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Ο

ι περιπέτειεσ τησ Αθήνασ και τησ Ακρόπολησ
κατά την Επανάσταση του ’21 συµπυκνώνουν
αντιπροσωπευτικά όλεσ τισ παραµέτρουσ του Αγώνα
τησ Ανεξαρτησίασ: την προετοιµασία των πνευµάτων
για την εθνεγερσία διαµέσου τησ παιδείασ και τησ
στροφήσ στην κλασική αρχαιότητα, τον πατριωτικό
ενθουσιασµό, τη γενναιότητα, τισ ανδραγαθίεσ και την
αντοχή των εξεγερµένων µαχητών, την παθιασµένη
εµπλοκή τουσ στισ εµφύλιεσ διαµάχεσ, την καθοριστική ανάµειξη και συµβολή των ξένων δυνάµεων στην
έκβαση των γεγονότων, στην προκείµενη περίπτωση
στη διάσωση των αρχαιοτήτων τησ πόλησ αλλά και
τησ ζωήσ των κατοίκων τησ. Ασ δούµε όµωσ τα πράγµατα από πιο κοντά:

τειχών και σπιτιών αλλά και δοµηµένα κατάλοιπα, που
υποδήλωναν την έκταση και τη µορφή τησ αρχαίασ
πόλησ – ανάµεσά τουσ ξεχώριζε o Σέγγιοσ, όπωσ ονοµαζόταν τότε το µνηµείο του Φιλοπάππου. Προσ
νότον αντίκρυζαν την Αψίδα του Αδριανού, ενταγµένη στο νεώτερο περιµετρικό τείχοσ τησ πόλησ και τα
ερείπια του Ολυµπιείου, ενώ πίσω του, στο βάθοσ,
διέκριναν το ίχνοσ του αρχαίου σταδίου πάνω στον
λόφο του Αρδηττού µε τον Ιλισσό και τα κατάλοιπα
µιασ αρχαίασ γέφυρασ µπροστά του. Ανατολικότερα,
στον χώρο που µετεπαναστατικά θα διαµορφωθεί ο
κήποσ των βασιλικών ανακτόρων, έβλεπαν διάσπαρτα ερείπια από την αδριάνεια επέκταση τησ πόλησ
και πιο ψηλά, στισ υπώρειεσ του Λυκαβηττού, τα
κατάλοιπα τησ δεξαµενήσ
του οµώνυµου υδραγωγείου. Στρεφόµενοι προσ
βορρά το βλέµµα τουσ χανόταν σε εξοχέσ, καλλιεργηµένουσ αγρούσ, αγροικίεσ µε πυργόσπιτα, µικρέσ εκκλησίεσ, πολλέσ
κρήνεσ, και έναν πυκνό
και θαλερό ελαιώνα, που
έφερνε στη θύµηση εκείνον, τον ονοµαστό, τησ
αρχαιότητασ (εικ. 1).

