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ΠΡΟλΟΓΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέχει αναμφίβολα μία από τις πλέον σημαίνουσες θέσεις 
στη χορεία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Θέση βασισμένη στη σημερινή 
ισχυρή παρουσία του, στο εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο του και στη μακρά ιστο-

ρική διαδρομή του μέσα στον χρόνο, η οποία σφράγισε τη φυσιογνωμία του και τη σχέση 
του με την ελληνική κοινωνία. Το Αθήνησι, όπως συχνά ονομάζεται, υπήρξε το μόνο πανε-
πιστήμιο της χώρας έως το 1926, οπότε ιδρύθηκε το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης. Από τη 
σύστασή του, όμως, πορεύτηκε παράλληλα με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το 
οποίο διήνυσε τη δική του διαδρομή, από την ίδρυσή του, το 1836, έως την ανωτατοποίησή 
του και την αναγνώριση της ισοτιμίας του με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του ανέλαβε την 
αναπαραγωγή του επιστημονικού-εκπαιδευτικού προσωπικού της χώρας, στελεχώνο-
ντας τη δημόσια διοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα αποτέλεσε, τουλάχιστον 
έως τον Μεσοπόλεμο, τον κατεξοχήν χώρο δημιουργίας και διάχυσης επιστημονικού 
λόγου, συνέβαλε δε καθοριστικά στον ορισμό και τη συγκρότηση επιστημονικών πεδίων 
και πρακτικών μέσω των προγραμμάτων σπουδών του και των δραστηριοτήτων του 
διδα κτικού προσωπικού του. Η λειτουργία του συνδέθηκε με τις διαδικασίες συγκρό-
τησης δημόσιων και ιδιωτικών θεσμών, την αντιμετώπιση πολύμορφων κοινωνικών 
αναγκών, την επιτέλεση κρατικών λειτουργιών. Κι ακόμη, συντέλεσε καθοριστικά στη 
διαμόρ φωση μιας συνεκτικής ιδεολογικής και πολιτισμικής ταυτότητας των πληθυσμών 
του ελληνικού κράτους. Στον χώρο του καλλιεργήθηκαν κρίσιμα στοιχεία των κυρίαρ-
χων ιδεολογικών ρευμάτων: η Μεγάλη Ιδέα, ο ελληνοχριστιανισμός, η προάσπιση της 
καθα  ρεύουσας ως συστατικού στοιχείου της εθνικής ταυτότητας, η συνέχεια της ελ-
λη νικής εθνικής ιστορίας. Το διδακτικό προσωπικό του κατέλαβε ηγεμονική θέση στην 
πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, ενώ από τις πρώτες δεκαετίες της λει τουργίας 
του το φοιτητικό σώμα αποτέλεσε μια σημαντική παράμετρο στον δημό σιο βίο συμμε-
τέχοντας ενεργά σε όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες.

Η πολύπλευρη και πολυσύνθετη παρουσία του Πανεπιστημίου Αθηνών τον πρώτο 
αιώνα ζωής του αποτελεί το αντικείμενο αυτού του τόμου, ο οποίος επιχειρεί μια συν-
θετική αφήγηση και ανάλυση της ιστορίας του ιδρύματος από τη δεκαετία του 1830 
έως και τον Μεσοπόλεμο. Η αφήγηση βασίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και στη 
χρήση αρχειακών πηγών, κυρίως από το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Αποσκοπεί στην περιγραφή των σημαντικότερων σταθμών της ιστορικής διαδρομής του 
ιδρύματος, καθώς και στον αναστοχασμό γύρω από τη συμβολή του στην εξέλιξη της 
ελληνικής κοινωνίας, σε έναν συνεχή διάλογο με προηγούμενες αλλά και σύγχρονες 
ιστοριογραφικές προσεγγίσεις. Εξετάζεται η στοχοθεσία του, το θεσμικό πλαίσιο λει-
τουργίας, η διδακτική και επιστημονική παρουσία του, η συμβολή του διδακτικού προ-
σωπικού και του φοιτητικού σώματος σε αυτήν. Παράλληλα τίθενται μια σειρά από νέα 
ερευνητικά ερωτήματα και επιχειρείται μια πρώτη συσχέτισή τους με πλευρές της ιστο-
ρίας του ιδρύματος που δεν έχουν μελετηθεί (οικονομική αυτοτέλεια, συμβολή εργα-
στηρίων, μουσείων και κλινικών κ.ά.), με το πλήθος των ευθυνών και αρμοδιοτήτων που 
το πανεπιστήμιο ανέλαβε στην πάροδο του χρόνου καλύπτοντας κοινωνικά αιτούμενα 
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και, τέλος, με τον ιδεολογικό του ρόλο. Κεντρικοί άξονες που διατρέχουν την αφήγηση 
είναι η σχέση του ιδρύματος με την πολιτική εξουσία, η θέση του στο πλαίσιο των αλυ-
τρωτικών κινήσεων και των πολιτικών και ιδεολογικών συγκρούσεων, ο ρόλος του στη 
διαμόρφωση της έννοιας και των πρακτικών της επιστήμης, καθώς και στη στελέχωση 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερο βάρος δίνεται και 
στις κριτικές που διατυπώθηκαν εναντίον του, εκκινώντας από τις κατηγορίες για την 
«ξενική» προέλευση, τον κοσμικό χαρακτήρα του και την ανεπάρκεια των σπουδών του 
και καταλήγοντας στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, οπότε εντάθηκαν οι επιθέσεις 
εναντίον του συντηρητισμού και της αρχαιολατρίας που κατηγορήθηκαν ότι εξέφραζαν 
τόσο το πρόγραμμα σπουδών όσο και οι δημόσιες παρεμβάσεις του. Τελικό ζητούμενο 
της μελέτης αυτής είναι η ανάδειξη της πολύπλευρης φυσιογνωμίας του ιδρύματος και 
της συμβολής του στην εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας από τη συγκρότηση του ελλη-
νικού κράτους έως και τον Μεσοπόλεμο. 

 Η μελέτη εκτείνεται από την ίδρυση του πανεπιστημίου το 1837 έως το 1937 και 
τους εορτασμούς του πρώτου αιώνα της ζωής του. Η επιλογή της καταληκτήριας χρο-
νιάς, πέραν της συμβολικής της διάστασης, μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τη 
λειτουργία του ιδρύματος και κατά την κρίσιμη δεκαετία του 1930. Το 1932, η βενιζελική 
μεταρρύθμιση της πανεπιστημιακής νομοθεσίας αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα 
εγχειρήματα εκσυγχρονισμού της στον 20ό αιώνα, που με το σύντομο διάλειμμα της 
μεταξικής περιόδου καθόρισε τη διαδρομή του Πανεπιστημίου Αθηνών για τα επόμενα 
πενήντα περίπου χρόνια. Ο πόλεμος του 1940 και τα όσα ακολούθησαν μετέβαλαν αι-
σθητά τους όρους λειτουργίας του, ανοίγοντας μια νέα περίοδο. 

Ο τόμος διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια και δύο παραρτήματα. Πιο συγκε κριμένα:

Αʹ. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του 
Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η διερεύνηση των κύριων αξόνων γύρω από τους 
οποίους περιστράφηκαν οι λειτουργίες του Πανεπιστημίου Αθηνών και κυρίως οι απο-
τυπώσεις τους στις ιστοριογραφικές καταγραφές του πρώτου αιώνα ζωής του. Αναφε-
ρόμαστε σε μια σειρά από άξονες οι οποίοι έχουν τύχει ερευνητικού ενδια φέ ροντος 
και αφορούν τη λειτουργία του ιδρύματος ως εργαστηρίου παραγωγής ιδεο λογίας (με 
έμφαση στη συγκρότηση του εθνικού παρελθόντος και στο γλωσσικό ζή τημα), ως εκ-
παιδευτικού και επιστημονικού θεσμού, ως φυτώριου επαγγελματικής εκ παίδευσης. Ιδι-
αίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση του ιδρύματος με το κράτος, στο θέμα της αυτονομίας 
του και των μεταρρυθμίσεων που υπέστη, ενώ συγκεκριμένες ενότητες αφιερώνονται 
στους κύριους μέτοχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας – στο διδακτικό προ σωπικό και 
στους φοιτητές. 

Οι περισσότερες από τις μελέτες γύρω από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ιδιαίτερα ώς 
τη Μεταπολίτευση του 1974, ήταν στενά συνδεδεμένες με επετειακές ανάγκες. Το φοι-
τητικό κίνημα, η εμπλοκή των φοιτητών στην πολιτική, η δημιουργία μιας γε νεαλογίας 
που θα εξηγούσε και θα αποκαθιστούσε τη συνέχεια με πρόσφατα γεγονότα, αποτέ-
λεσε μιαν από τις κύριες οδούς ένταξης του πανεπιστημίου στη μεταπολιτευτική ιστο-
ριογραφία. Μελέτες από τον χώρο της ιστορίας των ιδεών, ενταγμένες στη συνολική 
θέαση του ελληνικού 19ου αιώνα, συνέτειναν προς την κατεύθυνση της μελέτης του 
πανεπιστημιακού θεσμού στο πλαίσιο της εθνικής ιδεολογίας, σε συνάρτηση κυρίως με 
τον δημόσιο ή επετειακό λόγο των εκπροσώπων του, με τους διαγωνισμούς και με τη 
συμμετοχή του στα πολιτικά δρώμενα είτε ως ίδρυμα στο σύνολό του είτε εν μέρει ως 
φοιτητικό κίνημα. 

Από ένα άλλο πεδίο, το οποίο συνδύασε προσεγγίσεις από την ιστορία και την κοι-
νωνιολογία της εκπαίδευσης, το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη σχέση του 
πανεπιστημίου με το κράτος, με έμφαση στην έννοια της μεταρρύθμισης, καθώς και στη 
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λειτουργία του ως μηχανισμού κοινωνικής και ταξικής αναπαραγωγής. Τα τελευταία 
χρόνια η ιστορία των επιστημών έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα μαθημά-
των του ιδρύματος, τους γνωστικούς κλάδους του, τη συμβολή του στην ανά δειξή τους 
σε αυτόνομα γνωστικά αντικείμενα. Κοινή διαπίστωση είναι ο συνεχής διά λογος όλων 
αυτών των προσεγγίσεων με την ευρύτερη ελληνική ιστοριογραφία και, παράλληλα, η 
άρρηκτη σύνδεσή τους με την πολιτική και κοινωνική συγκυρία. 

Παρ’ όλο που θεσμοί όπως το πανεπιστήμιο διακρίνονται κυρίως για τις συνέχειες 
στη λειτουργία τους περισσότερο από ό,τι για τις τομές, επιλέξαμε να διαχωρίσουμε, 
στα επόμενα κεφάλαια, τον έναν αιώνα ζωής σε τρεις περιόδους, συνδεδεμένες με πο-
λιτικά και κοινωνικά γεγονότα αλλά και με βάση την εσωτερική εξέλιξη του ιδρύματος.

Το δεύτερο κεφάλαιο, όπως και τα επόμενα δύο που αφηγούνται την ιστορία του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεκινούν με ένα χρονολόγιο το οποίο περιλαμβάνει τους ση-
μαντικότερους, κατά τη γνώμη μας, σταθμούς στην ιστορία του ιδρύματος για κάθε 
περίοδο.

Βʹ. Το πανεπιστήμιο ως εθνικόν πανδιδακτήριον (1837-1862)
Στην πρώτη αυτή περίοδο το πανεπιστήμιο διαμόρφωσε τα βασικά στοιχεία της φυ σιο-
γνωμίας του και εδραίωσε την παρουσία του στο πλαίσιο της οθωνικής δια κυ βέρνησης. Το 
βαυαρικό καθεστώς προχώρησε στην ίδρυσή του με βάση πρότυπα του γερμανικού κόσμου, 
παραχωρώντας του την απαραίτητη για τη λειτουργία του αυτο νομία, αλλά διατηρώντας 
έναν ισχυρό παρεμβατικό ρόλο, όπως αποτυπώθηκε, λόγου χάριν, στη διασφάλιση του απο-
κλειστικού δικαιώματος επιλογής του καθηγητικού προ σωπικού. Οι τέσσερις σχολές του 
ιδρύματος (Θεολογική, Ιατρική, Νομική, Φιλοσοφική), οι οποίες δημιουργήθηκαν με βάση το 
χουμπολντιανό μοντέλο, ανέλαβαν τη στελέχωση της κρατικής μηχανής και του ιδιωτικού 
τομέα. Στην περίοδο αυτή δημιουργήθηκαν οι πρώτες κτιριακές υποδομές που εξασφάλι-
σαν τη λειτουργία του, ενώ συγκροτήθηκαν –έστω και σε στοιχειώδη μορφή ορισμένα– 
βι βλιοθήκη, νοσοκομεία, μουσεία, φρο ντι  στήρια, εργαστήρια και άλλα «παραρτήματα» και 
«προσαρτήματα», όπως ονο μά   στηκαν στην πανεπιστημιακή γλώσσα οι θεσμοί οι οποίοι συ-
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4. Πρυτανικός λόγος του Κ. Σχινά, 1838. 



xviii Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του 

νέβαλαν στην «πρα κτι  κότερη» άσκηση των φοιτητών, στο πλαίσιο του προγράμματος μαθη-
μάτων του, αλλά και της σταδιακής ανάληψης από το ίδρυμα βασικών κρατικών λειτουργιών.  
Παρ’ όλο που σε αυτή την πρώτη περίοδο, όπως αποτυπώνεται στο πρόγραμμα μαθη μάτων, 
υπήρχε μια στενή συνάφεια ανάμεσα στα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, συγκροτού-
νται σταδιακά διακριτά επιστημονικά πεδία, ενώ ορίζονται οι κατευθύνσεις μελέτης τους. 

Το ίδρυμα με βάση το εκπαιδευτικό του έργο, όπως αποτυπώθηκε στο πρόγραμμα 
σπουδών, στον δημόσιο λόγο των πρυτανικών αρχών και των καθηγητών του και στη 
συγκρότηση μιας σειράς θεσμών –σημειώνουμε τους ποιητικούς διαγωνισμούς– συμ με-
τείχε ενεργά στην κατασκευή του ιδεολογικού οπλισμού στο νεοσύστατο έθνος-κράτος. 
Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση με την αρχαιότητα. Ως «εθνικόν 
πανδιδακτήριον», το μοναδικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας συνδέθηκε με τη 
Μεγάλη Ιδέα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τα πρώτα χρόνια στην προσέλκυση των ομογε-
νών φοιτητών. Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα οι φοιτητές που προέρχονταν από το εξω-
τερικό υπερέβαιναν το 50%, και οι περισσότερες εγγραφές αφορούσαν την Ιατρική και 
τη Φιλοσοφική Σχολή. Η εμπλοκή των φοιτητών του Αθήνησι σε μια σειρά από επεισόδια 
εντός και εκτός πανεπιστημίου οδήγησαν την κοινή γνώμη να αναγνωρίσει στο φοιτη-
τικό κίνημα έναν από τους πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής, όπως αποτυπώθηκε και 
στη στράτευσή του στον αντιοθωνικό αγώνα. Ο έντονος παρεμβατικός δημόσιος ρόλος 
του ιδρύματος, η μοναδικότητά του ως θεσμός παραγωγής και διάχυσης της γνώσης 
συντέλεσαν ώστε να επενδυθεί με υψηλότατο κύρος. 

Γʹ. Το πανεπιστήμιο ως φοιτητικόν σπουδαστήριον (1863-1910) 
Εάν η πρώτη περίοδος αφορά την εγκαθίδρυση του θεσμού και την εδραίωση του κύ-
ρους του, η δεύτερη σηματοδοτεί την πλήρη άνθησή του και τη μεταβολή σημαντικών 
χαρακτηριστικών του στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του επιστημονικού χαρακτήρα 
του. Η μετονομασία του ιδρύματος σε Εθνικό, μετά την έξωση του Όθωνα, ήταν εν-
δεικτική της αλλαγής των καιρών, η οποία αποτυπώθηκε και στη σύσταση της Πανε-
πιστημιακής Φάλαγγας, του πρώτου οργανωμένου στρατιωτικού σώματος φοιτητών 
και καθηγητών για την προστασία της πόλης. Η περίοδος αυτή σηματοδοτήθηκε από τη 
σημαντική αύξηση του αριθμού των φοιτητών και των αποφοίτων και τη μεταβολή της 
σύνθεσης του φοιτητικού πληθυσμού. Από τα μέσα του 19ου αιώνα οι ημεδαποί φοιτητές 
αυξήθηκαν εντυπωσιακά σε σχέση με τους ομογενείς συμφοιτητές τους. Η αλλαγή στα 
ακροατήρια προκάλεσε και μεταβολές στις προτιμήσεις για τις σχολές. Στο δεύτερο 
μισό του 19ου αιώνα παρατηρείται σημαντικότατη αύξηση των εγγραφών στη Νομική 
και έπειτα στην Ιατρική και στη Φιλοσοφική. Η είσοδος των γυναικών στο πανεπιστήμιο 
από το 1890 και μετά αποτέλεσε μια σημαντική τομή, η οποία όμως για αρκετά χρόνια 
δεν μετέβαλε ουσιαστικά τη σύνθεση του φοιτητικού πληθυσμού. 

Η διεύρυνση του φοιτητικού πληθυσμού συνοδεύτηκε εύλογα από την αύξηση του 
διδακτικού προσωπικού αλλά και την επέκταση του προγράμματος μαθημάτων, στο 
οποίο εισήχθησαν νέα γνωστικά αντικείμενα. Προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξε καίρια, 
το 1882, η αναγνώριση του δικαιώματος των καθηγητών να προτείνουν οι ίδιοι τους 
υποψήφιους για τις πανεπιστημιακές έδρες, παρ’ όλο που το υπουργείο συνέχισε να 
διατηρεί σημαντικές εξουσίες ως προς τον τελικό διορισμό. Παράλληλα, διευρύνθηκε 
η κρατική παρέμβαση στον έλεγχο και στην οργάνωση των πανεπιστημιακών σπουδών, 
με τον καθορισμό αρχικά του αριθμού και στη συνέχεια του περιεχομένου των εδρών. 

Η κυριότερη μεταβολή στη φυσιογνωμία του ιδρύματος ως εκπαιδευτηρίου αφορά 
την εξέλιξη της επιστήμης, την περαιτέρω συγκρότηση επιστημονικών πεδίων και κλά-
δων, όπως αποτυπώθηκε και στην αυτονόμηση της Φυσικομαθηματικής Σχολής από τη 
Φιλοσοφική, το 1904. Σε αυτή την κατεύθυνση, αντίστοιχη με τα όσα συνέβαιναν στα 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια την ίδια περίοδο, συντέλεσε καθοριστικά η αθρόα εισαγωγή 

5. Αφιέρωμα του περιοδικού ΑΣΤΥ για τον 
εορτασμό της πεντηκονταετηρίδας του 
πανεπιστημίου, 1887. 
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στο πρόγραμμα μαθημάτων φροντιστηριακής και εργαστηριακής διδασκαλίας και η δη-
μιουργία νοσοκομείων, μουσείων, εργαστηρίων και φροντιστηρίων, τα οποία ανέ λαβαν 
και την κάλυψη σημαντικών κοινωνικών αναγκών. Παρά την προσήλωση του Αθήνησι 
στα ιδεώδη μιας κλασικιστικής παιδείας, η οποία θεωρητικά τουλάχιστον δεν είχε σχέση 
με χρησιμοθηρικές στοχεύσεις, στην πραγματικότητα η σύνδεση μεταξύ πανεπιστημι-
ακής εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης αποτέλεσε μείζονα στόχο του 
ιδρύματος. Από την άλλη πλευρά, οι κατηγορίες για ανεπαρκή εκπαίδευση, μακριά από 
τις πραγματικές ανάγκες της χώρας, συνδυάστηκαν με τους φόβους για τον διαρκώς αυ-
ξανόμενο αριθμό των φοιτητών σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν έθετε φανερούς, 
τουλάχιστον, φραγμούς στην πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Η θέσπιση διδάκτρων το 
1892 –είχαν προβλεφθεί ήδη από τον Προσωρινό κανονισμό του 1837– δεν κατόρθωσε 
να ανακόψει παρά προσωρινά τον διαρκώς αυξανόμενο φοιτητικό πληθυσμό. 

Οι κριτικές δεν αφορούσαν μόνο την ανεπάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών. 
Στο τέλος του 19ου αιώνα, οι αιχμηρές διατυπώσεις των δημοτικιστών για το «αρχαι-
όπληκτο» πανεπιστήμιο αποτύπωναν μια νέα πραγματικότητα, η οποία αφορούσε όχι 
μόνο τις καθηγητικές έδρες αλλά και τα φοιτητικά έδρανα. Η ενεργητική συμμετοχή του 
πανε πιστημίου στον αντιδημοτικιστικό αγώνα συνδεόταν με τη γενικότερη στράτευση 
στα αλυτρωτικά προτάγματα της ελληνικής κοινωνίας, όπως επαναπροσδιορίστηκαν 
από την άνοδο των βαλκανικών εθνικισμών στην περιοχή, και με την υπεράσπιση της 
φυ σιογνωμίας και των κεκτημένων του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

Δʹ. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε άμυνα (1910-1937)
Κατά το διάστημα αυτό αναδιαμορφώνεται η φυσιογνωμία του πανεπιστημίου ως 
απόρροια σημαντικών πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών καθώς και της διεύρυνσης 
της ανώ τατης εκπαίδευσης. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου της Σμύρνης –το οποίο όμως 
δεν λει τούργησε λόγω της ήττας των ελληνικών στρατευμάτων το 1922–, η έναρξη της 
λειτουργίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης (1926), η αναγνώριση της ισοτιμίας 
του Πολυτεχνείου με το Αθήνησι (1914), η δημιουργία ή ανωτατοποίηση άλλων σχολών 
στο πλαίσιο του βενιζελικού εγχειρήματος περιόρισαν τον χώρο τού έως τότε μοναδι-
κού τρι τοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

Η ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης, η εμπειρία των Βαλκανικών Πολέμων και 
της Μικρασιατικής Καταστροφής, οι μεγάλες νομοθετικές αλλαγές αναδιαμόρφωσαν 
τη φυσιογνωμία του ιδρύματος. Μέσα σε είκοσι επτά χρόνια υπήρξαν τρεις νέοι δια-
φορετικοί οργανικοί νόμοι –αφιερώνονται ειδικές ενότητες σε αυτούς– σε συνδυασμό 
με πολλές μικρές νομοθετικές αλλαγές και κύματα εκκαθαρίσεων του διδακτικού προ-
σωπικού. Οι πολλαπλές παρεμβάσεις, οι οποίες επιχείρησαν να απαντήσουν στα νέα 
προβλήματα φυσιογνωμίας του ιδρύματος, εξαρτήθηκαν κατά κύριο λόγο από τις πολι-
τικές θέσεις και τις μικροπολιτικές κάποτε επιδιώξεις των κυβερνώντων, καταλήγοντας 
συχνά στην πολυνομία, στην αντιφατικότητα και σε αλληλοσυγκρουόμενα μέτρα και 
ρυθμίσεις. 

Ο πρώτος κανονισμός του 1911 –προηγήθηκε η μεγαλύτερη έως τότε εκκαθάριση 
του διδακτικού προσωπικού, το 1910– σηματοδότησε και την τυπική διοικητική διαί-
ρεση του πανεπιστημίου σε Εθνικό και σε Καποδιστριακό, με σκοπό την αξιοποίηση του 
κληροδοτήματος Δομπόλη, το οποίο προέβλεπε και την ίδρυση ενός δεύτερου πανε-
πιστημίου στη χώρα. Την τελευταία αυτή περίοδο, ο φοιτητικός πληθυσμός γνώ ρισε 
εντυπωσιακή άνοδο, η ανάσχεση της οποίας επιχειρήθηκε με την καθιέρωση εισι τηρίων 
εξετάσεων το 1926 και τον καθορισμό ενός «κλειστού» αριθμού εισακτέων το 1930. 
Η αύξηση αυτή έθεσε σε δοκιμασία τις αντοχές των υπαρχουσών υποδομών, με απο-
τέλεσμα να συσταθεί ένα νέο κτιριακό πρόγραμμα το οποίο είχε στόχο την κάλυψη 
των διδακτικών αναγκών των φοιτητών και τη δημιουργία των ανάλογων υποδομών. 6. Εφ. Φοιτητική Συντροφιά, 1926. 
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Επίσης, συντελέστηκε συνολική αναμόρφωση του πανεπιστημιακού προγράμματος, το 
οποίο έπρεπε με βάση τις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες να υπηρετή-
σει την εξειδίκευση και, έστω και σε θεωρητικό επίπεδο, τις παραγωγικές διαδικασί-
ες, αποβλέποντας στην προετοιμασία ενημερωμένων και ειδικευμένων νέων επιστη-
μόνων. Παράλληλα, οι νομοθετικές αλλαγές που έγιναν την περίοδο αυτή περιόρισαν 
την ανά μειξη του υπουργείου Παιδείας στην εκλογή των καθηγητών, διευρύνοντας τη 
δι καιοδοσία των σχολών. Από την άλλη πλευρά, η διεύρυνση των εξουσιών του διδα-
κτικού προσωπικού συνοδεύτηκε από τις εκκαθαρίσεις στο εσωτερικό του ιδρύματος, 
αποτέ λεσμα κυρίως του Εθνικού Διχασμού. 

Οι νομοθετικές αλλαγές όσο και οι εκκαθαρίσεις του διδακτικού προσωπικού απο-
τυπώνουν σε μεγάλο βαθμό τις ταραγμένες σχέσεις του ιδρύματος με την εκτελεστική 
εξουσία. Το Αθήνησι βρέθηκε απέναντι από το βενιζελικό στρατόπεδο αντιπαλεύοντας 
βασικές επιλογές του, όπως τον εκπαιδευτικό δημοτικισμό, ή αντιμετωπίζοντας με δυ-
σπιστία άλλες, όπως την ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αμύνθηκε εναντίον 
μιας εκτελεστικής εξουσίας η οποία αμφισβητούσε βασικές παραδοχές πάνω στις οποί-
ες είχε θεμελιώσει το κύρος του, όπως λόγου χάριν τη σημασία της καθαρεύουσας, ενώ 
παράλληλα περιόριζε τη συμβολική και πραγματική εξουσία του με την ανάπτυξη της 
υπόλοιπης ανώτατης εκπαίδευσης.

Εάν ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός και οι αστοί διανοούμενοι εκπρόσωποί του, όπως 
ο Δημήτρης Γληνός (1882-1943), ο Αλέξανδρος Δελμούζος (1880-1956), ο Μανόλης 
Τριανταφυλλίδης (1883-1959), ασκούσαν τη δική τους κριτική στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, μια άλλη κριτική, εκ των έσω, διαπερνούσε παράλληλα το ίδρυμα. Μία από τις 
πλέον σημαίνουσες εξελίξεις της περιόδου ήταν η δυναμική, οργανωμένη και χρωμα-
τισμένη πολιτικά παρουσία του φοιτητικού κινήματος. Η σταδιακή ριζοσπαστικοποίηση 
ενός τμήματος των φοιτητών και ο κομβικός ρόλος της αριστεράς, κυρίως της κομ-

7. Αίθουσα Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας 
στις αρχές της δεκαετίας του 1920. 
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μουνιστικής, σε αυτές τις διαδικασίες, ιδιαίτερα από τα μέσα της δεκαετίας του 1920, 
λειτούργησαν καταλυτικά στη δημόσια παρουσία του φοιτητικού κινήματος, αναδια-
μορφώνοντας τους στόχους και τις πρακτικές του. Η κριτική των αριστερών φοιτητικών 
οργανώσεων, αλλά και των διανοούμενων όπως του Δ. Γληνού στη δεκαετία του 1930, 
προς το ίδρυμα ήταν έντονη και ριζική, και αφορούσε τη συνολική λειτουργία του. Η 
παρουσία των αριστερών φοιτητών αλλά και ευρύτερα η λειτουργία του πανεπιστημίου 
ως θεματοφύλακα της κυρίαρχης ιδεολογίας οδήγησαν στην αναδιαμόρφωση των προ-
τεραιοτήτων των πρυτανικών αρχών, οι οποίες έθεσαν ως έναν από τους κυριότερους 
σκοπούς τους την καταπολέμηση του κομμουνισμού, με θεωρητικές αναφορές και κατα-
σταλτικές πρακτικές σε ένα τοπίο που άλλαζε δραματικά.

Παραρτήματα 
Το πρώτο παράρτημα περιλαμβάνει μικρά και μεγαλύτερα λήμματα, βασισμένα στην 
υπάρχουσα βιβλιογραφία αλλά και σε αρχειακή έρευνα αναφορικά με τα παραρτήματα 
και τα προσαρτήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναφερόμαστε στους θεσμούς που 
συγκρότησε το πανεπιστήμιο (νοσοκομεία, βιβλιοθήκη, γυμναστήριο, λέσχη, μουσεία, 
εργαστήρια, φροντιστήρια, σπουδαστήρια) με στόχο πρωτίστως την εκπαίδευση των 
φοιτητών και των φοιτητριών, την πρακτική τους άσκηση, την εξειδίκευση και, σε μι-
κρότερο βαθμό, την έρευνα. Εντός τους διεξαγόταν ένα πλήθος δραστηριοτήτων οι 
οποίες αφορούσαν όχι μόνο το πανεπιστήμιο αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η 
θεωρητική γνώση μετασχηματιζόταν σε κλινική, εργαστηριακή ή φροντιστηριακή πρά-
ξη βελτιώνοντας τη ζωή των ανθρώπων. Εκτός από την επιστημονική λειτουργία, ένα 
σημαντικό αν και όχι ιδιαίτερα εκτεταμένο μέρος των θεσμών αυτών αφιερώθηκε στην 
οργάνωση της ζωής εντός του ιδρύματος, στην ψυχαγωγία, στη σωματική άσκηση, στην 
κοινωνική συνεύρεση του φοιτητικού πληθυσμού.

Τα πρώτα παραρτήματα και προσαρτήματα συγκροτήθηκαν με την έναρξη της λει-
τουργίας του πανεπιστημίου, ενώ σε όλη τη διάρκεια της περιόδου που μελετούμε δημι-
ουργήθηκαν νέα ή αναδιαμορφώθηκαν παλαιότερα, μέσω νομοθετικών κυρίως ρυθμί-
σεων, σύμφωνα με τις επιστημονικές εξελίξεις αλλά και τις επιθυμίες των διδα σκόντων. 
Συχνές αναφορές σε αυτά γίνονται στα οικεία κεφάλαια, ιδιαίτερα όταν τί θεται στο 
επίκεντρο το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο του ιδρύματος. Επιλέξαμε, όμως, να 
συγκεντρώσουμε σύντομα χρονικά και αναφορές στη λειτουργία τους σε μία ενότητα, 
με την πρόθεση να αναδείξουμε τον πλούτο αλλά και τις διαφορετικές υπη ρεσίες που 
πρόσφεραν (περίθαλψη, νοσηλεία, έρευνα, μετρήσεις, αναλύσεις κ.ά.). Πα ράλληλα, 
με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνονται οι αλλαγές στη λειτουργία τους, στο πλαίσιο μια 
ενιαίας για το καθένα αφήγησης που αναδεικνύει τις επιστημολογικές και κοινωνικές 
συνθήκες που τις επέβαλαν. 

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με το δεύτερο παράρτημα, στο οποίο περιλαμβάνεται ο 
κατάλογος των διδασκόντων, καθηγητών και υφηγητών, και η πανεπιστημιακή τους 
σταδιοδρομία τον πρώτο αιώνα ζωής του ιδρύματος. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει 
στο εικονογραφικό υλικό του τόμου, το οποίο συγκεντρώθηκε μετά από συστηματική 
αναζήτηση. Πρόκειται για ένα σύνολο φωτογραφιών, αρχειακών τεκμηρίων, σχεδίων, 
εξωφύλλων βιβλίων κ.ά. –εκδοθέντων και ανεκδότων– τα οποία επελέγησαν και υπο-
τιτλίστηκαν με στόχο να «συνομιλήσουν» με το κείμενο, να συγκροτήσουν μια παράλ-
ληλη αφήγηση επικουρική για τον αναγνώστη και την αναγνώστρια του κειμένου. 

Η μελέτη αυτή στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στο αρχειακό υλικό που φυλάσσεται 
στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ι.Α. ΕΚΠΑ). Το αρχείο του πανεπιστη-
μίου συγκροτήθηκε το 1993 μετά από πρωτοβουλία του ομότιμου, σήμερα, καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γιώργου Δερτιλή, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος Πρόε-
δρος του Διοικητικού Συμβουλίου του έως το 2003. Ο πρώτος Διευθυντής του Αρχείου 
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(2000-2007), αναπληρωτής καθη γητής σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, κ. Πα-
ναγιώτης Κιμουρ τζής ανέλαβε την ευθύνη και έφερε εις πέρας ένα μεγάλο μέρος της 
συγκέντρωσης, οργάνωσης και καταγραφής των συλλογών του Αρ χείου. Η επόμενη 
Διευθύντρια του Αρχείου κα Άντα Διάλλα (2007-2009), αναπληρώτρια καθηγήτρια σή-
μερα στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, καθώς και η ερευνήτρια κα Νίκη Μαρωνίτη, 
επίκουρη καθηγήτρια σήμερα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στη διάρκεια της παραμονής 
τους στο Αρχείο συνέβαλαν αποφασιστικά στην περαιτέρω καταγραφή και ψηφιοποί-
ηση των τεκμηρίων, καθώς και στη διοργάνωση συζητήσεων γύρω από θέματα που 
αφορούν την ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ο τόμος θα ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί χωρίς τη γενναιόδωρη βοήθεια του προ-
σωπικού του Ι.Α. ΕΚΠΑ και συγκεκριμένα της κας Μίνας Τσιωτάκη, υπεύθυνης της γραμ-
ματείας του Αρχείου, του κ. Μιχάλη Χαχλάκη, υπεύθυνου του αρχειοστασίου, και του 
ερευνητή δρ. Ανδρέα Αντωνόπουλου. Ευχαριστούμε θερμά την κα Δέσποινα Βαλατσού, 
συνεργάτιδα του Ιστορικού Αρχείου, η οποία συνέβαλε σημαντικά στη συγκρότηση του 
Χρονολογίου, ενώ γόνιμος ήταν ο διάλογος με τον καθηγητή κ. Προκόπη Παπαστράτη. 
Ευχαριστούμε, επίσης, το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικά τον 
προϊστάμενο του Μουσείου κ. Ιωάννη Καρανικολή, καθώς και τις κυρίες Μυρσίνη Πή-
χου, Φαίη Τσίτου, Ειρήνη Σαββανή και Έλενα Κίττα για τη βοήθειά τους στην πρόσβαση 
και τεκμηρίωση του σημαντικού φωτογραφικού και άλλου αρχειακού υλικού που δια-
θέτει το ίδρυμα. Είμαστε ευγνώμονες στον ομότιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής και 
πρώην πρύτανη κ. Μιχαήλ Σταθόπουλο, στην επίκουρη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχο-
λής κα Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου, καθώς και στον ομότιμο καθηγητή κ. Εμμανουήλ 
Κωνσταντινίδη και στον επίκουρο καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μανίκα της Θεολογικής 
Σχολής, για τις εξαιρετικά χρήσιμες συζητήσεις που είχαμε για την ιστορία των σχολών 
τους. Σε επιμέρους ζητήματα της ιστορίας του ιδρύματος στηριχτήκαμε στην πρόθυμη 
συμβολή ερευνητών και ερευνητριών, τους οποίους ευχαριστούμε στα οικεία κεφάλαια. 

