ότι η απονομή του βραβείου θα γινόταν την «[…] 25 του Μαρτίου μηνός, 

ημέρα της Ελληνικής αναστάσεως […]». 

Στους διαγωνισμούς βραβεύτηκαν κείμενα  με ευθεία αναφορά στα γεγονότα της Ανεξαρτησίας. 

Εδώ η επιστολή του Αμβρόσιου Ράλλη, το 1850, για την έναρξη του πρώτου Ποιητικού 

Διαγωνισμού.



Σχέδιο επιστολής του αντιπρύτανη προς τον Έφορο 

της Βιβλιοθήκης για τη δωρεά πιστολιών από τον 

ναύαρχο Κωνσταντίνο Κανάρη, 1851.

Εθνική συνεισφορά προς 

ανέγερση «Μνημείου αξίου 

της οφειλουμένης εθνικής 

ευγνωμοσύνης τω σοφώ 

ευεργέτη του Ελληνικού 

γένους». Συλλογή 

συνδρομών για το μνημείο 

προς τιμή του Αδαμάντιου 

Κοραή, Παρίσι, 1859.



Πρόγραμμα του εορτασμού της Εθνικής Επετείου του 1864.



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 Ρήγα Φεραίου είναι ο πρώτος που στήθηκε 

στην Αθήνα μετά την ανακήρυξή της σε πρωτεύουσα του 

ελληνικού κράτους. 

Είναι έργο του γλύπτη Ι.  Κόσσου.

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 16 Ιουνίου του 1871.



Επιστολή Γ. Αβέρωφ προς τον Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου για την ανέγερση του ανδριάντα του 

Ρήγα Φεραίου, 1868. 



Πορτραίτο, από τη συλλογή προσωπογραφιών του 

ΕΚΠΑ, του καθηγητή της Ιστορίας του Ελληνικού 

Έθνους Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου.

Επιστολή του 

Καθηγητή 

Κωνσταντίνου 

Παπαρρηγόπουλου 

προς τον Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου 

σχετικά με την 

έκδοση του 4ου τόμου 

της Ιστορίας του 

Ελληνικού Έθνους, 

1871.



Η πόλη της Αθήνας, το 1871, γιόρτασε την 

μετακομιδή των οστών του Πατριάρχη 

Γρηγορίου του Ε΄ από την Οδησσό με 

ιδιαίτερη λαμπρότητα. 

Σε συνέχεια αυτών των γεγονότων την  25η 

Μαρτίου του 1872 έγιναν τα αποκαλυπτήρια 

του ανδριάντα του Πατριάρχη Γρηγορίου 

του Ε΄.

Επίσημος προσκεκλημένος της τελετής των 

αποκαλυπτηρίων ήταν ο ποιητής 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, όπου με το 

γνωστό ποίημά του: «Πώς μας θωρείς 

ακίνητος;…  Πού τρέχει ο λογισμός 

σου…»,  γραμμένο στη δημοτική  γλώσσα, 

προσφώνησε τον ανδριάντα.

 Η απαγγελία, προκάλεσε, σύμφωνα με τον 

Τύπο της εποχής δάκρυα συγκίνησης και 

έντονα συναισθήματα πατριωτισμού. Εδώ η 

ευχαριστήρια επιστολή του Αρ. Βαλαωρίτη 

προς τον Πρύτανη, 1872.



Επιστολή του Ε. Τσίλλερ που ενημερώνει τον Πρύτανη ότι ο 

ανδριάντας του Κοραή είναι έτοιμος, 1874.

Το 1875 το Πανεπιστήμιο τελεί τα αποκαλυπτήρια του τρίτου 

ανδριάντα με  τιμώμενο πρόσωπο τον Αδαμάντιο Κοραή.



Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια έκθεσης κειμηλίων του 

Αγώνα της Ανεξαρτησίας από την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία 

της Ελλάδος. Ανάμεσα στα μέλη της Επιτροπής ο καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Από την Επιτροπή 

ζητήθηκαν τεκμήρια – κειμήλια από το Πανεπιστήμιο, 1884.



Μια από τις πιο μαύρες στιγμές της ιστορίας του νεοσύστατου 

ελληνικού κράτους ήταν η φτωχοποίηση και η αποξένωση μεγάλης 

μερίδας των Αγωνιστών της Ανεξαρτησίας. Πολλοί είχαν θυσιάσει τα 

πάντα για την απελευθέρωση της Ελλάδας και πέθαναν ρακένδυτοι. 

Εδώ μια επιστολή του Συλλόγου των εν Αθήναις Αγωνιστών του 

1821 που ζητούν την οικονομική στήριξη του Πανεπιστημίου, 1888.



  Εορτασμός της 75ετίας από την Ελληνική Επανάσταση, 1896.



Το 1898 εορτάστηκαν τα 100 

χρόνια από τη γέννηση του 

Διονύσιου Σολωμού. 

Εδώ επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής

Εκατονταετηρίδας. 



 Αίτημα των φοιτητών του Πανεπιστημίου 

για τον εορτασμό των 100 χρόνων από τον 

θάνατο του Ρήγα, 1899.



