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Σ

την αλληλουχία των σηµαντικών γεγονότων,
τα οποία προσδιόρισαν την εξέλιξη του επαναστατικού Αγώνα των Ελλήνων στην πορεία τουσ
προσ την εθνική χειραφέτηση, ιδιαίτερη θέση, κατά
τη γνώµη µου, κατέχουν τα γεγονότα που έλαβαν χώρα
γύρω από την Ακρόπολη τησ Αθήνασ.

Στο σηµείο αυτό θα κάνω ένα χρονικό διασκελισµό
και θα αρχίσω αντίστροφα, παραθέτοντασ τη λιτή
αφήγηση του στρατηγού Ιωάννη Μακρυγιάννη για
την πολιορκία και παράδοση του κάστρου τησ Ακρόπολησ από τουσ Τούρκουσ στουσ Έλληνεσ:
Την πρώτη χρονιά [τησ Επανάστασησ] πολιόρκησαν τουσ
ντόπιουσ Τούρκουσ εισ το κάστρον των Αθηνών µαζί µ’
Οι δύο πολιορκίεσ τησ πόλησ και του κάστρου τησ
όση φρουρά ήταν. Τουσ πολεµούσαν πολλά γενναίωσ. Και
σηµατοδοτούν την απελευθέρωση τησ
τουσ περιόρισαν στο κάστρο και κάµαν και
πόλησ από τον οθωµανικό ζυγό (1822)
ρεσάλτο µέσα εισ τον Σερπετζέ και σκοτωκαι την ανάκτησή τησ εκ µέρουσ των
θήκαν κι απ’ τόνα το µέροσ κι απ’ τ’ άλλο.
δυνάµεων του Κιουταχή (1826). ΑποτεΉρθε ο Οµέρπασασ Βεριόνησ µε µίαν δύναλούν δηλαδή δύο σηµεία αποφασιστικήσ
µιν κι έκαµε πολύν καιρόν στην Αθήνα και
σηµασίασ, καθώσ επισηµαίνουν δύο στιγδιάλυσεν την πολιορκίαν κι έπαθαν οι δυστυµέσ έντασησ και ύφεσησ του Αγώνα, τισ
χείσ Αθηναίγοι πολλά δεινά, σκοτωµούσ,
οποίεσ το κείµενο που ακολουθεί επιζητεί,
σκλαβιέσ και ζηµιέσ πλήθοσ. Φεύγοντασ ο
µε ελλειπτικό ασφαλώσ τρόπο, να επαΒεργιόνησ συνάχτηκαν πάλε η χώρα και τα
χωριά και πολιόρκησαν τουσ Τούρκουσ,
ναφέρει στη µνήµη µασ.
κατοίκουσ και φρουρά, οπίσω στο κάστρο
στενά. Και σώθη το νερό κι ο ζαϊρέσ τουσ
α) Η πρώτη πολιορκία και παράδοση
Ο Μελέτησ Βασιλείου
(κοινό κτήµα)
τησ Ακρόπολησ (Απρίλιοσ 1821-Ιούτων Τούρκων και παραδόθηκαν µε συνθήκη.
νιοσ 1822) από τουσ Τούρκουσ στουσ
Κι η συνθήκη έµεινε στο χαρτί µονάχα.
Ρίχτηκαν στουσ παραδοµένουσ κι έσφαξαν
Έλληνεσ
πλήθοσ γυναικόπαιδα κι άντρεσ πολλούσ.
Στην αλληλουχία των επαναστατικών
γεγονότων, που ξεκίνησαν τουσ πρώτουσ
Ασ προσπαθήσουµε τώρα αυτήν τη λιτή
µήνεσ του 1821 στην Πελοπόννησο, γρήαφήγηση, όπωσ είπαµε, του Μακρυγιάνγορα –όπωσ γνωρίζουµε– ακολούθησαν
νη να τη διανθίσουµε µε περισσότερα
και πολλοί άλλοι ελληνικοί τόποι και
στοιχεία, ώστε να αναδειχθούν καλύτερα
βέβαια η Αθήνα. Άλλωστε η Αθήνα, η
πρόσωπα και καταστάσεισ.
Αττική γενικότερα, στην κατεύθυνση
Bοράσ-Nότοσ και αντίστροφα, αποτεΈνα πρόσωπο, όχι και τόσο γνωστό, ούτε
Ο Olivier Voutier (κοινό κτήµα)
λούσε κοµβικό σηµείο κυκλοφορίασ ανκαι σε µένα έωσ πριν από λίγεσ µέρεσ, ο
θρώπων και υλικών µέσων, που και οι δύο αντίπαλοι
Μελέτησ Βασιλείου, φαίνεται, σύµφωνα µε διάφορεσ
ιστορικέσ µαρτυρίεσ, να πρωτοστατεί στισ πρώτεσ
επιθυµούσαν να ελέγχουν. Η Αθήνα, όπωσ ξέρουµε,
επαναστατικέσ κινήσεισ. Απόσο µπόρεσα να διαπιτην εποχή εκείνη είναι µια µικρή πόλη µε ελληνικό
στώσω από τη µελέτη των πηγών, ο Μελέτησ Βασικυρίωσ και πολύ µικρότερο αριθµό µουσουλµανικού
πληθυσµού και διέθετε ένα ισχυρό οχύρωµα, την
λείου (1778-1826) –τον οποίο ξεχώρισα από διάφοΑκρόπολη, του οποίου η κατοχή σήµαινε και την
ρουσ άλλουσ µικρο-οπλαρχηγούσ που αναµείχτηκαν
απόλυτη κυριαρχία επί του τόπου και τησ πόλησ
στα επαναστατικά γεγονότα τησ Αττικήσ– κυριαρχεί
ειδικότερα. Συνεπώσ ο αγώνασ είταν για το κάστρο
στην περιοχή των ∆ερβενοχωρίων (πέντε οικισµών
στα δυτικά τησ Πάρνηθασ µε τα ονόµατα: Σκούρτα,
τησ Ακρόπολησ.
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ρα πολιορκία τησ Ακρόπολησ, καθώσ, όπωσ γνωρίζουµε από την επί αιώνεσ πολεµική πρακτική που ίσχυε
τουλάχιστον έωσ τον 18ο αιώνα, η κατάληψη ή όχι
µιασ πόλησ ισοδυναµούσε µε την άλωση ή όχι του
υπερκειµένου φρουρίου τησ, που στην περίπτωσή µασ
δεν είναι άλλο από την Ακρόπολη.