Ευχαριστούμε θερμά την κα Βαρβάρα Σπυροπούλου για τη γλωσσική επιμέλεια κα-
θώς και την κα Βάσω Αβραμοπούλου και τους συνεργάτες της στο A4artdesign για την 
καλλιτεχνική επιμέλεια. Τέλος, ευχαριστούμε τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και 
ειδικότερα την κα Διονυσία Δασκάλου για τη γενναιόδωρη αντιμετώπιση ενός τόσο 
σύνθετου εκδοτικού εγχειρήματος.

Η στήριξη του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητή κ. Θεοδόση Πελεγρίνη, 
του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου για την 
πραγματοποίηση του τόμου ήταν πολύτιμη.

Η συγγραφή αυτού του τόμου ήταν αποτέλεσμα μιας ευτυχούς, 
όπως θεωρούμε, συνάντησης. Ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης είχε 
ήδη αρχίσει τη συγγραφή μιας μονογραφίας για την ιστοριογραφία 
και την ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών στη διάρκεια του 19ου 
αιώνα. Ο Κώστας Γαβρόγλου ετοίμαζε μια άλλη για την ιστορία του 
Πανεπιστημίου Αθηνών στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Θεωρήσαμε 
ότι θα ήταν πολύ πιο δημιουργικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και 
να συγκροτήσουμε τον πρώτο τόμο της ιστορίας του πανεπιστημίου 
που θα κάλυπτε τα πρώτα εκατό χρόνια. Σε σύντομο διάστημα εντά-
χθηκε στην ομάδα η Χάιδω Μπάρκουλα, που στο μεταξύ είχε προχω-
ρήσει πολύ στη μελέτη της ιστορίας των παραρτημάτων του πανεπι-
στημίου. Παρά τον συγκεκριμένο καταμερισμό, η συνεργασία και των  
τριών στη σύλληψη και πραγματοποίηση του τόμου υπήρξε συνεχής. 

8. Εισιτήριον για την τελετή θεμελίωσης 
του κεντρικού κτιρίου του πανεπιστημίου 
στις 2 Ιουλίου 1839. 
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αρ.: αριθμός
βλ.: βλέπε
έκ.κ.: έκτακτος καθηγητής
επ.κ.: επιτίμιος καθηγητής
έκδ.: έκδοση
επιμ.: επιμέλεια 
εφ.: εφημερίδα
θ.εξ. / χ.εξ.: θερινό εξάμηνο / χειμερινό εξάμηνο
ιδ. διδάκτορας: ιδιαίτερος διδάκτορας
κ.: καθηγητής
κ.εξ.: και εξής
μτφ.: μετάφραση 
ομ.κ.: ομότιμος καθηγητής 
ό.π.: όπου παραπάνω
περ.: περιοδικό
πρβλ.: παράβαλε
σ.: σελίδα / σελίδες 
τ.: τόμος / τόμοι
τ.κ.: τακτικός καθηγητής
τχ.: τεύχος
υφ.: υφηγητής
φ.: φύλλο
χ.ε.: χωρίς εκδότη
χ.σ.: χωρίς σελιδαρίθμηση
χ.χ.: χωρίς χρονολόγηση

ΑΠΘ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΑΣΟΕΕ: Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών 
ΑΣΚΤ: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
ΑΦΚΠ: Αντιδικτατορικό Φοιτητικό Κίνημα Πάτρας 
Β.Δ.: Βασιλικό Διάταγμα
ΓΑΚ: Γενικά Αρχεία του Κράτους
ΕΚΠΑ: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΠΟΦΣ:  Ένωση Προοδευτικών Οργανώσεων Φοιτητών Σπουδαστών
ΕΠΣ: Εθνικός Παμφοιτητικός Σύλλογος
ΕλΙΑ: Ελληνικό λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
ΕΜΠ: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ε.τ.Κ.: Εφημερίς της Κυβερνήσεως
ΕΦΣΚ: Ελληνικός Φιλολογικός Σύνδεσμος Κωνσταντινουπόλεως 
Ι.Α. ΕΚΠΑ: Ιστορικό Αρχείο Εθνικού και Καποδιστριακού 
    Πανεπιστημίου Αθηνών
ΙΑΕΝ: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας 
ΙΕΕΕ: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος
ΟΕΦ: Ομοσπονδία Ελλήνων Φοιτητών
ΟΚΝΕ: Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας 
ΠΑΣ: Πρακτικά Ακαδημαϊκής Συγκλήτου
ΠΚΠΑ: Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών 
ΧΑΕ: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία



Το Πανεπιστήμιο Αθηνών: 

ζητήματα ιστοριογραφίας

(1837-1937)
1



2 Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του 



1.1 Επισκοπώντας μια μακρά παρουσία 

Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια εντυπωσιακή διεύρυνση της ελληνόγλωσσης βιβλιο-
γραφίας –πρωτότυπα κείμενα και μεταφράσεις– γύρω από τον πανεπιστημιακό θεσμό, το 
μέλλον του στον 21ο αιώνα, την ανασημασιοδότηση της φυσιογνωμίας του με βάση την 
εκάστοτε συγκυρία.1 Ο προβληματισμός, ιδιαίτερα της πρωτότυπης βιβλιογραφικής παρα-
γωγής, επικεντρώνεται σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, και ένα 
αξιοσημείωτο τμήμα της αφιερώνεται στις ιστορικές διαδρομές της στο ελληνικό κράτος.

To μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης βιβλιογραφίας εύλογα εστιάζεται στο πρώτο 
πανεπιστήμιο της χώρας, εκείνο της Αθήνας, εξαιτίας της μακράς ιστορικής διαδρομής και 
του σημαίνοντα ρόλου του στον δημόσιο βίο, και σε μικρότερο βαθμό στο αντίστοιχο της 
Θεσσαλονίκης (έτος ίδρυσης 1926). Σημαντικός αριθμός μελετών έχει εκπονηθεί και για το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EΜΠ), το οποίο ιδρύθηκε το 1836 ως Βασιλικό Σχολείο των 
Τεχνών και αναγνωρίστηκε ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα το 1887. Από τα προγενέστε-
ρα εγχειρήματα, η Ιόνιος Ακαδημία (έτος ίδρυσης 1824), στα αγγλοκρατούμενα Επτάνησα, 
έχει αποτελέσει αντικείμενο αξιοσημείωτου ερευνητικού ενδιαφέροντος, καθώς υπήρξε το 
πρώτο ελληνόφωνο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στον 19ο αιώνα. Από την άλλη πλευρά, 
εγχειρήματα όπως εκείνο του βραχύβιου Πανεπιστημίου Σμύρνης (1919-1922) έχουν μελε-
τηθεί σε μικρότερο βαθμό, ενώ μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν τύχει επιστημονικής μελέ-
της οι ανώτατες σχολές που δημιουργήθηκαν ή ανωτατοποιήθηκαν από τον Μεσοπόλεμο 
και μετά [Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορι-
κών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), Γεωπονική, Πάντειος κ.ά.]. Τα άλλα πανεπιστήμια της χώρας δεν 
έχουν τύχει συστηματικής ιστορικής μελέτης – με εξαίρεση χρονικά και ολιγάριθμες μελέτες 
που γράφτηκαν για να καλύψουν κατά κύριο λόγο επετειακές ανάγκες. Άλλωστε, τα δύο 
επόμενα πανεπιστήμια μετά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, εκείνα των Ιωαννίνων και 
της Πάτρας, ιδρύθηκαν τη δεκαετία του 1960 και ακολούθησαν τα υπόλοιπα στη Μεταπο-
λίτευση.2

Η μελέτη της ιστορίας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα επικεντρώνεται ουσι-
αστικά στην ιστορία των πανεπιστημίων ή των σχολών, στο πλαίσιο κυρίως χρονικών ή 
επιμέρους μονογραφιών. Σπανίζουν ευρύτερες θεωρήσεις οι οποίες θα επιχειρούσαν μια 
συνολική επισκόπηση της ανώτατης εκπαίδευσης συνδεδεμένη και με τις υπόλοιπες βαθ-
μίδες. Μια επισκόπηση στην οποία θα έβρισκε θέση το σύνολο των σχετικών ιδρυμάτων 
και σχολών, όχι μόνο όσων λειτούργησαν αλλά και των σχεδίων που εκπονήθηκαν και δεν 
εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο διαφορετικών φιλοσοφιών και στρατηγικών για τη συγκρότηση 
πνευματικών, επιστημονικών και επαγγελματικών ελίτ. Οι περισσότερες από τις μελέτες στις  

1. Πρβλ. παράλληλους προβληματισμούς και επεξεργασίες: Καραμανωλάκης 2011, όπου και αναφορά σε παλαιότερες 
βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και εκτενέστερη βιβλιογραφία. Πρβλ. ακόμη Μπουζάκης, Σιμενή-Δούκα 2006. Η επι-
σκόπηση που ακολουθεί αφορά, εκτός λιγοστών εξαιρέσεων, εκδοθείσες μονογραφίες ή συλλογικούς τόμους, από τα 
οποία επελέγησαν τα αντιπροσωπευτικότερα.
2. Όσον αφορά τα άλλα, πλην Πανεπιστημίου Αθηνών, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα βλ. τις σχετικές ενότητες στα 
κεφάλαια που ακολουθούν.

9. Το Β.Δ. για τη σύσταση  
του Οθώνειου Πανεπιστημίου  
τον Απρίλιο του 1837. 
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οποίες αναφερόμαστε προήλθαν από γνωστικούς κλάδους όπως η ιστορία των ιδεών, η 
ιστορία των επιστημών, η ιστορία και η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. 

Στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Αθηνών ώς τη Μεταπολίτευση περίπου, τα περισ-
σότερα κείμενα για την ιστορία του ήταν αναθέσεις του ίδιου του ιδρύματος με σκοπό την 
κάλυψη των επετειακών και εορταστικών αναγκών του. Γραμμένα κατά κύριο λόγο από μέλη 
του διδακτικού ή και του διοικητικού του προσωπικού, τα συγκεκριμένα κείμενα αφηγούνται 
το χρονικό των δράσεων του ιδρύματος ή επιμέρους πτυχές τους, προσφέρουν πληροφορί-
ες και αξιόλογο υλικό τεκμηρίωσης –ιστορίες σχολών και εδρών, βιογραφίες, νομοθετικές 
ρυθμίσεις, αρχειακά τεκμήρια, στατιστικούς πίνακες– διατηρώντας εύλογα τη συμπάθεια 
προς τον θεσμό και τα πεπραγμένα του. Το χρονικό του καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής 
Ι. Πανταζίδη3 (Πανταζίδης 1889) με αφορμή την πεντηκονταετηρίδα του ιδρύματος, οι τόμοι 
για τις βιβλιοθήκες ή τα παραρτήματα του Αθήνησι,4 οι βιογραφίες καθηγητών,5 οι ευεργέ-
τες,6 οι ιστορίες των σχολών στο πλαίσιο του εορτασμού της εκατονταετηρίδας7 αποτελούν 
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτής της πρακτικής. Μια πρακτική η οποία συνεχίζεται 
ώς τις μέρες μας, όπως αποτυπώνεται στις πολυάριθμες δημοσιεύσεις για τα 150 χρόνια 
του Πανεπιστημίου Αθηνών,8 αλλά και πιο πρόσφατα στην καταγραφή, λόγου χάριν, των 
ευεργετών, των δωρητών καθώς και των επίτιμων διδακτόρων του ιδρύματος9 ή σε ιστο-
ρίες σχολών.10 Οι περισσότερες από αυτές τις δημοσιεύσεις στηρίχτηκαν στους ετήσιους 
απολογισμούς των πρυτανικών αρχών, οι οποίοι άρχισαν να κυκλοφορούν από το πρώτο 
έτος λειτουργίας του πανεπιστημίου και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα, με μικρές διακοπές 
κυρίως λόγω των πολεμικών περιπετειών στους δύο προηγούμενους αιώνες. Έως τη δεκα-
ετία του 1960 περιέχουν πλήθος στοιχείων για τη λειτουργία του ιδρύματος: τις αρχές του 
πανεπιστημίου και των σχολών, πληροφορίες για το διδακτικό προσωπικό και τον φοιτητικό 
πληθυσμό, οικονομικά στοιχεία όπως ισολογισμούς ή προσφορές δωρητών, το πρόγραμμα 
των μαθημάτων, απολογισμούς για τη δραστηριότητα και τις λειτουργίες των παραρτημά-
των.11 Ιδιαίτερη ενότητα αποτελούν οι πανηγυρικοί λόγοι των πρυτάνεων –αφιερωμένοι σε 
μια ευρεία θεματολογία συνδεδεμένη κυρίως με την επιστήμη τους– οι οποίοι συχνά περι-
λαμβάνουν και αναδρομές στην ιστορία του ιδρύματος, κάποτε με σαφή κριτική διάθεση. Τα 
περισσότερα από τα συγκεκριμένα κείμενα, για την περίοδο που μελετούμε, εκφωνήθηκαν 
μπροστά σε πολυπληθή ακροατήρια με κυρίαρχη την παρουσία κρατικών αξιωματούχων 
και δημοσιεύτηκαν είτε αυτοτελώς είτε μερικώς στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Από 
τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα οι πρυτανικοί απολογισμοί περιλαμβάνουν μόνο τους 
επίσημους λόγους που εκφωνούνται από τις πρυτανικές αρχές σε διάφορες τελετές.

Το 1970, η έκδοση της μελέτης του Κώστα Παπαπάνου Xρονικό – Iστορία της Aνωτάτης 
μας Eκπαιδεύσεως αποτέλεσε μια σημαντική εξέλιξη, στο μέτρο που επιχειρήθηκε για πρώτη 
φορά ένα συνολικό εκτεταμένο χρονικό της πορείας της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης 
–χωρίς όμως τεκμηρίωση και αναφορά σε συγκεκριμένες πηγές– στο οποίο το Πανεπιστήμιο 

3. Η χρονολογία γέννησης και θανάτου σημειώνεται την πρώτη φορά που συναντάμε ένα πρόσωπο στο κείμενο, με εξαίρεση 
το διδακτικό προσωπικό, για το οποίο οι σχετικές πληροφορίες αναγράφονται στο Παράρτημα με τους καταλόγους καθηγητών 
και υφηγητών. 
4. Βλ. ενδεικτικά, Κατάλογος των φροντιστηριακών βιβλιοθηκών 1914 και To Αθήνησι Πανεπιστήμιον 1923-1924. 
5. Δημητριάδης 1916· Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον 1919, 1920.
6. Δημητριάδης 1921.
7. Μπαλάνος 1937· Κούζης 1939· Στεφανίδης αʹ 1948, βʹ 1952. Βλ. ακόμη, μία τριακονταετία περίπου αργότερα, Σκαρπαλέζος 
1964. 
8. Βλ. ενδεικτικά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1987· Χρήστου 1987. Βλ. και τη νεότερη έκδοση του Πανε-
πιστημίου για τις προσωπογραφίες: Παυλόπουλος, Κίττα, Κάντα κ.ά. 2009.
9. Βλ. Αντωνόπουλος, Μπαλή αʹ 2003, βʹ 2007· Μπονάτσος – Τατούλη 2007.
10. Βλ. ενδεικτικά, Κρεατσάς – Βραχνής αʹ 2007, βʹ 2008.
11. Βλ. καταγραφή των απολογισμών για τον 19ο αιώνα στο Εξίσου 1988. Το σύνολο των απολογισμών βρίσκεται στο Ι.Α. 
ΕΚΠΑ.

10. Χρονικόν της πρώτης πεντηκονταετίας  
του Ελληνικού Πανεπιστημίου, 1889. 



5Το Πανεπιστήμιο Αθηνών: ζητήματα ιστοριογραφίας (1837-1937)

της Αθήνας διατήρησε την κεντρική θέση. Έναν χρόνο αργότερα, ο Μιχαήλ Δ. Στασινό-
πουλος δημοσίευσε το βιβλίο του που αναφέρεται στα όσα προηγήθηκαν της ίδρυσης του 
Αθήνησι (Στασινόπουλος 1971).12 

Στην ανάταση των μεταπολιτευτικών ημερών, η στροφή προς τη μελέτη του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών απέκτησε συμβολικές διαστάσεις, στο μέτρο που συνδέθηκε με ένα από τα πιο 
δυναμικά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην 
ανατροπή της δικτατορίας – δηλαδή με τους φοιτητές. Το νέο συλλογικό ιστορικό υποκείμε-
νο υπήρξε ο πρωταγωνιστής σε μια σειρά από σχετικές καταγραφές. Το φαινόμενο δεν ήταν 
ελληνικό. Η εξέγερση του Μάη του ’68 και τα φοιτητικά κινήματα της δεκαετίας του 1960 
έδωσαν διεθνώς νέες προοπτικές στη μελέτη των πανεπιστημίων.13 

Στη Μεταπολίτευση, το Πανεπιστήμιο Αθηνών απασχόλησε πολλούς ερευνητές, στο 
πλαίσιο κατά κύριο λόγο της μελέτης του 19ου αιώνα και της συμβολής του ιδρύματος στη 
συγκρότηση του δημόσιου χώρου. Η συνεισφορά του στη συγκρότηση και τη διάχυση της 
Μεγάλης Ιδέας, καθώς και στη διαμόρφωση της πνευματικής ζωής αποτέλεσαν δύο από 
τις πιο σημαντικές οδούς διά μέσου των οποίων το προσέγγισαν οι ερευνητές της ιστορίας 
του. Το ίδρυμα ως πεδίο πνευματικών συγκρούσεων και παράλληλα ως συνδιαμορφωτής 
της ιδεολογικής ταυτότητας του ελληνικού κράτους, με βάση κυρίως τη συγκρότηση του 
εθνικού παρελθόντος και το γλωσσικό ζήτημα, βρέθηκε στο επίκεντρο προσεγγίσεων που 
κινήθηκαν στον χώρο της ιστορίας των ιδεών. Παράλληλα, για σχεδόν έναν αιώνα, αναδεί-
χτηκε από τις σχετικές μελέτες στον κατεξοχήν εκπαιδευτικό φορέα κοινωνικής και ταξικής 
κινητικότητας και αναπαραγωγής.

Στις δεκαετίες του 1980 και 1990, οι θεσμοί που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της 
γενικότερης ανάπτυξης των αρχειακών υποδομών της χώρας συνέβαλαν σημαντικά στην 
έρευνα της ανώτατης εκπαίδευσης. Εύλογα μνημονεύουμε πρώτο το Ιστορικό Αρχείο του 
Πανεπιστημίου Αθηνών με τις σημαντικότατες συλλογές που διαθέτει14 και τις πρωτοβουλί-
ες που έχει λάβει (καταγραφές, ψηφιοποιήσεις, υποτροφίες, συνέδρια, σεμινάρια, ανάθεση 
ερευνών).15 Αντίστοιχες πρωτοβουλίες για οργάνωση και ψηφιοποίηση των αρχείων τους 
υπήρξαν και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, η ΑΣΚΤ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
καθώς και το Πανεπιστήμιο Πατρών με τις ψηφιακές συλλογές που αφορούν το Αντιδικτα-
τορικό Φοιτητικό Κίνημα Πάτρας (ΑΦΚΠ).16 Στη μελέτη του πανεπιστημιακού θεσμού στην 
Ελλάδα συνεισέφερε και το αρχείο του υπουργείου Παιδείας ιδιαίτερα για τον 19ο αιώνα, 

12. Στις υποσημειώσεις παρατίθενται οι γενικότερες βιβλιογραφικές παραπομπές, πληροφορίες ή σχόλια. Στο κείμενο εμπεριέ-
χονται οι παραπομπές σε παραθέματα ή αποσπάσματα πηγών.
13. Βλ. ενδεικτικά Habermas 1971· Lipset, Altbach 1969· DeConde 1971· λιάκος 1989.
14. Στο Ι.Α. ΕΚΠΑ φυλάσσονται τέσσερα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα διοικητικά πανεπιστημιακά αρχεία: Συγκλήτου, 
Πρωτοκόλλου, Εθιμοτυπίας (κυρίως δημοσιεύματα και φωτογραφικό υλικό), Αρχείο Διεύθυνσης Σχολών. Φυλάσσονται ακόμη τα 
αρχεία που τήρησαν οι γραμματείες των σχολών του πανεπιστημίου, προσωπικά αρχεία καθηγητών, όπως των Σπ. λάμπρου και Α. 
Ανδρεάδη, φωτογραφικό, ηχητικό και κινηματογραφικό υλικό από πανεπιστημιακές εκδηλώσεις, συλλογή προσωπογραφιών των 
καθηγητών του. Στις αρχειακές συλλογές συμπεριλαμβάνεται επίσης το υλικό που προέρχεται από: α) την Εφορεία του Αιγινη-
τείου Νοσοκομείου, β) την Εφορεία του Πανεπιστημιακού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου και Αγίας Βαρβάρας (Κα πνικαρέας), 
γ) την Πανεπιστημιακή λέσχη, δ) το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Βλ. σχετικά <http://www.archive.uoa.gr/>. 
Στις ιστοσελίδες που σημειώνονται στις υποσημειώσεις, η τελευταία είσοδος πραγματοποιήθηκε στις 2/6/2013.
15. Εκτός από την ψηφιοποίηση και την ανάρτηση στο διαδίκτυο ενός σημαντικότατου τμήματος του αρχείου του (<http://
pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/col:histarch>), σημειώνουμε τη διεξαγωγή του συνεδρίου Πανεπιστήμιο και Μεταρρυθμίσεις 
στην Ελλάδα: Ιστορικές Προσεγγίσεις το 2007 στην Αθήνα. Βλ. ακόμη την πρόσφατη έκδοση δύο τόμων για τη Νομική Σχολή: 
Καρακώστας 2τ., 2010. Για το διδακτικό δυναμικό και τα μαθήματα της Φυσικομαθηματικής Σχολής έχει δημιουργηθεί βάση 
δεδομένων αναρτημένη στον διαδικτυακό κόμβο του Αρχείου. 
16. Βλ ενδεικτικά τις σχετικές ιστοσελίδες: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (http://www.aua.gr/gr/arxeio/), ΑΣΚΤ (<http://www.
library.asfa.gr/askt/site/Home/t_section>), ΑΠΘ (<http://www.auth.gr/museums_archives/istoriko>), Πανεπιστήμιο Κρήτης 
(<http://www.lib.uoc.gr/info/absrv/rare/barch/index.tkl?styl=>), Πανεπιστήμιο Πατρών (<http://arcadia.ceid.upatras.gr/haup/
home.php>).
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το οποίο φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Σημαντικά τεκμήρια συναντάμε 
ακόμα στα αρχεία πολλών πανεπιστημιακών καθηγητών που φιλοξενούνται σε διάφορους 
αρχειακούς φορείς (ΕλΙΑ, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Μουσείο Μπενάκη κ.ά.). 

Ιδιαίτερη είναι η συμβολή του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας (ΙΑΕΝ) στην ανά-
πτυξη της σχετικής έρευνας. Η επιστημονική επιτροπή του ΙΑΕΝ προώθησε μια σειρά από 
μελέτες γύρω από την εκπαίδευση των νέων, από τις οποίες ένα σημαντικό τμήμα αφιερώ-
θηκε στην ανώτατη βαθμίδα της, εμπλουτίζοντας καθοριστικά τη σχετική βιβλιογραφία.17 Το 
1987, το ΙΑΕΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού διοργάνωσε το 
πρώτο συνέδριο στην Αθήνα για την ιστορία των πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία 
και Παιδεία: ιστορική διάσταση και προοπτικές). Πρόσφατα, η ιστορία των πανεπιστημίων και 
ιδιαίτερα του Πανεπιστημίου Αθηνών έγινε αντικείμενο πανεπιστημιακής διδασκαλίας σε 
προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.18

Η ανάπτυξη των αρχειακών και ερευνητικών υποδομών αποτυπώθηκε και στην αύξηση 
των συναφών μελετών. Στην πιο πρόσφατη ιστοριογραφία εμφανίστηκε εντονότερο ενδια-
φέρον από ιστορικούς της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο κυρίως ανάλυσης της εκπαιδευτικής 
πολιτικής με βάση την ιστορικοσυγκριτική μέθοδο. Σημειώνουμε, πάντως, ότι αρκετές ιστο-
ρικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης και των θεσμών της, στην προσπάθεια συνολικής κατα-
νόησης της εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας, προήλθαν από επιστήμονες διαφορετικών 
πεδίων με ποικίλο μεθοδολογικό οπλισμό, εργαλεία, αφετηρίες, προκαλώντας μια σημαντι-
κή βιβλιογραφική παραγωγή με στοιχεία τόσο από την ιστορία όσο και από άλλες επιστη-
μονικές πειθαρχίες. Στις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη της ιστορίας των επιστημών αλλά 
και ενός ευρύτερου προβληματισμού αναφορικά με την ιστορική εξέλιξη και τη συγκρότηση 
των γνωστικών κλάδων προκάλεσε ερωτήματα και πρόσφερε νέες οπτικές, διευρύνοντας 
και εμπλουτίζοντας τη μελέτη της ιστορίας του ιδρύματος. 

Όλες οι παραπάνω κατευθύνσεις συνδέονται άρρηκτα με τις εξελίξεις στην ελληνική 
ιστοριογραφία. Η μετάβαση από την υπεριδεολογικοποιημένη συζήτηση της δεκαετίας του 
1970 αναφορικά με τα μεγάλα σχήματα ερμηνείας, στον αναστοχασμό και στον επιμερισμό 
των τελευταίων χρόνων δεν αφορά μόνο την ιστορία των πανεπιστημίων, αλλά και ευρύτε-
ρα τη συναφή ιστοριογραφική παραγωγή. Η συμβολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στη δια-
μόρφωση των αλυτρωτικών στόχων, ο ρόλος του στις διαδικασίες κοινωνικής και ταξικής 
αναπαραγωγής, η δράση των φοιτητικών κινημάτων διασταυρώνονται με ευρύτερα θέματα 
που απασχόλησαν και απασχολούν τους ιστορικούς και τους κοινωνικούς επιστήμονες στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τις τελευταίες δεκαετίες στη διεθνή βιβλιογραφία αναπτύχθηκε ένας ευρύτερος προ-
βληματισμός ο οποίος εκκινεί από την ενασχόληση διαφορετικών γνωστικών πεδίων –όπως 
η ιστορία, η κοινωνιολογία, η οικονομία, η κοινωνική ανθρωπολογία, η θεολογία, η ιστορία 
των επιστημών, η αρχιτεκτονική– με την ανώτατη εκπαίδευση. Υπερβαίνοντας τη λογική της 
ιστορικής συνέχειας και της εθνικής αυτοτέλειας, όπως αποτυπώθηκε στις ιστορίες μεμονω-
μένων πανεπιστημίων, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στη συγκριτική μελέτη.19 Η σύγκριση μεταξύ 
διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων, η αλληλεπίδραση μεταξύ της πανεπιστημιακής 

17. Βλ. ενδεικτικά τις εκδόσεις του ΙΑΕΝ: Σιδέρη 2 τ., 1989, 1994· Moullas 1989· Μπόμπου-Σταμάτη 1995· Μερτύρη 2000· 
λάππας 2004· Καραμανωλάκης 2006. 
18. Το 2007 και το 2008 πραγματοποιήθηκε στο Ι.Α. ΕΚΠΑ κύκλος διαλέξεων με θέμα «Ιστορία των Πανεπιστημίων». Τα 
ακαδημαϊκά έτη 2009-10 και 2010-11, με τον συντονισμό του Ι.Α. ΕΚΠΑ και σε συνεργασία με τα τμήματα Μεθοδολογίας, 
Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΕΚΠΑ), Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ) και Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Πάντειο 
Πανεπιστήμιο), πραγματοποιήθηκε το μεταπτυχιακό σεμινάριο με τίτλο: «Προσεγγίσεις στην Ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(19ος-20ός αιώνας)». Επίσης, ενδεικτικά, στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ προσφέρεται 
σεμινάριο με τίτλο «Ιστορία των Πανεπιστημίων της Δυτικής Ευρώπης».
19. Ενδεικτικό ως προς το ενδιαφέρον για την ιστορία των πανεπιστημίων αλλά και για τη θεματολογία του είναι το περιοδικό 
History of Universities (1983 κ.εξ.), όπου και σχετικοί βιβλιογραφικοί κατάλογοι.
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ζωής και λειτουργίας και των γενικότερων πολιτισμικών αξιών, η εκπαίδευση των φοιτητών 
με βάση τις ευρύτερες στρατηγικές αναπαραγωγής των ηγετικών στρωμάτων, η συγκρότηση 
του καθηγητικού σώματος και της εξουσίας του, η σχέση του πανεπιστημίου με την οικονο-
μία, τα φοιτητικά κινήματα, αποτέλεσαν ορισμένα από τα θέματα στα οποία επικεντρώθηκαν 
οι έρευνες γύρω από την ανώτατη εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια.20 

H πρόσφατη ελληνική βιβλιογραφία συνομιλεί, πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελ-
θόν, με την αντίστοιχη διεθνή σε μια σειρά από θέματα. Παρ’ όλα αυτά η συγκριτική διά-
σταση παραμένει περιορισμένη. Δεν έχει μελετηθεί συστηματικά η σχέση του ελληνικού 
πανεπιστημίου με τα αντίστοιχα ιδρύματα γειτονικών χωρών, παρ’ όλο που το Αθήνησι 
υπήρξε το πρώτο στον χώρο της Βαλκανικής Χερσονήσου. Στις αίθουσές του, τα πρώτα 
χρόνια λειτουργίας του, εκτός από  Έλληνες, σπούδασε και ένας μικρός αριθμός φοιτητών 
από άλλα βαλκανικά κράτη. Μεγαλύτερο αιτούμενο εξακολουθεί να παραμένει σε αυτή την 
κατεύθυνση η συστηματικότερη συγκριτική μελέτη της ιστορίας της ελληνικής ανώτατης 
εκπαίδευσης με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή. 

Ένα σημαντικό μέρος των προβληματισμών γύρω από την ιστορία του πανεπιστη μίου 
αποτυπώθηκε στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Η ισχυρή παρουσία του Αθήνησι στην 
ελληνική κοινωνία οδήγησε σε μια σειρά από ιστορικά άρθρα και αφιερώματα σε εφημε-
ρίδες και περιοδικά, στα οποία αποθησαυρίζονται σημαντικές πληροφορίες, αποτελώντας 
παράλληλα έναν αξιόπιστο δείκτη των διαθέσεων της κοινής γνώμης απέναντι στο ίδρυ-
μα.21 Οδήγησε, επίσης, στη συγγραφή πλήθους επιμέρους άρθρων και στην έκδοση πηγών 
που αφορούσαν διάφορες πτυχές της δραστηριότητάς του: φοιτητικά επεισόδια, δημό σιες 
εκδηλώσεις, «άγνωστα» συμβάντα της ιστορίας του.22 Ανάμεσά τους υπάρχουν και πολλές 
εργασίες φοιτητών ή αποφοίτων των σχολών του, όπως λόγου χάριν της Ιατρικής –ένας 
σημαντικός αριθμός των οποίων φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθη-
νών– που επικεντρώνονται συνήθως στην περιγραφή του περιεχομένου των καθηγητικών 
εδρών ή σε μια απλή παράθεση βιογραφικών στοιχείων των προσώπων που τις κατείχαν. Οι 
εργασίες αυτές αναμφίβολα προσφέρουν στον ερευνητή επιμέρους πληροφορίες και οπτι-
κές, χωρίς όμως συνήθως να προχωρούν σε έναν δημιουργικό προβληματισμό γύρω από το 
ίδιο το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και την ευρύτερη λειτουργία του. 

Συνολικά, στη βιβλιογραφία που αφορά το Αθήνησι, έως τουλάχιστον και τη δεκαε-
τία του 1980, υπερτερούν οι σελίδες εκείνες που αφορούν τη δημόσια παρουσία του σε 
σύγκριση με όσες αφορούν την επιστημονικοεκπαιδευτική του διάσταση, ενώ το ιστορικό 
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον 19ο αιώνα έως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού, με λιγο-
στές εξαιρέσεις.23 Η πλούσια αυτή βιβλιογραφική παραγωγή δεν καθορίζει από μόνη της την 
εικόνα του ιστορικού παρελθόντος του ιδρύματος. Υπάρχουν και άλλοι ισχυροί παράγοντες, 
άλλα μονοπάτια, τα οποία επίσης συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της ιστορικής 
του φυσιογνωμίας, όπως λόγου χάριν εκείνο της λογοτεχνίας.24 Το θεατρικό έργο Φοιτητές 
του Γρηγόριου Ξενόπουλου (Ξενόπουλος 1921), μυθιστορήματα όπως εκείνο του Ιωάννη 
Κονδυλάκη για τον 19ο αιώνα (Κονδυλάκης 1999) ή του Πίνδαρου Μπρεδήμα (Μπρεδήμας 
1957) και του Βασίλη Μόσκοβη (Μόσκοβης 1960) για τον Μεσοπόλεμο δίνουν μια άλλη 

20. Ένα σημαντικό τμήμα των προβληματισμών αυτών αναδεικνύεται στον συλλογικό τόμο: Stone 2τ., 1974. Βλ. ακόμη 
Sanderson 1975· MacClelland 1980· Weisz 1983· Ridder-Symeons 4τ., 1992· Rothblatt, Wittrock 1993. Βλ. ειδικά για το 
διδακτικό προσωπικό Bourdieu 1988.
21. Βλ. ενδεικτικά με βάση τις επετείους ίδρυσης του πανεπιστημίου το πανηγυρικό τεύχος του περιοδικού ΑΣΤΥ και το αφιέ-
ρωμα της Εστίας (1887), και για την εκατονταετηρίδα το σχετικό τεύχος της Νέας Εστίας (1937). 
22. Βλ. ενδεικτικά τη στήλη «Από την ιστορία του ΕΚΠΑ», την οποία επιμελείται ήδη από το 2002 στη μηνιαία εφημερίδα του 
ΕΚΠΑ Το Καποδιστριακό ο καθηγητής Γεράσιμος Ζώρας. 
23. Αναφορικά με την ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά το 1940 βλ. ενδεικτικά τις επισκοπήσεις του Κώστα Κριμπά 
(Κριμπάς αʹ και βʹ 2003) όπου και η επισήμανση σχετικής βιβλιογραφίας. 
24. Για μια επισκόπηση του σχετικού πεδίου βλ. Σταυροπούλου 1989.

11. Έκθεση των κριτών στον Οικονόμειο 
διαγωνισμό, 1873. 

12. Απεικόνιση του μεταλλίου του εορτασμού 
της εκατονταετηρίδας του πανεπιστημίου, 
1937. 
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διάσταση στις αναπαραστάσεις της ιστορίας του ιδρύματος στη συγχρονία. Η Αργώ του Γιώρ-
γου Θεοτοκά (1905-1966) αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα και με μεγά-
λη απήχηση λογοτεχνικά κείμενα που διαθέτουμε για τη φοιτητική ζωή στον Μεσοπόλεμο. 

