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        τα εκθέματα  του μουσείου   

        μέσα από τα μάτια των μαθητών 

1821-2021 
Από τον Αγώνα για Ανεξαρτησία στην καλλιέργεια της γνώσης. 

Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας στο νεοσύστατο κράτος 



Επιλεγμένα εκθέματα από τη συλλογή  
του Μουσείου Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών  



ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Πορτραίτο Αδαμαντίου Κοραή 
Ελαιογραφία ανώνυμου καλλιτέχνη  

  Ο Αδαμάντιος Κοραής (Σμύρνη, 1748  
- Παρίσι, 1833), Έλληνας λόγιος και 
από τις σημαντικότερους 
εκπροσώπους του νεοελληνικού 
διαφωτισμού, υποστήριξε ότι οι 
Έλληνες έπρεπε πρώτα να 
μορφωθούν για να απελευθερωθούν.  
Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός δεν 
προετοίμασε μόνο το έδαφος για την 
κήρυξη της Επανάστασης αλλά και για 
την οργάνωση της παιδείας και 
συνέβαλε στην δημιουργία του 
οράματος για την ίδρυση ενός 
Πανεπιστημίου στην ελεύθερη 
Ελλάδα.  



Περιοδικό «Ερμής ο Λόγιος» 
          Βιέννη, 1818 

Πρόκειται για δεκαπενθήμερο περιοδικό, που 
εκδιδόταν στη Βιέννη από το 1811 ως το 1821 
με θέματα φιλολογικού, γλωσσικού, 
εκπαιδευτικού, φιλοσοφικού και γενικότερου 
πνευματικού ενδιαφέροντος.  

Είναι το σημαντικότερο περιοδικό πριν την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης με το οποίο 
συνεργάζονταν επιφανείς Έλληνες λόγιοι της 
εποχής, όπως ο Αδαμάντιος Κοραής.  

Εκδότης του ως το 1813 ήταν ο αρχιμανδρίτης 
και διδάσκαλος του Γένους Άνθιμος Γαζής, τον 
οποίο διαδέχθηκε μαζί με τον  Κωνσταντίνο 
Κοκκινάκη, ο μετέπειτα καθηγητής στο 
νεοσύστατο  Πανεπιστήμιο Αθηνών,     
Θεόκλητος Φαρμακίδης.  

ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 



ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 1837 

Το πρώτο Μητρώο Φοιτητών περιλαμβάνει τα ακαδημαϊκά έτη από το 1837/1838 έως και το 
1866/1867.  Οι πρώτοι φοιτητές προέρχονταν από το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, από περιοχές 

σημαντικές ως προς την διεξαγωγή του Αγώνα αλλά και τον αλύτρωτο ελληνισμό. 



• Γιος του Πανάγου Δηλιγιάννη, αγωνιστή του 1821  

• Εισήχθη στη Νομική το έτος 1840-41 

• Ασχολήθηκε με την πολιτική και εξελέγη πέντε φορές 
πρωθυπουργός  

• Δολοφονήθηκε το 1905 

Θεόδωρος Δηλιγιάννης 



 

• Γιός του Ανδρέα Ζαΐμη, αγωνιστή  

      του 1821 και πρωθυπουργού της Ελλάδος 

• Εισήχθη στη Νομική Σχολή το ακαδημαϊκό έτος 
1840-41 

• Συμφοιτητής του Θ. Δηλιγιάννη 

• Πολιτικός, πρωθυπουργός και πρόεδρος 

      της Βουλής των Ελλήνων  

Θρασύβουλος Ζαΐμης 



 

Επαμεινώνδας Δεληγεώργης 
• Πατέρας του ήταν ο Μήτρος Δεληγεώργης, αγωνιστής του 1821  
• Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (έτος εγγραφής 1845-
1846)  
• Ασχολήθηκε με την πολιτική και εξελέγη έξι φορές πρωθυπουργός  
• Διατηρεί μέχρι και σήμερα τον τίτλο του νεότερου Έλληνα 
πρωθυπουργού, καθώς έλαβε το παραπάνω αξίωμα για πρώτη φορά 
σε ηλικία 36 ετών (1865). 



Πορτραίτο του Γεώργιου Ράλλη (1804- 1883) 
Eλαιογραφία του Σπ. Προσαλέντη   
 
  
 

• Το 1821, οι Τούρκοι απαγχόνισαν τον πατέρα 
του Φαναριώτη Αλέξανδρο Ράλλη, ο οποίος 
κατείχε υψηλές θέσεις στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, με την κατηγορία ότι 
συμμετείχε στην κήρυξη της Ελληνικής 
Επανάστασης. 