Πύλη (∆ερβενοσάλεσι), Στεφάνη (Κρόρα), Πάνακτοσ
(Κακονισχήρι), και Πράσινο (Καβάσιλα) –περιοχήσ
πολύ επίκαιρησ για τισ επικοινωνίεσ τησ εποχήσ– άλλωστε και η ονοµασία τουσ (δερβενοχώρια) σηµαίνει κάτι
σηµαντικό για τα πράγµατα τησ Τουρκοκρατίασ.

Ο Μελέτησ Βασιλείου λοιπόν, επικεφαλήσ κάποιασ
στρατιωτικήσ δύναµησ ατάκτων, κυριαρχεί στην περιοΜετά από µια αλληλουχία γεγονότων, που δεν είναι
ανάγκη να αναφέρουµε καχή αυτή, ευρισκόµενοσ είτε
ταλεπτώσ, φαίνεται ότι
στην υπηρεσία των Οθωστην πολιτικο-στρατιωτική
µανών, ή κρατώντασ το δισκηνή τησ Αθήνασ τησ πρώκό του µπαϊράκι, πράγµατα
τησ επαναστατικήσ περιόαρκετά συνηθισµένα την
δου, ενώ κυριαρχεί ο Μελέεποχή αυτή και µάλιστα
τησ Βασιλείου, αυτόσ δεν
στη Στερεά Ελλάδα.
είναι γενικά αποδεκτόσ από
Σ’ αυτόν λοιπόν απευθύνοτουσ προύχοντεσ τησ πόνται οι θορυβηµένοι πλέον
λησ, πράγµα που έχει τη
Τούρκοι για να αναλάβει
τον έλεγχο τησ Αττικήσ και
σηµασία του. Και τούτο,
επειδή οι δηµογέροντεσ τησ
βέβαια τησ Αθήνασ την
Η πρώτη πολιορκία του κάστρου τησ Ακρόπολησ. Παναγιώτησ Ζωγράφοσ –
Σκέψισ Μακρυγιάννη, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
πόλησ γρήγορα θα απευΆνοιξη του 1821, αλλά ο
θυνθούν στον ∆ηµήτριο
ίδιοσ –κάποιεσ πηγέσ τον
παρουσιάζουν και ωσ µέλοσ
Υψηλάντη, ο οποίοσ, ωσ
επικεφαλήσ των επαναστατησ Φιλικήσ Εταιρείασ–
τικών δυνάµεων, θα αποφαίνεται να έχει κάνει τισ
στείλει στην Αθήνα ωσ επίεπιλογέσ του και στρέφεται
σηµο, ασ πούµε, εκπρόσωεναντίον τουσ. Ο στρατόσ,
πό του µία άλλη, εν πολλοίσ
ασ τον πούµε έτσι, του Μεάγνωστη, αλλά σηµαντική
λέτη Βασιλείου νικά τουσ
προσωπικότητα τησ εποΤούρκουσ σε διάφορεσ µιχήσ, τον Λιβέριο Λιβερόκροσυµπλοκέσ –µε σπουπουλο, που τώρα πια γνωδαιότερη εκείνη στον ΚάΗ δεύτερη πολιορκία του κάστρου τησ Ακρόπολησ. Παναγιώτησ Ζωγράφοσ –
ρίζουµε καλά τον κύκλο τησ
λαµο– και στισ 25 Απριλίου
Σκέψισ Μακρυγιάννη, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
ζωήσ και δράσησ του, χάρισ
1821 µπαίνει στην Αθήνα.
στισ έρευνεσ τησ συναδέλΗ είσοδοσ του Βασιλείου στην πόλη αµέσωσ θα σηµαφου ιστορικού Σοφίασ Ματθαίου.
τοδοτήσει αυτό που επί αιώνεσ συνέβαινε σε παρόµοιεσ περιστάσεισ, δηλαδή οι Τούρκοι (περί τισ 2000
Όπωσ και να έχουν όµωσ τα πράγµατα είναι φανερό
ότι εµφιλοχωρεί διάσταση απόψεων και πράξεων
άτοµα) θα αναζητήσουν την ασφάλεια που τουσ παρέµεταξύ των επαναστατηµένων Αθηναίων, η οποία,
χει το φυσικό οχύρωµα που δεσπόζει πάνω από την
άλλωστε, δεν αποτελεί πρωτόγνωρο φαινόµενο... και
πόλη, η Ακρόπολη και θα καταφύγουν στο κάστρο
θα µπορούσε πιθανόν να ορισθεί ωσ αντιπαλότητα
τησ. Φυσικά από τουσ Έλληνεσ εγκαθίσταται γρήγο-
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των αυτοχθόνων Αθηναίων µε τουσ εξοπλισµένουσ
κατοίκουσ των περιχώρων τησ Αττικήσ, τουσ οποίουσ
εκπροσωπεί ο Μελέτησ Βασιλείου.