Ο τρόπος με τον οποίο το πανεπιστήμιο διαμόρφωσε τη φυσιογνωμία του –τα σύμβολα, 
η αρχιτεκτονική των κτιρίων, η θεσμοθέτηση συγκεκριμένων διαγωνισμών, οι πανεπιστημι-
ακές εορτές, τα μνημεία του– συνιστά μια άλλη πλευρά της ιστορίας του. Επισημαίνουμε, 
πέρα από την αυτονόητη αναφορά στο ίδιο το Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών,25 το 
οποίο εγκαινιάστηκε με αφορμή τους εορτασμούς των 150 χρόνων ζωής του ιδρύματος το 
1987, τον μνημειακό περίβολο των Προπυλαίων (αγάλματα, αναθηματικές στήλες, εικονο-
γράφηση).26

1.2 Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ως εργαστήριο παραγωγής ιδεολογίας 

Το Ελληνικόν πανδιδακτήριον, Βασιλεύ, καθιδρυμένον εις τας παρά Σου εκ νέου ανεγερθείσας 
περικλεείς Αθήνας, και κείμενον μεταξύ της Εσπέρας και της Έω, είναι προωρισμένον να λαμ-
βάνη αφ’ ενός μέρους τα σπέρματα της σοφίας, και αφού τα αναπτύξη εν εαυτώ ιδίαν τινα και 
γόνιμον ανάπτυξιν, να τα μεταδίδη εις την γείτονα Έω νεαρά και καρποφόρα (Σχινάς 1837, 3-4 
στο Δημαράς 1987). 

Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Αθηνών τονίστηκε η «εθνική αποστο-
λή» του, δηλαδή, η χρησιμότητα του ιδρύματος στην εξυπηρέτηση των ευρύτερων στόχων 
του μικρού βασιλείου στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες της περιοχής, καθώς και η συμβολή 
του στη συγκρότηση και στην προβολή της ταυτότητας του ελληνικού έθνους-κράτους. Για 
πολλούς από τους ιδρυτές ή τους καθηγητές του, στόχος του πανεπιστημίου θα έπρεπε να 
είναι η υποδοχή των ευρωπαϊκών ιδεών, οι οποίες είχαν μεταφερθεί από την αρχαία Ελλά-
δα στη δυτική Ευρώπη και αποτέλεσαν το θεμέλιο του πολιτισμού που δημιουργήθηκε και 
αναπτύχθηκε εκεί. Καθώς ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, μετά την Επανάσταση του 1821 και τη 
συγκρότηση του ελληνικού κράτους, επέστρεφε πλέον στην αρχική κοιτίδα του, θα γινόταν 
αντικείμενο επεξεργασίας από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ώστε στη συνέχεια να μετα-
κενωθεί, σύμφωνα και με την κοραϊκή αντίληψη, εκ νέου στην Ανατολή. Όπως υποστήριζαν 
οι πρυτανικές αρχές και το διδακτικό προσωπικό του, ο παλαιός πομπός θα γινόταν δέκτης 
και στη συνέχεια πάλι πομπός, αυτή τη φορά όμως στραμμένος προς ένα άλλο ακροατήριο. 

Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός του ιδρύματος υπήρξε αδιαμφισβήτητος από την πρώ-
τη στιγμή της ίδρυσής του, κι αυτό αποτυπώθηκε στις πανεπιστημιακές τελετές και στους 
λόγους των πρυτανικών αρχών και του διδακτικού προσωπικού. Σε όλη την περίοδο που 
μελετούμε, το πανεπιστήμιο επιδίωξε την καλλιέργεια σχέσεων με τα άλλα αντίστοιχα ιδρύ-
ματα στην Ευρώπη, αποστέλλοντας στο μέτρο των οικονομικών του δυνατοτήτων εκπρο-
σώπους σε διάφορες πανεπιστημιακές εκδηλώσεις. Το καθηγητικό προσωπικό του είχε κατά 
κύριο λόγο σπουδάσει σε ευρωπαϊκές χώρες –με την πλειονότητα να έχει σπουδάσει στη 
Γερμανία– συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια, αρθρογραφούσε σε ευρωπαϊκά περιοδικά, ήταν 
μέλος αντίστοιχων οργανισμών και ενώσεων. Παράλληλα, μέσω της ενίσχυσης του υπουρ-
γείου Παιδείας αλλά και κληροδοτημάτων και δωρεών που διαχειριζόταν το ίδρυμα, πολλοί 
φοιτητές του όλη αυτή την περίοδο κατευθύνθηκαν κυρίως στην Ευρώπη για να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους και να στελεχώσουν στη συνέχεια το Αθήνησι.

25. Βλ. ενδεικτικά την ιστοσελίδα του Μουσείου (<www. history-museum.uoa.gr>), όπου υπάρχει εκτενής αναφορά στις αρ-
χειακές συλλογές του. 
26. Βλ. ενδεικτικά Μυκονιάτης 1984· Μάλαμα 2005· Χρήστου 2005.

13. «Τοις συνδρομηταίς». Μετάλλιο προς τιμήν 
όσων συνεισέφεραν οικονομικά στην ανέγερση 
του κεντρικού κτιρίου του πανεπιστημίου, 
1849. 
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Το Πανεπιστήμιο Αθηνών υπήρξε θεσμικό απότοκο μιας μα κράς 
ευρωπαϊκής παράδοσης και ενός ευρωπαϊκού παρόντος το οποίο 
είχαν γνωρίσει –συνήθως κατά τη διάρκεια των σπουδών τους– οι 
ιδρυτές, οι διδάσκοντες, οι πρυτανικές αρχές, και στο οποίο συχνά 
αναφέρονταν. 27 Η παράδοση αυτή, η οποία ξεκινούσε από τους 
μεσαιωνικούς χρόνους, με συνεχείς ρήξεις και ασυνέχειες εντός της, 
διαμόρφωσε δομικά στοιχεία και χαρακτηριστικά σε επίπεδο στό-
χων αλλά και οργάνωσης, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο βέβαια 
και στην ελληνική περίπτωση.28 Σε μεγάλο βαθμό οι δύο κανονι-
σμοί του 19ου αιώνα, ο πρώτος της Αντιβασιλείας και στη συνέχεια 
ο Προσωρινός του 1837, με τον οποίο το πανεπιστήμιο ουσιαστι-
κά λειτούργησε μέχρι το 1911, βασίστηκαν –όπως και συνολικά η 
οργάνωση του ιδρύματος– στα πρότυπα των γερμανικών πανεπι-
στημίων που κυριαρχούσαν στην Ευρώπη την περίοδο εκείνη. Η 
οργάνωση του ιδρύματος μέσα στον χρόνο δεν στηρίχτηκε μόνο 
στο γερμανικό αντίστοιχο, αλλά και στην επιλεκτική ενσωμάτωση 
στοιχείων από διαφορετικά παραδείγματα (Κιμουρτζής 2003). Η 
επιλεκτική αυτή αναφορά σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήμα-
τα αποτυπώνεται έντονα στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου 
του υπουργού Παιδείας Α. Ευταξία το 1899 για την ανώτατη εκπαί-
δευση. Το νομοσχέδιο, το οποίο δεν ψηφίστηκε, αποτελεί μέρος της 
πιο σημαντικής μεταρρυθμιστικής απόπειρας για την εκπαίδευση 
στο σύνολό της σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα. Στη μακρά εισηγητική 
του έκθεση, τεκμηριωμένη και με σαφείς τις προθέσεις των συντα-
κτών της για σημαντικές τομές, υπάρχουν εκτενείς αναφορές στα 
γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά πανεπιστήμια, στα πλεονεκτήματα 
και στα μειονεκτήματα των συγκεκριμένων συστημάτων και στις 
δυνατότητες μεταφοράς επιλεγμένων στοιχείων τους στην ελληνι-
κή ανώτατη εκπαίδευση (βλ. εδώ 138-145).

Η ιδεολογική κρηπίδα πάνω στην οποία στηρίχτηκε η ίδρυση 
του πανεπιστημίου, απηχώντας τις αντιλήψεις της βαυαρικής Αντιβασιλείας και ιδιαίτερα 
του Γκέοργκ λούντβιχ Μάουρερ (1790-1872), ήταν η ιδέα της πολιτισμικής εξάπλωσης του 
ελληνισμού, του ελληνικού πολιτισμού, κυρίως στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.29 
Επτά χρόνια πριν από την επίσημη διατύπωση της Μεγάλης Ιδέας από τον Ιωάννη Κωλέττη 
(1774-1847) στο βήμα της Εθνοσυνέλευσης, το 1844, ο Κ. Σχινάς στον λόγο του στα εγκαί-
νια του Αθήνησι υπογράμμιζε τον ρόλο του ιδρύματος ως κατεξοχήν ευρωπαϊκού θεσμού, 
εντεταλμένου φορέα παραγωγής γνώσης και δημιουργίας επαγγελματικού και επιστημονι-
κού προσωπικού. Στόχος δεν ήταν μόνο η επιστημονική, αλλά και η πατριωτική, η ηθική και 
ενίοτε η στρατιωτική εκπαίδευση των φοιτητών. Το Οθώνειο, Εθνικό μετά το 1862, Εθνικό 
και Καποδιστριακό μετά το 1911 Πανεπιστήμιο ανέλαβε παράλληλα με τη στελέχωση της 
κρατικής μηχανής και τη δημιουργία, εκφορά και διάχυση ενός λόγου ο οποίος απευθυνόταν 
στο σύνολο των πολιτών του νέου κράτους, ενίσχυε την εθνική τους ταυτότητα, τους ομοιο-
γενοποιούσε και αποτελούσε γέφυρα με τους «αλύτρωτους» αδελφούς τους. Αποστολή του 

27. Σημειώνουμε τον χαρακτηριστικό τίτλο της ομιλίας του καθηγητή της Ιστορίας Θ. Μανούση Περί πανεπιστημίων εν γένει 
και ιδιαιτέρως περί του Οθωνείου Πανεπιστημίου, Αθήνα 1845, όπου και αναφορά στη μακρά ιστορική πορεία του θεσμού στην 
Ευρώπη. Στον πρυτανικό του λόγο ο άλλος καθηγητής της Ιστορίας Κ. Παπαρρηγόπουλος μετέφερε τις εμπειρίες του από τις 
επισκέψεις του σε πανεπιστήμια και κολέγια στην Αγγλία (Πρυτανικοί λόγοι 1871-1872). 
28. Βλ. ενδεικτικά από τη βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα: Ρήγος 2000 και Renaut 2003.
29. Βλ. τα σχόλια του Δημαρά (Δημαράς 1987, 35-42), και ιδιαίτερα τη σύνδεση του πρυτανικού λόγου με τη Μεγάλη Ιδέα και 
τις αντίστοιχες διατυπώσεις του Μάουρερ και του Κωλέττη. Βλ. ακόμη λάππας 2004, 103-104.

14. Αίτημα του πρύτανη Γ. Χατζιδάκι προς 
τη Σύγκλητο να εγκρίνει τη συμμετοχή του 
καθηγητή της Ιατρικής Ε. Καλλιοντζή στο 
διεθνές συνέδριο κατά της φυματίωσης, 1905.  
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ήταν ο λόγος αυτός να υπερβεί την αίθουσα διδασκαλίας και να επεκταθεί στον ευρύτερο 
χώρο της Ανατολής, πέρα από τα στενά κρατικά σύνορα, εκεί όπου βρίσκονταν τα άλλα 
μέλη της εθνικής κοινότητας, να συντελέσει στην ανάδειξη της εθνικής τους ταυτότητας και 
στην ενίσχυση της σχέσης τους με το ελληνικό κράτος. Σημειώνουμε την ιδιαίτερα αυξημέ-
νη παρουσία των ομογενών Ελλήνων (ιδιαίτερα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τα 
Επτάνησα) στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Αθήνησι και την παροχή διευκολύνσεων στην 
πρόσβασή τους στην ανώτατη εκπαίδευση (ειδικοί όροι εισαγωγής, υποτροφίες). Αρκετοί 
άλλωστε από αυτούς επέστρεψαν μετά τις σπουδές τους στις περιοχές καταγωγής τους, 
λειτουργώντας ως μεταφορείς της εθνικής ιδεολογίας. Η ιδέα της ειρηνικής διεύρυνσης των 
συνόρων του ελληνικού κράτους μέσω του πολιτισμού δεν αποτελούσε μόνο υπόθεση των 
πανεπιστημιακών αρχών ή των καθηγητών. Όπως σημείωνε μια ομάδα φοιτητών, στην πρώ-
τη έντυπη συλλογική διαμαρτυρία της το 1849: «…και εάν κατά τον σημερινόν κυματισμόν 
πέπρωται η Ελλάς ν’ ανυψωθή εις περιωπήν άξιαν αυτής, και να κάμη πάλιν τον κόσμον 
να εκφρασθή με θαυμασμόν περί της δόξης της, δεν δύναται να φθάση εις τούτο διά του 
ψευδούς πατριωτισμού και της τυφλής τύχης, αλλά διά του αληθούς πατριωτισμού, της ανα-
πτύξεως της παιδείας και της ενισχύσεως των επιστημών, των οποίων εστία είναι το ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟΝ, το φωτεινόν τούτο άστρον όλων των Ανατολικών λαών» (Περί της καταστάσεως 
1849, 16). Η διεύρυνση των συνόρων δεν ήταν απαραίτητα μια ειρηνική υπόθεση. Το πανε-
πιστήμιο, μέσω κυρίως της εισαγωγής των στρατιωτικών ασκήσεων στο πρόγραμμά του μετά 
την έξωση του Όθωνα, προετοίμαζε τους φοιτητές και για το πατριωτικό τους καθήκον.30

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών υπήρξε ο κατεξοχήν θεσμός παραγωγής εθνικής ιδεολο γίας σε 
όλη τη διάρκεια της περιόδου στην οποία αναφερόμαστε. Παρήγαγε έναν ιδεολογικό λόγο 
ή, για την ακρίβεια, πολλαπλούς λόγους, αποτέλεσμα διασταυρώσεων και συγκρού σεων 
μεταξύ διαφορετικών στρατηγικών, και αντιθετικών ενίοτε ιδεών και πολιτικών, οι οποίες 
έλαβαν χώρα εντός του ιδρύματος. Κύρια συνισταμένη των διαφορετικών προσεγγίσεων 
υπήρξε η παραδοχή του εθνικού προτάγματος. Η εδραίωση αρχικά αλλά και στη συνέχεια η 
ανάπτυξη, η διεύρυνση και η υπεράσπιση των ιδεών του έθνους-κράτους αποτέλεσαν τον 
βασικό στόχο του πανεπιστημίου. Η εκπαίδευση των φοιτητών αποσκοπούσε στη συγκρό-
τησή τους ως επιστημόνων και πολιτών, η καλλιέργεια των επιστημών και η παρεχόμενη 
γνώση είχαν ως στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του έθνους-κράτους. Ό,τι βρισκόταν 
εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου θεωρούνταν αντεθνικό και αποκλειόταν ή καταγγελλό-
ταν. Και αυτό δεν αφορούσε μόνο το πρόγραμμα μαθημάτων. Η ανάδειξη του εθνικού σε 
βασική κανονιστική αρχή αποτέλεσε το πλαίσιο το οποίο σε μεγάλο βαθμό κυριάρχησε στη 
δημόσια παρουσία και στον λόγο των πανεπιστημιακών αρχών, του διδακτικού προσωπικού, 
των φοιτητών. Κοινός στόχος ήταν η δράση, η εκπλήρωση των εθνικών ιδεωδών – στόχος 
ο οποίος δεχόταν διαφορετικές κάθε φορά ερμηνείες ανάλογα με τη συγκυρία, ορίζοντας 
εκ νέου τον χαρακτήρα του ελληνικού έθνους μέσα από τις απαντήσεις στα «διλήμματα»: 
αναβίωση ή συνέχεια, μόνο αρχαιότητα ή και Βυζάντιο, ελληνικός ή ελληνοχριστιανικός 
πολιτισμός. Και από την άλλη πλευρά επαναπροσδιόριζε κάθε φορά τους συμμάχους και 
τους αντιπάλους, όχι μόνο στο εξωτερικό –λόγου χάριν με τα υπόλοιπα εθνικά κινήματα που 
αναπτύχθηκαν στη Βαλκανική– αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, όπως συνέβη με τον 
δημοτικισμό και στη συνέχεια με τις σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές ιδέες στο τέλος του 
19ου αιώνα και στον Μεσοπόλεμο. 

Μια σημαντικότατη παράμετρος για τη συγκρότηση της φυσιογνωμίας του πανεπιστη-
μίου και της ιδεολογίας που παρήγαγε ήταν η θέση του θρησκευτικού στοιχείου εντός του. 

30. Η ιδέα της προετοιμασίας των φοιτητών για ένοπλους αγώνες δεν θα μπορούσε να βρει θέση στο πλαίσιο της οθωνικής 
διοίκησης, όταν ο φόβος για τυχόν εξεγέρσεις τους ήταν ιδιαίτερα έντονος. Σημειώνουμε, πάντως, ότι ένα από τα συνηθισμένα 
πειράματα της Χημείας ήταν η παρασκευή του υγρού πυρός, «ως τι υπόμνημα προς τους μέλλοντας πυρπολητάς της Ελλάδος!», 
όπως σημείωνε ο Μ. Στεφανίδης (Στεφανίδης αʹ 1948, 9).

15. Λόγος του καθηγητή της Θεολογικής Μ. 
Αποστολίδη  στην εορτή των Τριών Ιεραρχών, 
1850.
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Ήδη η δημιουργία της Θεολογικής Σχολής αποτύπωνε την πρόθεση της πολιτικής εξου-
σίας, με βάση και την αντίστοιχη δυτική εμπειρία, να συγκροτήσει έναν βασικό πυλώνα 
θεολογικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, το πανεπιστήμιο απέκτησε από νωρίς τη δική του 
θρησκευτική τελετή, τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών, την οποία καθιέρωσαν οι πρυτανι-
κές αρχές το 1842. Τους πανηγυρικούς της τελετής εκφωνούσαν κατά κύριο λόγο καθηγη-
τές της Θεολογικής, με θρησκευτικά θέματα.31 Από πολύ νωρίς επίσης τέθηκε το ζήτημα της 
δημιουρ γίας πανεπιστημιακού ναού· το 1838 ο Μ. Αποστολίδης και ο Γεώργιος Γεννάδιος 
πρότει ναν στη Σύγκλητο την ανέγερση ιερού ναού, πρόταση που το σώμα αποδέχτηκε (Γαζή 
2004, 96-97), αν και δεν υπήρξε αποτέλεσμα, ενδεχομένως λόγω του υψηλού οικονομικού 
κόστους που μια τέτοια πρωτοβουλία συνεπαγόταν. Μόλις το 1932 τελικά παραχωρήθηκε 
από την Εκκλησία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών η Καπνικαρέα. 

Παρ’ όλα αυτά από πολύ νωρίς υπήρξαν αντιδράσεις από θρησκευτικούς και εκκλησι-
αστικούς κύκλους για την ίδρυση του πανεπιστημίου. Ούτε το μέγεθος των αντιδράσεων 
ούτε η υποδοχή που συνάντησαν δυσχέραναν την ίδρυση και τη λειτουργία του νεοσύστα-
του θεσμού. Υπήρξε, όμως, μια σχετική δυσπιστία, όπως εκφράστηκε από συγκεκριμένους 
ιερωμένους και κοσμικούς, για την επιρροή που θα μπορούσε να ασκήσει το ίδρυμα, ως 
φο ρέας κοσμικής εκπαίδευσης μεταφερόμενης από τη Δύση, στην ελληνική νεολαία, καθώς 
και η ενδεχόμενη λειτουργία του ως χώρου αθεΐας και ανατρεπτικών κηρυγμάτων (Μπα-
λάνος 1937, 38-39 και λάππας 1992). Όπως σημείωνε ο επίσκοπος Αττικής, αρνούμενος 
να παραστεί στον εορτασμό για την πρώτη επέτειο ίδρυσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
δεν ήθελε να βρεθεί «εντός καταστήματος όπου διδάσκεται η αθεΐα και η ασέβεια, όπου 
εξυβρίζονται τα θεία» (Γαζή 2004, 96). Η δυσπιστία ήταν συνδεδεμένη με τις συζητήσεις και 
τις εντάσεις που δέσποζαν στον δημόσιο χώρο λόγω της ανακήρυξης του Αυτοκέφαλου της 
ελληνικής Εκκλησίας, το 1833, και της διάστασης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έως την 
έκδοση του Τόμου το 1850, με τον οποίο αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις των δύο Εκκλησιών. 
Η ανησυχία ότι η κρατική εξουσία, στον βαθμό μάλιστα που ασκούνταν κατά κύριο λόγο από 
αλλόθρησκους, έλεγχε σταδιακά όλους τους θεσμούς, ακόμη και εκείνους που αφορούσαν 
τη θρησκευτική εκπαίδευση, δημιουργούσε φόβους και αντιδράσεις, που συναντιόνταν με 
τη δυσπιστία την οποία γεννούσε η ίδρυση ενός νέου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 
με βάση δυτικά πρότυπα. Οι φόβοι αυτοί ενισχύθηκαν με το επιχείρημα του πρόωρου της 
ίδρυσης ενός πανεπιστημίου σε ένα κράτος που δεν είχε ακόμη συγκροτήσει τις βασικές 
υποδομές για τη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση των υπηκόων του (λάππας 1992). 

Είναι χαρακτηριστική η καχυποψία με την οποία αντιμετωπίστηκε η ίδρυση της Θεολογι-
κής Σχολής –σημειώνουμε ότι πρόκειται για τη μικρότερη σχολή του πανεπιστημίου, με μόνο 
τρεις καθηγητές στην ίδρυσή της– δεδομένου ότι οι θεολογικές σπουδές εγγράφονταν κατά 
κύριο λόγο στη δικαιοδοσία της ίδιας της Εκκλησίας, είτε μέσω της Πατριαρχικής Μεγά-
λης του Γένους Σχολής είτε άλλων ιερατικών σχολών όπως της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής 
Σχολής. Η σχολή κατηγορήθηκε, από εκκλησιαστικούς κύκλους, ότι ως προς την οργάνωση 
και τα προγράμματά της ακολούθησε τα γερμανικά (προτεσταντικά) πρότυπα, και θεωρή-
θηκε ότι υπήρχε κίνδυνος να χάσει τον Ορθόδοξο χαρακτήρα της και να βρεθεί μακριά 
από τις εκκλησιαστικές παραδόσεις (Μεταλληνός 2005, 74-76). Ιδιαίτερα αρνητικοί, επίσης, 
στάθηκαν οι ίδιοι κύκλοι απέναντι στον διορισμό του Θεόκλητου Φαρμακίδη ως καθηγητή 
Θεολογίας (σημειώνουμε πάντως την ταραχώδη πανεπιστημιακή θητεία του και την πολύ 
μικρή συμβολή του στη διδασκαλία)32 και την επιρροή που ασκούσε στον άλλο ισχυρό άνδρα 

31. Ο εορτασμός των Τριών Ιεραρχών καθιερώθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών προς τιμήν των τριών εκκλησιαστικών δασκάλων 
και ως ημέρα μνήμης για τους ευεργέτες και δωρητές του ιδρύματος. Ο εορτασμός είχε καθιερωθεί ήδη από το 1824 στην Ιόνιο 
Ακαδημία. Τον πρώτο πανηγυρικό λόγο του εορτασμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών εκφώνησε ο Νεόφυτος Βάμβας (Γαζή 2004).
32. Για την πανεπιστημιακή θητεία του Φαρμακίδη, αλλά και την παρουσία του γενικότερα στον θεολογικό χώρο βλ. τον λόγο 
ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Θεολογικής Σχολής στον 20ό αιώνα (Μπαλάνος 1933).

16. Ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής  
Θ. Φαρμακίδης, έργο του Δ. Τσόκου. 
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της Θεολογικής, Μισαήλ Αποστολίδη. Ο Θ. Φαρμακίδης, εκφραστής των ιδεών του νεοελ-
ληνικού διαφωτισμού, αρχιτέκτονας της ιδέας του Αυτοκέφαλου της ελληνικής Εκκλησίας, 
είχε διοριστεί από την Αντιβασιλεία σύμβουλος για τα εκκλησιαστικά θέματα και ήταν στο 
στόχαστρο συντηρητικών εκκλησιαστικών κύκλων, με βασικό πολέμιό του τον Κωνσταντίνο 
Οικονόμο (1780-1857). Πρόσωπο εκτός πανεπιστημίου, αλλά με έντονη δράση και με σημα-
ντική επιρροή εντός του ιδρύματος, ο Κ. Οικονόμος είχε από νωρίς διατυπώσει τους φόβους 
του για την παρουσία όσων είχαν θεωρηθεί πρωτεργάτες του Αυτοκέφαλου, ενώ το 1848 
κατηγορήθηκε ότι υποκίνησε τα Μανούσεια, τα επεισόδια εναντίον του καθηγητή Ιστορίας 
Θ. Μανούση, με την κατηγορία της ασέβειας έναντι των θείων. 

Η αναφορά στον Οικονόμο αλλά και στο Πατριαρχείο και στους φιλοπατριαρχικούς 
κύκλους που κατηγόρησαν το πανεπιστήμιο συνδέεται με ένα ευρύτερο θέμα, που υπερβαί-
νει τα του εκπαιδευτικού ιδρύματος και αφορά συνολικά τη θέση της Ορθόδοξης χριστιανι-
κής θρησκείας στο πλαίσιο του νέου έθνους-κράτους. Εάν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
η θρησκεία υπήρξε το βασικό συστατικό στοιχείο της ταυτότητας των κατοίκων της, στο 
ελληνικό κράτος εγγραφόταν στον ευρύτερο κύκλο των βασικών χαρακτηριστικών της εθνι-
κής ταυτότητας. Κάποτε, μάλιστα, καλούνταν να «υποταχθεί» στον κοσμικό χαρακτήρα του, 
όπως αποτυπώθηκε λόγου χάριν στην προσπάθεια των βαυαρικών αρχών να ελέγξουν την 
εκκλησιαστική ιεραρχία. Η μετάβαση αυτή εύλογα γεννούσε αντιδράσεις γενικότερα απένα-
ντι στη διοίκηση αλλά και σε θεσμούς όπως η εκπαίδευση και μάλιστα η ανώτατη, οι οποίοι 
διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτών του βασιλείου. 

Η συγκεκριμένη δυσπιστία απέναντι στη Δύση και στον ρόλο του πανεπιστημίου στη 
μετακένωση της δυτικής σκέψης στην Ελλάδα διατηρήθηκε και στα επόμενα χρόνια, όπως 
αποτυπώνεται ιδιαίτερα έντονα στο έργο μιας από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότη-
τες του 19ου αιώνα, του Απόστολου Μακράκη (1831-1905), του οποίου το κήρυγμα γνώρισε 
πολύ μεγάλη απήχηση στην κοινή γνώμη. Ο Μακράκης χαρακτήριζε το Αθήνησι «αφιλόσο-
φον πανσκοτιστήριον» και τους καθηγητές του «σκοτιστάς», καθώς επέβαλλαν στους φοι-
τητές τους τον μασονισμό, «την αθεΐα και πάσα αβελτηρίαν και φαυλότηταν της Δύσεως», 
στερώντας τους την αληθινή γνώση (Μπρανγκ 1997, 199-201). Παρ’ όλο που οι απόψεις 
του Μακράκη αποδοκιμάστηκαν από τη Σύγκλητο, ορισμένοι εκκλησιαστικοί κύκλοι υιοθέ-
τησαν την κριτική του.33 

Η συμβολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στη σφυρηλάτηση της εθνικής ιδεολογίας του 
ελληνικού κράτους δε συνδέεται μόνο με το πρόγραμμα σπουδών ή τα γνωστικά αντικεί-
μενά του. Το ίδρυμα μέσω των δημόσιων τελετών του, των εορτών, των επετείων, όπως θα 
δούμε και στα κεφάλαια που ακολουθούν, διαπαιδαγώγησε ένα ευρύτερο κοινό στον τρόπο 
αντίληψης του εθνικού παρελθόντος και παρόντος, διατύπωσε έναν ισχυρό ρυθμιστικό λόγο 
στη δημόσια σφαίρα. Παράλληλα, μέσω των ποιητικών, των ιστορικών, των θεολογικών και 
των άλλων διαγωνισμών του ανέλαβε την ευθύνη συγκρότησης του κανόνα για σημαντικές 
συνιστώσες της εθνικής ιδεολογίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ρόλος των καθηγητών και 
υφηγητών του πανεπιστημίου ήταν καθοριστικός: κριτές διαγωνισμών, συγγραφείς επιστη-
μονικών βιβλίων, εγχειριδίων, συγγραμμάτων, άρθρων στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, 
ομιλητές σε εκδηλώσεις, ιδρυτές συλλόγων και εταιρειών αναμίχθηκαν ενεργά στη συγκρό-
τηση και διάχυση της εθνικής ιδεολογίας. 

Η έμφαση στη δημόσια παρουσία του πανεπιστημίου σε συνδυασμό με τη λειτουργία του 
ως παραγωγού εθνικής ιδεολογίας στο πλαίσιο της ιστορίας των ιδεών αναδείχτηκε με το 
έργο ενός από τους κορυφαίους Έλληνες ιστορικούς του 20ού αιώνα, του Κ. Θ. Δημαρά (1904-
1992). Με τα κείμενά του ο Δημαράς συγκρότησε μια εικόνα του πανεπιστημίου η οποία άφη-
σε ισχυρό αποτύπωμα στην ιστοριογραφική του πρόσληψη – δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι 

33. Όπως σημείωνε ο Δ. Μπαλάνος στο κείμενό του για την εκατονταετηρίδα της Σχολής, το 1870 ο επίσκοπος Καισαρείας Μακάριος 
προέτρεπε σε άρθρο του τον Μακράκη «να εξεγείρη τον όχλον των Αθηνών, ίνα καύση το πανεπιστήμιον» (Μπαλάνος 1937, 38).



13Το Πανεπιστήμιο Αθηνών: ζητήματα ιστοριογραφίας (1837-1937)

σε αυτόν ανατέθηκε η σχετική μελέτη για τον εορτασμό των 150 χρόνων του πανεπιστημίου. 
Υπάρχει ένα πλήθος αναφορών στο πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας, που διατρέχουν όλο το 
έργο του – πέρα από τις μονογραφίες του αναφερόμαστε στις πολυάριθμες επιφυλλίδες του 
για πανεπιστημιακά θέματα και για τους Έλληνες λόγιους. Το συνεχές ενδιαφέρον του για την 
ελληνική εθνική ιδεολογία και τους διαμορφωτές της τον οδήγησε σε σημαίνοντα κείμενα για 
τους λόγιους του 18ου και του 19ου αιώνα και, βέβαια, στη γνωστή μελέτη του για τον ιστορικό 
και καθηγητή του Αθήνησι Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο (Δημαράς 1986). Παράλληλα, με 
τις εκτενείς συνθέσεις του σκιαγράφησε σε μεγάλο βαθμό το ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής 
μέσα στο οποίο κινήθηκε η ιστορία του πανεπιστημίου τα πρώτα χρόνια της ζωής του ελλη-
νικού βασιλείου (Δημαράς 19852). Το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα εμφανίστηκε τον 19ο 
αιώνα ως ένας από τους συντελεστές της εξέλιξης των ιδεο λογικών μεταβολών, ένας από 
τους κύριους ρυθμιστικούς παράγοντες της δημόσιας ζωής. Στο έργο του Δημαρά, το πανεπι-
στήμιο αντιμετωπίστηκε ως ο κατεξοχήν θεσμός που μετέφερε τη διαφωτιστική κληρονομιά 
στο ελληνικό κράτος, ένας χώρος ο οποίος αποτέλεσε κάποτε και το θέατρο των συγκρούσε-
ων μεταξύ ύστερων διαφωτιστών και ρομαντικών λογίων. Ο ιστορικός έδωσε έμφαση στην 
ιδεο λογική φυσιογνωμία του πανεπιστημίου, όπως αποτυπώθηκε στη δημόσια παρουσία του 
και στις πολύμορφες παρεμβάσεις του διδακτικού προσωπικού του, χωρίς όμως ιδιαίτερη 
αναφορά στην εκπαιδευτική σκευή ούτε και στις διάφορες κοινωνικές λειτουργίες του.

Η μονογραφία του Π. Μουλλά για τους ποιητικούς διαγωνισμούς της περιόδου 1851-
1877 (Moullas 1989) αποτελεί αναμφίβολα το σημαντικότερο παράδειγμα μελέτης της 
δημόσιας λειτουργίας του θεσμού και του κανονιστικού και ιδεολογικού του λόγου σε ένα 
αντικείμενο εκτός της άμεσης εκπαιδευτικής του λειτουργίας. Το πανεπιστήμιο αντιμετωπί-
στηκε ως «εργαστήρι παραγωγής ιδεολογίας» (Μουλλάς 1989, 600). Η έμφαση στην ιδεο-
λογική λειτουργία του πανεπιστημίου αποτυπώθηκε και στις μελέτες για δύο από τα κύρια 
πεδία με τα οποία συνδέθηκε το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα: τη συγκρότηση του εθνικού 
παρελθόντος και τις διαμάχες γύρω από το γλωσσικό ζήτημα. 

Aʹ. H συγκρότηση του εθνικού παρελθόντος και το Πανεπιστήμιο Αθηνών
Η συμβολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στη διαμόρφωση της σχέσης των κατοίκων του 
ελληνικού βασιλείου με το ιστορικό παρελθόν τους υπήρξε καθοριστική, ιδιαίτερα τον πρώ-
το αιώνα της ζωής του. Το πανεπιστήμιο, μέσα από τη δεσπόζουσα παρουσία του στον 
δημόσιο βίο και το πρόγραμμα σπουδών του, διαμόρφωσε έναν ισχυρό λόγο για την εθνι-
κή ιστορία, ενώ παράλληλα παγίωσε τη φυσιογνωμία του ενσωματώνοντας σύμβολα και 
στιγμές της εθνικής ιστορίας στην αρχιτεκτονική και στη διακόσμηση των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων, στις σφραγίδες, στις επίσημες στολές κ.α.34 Σε αυτό το παρελθόν η ελληνι-
κή αρχαιότητα απέκτησε περίοπτη θέση, η οποία εντυπώθηκε σε όλη τη φυσιογνωμία του 
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά την περίοδο που εξετάζουμε. Επρόκειτο για μια 
κατεξοχήν πολιτικοϊδεολογική επιλογή η οποία συνδεόταν με την ιδιοποίηση της αρχαιότη-
τας συνολικά από το νεότευκτο βασίλειο. Η ελληνική αρχαιότητα, ο κοινός πρόγονος του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού, είχε αντιμετωπιστεί ως προγονική κληρονομιά ήδη από τους προε-
παναστατικούς Έλληνες λόγιους. Μετά τη δημιουργία του νέου κράτους, η κλασική αρχαιό-
τητα αναγνωρίστηκε ως κύριος νομιμοποιητικός παράγοντας της ύπαρξής του, καθοριστικό 
στοιχείο της αναγνώρισής του από τις ξένες δυνάμεις, αλλά και βασικό συστατικό της εθνι-
κής ιδεολογίας. Η γενεαλογία των σύγχρονων Ελλήνων στοιχειοθετούνταν στη συνέχεια 
της γλώσσας, της εντοπιότητας, της αντιστοιχίας των ηθών και εθίμων τους με εκείνα των 
αρχαίων προγόνων, στο πλαίσιο μάλιστα της αντίκρουσης των θεωριών του Γιάκομπ Φίλιπ 
Φαλμεράιερ (1790-1861). Σε όλον σχεδόν τον 19ο αιώνα, στις πανεπιστημιακές τελετές 
και στις παραδόσεις και στα εναρκτήρια μαθήματα ακούστηκε συχνά ο αντιρρητικός λόγος 

34. Για τη σχέση πανεπιστημίου και αρχαιότητας βλ. Karamanolakis (υπό έκδοση). 

