
Το Παληό Πανεπιστήμιο και οι ένοικοι του 
Η Ιστορ α μ σα απ  τις παραστατικ ς τ χνες στο μουσε ο 

(για νεανικό κοινό & ενήλικες) 

Ιστορι ες των ενοι κων του κτηρι ου του Μουσει ου Ιστορίας Πανεπιστημίου 

Αθηνών (Θόλου 5, Πλάκα) σε ελευ θερη απο δοση, με σα απο  αναπαραστα σεις 

χάρτινου θεάτρου, βι ντεο, προφορικε ς μαρτυρι ες, προβολή αρχειακού υλικού       

με μικροκάμερα (microcinema), μια κου κλα σε ανθρω πινο με  γεθος,            

βιωματικε  ς δραστηριο τητες και ανοιχτή συζη τηση με το κοινο . 

    

Μουσειακα   εκθε ματα, αρχειακο   υλικο , προφορικές μαρτυρίες δι νουν το ερε  θισμα για 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. 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 πλαί-

σιο 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 επεμβά-
σεις που υπέστη το μνημείο τον 20ο αιώνα.  

Η αφήγηση ξεκινά με τους γνωστούς αρχιτε κτονες Σταμα τιο Κλεα νθη και Εδουα  ρδο Σα ουμπερτ 

που οραματι στηκαν και συνέταξαν το πολεοδομικό σχέδιο στο πρω το «αρχιτεκτονικο   γραφει  ο» 

της πο λης και σπι  τι τους, πριν αυτό λειτουργήσει ως Πανεπιστήμιο. Ακολουθούν στιγμιότυπα από 

τη ζωη   των τελευται  ων ενοι κων, προσφύγων και εσωτερικών μεταναστών, πριν την αποκατάσταση 

του κτηρίου απο  το Πανεπιστη  μιο μετά την περίοδο της δικτατορίας. Η αφήγηση ολοκληρώνεται 

με ελεύθερη περιήγηση του κοινού στο μουσείο με οδηγο  παλιε ς φωτογραφι ες. Οι επισκέπτες πα-

ρατηρούν τις επεμβα  σεις που υπε στη το μνημει  ο για να καλυφθου ν οι ανα γκες των ενοίκων που 

του «ε  δωσαν ζωη » σε δυ σκολες εποχε  ς, δίνοντας του παράλληλα ζωή.  

Απο  το νε ο ακαδημαϊκό ε τος, πρόκειται να ανακοινωθεί ε νας κυ κλος ανοιχτω ν συζητη  σεων με 

ειδικούς προσκεκλημε  νους και θέματα που αφορούν στη διατήρηση των αρχιτεκτονικών 
μνημείων, τη βιώσιμη ανάπτυξη της ιστορικής πόλης των Αθηνών, τα σχετικά δικαιώματα και τις  
υποχρεώσεις των πολιτών, κ.α. Οι συζητήσεις θα λαμβάνουν χώρα κάθε φορά στο τέλος του 
προγράμματος. Παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα του μουσείου για περισσότερες 
πληροφορίες.  
 

  Συντονισμός, σενα ριο/σκηνοθεσι α, εμψυ χωση:  
Φαι η Τσι του Συντονισμός ανοιχτών συζητήσεων:  
Ευάγγελος Παπούλιας Φωνε ς: Αργυ ρης Ξα φης, Θα νος          

Λε κκας, Βασι λης Σαφο ς, Αλε ξ. Χρυσανθο πουλος  
Ζωγραφικη  : Γιω ργος Καλοκαιρινο  ς, Ευαγγελι α Καλυ βα,  
Δε  σποινα Μανω λαρου Κατασκευη   Κου κλας:  
Βασι λης Μπουνα τσος, Φαι η Τσι του  

           
Κόστος συμμετοχής: 10 ευρώ/ άτομο.  
Πληροφορίες: 210 3689506 & 210 3689502-5 (Φαίη Τσίτου) 
E-mail: ftsitou@uoa.gr  
http://www.historymuseum.uoa.gr/ 

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