Από το σχετικό έγγραφο, που φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη τησ Βουλήσ –αναρτηµένο ήδη και στο ∆ιαδίκτυο–, που το υπογράφουν στισ 8 Νοεµβρίου 1821,
ο Λιβέριοσ Λιβερόπουλοσ, ωσ πληρεξούσιοσ αρχηγόσ
και πάνω από 30 άλλα πρόσωπα –ανάµεσά τουσ και
πολύ γνωστά ονόµατα τησ αθηναϊκήσ κοινωνίασ– θα
σασ διαβάσω ορισµένα σηµεία, από τα οποία αναδεικνύονται πολύ χαρακτηριστικά οι συνθήκεσ τησ εποχήσ και το είδοσ των επιχειρήσεων, ίσωσ και η κατάσταση που επικρατεί πάνω στον λόφο τησ Ακρόπολησ:
Κοινή γνώµη των Αθηναίων, καπηταναίων και όλου του
στρατεύµατοσ αποφασίζεται το ρεσάλτον [έφοδοσ] εισ το
κάστρον των Αθηνών µε τα εξήσ κεφάλαια...
Κεφ. α΄ Το πράγµα όσον ευρίσκεται εισ το κάστρον,
τούρκικον και χριστιανικόν, µοιράζεται εισ τα εξ. Τα τρία,
δηλαδή το ήµισυ, λαµβάνουν εκείνοι οπού φανούν γενναίοι εισ το ηρωικόν τούτο κατόρθωµα και έµβουν µέσα.
Τα δύω έκτα να µείνουν εισ την κάσαν τησ κοινότητοσ, διά
να χρησιµεύση εισ τα αναγκαία έξοδα τησ πόλεωσ, το δε
λοιπόν έκτον να λάβουν εκείνοι οπού θέλουν σταθεί έξω
µε τα άρµατα, κτυπώντασ και αυτοί τον εχθρόν διά να ευκολύνουν το έµβασµα των άλλων.
Κεφ. β΄ Όσα άρµατα βασιλικά ευρίσκονται µέσα καθαυτό του κάστρου, τόσον ψιλά άρµατα, δηλαδή σπαθιά,
τουφέκια και τζεπχανέσ [πολεµοφόδια] αυτά να µείνουν
εισ το κάστρον.
Κεφ. γ΄ Εάν τισ από τουσ στρατιώτασ ήθελεν θανατωθή
εισ τον ιερόν τούτον αγώνα, οι κληρονόµοι του θέλουν
λαµβάνει το µέροσ από τα λάφυρα ωσ άνωθεν.
Κεφ. δ΄ Όσαι ζωοτροφίαι θέλουν ευρεθή µέσα, δηλαδή
σιτάρι, κριθάρι και κάθε είδοσ ζαερέ [τρόφιµα], να µένη
εισ την κοινότητα διά την ζωοτροφίαν των στρατιωτών.
Κεφ. ε΄ Αφού τελειώση συν Θεώ η άλωσισ του κάστρου
να πιασθούν αι πόρται του και να µην έβγη έξω κανείσ,
χωρίσ να εξετασθή πρώτον από τουσ διορισµένουσ, διά να
µην πάρουν πράγµατα κρυφίωσ.
Κεφ. στ΄ Ύστερον από την κυρίευσιν του κάστρου να µείνουν
υπόµισθοι εισ την πολιτείαν 300 στρατιώται διά φύλαξιν
τησ πόλεωσ προσ 30 γρόσια τον µήνα, ενόσω είναι ανάγκη
και αυτοί να συγκροτούνται από τα τέσσερα σώµατα αναλόγωσ, Αθηναίουσ, Χασιώτασ, Μενιδιάτασ και Σαλαµινίουσ.
Πέρα όµωσ από αυτά και τισ διαπιστωµένεσ βεβαιό-

Εν τω µεταξύ οι πολιορκηµένοι Τούρκοι επιχειρούν
διάφορεσ εξόδουσ από την Ακρόπολη, στισ αρχέσ
Ιουλίου 1821, προκειµένου να απεµπλακούν από την
πολιορκία, που δεν έχουν όµωσ κανένα ουσιαστικό
αποτέλεσµα. Αντίθετα, αποτέλεσµα θετικό γι’ αυτούσ
θα έχει η κινητοποίηση των τουρκικών δυνάµεων τησ
Εύβοιασ-Χαλκίδασ (εκεί πάντα ήταν η ανώτερη οθωµανική στρατιωτική διοίκηση –έδρα πασά– που ήλεγχε και την Αττική), που εµφανίζονται στην Αθήνα µε
επικεφαλήσ τον Οµέρ Βριώνη.
Έτσι, οι επαναστατηµένοι Αθηναίοι θα αναγκαστούν,
στα µέσα Ιουλίου 1821, να προβούν σε µια αναγκαστική κίνηση, γνωστή και από άλλεσ ιστορικέσ στιγµέσ,
δηλαδή να καταφύγουν στα κοντινά νησιά, Αίγινα και
Σαλαµίνα, ενώ οι έγκλειστοι στην Ακρόπολη Τούρκοι
φυσικά θα λυτρωθούν από την κατάσταση πολιορκίασ.
Εκ των υστέρων θα υπάρξει κατηγορία για λιποψυχία
των πολιορκητών και άνευ λόγου εγκατάλειψη τησ
πόλησ στουσ Τούρκουσ.
Ωστόσο και οι τουρκικέσ δυνάµεισ του Οµέρ Βριώνη,
παρενοχλούµενεσ συνεχώσ από επιθέσεισ εκ µέρουσ
των άτακτων ελληνικών σωµάτων, αλλά και για άλλουσ
λόγουσ (λ.χ. άλωση Τριπολιτσάσ), ενίσχυσαν την Ακρόπολη µε µέσα και στρατιώτεσ και εν συνεχεία θα αποχωρήσουν, πράγµα που σηµαίνει ταυτόχρονα σχεδόν
την επιστροφή των Αθηναίων από τα νησιά, εγκλεισµό
και πάλι των Τούρκων στο κάστρο τησ Ακρόπολησ και
την εγκατάσταση νέασ πολιορκίασ τησ Ακρόπολησ εκ
µέρουσ των Ελλήνων.
Βρισκόµαστε τώρα στο φθινόπωρο του 1821 και οι
πολιορκητέσ φαίνεται να έχουν αποκτήσει κιόλασ τη
βεβαιότητα ότι η πτώση τησ Ακρόπολησ είναι επί
θύραισ και µάλιστα σε τέτοιο βαθµό, ώστε φροντίζουν
να αποτυπώσουν εγγράφωσ τα όσα οφείλουν να συµβούν αµέσωσ µετά από την κατάληψη του φρουρίου.
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τητεσ, η εξέλιξη των γεγονότων και η επικείµενη
κάθοδοσ του ∆ράµαλη, καθιστούν επιτακτική την
άλωση τησ Ακρόπολησ. Ο διορισµόσ λοιπόν από τον
∆ηµ. Υψηλάντη, του έµπειρου στα πολεµικά γιου του
Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη, Ηλία, ωσ επικεφαλήσ τησ
πολιορκίασ τησ Ακρόπολησ (Νοέµβριοσ 1821) και το
πέρασµα του Νικηταρά δείχνει ακριβώσ το ενδιαφέρον
των επαναστατών για την Ακρόπολη.