• Ο Γεώργιος μαζί με τον αδελφό του και την 
τροφό τους κατέφυγαν στη Βιέννη. Μετά τις 
σπουδές του στο Παρίσι, ο Γεώργιος Ράλλης 
εγκαταστάθηκε στην απελευθερωμένη 
Ελλάδα. 

• Αφού αρχικά ακολούθησε τον δικαστικό 
κλάδο, το 1837 διορίστηκε Καθηγητής 
Εμπορικού Δικαίου στο νεοσύστατο 
Πανεπιστήμιο. Επίσης, υπήρξε ο πρώτος 
Κοσμήτορας (Σχολάρχης) της Νομικής Σχολής 
και μέλος της πρώτης Συγκλήτου                        
του Πανεπιστημίου. 
 

Η ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 



N. I. Σαρίπολου 
Αυτοβιογραφικά Απομνημονεύματα 

Τα Απομνημονεύματα του Ν. Σαρίπολου μπορείτε να τα αναζητήσετε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Ανέμη» 

Μετά το ξέσπασμα της Ελληνικής 
Επανάστασης, ο Ιωάννης Σαρίπολος, 
πατέρας του Νικόλαου Σαρίπολου 
(1817-1887), πρώτου Καθηγητή 
Συνταγματικού Δικαίου (1846)  
στη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου, διώχθηκε λόγω  
της επαναστατικής του δράσης  
και κατέφυγε με την οικογένεια του 
στην Τεργέστη.  

Στην αυτοβιογραφία του,  
ο Νικόλαος Σαρίπολος, ξεκινά  
την εξιστόρηση της ζωής του  
από την Επανάσταση του 1821, 
όταν εκείνος ήταν 4 ετών.    

https://anemi.lib.uoc.gr/search/?store_query=1&display_mode=overview&search_help=list&show_form=''&dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cc


Πανηγυρικός Λόγος του  
Μιχαήλ Βολονάκη, Αθήνα 1931.  

Ο Όθωνας θα καθιερώσει τον εορτασμό  
της 25ης Μαρτίου το 1838.  
 
Για την επέτειο των 100 χρόνων, το 1921, δεν 
πραγματοποιήθηκαν εορτασμοί, λόγω του πολέμου 
ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και λόγω  
της, υπό εξέλιξη, μικρασιατικής εκστρατείας. 
Δρομολογήθηκαν για το 1830, έτος που το κράτος 
γιόρταζε 100 χρόνια από την σύστασή του.  
Ο Καθηγητής Ιστορίας Μιχαήλ Βολονάκης εκφώνησε  
τον Πανηγυρικό Λόγο στην αίθουσα τελετών  
του Πανεπιστημίου κατά τη λήξη του εορτασμού  
για τα 100 χρόνια της Εθνικής Παλιγγενεσίας.  

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 



  
Πορτραίτο του  
Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου 
Ελαιογραφία του Βύρωνα Κοντόπουλου 

• Ο Καθηγητής Ιστορίας Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος 
(1815-1891) στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
θεωρείται  ο πατέρας της ελληνικής ιστοριογραφίας.  

• Με καταγωγή από την Βυτίνα, ο ίδιος γεννήθηκε  
         στην Κωνσταντινούπολη.  
• Με την κήρυξη της Επανάστασης ο τραπεζίτης πατέρας του 

θανατώθηκε και  δημεύτηκε η περιουσία της οικογένειας.  
         Η μητέρα του με τα παιδιά της εγκαταστάθηκε                            

στη συνέχεια στην Οδησσό.  
• Ανάμεσα σε άλλα, δίδαξε στους φοιτητές  
         στο Πανεπιστήμιο την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης.  
• Πριν διοριστεί Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, εργάστηκε 

στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το 1843 ήταν παρών           
ως πρακτικογράφος στη δίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.  

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 



• Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος διορίστηκε 
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο το 1851. 
Θεμελίωσε την ιστορική συνέχεια του 
ελληνισμού από την αρχαιότητα ως την 
εποχή του, προτείνοντας μια τριμερή 
διαίρεση σε αρχαία, βυζαντινή και 
νεότερη ιστορία. 

