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Ο  Νοέµβρης                  
«Εδώ Πολυτεχνείο». Τριάντα δύο χρόνια

µετά…
Στο υπόγειο του ιστορικού κτιρίου της Πρυ-

τανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου, γωνία Πατησίων και Στουρνάρη, εδώ και
µερικούς µήνες υπάρχει το Μουσείο της Εξέ-
γερσης. 
Μεταξύ των εκθεµάτων του, ο ποµπός των

«ελεύθερων αγωνιζόµενων Ελλήνων», ο πο-
λύγραφος και το φωτοτυπικό που χρησιµο-
ποιήθηκαν το Νοέµβρη του 1973, για να ανα-
παραχθούν οι χιλιάδες «προσκλήσεις-προ-
κηρύξεις» που µοιράστηκαν στους πολίτες
της χώρας, καλώντας τους να ξεσηκωθούν
και να εναντιωθούν στη χούντα.

Ôo ìïõóåßï ôçò åîÝãåñóçò Ï ðïìðüò

Ïé öïéôçôÝò
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             της  εξέγερσης…
Μαζί και ένα εξαιρετικά πλούσιο φωτογρα-

φικό υλικό από τα γεγονότα εκείνων των η-
µερών, υλικό πολύτιµης µνήµης για τις επερ-
χόµενες γενεές.
Το Μουσείο αυτό έγινε πραγµατικότητα χά-

ρη στη φιλότιµη και επίµονη προσπάθεια
µιας «χούφτας» ανθρώπων του αρχαιότερου
τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος της
χώρας, του ιστορικού ΕΜΠ.
Από το Μουσείο λείπει (και ελπίζουµε όχι

για πολύ ακόµη) η αιµατοβαµµένη -µε το αίµα
των φοιτητών- σηµαία της εξέγερσης που
σηµατοδότησε την αρχή του τέλους του κα-
θεστώτος των συνταγµαταρχών.
Εξάλλου, σύντοµα (σύµφωνα µε τις υπο-

σχέσεις που έχουν δοθεί) στα εκθέµατα θα
προστεθεί το γραφείο του Αλέκου Παναγού-
λη και ορισµένα ακόµη αντικείµενα και ντο-
κουµέντα, τόσο της εξέγερσης του Πολυτε-
χνείου, όσο και ευρύτερα της αντίστασης του
ελληνικού λαού κατά τα χρόνια της χούντας.
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο -που τον

επόµενο χρόνο συµπληρώνει 170 χρόνια κα-
θοριστικής παρουσίας στη ζωή της χώρας-
είναι το παλαιότερο και πιο φηµισµένο εκπαι-
δευτικό ίδρυµα της Ελλάδας στον τοµέα της
τεχνολογίας και έχει συνεισφέρει τα µέγιστα
στην επιστηµονική, τεχνική και οικονοµική α-
νάπτυξη της χώρας από την ίδρυσή του το
1836.
Η ιστορία του είναι στενά συνδεδεµένη µε

την πάλη της Ελλάδας για ανεξαρτησία, δη-
µοκρατία και κοινωνική πρόοδο.
Κορυφαία, ασφαλώς, στιγµή σ’ αυτή τη µα-

κρά ιστορία του εκείνες οι ηµέρες του Νοέµ-

βρη του 1973, κατά τις οποίες φοιτητές του Ε-

ΜΠ πήραν την απόφαση να εγκλειστούν στα

ιστορικά κτίρια του Ιδρύµατος, να βροντοφω-

νάξουν την απαίτησή τους για ελευθερία, α-

νεξαρτησία, κοινωνική δικαιοσύνη και ταυτό-

χρονα για ψωµί και παιδεία. Να συνεγείρουν

το λαϊκό αίσθηµα, να αποδείξουν σε όλο τον

κόσµο την εγκληµατική φύση του καθεστώ-

τος και ουσιαστικά να δροµολογήσουν την

πτώση του.