Το πρόγραμμα της τελετής των αποκαλυπτηρίων του 

ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 

στο Ναύπλιο, 1901. 



Το Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως 

εγκρίνει την πίστωση που προτείνει η Σύγκλητος του 

Πανεπιστημίου για την αναστήλωση του ανδριάντα του 

Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, 1902.  

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει πίστωση για τη 

διενέργεια λαμπαδηφορίας των φοιτητών για τον πανηγυρισμό 

της 25ης Μαρτίου 1902, επιστολή γραμμένη 

από τον Κωστή Παλαμά.



Το 1917, με αφορμή τον επερχόμενο εορτασμό των 

εκατό χρόνων από την Επανάσταση του 1821, το 

Πανεπιστήμιο αποφάσισε την ανέγερση του 

ανδριάντα του πρώτου 

Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. 

Τον ανδριάντα φιλοτέχνησε ο γλύπτης 

Γεώργιος Μπονάνος και τα αποκαλυπτήρια

 έγιναν τελικά στις 20 Ιανουαρίου του 1931.



Μια επιστολή και μια ανακοίνωση για τη διενέργεια εράνου προκειμένου 

να μαζευτούν χρήματα για τη δημιουργία του ανδριάντα 

του Ι. Καποδίστρια, 1917. 



Αίτηση της εκδοτικής εταιρείας του 

Πανελλήνιου Λευκώματος Εθνικής 

Εκατονταετηρίδας για οικονομική 

ενίσχυση από το Πανεπιστήμιο, 1919. 



Η έναρξη της έκδοσης του Λευκώματος της 

Εθνικής Εκατονταετηρίδας, 1919.



Τελετή στέψης των ανδριάντων στα Προπύλαια, τη δεκαετία του 1920.



Συμφωνητικό του Πανεπιστημίου Αθηνών με τον γλύπτη Α. Σώχο για την κατασκευή 

μαρμάρινης στήλης στο Μεσολόγγι προς τιμή του Λόρδου Βύρωνα, 1924. 



Το πρόγραμμα του εορτασμού των 100 χρόνων από τον 

θάνατο του Λόρδου Βύρωνα, 1924.



Η εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου από τον Καθηγητή 

Σωκράτη Κουγέα για τα 100 χρόνια από την Ναυμαχία του 

Ναυαρίνου, 1927. 



Πρόσκληση του Πρύτανη 

προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο 

για τον εορτασμό των εκατό 

χρόνων από την κήρυξη της 

Εθνικής Ανεξαρτησίας, 1930. 

Αίτημα του Φοιτητικού 

Θεολογικού Συνδέσμου 

στο πλαίσιο του 

εορτασμού της 100ης 

επετείου της Εθνικής 

Ανεξαρτησίας για τέλεση 

μνημόσυνου υπέρ των 

πεσόντων φοιτητών κατά 

την τελευταία 100ετηρίδα, 

1930. 



Τελετή στέψης των ανδριάντων στα 

Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών 

από Φοιτητικούς Συλλόγους. Παρίσταται 

ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Κοτζιάς, 

στα μέσα της δεκαετίας του 1930. 

Φωτογραφικό Αρχείο ΜΙΕΤ/ΕΛΙΑ (από 

την έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής για τα 

180 χρόνια του ΕΚΠΑ).



. 

Εορτασμός εκατονταετηρίδας 

Καραϊσκάκη, 1936



Την 25η Μαρτίου 1942 πραγματοποιήθηκε πορεία  φοιτητών προς την πλατεία 

Φιλικής Εταιρείας (Κολωνάκι) για  τη στέψη των προτομών των Φιλικών. 

Η πορεία εξελίχθηκε σε  διαδήλωση εναντίον των κατοχικών δυνάμεων. 

Φωτογραφικό Αρχείο Κ. Μεγαλοκονόμου. 



Η επιστολή και το 

ποίημα του Δημοσθένη 

Παλαιομυλίτη, λαϊκού 

ποιητή της Κύπρου, για 

την επέτειο της 25ης 

Μαρτίου και την 

έκφραση ευχών για την 

ευόδωση της Ένωσης 

της Κύπρου με την 

Ελλάδα, 1950. 



Πρόσκληση του Πρύτανη προς τον 

Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο 

για τον επίσημο εορτασμό της 

25ης Μαρτίου του 1951. 



Πρόταση του Καθηγητή της 

Έδρας Βύρωνα B. Blackstone για 

τον ορισμό ενιαύσιας 

αναμνηστικής ομιλίας για τον 

Λόρδο Βύρωνα και αποδοχή από 

τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ Απ. 

Δασκαλάκη, 1954.



Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1975 

στην αίθουσα τελετών του Κεντρικού 

Κτηρίου του Πανεπιστημίου, στο 

βήμα ο καθηγητής της Αρχαίας 

Ελληνικής Φιλολογίας Νικόλαος Α. 

Λιβαδάρας.  



 Η τελετή στέψης των 

ανδριάντων την 25η Μαρτίου  

του 1980. 
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