Η Αθήνα την παραµονή
τησ Επανάστασησ
Η Αθήνα την εποχή τησ
Επανάστασησ ήταν µια µικρή επαρχιακή πόλη τησ
Οθωµανικήσ Αυτοκρατορίασ, στα µάτια όµωσ όλου
του φωτισµένου κόσµου,
τησ Ευρώπησ κυρίωσ αλλά
και τησ Αµερικήσ, φάνταζε
σαν η Πηγή τησ Τέχνησ (The
Antiquities of Athens, I,
Εικ. 1. Γενική άποψη τησ Αθήνασ από Β∆, W. Page 1820
p.V) και η κοιτίδα των ιδεωδών τησ ελευθερίασ, τησ
Η χώρα περιβαλλόταν
δηµοκρατίασ, τησ ισότητασ και τησ δικαιοσύνησ. Οι
από ένα χαµηλό και πρόχειρα κτισµένο τείχοσ – τειχίον το αναφέρουν οι σύγχρονεσ πηγέσ. Το τείχοσ αυτό
ευρωπαίοι επισκέπτεσ, που στο µεταίχµιο του 18ου
προσ τον 19ο αιώνα είχαν αρχίσει να πυκνώνουν,
είχε πρόσφατα κτιστεί, το 1778, µε αγγαρεία των
αντίκρυζαν µια ειδυλλιακή εικόνα: µια πόλη, η χώρα
κατοίκων, κατά διαταγή του Βοεβόδα Χατζή Αλή Χασεόπωσ αποκαλούνταν, απλωµένη στισ βόρειεσ και ανακή, και υλικό προερχόµενο από αρχαία µνηµεία που
τολικέσ υπώρειεσ ενόσ επιβλητικού κάστρου, εκείνου
είχαν λιθολογηθεί µέχρι βαθµού εξαφάνισησ. Στο µεγαλύτερο µέροσ του πατούσε σε χνάρια και κατάλοιπα
τησ Ακρόπολησ, µέσα σε ένα εκπληκτικήσ οµορφιάσ
περιβάλλον τοπίο, κάτω από ένα λαµπερό ήλιο και µε
του κλασικού τείχουσ των αρχαίων Αθηνών. Το τείχοσ
κρυστάλλινη καθάρια ατµόσφαιρα. Στα δυτικά τησ
του Χασεκή είχε πυργοειδείσ προεξοχέσ –τα µπούρΑκρόπολησ ατένιζαν τουσ γυµνούσ λόφουσ των Μουτζια– και πύλεσ, µέσα από τισ οποίεσ διέρχονταν
πανάρχαιοι δρόµοι, που οδηγούσαν στον Μοριά, στη
σών, τησ Πνύκασ και των Νυµφών και απεριόριστεσ
θέεσ που έφθαναν ώσ τον Πειραιά και το Φάληρο. Οι
Βοιωτία, στην ενδοχώρα και τα παράλια τησ Αττικήσ,
λόφοι ήταν διάσπαρτοι µε βραχότµητα ίχνη δρόµων,
στο Φάληρο και στον Πειραιά (εικ. 2). Στο εσωτερι-
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κό του, ανάµεσα στο τείχοσ και στα πρώτα σπίτια τησ
πόλησ παρεµβαλλόταν µια αδόµητη ζώνη, µε ορισµένεσ εκκλησίεσ, κρήνεσ και καλλιεργηµένουσ αγρούσ
(Τραυλού 1993, 195-200).

τµήµατα, διάσπαρτα στουσ δρόµουσ και στισ αυλέσ ή
ενσωµατωµένα στα σύγχρονα κτίσµατα, είτε, ωσ ιστάµενα ερείπια, σωζώµενα σε διαφορετικά ύψη ή κατάσταση διατήρησησ.

Το ίδιο το πόλισµα τησ Αθήνασ ήταν εξίσου γραφικό
και ειδυλλιακό: χαµηλά σπίτια, µονώροφα ή διώροφα,
µε χαγιάτια και περιβόλουσ, µε ευωδιαστέσ αυλέσ και

Ορισµένα από αυτά διατηρούνταν σχεδόν ακέραια
µέσα σε νεώτερα κτήρια – αντιπροσωπευτικό σχετικά
παράδειγµα αποτελούσε το χορηγικό µνηµείο του

Εικ. 2. Χάρτησ τησ Αθήνασ του 1826, του J.F. Bessan, σε κλ.1:4900 συνταχθείσ κατ’ εντολή του Φρουράρχου τησ Αθήνασ Ι. Γκούρα, Συλλογέσ ΕΙΜ

Λυσικράτουσ, που από τον 17ο αιώνα είχε ενταχθεί σε
ένα µοναστήρι Καπουτσίνων (Παγώνη 1993)( εικ. 3).
Άλλα, όπωσ το Ωρολόγιον του Ανδρονίκου Κυρρήστου
–ο γνωστόσ Πύργοσ των Ανέµων– ή ο ναόσ του Ηφαίστου και τησ Αθηνάσ –το γνωστό Θησείο– ορθώνονταν
αυτοτελώσ έχοντασ προσλάβει νέεσ χρήσεισ: το πρώτο
είχε µετατραπεί σε τεκέ δερβίσηδων, ενώ το δεύτερο,

