
Το Παληό Πανεπιστήμιο και οι ένοικοι του 
        εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές γυμνασίου-λυκείου 

Η Ιστορ α μ σα απ  τις παραστατικ ς τ χνες,  
βιωματικές δραστηριότητες και συζήτηση με τους μαθητές 

Μια σύνθετη μουσειακή αφήγηση γύρω από τα εκθέματα του Μουσείου Ιστορίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Θόλου 5, Πλάκα) και την άυλη πολιτιστική κληρονο-
μιά του μνημείου.  

    
 

Μουσειακα   εκθε ματα, αρχειακο   υλικο , προφορικές μαρτυρίες, ένα θέατρο από χαρτί και προβολή 

αρχειακού υλικού με μικροκάμερα (microcinema) δημιουργούν μια συ  νθετη μουσειακη   αφη γηση 

που επιχειρεί να φωτι σει πτυχε  ς απο  τη ζωη   δια  σημων αλλα   και καθημερινω ν ανθρω πων στο 
κτήριο τους δύο τελευταίους αιώνες.  

Το αρχιτεκτονικό μνημείο υπη ρξε ε  να απο  τα πιο επιβλητικά αθηναϊκά σπίτια των αρχών του 19ου 
αιώνα. Οι ιστορίες των ενοίκων του αντανακλούν το κοινωνικό πλαίσιο και γεγονότα της εποχής. 

Μέρος τους αποτελούν η σύνταξη του πρώτου πολεοδομικου  σχεδι  ου της Αθη  νας τον 19ο αιώνα, οι 
αντιδράσεις που προκάλεσε η τροποποίηση του, αλλά και οι επεμβάσεις που υπέστη το μνημείο τον 
20ο αιώνα.  

Οι γνωστοι  αρχιτε  κτονες Σταμα  τιος Κλεα νθης και Εδουα  ρδος Σα ουμπερτ οραματι στηκαν και συνέ-

ταξαν το πολεοδομικό σχέδιο της Αθήνας στο πρω το «αρχιτεκτονικο  γραφει  ο» της πο λης και σπι τι 
τους, πριν αυτό λειτουργήσει ως Πανεπιστήμιο το 1837.  
 
Στο βιωματικό μέρος του προγράμματος, οι μαθητές ανιχνεύουν τις επεμβάσεις που έχει υποστεί το 
μνημείο και ανακαλύπτουν τις ανθρώπινες ιστορίες που συνδέονται με αυτό. Με οδηγό παλιές φω-
τογραφίες περιηγούνται στον χώρο. Παρατηρούν πώς οι τελευταίοι ένοικοι, πρόσφυγες και εσωτε-
ρικοί μετανάστες προσάρμοσαν το κτήριο, για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες σε δύσκολες 
εποχές, δίνοντας του παράλληλα ζωή. Ακολουθεί ανοιχτή συζήτηση για την προστασι  α της νεο τε-
ρης πολιτιστικη ς μας κληρονομια ς, τη βιώσιμη ανάπτυξη της ιστορικής πόλης των Αθηνών, τα δι-
καιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών, κ.α.  
 

         
Το πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα με την τάξη των μαθητών.  

Κόστος συμμετοχής: 5 ευρώ/ μαθητή. 
Πληροφορίες: 210 3689506 & 210 3689502-5 (Φαίη Τσίτου) 

E-mail: ftsitou@uoa.gr  - http://www.historymuseum.uoa.gr/ 

http://www.historymuseum.uoa.gr/