δεν φαίνεται να τηρήθηκαν, τουλάχιστον κατά τισ
λεπτοµέρειέσ του. Αναφέρει λοιπόν ο Γερµανόσ, που,
σηµειώνω, γράφει πολύ κοντά στα γεγονότα:
Έφθασεν η είδησισ τησ παραδόσεωσ του Φρουρίου των
Αθηνών, εισ το οποίον είχεν αποστείλει η ∆ιοίκησισ
προλαβόντωσ δύο πληρεξουσίουσ, διά να πραγµατευθώσιν
την παράδοσιν τακτικώσ και να εµποδίσωσι τασ καταχρήσεισ. Αλλ’ οι εκεί στρατιώται µετά τασ συνθήκασ εφόνευσάν τινασ των παραδοθέντων και διηρπάγη όλον το πράγµα των εχθρών, χωρίσ να γίνη διανοµή κατά την συµφωνίαν, το οποίον εδυσαρέστησε και τουσ εκεί κονσόλουσ
[προξένουσ] µε το να ήτον τρόπον τινα µεσίται. Τουσ δε
ολίγουσ εναποµείναντασ των Τούρκων εµβαρκάρισαν και
µετεβίβασαν εισ την Ασίαν. Το δε κοινόν ταµείον ουδέν
ωφελήθη εκ των λαφύρων του φρουρίου τούτου.

Θα ακολουθήσει µεγάλη ένταση τησ πολιορκίασ που
θα οδηγήσει στην κατάληψη του Σερπετζέ (περιοχή
γύρω από το Ηρώδειο) και των Προπυλαίων και περαιτέρω πίεση επί των Τούρκων, τον Απρίλιο του
1822, µε τη διάνοιξη µεγάλου υπονόµου. Μεγάλη
υπήρξε η συµβολή στην τελευταία φάση τησ πολιορκίασ του γάλλου φιλέλληνα συνταγµατάρχη Ολιβιέ
Βουτιέ, ειδικού στο πυροβολικό.

β) Η δεύτερη πολιορκία και παράδοση τησ Ακρόπολησ (Ιούλιοσ 1826-Μάιοσ 1827) από τουσ Έλληνεσ στουσ Τούρκουσ

Τελικά η παράδοση τησ Ακρόπολησ από τουσ εναποµείναντεσ 1500 περίπου Τούρκουσ στισ ελληνικέσ
δυνάµεισ θα γίνει στισ 9 ή στισ 10 Ιουνίου 1822. Ασ
σηµειώσουµε εδώ, ότι ο Μαχµούτ πασάσ ∆ράµαλησ
θα φθάσει στη Θήβα την 1η Ιουλίου 1822, δηλαδή
λίγεσ µέρεσ µετά από την παράδοση τησ Ακρόπολησ.
Ίσωσ µάλιστα το γεγονόσ τησ παράδοσησ του κάστρου
τησ Αθήνασ συνετέλεσε, ώστε ο ∆ράµαλησ να παρακάµψει την πόλη και να κατευθυνθεί προσ την Πελοπόννησο.

Αν για την πρώτη, ασ πούµε, πολιορκία και παράδοση
τησ Ακρόπολησ στουσ Έλληνεσ το σχήµα των γεγονότων µπορούµε να το προσδιορίσουµε ικανοποιητικά –έστω και µε τον ελλειπτικό τρόπο που απαιτεί
µια διάλεξη– το ίδιο είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει
για τη δεύτερη πολιορκία και την ανακατάληψή τησ
από τουσ Τούρκουσ. Και τούτο επειδή τα πολεµικά
γεγονότα, που έλαβαν χώρα στην περίµετρο γενικότερα τησ Αττικήσ και την περίµετρο τησ Ακρόπολησ
ειδικότερα, είναι πολλά, ποικίλα και σηµαντικά, όχι
µόνο για την Αθήνα αλλά συνολικά για τον Αγώνα των
Ελλήνων· εξάλλου και τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν
σε αυτά είναι επίσησ πολλά: απλοί αγωνιστέσ, µικροί
και σηµαντικοί οπλαρχηγοί, ξένοι φιλέλληνεσ, τούρκοι
πασάδεσ. Θα επιχειρήσουµε ωστόσο να παρουσιάσουµε ένα σχήµα και γι’ αυτά, οπωσδήποτε συνοπτικό και µε σηµαντικά κενά, αλλά, πιστεύω, τέτοιο που,
ενδεχοµένωσ, µπορεί να εικονογραφήσει έστω τισ
δραµατικέσ περιστάσεισ τησ εποχήσ και να αποτελέσει,
πάλι ενδεχοµένωσ, αφορµή για περαιτέρω αναζητήσεισ
στο πεδίο αυτό.
Είναι σε όλουσ µασ γνωστό, ότι στισ 10 Απριλίου 1826

Έτσι η Αθήνα θα πέσει στα χέρια των Ελλήνων 364
χρόνια µετά από την οθωµανική κατάληψη, το 1458,
και ένα προσωρινό βενετσιάνικο διάλειµµα (16871688), για το οποίο έχει µιλήσει στην Ένωση Φίλων
Ακροπόλεωσ η ακαδηµαϊκόσ κ. Χρύσα Μαλτέζου.
Φυσικά, όπωσ περίπου είταν αναµενόµενο, η παράδοση δεν υπήρξε απολύτωσ οµαλή, καθώσ κάποιεσ
πηγέσ αναφέρουν σφαγέσ εκατοντάδων παραδοθέντων
Τούρκων, ενώ ο µητροπολίτησ Παλαιών Πατρών
Γερµανόσ στα Αποµνηµονεύµατά του περιγράφει τα
γεγονότα που ακολούθησαν την παράδοση, κατά την
οποία όροι του εγγράφου, που αναφέραµε παραπάνω,
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το Μεσολόγγι µε την έξοδό του θα περάσει στην
ιστορία και τον θρύλο. Όµωσ παράλληλα η πτώση τησ
πόλησ αυτήσ τησ ∆υτικήσ Στερεάσ σηµατοδοτούσε τισ
πολύ κρίσιµεσ στιγµέσ, που βρέθηκε ο επαναστατικόσ
αγώνασ των Ελλήνων, καθώσ οι Αιγύπτιοι κυριαρχούσαν στην Πελοπόννησο, ενώ η Αθήνα µε την Ακρόπολή τησ παρέµεινε –µετά την πτώση του Μεσολογγίου– το µοναδικό φρούριο τησ Στερεάσ Ελλάδασ που
δεν είχε πέσει στα χέρια των Τουρκο-αιγυπτίων. Με άλλα λόγια, πέρα
από την αναµφισβήτητη στρατιωτική σηµασία τησ η Αθήνα µε την
Ακρόπολή τησ εξέπεµπε στοιχεία
επαναστατικού συµβολισµού, ότι
δηλαδή η φλόγα τησ επανάστασησ
παρέµεινε ακόµη ζωντανή.