Η µνήµη ορισµένων γεγονότων πρέπει να

µένει ζωντανή. Με αυτό το σκεπτικό και µε

αυτό το στόχο οι άνθρωποι του ΕΜΠ, απο-

καθιστώντας τα ιστορικά κτίρια του ιδρύµα-

τος (είχαν καταστραφεί από φωτιά το 1991),

εξασφάλισαν χώρο για να φιλοξενήσουν τα

ενθυµήµατα του Νοέµβρη της εξέγερσης.
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Ïé õðáßôéïé Ôá êïëáóôÞñéá

Ôá Ýñãá ôçò ×ïýíôáòÏ ëáüò Ï üñêïò
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Å κείνη τη θλιβερή βραδιά του 1991, είχε
σηµειωθεί µια αξιόλογη πράξη αυταπάρ-

νησης. Λίγοι καθηγητές που βρέθηκαν εκεί,
µε τη βοήθεια ελάχι-
στων υπαλλήλλων,
στην κυριολεξία µε κίν-
δυνο της ζωής τους, κατόρθωσαν να περισώ-
σουν αρκετά πολύτιµα κειµήλια, γλυπτά και
ζωγραφικά έργα τέχνης, ανεκτίµητα σχέδια
αρχείου και να τα βγάλουν µέσα από το φλε-
γόµενο οικοδόµηµα.

Το όραµα της δηµιουργίας του µουσείου
είχε ξεκινήσει επί πρυτανείας του καθηγητή
κ. Θεµιστοκλή Ξανθόπουλου και ολοκληρώ-

θηκε επί πρυτανείας
κ. Ανδρέα Ανδρεόπου-
λου. Για το έργο είχε

επιλεγεί κατάλληλος χώρος, για τον οποίο
εκπονήθηκε σχετική µελέτη, µε τη συµµετο-
χή της Σχολής Αρχιτεκτόνων και είχαν εξευ-
ρεθεί τα σχετικά κονδύλια για την υλοποίη-
ση του Μουσείου.

…και η άλλη µακρά και πολύτιµη ιστορία του ΕΜΠ
Όπως είναι γνωστό, τη
δραµατική βραδιά της 24ης
προς 25ης Οκτωβρίου του 1991,
το κτίριο της Ιστορικής
Πρυτανείας του ΕΜΠ
παραδόθηκε στις φλόγες από
µια εντελώς ανεξήγητη και
αναπάντεχη βίαιη ενέργεια. Η
πυρκαγιά αυτή κατέκαυσε τις
ανωδοµές του και άφησε πίσω
της µια ασύλληπτης έκτασης
καταστροφή. Ευτυχώς, όµως,
σήµερα εκεί που πρόβαλαν οι
στάχτες και τα χαλάσµατα,
χάρη στις άοκνες προσπάθειες
κάποιων ανθρώπων -των ίδιων
των ανθρώπων του ιστορικού
αυτού ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος-
προβάλλει πάλι πλήρως
αποκατεστηµένο το κτίριο, που
έχει µάλιστα µετατραπεί σε
Μουσείο Έρευνας και
Τεχνολογίας, αναδηµιουργίας
της πολύτιµης καλλιτεχνικής
περιουσίας του Ιδρύµατος, αλλά
και τεκµηρίωσης της Ιστορίας.

Ðñïïðôéêü ôïõ ÅÌÐ áðü ôïí Ë. ËÜíôóç

Áðü ôéò åñãáóßåò óõíôÞñçóçò Ç áßèïõóá ôçò ÓõãêëÞôïõ

ÅÐÉÌÅËÅÉÁ:  Ã. ÊÁÑÁËÇÓ, Í. ÐÅÑÐÅÑÁÓ
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ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος της όλης προ-
σπάθειας καθηγητής κ. Αιµίλιος Κορωναίος-
ήταν ένας χώρος µεγαλύτερος από το χώρο
που τελικά δηµιουργήθηκε. Στο χώρο αυτό
που βρίσκεται στο ισόγειο των ιστορικών

κτιρίων του
συγκροτήµα-
τος Πατησίων
(όπου στεγα-
ζόταν η Σχολή
Μηχανολόγων
- Ηλεκτρολό-
γων και Αγρο-
νόµων - Τοπο-
γράφων Μηχα-
νικών) θα πα-
ρουσιάζονταν
τόσο η Αρχαία
Ελληνική Τε-
χνολογία, όσο
και οι σηµερι-
νές τεχνολογι-
κές εφαρµο-
γές. Η υλοποί-
ηση του έργου
άλλαξε µορφή
όταν η Σχολή
Αρχιτεκτόνων,
εκ των υστέ-
ρων, δε συµ-

φώνησε µε την υλοποίηση του προγράµµα-
τος.
Για την οργάνωση του Μουσείου, εξοπλίζε-