17. Το λάβαρο του Πανεπιστημίου Αθηνών,  
έργο του Ν. Γύζη, 1887. 

18. Σφραγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου. 
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εναντίον του Γερμανού λογίου, ο οποίος με τις θεωρίες του για τις σλαβικές και αλβανικές 
μεσαιωνικές επιδρομές στην Πελοπόννησο, όπως διατυπώθηκαν αρχικά στον πρώτο τόμο 
της Ιστορίας της Χερσονήσου του Μωρέως (1830), αμφισβήτησε θεμελιώδεις παραδοχές 
(προγονική σχέση των αρχαίων Ελλήνων με τους Νεοέλληνες) πάνω στις οποίες είχε οικο-
δομηθεί η ταυτότητα του ελληνικού έθνους-κράτους.35 

Στην οικοδόμηση της συγκεκριμένης σχέσης με την αρχαιότητα διαδραμάτισαν καθορι-
στικό ρόλο οι Βαυαροί. Σημειώνουμε ότι ο πατέρας του Όθωνα, λουδοβίκος Ά (1786-1868) 
της Βαυαρίας, ήταν γνωστός φιλέλληνας και λάτρης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. 
Η βαυαρική διακυβέρνηση έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην ανάδειξη της σχέσης του σύγχρο-
νου ελληνισμού με τον αρχαίο, όπως αποτυπώθηκε λόγου χάριν στην επιλογή της Αθήνας, 
κέντρου του κλασικού πολιτισμού, ως πρωτεύουσας του νέου βασιλείου. Ο γνωστός Γερ-
μανός λόγιος Φρίντριχ Τιρς (1784-1860), στις προτάσεις του στην Αντιβασιλεία για την 
ίδρυση πανεπιστημίου, τοποθετούσε τις κτιριακές εγκαταστάσεις του στο αρχαίο λύκειο, 
απέναντι από την Ακρόπολη (Κούκκου 1990). Η νεοκλασικιστική τεχνοτροπία που επιλέχθη-
κε για τα νέα κτίρια στο κέντρο της πόλης –τη μετέπειτα Ακαδημία, τη Βιβλιοθήκη και το 
Πανεπιστήμιο– αποσκοπούσε στο να τα περιβάλει με την αίγλη και την ανάμνηση του κλα-
σικού παρελθόντος. Στο κεντρικό κτίριο των Προπυλαίων, ο εξωτερικός ζωγραφικός διάκο-
σμος είχε θέμα τις επιστήμες προσωποποιημένες, ενώ στον προαύλιο χώρο προβλεπόταν η 
τοποθέτηση δύο αγαλμάτων αρχαίων θεοτήτων.36 Στην αίθουσα τελετών, οι αρχαίοι άνδρες 
απεικονίζονταν δίπλα στους  Έλληνες λόγιους που διέσωσαν και διέδωσαν το έργο τους. 

Η ελληνική αρχαιότητα κατέλαβε εξέχουσα θέση στις επίσημες τελετές, στους πρυτα-
νικούς απολογισμούς, στους εισιτήριους λόγους των καθηγητών,37 στη θεματολογία των 
ποιητικών διαγωνισμάτων, στο πανεπιστημιακό λεξιλόγιο, στη συμβολική παρουσία του 
ιδρύματος. Η κεντρική σφραγίδα του πανεπιστημίου έφερε στο κέντρο της την κουκουβά-
για, σύμβολο της θεάς Αθηνάς και της σοφίας. Εκτός από τη σφραγίδα της Θεολογικής, η 
οποία έφερε μονόγραμμα των πρώτων χριστιανών, οι σφραγίδες των άλλων τριών σχο-
λών έφεραν ως εμβλήματα αρχαιοελληνικά θέματα: της Νομικής τη Θέμιδα, της Ιατρικής 
τον Ασκληπιό, της Φιλοσοφικής τον Αριστοτέλη, ενώ του Φαρμακευτικού Σχολείου τη θεά 
Υγεία. Στη μεταρρύθμιση του 1911 καθένα από τα δύο πανεπιστήμια είχε δική του σφραγί-
δα. Το μεν Εθνικό διατήρησε τη γλαύκα, το δε Καποδιστριακό έφερε ως έμβλημα την Αθηνά· 
τα σύμβολα των σχολών παρέμειναν ως είχαν, εκτός της Φιλοσοφικής, όπου τον Αριστοτέ-
λη αντικατέστησε η Μνημοσύνη. Στη νεότευκτη Φυσικομαθηματική επελέγη ως σύμβολο ο 
Προμηθέας. Με τον νέο πανεπιστημιακό οργανισμό λειτουργίας του 1922 τροποποιήθηκε 
η κεντρική σφραγίδα φέροντας πλέον ως έμβλημα την κεφαλή της θεάς Αθηνάς – που 
διατηρείται έως και σήμερα. Το 1887, για τις γιορτές της 50ετηρίδας του πανεπιστημίου, 
η Σύγκλητος παρήγγειλε στον ζωγράφο Νικόλαο Γύζη (1842-1901) το λάβαρο του ιδρύ-
ματος, στο οποίο απεικονίζεται η θεά Αθηνά φέροντας στο δεξί της χέρι το δόρυ και στο 
αριστερό ασπίδα με ανάγλυφη παράσταση. Για την ίδια επέτειο οι φοιτητές παρουσίασαν 
την τραγωδία του Σοφοκλή Οιδίπους Τύραννος, παράσταση η οποία επαναλήφθηκε και το 
1912 με αφορμή τον εορτασμό για τα 75 χρόνια του πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο αυτής της 
επετείου το ίδρυμα φιλοξένησε το Διεθνές Συνέδριο των Ανατολιστών, το οποίο εγκαινίασε 
τις εργασίες του στον Παρθενώνα (βλ. εδώ 173-175). 

35. Για το έργο του και τις αντιδράσεις στον Γ. Φ. Φαλμεράιερ βλ. Σκοπετέα 1997 και Βελουδής 1982. 
36. Βλ. Μάλαμα 2005, 83-96, και ειδικότερα για τη ζωοφόρο, Χρήστου 2005.
37. Εισιτήριοι ονομάζονται οι λόγοι που εκφωνούσαν οι διδάσκοντες στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου ή του ακαδημαϊκού 
έτους, ως εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο που επρόκειτο να διδάξουν. Αρκετοί από αυτούς τους λόγους, οι οποίοι συχνά 
υπερέβαιναν τη θεματολογία του μαθήματος, δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, δείγμα του ενδιαφέροντος που 
προκαλούσε στην κοινή γνώμη η πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 

19. Στρογγυλή σφραγίδα του Φαρμακευτικού 
Σχολείου με τη θεά Υγεία στο κέντρο και 
επιγραφή «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ». 
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Το Φιλολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής, το κατεξοχήν πανεπιστημιακό τμήμα για 
τη μελέτη του παρελθόντος, προσδιόρισε εξαρχής τον χρονικό του ορίζοντα στην κλασική 
αρχαιότητα. Στη βάση δεδομένων που έχει σχηματιστεί με 4.000 περίπου τίτλους μαθη-
μάτων της σχολής (1837-1932), σύμφωνα με τις πηγές που διαθέτουμε, τα μαθήματα με 
βασικό θέμα την αρχαία Ελλάδα καταλαμβάνουν περίπου το 1/2 του συνόλου, ενώ επίσης 
το 1/6 αφορά τα ρωμαϊκά χρόνια. Τα 2/3 λοιπόν του συνόλου των μαθημάτων που διδάχθη-
καν ήταν αφιερωμένα στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα (Καραμανωλάκης 2006, 373-375, 
381-388). Κύριοι γνωστικοί κλάδοι του προγράμματος σπουδών, όπως η φιλολογία και η 
αρχαιολογία, παρέμειναν σε όλο σχεδόν τον 19ο αιώνα επικεντρωμένοι στην ελληνορωμαϊ-
κή αρχαιότητα. Το μεγαλύτερο τμήμα της φιλολογικής διδασκαλίας, και σε μεγάλο βαθμό 
και της φιλοσοφίας, αφορούσε την κλασική Ελλάδα, τους μεγάλους δημιουργούς. Αντίστοι-
χα, στην αρχαιολογία η διδασκαλία επικεντρωνόταν στην κλασική αρχαιότητα, και μάλιστα 
στις πιο σημαντικές στιγμές της: η ιστορία της καλλιτεχνίας, της τέχνης, της πλαστικής και 
της αρχιτεκτονικής, με χώρο επίσκεψης και άσκησης τις αρχαιότητες της Ακρόπολης και, 
από τη δεκαετία του 1880, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η ιστορία απέδωσε ιδιαίτερο 
βάρος στην αρχαιότητα, παρ’ όλο που ήταν το μόνο γνωστικό αντικείμενο που στράφηκε 
συστηματικά στα μεσαιωνικά και νεότερα χρόνια, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

Η αρχαία Ελλάδα και ο κλασικισμός υπήρξαν βασικοί άξονες της εκπαίδευσης στο ελλη-
νικό βασίλειο (Koulouri 1991, 301-352). Δεν συνιστούσε αυτό ιδιαιτερότητα συγκριτικά με 
την εκπαίδευση στην Ευρώπη, και ειδικά την ανώτατη, τη φυσιογνωμία της ή το πρόγραμ-
μα σπουδών. Στο πλαίσιο του ουμανισμού, ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός αναγορεύθηκε σε 
θεμέλιο του σύγχρονου ευρωπαϊκού, ο νεοκλασικισμός επικράτησε στην αρχιτεκτονική των 
κτιρίων κ.λπ. Στην ελληνική περίπτωση όμως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι απευθείας συγγε-
νείς, οι πρόγονοι των κατοίκων του νέου βασιλείου, οι οποίοι προσδιορίζονταν ως Νεοέλλη-
νες ακριβώς με βάση τη σχέση τους με αυτούς. Όπως τόνιζε ο καθηγητής της Ιστορίας Κ. Δ. 
Σχινάς –σύμφωνα με τον πρύτανη, καθηγητή της Νομικής, Γεώργιο Α. Ράλλη– απαντώντας 
στις κατηγορίες της Συγκλήτου ότι αντί να διδάσκει την ιστορία στο σύνολό της δίδασκε μόνο 
αρχαία ελληνική ιστορία: «αναγκαίον εις τον Έλληνα φοιτητήν να γνωρίση με λεπτομέρειαν 
και ακρίβειαν τα ήθη, τας έξεις, τους θεσμούς, εν ενί λόγω τον φυσικόν και πολιτικόν βίον 
των προγόνων του». Η Σύγκλητος συμφώνησε εντέλει με τον Σχινά θεωρώντας πολύ επιζή-
μια «του Ελληνικωτάτου τούτου μαθήματος την διακοπήν» (Πρυτανικοί λόγοι 1840-1841, 8).

Η ανάδειξη της προγονικής σχέσης με την αρχαιότητα και κατά συνέπεια η απάντηση και 
στις θεωρίες του Γ. Φ. Φαλμεράιερ δεν αφορούσε μόνο τους θεωρητικούς επιστημονικούς 
κλάδους. Στους περισσότερους από τους πανηγυρικούς που εκφωνούσαν οι νεοεκλεγέντες 
πρυτάνεις κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και ανεξαρτήτως γνωστικού αντικει-
μένου, η αναφορά στην αρχαιότητα προσέδιδε εγκυρότητα στον λόγο και στην ενασχόλη-
σή τους με τον συγκεκριμένο κλάδο. Από την άλλη, όπως σημειώνεται λόγου χάριν στους 
πρυτανικούς απολογισμούς του τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα, κεντρικός στόχος του 
Φυσιογραφικού Μουσείου, το οποίο είχε ιδρύσει το πανεπιστήμιο στη δεκαετία του 1850, 
ήταν να αναδειχτεί η συνέχεια του ελληνικού χώρου· στο Ανθρωπολογικό Μουσείο του 
πανεπιστημίου, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1880, η ενασχόληση με αρχαίους σκελετούς 
αποσκοπούσε στην ανάδειξη των κύριων χαρακτηριστικών της φυλής των Ελλήνων, ενώ 
στο Αστεροσκοπείο Αθηνών οι επιστήμονες πάσχιζαν να «αποδείξουν» ότι το κλίμα της Αθή-
νας παρέμενε αναλλοίωτο στο πέρασμα των αιώνων. 

Η μελέτη της αρχαιότητας είχε στόχο, αφενός, τη νομιμοποίηση της γενεαλογίας του 
ελληνικού κράτους, την πιστοποίηση της ένδοξης καταγωγής των κατοίκων του και, αφετέ-
ρου, την ανάδειξη της αρχαιότητας ως το πρότυπο οργάνωσης της νεωτερικής κοινωνίας. Η 
αρχαιότητα διέθετε μια παραδειγματική λειτουργία (Tziovas 2008), είτε αυτό αφορούσε την 
αρχιτεκτονική είτε τη λογοτεχνική γραφή. Στην πραγματικότητα, ο καθορισμός κάθε φορά 
της αρχαιότητας, των ορίων και των περιεχομένων του όρου αλλά και της επιστημονικής 

20. Στρογγυλή σφραγίδα με την κουκουβάγια 
και το κλαδί ελιάς στο κέντρο και επιγραφή  
«Η ΕΠΙ Τ. ΣΥΝΔΡ. ΠΡΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣ. ΕΛΛΗΝΙΚ. 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ».

21. Ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής  
Στ. Κουμανούδης, έργο του Ν. Αλεκτορίδη.
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προσέγγισής του αποτελούσε ένα ανοιχτό ζήτημα. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του πανε-
πιστημίου, παραδείγματος χάριν, μια ομάδα καθηγητών της Φιλοσοφικής –ανάμεσά τους οι 
Κωνσταντίνος Ασώπιος, Στέφανος Κουμανούδης και Ευθύμιος Καστόρχης– οι οποίοι από τον 
Κ. Θ. Δημαρά χαρακτηρίστηκαν συνεχιστές, ύστεροι, του νεοελληνικού διαφωτισμού στον 
19ο αιώνα,38 αντιμετώπισαν την ελληνική αρχαιότητα ως έναν κόσμο δημοκρατίας και ελευ-
θερίας, ως μοντέλο για την οργάνωση της κοινωνίας και, παράλληλα, ως την πιο σημαντική 
στιγμή της ελληνικής ιστορίας. Μαθητές οι περισσότεροι του κορυφαίου Γερμανού φιλολό-
γου Αουγκούστ Μπεκ (1785-1867), συμμερίζονταν την αντίληψή του για τη φιλολογία ως 
επιστήμη η οποία αφορούσε το σύνολο του αρχαίου κόσμου, ως την τεκμηριωμένη γνώση 
των δραστηριοτήτων του.39 

Η ομάδα αυτή των ύστερων διαφωτιστών συν τω χρόνω και με τις φυσικές απώλειες 
των μελών της αποδυναμώθηκε και δεν βρήκε διαδόχους. Σε διεθνές επίπεδο άλλωστε, και 
καθώς οι υπόλοιποι αρχαιογνωστικοί κλάδοι διευρύνονταν και καταλάμβαναν τον δικό τους 
χώρο,40 η φιλολογία εστίαζε πλέον περισσότερο στην κριτική των κειμένων, στη μελέτη της 
γλώσσας, στη γραμματική και συντακτική ανάλυση. Η είσοδος του Κωνσταντίνου Κόντου 
ως καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας συμβόλιζε αυτή τη διαφορετική αντίλη-
ψη για τη φιλολογία. Ο Κόντος, από τους ισχυρούς άνδρες του πανεπιστημίου τα επόμενα 
χρόνια και ο χαρακτηριστικότερος εισηγητής του εξαρχαϊσμού της νεοελληνικής γλώσσας 
–δηλαδή, της αποκάθαρσης της γραπτής μορφής της με βάση την αττική διάλεκτο– επικέ-
ντρωσε το έργο του στα πρωτότυπα κείμενα, αναζητώντας τη γλωσσική καθαρότητα και τη 
συντακτική ορθότητα (Χριστοδούλου 1979). Οι επιστημονικές αντιλήψεις του επέσυραν την  
κριτική της προηγούμενης γενιάς διδασκόντων, η οποία τόνιζε τον κίνδυνο του σχολαστι-
κισμού.41

Η προσέγγιση του αρχαίου κόσμου συνδεόταν λοιπόν με τις παράλληλες ευρωπαϊκές 
εξελίξεις αλλά και τις διαδρομές της εθνικής ιδεολογίας. Στις αρχές του 20ού αιώνα η ιστο-
ρία της αρχαίας ελληνικής τέχνης, με καθηγητή τον αρχαιολόγο Χρήστο Τσούντα, εκκινούσε 
πλέον από «των αρχαιοτάτων χρόνων», ενσωματώνοντας με αυτό τον τρόπο στο ένδοξο 
εθνικό αφήγημα τη μυκηναϊκή τέχνη και τα μνημεία της, στις ανασκαφές των οποίων είχε 
ο ίδιος πρωτοστατήσει. Από τη δεκαετία του 1890 και μετά, κατά την περίοδο του Μακε-
δονικού ζητήματος, διδάχτηκε για πρώτη φορά η ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και 
των Μακεδόνων ως αυτοτελές μάθημα από τον υφηγητή Ιστορίας Γεώργιο Κρέμο και στη 
συνέχεια τον καθηγητή Ιστορίας Παύλο Καρολίδη. 

Το Αθήνησι θεωρήθηκε από το διδακτικό προσωπικό του και τις πανεπιστημιακές αρχές 
ως ο κύριος χώρος αναβίωσης του αρχαίου πολιτισμού. Ο σχολάρχης (ο αντίστοιχος κοσμή-
τορας σήμερα) της Ιατρικής Αναστάσιος Γεωργιάδης-λευκίας ανέφερε κατά την τελετή των 
εγκαινίων του ιδρύματος το 1837: «Ην ποτέ χρόνος, καθ’ ον η Ελλάς ευδαίμων και επίζηλος 
ην, ην ποτέ χρόνος, καθ’ ον τοις μεν όπλοις ισχύουσα, πάντα τα Ασιανά έθνη κατ’ αυτής ελθό-
ντα κατεπολέμησε, τεχνών δε και επιστημών απασών πλουτούσα, καθηγητής και διδάσκαλος 
του πλείστου μέρους υπήρχε» (λευκίας 1837, 1 στο Δημαράς 1987). Στη νέα συγκυρία, και 
με σημείο αναφοράς το αρχαίο παρελθόν, ο καθηγητής ζητούσε από τον παλαιό διδάσκαλο 
να διδάξει εκ νέου την ανθρωπότητα. Δεν ήταν ο μόνος. Στην ίδια τελετή όλοι οι ομιλητές 
είχαν αναφερθεί εκτενώς στην αρχαία Ελλάδα, τονίζοντας τη σύνδεσή της με το νέο κράτος. 

38. Βλ. ενδεικτικά το άρθρο του «Η ανάσχεση του Διαφωτισμού και ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος», Δημαράς 51989.
39. Το έργο του Μπεκ προκάλεσε αντιδράσεις διευρύνοντας την απόσταση ανάμεσα σε εκείνους που επέμεναν στην ιστορική 
διάσταση των κειμένων και σε όσους επικεντρώνονταν κυρίως στη φιλολογική κριτική, στη γραμματική και συντακτική ανάλυσή 
τους. Για τη διάσταση αυτή –η οποία για πολλούς διατρέχει την ιστορία της φιλολογίας ως επιστήμης– ιδιαίτερα δε στο πλαίσιο 
της γερμανικής βιβλιογραφίας του 18ου και 19ου αιώνα βλ. Pfeiffer 1980, 200-218. 
40. Βλ. γενικά για τη διαδρομή της αρχαιογνωσίας «Ancient History and the Antiquarian», Momigliano 1969, 1-39. 
41. Βλ. ενδεικτικά τις αντιδράσεις του Στ. Κουμανούδη, Ματθαίου 1999, 194-196, 275, 278. Γενικά για τις διαδρομές της 
ελληνικής φιλολογίας στον 19ο αιώνα βλ. Ματθαίου (υπό έκδοση).
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Το πανεπιστήμιο, το προσφιλές ενδιαίτημα των Μουσών, θα επανεγκαθι-
στούσε τον πολιτισμό, μετά την εκδίωξή του, στην αρχαία πατρίδα του. 
Μέσω του πανεπιστημίου, η Ελλάδα, η οποία είχε δώσει τα φώτα του 
πολιτισμού στον υπόλοιπο κόσμο, θα διαδραμάτιζε ξανά αυτόν τον ρόλο, 
θα ήταν «οιωνεί νέος Ηρακλής, καθαρίζων πάσαν σαπρίαν και φονεύων 
καταστρεπτικά τέρατα, παρακωλύοντα την πρόοδον του ελληνισμού, ήτις 
έσται μετάδοσις ζωής ελευθέρας και πολιτισμού», όπως σημείωνε, αρκετά 
χρόνια αργότερα, ο καθηγητής της Ιατρικής Παναγιώτης Κυριακός ανα-
λαμβάνοντας τα πρυτανικά του καθήκοντα (Πρυτανικοί λόγοι 1882-1883, 
8-9). Η αρχαιότητα, όπως είχε μελετηθεί στην Ευρώπη, αναγορευόταν σε 
γέφυρα ανάμεσα στο νεότευκτο ίδρυμα και στα αντίστοιχα δυτικά.

Η έμφαση στην αρχαιότητα συνοδεύτηκε, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, 
από την περιορισμένη αναφορά στο Βυζάντιο. Ούτως ή άλλως, οι καθη-
γητές του πανεπιστημίου, όπως ο Κωνσταντίνος Ασώπιος, ο Θ. Μανούσης, 
ο Στ. Κουμανούδης, ο Ε. Καστόρχης κ.ά., αντιμετώπισαν στην πλειονότητά 
τους με δυσπιστία τη συγκεκριμένη περίοδο. Αντιτάχθηκαν στην αντίληψη 
ότι ήταν εξίσου σημαντική με την αρχαιότητα, ότι αποτελούσε ισότιμο μέρος 
της προγονικής κληρονομιάς. Αυτό δεν σήμαινε άρνηση του ενδιάμεσου 
ιστορικού παρελθόντος, δεν απέκλειε την έννοια της εθνικής συνέχειας. 
Αντιθέτως, την προϋπέθετε, τοποθετώντας όμως ανάμεσα στις δύο φωτει-
νές περιόδους –την αρχαιότητα και την Επανάσταση του 1821– μια μακρά 
περίοδο παρακμής, η οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεν άξιζε να περι-
γραφεί, να ενταχθεί. Έτσι, η ζωοφόρος των Προπυλαίων ολοκληρωνόταν 
με την υπαινικτική παρουσία του Παύλου, αποστόλου του χριστιανισμού.

 Το 1869, με αφορμή τον επερχόμενο εορτασμό των πενήντα χρόνων 
από την Επανάσταση του 1821, η Πρυτανεία παρήγγειλε δύο ανδριάντες, 

του Ρήγα Βελεστινλή και του Γρηγορίου Εʹ, οι οποίοι τοποθετήθηκαν με δημόσιες τελετές 
στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η τοποθέτηση των δύο αγαλμάτων, και μάλιστα 
σε αντικατάσταση των προβλεπόμενων αρχαίων θεοτήτων, τόνιζε με κάθε επισημότητα όχι 
μόνο την ενσωμάτωση του Αγώνα στην επίσημη ελληνική ιστορία, όπως καταστατικά την 
εξέφραζε το πανεπιστήμιο, αλλά και τη γεφύρωση των αντιθέσεων ανάμεσα στις διαφορετι-
κές μορφές –στην πραγματικότητα, ανάμεσα στις διαφορετικές αναγνώσεις– της Επανάστα-
σης στα μετεπαναστατικά χρόνια. Η εγκατάσταση στα επόμενα χρόνια των αγαλμάτων του 
Αδαμάντιου Κοραή, του Ουίλιαμ Γλάδστωνος (1809-1898), του Ιωάννη Καποδίστρια, των 
δύο αναθηματικών στηλών για τους φοιτητές που έπεσαν στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 
1897, στους Βαλκανικούς και στον Αʹ Παγκόσμιο Πόλεμο μετέτρεψε τον προαύλιο χώρο των 
Προπυλαίων σε έναν συμβολικό τόπο αφιερωμένο στα νεότερα χρόνια, ο οποίος συνδεόταν 
με την αρχαιότητα.

Η ένταξη του Γρηγορίου Εʹ σε αυτό το πάνθεον και η αναγνώριση της συμβολής του 
στην εθνική ιστορία δεν ήταν αυτονόητη. Αντίθετα ήταν αποτέλεσμα σύνθετων διεργασιών, 
οι οποίες οδήγησαν στην εν μέρει ενσωμάτωση του οικουμενικού πνεύματος του θεσμού 
της Ορθοδοξίας στον ελληνικό εθνικισμό. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες συντέλεσαν καθο-
ριστικά στην «εθνικοποίηση» και στον «εξελληνισμό» ενός μεγάλου μέρους της πολυεθνοτι-
κής Ορθόδοξης κοινότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στόχος ήταν η ένταξη όσο το 
δυνατόν περισσότερων πληθυσμών στο ελληνικό έθνος και η διαφοροποίηση του ελληνικού 
έναντι των άλλων εθνικισμών, και κυρίως του βουλγαρικού, που αναδείχτηκαν μέσα από 
τα νέα βαλκανικά κράτη στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.42 Προς αυτή την κατεύθυνση η 
ανάδειξη του σημαίνοντα ρόλου της Ορθοδοξίας και η αναγνώριση της ελληνικότητας του 

42. Για τα ζητήματα αυτά βλ. ενδεικτικά Ματάλας 2002. 

22. Επιστολή του υπουργείου Παιδείας σχετικά 
με τη συνδρομή για την ανέγερση μνημείου του 
Πατριάρχη Γρηγορίου Εʹ, 1862.   
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Βυζαντίου αποτελούσε απαραίτητο όρο για τη συγκρότηση του 
ελληνοχριστιανισμού.43 

Στον συγκερασμό του ελληνισμού με τον χριστιανισμό το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών απέκτησε ένα νέο κομβικό ρόλο, με βάση 
την παρουσία και τη διδασκαλία του Κωνσταντίνου Παπαρρηγό-
πουλου44 στη Φιλοσοφική Σχολή. Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος ήταν ο 
πρώτος καθηγητής Ιστορίας ο οποίος εισήγαγε την ενιαία Ιστορία 
του Ελληνικού Έθνους στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα τη δεκαε-
τία του 1850. Ο ιστορικός, ο οποίος δίδαξε από το 1851 έως το 
1891, συγκρότησε μια συνεκτική εθνική ιστορία, εντός της οποίας 
κατείχε σημαντική θέση και το Βυζάντιο ως φορέας ενός ισχυρού 
πολιτικού συστήματος (μοναρχίας) αλλά και της θρησκείας (χρι-
στιανισμού). Η ενσωμάτωση του Βυζαντίου συντέλεσε στην ανα-
προσαρμογή της προσέγγισης του παρελθόντος και μακροπρό-
θεσμα της φυσιογνωμίας και των στόχων του πανεπιστημίου. Η 
σύνδεση ελληνισμού-χριστιανισμού (αρχαίας Ελλάδας-Βυζαντίου) 
αποτελούσε βασικό συστατικό της εθνικής ταυτότητας μετατρέπο-
ντας το πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τον καθηγητή, στο «κράτιστον 
εργαστήριον [προπαρασκευής] της προς την πατρίδα αφοσιώσεως 
πάσης Ελληνικής γενεάς» (Παπαρρηγόπουλος 1889, 143).45 

Στο τέλος του 19ου αιώνα, και παρά τη σταδιακή επικράτηση 
του ελληνοχριστιανισμού ως κυρίαρχης ιδεολογίας, η δυσπιστία 
απέναντι στο Βυζάντιο νοηματοδοτήθηκε εκ νέου, στο μέτρο που 
η συγκεκριμένη αυτοκρατορία συνδέθηκε με ένα νέο ιδεολογικό 
αντίπαλο, τον δημοτικισμό. Το αρχαιόπληκτο, όπως κατηγορήθηκε 
από τους δημοτικιστές, πανεπιστήμιο πρωτοστάτησε στο γλωσ-
σικό ζήτημα, όπως θα δούμε στην αμέσως επόμενη ενότητα, αναδεικνύοντας στην επιχει-
ρηματολογία του τη γλώσσα ως κύριο αποδεικτικό στοιχείο της σχέσης με τους αρχαίους. 
Οι καθηγητές της Φιλοσοφικής και γενικότερα το πανεπιστήμιο πολέμησαν με φανατισμό 
όποιον υποστήριξε τον δημοτικισμό και αντιμετώπισαν με δυσπιστία τους βυζαντινολόγους, 
οι οποίοι στο πλαίσιο του δίπολου Βυζάντιο-Νέος Ελληνισμός επεσήμαναν τις ρίζες της 
δημοτικής γλώσσας στο Βυζάντιο, αποδίδοντάς της τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης εθνι-
κής γλώσσας. 

Παρ’ όλα αυτά, ο μεσαιωνικός ελληνισμός εισέβαλε ορμητικά στο πρόγραμμα μαθημά-
των του πανεπιστημίου από τη δεκαετία του 1910. Το 1911, με τη δημιουργία της έδρας της 
Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, το Βυζάντιο απέκτησε σταθερή παρουσία 
στο σύνολο των αρχαιολογικών μαθημάτων. Το 1925 συστήθηκε η πρώτη έδρα Μέσης 
και Νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας. To 1924 δημιουργήθηκε ξεχωριστή έδρα Βυζαντινής 
Ιστορίας, και το 1930 μια έδρα για τον ιδιωτικό βίο των Βυζαντινών, η οποία συνδύαζε 
αρχαιολογία και λαογραφία. Αυτές οι εξελίξεις καταρχάς συνδέονταν με τις διεθνείς επι-
στημονικές εξελίξεις – η ιστορία της τέχνης, η αρχαιολογία, η φιλολογία και η ιστορία είχαν 
στραφεί διεθνώς στη μελέτη του μεσαιωνικού κόσμου, διευκολύνοντας τις προσεγγίσεις 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Κατά δεύτερο λόγο, το Μακεδονικό ζήτημα, οι Βαλκανικοί 
Πόλεμοι, ο Αʹ Παγκόσμιος Πόλεμος και η επέκταση του ελληνικού κράτους κατέστησαν την 
αναγνώριση του ελληνικού χαρακτήρα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ακόμη πιο επιτακτική 

43. Για τον ελληνοχριστιανισμό βλ. Γαζή 2004.
44. Για τη συμβολή του Παπαρρηγόπουλου στην ανασημασιοδότηση του περιεχομένου της εορτής των Τριών Ιεραρχών με 
κατεύθυνση τη σύνθεση εθνικού και χριστιανικού βλ. Γαζή 2004, 66-70.
45. Για τη διδασκαλία του Παπαρρηγόπουλου βλ. Καραμανωλάκης 2006, 93-121. 

23. Ο πρύτανης Θ. Ζαΐμης εκφράζει εκ 
μέρους του πανεπιστημίου προς τον Διάδοχο 
Κωνσταντίνο την ευγνωμοσύνη και τον 
θαυμασμό του για την απελευθέρωση της 
Ηπείρου, 1913 (σχέδιο επιστολής).  
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στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης εδαφών και πληθυσμών αλλά και των περαιτέρω εθνικών 
διεκδικήσεων. 

Η έμφαση στη σχέση ελληνισμού-χριστιανισμού και η ανάγνωση του εθνικού παρελθό-
ντος απέκτησαν μια άλλη διάσταση με την εμφάνιση των σοσιαλιστικών και κομμουνιστι-
κών ιδεών. Το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα με τα κείμενα των πανεπιστημιακών αρχών 
και πολλών καθηγητών του ανέλαβε σημαντικό ρόλο στην ιδεολογική αντίκρουση των κομ-
μουνιστικών ιδεών οι οποίες εμφανίστηκαν δυναμικά στον Μεσοπόλεμο. Παράλληλα, στο 
πλαίσιο των κρατικών διώξεων εναντίον των κομμουνιστών, οργάνωσε σχετική εκστρατεία 
στο εσωτερικό του ενάντια στη διάδοση των «ανατρεπτικών» ιδεών, ως απόρροια των γενι-
κότερων φόβων που δημιουργούσε ένα διαρκώς αυξανόμενο φοιτητικό σώμα το οποίο είχε 
αρχίσει να ριζοσπαστικοποιείται σταδιακά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Το πρόταγμα 
του εθνικού συνδέθηκε εδώ με την υπεράσπιση της κοινωνικής συνοχής, την ανάδειξη και 
αντιμετώπιση του «εσωτερικού εχθρού», ο οποίος απειλούσε την οργάνωση της κοινωνίας 
μέσα από μια ανατρεπτική ανάγνωση της εθνικής ιστορίας. Οι μαρξιστικές αναγνώσεις της 
ελληνικής ιστορίας βρέθηκαν εκτός των πανεπιστημιακών αιθουσών, ενώ οι εκφραστές τους 
κατηγορήθηκαν για την αντεθνική τους δράση. Είναι χαρακτηριστική η τύχη της διδακτορι-
κής διατριβής του Μιχάλη Σακελλαρίου Η Πελοπόννησος κατά την δευτέραν Τουρκοκρατίαν 
(1715-1821), η οποία απορρίφθηκε από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών το 1938, επειδή 
θεωρήθηκε ότι είναι επηρεασμένη από τις μαρξιστικές ιδέες, κυρίως λόγω της χρήσης οικο-
νομικών στοιχείων, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούσε την πιο τεκμηριωμένη έως τότε 
απάντηση στο βιβλίο του Γιάνη Κορδάτου, ηγετικού στελέχους του ΚΚΕ, Η κοινωνική σημασία 
της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 (Σακελλαρίου βʹ 2011, 833-840, 855-883). Με το 
έργο αυτό έκανε την είσοδό του ο ιστορικός υλισμός στην ελληνική ιστοριογραφία το 1924· 
το βιβλίο είχε καταγγελθεί ήδη από το πανεπιστήμιο και από πανεπιστημιακούς καθηγητές, 
μεγάλη μερίδα του Τύπου, επαγγελματικές ενώσεις, επιστημονικές εταιρείες και την Ιερά 
Σύνοδο.46 Θεωρώντας το έθνος δημιούργημα του καπιταλισμού και της αστικής τάξης και 
την εθνική ιδεολογία παράγωγο κυρίως της τελευταίας, το βιβλίο του Κορδάτου αμφισβη-
τούσε την ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους, υπονόμευε τις βασικές παραδοχές πάνω 
στις οποίες είχε βασιστεί η ίδια η ύπαρξη του νεοσύστατου κράτους.

Βʹ. Το γλωσσικό ζήτημα και το «αντιδραστικό» πανεπιστήμιο
Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Αρχαία Ελληνικά 
αναδείχτηκαν στην «ιερή» γλώσσα του, όπως αποτυπώθηκε λόγου χάριν στην υποχρέωση 
των φοιτητών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να γράφουν σε αυτή τη γλώσσα τις πτυχιακές 
τους εργασίες (στην πραγματικότητα, βέβαια, σε μια αρχαΐζουσα καθαρεύουσα). Η επιλογή 
της ονομασίας πανεπιστημιακών αρχών και οργάνων (πρύτανης, κοσμήτορας, Σύγκλητος) 
είχε επίσης αναφορά στον αρχαίο κόσμο. Στους ποιητικούς διαγωνισμούς που διοργάνωνε 
το ίδρυμα, η επιτρεπόμενη γλώσσα συμμετοχής κατά την πρώτη δεκαετία διεξαγωγής τους 
(1851-1861) ήταν η καθαρεύουσα. Η χρήση της δημοτικής γλώσσας ήταν απαγορευμένη. 
Είναι γνωστές οι αναβιώσεις του αρχαίου δράματος στο πρωτότυπο, που επιχείρησε ο πιο 
δραστήριος υπερασπιστής της καθαρεύουσας, ο καθηγητής των Αρχαίων Ελληνικών Γεώρ-
γιος Μιστριώτης στα τέλη του 19ου αιώνα. Για τον σκοπό αυτό άλλωστε ίδρυσε το 1895 την 
Υπέρ της Διδασκαλίας Αρχαίων Δραμάτων Εταιρεία, στην οποία συμμετείχαν κυρίως φοιτητές. 