διαδραµατίσθηκαν στην Αττική γενικά, και στην Αθήνα
ειδικότερα, πληροφορίεσ θα βρει σε όλεσ τισ γενικέσ
ιστορίεσ για την Επανάσταση, αλλά, κατά τη γνώµη
µου, πρέπει να ανατρέξει µε πιο συστηµατικό τρόπο
σε τέσσερισ κεντρικέσ αφηγήσεισ:
α) Στα Αποµνηµονεύµατα του Μακρυγιάννη, βέβαια,
αφού ο αγωνιστήσ αυτόσ πρωταγωνίστησε στον αγώνα
τησ Αθήνασ, όπου και τραυµατίστηκε σοβαρά.
β) Το Ηµερολόγιον τησ πολιορκίασ
των Αθηνών του Νικολάου Καρώρη,
που εκδόθηκε πρώτη φορά το 1901
ωσ µέροσ του Αθηναϊκού Αρχείου του
Γιάννη Βλαχογιάννη και έκτοτε ανατυπώθηκε πολλέσ φορέσ, αποτελώντασ επίσησ µια αξιόλογη πηγή: ο
Νικ. Καρώρησ βρέθηκε πάνω στην
Ακρόπολη και πολέµησε κοντά στον
Στην περίπου αναµενόµενη εξέλιξη
Γκούρα ζώντασ έτσι τα γεγονότα εκ
των πραγµάτων, ο Μεχµέτ Ρεσίτ πατου σύνεγγυσ.
σάσ, ο γνωστόσ µε το όνοµα Κιουγ) Την Ιστορία των Αθηνών του ∆ιοταχήσ, απαλλαγµένοσ πλέον από τισ
νυσίου Σουρµελή, που επίσησ έλαβε
Ο Γεώργιοσ Καραϊσκάκησ. Λιθογραφία, Λεύκωµα Karl
πολεµικέσ υποχρεώσεισ του στο Μεµέροσ στον αγώνα τησ Ακρόπολησ
Krazeisen, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
σολόγγι, θα στραφεί εναντίον τησ
και κατέγραψε τισ εµπειρίεσ του. Σε
Αθήνασ και τον Ιούλιο του 1826 θα
αυτά τα τρία θα προσθέσω και ένα
βρεθεί µε ισχυρέσ δυνάµεισ (πεζικό,
τέταρτο, που γνώρισα εξ αιτίασ τησ
ιππικό, πυροβολικό) στην Αττική
αποψινήσ εκδήλωσησ, δηµοσιευµένο,
(Μενίδι) και µερικέσ µέρεσ αργότετο 1904, από τον Γεώργιο Ασπρέα,
γνωστό κυρίωσ από την Πολιτική
ρα στα Πατήσια, επιχειρώντασ να
δηµιουργήσει αρχικά έναν κλοιό
Ιστορία του. Το έργο αυτό φέρει τον
γύρω από την πόλη, και εν συνεχεία
τίτλο: Η Μεγάλη πολιορκία τησ Ακρονα προχωρήσει σταθερά προσ το
πόλεωσ Αθηνών: 3 Μαΐου 1826 – 25
κέντρο, δηλαδή την Ακρόπολη και
Μαΐου 1827, και ο συγγραφέασ του
τη γύρω από αυτήν περιοχή, που
περιγράφει, µέρα µε τη µέρα, όσα
Ο Ιωάννησ Γκούρασ. Λιθογραφία, Λεύκωµα
συγκροτούσε την τελευταία γραµµή
διαδραµατίσθηκαν γύρω από την
Giovanni Boggi, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
άµυνασ.
Ακρόπολη, χωρίσ, όµωσ, να κάνει
ούτε µία παραποµπή στισ πηγέσ που χρησιµοποιεί:
Όσον αφορά τισ ελληνικέσ δυνάµεισ, γνωρίζουµε ότι
ο Γεώργιοσ Καραϊσκάκησ, ο οποίοσ είχε ονοµασθεί
µάλλον ανασυνθέτει τισ πληροφορίεσ των τριών πρώαρχιστράτηγοσ τησ Στερεάσ, προσπαθούσε να ανατων έργων που ανέφερα.
συντάξει τα στρατιωτικά σώµατα των Ελλήνων, ενώ
επικεφαλήσ τησ φρουράσ τησ Ακρόπολησ ήταν ο γνωΑσ προσθέσουµε ακόµα ότι η περίπου δεκάµηνη αυτή
στόσ οπλαρχηγόσ Γιάννησ Γκούρασ.
συγκλονιστική µάχη τησ Αθήνασ και τησ Ακρόπολήσ
τησ, των ετών 1826-1827, έχει αφήσει έντονα τα
Αν θελήσει κάποιοσ να αναπλάσσει τα γεγονότα που

14

ΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

αποτυπώµατά τησ στην ιστορική πρόσληψη των γεγονότων από τουσ συγχρόνουσ και τουσ µεταγενεστέρουσ, είτε υπό τη µορφή τησ ιστορικήσ αφήγησησ, είτε
τησ ανεκδοτολογικήσ αναπαράστασησ (λ.χ. ανακωχή
συγκρούσεων στην Ακρόπολη για το Πάσχα του 1827),
ενώ και κατά την αισθητική τησ, ασ πούµε, εκδοχή,
έχουµε ορισµένεσ ζωγραφικέσ αναπαραστάσεισ τησ
πολιορκίασ από τον Παναγιώτη Ζωγράφο, σύµφωνα
µε τισ υποδείξεισ του Ιωάννη Μακρυγιάννη.

φάσεισ τησ πολιορκίασ, γι’ αυτό και θα προσπαθήσω
περισσότερο να θέσω τα κύρια χαρακτηριστικά του
αδυσώπητου αγώνα µεταξύ Ελλήνων και Τούρκων
στην Αττική και κυρίωσ γύρω από την Ακρόπολη, παρά
να τα αφηγηθώ λεπτοµερώσ. Αυτά λοιπόν µπορούν
να αποτυπωθούν σχηµατικά ωσ εξήσ:

α) Μετά από την άφιξη του Κιουταχή στην Αττική (καλοκαίρι του 1826) αρχίζει
συστηµατική κατάληψη εκ
µέρουσ των Τούρκων διαφόρων ερεισµάτων γύρω
από την Αθήνα, µε σαφή
προσανατολισµό να δηµιουργηθεί ένασ κλοιόσ γύρω από τισ ελληνικέσ δυνάµεισ που περιορίζονται σιγά σιγά στην κατοχή των
τοποθεσιών γύρω από την
Ακρόπολη και τουσ κοντιΓραµµατόσηµο προσ τιµήν του Φαβιέρου στην εκατονταετηρίδα τησ δεύτερησ
νούσ λόφουσ. Εξάλλου, οι
πολιορκίασ τησ Ακρόπολησ (1927). Σχεδίαση ∆. Μπισκίνησ
ελληνικέσ ενισχύσεισ που
θα προσπαθήσουν αργότερα να ανακουφίσουν τουσ
πολιουρκούµενουσ µε διάφορουσ τρόπουσ, έχουν µια
σαφή διάταξη προσ την
πλευρά τησ θάλασσασ, δηλαδή προσ τον Πειραιά,
αφού από το µέροσ αυτό
υπήρχε δυνατότητα ενίσχυσησ.