κήπουσ ανακατεύονταν µε ένα πλήθοσ από µεσαιωνικέσ εκκλησίεσ, µε πολλέσ κρήνεσ και µε κοσµικά και
θρησκευτικά οθωµανικά κτήρια, δηµιουργώντασ ένα
γοητευτικό αµάλγαµα. Μοναδικότητα πάντωσ στην
πόλη πρόσδιδαν τα λαµπρά κατάλοιπα τησ αρχαίασ
ενδόξου προκατόχου τησ. Αυτά βρίσκονταν παντού,
είτε ωσ µεµονωµένα µέλη η επιµέρουσ, αποσπασµένα,
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Εικ. 3. Το χορηγικό µνηµείο του Λυσικράτουσ στον κήπο τησ Μονήσ
των Καπουτσίνων, J. Stuart και N. Revett, 1751-1753

Εικ. 5. Το κονάκι του Βοεβόδα τησ Αθήνασ, στο εσωτερικό των καταλοίπων
τησ Βιβλιοθήκησ του Αδριανού, από Β∆. J. Thürmer, 1819

αφιερωµένο στον Άγιο Γεώργιο τον επονοµαζόµενο
Ακαµάτη, λειτουργούσε καθόλη τη διάρκεια τησ Τουρκοκρατίασ ωσ χριστιανική εκκλησία (εικ. 4). Άλλα
αρχαία κτήρια και συγκροτήµατα, σωζόµενα σε ερειπιώδη κατάσταση αλλά σε µεγάλο ύψοσ, πλαισίωναν
νευραλγικέσ και σφύζουσεσ από ζωή περιοχέσ τησ
πόλησ ή εξυπηρετούσαν, µετασκευασµένα, σύγχρονεσ
ανάγκεσ τησ: το πιο σηµαντικό τµήµα τησ Αθήνασ, το
παζάρι, το διοικητικό/πολιτικό, οικονοµικό, θρησκευτικό και κοινωνικό τησ κέντρο, καταλάµβανε το εσωτερικό των ερειπίων των αρχαίων συγκροτηµάτων τησ
Βιβλιοθήκησ του Αδριανού και τησ Ρωµαϊκήσ Αγοράσ,
την άµεσο περίµετρό τουσ και τουσ γύρω δρόµουσ.
Εδώ βρίσκονταν τα πιο σηµαντικά κτήρια τησ πόλησ:

το κονάκι του βοεβόδα, διοικητήριο και ταυτόχρονα
κατοικία του υψηλού οθωµανού αξιωµατούχου (Κνιθάκησ, Μαλλούχου, Τιγγινάγκα 1986) (εικ. 5), το
κουσέγιο, η έδρα τησ δηµογεροντίασ των χριστιανών
ραγιάδων, το κατηλίκι, η έδρα του καδή, το τελωνείο,
τζαµιά, ένα ιεροδιδασκαλείο, τεκέδεσ, εκκλησίεσ, ένα
σχολείο, ένα χάνι, καφενεία και χαµάµ. Την περιοχή
διέσχιζαν, διασταυρούµενοι, οι δύο σπουδαιότεροι
δρόµοι τησ πόλησ. Ο πρώτοσ, το τσαρσί, µε κατεύθυνση από Β. προσ Ν., στον οποίο πραγµατοποιούνταν
το εβδοµαδιαίο παζάρι (εικ. 6), οδηγούσε στην Ακρόπολη. Ο δεύτεροσ, µε κατεύθυνση από ∆. προσ Α.,
προσέγγιζε τον χώρο του παζαριού διαµέσου τησ πάλαι
ποτέ Πύλησ τησ Αρχηγέτιδοσ Αθηνάσ τησ Ρωµαϊκήσ

Εικ. 4. Το Θησείο ωσ εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Άποψη από ΒΑ.
J. Stuart και N. Revett, 1751-1753