Από τα μέσα του 19ου αιώνα καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών πρωτοστάτησαν 
στον εξαρχαϊσμό της σύγχρονης γλώσσας, με κυρίαρχη τη μορφή του Κ. Κόντου, επιδιώκο-
ντας τον αποκαθαρμό της από βαρβαρισμούς και ξένες προσμείξεις, ώστε να επανέλθει στην 
αρχική της πατρογονική κατάσταση. Κύρια επιχειρήματα για την υποστήριξη αυτών των δια-
δικασιών ήταν το συμβολικό κύρος της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, η εκφραστική και νοη-

46. Για τις αντιδράσεις στο βιβλίο του Κορδάτου βλ. Μπουμπούς 1996. 
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ματική της πληρότητα, η διεθνής αναγνώρισή της ως κρηπίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. 
Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών επιμένοντας σε αυτού του είδους την «αναβίωση» υιοθέτησε αυτό 
που χαρακτηρίστηκε, εκ των υστέρων, αρχαιολογικό ή συμβολικό σχήμα προσέγγισης του 
κλασικού παρελθόντος αποσκοπώντας να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο παρελθόν και 
στο παρόν στο ελληνικό κράτος (Tziovas 2008). 

Στο τέλος του 19ου αιώνα, όταν το γλωσσικό ζήτημα έκανε δυναμικά την εμφάνισή του 
στο προσκήνιο, το πανεπιστήμιο στο σύνολό του και ιδιαίτερα η Φιλοσοφική Σχολή πήραν 
εξαρχής θέση και αναδείχτηκαν σε προπύργιο της κινητοποίησης εναντίον της δημοτικής 
γλώσσας. Η κινητοποίηση αυτή αποτυπώθηκε όχι μόνο στα επιστημονικά κείμενα των καθη-
γητών του αλλά και στη μαχητική στάση του φοιτητικού πληθυσμού, καθώς και μέρους του 
διδακτικού προσωπικού του ιδρύματος, που πρωτοστάτησαν στα συλλαλητήρια και στις δια-
δηλώσεις που αναστάτωσαν την Αθήνα στις αρχές του 20ού αιώνα (Ευαγγελικά, Ορεστειακά, 
αναγνώριση της καθαρεύουσας ως επίσημης γλώσσας του κράτους στο Σύνταγμα του 1911). 

Κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα, η καταλυτική παρουσία του Ελευθερίου Βενι-
ζέλου (1864-1936), ο Εθνικός Διχασμός και οι προσπάθειες της βενιζελικής παράταξης 
για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις συνάντησαν την ισχυρή αντίδραση του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, το οποίο υπέστη άλλωστε και την πρώτη σαρωτική εκκαθάριση του διδακτικού 
προσωπικού του το 1910. Η διαμάχη πλέον επικεντρωνόταν στη χρήση της καθαρεύουσας 
στο σχολείο και στην αναγνώρισή της ως επίσημης γλώσσας του κράτους. Πάγια τακτική 
του ιδρύματος ήταν η αρνητική στάση του απέναντι σε κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η 
οποία θα περιόριζε την παρουσία των Αρχαίων Ελληνικών στη σχολική εκπαίδευση, επισεί-
οντας τον κίνδυνο της απώλειας της εθνικής ταυτότητας. Ο φόβος της δημοτικής γλώσσας 
κυριάρχησε σε όλες τις αντιδράσεις του, οι οποίες υπήρξαν έντονες και σε μεγάλο βαθμό 
κινήθηκαν, σε μια εποχή αλλαγών, στην κατεύθυνση διατήρησης των κεκτημένων, αλλά και 
των θεωρητικών παραδοχών που τα δικαιολογούσαν, ενισχυμένων πάντα με τον χαρακτήρα 
του εθνικά ωφέλιμου (Σιμενή 2008, 13). 

Παρά τις προσπάθειες των κυβερνήσεων Ε. Βενιζέλου να αποκτήσουν ισχυρές προσβά-
σεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσα από καίριες θεσμικές μεταρρυθμίσεις, την εκκαθάριση 
του παλαιού διδακτικού προσωπικού και τον διορισμό νέου, το ίδρυμα και ιδιαίτερα σχολές 
όπως η Φιλοσοφική επέδειξαν μια αξιοσημείωτη σταθερότητα στις θέσεις τους, αναδεικνύ-
οντας τη σχετική αυτονομία του πανεπιστημίου από την κρατική εξουσία. Αν και προφανώς 
οι σχολές δεν μπορούσαν να αντιδράσουν αποτελεσματικά στις κατά καιρούς εκκαθαρίσεις 
του διδακτικού προσωπικού, από την άλλη στάθηκαν ιδιαίτερα αρνητικές σε οποιαδήποτε 
ανάμειξη της κυβερνητικής εξουσίας στην ανάδειξή του. Σε αυτό το πλαίσιο, η ίδρυση του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1926) αποτέλεσε μια κομβική στιγμή. Παρ’ όλο που η ίδρυσή 
του συνιστούσε μια σχεδόν αναγκαία επιλογή, λόγω της διεύρυνσης της έκτασης της χώρας 
και του πληθυσμού της, δημιούργησε παράλληλα ένα φιλελεύθερο αντιστάθμισμα –και όχι 
μόνο γλωσσικό– στο παλαιότερο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αυτό το τελευταίο αρχικά επιχεί-
ρησε να ελέγξει τις διαδικασίες οργάνωσης και στελέχωσης του νέου πανεπιστημίου, χωρίς 
όμως αποτέλεσμα. Στη συνέχεια αντιτάχθηκε σθεναρά στη μετακίνηση διδασκόντων από το 
νεότερο στο παλαιότερο ίδρυμα, ενώ συνολικά αγωνίστηκε για τη διατήρηση της πρωτοκα-
θεδρίας του (βλ. παρακάτω τη σχετική με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενότητα, 215-218). 

Πέρα από την αυτονόητη προστασία των κεκτημένων από την πλευρά των πανεπιστημια-
κών καθηγητών, ήταν σαφές ότι υπήρξαν και ευρύτερα διακυβεύματα τα οποία συνέγειραν 
τα φοιτητικά ακροατήρια. Η βαθμιαία διαμορφούμενη αστική τάξη έβρισκε στην κυριαρχία 
της καθαρεύουσας ιδεολογικά στοιχεία ταυτότητας και διαχωριστικές γραμμές από τα κατώ-
τερα κοινωνικά στρώματα. Μια ανώτατη εκπαίδευση στο Αθήνησι στηριγμένη στην καθα-
ρεύουσα εξασφάλιζε κύρος σε όσους και όσες φοιτούσαν σε αυτό, τους έδινε μια διακριτή 
ταυτότητα και συγκροτούσε έναν ιδιαίτερο χώρο και λόγο. Παράλληλα είχε και πρακτικό 
αντίκρισμα: τους εξασφάλιζε τη δυνατότητα ευκολότερης επαγγελματικής αποκατάστασης, 
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καθώς η γνώση της καθαρεύουσας αποτελούσε προαπαιτούμενο για την πρόσβαση στον 
δημόσιο και, σε μεγάλο βαθμό, στον ιδιωτικό τομέα.

Η τοποθέτηση του Πανεπιστημίου Αθηνών στην αιχμή του αντιδημοτικιστικού κινήματος, 
με κείμενα και δημόσιες πρωτοβουλίες και με βάση την εθνική σημασία της γλώσσας και των 
αξιών μιας γενικής παιδείας που στηριζόταν στο παράδειγμα της αρχαίας Ελλάδας, επικου-
ρούσε τον αρχαιοκεντρικό και αντιδραστικό, όπως κατηγορήθηκε, χαρακτήρα του. Η ένταξη 
του Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντιδημοτικιστικό στρατόπεδο συντέλεσε καθοριστικά –και 
μέσα από την οπτική των αντιπάλων του, όπως φαίνεται λόγου χάριν στην αρθρογραφία του 
Μανόλη Τριανταφυλλίδη47– στη δημιουργία μιας ευθείας γραμμής που συνέδεε τα κείμενα 
του καθηγητή της Ελληνικής Φιλολογίας Κ. Κόντου, στη δεκαετία του 1880, με τη Δίκη των 
τόνων εναντίον του καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Ιωάννη Κακριδή (1901-
1991), στα κατοχικά χρόνια. Αυτή η ευθεία γραμμή υπήρξε απόρροια των ιδεών δύο αντι-
παρατιθέμενων στρατοπέδων, τα οποία εξέφρασαν στη διαδρομή του ελληνικού κράτους 
το δίπολο δημοτικιστικό/προοδευτικό – καθαρευουσιάνικο/συντηρητικό. Πρόκειται για ένα 
δίπολο το οποίο αφορά συγκεκριμένες ιστορικές συγκυρίες (λ.χ. τη σύνδεση του δημοτικι-
σμού με τον βενιζελισμό και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, όπως επίσης στη συνέχεια την 
υιοθέτησή του από την Αριστερά), όχι όμως όλη την πορεία του γλωσσικού ζητήματος. Η επι-
μονή σε δύο αντιπαρατιθέμενα συμπαγή στρατόπεδα εξομοιώνει μια σειρά από διαφορετικές 
στάσεις, υπάγοντάς τες σε έναν κοινό παρονομαστή, και υποβαθμίζει την ποικιλομορφία των 
θέσεων και των διαφορών όσων συμμετείχαν σε αυτά. Υποβαθμίζονται έτσι εσωτερικές αντι-
παλότητες και διεργασίες στο σώμα των διδασκόντων, ενώ με την εμμονή στον πραγματικά 
κρίσιμο ρόλο της Φιλοσοφικής δεν δίνεται η ίδια βαρύτητα στις αντιδράσεις των υπολοίπων 
σχολών απέναντι στο γλωσσικό ζήτημα, οι οποίες θα έπρεπε να διερευνηθούν. Συνολικά στη 
βιβλιογραφία υπήρξε ένα έντονο ενδιαφέρον για το δημοτικιστικό κίνημα, ενώ απουσιάζουν 
ακόμη και σήμερα μελέτες του λόγου που αρθρώθηκε από τους καθηγητές οι οποίοι πρω-
τοστάτησαν στον αγώνα εναντίον της δημοτικής. Γνωρίζουμε πολλά για τον Α. Δελμούζο 
και τον Μ. Τριανταφυλλίδη, αλλά ελάχιστα για τον καθηγητή της Ελληνικής Φιλολογίας Γ. 
Μιστριώτη, τους καθηγητές των Παιδαγωγικών Νικόλαο Εξαρχόπουλο και Σπυρίδωνα Καλ-
λιάφα (1885-1964) και άλλους πρωτεργάτες της υπεράσπισης της καθαρεύουσας, παρ’ όλο 
που οι τελευταίοι άσκησαν μείζονα επίδραση στη συγκρότηση του κυρίαρχου εκπαιδευτικού 
συστήματος. Ομάδες που εγγράφονται στο δημοτικιστικό στρατόπεδο, όπως λόγου χάριν ο 

47. Βλ. τη συλλογή άρθρων του Μ. Τριανταφυλλίδη με τίτλο «Ο Δημοτικισμός και η ανώτατη παιδεία», Τριανταφυλλίδης 1963. 

24. Μέλη της Μεγάλης των Φοιτητών 
Επιτροπείας «Προς Έννομον Άμυναν της 
Εθνικής Γλώσσης». Στο κέντρο ο καθηγητής  
Γ. Μιστριώτης, 1911.
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Εκπαιδευτικός Όμιλος ή η Φοιτητική Συντροφιά (σωματείο φοιτητών το 1910 με καταστατι-
κό στη δημοτική γλώσσα, που απέβλεπε στη χρήση και τη διάδοσή της, όργανο μιας μικρής 
ομάδας διανοουμένων οι οποίοι αργότερα επρόκειτο να κάνουν αισθητή την παρουσία τους 
στην πνευματική ζωή48), έγιναν αντικείμενο μελέτης, σε αντίθεση με πρωτοβουλίες όπως η 
Μεγάλη των Φοιτητών Επιτροπεία «Προς Έννομον Άμυναν της Εθνικής Γλώσσης», η οποία 
με τη συμπαράσταση μεγάλου αριθμού φοιτητών πρωτοστάτησε στον αγώνα για την καθιέ-
ρωση της καθαρεύουσας στο Σύνταγμα του 1911. Η δυσαναλογία προκύπτει προφανώς από 
τη διαφορετική πνευματική αξία των προσώπων στα οποία αναφερόμαστε, αλλά και από την 
πλήρη απαξίωση της καθαρεύουσας, ιδιαίτερα στη Μεταπολίτευση, μετά την εμπειρία του 
δικτατορικού καθεστώτος και την ταύτιση του γλωσσικού του οργάνου με τη συντήρηση και 
την αντίδραση συνολικά στη διαδρομή του ελληνικού κράτους. 

1.3 Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το κράτος και οι μεταρρυθμίσεις

H σχέση του πανεπιστημιακού θεσμού με το κράτος και τους ποικίλους κρατικούς θεσμούς 
αποτελεί ένα θέμα που απασχόλησε και απασχολεί τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία, αφού 
σχετίζεται με βασικά χαρακτηριστικά των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως δια-
μορφώθηκαν στην ιστορική διαδρομή τους, με κυριότερο εκείνο της αυτονομίας τους από 
την κεντρική εξουσία. Στα καθ’ ημάς, οι σχέσεις του Αθήνησι με την πολιτική εξουσία υπήρ-
ξαν καθοριστικές για τη φυσιογνωμία, τη στελέχωση, αλλά σε μεγάλο βαθμό και τις κατευ-
θύνσεις των γνωστικών αντικειμένων του. Οι σχέσεις αυτές συνδέονται προφανώς με τις 
συνθήκες ίδρυσης και λειτουργίας του, την αποστολή του όπως ορίστηκε και επαναπροσ-
διορίστηκε μέσα στον χρόνο, του τρόπου που αντιμετωπίστηκε από την ελληνική κοινωνία. 
Σημειώνουμε πάντως ότι από την πρώτη στιγμή, από τον Προσωρινό κανονισμό του 1837, 
η εκτελεστική εξουσία κατοχύρωσε θεσμικά το δικαίωμά της να παρεμβαίνει στα του ιδρύ-
ματος περιορίζοντας την αυτονομία του. Σε όλη την περίοδο που εξετάζουμε στα επόμενα 
κεφάλαια, τα όρια της αυτονομίας του πανεπιστημίου αποτέλεσαν σημαντικό διακύβευμα 
ανάμεσα στην εκτελεστική εξουσία, τις πρυτανικές αρχές, το σώμα των διδασκόντων και 
τον φοιτητικό πληθυσμό. 

Στην περίοδο που μελετούμε, τo Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτούργησε ως βασικός μοχλός 
έκφρασης και εφαρμογής στρατηγικών για την εκπαιδευτική πολιτική, ως ηγεμονικός εκφρα-
στής των πολλαπλών σημασιοδοτήσεων της έννοιας της παιδείας στην ελληνική κοινω-
νία.49 Διεκδίκησε δυναμικά αυτή την αποστολή, αποτελώντας έναν από τους σταθερότερους 
θεσμούς με συγκροτημένη παρέμβαση και εξουσία. Από την ίδρυση έως τουλάχιστον και τον 
Μεσοπόλεμο ενσωμάτωσε το σύνολο των διαφορετικών εννοιολογήσεων της παιδείας μετα-
τρέποντάς τες σε δικούς του στόχους σε πολλαπλά επίπεδα: η παιδεία ως ένα από τα ιδρυτικά 
συστατικά της εθνικής ταυτότητας, σύμβολο της ενότητας και της συνέχειας· ως πολιτικό και 
προοδευτικό πρόταγμα· ως κοινωνικό αγαθό· ως οικονομική συνιστώσα ανάπτυξης. Η παι-
δεία, ως προαγωγός της επιστήμης και της έρευνας, θεωρήθηκε μοχλός εθνικής αναγέννησης 
ή επανεκκίνησης μετά από κρίσεις, διαμορφωτικός παράγοντας του ορίζοντα προσδοκιών 
για ένα (ελπιδοφόρο) μέλλον. Η πολύσημη αυτή εννοιολόγηση της παιδείας αποτυπώνεται 
στο πλήθος των λειτουργιών του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το θεμέλιο πάνω στο 
οποίο βασίστηκαν αυτές οι πολύπλευρες λειτουργίες ήταν η άμεση σύνδεση της παιδείας με 

48. Βλ. Αλιβιζάτου 1982. Βλ. ακόμη το κεφάλαιο «Η Φοιτητική Συντροφιά» στο Σταυρίδη-Πατρικίου 1999. Στις πρωτοπόρες 
μελέτες της για τον δημοτικισμό, η Σταυρίδη-Πατρικίου άνοιξε δρόμους για τη μελέτη του πανεπιστημίου και του προσωπικού 
του στο πλαίσιο της μελέτης του ρόλου των διανοουμένων στην Ελλάδα του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. 
49. Οι ιδέες που ακολουθούν για τη σχέση κράτους-πανεπιστημίου βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις παρουσιάσεις που έγιναν 
στο πλαίσιο του κύκλου ομιλιών «Πανεπιστήμιο και Μεταρρύθμιση, 1890-1932», στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθη-
νών (2007-2008) από τους Κώστα Γαβρόγλου, Άντα Διάλλα και Νίκη Μαρωνίτη, στις 27 Μαΐου 2008. 
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το έθνος-κράτος, την ιστορία και τις επιδιώξεις του. Το πανεπιστήμιο στην πραγματικότητα 
αποτέλεσε ένα πεδίο συμβιβασμών, διαπραγματεύσεων, συγκρούσεων, έναν θεσμό μέσα από 
την εξέλιξη του οποίου ανιχνεύονται οι συνέχειες και οι αλλαγές, οι αδράνειες και οι τομές 
που αφορούν την παιδεία και τον κομβικό ρόλο της εντός της ελληνικής κοινωνίας. 

Στο μέτρο που η παιδεία συνδέθηκε με τις προσδοκίες για τον εξευρωπαϊσμό και την 
πρόοδο της χώρας, όπως αναδύονται κυρίως από τα μέσα του 19ου και πυκνώνουν στο 
τέλος του και στις αρχές του 20ού αιώνα, το αίτημα της μεταρρύθμισης της λειτουργίας του 
πανεπιστημίου κυριάρχησε στον δημόσιο λόγο και αποτυπώθηκε σε πολλά νομοσχέδια, εκ 
των οποίων ελάχιστα τελικά ψηφίστηκαν. Καθώς η παιδεία αντιμετωπίστηκε ως το κατε-
ξοχήν εφαλτήριο αλλαγής της δημόσιας ζωής σε όλους τους τομείς της, το πανεπιστήμιο 
αναδείχτηκε σε κεντρικό θεσμό δοκιμής της μεταρρυθμιστικής πολιτικής στο πολιτικό και 
κοινωνικό πεδίο. Το πρόταγμα ήταν η αναγκαιότητα εξέλιξης, εκσυγχρονισμού των δομών 
του κράτους και της ελληνικής κοινωνίας, η δρομολόγηση, με άλλα λόγια, της πορείας προς 
την πρόοδο, μέσω της ειρηνικής οδού – της μεταρρύθμισης.

Το πρόταγμα αυτό εμφανίστηκε με πολλούς τρόπους και όρους –μεταρρύθμιση, ανόρ-
θωση, εξορθολογισμός, αναμόρφωση, εξυγίανση, πρόοδος, «ειρηνική επανάσταση»– τέμνο-
ντας μια σειρά από πολιτικές ρητορείες και πρακτικές. Ο λόγος περί μεταρρύθμισης, με 
την πολυσημία και πλαστικότητα που διαθέτει, χρησιμοποιήθηκε από διαφορετικές πολιτι-
κές δυνάμεις αποκτώντας νόημα και ιδεολογικό πρόσημο ανάλογα με τη συγκυρία, καθώς 
άλλωστε συνυφάνθηκε στον δημόσιο λόγο με άλλους –καίριους και υπό συνεχή διαπραγ-
μάτευση– ιδεολογικούς τόπους.

Το ζήτημα της μεταρρύθμισης αποτέλεσε για αρκετές δεκαετίες αγαπημένο θέμα της 
ιστορίας της εκπαίδευσης. Σημειώνουμε ότι οι ιστορικοί της εκπαίδευσης στην Ελλάδα δεν 
ασχολήθηκαν συστηματικά με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και το Αθήνησι παρά μόνο 
μετά τη δεκαετία του 1970, όταν εγκαταλείφθηκαν σταδιακά οι παραδοσιακές, γεγονοτο-
λογικές προσεγγίσεις των προηγούμενων χρόνων.50 Η έννοια της μεταρρύθμισης αποτέ-
λεσε βασικό στοιχείο της δίτομης ανθολογίας του Αλέξη Δημαρά το 1973-74 (Δημαράς 
1973, 1974), στην οποία για πρώτη φορά συναντούμε, απ’ όσο γνωρίζουμε, σχολιασμένες 
πηγές από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της ανώτατης. 
Με την ανθολογία του ο Δημαράς συγκρότησε ένα έργο αναφοράς, με το οποίο επιχείρησε 
να μελετήσει την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης συγκριτικά, στο πλαίσιο των ευρύτε-
ρων πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών. Κεντρικός άξονας ήταν η συνεχής διασταύρω-
ση των εκπαιδευτικών σχεδίων με τη σύγχρονή τους πραγματικότητα, και βάση η έννοια 
της μεταρρύθμισης ως κάτι βαθύτερο, ως «αλλαγή προσανατολισμού […] κυριάρχηση ενός 
νέου πνεύματος» (Δημαράς 1973, κʹ). Την αφήγησή του διατρέχει ένα σταθερό νήμα: η 
αδυναμία πραγμάτωσης ή η άμεση ακύρωση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων –που 
κύρια χαρακτηριστικά τους ήταν η σύνδεση με την αστική τάξη και τον δημοτικισμό– από 
τις συντηρητικές δυνάμεις. Με το έργο του συνέδεσε συστηματικά την τριτοβάθμια με τις 
υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες, στο πλαίσιο κυρίως του γλωσσικού ζητήματος και του 
ηγετικού ρόλου του Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντιδημοτικιστικό στρατόπεδο. Η έμφαση 
στο γλωσσικό ζήτημα, στη λογική του σχήματος μεταρρύθμιση-αντιμεταρρύθμιση, πρόοδος-
αντίδραση, αποτέλεσε μία από τις κύριες οδούς ενασχόλησης της ιστορίας της εκπαίδευσης 
με την ανώτατη βαθμίδα. Επικεντρώθηκε κυρίως στις μεταρρυθμίσεις των οργανισμών του 
πανεπιστημίου ή στη στάση του απέναντι στις μεταρρυθμίσεις των άλλων εκπαιδευτικών 
βαθμίδων, με αφορμή το γλωσσικό ζήτημα στο τέλος του 19ου και τον 20ό αιώνα. Σε μεγάλο 
βαθμό, η σχετική συζήτηση αντιμετώπισε τη μεταρρύθμιση ως μια έννοια εξ ορισμού προο-
δευτική, μια συνεχή πορεία προς έναν ιδεατό εκσυγχρονισμό, η οποία συναντούσε ανασχέ-

50. Για πρόσφατες ιστοριογραφικές αποτιμήσεις της ιστορίας της εκπαίδευσης, όπου και σχετική βιβλιογραφία, πρβλ. Δημαράς 
2004· Κουλούρη 2004, και τη συλλογική ανασκόπηση στο Μπουζάκης 2011.
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σεις και εμπόδια που δέσμευαν, έστω και προσωρινά, την εξελικτική της διάσταση (βλ. λόγου 
χάριν την αντιμετώπιση των μεταρρυθμίσεων της βενιζελικής παράταξης). 

Οι μεταρρυθμίσεις αντιμετωπίστηκαν κυρίως ως επεισόδια μιας μονόπλευρης εκπαιδευ-
τικής κυβερνητικής πολιτικής, χωρίς να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτείας 
και πανεπιστημίου. Από τη δεκαετία του 1880, για παράδειγμα, η θέσπιση του περιεχομένου 
των εδρών αποτελούσε συνεχές σημείο τριβής και διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην εκάστο-
τε κυβέρνηση και στο πανεπιστήμιο.

Στις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει σχηματιστεί ένα σημαντικό σώμα κειμένων για την 
ανώτατη εκπαίδευση από την πλευρά της ιστορίας της εκπαίδευσης, το οποίο είναι απο-
τέλεσμα μιας πολυποίκιλης και διαρκώς αυξανόμενης παραγωγής νέων προσεγγίσεων με 
διευρυμένη προβληματική και οπτική: μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, 
μονογραφίες, συγκέντρωση και έκδοση πραγματολογικού υλικού,51 συνέδρια αφιερωμένα 
στην ανώτατη παιδεία.52 Οι προσεγγίσεις αυτές επιμένοντας στις μεταρρυθμίσεις και στη 
σχέση του πανεπιστημίου με τις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες, κυρίως τη μέση, εισάγουν 
νέα θέματα προς μελέτη, όπως για παράδειγμα τις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Παράλληλα, ενώ η μελέτη των συγκρούσεων που προκάλεσαν οι μεταρρυθμί-
σεις, ιδιαίτερα οι βενιζελικές, είχε περιοριστεί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση (1913, 1917, 1929), τώρα επεκτάθηκε και σε εκείνες που αφορούσαν τον ίδιο τον 
πανεπιστημιακό θεσμό (1911, 1918-1919, 1932 κ.ο.κ.).53

Η μελέτη των μεταρρυθμίσεων εύλογα συνδέθηκε και με τις σημερινές συγκυρίες, όπως 
αποτυπώθηκε λόγου χάριν στα αναρτημένα στον κόμβο του Ι.Α. ΕΚΠΑ πρακτικά του συνε-
δρίου Πανεπιστήμιο και Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα: Ιστορικές Προσεγγίσεις, το οποίο οργα-
νώθηκε το 2007 στην Αθήνα. Στις περισσότερες από τις προσεγγίσεις του συνεδρίου αμφι-
σβητήθηκε η έννοια της μεταρρύθμισης ως μιας διαρκώς εξελισσόμενης θετικά διαδικασίας. 
Οι μεταρρυθμίσεις δεν θεωρήθηκαν απλώς επεισόδια σε μια μακρά πορεία εκσυγχρονισμού, 
τα οποία αποδεικνύονται περισσότερο ή λιγότερο τελεσφόρα, αλλά διαδικασίες ανοιχτές, 
κατεξοχήν προϊόντα διαπραγμάτευσης και διαμόρφωσης συναινετικών βάσεων, που αποκα-
λύπτουν μια διαλεκτική αμφίδρομη σχέση. Σε προσεγγίσεις όπως αυτές είναι φανερό ότι ο 
μεταρρυθμιστικός λόγος δεν είναι ενιαίος και πολύ περισσότερο δεν κλίνει προς ένα συγκε-
κριμένο μοντέλο βάσει του οποίου έχουμε μια σταθερή πορεία προς τα εμπρός.

Μέσα από τη μελέτη των μεταρρυθμιστικών επεισοδίων μπορούμε να κατανοήσουμε 
τον τρόπο με τον οποίο η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία σχεδίασε τις σχέσεις της με το 
πανεπιστήμιο, καθώς και τα οράματα, τις προσδοκίες ή τις επιφυλάξεις της. Ενώ λόγου 
χάριν από τη δεκαετία του 1880 η εκτελεστική εξουσία παραχωρεί στους καθηγητές το 
δικαίωμα επιλογής των νέων συναδέλφων τους, ελέγχει παράλληλα όλο και πιο έντονα το 
περιεχόμενο των εδρών και ακολούθως της διδασκαλίας τους. Μπορούμε ακόμη να διαπι-
στώσουμε τη δυνατότητα του ιδρύματος να διαπραγματευτεί, να διατηρήσει κεκτημένα ή 
να διευρύνει τις εξουσίες του. Σημειώνουμε ενδεικτικά την απόσυρση από την κυβέρνηση 
Βενιζέλου των αρχικών διατάξεων του κανονισμού του 1932, οι οποίες έδιναν το δικαίωμα 
στο υπουργείο Παιδείας να διορίζει καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε εκείνο 
της Αθήνας παρακάμπτοντας τη διαδικασία της εκλογής. Η υποχώρηση της κυβέρνησης 
μπρος στη σύσσωμη αντίδραση του καθηγητικού σώματος συνοδεύτηκε από την υπερψή-
φιση άλλων διατάξεων που αφορούσαν τον καθορισμό και τη στελέχωση των νέων εδρών 
(βλ. εδώ 227). Οι μεταρρυθμίσεις δεν μπορούσαν παρά να λάβουν υπόψη τους τη δυναμική 
των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων. Είναι χαρακτηριστική η θέσπιση της φροντιστηρια-

51. Βλ. ενδεικτικά Μπουζάκης 2006. 
52. Βλ. ενδεικτικά Μπουζάκης 2008. Βλ. γενικότερα τις εκδόσεις στη σειρά «Τεκμήρια – Μελέτες Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαί-
δευσης» (Διευθυντής: Σήφης Μπουζάκης, Εκδόσεις Gutenberg).
53. Βλ. ενδεικτικά Βρυχέα – Γαβρόγλου 1982· Παπαδάκης 2004 και Σιμενή 2008.
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κής και εργαστηρια κής διδασκαλίας. Η πύκνωση των εργαστηρίων και των φροντιστηρίων 
στο τέλος του 19ου αιώνα, που ήταν απόρροια των επιστημονικών εξελίξεων, συντελέστη-
κε χάρη σε ένα πλέγμα νομοθετικών ρυθμίσεων συνδεδεμένων με τους διδάσκοντες και 
τα παραρτήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1911 πλέον, η θέσπιση ενός γενικότερου 
νομοθετικού πλαισίου ήρθε να νομιμοποιήσει την προηγούμενη κατάσταση.

Ο μεταρρυθμιστικός λόγος του κράτους για το πανεπιστήμιο δεν υπήρξε ούτε ενιαίος 
ούτε κοινός. Οι συζητήσεις στη Βουλή ιδιαίτερα στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα αποτυπώ-
νουν, ακόμη και εντός του ίδιου πολιτικού κόμματος, τις διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από 
την έννοια και τη σκοπιμότητα των μεταρρυθμίσεων. Κατά τις διαδικασίες αυτές βρέθηκαν 
στο επίκεντρο, όπως φαίνεται ιδιαίτερα στο 4ο κεφάλαιο, τα όρια αυτονομίας του πανεπι-
στημίου, το κύρος των καθηγητών, η αποτελεσματικότητα και οι εμμονές του υπουργείου, 
η αξιοπιστία των βουλευτών, οι διαπλοκές του Τύπου. Όπως δεν υπήρξε μια ενιαία στάση 
του πολιτικού κόσμου, αντίστοιχα δεν υπήρξε και μια κοινή στάση από την πλευρά του πανε-
πιστημίου. Η έννοια της μεταρρύθμισης υπήρξε ένα ισχυρό διακύβευμα για διαφορετικές 
ομάδες, εντός και εκτός ιδρύματος, οι οποίες επιχείρησαν την υποστήριξη των δικών τους 
αιτημάτων. Οι βενιζελικές μεταρρυθμίσεις έγιναν αποδεκτές από συγκεκριμένους διδάσκο-
ντες. Είναι χαρακτηριστική η διαχρονικά αρνητική στάση του καθηγητικού σώματος έναντι 
των μεταρρυθμίσεων που ζητούσαν οι υφηγητές. Το ίδιο το καθηγητικό σώμα, από την άλλη 
πλευρά, δεν εκφράστηκε ενιαία ως προς τις μεταρρυθμιστικές επιδιώξεις του. Ο κανονισμός 
του 1922 σηματοδοτούσε την υπερίσχυση των τακτικών καθηγητών έναντι των συναδέλφων 
τους των άλλων βαθμίδων, και τη συγκέντρωση όλων των εξουσιών στα χέρια τους (βλ. εδώ 
222-227).

Εφόσον λοιπόν οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι απλώς μια νομοθετική ή γραφειοκρατική 
πράξη, αλλά έκφραση πολιτικών και ιδεολογικών διαδικασιών για την αναδιαπραγμάτευση 
της θέσης διαφόρων ομάδων, τότε οφείλουμε να τις αντιμετωπίσουμε ως έναν τόπο δια-
λόγου, αντιπαραθέσεων, συναινέσεων και συγκλίσεων. Οι διαδικασίες αυτές εμπεριέχουν εν 
δυνάμει το όραμα, τις δυνατότητες, τις πρακτικές πραγματοποίησης ή μη από τα εμπλεκό-
μενα υποκείμενα: καθηγητικό σώμα, όργανα του πανεπιστημίου, φοιτητές, υπουργείο, βου-
λευτές. Απέναντι σε ένα σχήμα συνεχειών των μεταρρυθμίσεων που δεν έγιναν, αναζητούμε 
τις ασυνέχειες και τις τομές και προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη θέση του ιδρύματος 
όπως καθορίστηκε στις βασικές διαδρομές του: ως παραγωγού εθνικής ιδεολογίας, στην 
οποία ήδη αναφερθήκαμε, ως φυτώριου του επαγγελματικού προσωπικού, και παράλληλα 
ως επιστημονικού-ερευνητικού θεσμού.

1.4 Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ως φυτώριο επαγγελματικής εκπαίδευσης

Μακράν απέχομεν βέβαια του να νομίζωμεν, ότι το πλείστον μέρος των παρ’ ημίν ακροωμένων 
μετέχει της χυδαίας εκείνης, αν και κατά δυστυχίαν ικανώς διαδεδομένης δόξης, καθ’ ην το 
υψηλόν πράγμα και όνομα, η επιστήμη, εκλαμβάνεται ως μέσον πορισμού των προς το ζην· 
εντοσούτω γνωρίζομεν εκ πείρας, ότι πολλοί αγνοούσιν, ότι η επιστήμη πρέπει να θηρεύηται δι’ 
αυτήν και μόνην, ότι παρέχει μεν και υλικήν ωφέλειαν εις τον βίον, αλλ’ η ωφέλεια αύτη δεν είναι 
η ουσία της (Οδηγίαι 1838, 4-5).