Όπωσ είπαµε, λόγω τησ
αρνητικήσ για τουσ Έλληνεσ συγκυρίασ, η Αθήνα µε
την Ακρόπολή τησ αποκτούσε τη µεγαλύτερη δυνατή
σηµασία από κάθε άποψη,
καθώσ η πτώση τησ θα σήµαινε την παράδοση του
τελευταίου προπύργιου τησ
Επανάστασησ στη Στερεά
Ελλάδα, πράγµα το οποίο
βέβαια είταν απολύτωσ κατανοητό και από τα δύο
αντιµαχόµενα µέρη, για τουσ
αντίθετουσ προφανώσ λόγουσ. Μπορούµε λοιπόν να
ισχυρισθούµε, έστω και µε
µία δόση υπερβολήσ, ότι ο
αγώνασ στην Αττική, την
περιοχή του Πειραιά, την
Αθήνα και ουσιαστικά ο
αγώνασ για την παράδοση
Ο Γεώργιοσ Καραϊσκάκησ καταδιώκων τον Ρεσίτ πασά ή Κιουταχή, το 1826.
τησ Ακρόπολησ στουσ Τούρβ) Όταν αρχίζει η τελευΠίνακασ του Θεόφιλου Χατζηµιχαήλ, ιδιωτική συλλογή (κοινό κτήµα)
κουσ ή την παραµονή τησ
ταία φάση τησ πολιορκίασ
στα χέρια των Ελλήνων,
οι αµυνόµενοι Έλληνεσ,
έλαβε τη µορφή µιασ εποποιίασ στρατιωτικήσ, µε δεκάεκτόσ από τον βράχο τησ Ακρόπολησ, κατέχουν και
δεσ µεγάλα και µικρά επεισόδια, όπωσ αναδεικνύεται
τισ τοποθεσίεσ γύρω από αυτήν. Οι πηγέσ ρητά κατονοµάζουν µάχεσ στη συνοικία τησ Πλάκασ, κοντα στην
και από τη µελέτη τησ σχετικήσ βιβλιογραφίασ.
εκκλησία τησ Χρυσοσπηλιώτισσασ, στην περιοχή του
Φυσικά, όπωσ ήδη ανέφερα, δεν είναι δυνατόν να
Ηρωδείου (Σερπετζέσ), στουσ λόφουσ γύρω από την
αναφερθούν καταλεπτώσ όλα τα γεγονότα και οι
Ακρόπολη.
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γ) Η τακτική που υιοθετείται από τουσ Τούρκουσ είναι
η συνηθισµένη µορφή τησ ασφυκτικήσ πολιορκίασ, µε
συνεχή κανονιοβολισµό και εφόδουσ για τη συστηµατική κατάληψη όλων των ερεισµάτων γύρω από την
Ακρόπολη. Έτσι διεξάγονται µάχεσ εκ του σύνεγγυσ,
ενώ ενεργούνται συνεχείσ υπονοµεύσεισ και ανθυπονοµεύσεισ, δηλαδή ανατίναξη υπονόµων γύρω από την
Ακρόπολη εκ µέρουσ των επιτιθεµένων και προσπάθειεσ εξουδετέρωσήσ τουσ εκ µέρουσ των αµυνοµένων
µε τον ίδιο τρόπο, δηλαδή την ανατίναξη. Στον πόλεµο αυτό των υπονόµων, των λαγουµιών, σηµαντική
είναι η παρουσία και δράση του Κώστα Χορµόβα, του
επονοµασθέντοσ Λαγουµιτζή, µε τον γνωστό δρόµο
τησ Αθήνασ, ενώ από τισ
ανταλλαγέσ πυρών, τισ µάχεσ εκ του συστάδην, τουσ
κανονιοβολισµούσ έχουµε
πολλέσ µαρτυρίεσ για δεκάδεσ νεκρούσ Έλληνεσ και
ταφέσ τουσ πάνω και γύρω
από την Ακρόπολη.

Νοταράσ, ο Γενναίοσ Κολοκοτρώνησ, ο ∆ηµ. Καλλέργησ, ο Γ. ∆ράκοσ αλλά και οι φιλέλληνεσ Φαβιέροσ,
Κόχραν, Τζωρτζ, καθώσ και η παρουσία ναυτικών
δυνάµεων στην προσπάθεια να εκτονωθεί η ασφυκτική πίεση των Τούρκων.
ε) Η απουσία για µερικούσ µήνεσ του Καραϊσκάκη
από την Αττική και οι νίκεσ του στην Αράχωβα, τη
∆όµβραινα, το ∆ίστοµο έχει κανείσ την εντύπωση, ότι
εντάσσονται στον σχεδιασµό αυτόν τησ αποκοπήσ του
Κιουταχή από τισ οδούσ ανεφοδιασµού του, ώστε να
αναγκασθεί να λύσει την πολιορκία τησ Ακρόπολησ,
πράγµα που ωστόσο τελικά δεν επιτυγχάνεται. Έτσι
ο Καραϊσκάκησ θα επιστρέψει στην Αθήνα, τον
Φεβρουάριο του 1827, ενισχύοντασ την εκστρατεία,
που έχουν αναλάβει οι ελληνικέσ δυνάµεισ υπέρ τησ
Αθήνασ µε την αποστολή
πάσησ φύσεωσ ενισχύσεων.
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ο θάνατοσ του Γιάννη Γκούρα από τουρκικό βόλι, που
τον βρήκε ακάλυπτο και τον έπληξε στο κεφάλι (30
Σεπτεµβρίου 1826) και ο βαρύσ τραυµατισµόσ του
Ιωάννη Μακρυγιάννη, ο οποίοσ όµωσ συνέχισε να
αγωνίζεται, όχι πλέον κάτω και γύρω από την Ακρόπολη αλλά στην περιφέρειά τησ.