Εικ. 6. O δρόµοσ του εβδοµαδιαίου παζαριού τησ οθωµανικήσ Αθήνασ,
Ed. Dodwell, 1801-1806, Συλλογέσ ΕΙΜ
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Αγοράσ, γνωστήσ τώρα ωσ
Παζαρόπορτα (εικ. 7). Στον
ανοικτό χώρο που δηµιουργούνταν στη διασταύρωση των δύο οδών, στο
Σταροπάζαρο, πραγµατοποιούνταν το ετήσιο παζάρι. Η καθηµερινή, ηµερήσια, αγορά αναπτυσσόταν κυρίωσ στην περίµετρο
τησ Βιβλιοθήκησ Αδριανού,
κατά µήκοσ των σωζοµένων τµηµάτων του βόρειου
και ανατολικού περιβόλου
τησ καθώσ και τησ βόρειασ
πτέρυγασ τησ δυτικήσ τησ
όψησ. Ένα άλλο επιβλητικό
ερείπιο, η Στοά του Αττάλου, που αυτή την εποχή
θεωρούνταν ωσ το Γυµνάσιο
του Πτολεµαίου, ορθώνονταν στισ παρυφέσ τησ Αγοράσ στα δυτικά, ενσωµατωµένο µέσα στα κατάλοιπα
του Υστερορρωµαϊκού τείχουσ τησ πόλησ και, µετασκευασµένο, στέγαζε οικίεσ
και εργαστήρια (εικ. 8). Τέλοσ, οικονοµικέσ δραστηριότητεσ, εργαστηριακήσ και
βιοτεχνικήσ φύσησ, συνεχίζονταν προσ τα βορειοδυτικά, στο εξωπάζαρο, στην περιοχή του αγίου Φιλίππου
και τησ σηµερινήσ πλατείασ
Αβησσυνίασ, του Κεραµεικού και ακόµη παραπέρα,
στο εξέχωρο, την περιοχή
τησ πόλησ έξω από το περιµετρικό τείχοσ (Τραυλού
1993, 218-222, Καρύδησ
2015, 172-181).

Εικ. 7. Η Παζαρόπορτα τησ οθωµανικήσ Αθήνασ,
J. Stuart και N. Revett, 1751-1753

Εικ. 8. Η Στοά του Αττάλου στισ αρχέσ του 19ου αι.,
E. Dodwell, 1801-1806

Εικ. 9. Αρχοντόσπιτα στην περιοχή του παζαριού,
J. Stuart και N. Revett, 1751-1753
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Η Αθήνα την εποχή τησ
Επανάστασησ είχε, σύµφωνα µε µια επίσηµη απογραφή του Οκτωβρίου του
1824 του Γενικού Αστυνόµου Μόσχου Αθανασιάδου, 1605 οσπίτια και, συνολικά, µαζί µε τουσ παροίκουσ, 9040 κατοίκουσ.
Αυτοί, στην πλειονότητά
τουσ χριστιανοί, ήταν Έλληνεσ, Τούρκοι, Αρβανίτεσ, Αιγύπτιοι και λίγοι
Αιθίοπεσ. Η πόλη ήταν
χωρισµένη σε διοικητικέσ
ενότητεσ, τα πλατώµατα,
που περιλάµβαναν τισ ενορίεσ ή µαχαλάδεσ. Οι κάτοικοι τησ Αθήνασ, παρόλεσ τισ εθνοτικέσ διαφοροποιήσεισ τουσ, συµβίωναν
αρµονικά. Οι κατοικίεσ των
Οθωµανών αλλά και των
πλέον εύπορων και κοινωνικά σηµαντικών Ελλήνων
καθώσ και των εκπροσώπων των ξένων χωρών γειτνίαζαν άµεσα µε την περιοχή
του παζαριού (εικ. 9). Οι
συνοικίεσ τησ πόλησ αµέσωσ κάτω από τησ βόρειεσ
υπώρειεσ τησ Ακρόπολησ
κατοικούνταν από Έλληνεσ. Στα βορειοανατολικά
του βράχου, στην περιοχή
τησ Πλάκασ, ήδη από τον
16ο αιώνα είχαν εγκατασταθεί Αρβανίτεσ (Καρύδησ 2015, 81). Οι χαλκωµατάδεσ και σιδηρουργοί
γύφτοι (Αιγύπτιοι) διέµεναν
στην βιοτεχνική ζώνη, στισ
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βορειοδυτικέσ παρυφέσ τησ πόλησ. Τέλοσ, αυτή την
περίοδο, έχουν πυκνώσει οι κατοικίεσ στο εξέχωρο
(Μπίρη 2017, 97-99).

