
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου, ώρα: 16.00. 

 

O ιστορικός περίπατος, έχοντας ως 
επίκεντρο το Πανεπιστήμιο Αθηνών, κινείται 

σε πανεπιστημιακά κτίρια και σε σημεία της 
πόλης που συνδέθηκαν τόσο με τους 
φοιτητικούς αγώνες, όσο και την 
καθημερινή ζωή των φοιτητών. Ορίζοντας 
ως αφορμή για τον περίπατο τα πενήντα 

χρόνια από την εξέγερση στην Νομική 
(Φεβρουάριος 1973) επιλέχθηκαν 5 ακόμα 
ανάλογες συμβολικές-στρογγυλές 
χρονολογίες εκκινώντας από τον 19ο αιώνα 

και ανασυνθέτοντας τη φοιτητική ζωή και 
δράση, τις αλλαγές του φοιτητικού σώματος 
αλλά και την ιστορία του ίδιου του 
πανεπιστημιακού ιδρύματος μέσα στο 
πέρασμα των χρόνων. Χαρακτηριστικά   
 
1863:  Οι φοιτητές στους εθνικούς αγώνες  
Με αφορμή την ίδρυση της 
Πανεπιστημιακής Φάλαγγας, οι δράσεις του 

φοιτητικού σώματος κατά τον 19ο αιώνα, η 
ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών και οι 

χρήσεις του σε συμβολικό και πρακτικό 
επίπεδο 

 
1903: Οι πόλεμοι της γλώσσας  
Τα «Ορεστειακά» και οι δυναμικές 
εκδηλώσεις των φοιτητών στους αγώνες για 
το γλωσσικό ζήτημα με την πλευρά των 

«γλωσσαμυντόρων» 
 
1933: Η ανάδειξη νέων χαρακτηριστικών 
Η φοιτητική ζωή και οι συνθήκες σπουδών 

στον Μεσοπόλεμο, η ανάπτυξη του 
Πανεπιστημίου και η εμφάνιση ενός 
μάχιμου φοιτητικού συνδικαλισμού  
 
1943: Το Πανεπιστήμιο υπό Κατοχή 
Η λειτουργία του Πανεπιστημίου Αθηνών 
κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, οι 
αντιστασιακές κινήσεις των φοιτητών,  η 
ίδρυση της ΕΠΟΝ και του φοιτητικού Λόχου 

Λόρδος Μπάυρον  
 

 
1963: Η εφήμερη άνοιξη του ‘60 

Η ίδρυση της ΕΦΕΕ, η αρχαιότερη ΔΕΣΠΑ, 
τα πανσπουδαστικά συνέδρια και στη 
συνέχεια οι δυναμικές κινητοποιήσεις των 
φοιτητών κατά τα Ιουλιανά και η δολοφονία 
του Πέτρουλα  

 
1973: Η ελευθερία υπό διωγμό  
Η εξέγερση της Νομικής, το αντιδικτατορικό 
κίνημα των φοιτητών, οι διώξεις και η στάση 

των πανεπιστημιακών αρχών κατά τη 
διάρκεια της Χούντας   
 

Από τον Βαγγέλη Καραμανωλάκη 
(ιστορικός, πρόεδρος των ΑΣΚΙ), 

 τον Νίκο Κιάο (δημοσιογράφος), τον Ζήσιμο 
Συνοδινό (ιστορικός – αρχειονόμος) 

 και την Αγγελική Χριστοδούλου (ιστορικός) 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ (ΚΤΙΡΙΟ ΕΦΕΕ) 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ ΚΑΤΩ, 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΤΑΔΙΟΥ 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
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