του κακοφάνη... Με φώναξε εισ το Τζερατζίνι και µόδειξε
αυτείνη τη διαταγή και πικρά µου το ξηγιέταν και τον
παρηγόρησα και του είπα όσο να τελειώσει η υπόθεση τησ
Αθήνασ να µην ξεσυνεριστή από αυτά τίποτασ... Μου λέγει:
Σήκω να φύγωµε ότι αυτείνοι θέλουν να µασ φάνε. Τον
περικάλεσα κτλ. κτλ.

δ) Τα ελληνικά στρατεύµαστ) Κατά τη διάρκεια του
τα, ακροβολισµένα γύρω
αγώνα, που διεξάγεται στην
από την Ακρόπολη αλλά
περίµετρο τησ Αττικήσ,
και πέρα από αυτήν προσ
έχουµε επιτυχίεσ αλλά και
τον Πειραιά, προσπάθη- Το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη στην Καστέλλα. Θεόδωροσ Βρυζάκησ, 1855, ήττεσ των Ελλήνων σε µάσαν µε την τοποθέτησή τουσ
χεσ στο Καµατερό, την ΚαΕθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (κοινό κτήµα)
στην περιφέρεια τησ Αττιστέλλα, το Κερατσίνι κτλ.
κήσ να δηµιουργήσουν ένα είδοσ πολιορκίασ των πολιΕπίσησ έγιναν προσπάθειεσ διάσπασησ του τουρκικού
ορκητών, ακολουθώντασ µάλλον τον επί τούτο σχεδικλοιού και ανεφοδιασµού των πολιορκηµένων στην
ασµό του Γεωργίου Καραϊσκάκη, που φαίνεται να έχει
Ακρόπολη, από τισ οποίεσ δύο τουλάχιστον, εκείνεσ
αντιληφθεί ότι απευθείασ σύγκρουση µε τουσ Τούρµε επικεφαλήσ τον Φαβιέρο και τον Κριεζιώτη υπήρκουσ του Κιουταχή δεν θα απέβαινε υπέρ των Ελλήξαν επιτυχείσ. Θα υπάρξουν εξάλλου αρκετά φαινόνων, καθώσ οι Τούρκοι, εκτόσ όλων των άλλων, διέµενα λιποταξίασ από τισ τάξεισ των πολιορκηµένων
στην Ακρόπολη, που προσπάθησε να εµποδίσει µε
θεταν ενισχυµένο ιππικό, που θα κυριαρχούσε σε µια
κάθε τρόπο ο Γκούρασ. Ακόµα δεν έλειψαν εκ µέρουσ
κατά παράταξη σύγκρουση. Να σηµειώσουµε επίσησ
ότι στην περιοχή τησ Αττικήσ, λόγω τησ κρισιµότητασ
του Κιουταχή προτάσεισ παράδοσησ τησ Ακρόπολησ
του αγώνα, εκτόσ από τον Καραϊσκάκη, τον Μακρυ(π.χ. στισ 25 ∆εκεµβρίου 1826), που οι πολιορκηµένοι
γιάννη, τον Γκούρα, βρέθηκε µια πλειάδα οπλαρχηγών
απέρριψαν.
όπωσ ο Νικόλαοσ Κριεζιώτησ, ο Βάσοσ Μαυροβουνιώτησ, ο Λάµπροσ Βέικοσ, ο Κίτσοσ Τζαβέλασ, ο Παν.
ζ) Σηµαντική εξέλιξη τησ πολιορκίασ αποτελεί βέβαια

η) Και στο πολιτικό όµωσ επίπεδο έχουµε ένα σηµα∆εν γνωρίζουµε, αν αυτή η µαρτυρία του Μακρυγιάνντικό γεγονόσ, που φαίνενη, που οπωσδήποτε αποται ότι επηρέασε, κατά κάτυπώνει τη δυσαρέσκεια
ποιο τρόπο, την εξέλιξη
του Καραϊσκάκη για τον
τησ πολιορκίασ. Πρόκειται
τρόπον τινά υποβιβασµό
για την Γ΄ Εθνοσυνέλευση
του, µπορεί να συνδηλώσει
τησ Τροιζήνασ, που έλαβε
και την έλλειψη διάθεσησ
χώρα την Άνοιξη του 1827
να πολεµήσει υπέρ τησ Αθή(είναι η περιπετειώδησ Εθνασ. Το βέβαιο όµωσ είναι
νοσυνέλευση που άρχισε το
ότι αυτή η φράση του: «θέ1826 και συνεχίστηκε το
λουν να µασ φάνε», επαλη1827 και µία από τισ αποθεύτηκε λίγεσ µέρεσ αρφάσεισ τησ υπήρξε και η
γότερα µε δράστεσ, βέβαια,
εκλογή του Ιωάννη Καποόχι τουσ Έλληνεσ αλλά τουσ
δίστρια ωσ κυβερνήτη τησ
Τούρκουσ.
Ελλάδασ). Ωστόσο άλλη
Τα γεγονότα νοµίζω ότι είµία από τισ αποφάσεισ τησ
ναι αρκετά γνωστά, δηλαΕθνοσυνέλευσησ υπήρξε ο
δή ότι µια αψιµαχία µεδιορισµόσ ωσ επικεφαλήσ
ταξύ Ελλήνων και Τούρτων δυνάµεων τησ ξηράσ
κων, στισ 22 Απριλίου 1827,
του Ρίτσαρντ Τζωρτζ και
οδήγησε στην παρέµβαση
των αντίστοιχων τησ θάτου Καραϊσκάκη και τον
λασσασ του λόρδου Τόµασ
βαρύτατο τραυµατισµό του
Ο Μακρυγιάννησ υπερασπίζεται τον Πειραιά στη Μάχη τησ Καστέλλασ.
Κόχραν. Αν η κίνηση αυτή
που θα οδηγήσει στον θάΠίνακασ του Peter von Hess (κοινό κτήµα)
έγινε για στρατιωτικούσ ή
νατό του την επόµενη µέπολιτικούσ σκοπούσ, είναι ένα ζήτηµα, το άλλο όµωσ
ρα, γεγονόσ οπωσδήποτε πολύ αρνητικό για την τύχη
είναι ότι σαφώσ δυσαρέστησε τουσ Έλληνεσ και ιδιτησ Αθήνασ.
αίτερα τον Καραϊσκάκη.
Φυσικά δεν µπορεί κανείσ να µαντεύσει την τύχη των
Η µαρτυρία του Μακρυγιάννη είναι εύγλωττη για τα
γεγονότων, δηλαδή ποιο θα είταν το αποτέλεσµα τησ
πράγµατα:
Μάχησ του Αναλάτου, που θα ακολουθήσει, µε την
Τότε έγραψαν του Καραϊσκάκη... ότι διορίσαν τον Τζούρπαρουσία του Καραϊσκάκη, ούτε είναι στισ υποχρεώτζη κι αυτόσ να είναι εισ την οδηγίαν του. Στοχασθήτε,
σεισ τησ ιστορίασ να επιχειρεί παρόµοιεσ προβλέψεισ.
εσείσ οι αναγνώστεσ αυτείνη την εποχή ποιοσ είχε γνώση
Το γεγονόσ, ωστόσο, είναι, ότι η Μάχη αυτή, του
δια να σώση την πατρίδα... αφού είδε αυτό ο Καραϊσκάκησ
Αναλάτου, που έλαβε χώρα στισ 24 Απριλίου 1827,
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Βιβλιογραφία

