
• Ξεναγήσεις στην 
ελληνική γλώσσα: 

 Σάββατο 1/12, 8/12, 
15/12, 22/12 

 στις 11π.μ.

• Ξενάγηση στην 
 αγγλική γλώσσα: 
 Δευτέρα 17/12
 στις 11 π.μ.
............................................
 Για τις ξεναγήσεις υπάρχει 
συμβολικό τίμημα 2€ 

 για ενηλίκους και 1€ 
 για παιδιά έως 12 ετών και ειδικές 
κατηγορίες (περιλαμβάνεται ειδικό 
ενημερωτικό φυλλάδιο). 

 Κράτηση θέσεων 
πραγματοποιείται στην ειδική 
σελίδα του ΕΚΠΑ: 

 http://visit.uoa.gr/

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών ανοίγει το «σπίτι» του στο 
ευρύτερο κοινό και το καλεί να γνωρίσει 
από κοντά τα Προπύλαια, έναν από τους 
πιο εμβληματικούς τόπους μνήμης της 
πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους. Tο 
κτήριο θεμελιώθηκε το 1839 σε σχέδια 
του Δανού αρχιτέκτονα Hans Christian 
Hansen και συνθέτει, μαζί με τα κτήρια της 
Ακαδημίας και της Εθνικής Βιβλιοθήκης, 
την Αθηναϊκή Τριλογία, το πιο γνωστό 
και εμβληματικό σύμπλεγμα νεοκλασικών 
κτηρίων στο κέντρο της πόλης. 

Οι αίθουσες του κτηρίου αποτέλεσαν χώ-
ρους εκπαίδευσης, συναναστροφής, δι-
αμαρτυρίας. Στο εσωτερικό και στον πε-
ρίβολό του έλαβαν χώρα πολυάριθμες 
τελετουργικές εκδηλώσεις (ανεγέρσεις 
ανδριάντων και στηλών, εορτασμοί επε-
τείων, κ.ά.), ενώ στη γεωγραφία της πό-
λης το κτήριο αποτέλεσε τον κατεξοχήν 
τόπο κινητοποιήσεων, διαδηλώσεων και 
συγκεντρώσεων. Στους χώρους του φιλο-
ξενήθηκε η Βουλή των Ελλήνων, η Εθνική 
Βιβλιοθήκη, πολυάριθμα μουσεία και ερ-
γαστήρια. 

Η διακόσμηση του κτηρίου, με πλέον χα-
ρακτηριστική την τοιχογραφία στην εσωτε-
ρική πρόσοψη των Προπυλαίων, αποτελεί 
ένα από τα πιο σημαντικά εικονογραφικά 
προγράμματα του ελληνικού 19ου αιώνα. 
Η αρχιτεκτονική και η ζωγραφική υπηρέ-
τησαν ένα αφηγηματικό πλαίσιο που συ-
νέδεε στενά τις ιστορικές περιόδους της 
ελληνικής εθνικής ιστορίας, ενώ το γλυ-
πτό πρόγραμμά του επικεντρώθηκε στην 
πρόσφατη ιστορία: ανδριάντες σημαντι-
κών προσώπων της νεότερης ελληνικής 
ιστορίας και στήλες πεσόντων στους πο-
λέμους, έργα Ελλήνων γλυπτών.

Οι ξεναγήσεις περιλαμβάνουν τη γνωριμία 
με την Αθηναϊκή Τριλογία και την επίσκε-
ψη στο κτήριο. Η διάρκειά τους είναι περί-
που 60’ και θα γίνουν από τους Ιστορικούς 
της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρ-
χαιολογίας του ΕΚΠΑ Μιχάλη Γιοχάλα και 
Παύλο Γκουγιάννο, υπό την επιστημονική 
εποπτεία του αναπληρωτή καθηγητή Ιστο-
ρίας της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ Δημήτρη Παυλό-
πουλου.