• Παράλληλα, συνέγραψε κατά τη 
δεκαπενταετία 1860-1875 την "Ιστορία 
του Ελληνικού Έθνους". Το πολύτομο 
και μνημειώδες έργο του εξιστορεί      
την ιστορία του Ελληνικού Έθνους από 
την αρχαιότητα μέχρι την εποχή του.      
Η «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» 
συνεχίζει να εκδίδεται με τη 
συνεργασία πολλών επιστημόνων ως 
σήμερα.  
 

Κ. Παπαρρηγόπουλου  
«Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από της αλώσεως της 
Κωνσταντινουπόλεως μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων 
εξαχθείσα εκ της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους 
από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των νεοτέρων»,  
Αθήνα, 1874. 



  
Τόμος στην γαλλική γλώσσα     

με εικονογραφημένα 
αποσπάσματα από την ζωή    

του Στρατηγού  Μακρυγιάννη 

• Mετά το πέρας του Αγώνα, πολλοί αγωνιστές 
εξέδωσαν τα απομνημονεύματά τους, τα οποία 
αποτελούν σημαντικά τεκμήρια για την ιστορία 
της Επανάστασης. Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης 
κατέγραψε τις αναμνήσεις του από το 1821    
αλλά μερίμνησε με την βοήθεια του ζωγράφου, 
Παναγιώτη Ζωγράφου, να τις εικονογραφήσει.  
 
• Πριν και κατά την διάρκεια της Επανάστασης, 
αναπτύχθηκε έντονο φιλελληνικό ρεύμα στον 
δυτικό κόσμο. Ο φιλελληνισμός συνέβαλε τόσο 
υλικά όσο και ηθικά ενισχύοντας την διεξαγωγή 
του Αγώνα. Το ρεύμα εκφράστηκε στην τέχνη και 
την λογοτεχνία. Για παράδειγμα, διάσημοι 
δημιουργοί, όπως ο Ευγένιος Ντελακρουά και ο 
Λόρδος Βύρων μέσω των έργων τους 
υποστήριξαν τον Αγώνα των Ελλήνων και τον 
έκαναν γνωστό, μαζί με τους πρωταγωνιστές του, 
σε ένα ευρύτερο κοινό. Το ενδιαφέρον αυτό θα 
παραμείνει αμείωτο. 
 F. Perilla “1821. Fragments de la vie héroique de Makryjannis 

suivis de ses images de l’epopée grècque”(Αποσπάσματα από 
την ηρωική ζωή του Μακρυγιάννη συνοδευόμενα από εικόνες 
της ελληνικής εποποιίας), Εκδόσεις F. Perilla, Αθήνα, 1949 



Πορτραίτο του Θεόκλητου Φαρμακίδη  
Ελαιογραφία του Διονύσιου Τσόκου 

• Ο Θεόκλητος Φαρμακίδης (1784 – 1860) υπήρξε 
κληρικός, λόγιος του νεοελληνικού διαφωτισμού, 
συνεκδότης του Λογίου Ερμή, αγωνιστής του 1821 
και καθηγητής (1837) στη Θεολογική και τη 
Φιλοσοφική Σχολή στο Πανεπιστήμιο.  

• Σπούδασε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και στο 
Πανεπιστήμιο του Γκέττινγκεν, και πριν διοριστεί 
στο Πανεπιστήμιο, δίδαξε και στην Ιόνιο Ακαδημία. 
Κατά την διάρκεια του Αγώνα, έλαβε μέρος στις 
δύο πρώτες Εθνοσυνελεύσεις, στην Επίδαυρο 
(1821) και στο Άστρος (1823) και ανέλαβε κι άλλες 
σημαντικές θέσεις. 

• Οι ποικίλες υποχρεώσεις του τον απομάκρυναν από 
τα διδακτικά του καθήκοντα.  

• Υπήρξε ένας από τους 26 πρώτους Καθηγητές, που 
περπάτησε στις ίδιες αίθουσες που περπατούν κι οι 
επισκέπτες του Μουσείου Ιστορίας σήμερα.   
Επίσης, μπορούσε να απολαύσει από το μπαλκόνι 
του Πανεπιστημίου τη θέα της νεοσύστατης 
πρωτεύουσας, όπως αντίστοιχα οι επισκέπτες του 
Μουσείου απολαμβάνουν σήμερα από το ίδιο 
μπαλκόνι τη θέα της σύγχρονης πόλης της Αθήνας 
του 21ου αιώνα! 
 

Η ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 