στην τοποθεσία αυτή, όπου η σηµερινή Νέα Σµύρνη,
υπήρξε καταστροφική για τισ ελληνικέσ δυνάµεισ, που
γνώρισαν µια βαρύτατη ήττα. Επιζητώντασ δηλαδή
την αναµέτρηση σε ανοικτό πεδίο απέναντι σε ανώτερεσ και καλύτερα εξοπλισµένεσ δυνάµεισ και µε
σαφώσ χαµηλό ηθικό, λόγω του θανάτου του Γ. Καραϊσκάκη, υπέστησαν βαρύτατεσ απώλειεσ περίπου 2000
νεκροί και ανάµεσά του λαµπρά ονόµατα: Ιγγλέσησ,
Ιωάννησ Νοταράσ, Λ. Βέικοσ, Γ. Τζαβέλασ, Φώτοσ
Φωτοµάρασ, Γ. ∆ράκοσ, Συµεών Ζαχαρίτσασ και
άλλοι, που τα ονόµατά τουσ κοσµούν, ευτυχώσ, τουσ
δρόµουσ γύρω από το Μουσείο τησ Ακρόπολησ.

Αποµνηµονεύµατα Στρατηγού Μακρυγιάννη, κείµενον-εισαγωγή-σηµειώσεισ Γιάννη Βλαχογιάννη, τ. 1-2, εκδ. Βαγιονάκησ, Αθήνα 1947.
Γεώργιοσ Ασπρέασ, Η µεγάλη πολιορκία τησ Ακροπόλεωσ
Αθηνών (3 Μαΐου 1826 – 25 Μαΐου 1827), εκδ. Φέξη, Αθήνα
1904.
Μητροπολίτου Παλ. Πατρών Γερµανού, Αποµνηµονεύµατα,
επιµέλεια-εισαγωγή-ευρετήριον Ιωάννασ Γιανναροπούλου,
Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, εκδ. τησ ∆ηµοσίασ Βιβλιοθήκησ
τησ Σχολήσ ∆ηµητσάνησ, Αθήνα 1975.
«Ηµερολόγιον Νικολάου Αντ. Καρώρη. 29 Ιουνίου 1826-11
Απριλίου 1827», στο Γιάννη Βλαχογιάννη, Αθηναϊκόν Αρχείον,

τ. 1, Αθήνα 1901, 32-222.
Παράλληλα όµωσ η Μάχη του Αναλάτου σήµαινε και
την παράδοση τησ Ακρόπολησ, καθώσ οι πολιορκηµένοι σε αυτήν δεν
είχαν να περιµένουν καµιά βοήθεια, επειδή τα
εναποµείναντα ελληνικά
στρατεύµατα κακήν κακώσ επιβιβάστηκαν στα
πλοία και εγκατέλειψαν
την Αττική. Ιδού και πάλι η χαρακτηριστική αφήγηση του Μακρυγιάννη:
Αφού φύγαµε από τον
Η Μάχη του Αναλάτου. Χρωµολιθογραφία του Αλέξανδρου Ησαΐα,
Πειραιά, απολπίστηκαν
Βενετία 1839, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
οι πολιορκηµένοι, κάµαν
συνθήκεσ µε τον Κιτάγια και τουσ έβγαλε, κατά τον λόγο
του, οπού τουσ έδωσε, µε τ’ άρµατά τουσ και µ’ όλα τουσ
τα πράµατα, τουσ µπαρκάρισε κατά τον λόγον του ωσ
τίµιοσ άνθρωποσ.

Οι πολιορκηµένοι τησ Ακρόπολησ, λοιπόν θα αποχωρήσουν µε την παρέµβαση τησ Γαλλίασ και Αγγλίασ
και η Ακρόπολη θα επανέλθει υπό την κυριαρχία των
Οθωµανών (24 Μαΐου 1827), κατάσταση η οποία θα
επεκταθεί επί έξι χρόνια, δηλαδή έωσ την 31η Μαΐου
1833, όταν η Ακρόπολη και η Αθήνα θα αποδοθούν
στουσ Έλληνεσ.

Σοφία Ματθαίου, «Κύριλλοσ Λιβέριοσ: ένασ «πεπαιδευµένοσ» στην υπηρεσία τησ Ελληνικήσ Επαναστάσεωσ», στο Όψεισ
τησ Επανάστασησ του 1821,
Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, 12 και 13 Ιουνίου 2015,
Αθήνα 2018, 271-306.
∆ιονύσιοσ Σουρµελήσ,
Ιστορία των Αθηνών κατά
τον υπέρ τησ ελευθερίασ
αγώνα, εκδ. Ανδρέασ Κοροµηλάσ, Αίγινα 1834.

* Το κείµενο που δηµοσιεύεται αποτελεί το σώµα τησ
οµότιτλησ διάλεξησ που έγινε στισ 12 Φεβρουαρίου 2020
στην αίθουσα διαλέξεων του Μουσείου Ακροπόλεωσ, στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση που οργάνωσε η Ένωση Φίλων Ακροπόλεωσ. Φυσικά στο κείµενο έχουν γίνει ορισµένεσ µικρέσ
τροποποιήσεισ, που επιβάλει η µετατροπή του κειµένου
µιασ διάλεξησ σε γραπτό κείµενο.
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