ται ένας εκπαιδευτικός χώρος ο οποίος πε-
ριέχει ιστορικά ερευνητικά όργανα και τε-
χνολογικά αντικείµενα. Στόχος του είναι τα
όργανα αυτά να α-
ποτελέσουν αντικεί-
µενο µελέτης και
εµβάθυνσης στην ε-
ξέλιξη της έρευνας
και τεχνολογίας γε-
νικότερα, αλλά και
της ιστορίας του Ε-
θνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, ειδι-
κότερα.
Το πώς αποκτήθη-

καν όλα τα ερευνητι-

κά αυτά όργανα, είναι µια ολόκληρη ιστορία,
µας λέει ο κ. Αιµ. Κορωναίος. Πολλά από αυ-
τά βρίσκονταν σε αποθήκες του ΕΜΠ, αποθη-
κευµένα και αναξιο-
ποίητα. Μετά από δια-
δοχικές αυτοψίες και
συσκέψεις κατά τη
διαµόρφωση και τον
καθαρισµό των απο-
θηκών πραγµατοποιή-
θηκε επιµελής διαλο-
γή των κατάλληλων
προς έκθεση οργάνων. Παράλληλα παραχω-
ρήθηκαν από Σχολές του ΕΜΠ (όπως η Σχο-
λή Ηλεκτρολόγων και η Σχολή Αγρονόµων -
Τοπογράφων) εξαιρετικά σπάνια ερευνητικά
όργανα που κοσµούν πια τους χώρους της
έκθεσης στο Κτίριο της Πρυτανείας.

Είναι προφανής η συγκίνηση που προσφέ-
ρει η θέα όλων αυτών των εκθεµάτων τόσο
στους παλαιότερους, όσο και στους νέους ε-

ρευνητές. Σε κάθε όργα-
νο από αυτά έχουν εκ-
παιδευτεί γενιές και γε-
νιές µηχανικών, έχουν
εκπονηθεί διδακτορικές
διατριβές ή έχουν συµµε-
τάσχει στην κοινωνική
ζωή του ΕΜΠ, όπως η ι-
στορική κινηµατογραφική

µηχανή που βρισκόταν στο ΜΑΧ ή όπως ο
πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής του Ιδρύ-
µατος, που σήµερα εκτίθενται στο χώρο του
Μουσείου.
Αυτό που δεν ξέρουν ή που µπορούν να

καταλάβουν ελάχιστοι, µας λέει ο υποψήφιος

Η γνώση της ιστορίας 
του Πολυτεχνείου,
αποτελεί την κλωστή 
που µας δένει 

µε την παράδοσή του

Ç áßèïõóá ôïõ Ðñýôáíç

Ôá óÞìáôá ôùí Ó÷ïëþí ôïõ ÅÌÐ öéëïôå÷íçìÝíá áðü ôïí Í. ×áôæçêõñéÜêï - Ãêßêá

Áñ÷éêÞ êáé óõíôçñçìÝíç
ìïñöÞ ôçò ðñïôïìÞò ôïõ

êáèçãçôÞ Í. Åããïíüðïõëïõ
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διδάκτορας του Ιδρύµατος κ. Φοίβος Σαργέ-
ντης, είναι η αγωνία και ο κόπος για τη δια-
λογή των οργάνων, τη µεταφορά τους, τον
καθαρισµό τους, την ταξινόµηση, αλλά κα τη
φύλαξή τους στο χώρο του µουσείου.
Για την έκθεση των οργάνων συντηρήθη-

καν ιστορικά έπιπλα που βρίσκονταν σε απο-
θήκες και εργαστήρια του ΕΜΠ, όπως ερµά-
ρια, βιβλιοθήκες και εργαστηριακοί πάγκοι.
Παράλληλα, ένα άλλο µεγάλο έργο που έ-

γινε ήταν η διευθέτηση της Ιστορικής Βιβλιο-

θήκης και η συντήρηση και έκθεση µεγάλων
γλυπτών έργων που βρίσκονταν στον περι-
βάλλοντα χώρο της Ιστορικής Πρυτανείας
και είχαν υποστεί βανδαλισµούς. Πολλά από
τα αγάλµατα είχαν υποστεί πολλές ζηµιές
και κοµµάτια τους βρέθηκαν ακόµη και ανά-
µεσα στα µπάζα του καµένου κτιρίου, µας
λέει ο κ. Αιµ. Κορωναίος. Επίσης, πολλοί πί-
νακες ήταν τόσο κατεστραµµένοι που η απο-
κατάστασή τους και συντήρησή τους βασί-
στηκε στα ίχνη που άφησε ο χρωστήρας στο