Με αυτά τα λόγια ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. Σχινάς, στον πρώτο πανεπι-
στημιακό οδηγό σπουδών, εισήγαγε τους φοιτητές στη συζήτηση για το πραγματικό νόη-
μα των πανεπιστημιακών σπουδών: η πανεπιστημιακή φοίτηση δεν αποτελούσε μόνο μέσο 
πορισμού της ζωής, αλλά κυρίως μέσο κατάρτισης ελεύθερων μορφωμένων ανθρώπων, 
άξιων πολιτών του νεοσύστατου κράτους. Η αντίληψη αυτή κυριάρχησε, σε όλη την περίοδο 
που μελετούμε, στα επίσημα κείμενα του πανεπιστημίου καθορίζοντας τους στόχους των 

25. Επιστολή του υπουργού Παιδείας 
Ε. Δεληγιώργη για την ανάληψη των 
καθηκόντων του μετά την έξωση του Όθωνα, 
1862. 
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σπουδών: την καλλιέργεια της γνώσης ως αυταξίας, τη συγκρότη-
ση πολιτών με κρίση και ηθική ευθύνη. Παράλληλα όμως –ιδιαίτερα 
μετά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας– η αγωνία για την επαγγελματι-
κή αποκατάσταση των αποφοίτων του ιδρύματος, η ανάγκη για μια 
πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση η οποία να συνδέεται με την αγορά 
εργασίας κατέλαβε όλο και μεγαλύτερο μέρος σε πανεπιστημιακά κεί-
μενα, όπως οι πρυτανικοί απολογισμοί, αλλά και στα δημοσιεύματα 
του Τύπου. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, άλλωστε, αποτέλεσε τον πιο 
σημαντικό πόλο επιστημονικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης, μονοπο-
λώντας και τη στελέχωση της μέσης εκπαίδευσης έως τον Μεσοπό-
λεμο. Το Πολυτεχνείο, το οποίο ισχυροποιείται σταδιακά μέσα στον 
19ο αιώνα, συγκροτεί έναν άλλο πόλο τεχνικής κυρίως εκπαίδευσης. 

Η επιλογή της σχολής φοίτησης από τους φοιτητές σε ένα σύστη-
μα χωρίς εξετάσεις, όπου ο κάθε φοιτητής –και από το τέλος του 19ου 
αιώνα και κάθε φοιτήτρια– επέλεγε τον τομέα σπουδών που ήθε-
λε είναι ενδεικτική των επιδιώξεών τους αλλά και του τρόπου που 
συγκροτήθηκε σταδιακά η δημόσια και ιδιωτική σφαίρα εργασίας με 
βάση την εξειδίκευση. Ενώ έως τις αρχές της δεκαετίας του 1850 
υπερτερούσε η Ιατρική με σχεδόν διπλάσιο αριθμό εγγραφών από 
τη Νομική και τη Φιλοσοφική, οι οποίες είχαν τον ίδιο περίπου αριθ-
μό εγγραφών, στη συνέχεια τα πράγματα άλλαξαν. Η μεταβολή στις 
επιλογές συνδέθηκε, σε σημαντικό βαθμό, με την αλλαγή του τόπου 
προέλευσης των φοιτητών. Έως τα μέσα της δεκαετίας του 1850, 
οπότε υπερτερούσαν αριθμητικά οι ομογενείς φοιτητές, η Ιατρική και 
η Φιλοσοφική Σχολή μπορούσαν να προσφέρουν επαγγελματική απο-
κατάσταση και στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από τη 
δεκαετία του 1850, καθώς περιορίστηκαν αισθητά οι ομογενείς, μειώ-
θηκαν οι εγγραφές σε μικρότερο βαθμό στην Ιατρική και σε σημαντικότερο στη Φιλοσοφική 
Σχολή. Τα πρωτεία στις επιλογές των φοιτητών παρέλαβε η Νομική, σχολή με πολλαπλές 
επαγγελματικές διεξόδους για τους αποφοίτους της, με κομβική σημασία για την κατάληψη 
μιας θέσης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα του αναπτυσσόμενου κράτους, ενώ η Ιατρική δια-
τήρησε τη δεύτερη θέση.54 Η πρωτοκαθεδρία της Νομικής διατηρήθηκε σε όλη την υπόλοιπη 
περίοδο που μελετούμε, παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των φοιτητών που παρατη-
ρείται μετά την έξωση του Όθωνα. Ο αριθμός των εγγραφών διατήρησε την ανοδική πορεία 
του έως το 1892 και την επιβολή των διδάκτρων. Αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο σε άνδρες 
φοιτητές, μιας και η παρουσία των γυναικών έως και το 1940 είναι πολύ μικρή – η πρώτη 
φοιτήτρια εγγράφεται το 1890, ενώ ο αριθμός τους τα επόμενα χρόνια παρέμεινε περιορι-
σμένος. Τα δίδακτρα, η οικονομική κρίση, ο πόλεμος του 1897 οδήγησαν σε αυξομειώσεις 
του αριθμού φοιτητών και φοιτητριών έως και το 1908-1909, ενώ στη συνέχεια υπήρξε 
μια σημαντική διεύρυνση των εγγραφών. Αυτή σχετιζόταν καταρχάς με την ενσωμάτωση 
των Νέων Χωρών και την αύξηση των φοιτητών από την παλαιά Ελλάδα, ως απόρροια της 
επέκτασης του σχολικού δικτύου και των αυξημένων αναγκών μιας διευρυμένης εδαφικά 
χώρας. Πέραν αυτού υπήρξαν μια σειρά από διευκολύνσεις προς όσους την περίοδο εκείνη 
είχαν συμμετάσχει στους διάφορους πολέμους, στους φοιτητές που υπηρέτησαν στον στρα-
τό, όπως και στους πρόσφυγες του 1922, ενώ πρέπει να συμπεριλάβουμε τον μικρό αλλά 
αυξανόμενο αριθμό των φοιτητριών, ιδιαίτερα σε σχολές όπως η Φιλοσοφική και η Ιατρική. 
Η αυξητική τάση αντιστράφηκε, έστω και πρόσκαιρα, το 1926 με τη δημιουργία του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, με την επιβολή εισαγωγικών εξετάσεων από την ίδια χρονιά και 

54. Πρβλ. και Κυπριανός 1996. 

26. Προκήρυξη της Ομοσπονδίας Φοιτητών 
Πανεπιστημίου Αθηνών και συλλόγων 
αδιόριστων καθηγητών και γυμναστών, 1932. 
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ιδιαίτερα με τη θεσμοθέτηση από το κράτος του numerus clausus, το 1930, που περιόριζε τον 
αριθμό των εισακτέων.

Από την περίοδο κυρίως της τρικουπικής διακυβέρνησης και μετά, το πρόταγμα της 
εσωτερικής ανάπτυξης, του εξευρωπαϊσμού και του εκσυγχρονισμού της χώρας οδήγησε 
στην αναδιάταξη των πανεπιστημιακών σπουδών. Η εξέλιξη αυτή απηχούσε τη γενικότε-
ρη στροφή του πανεπιστημίου προς την εξειδίκευση και την επαγγελματική κατάρτιση, η 
οποία, αν και δεν αμφισβητούσε τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης, 
έθετε νέες προτεραιότητες. Η έως τότε μη σύνδεση της εκπαίδευσης με την επαγγελματική 
παραγωγή, ο κλασικισμός και η εμμονή στην αρχαιοελληνική κληρονομιά, η έμφαση στον 
ηθικοπλαστικό χαρακτήρα των σπουδών αποτέλεσαν, θεωρητικά τουλάχιστον, τους κοινούς 
τόπους της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο μεγάλυτερο μέρος του 19ου αιώνα. Στο τέλος 
του προπερασμένου αιώνα και στις πρώτες δεκαετίες του 20ού, οι τόποι αυτοί άρχισαν να 
αμφισβητούνται, έστω και δειλά, από πρωτοβουλίες που έθεταν ως στόχο τη συγκρότηση 
ανώτατης εκπαίδευσης συνδεδεμένης με την παραγωγή. Σε αυτό το πλαίσιο είναι χαρακτη-
ριστική η σταδιακή μείωση, έως την κατάργησή τους το 1911, των γενικών μαθημάτων, των 
μαθημάτων δηλαδή της Φιλοσοφικής τα οποία για έναν επιπλέον χρόνο ήταν υποχρεωμένοι 
να παρακολουθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλων των άλλων σχολών στη λογική της 
απόκτησης ευρύτερης μόρφωσης. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στο τέλος του 19ου αιώνα 
όφειλαν να συμμετάσχουν σε πλήθος φροντιστηρίων και εργαστηρίων, γεγονός που περιόρι-
ζε σε μεγάλο βαθμό την ευελιξία επιλογής μαθημάτων που διέθεταν έως τότε. Στους νέους 
πανεπιστημιακούς οργανισμούς τον 20ό αιώνα ορίζονταν με όλο και μεγαλύτερη ακρίβεια 
οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών, ενώ στον οργανισμό του 1932 υπήρχε 
σαφής αναφορά στα όρια φοίτησης και στον χρόνο διατήρησης της φοιτητικής ιδιότητας. Το 
εθνικό πανδιδακτήριον αναδεικνυόταν σε φυτώριο νέων επιστημόνων, σε ίδρυμα –έστω και 
προγραμματικά– παροχής υψηλά εξειδικευμένης γνώσης, που στόχο είχε την επαγγελματική 
αποκατάσταση των αποφοίτων του. Από το 1911 μέχρι το 1935 υπήρξαν διάφορες θεσμι-
κές εξελίξεις που ενίσχυσαν τον νέο χαρακτήρα του πανεπιστημίου. Αξίζει να επισημανθούν 
ανάμεσά τους, η ίδρυση της Φυσικομαθηματικής Σχολής και του Οδοντιατρικού Σχολείου, η 
αυτονόμηση του Φαρμακευτικού Σχολείου, η δημιουργία στη Νομική Σχολή του Τμήματος 
Νομικών Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, η συγκρότηση στη Φιλοσοφική 
Σχολή των Τμημάτων Φιλολογίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας, όπως και η δημιουργία του 
Τμήματος Χημείας και του Φυσιογνωστικού Τμήματος στη Φυσικομαθηματική Σχολή.

Τη μικρή ποσοτικά και ποιοτικά παρουσία της επαγγελματικής εκπαίδευσης –με τις δει-
λές πρωτοβουλίες του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού– ενίσχυσε η δημι-
ουργία ανάλογων πανεπιστημιακών σχολών στη μεσοπολεμική Ελλάδα του Ελευθέριου 
Βενιζέλου, όπως η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, η Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή, η Ανωτάτη 
Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, η Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών (βλ. 
τη σχετική ενότητα στο 4ο κεφάλαιο). 

Η στροφή προς την εξειδίκευση δεν αποτέλεσε, βέβαια, επιλογή μόνο του πανεπιστη-
μίου, για να συγχρονιστεί με τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις ή για να προετοιμάσει τους 
φοιτητές του με βάση τις ανάγκες της εξελισσόμενης ελληνικής οικονομίας. Αποτέλεσε κατά 
κύριο λόγο κρατική επιλογή, συνδέθηκε με το έργο ιδιαίτερα εκείνων των κυβερνήσεων 
που έθεσαν στα προγράμματά τους ως πρόταγμα τον εκμοντερνισμό και εξευρωπαϊσμό της 
χώρας, όπως έκαναν οι κυβερνήσεις του Χαρίλαου Τρικούπη και του Ελευθέριου Βενιζέλου. 
Από αυτή την οπτική θα μπορούσε να μελετηθεί η ιστορία της συγκρότησης των πανεπιστη-
μιακών σπουδών στο πλαίσιο των επιλογών και των σχεδίων της εκτελεστικής εξουσίας. 
Οι δημιουργίες γενικότερα νέων σχολών και τμημάτων και η ανωτατοποίηση ανώτερων 
σχολών υπήρξαν κρατικές επιλογές συνδεδεμένες με αναπτυξιακές κοινωνικές ανάγκες, 
στόχευαν στην ενίσχυση συγκεκριμένων κλάδων της οικονομικής ζωής με εκπαιδευμένα 
στελέχη και εγγράφονταν σε ευρύτερα σχέδια, όπως εκείνο, λόγου χάριν, των αγροτικών 27. Απόδειξη πληρωμής διδάκτρων, 1912. 
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μεταρρυθμίσεων του Μεσοπολέμου και της ίδρυσης της Γεωπονικής Σχολής. Οι κατευθύν-
σεις και τα όρια αυτών των αλλαγών δεν υπήρξαν ενιαία, δεν υπάκουαν σε έναν συγκεκρι-
μένο γενικό σχεδιασμό· αποτέλεσαν αντικείμενο προς διαπραγμάτευση από τους εκάστοτε 
κυβερνώντες με βάση το πρόγραμμά τους, τη συγκυρία, την κοινωνική πίεση αλλά κάπο-
τε και τις μικροπολιτικές επιδιώξεις. Η στοχοθεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι 
συνεχείς αλλαγές στον κανονισμό του από τις διάφορες κυβερνήσεις, οι αντιδράσεις του 
Αθήνησι, η στελέχωσή του εικονογραφούν με ανάγλυφο τρόπο τις περιπέτειες ενός νέου 
πανεπιστημιακού θεσμού στη δεκαετία του 1920, όπως θα δούμε στο 4ο κεφάλαιο.

Η συζήτηση για τις επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων του Αθήνησι, η αξία 
του πτυχίου τους και η σχέση τους με την παραγωγή διατρέχει όλο τον πρώτο αιώνα της 
λειτουργίας του, δημιουργώντας μια σειρά από ερωτήματα: Τελικά, οι απόφοιτοι και οι από-
φοιτες υπηρέτησαν στους επαγγελματικούς κλάδους για τους όποιους είχαν προετοιμαστεί 
στις σπουδές τους; Διασφάλισαν την αποκλειστικότητα επαγγελματικών κλάδων ή ανταγω-
νίστηκαν εκεί αποφοίτους άλλων ξένων πανεπιστημίων ή ακόμη και επαγγελματίες που δεν 
είχαν πανεπιστημιακή εκπαίδευση; Πώς αποτυπώθηκαν στο επαγγελματικό δυναμικό της 
χώρας οι επαγγελματικές εξειδικεύσεις που δημιουργήθηκαν με τα νέα πτυχία; Υπήρξαν οι 
αντίστοιχες υποδομές ή το κατάλληλο επαγγελματικό περιβάλλον για να απορροφηθεί αν 
όχι το σύνολο, πάντως ένα μεγάλο τμήμα των αποφοίτων;

Εφόσον δεν υπάρχει ένας ανεπτυγμένος κλάδος ιστορίας των επαγγελμάτων στην 
Ελλάδα, δεν έχουμε μια σφαιρική εικόνα των εξελίξεων στην αγορά εργασίας ή σε συγκεκρι-
μένους τομείς της. Μπορούμε μόνο να αναφερθούμε σε ορισμένους κλάδους, όπως λόγου 
χάριν στη μέση εκπαίδευση ή στην ιατρική περίθαλψη, όπου η απόκτηση ενός πανεπιστημια-
κού διπλώματος ήταν απαραίτητη. Η εξειδίκευση στις σπουδές δεν ανταποκρινόταν πάντοτε 
στην αντίστοιχη επαγγελματική θέση. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Φιλοσοφικής, 
και παρά τη δημιουργία του Ιστορικού-Αρχαιολογικού Τμήματος, διατηρήθηκε ο προσανα-
τολισμός των αποφοίτων προς τη σχολική εκπαίδευση, ελάχιστοι αρχαιολόγοι εργάστηκαν 
στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, ενώ ακόμη λιγότεροι ιστορικοί και φιλόλογοι στους λιγοστούς 
αντίστοιχους ερευνητικούς θεσμούς που συγκροτήθηκαν τον Μεσοπόλεμο, με σημαντικότε-
ρα τα κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών. 

Ήδη από πολύ νωρίς, από τη δεκαετία του 1860, ξεκινά η συζήτηση για την κρίση των 
πανεπιστημιακών σπουδών, για την αυξανόμενη αναντιστοιχία των ακαδημαϊκών τίτλων και 
εκείνου που αντιπροσώπευαν, δηλαδή την εύρεση μιας θέσης αντίστοιχης των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων τις οποίες είχαν αποκτήσει οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών 
σπουδών τους. Η συζήτηση αυτή δεν αναιρεί τη συνολικά θετική εικόνα που είχε η κοινή 
γνώμη για το ίδρυμα, δεν μεταβάλλει τη γενικότερη εκτίμηση για τη σημασία και το έργο 
του. Παράλληλα όμως με αυτά εμφανίζεται η κριτική για τον πληθωρισμό των αποφοί-
των, την ευκολία απόκτησης του πανεπιστημιακού πτυχίου και για το επίπεδο των σπουδών. 
Υπήρξε όντως μια πραγματική αναντιστοιχία ή όλο αυτό αποτέλεσε σε μεγάλο βαθμό ένα 
ρητορικό σχήμα όσων ζητούσαν τον περιορισμό της ελεύθερης πρόσβασης στο ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα; 

Στη σχετική βιβλιογραφία, ο προβληματισμός για την επαγγελματική αποκατάσταση των 
αποφοίτων του ιδρύματος συνδέθηκε με μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την ταυτότητα 
των φοιτητών και των φοιτητριών του, την προέλευσή τους, την οικονομική κατάσταση των 
οικογενειών τους, τις δυνατότητες, εν ολίγοις, πρόσβασης στο πανεπιστήμιο και των χαμη-
λότερων οικονομικά στρωμάτων. Κεντρικό ερώτημα αποτέλεσε ο ταξικός χαρακτήρας της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ιδιαίτερα τον 19ο αιώνα, και η συμβολή του πρώτου πανεπιστημίου 
της χώρας στην κοινωνική αναπαραγωγή και ιδίως στην κοινωνική κινητικότητα. Ο προβλη-
ματισμός αυτός κινήθηκε στο πλαίσιο των μεγάλων σχημάτων που αναπτύχθηκαν τη δεκαε-
τία του 1970, τα οποία ήταν επηρεασμένα από τις απόψεις περί κέντρου/περιφέρειας και τις 
θεωρίες της εξάρτησης. Επιχείρησαν να αναλύσουν τη συγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας, 
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τη δημιουργία του κρατικού μηχανισμού, τα δίκτυα και την πατρωνία μέσα στο κλίμα πολιτι-
κοποίησης και αναζήτησης των μηχανισμών κοινωνικού μετασχηματισμού, που χαρακτήρισε 
μεγάλο μέρος της σχετικής συζήτησης στα πρώτα ιδιαίτερα χρόνια της Μεταπολίτευσης.55  

Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά πρωτότυπων μελετών56 αλλά και μεταφρασμένων έργων 
που ανέλυαν το πανεπιστήμιο στο πλαίσιο γενικότερα του καπιταλιστικού συστήματος – 
όπως συνέβη, για παράδειγμα, με τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν στο διήμερο για τα 
δυτικοευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το οποίο διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Πανεπιστημιακών 
Δυτικής Ευρώπης, που είχε δημιουργηθεί στα χρόνια της δικτατορίας (Νικολινάκος 1981), 
ή τη συλλογή κειμένων για το γαλλικό πανεπιστήμιο μετά το 1968 (Βουδούρης 1976). Σε 
αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις όπου υπάρχει μια αμιγώς ελληνοκεντρική οπτική, χωρίς ανα-
φορά στο διεθνές περιβάλλον, εδώ οι προσεγγίσεις αφορούν μια ευρύτερη συζήτηση στην 
οποία εντάσσεται η ελληνική περίπτωση, έστω και ως ιδιαιτερότητα. Στο πλαίσιο αυτής της 
προσέγγισης, το βιβλίο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά για τον κοινωνικό ρόλο των εκπαιδευτι-
κών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), που εκδόθηκε στα πρώτα χρόνια της Μεταπολί-
τευσης, αποτέλεσε σταθμό, καθώς ανέδειξε την εκπαίδευση ως τον κατεξοχήν χώρο ταξικής 
αναπαραγωγής, σε ένα σχήμα όπου το κράτος αποτελεί το πεδίο συγκρότησης της κυρίαρχης 
τάξης και, επομένως, αναπαράγει τους πελατειακούς μηχανισμούς που το συνέχουν (Τσου-
καλάς 1977)· επρόκειτο για ένα σχήμα το οποίο επηρέασε καθοριστικά την ιστορία και την 
κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Στο σχήμα αυτό, ένα ανοιχτό, δημοκρατικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, με κορωνίδα το πανεπιστήμιο, αποτελεί το μέσο για μια διαρκή κοινωνική κινητι-
κότητα η οποία καταλήγει, μέσω του πελατειακού συστήματος, στη συνεχή διεύρυνση του 
δημόσιου τομέα. Ο Κ. Τσουκαλάς δεν ασχολείται με τον ίδιο τον θεσμό του πανεπιστη μίου 
και η αναφορά στο περιεχόμενο της ιδεολογικής του αποστολής επικεντρώνεται κυρίως στην 
αρχαιολατρία και στη χρήση της καθαρεύουσας ως στοιχείου κοινωνικού διαχωρισμού.

Μία από τις πιο σημαντικές κριτικές στο βιβλίο του Κ. Τσουκαλά αφορά την έκταση της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση57 και μάλιστα την άποψη περί ισοδύναμης πρόσβασης όλων 
των κοινωνικών στρωμάτων, ιδιαίτερα στην ανώτατη βαθμίδα της. Παρ’ όλο που τα στοι-
χεία που διαθέτουμε δεν είναι επαρκή, ώστε να μας προσφέρουν μια ξεκάθαρη εικόνα για 
την οικονομική κατάσταση των οικογενειών των φοιτητών, έχει αμφισβητηθεί σοβαρά η 
δυνατότητα προσπέλασης των χαμηλότερων οικονομικά στρωμάτων στην ανώτατη εκπαί-
δευση.58 Χωρίς να αμφισβητείται ο ανοιχτός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος 
επισημαίνεται ότι η μακρά περίοδος σπουδών που απαιτούνταν ώς την εισαγωγή στο πανε-
πιστήμιο αποθάρρυνε όσους δεν είχαν τις απαραίτητες οικονομικές δυνατότητες. Παράλ-
ληλα, το γεγονός ότι σε όλο τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ού δεν υπήρξε η δυνατό-
τητα εισαγωγής στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα παρά μόνο από το Γυμνάσιο οδηγούσε 
στον αποκλεισμό κάθε άλλης «παραλλαγής» πέραν της γυμνασιακής φοίτησης για όσους 
θα ήθελαν να σπουδάσουν. Με τον τρόπο αυτό υποβαθμιζόταν η τεχνική-επαγγελματική 
εκπαίδευση, καθώς δεν πρόσφερε δυνατότητα στον απόφοιτό της να συνεχίσει τις σπουδές 
του σε ανώτερη βαθμίδα (Δημαράς 2003, 186). Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και την 
επεξεργασία τους, ο λάππας έδειξε ότι παρά την ελευθερία πρόσβασης, το υψηλό κόστος 
ζωής στην Αθήνα και άλλοι παράγοντες, κυρίως κοινωνικές και μορφωτικές ανισότητες, 
περιόριζαν σημαντικά τη δυνατότητα μιας μεγάλης μερίδας νέων από τα χαμηλότερα κοι-
νωνικά στρώματα να μεταβεί στο πανεπιστήμιο, το οποίο παρέμεινε κυρίως χώρος σπουδών 
για τα μεσαία κοινωνικά στρώματα (λάππας 2004, 398-399).

55. Βλ. μια προσέγγιση στη σχετική συζήτηση στο λιάκος 2001. 
56. Βλ. ενδεικτικά τη χρήση του σχήματος της εξάρτησης της περιφερειακής Ελλάδας από μητροπολιτικά καπιταλιστικά σχή-
ματα ως ερμηνευτικό εργαλείο στην επισκόπηση της νεοελληνικής εκπαίδευσης από τον Σήφη Μπουζάκη με σχετική ξένη 
βιβλιογραφία στο Μπουζάκης 21991.
57. Βλ. ενδεικτικά Μπουζάκης 1992, 42-43. 
58. Βλ. ενδεικτικά Κυπριανός 1996· λάππας 2004, 398-399· Μπουρνάζος 2001, 204, 205.
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Ανεξάρτητα από τις μεταγενέστερες κριτικές, το έργο του Κ. Τσουκαλά στη δεκαετία του 
1970, σε συνδυασμό με το έργο άλλων μελετητών, όπως της Άννας Φραγκουδάκη (Φρα-
γκουδάκη 1978), του Μπάμπη Νούτσου (Νούτσος 1979), αλλά και το προγενέστερο του 
Α. Δημαρά (Δημαράς 1973, 1974) σηματοδότησαν τη δυναμική εμφάνιση της ιστορίας της 
εκπαίδευσης στην ελληνική ιστοριογραφία, που κινήθηκε πέρα από τις παραδοσιακές, γεγο-
νοτολογικές προσεγγίσεις των προηγούμενων χρόνων. Στο πλαίσιο της ιστορίας και της κοι-
νωνιολογίας της εκπαίδευσης, έργα όπως αυτά διαμόρφωσαν βασικές έννοιες –εξάρτηση, 
αναπαραγωγή, μεταρρύθμιση– οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στις ιστορικές προσεγγίσεις 
της εκπαίδευσης.59 Ο ισχυρός άξονας που διαμορφώθηκε διαπερνά ακόμη σε σημαντικό βαθ-
μό την ιστορία και την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, επηρεάζοντας αναλύσεις και προβλη-
ματικές. 

1.5 Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ως εκπαιδευτικός και επιστημονικός θεσμός

Παρά τη γονιμότητα των προσεγγίσεων που εστίασαν στη σύνδεση του Πανεπιστημίου Αθη-
νών με την εθνική ιδεολογία και τη δημόσια παρουσία του, είναι σαφές ότι έως σχετικά 
πρόσφατα δεν είχαν τεθεί επαρκώς στο επίκεντρο των μελετών πλευρές της εκπαιδευτικής 
λειτουργίας του ιδρύματος εξίσου σημαντικές για την κατανόηση της θέσης του στην ελλη-
νική κοινωνία και της ίδιας της ιστορικής του πορείας. Επισημαίνουμε, ανάμεσα σε άλλες, 
τα προγράμματα σπουδών, τις διαμάχες γύρω από αυτά, τη διαμόρφωση νέων γνωστικών 
κλάδων, τους φορείς και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, τις διδακτικές μεθόδους, τη λει-
τουργία των «παραρτημάτων» και «προσαρτημάτων», τη σύνδεση σπουδών και επαγγελ-
ματικής αποκατάστασης. Το βιβλίο του Κ. λάππα για τους φοιτητές συμβάλλει ουσιαστικά 
στη διαμόρφωση ενός πλαισίου πραγμάτευσης ορισμένων από τα προηγούμενα ερωτήματα, 
αποτελώντας σήμερα την πιο εκτενή και ολοκληρωμένη μονογραφία για την οργάνωση και 
λειτουργία του Πανεπιστημίου Αθηνών τον 19ο αιώνα. 

Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο μιας γενικότερης συζήτησης αναφορικά με τη διαμόρ-
φωση των επιστημονικών πεδίων στο νεότευκτο ελληνικό κράτος, έχει εκδηλωθεί σημαντι-
κό ενδιαφέρον για το περιεχόμενο των σπουδών και τους γνωστικούς κλάδους στο πρό-
γραμμα μαθημάτων του Αθήνησι. Το αποτέλεσμα είναι η έκδοση μιας σειράς μονογραφιών 
ή άρθρων τα οποία επικεντρώνονται είτε σε σχολές60 είτε αναδεικνύουν συγκεκριμένους, 
λίγους ακόμη, γνωστικούς κλάδους του προγράμματος σπουδών. Σημειώνουμε ενδεικτικά 
τα αρχαία ελληνικά, τη φαρμακευτική χημεία, την ιστορία, τη φροντιστηριακή και εργαστη-
ριακή διδασκαλία, την κλινική διδασκαλία.61 Πρόκειται για μελέτες οι οποίες, σε σημαντι-
κό βαθμό, χαρακτηρίζονται από τη συγκριτική διάσταση και τη διεπιστημονική προσέγγιση. 
Παράλληλα, σε μελέτες που αφορούν την ιστορία των επιστημών στην Ελλάδα υπάρχουν 
αναφορές στη συμβολή του πανεπιστημίου ή αναδεικνύεται η επιρροή του ιδρύματος στην 
καθιέρωση και νομιμοποίηση επιστημονικών και επαγγελματικών πεδίων, όπως λόγου χάριν 
της φιλοσοφίας, της φυσικής, της ψυχιατρικής, της οδοντιατρικής, της ψυχολογίας.62

Θεσμοί όπως το πανεπιστήμιο επιβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στα επιστημονικά πεδία που 
θεραπεύουν τη λογική της συγκρότησης και της λειτουργίας τους, τις αξίες που τα διέπουν, 
τις πρακτικές που τους προσδίδουν ταυτότητα· επίσης αναδεικνύουν τους συσχετισμούς 
δυνάμεων που επικρατούν στο εσωτερικό τους και εκφράζουν τις σχέσεις τους με την πολιτι-

59. Βλ. τις σχετικές παρατηρήσεις της Χριστίνας Κουλούρη στο συνέδριο ιστοριογραφίας του 2002, όπου και αναφορά σε 
συγκεκριμένα έργα (Κουλούρη 2004, 503-506).
60. Βλ. ενδεικτικά Chatzistefanidou 1997· Καράκωστας 2004. 
61. Βλ. Βερέβη 1999· Μανιάτη 2001· Καραμανωλάκης 2006· Κριτσωτάκη 2009.
62. Βλ. ενδεικτικά Αργυροπούλου 1995, 1998· Κρητικός 1995· Καράς 2003· Πλουμπίδης 1995· Δημητριάδης 1989· Μήτσης 
1993· Καζολέα-Ταβουλάρη 2002, αντίστοιχα.

28. Ο Οδηγός Σπουδών του Αθ. Ρουσόπουλου, 
1857. 
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κή εξουσία και την κοινωνία.63 Παράλληλα με τη λειτουργία τους εξασφαλίζουν εγκυρότητα 
στα αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά τους, αποκλείουν ή εντάσσουν 
θεματικές και οπτικές, συγκροτούν κοινά αποδεκτούς τόπους. Σε μια πορεία όπως είναι εκεί-
νη της συγκρότησης των επιστημονικών κλάδων, μια διαδικασία όχι απαραίτητα γραμμική και 
ομαλά εξελισσόμενη, θεσμοί όπως το πανεπιστήμιο επέβαλλαν τις δικές τους κανονικότητες 
στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών ιεραρχήσεων και αξιών. 

Το Αθήνησι διαδραμάτισε αυτούς τους πολλαπλούς ρόλους είτε κατ’ αποκλειστικότητα 
είτε σε συνάρτηση με άλλους παράγοντες και θεσμούς οι οποίοι διαχειρίστηκαν σημαντικά 
κεφάλαια πραγματικής και συμβολικής εξουσίας. Η επιστημονική παραγωγή δεν περιορί-
στηκε προφανώς στο πανεπιστήμιο, κι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει μελετηθεί 
συστηματικά. Βέβαια και εδώ η έννοια της επιστημονικής παραγωγής, ιδιαίτερα τον 19ο 
αιώνα, θα πρέπει να ιστορικοποιηθεί, αφού διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι πέρασαν μια 
μακρά περίοδο νομιμοποίησης και διαμόρφωσης του χαρακτήρα τους, έως τη θεσμική τους 
εδραίωση. Προφανώς το πανεπιστήμιο διαδραμάτισε κυρίαρχο ρόλο σε αυτές τις διαδικα-
σίες, αλλά πολλοί κλάδοι δεν θα ήταν δυνατό να εδραιωθούν εάν σε αυτές τις πολύμορφες 
διαδικασίες δεν συνέβαλλαν θεσμοί και πρόσωπα εκτός του ιδρύματος. Θεσμοί όπως ο 
Άρειος Πάγος, το Ιατροσυνέδριο, η Αρχαιολογική Υπηρεσία, η Αρχαιολογική Εταιρεία στελε-
χώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από αποφοίτους του πανεπιστημίου και συνέβαλαν από κοινού 
με το ίδρυμα στην οριοθέτηση και ανάδειξη επιστημονικών πεδίων, αλλά και στη συγκρότη-
ση των ιεραρχιών στο εσωτερικό τους. Η απονομή της δικαιοσύνης, η αρχαιολογική έρευνα, 
η ιατρική περίθαλψη αποτέλεσαν κοινό πεδίο συνεργασίας αλλά και ανταγωνισμού ενίοτε 
ανάμεσα στους συγκεκριμένους φορείς και το πανεπιστήμιο. 

Στο πλαίσιο αυτής της οπτικής θα μπορούσαμε να μελετήσουμε την ιστορία του Πανε-
πιστημίου Αθηνών ως διαδικασία συγκρότησης διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και 
πεδίων, ως διαδικασία καθιέρωσης νέων πρακτικών και νομιμοποίησης νέων νοοτροπιών. 
Με άλλα λόγια, η ιστορία του πανεπιστημίου θα μπορούσε να ενταχθεί στην πορεία δια-
μόρφωσης ενός λόγου επιστημονικού και εθνικού, όπου τα γνωστικά πεδία κινήθηκαν στις 
κατευθυντήριες γραμμές μιας κοινής αντίληψης όσον αφορά τη χρησιμότητά τους για το 
έθνος αλλά και την κοινωνική οργάνωση. Η προσέγγιση αυτή θα μας επέτρεπε να μελετή-
σουμε ζητήματα όπως το γλωσσικό στο πλαίσιο όχι μόνο της διαμάχης μεταξύ προσώπων ή 
πολιτικών, αλλά και ενός ευρύτερου ορίζοντα που σχετίζεται με τη νομιμοποίηση αυτού που 
θα ονομάζαμε «ελληνική επιστήμη», με τη συγκρότηση ενός κοινού πολιτισμικοεπιστημονι-
κού κεφαλαίου. Η έμφαση στο «εθνικό» κυριάρχησε στον επιστημονικό λόγο, συνδέοντάς 
τον άρρηκτα με την πολιτική, στο μέτρο που και αυτός απέβλεπε εντέλει στη δράση, στην 
εκπλήρωση των εθνικών επιδιώξεων – όρος ο οποίος, ανάλογα με τη συγκυρία, δέχθηκε 
διαφορετικές ερμηνείες και εννοιολογήσεις. Οι διαφορετικές αυτές ερμηνείες αλλά και οι 
ποικίλες μεθοδεύσεις για την επίτευξη των στόχων προκάλεσαν συχνά εντάσεις μεταξύ των 
εκπροσώπων της πολιτικής εξουσίας και του καθηγητικού σώματος, ιδιαίτερα από τη στιγμή 
που συγκροτήθηκαν τα διαφορετικά πεδία εξουσίας στη δημόσια σφαίρα. 

 Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, όσες σχεδιάστηκαν και δεν ψηφίστηκαν αλλά και όσες 
πραγματοποιήθηκαν, ουσιαστικά αφορούσαν τη συνολική διαδρομή του ελληνικού κράτους, 
τον τρόπο διαχείρισης της εθνικής ταυτότητας, του κοινού πολιτισμικού κεφαλαίου. Αυτό το 
κοινό κεφάλαιο είχε στόχο την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας – έννοια η οποία επίσης έλα-
βε διαφορετικές σημασιοδοτήσεις ανάλογα με το ποιος την ενέτασσε στον λόγο του. Η έννοια 
της προόδου ήταν κεντρική στη ρητορική μεταρρυθμιστικών στρατηγικών που επεδίω καν τον 
προγραμματισμένο μετασχηματισμό της κοινωνίας. Επρόκειτο για μια πρόοδο στενά συνδε-

63. Για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του πανεπιστημίου βλ. Κιμουρτζής 2001. Βλ. ειδικότερα το παράδειγμα συγκρότησης των 
επιστημονικών πεδίων της φυσικής (Κρητικός 1995 και πρόσφατα Καρκάνης 2012), της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας (Βερέβη 
1999 και Ματθαίου [υπό έκδοση]), της ιστορίας (Καραμανωλάκης 2006) και τον κομβικό ρόλο του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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δεμένη με τη διαδρομή του ελληνικού έθνους στον χρόνο, με την εδαφική επέκτασή του αλλά 
και την εσωτερική του ανάπτυξη. Κεντρικός στόχος αυτής της προόδου ήταν η σύμπλευση 
με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Σε αυτή τη διαδικασία ο εξευρωπαϊσμός της χώρας είχε 
κομβική σημασία, ενώ το πανεπιστήμιο αναδεικνυόταν στον κατεξοχήν εθνικό επιστημονικό 
φορέα, ο οποίος καλλιεργώντας τις επιστήμες στην Ελλάδα εξασφάλιζε τον κοινό βηματισμό 
με τη Δύση, την πλήρη ένταξη της χώρας στη χορεία των ευρωπαϊκών κρατών. Η ένταξη 
αυτή έμοιαζε να στηρίζεται, σύμφωνα με τη ρητορική των πανεπιστημιακών εκφραστών της, 
σε δύο θεμέλια: από τη μία στο γεγονός ότι το ελληνικό έθνος-κράτος υπήρξε απότοκο και 
κληρονόμος ενός εξέχοντος ιστορικού παρελθόντος με έμφαση στην αρχαιότητα και, από την 
άλλη, στα επιστημονικά επιτεύγματα που θεσμοί όπως το ελληνικό πανεπιστήμιο επιτύγχαναν 
στους κόλπους τους. Στη σχετική ρητορική η καθυστέρηση του ελληνικού έθνους έναντι των 
υπολοίπων ευρωπαϊκών εμφανιζόταν ως συνέπεια της πολύχρονης δουλείας, επικυρώνοντας 
τη συνεχή σχέση με τη Δύση και την προσπάθεια εγκαθίδρυσης ισότιμης σχέσης με την Ευρώ-
πη στη βάση μιας υψηλού επιπέδου ανώτατης εκπαίδευσης. Η συνύπαρξη αυτών των δύο 
διαφορετικών προσεγγίσεων δεν ήταν πάντοτε αρμονική, ούτε βρήκαν και τα δύο κοινούς 
εκφραστές. Πόσο το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένα ίδρυμα το οποίο κατηγορήθηκε κατεξοχήν 
για αρχαιολατρία, στηρίχτηκε και στα δύο, υποστήριξε ισότιμα και τις δύο κατευθύνσεις; Ιδι-
αίτερα μάλιστα αν υπολογιστεί ότι η δεύτερη, εκείνη της επιστημονικής εξέλιξης, απαιτούσε 
μέσα και οικονομικές δυνατότητες οι οποίες εμφανίζονταν περιορισμένες σε όλη την ιστορική 
διαδρομή του; Οι σχέσεις ανάμεσα σε ένα εκσυγχρονιστικό αίτημα για την τεχνολογική και 
επιστημονική εξέλιξη της χώρας και στην ταυτόχρονη εκφορά ενός λόγου που επέμενε στην 
προσήλωση στο εθνικό παρελθόν αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και καίριο θέμα προς 
μελέτη.64

Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως θα δούμε αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια, ένα πολύ 
σημαντικό ζήτημα, το οποίο δεν έχει μελετηθεί ακόμη επαρκώς, αφορά την ανάληψη από 
το πανεπιστήμιο ενός πλήθους λειτουργιών οι οποίες στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης 
υπηρετήθηκαν από κρατικούς θεσμούς. Το πανεπιστήμιο υποκατέστησε την κρατική μηχανή 
προσφέροντας διάφορες υπηρεσίες, αποτελώντας τον προπομπό δημόσιων φορέων, πολλοί 
από τους οποίους ιδρύθηκαν κατά τον Μεσοπόλεμο και αργότερα, όπως η Εθνική Μετεω-
ρολογική Υπηρεσία, το Σεισμολογικό Ινστιτούτο, το Γενικό Χημείο του Κράτους, ο Εθνικός 
Οργανισμός Φαρμάκου ή ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης. Η ιστορία του ιδρύματος 
συνδέεται άρρηκτα με την ανάληψη αυτών των λειτουργιών από τα παραρτήματα και τα 
προσαρτήματά του και τη σταδιακή εγκατάλειψή τους –προς χάριν κρατικών, κατά μείζονα 
λόγο, οργανισμών– ή την υπαγωγή τους σε άλλο διοικητικό καθεστώς.

Ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η ευθύνη ενεργειών όπως η ακριβής μέτρη-
ση της ώρας, η καθιέρωση διαδικασιών τυποποίησης πολλών προϊόντων, η περίθαλψη στα 
νοσοκομεία με εποπτεία των καθηγητών της Ιατρικής Σχολής διεύρυνε την επιστημονική 
και εκπαιδευτική ηγεμονία του ιδρύματος. Οι συγκεκριμένες ενέργειες συνδέθηκαν με την 
άνθηση, την περίοδο εκείνη, της εργαστηριακής και φροντιστηριακής διδασκαλίας και τη 
συγκρότηση πλήθους εργαστηρίων, καθώς και νοσοκομειακών ιδρυμάτων. Το πείραμα, η 
αυτοψία, η πρωτογενής έρευνα, η εργαστηριακή άσκηση, η κριτική και βιβλιογραφική ενημέ-
ρωση, η εκπόνηση ατομικών και συλλογικών εργασιών καθιερώθηκαν ως απαραίτητα στοι-
χεία της επιστημονικής εκπαίδευσης. Επιδίωξη ήταν η συστηματική διερεύνηση, καταγραφή 
και κατηγοριοποίηση της υπάρχουσας γνώσης, αλλά παράλληλα και η δημιουργία νέας, με 
βάση τις αντίστοιχες διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις. Άλλωστε, τελικός στόχος ήταν η κοι-
νοποίηση της γνώσης στη διεθνή κοινότητα και η ανάλογη αναγνώριση των αποτελεσμάτων 
των Ελλήνων επιστημόνων. Προς τα τέλη του 19ου αιώνα, ο όρος έρευνα εισέρχεται στο επι-
στημονικό λεξιλόγιο μαζί με τον όρο μελέτη και λιγότερο συχνά διερεύνηση, αποτυπώνοντας 

64. Βλ. και σχετικά ερωτήματα στο Μπογιατζής 2012.

29. Ειδικός Οδηγός Σπουδών Φυσικομαθηματι-
κής Σχολής, 1925.
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τις διαδικασίες παραγωγής νέας γνώσης με στόχο την ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης 
και την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Οι λειτουργίες αυτές του πανεπιστημίου είχαν κοινές συνισταμένες: την περαιτέρω 
εδραίωση, μέσα στην κοινωνία, των επιστημών και μιας σειράς πρακτικών τις οποίες μορφο-
ποίησαν οι διαδικασίες καθιέρωσής τους, τη διεύρυνση του χώρου δικαιοδοσίας της επιστή-
μης, τη θεμελίωση θεσμών για την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών μέσω των εφαρμογών 
των επιστημών, την προοδευτική εφαρμογή προωθητικών λύσεων για την αντιμετώπιση 
διαφόρων κοινωνικών αναγκών. Οι πολλαπλές δραστηριότητες των πανεπιστημιακών εργα-
στηρίων, αλλά και άλλων θεσμών, όπως ήταν τα τμήματα σεισμολογίας και μετεωρολογίας 
του Αστεροσκοπείου, ήταν μια συνειδητή προσπάθεια καθιέρωσης μιας κουλτούρας ακριβεί-
ας, που ήταν απαραίτητη για τη λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους – κάτι που το τελευταίο 
τέταρτο του 19ου αιώνα άρχισε να γίνεται καθεστώς και σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, 
η Γαλλία και η Γερμανία. Οι έγκυρες μετρήσεις, η ακρίβεια του χρόνου, οι ασφαλείς χημικές 
και ιατρικές αναλύσεις δε διασφάλιζαν μόνο την επιστημονική δεοντολογία. Νομιμοποιού-
σαν μέσα στην κοινωνία την πεποίθηση ότι ο «σύγχρονος» και «προοδευτικός» τρόπος ζωής 
μπορούσε να επιτευχθεί με την υιοθέτηση αυτής της κουλτούρας ακριβείας. Η μελέτη της 
εξέλιξης των επιστημονικών κλάδων αλλά και της διάχυσης της επιστημονικής σκέψης και 
των αντίστοιχων πρακτικών στην κοινωνία περιλαμβάνει –και μάλιστα σε εξέχουσα θέση– 
την ιστορία του πρώτου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας. 

1.6 Το διδακτικό προσωπικό

Η δημιουργία του ελληνικού βασιλείου και η ανακήρυξη της Αθήνας σε πρωτεύουσά του, 
στην αρχή του 19ου αιώνα, κινητοποίησε ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι συνέρρευσαν 
στο νέο κέντρο ευελπιστώντας σε μια καλύτερη ζωή. Ανάμεσά τους φοιτητές και απόφοιτοι 
των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και της Ιονίου Ακαδημίας, Έλληνες, ομογενείς και ξένοι· οι 
περισσότεροι επιστράτευσαν τις επιστημονικές περγαμηνές τους με στόχο την ανέλιξη και 
εδραίωσή τους στην κρατική μηχανή του νεοσύστατου βασιλείου. Το περιβάλλον των σπου-
δών τους, οι προσωπικές και επαγγελματικές στοχεύσεις, οι συγγενικοί δεσμοί, οι πολιτικές 

30. Ο καθηγητής του Φυσικομαθηματικού 
Τμήματος Ξ. Λάνδερερ και οι βοηθοί του. 
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και ιδεολογικές τοποθετήσεις, τα δίκτυα κοινωνικών σχέσεων συνέβα-
λαν καθοριστικά στην παρουσία τους στον δημόσιο βίο.

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου της Αθήνας το 1837 δημιούργησε ένα 
νέο χώρο επαγγελματικής απορρόφησης γι’ αυτούς τους λόγιους του 
καιρού τους. Το ίδρυμα συγκέντρωσε, για τα μέτρα της εποχής, σημα-
ντικό δυναμικό προσώπων τα οποία δίδαξαν στο πλαίσιο μιας συγκρο-
τημένης διοικητικής δομής. Ανάμεσά τους προσωπικότητες με διεθνή 
επιστημονική παρουσία, λόγιοι που σφράγισαν με το έργο τους τούς 
κλάδους στους οποίους θήτευσαν, επιστήμονες που πρόσφεραν σημα-
ντικές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο και συνέβαλαν καθοριστικά στη 
διαμόρφωση νέων γνωστικών πεδίων. Οι περισσότεροι από αυτούς 
δίδαξαν ως τακτικοί και έκτακτοι καθηγητές· άλλοι ως επιτίμιοι, δηλαδή 
χωρίς αμοιβή, διατηρώντας παράλληλα το δημόσιο αξίωμα που κατεί-
χαν· άλλοι, τέλος, ως υφηγητές, χωρίς διορισμό και αμοιβή.

Οι προσδοκίες που γέννησε η δημιουργία του πανεπιστημίου και η 
θέση που κατέκτησε σταδιακά στο δημόσιο πεδίο, σε συνδυασμό με την 
αύξηση και τη θεσμική ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού του συντέ-
λεσαν καθοριστικά στην ισχυροποίηση αυτού του προσωπικού. Ως κάτο-
χοι ενός ισχυρού πολιτισμικού κεφαλαίου, με την παιδαγωγική διάσταση 
δίπλα στην επιστημονική, οι διδάσκοντες επενδύθηκαν από την ελληνική 
κοινωνία με υψηλό συμβολικό κύρος, το οποίο οι ίδιοι υπερασπίστηκαν 
ατομικά και συλλογικά.

Μέσα σε έναν αιώνα διδασκαλίας, το καθηγητικό προσωπικό αυξήθηκε αξιοσημείωτα 
και συγκροτήθηκε σε διακριτή κοινότητα. Διαμόρφωσε τα κριτήρια επιλογής και αναπα-
ραγωγής του, συγκρότησε τα μεθοδολογικά εργαλεία και καθόρισε τους όρους της καθη-
μερινής εργασίας του σε έναν συνεχή διάλογο με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα, το 
φοιτητικό σώμα, την πολιτική εξουσία. Η τελευταία διατήρησε τον παρεμβατικό της ρόλο, 
αφού θεώρησε εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα την πανεπιστημιακή διδασκαλία και τους 
εκπροσώπους της. Οι διδάσκοντες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των 
γνωστικών κλάδων, στη συγκρότηση και την αναπαραγωγή της επιστημονικής κοινότητας. 
Εντός πανεπιστημίου αλλά εκτός διδακτικής πράξης αποτέλεσαν μέλη της διοίκησης του 
ιδρύματος (Κοσμητείες, Σύγκλητος, Πρυτανεία), συμμετείχαν σε επιτροπές διαγωνισμών που 
κάλυψαν ένα ευρύτατο φάσμα –από την ποίηση έως το δίκαιο, τη θεολογία και τη λαογρα-
φία– προκήρυξαν υποτροφίες, συμμετείχαν με την ψήφο τους ενεργά στην ανανέωση του 
διδακτικού προσωπικού. Ως μέλη επιτροπών συγκροτημένων με κυβερνητική πρωτοβουλία 
έγιναν συνδιαμορφωτές του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του πανεπιστημίου. Ως «ειδή-
μονες» αποτέλεσαν τη δεξαμενή από όπου το κράτος άντλησε το διοικητικό και επιστημο-
νικό διευθυντικό προσωπικό μιας σειράς θεσμών. Ας δούμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα 
του καθηγητή της Φαρμακευτικής Χημείας Αναστάσιου Δαμβέργη. Ο Α. Δαμβέργης, όταν 
το 1893 διορίστηκε καθηγητής, είχε ήδη εργαστεί ως υφηγητής στο πανεπιστήμιο και ήταν 
παράλληλα διορισμένος καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, 
στη Σχολή Υπαξιωματικών και στο Βαρβάκειο λύκειο. Ήταν επίσης μέλος του Ιατροσυνε-
δρίου και ιδιοκτήτης μεγάλου φαρμακείου στο κέντρο της Αθήνας (Μανιάτη 2001, 95). Η 
πολυθεσία του δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο για πολλούς καθηγητές του πανεπιστημίου. 
Εάν τα παραπάνω συνδυαστούν με τις πολλές διδακτικές και διοικητικές (ειδικά δε στην 
περίπτωση του Δαμβέργη και ερευνητικές) δραστηριότητες της έδρας που κατείχε, παρου-
σιάζεται ανάγλυφα η εικόνα ενός εξαιρετικά ευρέος φάσματος αρμοδιοτήτων και ευθυνών. 

 Μέσα στον πρώτο αιώνα ζωής του πανεπιστημίου οι καθηγητές και οι υφηγητές του 
πολιτεύτηκαν, στελέχωσαν τους θεσμούς της δημόσιας υγείας, τη δικαιοσύνη, επόπτευσαν 
την κατώτερη και μέση εκπαίδευση, συνέβαλαν καθοριστικά στη συγκρότηση του νομοθετι-

31. Πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης των 
καθηγητών για την εκλογή του Ακαδημαϊκού 
Συμβουλίου του Οθώνειου Πανεπιστημίου,  
6 Μαΐου 1837. 
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κού πλαισίου, συμμετείχαν ενεργά στις θεολογικές συζητήσεις, συμβούλευσαν εκκλησιαστι-
κά όργανα. Παράλληλα, υπήρξαν αρθρογράφοι στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, συγγρα-
φείς σχολικών εγχειριδίων, ιδρυτές, πρόεδροι ή μέλη συλλόγων, ομιλητές που κάλυπταν ένα 
εξαιρετικά ευρύ φάσμα θεμάτων σε συγκεντρώσεις ανοικτές στο κοινό. Μέσα από ένα σύν-
θετο πλέγμα παρεμβάσεων λειτούργησαν ως κατεξοχήν διαμορφωτές της κοινής γνώμης. 
Η συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή υπήρξε πολυποίκιλη, όπως αναγνωρίστηκε άλλωστε 
και από την ίδια την Πολιτεία, που περίπου για μια εικοσαετία (1843-1862) θεσμοθέτησε τη 
θέση του Βουλευτή του Πανεπιστημίου (βλ. τη σχετική ενότητα στο 2ο κεφάλαιο). Αρκετοί 
από τους διδάσκοντες επεδίωξαν τη συμμετοχή τους στην πολιτική σκηνή στρεφόμενοι προς 
την ενεργό πολιτική δράση. Παράλληλα με την πανεπιστημιακή τους ιδιότητα, ή εγκαταλεί-
ποντάς την προσωρινά ή και μόνιμα, ανέλαβαν πολιτικά αξιώματα καταλαμβάνοντας τις πιο 
υψηλές θέσεις στην κυβερνητική και κρατική ιεραρχία. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι βιογραφικές προσεγγίσεις καθηγητών και υφη-
γητών, οι οποίες αφιερώνουν σημαντικό αριθμό σελίδων στην πανεπιστημιακή θητεία τους 
καθώς και στη δημόσια παρουσία τους, που είναι συνδεδεμένη με την ακαδημαϊκή τους δρά-
ση. Αρκετές από αυτές τις εργασίες, υπερβαίνοντας παλαιότερου τύπου προσεγγίσεις της 
βιογραφίας ως είδους, μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες, αλλά και προτάσεις μελέτης 
των συγκεκριμένων προσώπων σε σχέση με το επιστημονικό πεδίο που υπηρέτησαν, καθώς 
και τη συνολική πολιτική και κοινωνική τους θέση.65 Η παρουσία αυτού του προσωπικού στη 
δημόσια ζωή και το ζήτημα της διάχυσης του επιστημονικού κεφαλαίου στο ευρύτερο κοινό 
αποτελεί ένα ακόμη μείζον θέμα το οποίο μόλις τα πρόσφατα χρόνια άρχισε να μελετά-
ται.66 Οι παλαιότερες και νεότερες καταγραφές του διδακτικού προσωπικού επιτρέπουν να 
συγκροτήσουμε τη φυσιογνωμία του μέσα στον χρόνο – φυσιογνωμία απαραίτητη για την 
κατανόηση της λειτουργίας του εντός και εκτός του ιδρύματος.67 

Η μελέτη της προσωπικής διαδρομής και του έργου όσων δίδαξαν στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών είναι αναγκαία, ιδιαίτερα εάν αναλογιστούμε πόσο προσωποκεντρικός στάθηκε ο 
θεσμός της έδρας έως την καθιέρωση της εκλογής των καθηγητών από τους ήδη υπηρε-
τούντες, το 1882, και την πλήρη αποδοχή από το υπουργείο Παιδείας των αποτελεσμάτων 
αυτών των εκλογών, ιδιαίτερα μετά τον κανονισμό του 1911. Η θεσμοθέτηση της εκλογής 
ισχυροποίησε τη γνωστική ταυτότητα των εδρών και συνέβαλε στη δημιουργία ενός αυστη-
ρότερου πλαισίου διδασκαλίας. Πάντοτε όμως οι σπουδές, οι επιστημονικές αντιλήψεις και 
το συγγραφικό έργο του διδάσκοντα υπήρξαν καθοριστικά για την επιλογή του περιεχομέ-
νου της διδασκαλίας. 

Το διδακτικό προσωπικό δεν υπήρξε ενιαίο· αντίθετα, η πορεία του συνδέθηκε με αντι-
θέσεις και συγκρούσεις που συχνά ξεπέρασαν τις πανεπιστημιακές αίθουσες απασχολώντας 
την κοινή γνώμη. Είναι χαρακτηριστικοί, άλλωστε, οι πολυάριθμοι λίβελοι που γράφτηκαν 
από δεκάδες καθηγητές, με έντονες κατηγορίες προς συναδέλφους τους. Οι συγκρούσεις 
αυτές άλλοτε εξηγούνται στο πλαίσιο του πανεπιστημιακού μικρόκοσμου και άλλοτε εγγρά-
φονται σε ευρύτερες ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Η καταγωγή, η κοινωνική θέση, 
η οικονομική κατάσταση, η πολιτική τοποθέτηση, τα δίκτυα γνωριμιών των διδασκόντων 
αποτελούν –παράλληλα με τις σπουδές τους, την επιστημονική τους εμβέλεια, τη διδακτική 
ικανότητα, τη σχέση με το εξωτερικό και την ένταξή τους σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα– 

65. Σημειώνουμε, εκτός εκείνης του Κ. Θ. Δημαρά για τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, σχετικά πρόσφατες βιογραφικές και 
εργογραφικές προσεγγίσεις οι οποίες έδωσαν έμφαση και στην πανεπιστημιακή ιδιότητα των βιογραφούμενων: Κόκκινος 1996· 
Χρήστου 1998· Ματθαίου 1999 και 2004· Gazi 2000· Mπάρκουλα 2009· Masson-Vincort 2009.
66. Βλ. ενδεικτικά, Μεργούπη-Σαβαΐδου 2010.
67. Βλ. εκτός από την πρώτη και εξαιρετικά ακριβή καταγραφή του Ι. Πανταζίδη, τις επόμενες καταγραφές του Παναγιώτη 
Κιμουρτζή, του Κώστα λάππα, ενώ ιδιαίτερα για τη Νομική Σχολή εκείνες της Άντας Διάλλα και της Νίκης Μαρωνίτη (Καρά-
κωστας 2010) και για τη Σχολή Θετικών Επιστημών τη βάση δεδομένων του Ι.Α. ΕΚΠΑ (<http://www.archive.uoa.gr/~istweb/
modx/index.php?id=200>) που δημιουργήθηκε υπό την επίβλεψη της Νίκης Μαρωνίτη.
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κομβικά στοιχεία για την κατανόηση της θέσης και της ισχύος τους εντός του ιδρύματος. 
Μια άλλη σημαντική παράμετρος αφορά την πανεπιστημιακή ιεραρχία. Από την ίδρυση του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, οι τακτικοί καθηγητές επιχειρήσαν να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγ-
χο των δραστηριοτήτων –στον δε 20ό αιώνα και της επιλογής– των κατώτερων βαθμίδων 
του καθηγητικού προσωπικού, όπως ήταν οι έκτακτοι. Φυσικά, τα περισσότερα προβλήματα 
αφορούσαν τους υφηγητές και την πανεπιστημιακή διαδρομή τους, η οποία δεν κατέλη-
γε πάντοτε στον πολυπόθητο στόχο, στην κατάληψη δηλαδή μιας καθηγητικής έδρας. Η 
παρουσία τους εντός του ιδρύματος, η σχέση τους με το υπουργείο Παιδείας, οι επαφές με 
τους καθηγητές, οι οποίοι κατά κύριο λόγο τους αντιμετώπιζαν ως εν δυνάμει ανταγωνιστές, 
αποτελούν πλευρές μιας ιστορίας που δεν έχει ακόμη γραφτεί. 

Σε αυτή την ιστορία, ένα σημαντικό κεφάλαιο αφορά το υπόλοιπο διδακτικό προσω-
πικό, εκτός των καθηγητών και των υφηγητών. Αναφερόμαστε στη μεγάλη κατηγορία των 
επιμελητών, των βοηθών και των τεχνικών. Πολλοί διδάσκοντες δεν θα ήταν σε θέση να 
ανταποκριθούν με συνέπεια στις πολυάριθμες εντός και εκτός πανεπιστημίου δραστηριότητές 
τους, παρά μόνο χάρη στην εργασία που προσέφερε, συχνά αμισθί, ένας μεγάλος αριθμός 
επιμελητών, βοηθών και τεχνικών, με ασαφή καθήκοντα και με σχεδόν κανένα δικαίωμα. Ένα 
σύνολο επιστημονικών δραστηριοτήτων εξαρτιόταν –άλλες σε μεγάλο βαθμό και άλλες απο-
κλειστικά– από αυτή την κατηγορία προσωπικού: τα μαθήματα, συχνά η βαθμολογία των 
γραπτών εξετάσεων, οι εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, οι αναλύσεις στα διά-
φορα εργαστήρια, η φύλαξη των συλλογών και η συντήρησή τους, οι πολλαπλές εργασίες 
στα νοσοκομεία. Στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν υπάρχουν συστηματικές 
αναφορές σχετικά με αυτό το προσωπικό μέχρι τη μεταρρύθμιση του 1911, οπότε θεσμοθε-
τήθηκε η θέση των βοηθών και των επιμελητών. Ακόμη όμως και μετά τη θεσμική καθιέρωση 
της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού, τα τεκμήρια είναι λιγοστά, τόσο για όσους είχαν 
διοριστεί με πλήρεις αποδοχές όσο και για εκείνους που πρόσφεραν έργο «οικειοθελώς»: το 
κύρος που πολλοί αντλούσαν από τη σχέση τους με το πανεπιστήμιο, οι ασαφείς υποσχέσεις 
για μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση, κάποιο είδος προϋπηρεσίας που θα εξασφάλι-
ζε καλύτερη εργασία και η «αξιοποίηση» των άριστων φοιτητών με την υπόσχεση μιας υφη-
γεσίας αποτελούσαν «κίνητρα» για ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο προσφοράς υπηρεσιών. 
Η επιστημονική, διδακτική αλλά και κοινωνική καταξίωση πολλών καθηγητών βασίστηκε στην 
εργασία και στην αφοσίωση ενός μεγάλου αριθμού βοηθών. Η αόρατη αυτή κατηγορία προ-
σωπικού απέκτησε πρόσωπο, μετά από πάρα πολύ καιρό, με την τρίμηνη απεργία του 1978 με 
αίτημα την αναγνώριση του διδακτικού της έργου και τη δυνατότητα να κριθεί για μονιμότητα. 

1.7 Το πανεπιστήμιο και το φοιτητικό σώμα

Το φοιτητικό σώμα αναδείχτηκε ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του πανεπιστημίου σε ενερ-
γό παράγοντα της δημόσιας ζωής. Από πολύ νωρίς οι δραστηριότητες των φοιτητών και ιδιαίτερα 
οι διαμαρτυρίες τους και τα διάφορα επεισόδια απασχόλησαν τον Τύπο, δεδομένου ότι υπήρχε ένα 
συνεχές και ενεργό ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Στο πλαί-
σιο του φιλελευθερισμού που χαρακτήριζε μια κοινωνία η οποία είχε προκύψει από μια πρόσφατη 
επαναστατική διαδικασία, και των αντιδράσεων που γεννούσε η επιβολή ενός ξένου βασιλιά, ομά-
δες φοιτητών εμφάνισαν μέσα από διάφορες συλλογικές εκδηλώσεις (συμπόσια, διαδηλώσεις κ.ά.) 
μια σαφή αντιπολιτευτική στάση, εμπνεόμενοι από τον συνταγματικό πατριωτισμό. Oι σποραδικές 
αυτές αντιδράσεις ενέτειναν τη δυσπιστία του οθωνικού καθεστώτος προς τους φοιτητές. Το καθε-
στώς από την αρχή προσπάθησε να περιορίσει την ελευθερία δράσης τους, απαγορεύοντας επί της 
ουσίας την ίδρυση φοιτητικών σωματείων και αντιμετωπίζοντας με αυστηρότητα, σε συνεργασία 
συνήθως με τις πρυτανικές αρχές αλλά και με τους περισσότερους διδάσκοντες, τις κινητοποιήσεις 
τους. Στη δεκαετία του 1850 ο Κριμαϊκός Πόλεμος και η απογοήτευση πλέον της κοινής γνώμης 
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από τον Όθωνα, ο οποίος θεωρήθηκε ότι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες που πρό-
σφερε η συγκυρία, ενέτεινε τις αντιπολιτευτικές κινήσεις και διαμαρτυρίες στις οποίες συμμετείχαν 
όλο και ενεργότερα οι φοιτητές. Η συμμετοχή τους στον αντιδυναστικό αγώνα και στην κατάλυση 
της συνταγματικής μοναρχίας συνέβαλε στην ενίσχυση της θέσης τους εντός του ιδρύματος, αλλά 
και ευρύτερα στην κοινωνία, ως μιας διακριτής οντότητας, διαφορετικής από τους μαθητές ή τους 
άλλους νέους στους οποίους συγκαταλέγονταν έως τότε, λόγω του περιορισμένου αριθμού τους. 

Σε αυτές τις διαδικασίες η δημιουργία της Πανεπιστημιακής Φάλαγγας (1862), αμέσως μετά 
την έξωση του Όθωνα, του πρώτου οργανωμένου σώματος ενόπλων φοιτητών (βλ. εδώ 161-162), 
αποτέλεσε καθοριστική εξέλιξη. Η σύστασή της σηματοδότησε για πρώτη φορά την ανάμειξη των 
φοιτητών στον δημόσιο βίο ως οργανωμένου σώματος, υπό τις ευλογίες της πολιτικής εξου σίας, 
δημιουργώντας μια από τις πιο κραταιές ιστορικές αναφορές των φοιτητικών κινημάτων στην 
Ελλάδα. Η στρατιωτική εκπαίδευση των φοιτητών ενίσχυε τα μεγαλοϊδεατικά οράματα, καθώς 
έχριζε τους ίδιους πλέον πρωταγωνιστές των ένοπλων αγώνων που θα οδηγούσαν στην εκπλήρω-
σή τους. Οι αναταράξεις που γέννησε η έξωση του Όθωνα, αλλά και οι φόβοι και οι ελπίδες που 
δημιουργούσαν οι αναδυόμενοι βαλκανικοί εθνικισμοί και η σταδιακή κατάρρευση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας τόνωσαν τις αλυτρωτικές επιδιώξεις της ελληνικής κοινωνίας. Οι φοιτητές αναμί-
χθηκαν ενεργότερα στην πολιτική, ως ένα ενιαίο σώμα ευρύτερο συγκριτικά με το παρελθόν, βάσει 
ενός προγράμματος που καθοριζόταν από τον αναπτυσσόμενο εθνικισμό της περιόδου. Προς το 
τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού οι φοιτητές στρατεύτηκαν στην ενίσχυση των εθνικών 
διεκδικήσεων, κάποτε μεμονωμένα, κάποτε συγκροτώντας από κοινού ένοπλα σώματα, όπως στην 
Κρητική Επανάσταση ή τον Μακεδονικό Αγώνα. Ο πρύτανης καθηγητής της Θεολογικής Γεώργιος 
Δέρβος σημείωνε για τους φοιτητές που σκοτώθηκαν στους Βαλκανικούς Πολέμους, εντάσσοντάς 
τους στο πάνθεον των εθνικών ηρώων:

Το τίμιον και πολύτιμον αίμα αυτών είνε ο σπόρος, όστις μετ’ επιμελείας καλλιεργούμενος παρά 
τοις εισέτι εν τη δουλεία ευρισκομένοις αδελφοίς ημών θέλει συντελέσει εις την περαιτέρω διάδοσιν 
και εξάπλωσιν του Εθνισμού ημών, ως το πάλαι συνετέλεσε το αίμα των πρώτων χριστιανών μαρτύρων 
ως σπόρος εις την διάδοσιν και εξάπλωσιν του χριστιανισμού (Πρυτανικοί λόγοι 1913-1914, 19-20).

Οι φοιτητές συγκροτούσαν την πρωτοπορία όχι μόνο του έθνους αλλά και του ίδιου του ιδρύ-
ματος στους εθνικούς αγώνες. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα του μνημοσύνου που διοργάνωσαν, 
στο άγγελμα του θανάτου του Παύλου Μελά (1870-1904) στις 23 Οκτωβρίου του 1904, όταν 

32. Φωτογραφία φοιτητών στη δεκαετία του 
1870. 
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πρύτανης, Σύγκλητος, καθηγητές και φοιτητές πραγματοποίησαν πομπή από τα Προπύλαια στο Αʹ 
Νεκροταφείο «ως σώμα ενιαίο, συμπαγές, ομόθυμο» (Μαργαρίτης 1989, 282-283). 

Η προάσπιση του εθνικού περιελάμβανε όλα εκείνα τα στοιχεία που συγκροτούσαν την ταυ-
τότητα του έθνους-κράτους, και ανάμεσά τους περίοπτη θέση κατείχε η γλώσσα. Η ενεργητική 
συμμετοχή των φοιτητών στο γλωσσικό ζήτημα, η μαζική συμμετοχή στο πλευρό των καθηγητών 
τους σε εκδηλώσεις εναντίον των δημοτικιστών και της δημοτικής γλώσσας κυριάρχησε στο τέλος 
του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. Μια σειρά από επεισόδια –ανάμεσά τους διακρίνονται τα 
Ευαγγελικά (1901) και τα Ορεστειακά (1903)– ανέδειξαν την παρουσία τους ως θεματοφυλάκων 
της εθνικής γλώσσας, ως υπερασπιστών της ταυτότητας του ελληνικού έθνους στο πλαίσιο των 
γλωσσικών παρακαταθηκών που το ίδιο το πανεπιστήμιο τους είχε παραδώσει. Η εικόνα αυτή δεν 
μεταβλήθηκε με την είσοδο των πρώτων λιγοστών φοιτητριών από τη δεκαετία του 1890 και μετά. 

Η εικόνα ενός συνεκτικού διπόλου (πανεπιστήμιο – φοιτητές), που λίγο έως πολύ ακολουθεί 
κοινή πορεία, διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1920 και μετά, με την κατάρρευση 
της Μεγάλης Ιδέας, όταν το φοιτητικό σώμα γνώρισε μια εντυπωσιακή αριθμητική αύξηση.68 Τότε 
εμφανίστηκε ένα πιο συγκροτημένο πολιτικοποιημένο φοιτητικό σώμα –απόρροια και της δυνατό-
τητας δημιουργίας φοιτητικών σωματείων, με βάση τους νέους πανεπιστημιακούς κανονισμούς– το 
οποίο διεκδίκησε με μαζικό τρόπο τα αιτήματά του. Ένας μικρός αλλά κρίσιμος αριθμός φοιτητών 
στράφηκε προς τις σοσιαλιστικές και τις κομμουνιστικές ιδέες και παράλληλα προς τον δημοτικι-
σμό, κάνοντας αισθητή την παρουσία του με τη δράση του εντός των αιθουσών αλλά και του προ-
αυλίου.69 Η κριτική τους στο πανεπιστήμιο συνοδεύτηκε από την ανοιχτή πολιτική αντίθεση προς 
τους καθηγητές τους και τη δημιουργία μιας σημαντικής απόστασης ανάμεσα στους δύο πόλους 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.70 Σε μια εποχή απογοήτευσης και διαψεύσεων που προκάλεσε ο 
Αʹ Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά και των ελπίδων που γέννησε η Οκτωβριανή Επανάσταση, οι μαρ-
ξιστικές ιδέες επηρέασαν σταδιακά όλο και περισσότερους νέους και νέες στην Ελλάδα και στην 

68. Ενώ στην έναρξη της λειτουργίας του πανεπιστημίου είχαν εγγραφεί 52 φοιτητές, μετά το 1910 οι εγγραφές φοιτητών 
και φοιτητριών αγγίζουν τις 2.000 κατά μέσο όρο ετησίως, ενώ το 1924-1925 φτάνουν τον εντυπωσιακό αριθμό των 3.885. 
69. Βλ. εκτεταμένα Χριστοδούλου 2007.
70. Βλ. ενδεικτικά Φλούντζης 1983 και Χιουρέας 1997. 

33. Φοιτήτριες στο Πανεπιστημιακό 
Γυμναστήριο, 1932.
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Ευρώπη. Παρά τη σταδιακή αλλαγή, το φοιτητικό σώμα και κατά τη διάρ-
κεια του Μεσοπολέμου διατήρησε στην πλειονότητά του τα συντηρητικά 
στοιχεία που το χαρακτήριζαν στο τέλος του 19ου αιώνα.