τα των αγροτικών τησ προϊόντων –ιδίωσ του λαδιού
αλλά και του µελιού και του κεριού– σε λιµάνια τησ
δυτικήσ Ευρώπησ και τησ Μαύρησ θάλασσασ (Καρύδησ
2015,102-109).

Η Αθήνα ήταν κατάσπαρτη από εκκλησίεσ, µικρού ή
µεσαίου µεγέθουσ· 130 υπολογίζονται συνολικά, στη
χώρα και στο εξέχωρο. ∆ιέθετε επίσησ περί τισ 40
κρήνεσ, ένα στοιχειώδεσ υδραγωγείο, το κόντιτο, και
τρία δηµόσια χαµάµ. Για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών των µουσουλµάνων κατοίκων τησ
διέθετε τζαµιά, τέσσερα µεγάλα και µερικά µικρότερα,
ορισµένουσ οίκουσ προσευχήσ, τεκέδεσ καθώσ και ένα

Η Ακρόπολη δυσπόρθητο κάστρο
Όπωσ πάντα, πάνω από την πόλη δέσποζε ο βράχοσ
τησ Ακρόπολησ µε το οχυρό φρούριο στην κορυφή του
(εικ. 10). Η µετατροπή τησ Ακρόπολησ σε ένα πανίσχυρο κάστρο υπήρξε το αποτέλεσµα µιασ µακραίωνησ
διαδικασίασ. Αυτή ξεκίνησε στο τέλοσ του 3ου αι. µ.Χ.,
όταν µετά τισ καταστροφέσ που επέφερε η βαρβαρική

Εικ. 10. Γενική άποψη του κάστρου τησ Ακρόπολησ από ∆. L. Dupré, 1825

ιεροδιδασκαλείο (Παπαγεωργίου-Βενετάσ 2010,16).
Οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι τησ ήταν κυρίωσ αγροτικοί µε προεξάρχουσα την παραγωγή λαδιού. Παράγονταν επίσησ σιτάρι, µέλι, κερί και µετάξι. Την εποχή
τησ Επανάστασησ είχε προαχθεί και η κτηνοτροφία,
µε επακόλουθο την παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων, µαλλιού και δερµάτων. Η Αθήνα διέθετε επίσησ
βιοτεχνικέσ εγκαταστάσεισ επεξεργασίασ µετάξησ και
δερµάτων, σαπουνοποιία, για την παρασκευή σαπουνιού µε χρήση λαδιού και καυστικήσ ποτάσσασ, ενώ
καταγράφεται και εµπορική εξαγωγική δραστηριότη-