πίσω µέρος του καµβά τους.
Στις αίθουσες της Ιστορικής Πρυτανείας

φιλοξενούνται ζωγραφικοί πίνακες των ιδρυ-
τών και των πρυτάνεων και διαπρεπών καθη-
γητών του Ιδρύµατος. Φιλοξενούνται τα σή-
µατα των Σχολών φιλοτεχνηµένα από τον
ζωγράφο Νικόλαο Χατζηκυριάκο - Γκίκα, πίνα-
κες του Μόραλη και άλλων µεγάλων ζωγρά-
φων, γλυπτά που φιλοτέχνησαν καθηγητές ή
φοιτητές του Ιδύµατος που πήραν βραβεία.
Φιλοξενούνται τα σχέδια της Σχολής του Αρ-

Èåïäüëé÷ïò ãéá áóôñïíïìéêÝò ðáñáôçñÞóåéòÏ ðñþôïò Ç/Õ ôïõ ÅÌÐ

Ç óôïÜ ̧ ñåõíáò êáé Ôå÷íïëïãßáòÇ áßèïõóá ìå ôá ãëõðôÜ
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χιτέκτονα Λ. Καυταντζόγλου του 1868, καθώς
και άλλα πολύτιµα σχέδια. 
Σε αίθουσα του µουσείου, φιλοξενείται

τµήµα του ιστορικού αµφιθεάτρου της αίθου-
σας τελετών του Κτιρίου Αβέρωφ. Πρόκειται
για ένα εξαίρετο και απέριττο ξυλόγλυπτο
του 19ου αιώνα πιθανώς.
Στον ίδιο χώρο µε το Μουσείο Έρευνας

και Τεχνολογίας δηµιουργήθηκε ένας ιδιαί-
τερα ευαίσθητος και συγκινησιακός χώρος
µε αντικείµενα και ντοκουµέντα της εξέγερ-

σης του 1973, προσφορά της Προοδευτικής
Ένωσης Μητέρων Ελλάδας.
Θα µπορούσε άραγε το Μουσείο αυτό να

είναι καθηµερινά ανοιχτό για το κοινό; Κοι-
τάξτε να δείτε, µας αναφέρει ο κ. Αιµ. Κορω-
ναίος, το ΕΜΠ από µόνο του δεν έχει µια τέ-
τοια δυνατότητα. Ωστόσο κάτι τέτοιο θα
µπορούσε να γίνει µόνο µε µια σύζευξη µε
το υπουργείο Πολιτισµού.
Εµείς φεύγουµε πάντως µε την πεποίθηση

ότι αξίζει να γίνει µια τέτοια προσπάθεια...

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Τα έργα τέχνης διασώθηκαν, διαφυλάχτη-
καν και συντηρήθηκαν µε την επίβλεψη της
Επιτροπής ∆ιαφύλαξης της Καλλιτεχνικής
Περιουσίας του ΕΜΠ που την αποτελούν οι:
Πρόεδρος: Καθηγητής Αιµ. Κορωναίος.
Μέλη: Καθ. Γ. Καλακαλλάς
Καθ. Εµµ. Μπίρης
Καθ. Α. Μπιρµπίλη
Αν. Καθ. Γ. Προκοπίου
Αν. Καθ. Β. Κυριάκη
Υπ. ∆ρ. Γ. - Φ. Σαργέντης
Καθοριστική ήταν η συµβολή του Π. Γρηγο-
ρακάκη, υπαλλήλου του ΕΜΠ.
Τα έργα συντηρήθηκαν από τους διακεκρι-

µένους συντηρητές:
Συντηρητής σχεδίων και πινάκων: Σ. Μπαλ-
τογιάννης
Συντηρητής γλυπτών: Γ. Τριάντης - J - Μ.

Cousnereff
Συντηρητής επίπλων: Ι. Γεωργακόπουλος
Συντηρητής χαλιών: Ευ. Νυκτερίδης
Συντηρητής παλιών ωρολογίων: Κ. Τρακά-
κης
Συντηρητής πλαισίων: Α. Λυµπεράκης
Γενικές Εργασίες: Π. Σταθάς και συνεργάτες.
∆ωρεές:
Προοδευτική Ένωση Μητέρων Ελλάδας
Οικογένεια Λεµπέση
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Σχολές ΕΜΠ
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