Το πανεπιστήμιο –ως μηχανισμός αναπαραγωγής της κυρίαρχης ιδε-
ολογίας αλλά και γενικότερης εθνικής διαπαιδαγώγησης– ανέλαβε πολύ 
σύντομα, μέσα στη δεκαετία του 1920, οργανωμένη αντικομμουνιστική 
εκστρατεία στο εσωτερικό του. Η εκστρατεία αυτή ήταν απόρροια τόσο 
της διάδοσης των «ανατρεπτικών» ιδεών όσο και των γενικότερων φόβων 
που δημιουργούσε ένα διαρκώς αυξανόμενο φοιτητικό σώμα μέσα σε 
μια ρευστή πολιτική συγκυρία. Η ψήφιση του Ιδιώνυμου το 1929 και οι 
διώξεις των αριστερών φοιτητών στη δεκαετία του 1930 ανέκοψαν σε 
σημαντικό βαθμό τη δυναμική του φοιτητικού κινήματος, το οποίο κατά 
τη δικτατορία του Μεταξά, μέσα από μια σειρά απαγορεύ σεων, γνώρισε 
την πλήρη αποδυνάμωσή του. Ο Βʹ Παγκόσμιος Πόλεμος και η Κατοχή 
που ακολούθησαν δημιούργησαν νέα δεδομένα. Η ενεργητική παρουσία 
των φοιτητών και των φοιτητριών στον αγώνα ενα ντίον των κατακτητών, 
η δημιουργία και η στελέχωση νεανικών αντιστασιακών οργανώσεων, η 
ανάδειξη των πανεπιστημίων και των φοιτητικών λεσχών σε χώρους 
αντίστασης –όπου σε δύσκολες συνθήκες μπορούσε να συγκεντρωθεί η 
νεολαία νόμιμα– συντέλεσαν στην ανάδειξη της φοιτητικής νεολαίας ως 
πρωτοπόρας στον απελευθερωτικό αγώνα. 

Η επισκόπηση του συνόλου της βιβλιογραφίας που αφορά τους φοι-
τητές στο ελληνικό κράτος έως τον Μεσοπόλεμο, με κύρια εξαίρεση τη 
μονογραφία του Κ. λάππα, αποδεικνύει τη μικρή παρουσία αυτόνομων 
ιστορικών μελετών ή άρθρων που αφορούν άλλες πτυχές της ζωής και της 
δραστηριότητάς τους, εκτός από τη συμμετοχή τους σε κινητοποιήσεις.71 

Τα σημαντικότερα τεκμήρια που διαθέτουμε για την περίοδο την 
οποία εξετάζουμε είναι κυρίως μαρτυρίες ή πολεμικά κείμενα φοιτητών 

για συγκεκριμένες, τις πιο γνωστές και ενίοτε ηρωικές στιγμές της δράσης τους.72 Τους φοιτητές, 
ως συλλογικό σώμα που οργανώνεται και διεκδικεί, τους συναντάμε ακόμη σε χρονικά του πανεπι-
στημίου και σε κεφάλαια ευρύτερων ιστορικών συνθέσεων τα οποία περιλαμβάνουν στη θεματο-
λογία τους τη φοιτητική δράση.73 Τα κείμενα αυτά επικεντρώνονται στις πιο επεισοδιακές στιγμές 
της παρουσίας και της συμμετοχής τους στον δημόσιο βίο: η έξωση του Όθωνα, η Πανεπιστημιακή 
Φάλαγγα και η δράση της τον 19ο αιώνα, η συμβολή τους στον γλωσσικό αγώνα, η συμμετοχή 
τους στον Κρητικό και ευρύτερα στους εθνικούς αγώνες αποτελούν στοιχεία της συγκεκριμένης 
πορείας, η οποία υπερτονίζει τον ρόλο τους ως ενεργών υποκειμένων της Μεγάλης Ιδέας. Η δρά-
ση τους εντάσσεται στη λειτουργία του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο ρεπερτόριο ενός 
εθνικού παρεμβατικού ρόλου – παρά τις κατά καιρούς συγκρούσεις με καθηγητές (Μανούσεια, 
Βερναρδάκεια, επεισόδια στα μαθήματα του καθηγητή της Νομικής Νικόλαου Σαρίπολου, Γαλβα-
νικά κ.ά) λόγω είτε εκπαιδευτικών θεμάτων είτε κυρίως της μεταφοράς των πολιτικών διενέξεων 
στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα. Στο πλαίσιο αυτό, η υποστήριξη γλωσσικά συντηρητικών θέσεων 
από τους φοιτητές, ακόμη και με ακραίες ενέργειες όπως η συμμετοχή τους στα Ευαγγελικά και τα 
Ορεστειακά, αντιμετωπίστηκε στη λογική της συστράτευσης φοιτητών και καθηγητών σε μια ενιαία 
αντίληψη την οποία υπαγόρευε η πίστη τους στα εθνικά ιδεώδη.74 

71. Εκτενέστερη ανάπτυξη των σχετικών προβληματισμών στο Καραμανωλάκης 2010.
72. Βλ. ενδεικτικά Σωτηρίου, Ματλής, λεονταρίτης 1902· Μαρκόπουλος 1903· λάζος 1980.
73. Βλ. Πανταζίδης 1889 και την περιγραφή των Σκιαδικών στο Κορδάτος γʹ 1957, 678-679.
74. Βλ., λόγου χάριν, την «πατερναλιστική» περιγραφή των Ευαγγελικών από έναν συμμέτοχο στα γεγονότα, τον καθηγητή 
Παύλο Καρολίδη, στο Παπαρρηγόπουλος 1932, 108-110.

34. Εφ. Φοιτητής, φ. 2, 5 Ιουλίου 1869. 
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Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, οι όλο και περισσότεροι φοιτητές και φοιτήτριες απο-
κτούν τη δική τους, συχνά κεντρική θέση στις σελίδες του Τύπου, ενώ οι ιστορίες τους, η ζωή τους 
εντός και εκτός πανεπιστημίου, οι έρωτες και οι νεανικές αναζητήσεις τους απασχολούν λογοτεχνι-
κά75 και θεατρικά έργα.76 Παράλληλα, από το τέλος του 19ου αιώνα, σε διάφορα αυτοβιογραφικά 
κείμενα Ελλήνων λογίων, όπως του Γρηγόριου Ξενόπουλου ή του Παύλου Νιρβάνα, υπάρχουν 
εκτενείς αναφορές στα φοιτητικά τους χρόνια.77 Στον 20ό αιώνα πληθαίνουν οι σχετικές μαρτυρίες 
για τον Μεσοπόλεμο, με αναμνήσεις αφιερωμένες μερικές φορές κατ’ αποκλειστικότητα στα φοι-
τητικά χρόνια.78

Στη μεταπολεμική περίοδο το ενδιαφέρον για την ιστορία του φοιτητικού κινήματος συνδέθηκε 
κατά κύριο λόγο με τους σύγχρονους αγώνες των φοιτητών, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1960, και 
την αναζήτηση της γενεαλογίας η οποία θα αποκαθιστούσε μια συνέχεια ανάμεσα στο παρόν και 
στο παρελθόν.79 Από μια άλλη οπτική, ο Κ. Θ. Δημαράς με τις επιφυλλίδες του γύρω από τα φοι-
τητικά επεισόδια, ήδη από τη δεκαετία του 1960,80 αλλά και με μεταγενέστερα γραπτά του, όπως 
το κείμενό του για την ιδεολογική υποδομή του ελληνικού κράτους που δημοσίευσε στη δεκαετία 
του 1970,81 αναφέρθηκε στους φοιτητές εντάσσοντας τις διαδρομές τους στις ευρύτερες τροχιές 
του πανεπιστημιακού θεσμού. Επιλέγοντας τα φοιτητικά επεισόδια ως κύριο πεδίο αναφοράς, ο 
ιστορικός επεσήμανε τη σχέση τους με την πολιτική, στο πλαίσιο πάντα του μεγαλοϊδεατισμού, 
αναδεικνύοντάς τα σε κρίσιμους κόμβους σφυρηλάτησης μιας κοινής ταυτότητας.

Στη βιβλιογραφία για το φοιτητικό κίνημα ο αντιδικτατορικός αγώνας και η εξέγερση του 
Πολυτεχνείου αποτέλεσαν τον καταλύτη για τη συγκρότηση μιας νέας ιστοριογραφικής οπτικής. 
Από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης υπήρξε μια σειρά εκδόσεων που επιχείρησαν τη συνο-
λική ανασκόπηση και μελέτη της διαδρομής του φοιτητικού κινήματος από την Επανάσταση του 
1821 έως και το 1974 σε μια ευθύγραμμη πορεία.82 Τις δύο τελευταίες κυρίως δεκαετίες, νέες 
εργασίες εστιασμένες βασικά στον 19ο αιώνα έχουν αλλάξει σημαντικά την εικόνα μας για το 
φοιτητικό κίνημα, αλλά και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.83 Η εξέλιξη 
αυτή συνδέεται με αντίστοιχα ερωτήματα στη διεθνή βιβλιογραφία για την ανάδειξη της νεότητας 
όχι μόνο ως ηλικιακής αλλά κυρίως ως κοινωνικής κατηγορίας.84 

75. Βλ. Σταυροπούλου 1989.
76. Βλ. ενδεικτικά Ξενόπουλος 1921.
77. Ο Γεώργιος Ζώρας στην αρθρογραφία του αναφέρεται συχνά στις αναμνήσεις από τα φοιτητικά χρόνια πολλών λογίων. 
78. Βλ. ενδεικτικά Φλούντζης 1983· Πανσέληνος 1984· Χριστοφιλοπούλου 1994· Χριστοφιλόπουλος 1998· Χιουρέας 1997· 
Σακελλαρίου βʹ 2011, 789-823.
79. Ήδη από τη δεκαετία του 1960 η συγκεκριμένη γενεαλογία δημιουργείται σταδιακά. Βλ. ενδεικτικά Ραυτόπουλος 1962. Το 
βιβλίο είχε πρωτοδημοσιευτεί σε σειρά άρθρων στην εφημερίδα Αυγή. 
80. Βλ. ενδεικτικά τις επιφυλλίδες του Δημαρά για τα  Ευαγγελικά στις 29 Ιουνίου, και στην εφημερίδα Το Βήμα στις 6 Ιουλίου 
1962. 
81. Βλ. Δημαράς 1977 και αναδημοσίευση στο Δημαράς 1985, 325-404. 
82. Βλ. ενδεικτικά Ζήλιας, Ιερεμίας, Καρατζάς 1975· λάζος 1980 και του ιδίου 1987. Βλ. ακόμη Γιάνναρης 1993. Από τις πιο 
πρόσφατες προσεγγίσεις για μια συνολική ερμηνεία του φοιτητικού κινήματος με βάση τα νεότερα δεδομένα σημειώνουμε τη  
συστηματική αρθρογραφία του Άλκη Ρήγου συγκεντρωμένη τώρα στο Ρήγος 2011.
83. Πέρα από τη μελέτη του λάππα, βλ. για τα Μανούσεια, Πεντάζου 1995. Βλ. ακόμη ενδεικτικά Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνι-
κού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας 2005, και το σχετικό με τα Ευαγγελικά κεφάλαιο στο Μαρωνίτη 2009, 327-375.
84. Βλ. την επισκόπηση του Gentil Da Silva 1986, 37-78. 

35. Εφ. Φοιτητική Ηχώ,  
10 Φεβρουαρίου 1926.
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Τα ερωτήματα που προκύπτουν αφορούν καταρχάς τον ίδιο τον χαρακτήρα των φοιτητικών 
αγώνων, την αναφορά όχι σε ένα αλλά σε πολλά κινήματα στην πραγματικότητα. Κινήματα που 
προσδιορίζονται από τις αντιδράσεις του φοιτητικού σώματος, το οποίο μεταβάλλεται σε μεγάλο 
βαθμό ανάλογα με τις εκάστοτε πολιτικές εισόδου των νέων στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, 
αλλά και με την πολιτική και κοινωνική συγκυρία. Το φοιτητικό σώμα είναι ετερογενές στη σύνθεσή 
του, ενώ δεν υπάρχει πάντα κοινότητα αιτημάτων. Ούτως ή άλλως η φοιτητική ταυτότητα είναι 
μεταβατική και πεπερασμένη. 

 Από την άλλη πλευρά, ιστοριογραφικά ρεύματα που εμφανίστηκαν δυναμικά τις τελευταίες 
δεκαετίες και στην Ελλάδα, όπως λόγου χάριν η ιστορία του κοινωνικού φύλου, ελάχιστα ασχο-
λήθηκαν ευρύτερα με την ιστορία του πανεπιστημίου και του φοιτητικού σώματος. Σημειώνουμε 
ότι διαθέτουμε μία μόνο αυτοτελή μελέτη για την είσοδο των φοιτητριών στην πανεπιστημιακή 
ζωή και τη συμμετοχή τους την περίοδο αυτή.85 Τέλος, αν και διαθέτουμε μια αναλυτική εικόνα 
του φοιτητικού σώματος στον 19ο αιώνα, δεν συμβαίνει το ίδιο για τον Μεσοπόλεμο, μια περίο-
δο σημαντικής αύξησης του αριθμού φοιτητών και φοιτητριών, έντονων κινητοποιήσεων, ενεργού 
παρουσίας του φοιτητικού σώματος εντός και εκτός πανεπιστημίου. Το φοιτητικό σώμα στον 20ό 
αιώνα, με εξαίρεση την αφήγηση των αγώνων και των κινητοποιήσεών του, παραμένει σε σημαντι-
κό βαθμό άγνωστο, κι αυτό δυσχεραίνει την προσπάθειά μας να κατανοήσουμε την παρουσία και 
τις διαδρομές του στην ελληνική κοινωνία.

1.8 Η παρουσία του Πανεπιστημίου Αθηνών στον δημόσιο βίο

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών συνοδεύτηκε από ένα πλήθος ιδεολογημάτων που 
χαρακτήριζαν την ελληνική κοινωνία της περιόδου: την πρόσληψη της γνώσης από τη Δύση, 
την ανάπτυξή της στο ελληνικόν πανδιδακτήριον και τη μετάδοσή της στην Ανατολή. Ιδεο-
λογήματα που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε γιατί το πανεπιστήμιο, στον πρώτο αιώνα 
ζωής του, επενδύθηκε από το σύνολο της κοινής γνώμης με ιδιαίτερο κύρος, πέρα και πάνω 
από τον αμιγώς εκπαιδευτικό του χαρακτήρα. Το πανεπιστήμιο θεσμοθετήθηκε από τη βαυα-
ρική εξουσία σε μια μεταβατική περίοδο, όταν οι στόχοι και τα προγράμματα των ανώτατων 

85. Βλ. Ζιώγου-Καραστεργίου 1988.

36. Τελειόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής του 
1908.
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εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κυρίως στην Ευρώπη, προσαρμόζονταν 
στην πραγματικότητα των νέων εθνών-κρατών, μέσα στο κλίμα 
του ρομαντισμού. Στο πλαίσιο αυτό, όπως θα δούμε στα κεφάλαια 
που ακολουθούν, το ίδρυμα διαμόρφωσε τη φυσιογνωμία του σε 
έναν συνεχή διάλογο με τον ευρύτερο εγχώριο και διεθνή πολιτι-
κό, κοινωνικό, πολιτιστικό και βέβαια επιστημονικό περίγυρό του.

Μέσα σε έναν αιώνα ζωής η φυσιογνωμία του Αθήνησι γνώ-
ρισε σημαντικές αλλαγές. Το διδακτικό προσωπικό του αυξήθηκε 
και ισχυροποιήθηκε, μέσω κυρίως της δυναμικής του παρουσίας 
όχι μόνο στην επιστημονική αλλά και στη δημόσια ζωή. Οι ολοένα 
αυξανόμενοι φοιτητές του ιδρύματος παρουσιάστηκαν δυναμικά 
στο κοινωνικό και πολιτικό προσκήνιο. Το πανεπιστήμιο αναδεί-
χτηκε σε καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης της εθνικής ιδεο-
λογίας και αποτέλεσε επίσης τη ραχοκοκαλιά του δημόσιου τομέα 
αναλαμβάνοντας τη στελέχωση δημόσιων θεσμικών φορέων και 
υπηρεσιών. Παράλληλα στελέχωσε σε σημαντικό βαθμό τον ιδιω-
τικό τομέα και επιφορτίστηκε μια σειρά από κρατικές λειτουρ γίες. 
Το πανεπιστήμιο υπήρξε καθοριστικός παράγοντας του εκμοντερ-
νισμού και εκδυτικισμού της ελληνικής κοινωνίας. Αναδείχθηκε 
στο επίκεντρο της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής της πρωτεύ-
ουσας και, κατά συνέπεια, ολόκληρης της χώρας θεραπεύοντας 
ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού και συντελώντας ενεργά στη 
συγκρότηση των υποδομών του. 

Η ίδρυσή του συνεισέφερε σημαντικά στην ενίσχυση της Αθήνας ως πρωτεύουσας, ως του 
νέου εθνικού κέντρου. Ενίσχυση συμβολική αλλά και πραγματική, καθώς σύντομα άρχισαν να 
εγκαθίστανται στην πόλη οι πρώτοι φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αυξάνοντας 
τον πληθυσμό της. Ο «ναός της γνώσης» απευθυνόταν στο σύνολο των Ελλήνων, προς όλες 
τις γεωγραφικές κατευθύνσεις, ενισχύοντας τους δεσμούς τους με το εθνικό κέντρο. Εάν η 
καθ’ ημάς Ανατολή έστελνε ομογενείς φοιτητές, το νέο ίδρυμα προσέλκυε παράλληλα για τη 
στελέχωσή του  Έλληνες λογίους από τη Δύση, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, 
οι οποίοι είχαν σπουδάσει και εργαστεί σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. 

Το συμβολικό κύρος που αποδόθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από τα πρώτα χρόνια της 
ίδρυσής του δεν αφορούσε μόνο την εκπαιδευτική αποστολή του αλλά και τη χρησιμότητά 
του στην εξυπηρέτηση των ευρύτερων στόχων του ελληνικού βασιλείου στις γεωπολιτικές 
συνθήκες της περιοχής. Υπηρετώντας τη Μεγάλη Ιδέα, το πανεπιστήμιο χρεώθηκε σε μεγάλο 
βαθμό, μέσω κυρίως των αποφοίτων του, την πολιτισμική εξάπλωση του ελληνισμού στον 
χώρο της Oθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τις αντιλήψεις αυτές για τον σκοπό του ιδρύματος 
τις συναντάμε από πολύ νωρίς σε πολυάριθμα πανεπιστημιακά κείμενα, στους πρυτανικούς 
απολογισμούς, στους λόγους των σχολαρχών (κοσμητόρων) για τα εγκαίνια του ιδρύματος 
(Δημαράς 1987), σε φοιτητικά φυλλάδια, στις προσπάθειες του ίδιου του θεσμού να κατα-
γράψει την ιστορία του ήδη από την επέτειο των πρώτων πενήντα χρόνων ζωής του με τη 
σχετική ανάθεση στον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωάννη Πανταζίδη. 

Η στοχοθεσία του ιδρύματος καθώς και η φυσιογνωμία του μέσα στον χρόνο μεταβλή-
θηκαν σημαντικά, κι αυτό υπήρξε αποτέλεσμα εσωτερικών διεργασιών αλλά και των ευρύ-
τερων αλλαγών της ελληνικής κοινωνίας. Το Αθήνησι στις πρώτες δεκαετίες της λειτουρ γίας 
του συνδέθηκε με τον φιλελευθερισμό και τον συνταγματικό πατριωτισμό λόγω κυρίως 
της συμμετοχής των φοιτητών στην έξωση του Όθωνα. Στο τέλος του 19ου αιώνα και κατά 
τον Μεσοπόλεμο, διατηρώντας τον καίριο ιδεολογικό ρόλο του, υπερασπίστηκε με έμφαση 
τη γλωσσική «καθαρότητα», αντιτάχθηκε στις βενιζελικές μεταρρυθμίσεις και συμμετείχε 
ενεργά στον αγώνα κατά του κομμουνισμού. Στο νέο τοπίο που δημιούργησε η εδαφική 

37. Πρόσκληση του πρύτανη για την τελετή 
απολογισμού της Πρυτανείας, 1911. 
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και πληθυσμιακή διεύρυνση του ελληνικού κράτους, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της 
ανώτατης εκπαίδευσης στον Μεσοπόλεμο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών διατήρησε πάντα τον 
εθνικοεπιστημονικό χαρακτήρα του και την έντονη παρουσία του στον δημόσιο βίο, ανάμεσα 
όμως πλέον σε άλλα όμορα ιδρύματα. 

Γενικότερα, το κύρος του ιδεολογικού λόγου που εξέφρασε το πανεπιστήμιο συνδέθηκε 
αναμφίβολα με τη θέση του στο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης, με τις ευρύτερες λει-
τουργίες του, αλλά και με τον ορίζοντα των προσδοκιών που καλλιέργησε η κοινή γνώμη 
για το ίδρυμα στην πάροδο του χρόνου. Ήταν διαφορετική η θέση του πανεπιστημίου στα 
οθωνικά χρόνια, ως ένας από τους ελάχιστους δημόσιους θεσμούς παραγωγής και διάδο-
σης της γνώσης συνδεδεμένος με τα μεγαλοϊδεατικά οράματα, από τη θέση του ιδρύματος 
μετά τη δεκαετία του 1870, όταν η πληθωρική παρουσία συλλόγων και εταιρειών –όπου και 
πάλι βέβαια πρωτοστατούσαν πανεπιστημιακοί καθηγητές– δημιουργούσε έναν παράλληλο, 
ενδεχομένως εξίσου ισχυρό, λόγο. 

Μετά το 1864, η έντονη συζήτηση για την αξία των παρεχόμενων σπουδών και των 
πτυχίων του πανεπιστημίου έπληξε εύλογα την αξιοπιστία του ως εκπαιδευτικού θεσμού. 
Στις αρχές του 20ού αιώνα, η κριτική έλαβε άλλο χαρακτήρα. Οι αιτιάσεις των δημοτικιστών 
αναφορικά με το «αρχαιόπληκτο» πανεπιστήμιο σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες του 
βενιζελικού στρατοπέδου για τον έλεγχό του, καθώς και οι κριτικές των αριστερών φοιτη-
τών λίγο αργότερα για τον «αντιδραστικό» θεσμό, έριξαν αρνητικές σκιές στην εικόνα του 
εθνικού καθιδρύματος. Η ένταση και η διαφορετική σήμανση των κριτικών ήταν απόρροια 
του σημαίνοντα ρόλου του πανεπιστημίου στη δημόσια ζωή, αλλά και χαρακτηριστική των 
αντίλογων που διατυπώθηκαν για την εξέλιξη της ανώτατης εκπαίδευσης στο ελληνικό 
κράτος.

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει αναδείξει συγκεκριμένες πλευρές της πολυεπίπεδης 
φυσιογνωμίας του ιδρύματος, με βάση τα ιστοριογραφικά προτάγματα κάθε εποχής. Η 
συνεισφορά του ιδρύματος στη συγκρότηση και τη διάχυση της Μεγάλης Ιδέας, καθώς και 
στη διαμόρφωση της πνευματικής ζωής αποτέλεσαν δύο από τις πιο σημαντικές οδούς μέσω 
των οποίων το προσέγγισαν οι ερευνητές της ιστορίας του. Το ίδρυμα ως πεδίο πνευματικών 
συγκρούσεων και παράλληλα ως συνδιαμορφωτής της ιδεολογικής ταυτότητας του ελληνικού 
κράτους, με βάση κυρίως τη συγκρότηση του εθνικού παρελθόντος και το γλωσσικό ζήτημα, 
βρέθηκε στο επίκεντρο προσεγγίσεων που κινήθηκαν στον χώρο της ιστορίας των ιδεών. Το 
βάρος δόθηκε –σημειώνουμε ιδιαίτερα το δημαρικό έργο– στην ιδεολογική φυσιογνωμία 
του, όπως αποτυπώθηκε στις δημόσιες παρεμβάσεις του, και στον πνευματικό εξοπλισμό 
του διδακτικού του προσωπικού, χωρίς όμως ιδιαίτερη αναφορά στην εκπαιδευτική του 
διάσταση. Η ιδεολογική διάσταση της λειτουργίας του πανεπιστημίου ενισχύθηκε και μέσα 
από έναν άλλο δρόμο, εκείνον των φοιτητικών αγώνων.  Οι πολυάριθμες σχετικές εκδόσεις, 
συνδεδεμένες κυρίως με ηρωικές στιγμές, συντέλεσαν στη γνωριμία πλευρών της ιστορίας 
του ιδρύματος από ένα ευρύτερο κοινό, στην κατεύθυνση κυρίως της έντονης παρουσίας 
των φοιτητών στην πολιτική και κοινωνική ζωή.

Εάν η αναφορά στον δημαρικό κύκλο παραπέμπει σαφώς στην ιστορία των ιδεών, 
το γλωσσικό ζήτημα και η τοποθέτηση του Αθήνησι εντός του αποτέλεσε έναν από τους 
κύριους δρόμους για τη μελέτη του ιδρύματος και από τη σκοπιά της ιστορίας των ιδεών 
και από τη σκοπιά της ιστορίας της εκπαίδευσης. Εκκινώντας από τη δίτομη ανθολογία του 
Αλέξη Δημαρά, το 1973-74, υπήρξε μια συστηματική σύνδεση της τριτοβάθμιας με τις άλλες 
δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες, με έμφαση στον ηγετικό ρόλο του Πανεπιστημίου Αθηνών 
στο αντιδημοτικιστικό στρατόπεδο. Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε μελετήθηκε η ίδρυση και 
λειτουργία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως του γλωσσικού αντίβαρου στο παλαιότερο 
ίδρυμα με ιδιαίτερη έμφαση στον φιλελεύθερο χαρακτήρα του και στη σχέση του με το 
βενιζελικό στρατόπεδο.  Σημειώνουμε, πάντως, ότι ιστορικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης 
και των θεσμών της, στην προσπάθεια συνολικής κατανόησης της εξέλιξης της ελληνικής 
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κοινωνίας, προήλθαν από επιστήμονες διαφορετικών πεδίων με ποικίλο μεθοδολογικό 
οπλισμό, εργαλεία, αφετηρίες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική βιβλιογραφική 
παραγωγή – είναι χαρακτηριστικές οι σχετικές εκδόσεις του ΙΑΕΝ, με στοιχεία τόσο από την 
ιστορία όσο και από άλλες επιστημονικές πειθαρχίες. Από τη δεκαετία του 1990 και μετά, η 
ανάπτυξη της ιστορίας της εκπαίδευσης στη χώρα μας οδήγησε σε σημαντικό εμπλουτισμό 
των σχετικών μελετών στη λογική της ανάλυσης των σύγχρονων και παλαιότερων 
εκπαιδευτικών πολιτικών με βάση την ιστορικοσυγκριτική μέθοδο. Στην κατεύθυνση αυτή 
δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στις μεταρρυθμίσεις, στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών για το 
σύνολο της εκπαίδευσης, καθώς και στα ζητήματα σχέσεων κράτους-ανώτατης εκπαίδευσης.  

Παράλληλα με το έργο του Αλέξη Δημαρά και τις συζητήσεις περί μεταρρυθμίσεων, 
από τη δεκαετία του 1970 και μετά, η λειτουργία του πανεπιστημίου ως κατεξοχήν θεσμού  
κοινωνικής κινητικότητας και αναπαραγωγής βρέθηκε στο επίκεντρο αρκετών μελετών με 
πλέον χαρακτηριστική εκείνη του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, η οποία επηρέασε και επηρεάζει 
ακόμη μια σειρά από προσεγγίσεις. Συνδεδεμένες αυτές οι οπτικές με τα μεγάλα θεωρητικά 
σχήματα, τα οποία συνομιλούσαν με τις θεωρίες περί κέντρου/περιφέρειας, ανάπτυξης/
υπανάπτυξης, εξάρτησης/αναπαραγωγής, στο πλαίσιο μαρξιστικών και μεταμαρξιστικών 
αναλύσεων, επιχείρησαν να μελετήσουν το πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της εξέλιξης της 
ελληνικής κοινωνίας εντός του καπιταλιστικού συστήματος.

Οι συγκεκριμένοι τόποι συζήτησης σχετίζονταν κυρίως με την ιδεολογική και ταξική 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης και της σχέσης της με το κράτος. Από τη δεκαετία 
του 1990 κυρίως και μετά, στο πλαίσιο μιας γενικότερης συζήτησης αναφορικά με τη 
διαμόρφωση των επιστημονικών πεδίων στο νεότευκτο ελληνικό κράτος, και ενός ευρύτερου 
αναστοχασμού γύρω από την έννοια της κριτικής σκέψης έχει εκδηλωθεί σημαντικό 
ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν το περιεχόμενο των σπουδών. Υπερβαίνοντας 
παλαιότερες διεργασίες, οι νεότερες προσεγγίσεις από τον χώρο της ιστορίας, της 
ιστορίας της εκπαίδευσης, της μεθοδολογίας και της ιστορίας των επιστημών μελετούν, 
στις ευτυχέστερες στιγμές τους, συνολικά τη συμβολή της ανώτατης εκπαίδευσης στη 
συγκρότηση της επιστημονικής παράδοσης στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη της ιστορίας των 
επιστημών αλλά και ενός ευρύτερου προβληματισμού αναφορικά με την ιστορική εξέλιξη 
και τη συγκρότηση των γνωστικών κλάδων προκάλεσε ερωτήματα και πρόσφερε νέες 
οπτικές, διευρύνοντας και εμπλουτίζοντας τη μελέτη της ιστορίας του ιδρύματος.

Όλες οι παραπάνω κατευθύνσεις  συνδέονται άρρηκτα με τις εξελίξεις στην ελληνική 
ιστοριογραφία. Η μετάβαση από την υπεριδεολογικοποιημένη συζήτηση της δεκαετίας του 
1970 αναφορικά με τα μεγάλα σχήματα ερμηνείας στον αναστοχασμό και στον επιμερισμό 
των τελευταίων χρόνων δεν αφορά μόνο την ιστορία των πανεπιστημίων, αλλά και 
ευρύτερα τη συναφή ιστοριογραφική παραγωγή. Η συμβολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στη 
διαμόρφωση των αλυτρωτικών στόχων, ο ρόλος του στις διαδικασίες κοινωνικής και ταξικής 
αναπαραγωγής, η δράση των φοιτητικών κινημάτων διασταυρώνονται με ευρύτερα θέματα 
που απασχόλησαν και απασχολούν τους ιστορικούς και τους κοινωνικούς επιστήμονες στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παρά όμως την ύπαρξη μιας πλούσιας και ευρείας βιβλιογραφικής παραγωγής απουσιά-
ζουν ακόμη σημαντικές ψηφίδες που θα συμπλήρωναν την κατανόηση και αποτίμηση 
της ιστορικής διαδρομής του. Αν και η πρόσφατη ελληνική βιβλιογραφία συνομιλεί, πολύ 
περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, με την αντίστοιχη διεθνή σε μια σειρά από θέματα, 
η συγκριτική διάσταση παραμένει περιορισμένη. Δεν έχει μελετηθεί συστηματικά η σχέση 
του ελληνικού πανεπιστημίου με τα  αντίστοιχα ιδρύματα γειτονικών χωρών, παρ’ όλο  
που το Αθήνησι υπήρξε το πρώτο στον χώρο της Βαλκανικής Χερσονήσου. Στις αίθουσές 
του, τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, εκτός από Έλληνες σπούδασε και ένας μικρός 
αριθμός φοιτητών από άλλα βαλκανικά κράτη. Μεγαλύτερο αιτούμενο εξακολουθεί να 
παραμένει σε αυτή την κατεύθυνση η συστηματικότερη συγκριτική μελέτη της ιστορίας της 

38. Ορθογώνια σφραγίδα με επιγραφή 
«ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΟΘΩΝΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ». 
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ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης με την αντίστοιχη 
ευρωπαϊκή. Η συζήτηση για τον ιδεολογικό ρόλο 
του Αθήνησι επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο εντός 
του ελληνικού κράτους, την ώρα που για έναν 
περίπου αιώνα η ανώτατη εκπαίδευση είχε επιλεγεί 
για να λειτουργήσει ως ο προωθητικός κριός του 
ελληνισμού, σημείο συνάντησης πέρα από κρατικά 
σύνορα και συμβάσεις. Η κατανόηση της ίδρυσης 
και της οργάνωσης του Ιωνικού Πανεπιστημίου στη 
Σμύρνη περνάει μέσα από αυτούς τους δρόμους. 
Ενώ η μελέτη του ιδεολογικού ρόλου του Αθήνησι 
έχει εστιαστεί στη συγκρότηση της εθνικής 
ιδεολογίας στον 19ο αιώνα, η συμβολή του στη 
διαμόρφωση λόγου χάριν του αντικομμουνισμού 
και της εθνικοφροσύνης στον 20ό παραμένουν σε 
μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα. Νέα ιστοριογραφικά 
ρεύματα, όπως η ιστορία του κοινωνικού φύλου, 
ελάχιστα ασχολήθηκαν στην ελληνική βιβλιογραφία 
με την ανώτατη εκπαίδευση.

Θεματολογικά σημαντικές πλευρές της λει-
τουργίας του Αθήνησι παραμένουν ακόμη 
εκτός έρευνας.  Πέρα από το εκπαιδευτικό του 
πρόγραμμα, για το οποίο σταδιακά συσσωρεύεται 
ένας σημαντικός αριθμός μελετών, απουσιάζουν 
εργασίες για καίρια ζητήματα όπως τα οικονομικά, 
και μάλιστα σε μια περίοδο όπου το θέμα 
της οικονομικής αυτοτέλειας των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της σχέσης τους με το 
κράτος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
της κοινής γνώμης. Παρά τις επιμέρους συμβολές 
λείπουν γενικότερες θεωρήσεις για τον  κρίσιμο 
ρόλο του ιδρύματος στην εξυπηρέτηση κοινωνικών 
αναγκών, στη συγκρότηση και διοίκηση ενός 

μεγάλου μέρους υποδομών οι οποίες λειτούργησαν υποκαθιστώντας ή σε συνεργασία 
με την κρατική μηχανή. Τα εργαστήρια, τα μουσεία, τα φροντιστήρια αποτέλεσαν χώρους 
εκμάθησης, συστηματοποίησης της παλαιότερης γνώσης και, σε έναν βαθμό, παραγωγής 
νέας. Μέσα από το πρόγραμμα των μαθημάτων του και την εργαστη ρια κή και φροντιστηριακή 
διδασκαλία το πανεπιστήμιο λειτούργησε καθοριστικά στη συγκρότηση επιστημονικών 
κλάδων στο νεοσύστατο κράτος και υπήρξε ο κατεξοχήν φο ρέας, τουλάχιστον έως τον 
Μεσοπόλεμο, δημιουργίας και διάχυσης του επιστημονικού λόγου.

Γενικότερα, όπως προκύπτει και από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, ελάχιστοι θεσμοί 
άσκησαν την επιρροή που είχε το Πανεπιστήμιο Αθηνών στη συγκρότηση του ελληνικού 
κράτους, στην κοινωνική οργάνωση, στη διαμόρφωση της εθνικής ιδεολογίας, στην 
αυτονόμηση των επιστημών. Η συνολική μελέτη της λειτουργίας και της στελέχωσής του, 
του εκπαιδευτικού του προγράμματος και της δημόσιας παρουσίας του θα μας επιτρέψει να 
αντιληφθούμε τους διαφορετικούς δρόμους μέσα από τους οποίους το ίδρυμα αναδείχθηκε 
σε έναν από τους κυριότερους πρωταγωνιστές του δημόσιου βίου, της πνευματικής και 
επιστημονικής ζωής, στον πρώτο αιώνα της λειτουργίας του. 

39. Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων θερινού 
εξαμήνου 1868.