επιδροµή του 267 οχυρώθηκε η δυτική πρόσβαση του
λόφου και µέροσ τησ νότιασ κλιτύοσ του, για να γιγαντωθεί συσσωρευτικά στουσ επόµενουσ αιώνεσ, ιδιαίτερα µετά το 1204 και τη λατινική κυριαρχία στον
ελλαδικό και αθηναϊκό χώρο. Την εποχή τησ Επανάστασησ οι αρχαίεσ και µεσαιωνικέσ οχυρώσεισ, το
Υστερορρωµαϊκό τείχοσ και το Ριζόκαστρο, ένα περιτείχισµα στα ριζά του λόφου τησ Ακρόπολησ των
αρχών του 13ου µ.Χ. αι., είχαν αποκρυβεί κάτω από
µεταγενέστερεσ κατασκευέσ ή λάνθαναν µέσα στισ παχιέσ επιχώσεισ που επικάλυπταν το έδαφοσ. Τώρα τον
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λόφο προστάτευαν νέα τείχη, ο Σερπεντζέσ στα νότια
οφιοειδήσ, ασφαλώσ ελεγχόµενη διαµέσου διαδοχικών
και το τείχοσ τησ Υπαπαντήσ στα βορειοδυτικά. Ο
πυλών, αυτή κατέληγε στο εσωτερικό του φρουρίου
Σερπεντζέσ, κτισµένοσ από τουσ Οθωµανούσ στο τέλοσ
περνώντασ από µια τελευταία πύλη στα νότια του
του 17ου αι. πάνω στα κατάλοιπα του Υστερορρωµαϊµεσαιωνικού πύργου –τον κουλέ, όπωσ τον αποκαλούκού τείχουσ στη νότια κλιτύ του λόφου τησ Ακρόπολησ,
σαν στα χρόνια τησ Τουρκοκρατίασ– που από τον 14ο
οχύρωνε τισ περιοχέσ του αρχαίου ιερού του Ασκληαιώνα είχε καταλάβει τον χώρο τησ νότιασ πτέρυγασ
πιού και του Ωδείου του
των Προπυλαίων (Tanoulas
1987).
Ηρώδη του Αττικού (εικ.
11), ενώ το τείχοσ τησ Υπαπαντήσ, των µέσων του 18ου
Το εσωτερικό πλάτωµα του
αιώνα, οχύρωνε τη δυτική
κάστρου καλύπτονταν από
πλευρά τησ Ακρόπολησ έωσ
τισ κατοικίεσ των στρατιωτην πύλη και τον πύργο του
τών που το φρουρούσαν.
Λιονταριού, στο µέσον πεΈνα ολόκληρο χωριό είχε
κυριολεκτικά σχηµατιστεί
ρίπου τησ βόρειασ κλιτύοσ
µε δρόµουσ, σπίτια µε κήτου λόφου (εικ. 12). Η πύλη του Λιονταριού, που προπουσ, και στέρνεσ για τη
στατεύονταν από ισχυρό
συλλογή των οµβρίων, µε
πύργο –τη ντάπια του Λιοτρεισ µεγάλεσ υδατοδεξαΕικ. 11. Άποψη τησ Ακρόπολησ από Ν∆. ∆ιακρίνεται, ερειπωµένοσ,
ο Σερπεντζέσ στη νότια κλιτύ. Φωτ. ∆. Κωνσταντίνου, ca. 1875,
νταριού– αποτελούσε την
µενέσ, ένα µικρό χαµάµ και
Φωτ. Αρχείο ΕΙΜ
κύρια είσοδο από την πόλη
αποθήκεσ πυροµαχικών.
στην Ακρόπολη, καθώσ σε
Ανάµεσά τουσ πρόβαλλαν
αυτή κατέληγε ο από Β.
τα λαµπρά ερείπια των κλαπροσ Ν. δρόµοσ του παζασικών µνηµείων (εικ. 14).
ριού. Και τα δύο αυτά προΣτον απογυµνωµένο από
τειχίσµατα ενώνονταν µε
τουσ πράκτορεσ του Έλγιν
το περιµετρικό τείχοσ τησ
Παρθενώνα ένα µικρό τζαµί στο εσωτερικό εξυπηπόλησ, του Χασεκή.
ρετούσε τισ θρησκευτικέσ
Η πλέον ευπρόσβλητη πλευανάγκεσ των κατοίκων του
ρά του λόφου τησ Ακρόποφρουρίου. Στη γη γύρω του
λησ, η δυτική, που οχυρώνεακόµη κείτονταν πολλά
ται και αυτή µε ισχυρή πύλη
µάρµαρα από την έκρηξη
Εικ.
12.
Άποψη
τησ
Αθήνασ
από
∆.
Στη
βόρεια
κλιτύ
τησ
Ακρόπολησ
µε πύργουσ τον 3ο αι. µ.Χ.,
του 1687. Το Ερέχθειο
διακρίνεται το τείχοσ τησ Υπαπαντήσ και ο Πύργοσ του Λιονταριού.
γνωρίζει επίσησ συνεχείσ
ήταν και αυτό ερειπωµένο,
Φωτ. Αγνώστου, ca. 1860, Φωτ. Αρχείο ΕΙΜ
ενισχύσεισ στη διάρκεια του
µόνον η βόρεια πρόσταση
µεσαίωνα. Στα χρόνια τησ Επανάστασησ έχει πλέον
ήταν ουσιαστικά λειτουργική, ένα µέροσ τησ έχοντασ
µετατραπεί σε πυριτιδαποθήκη και το άλλο, από πάνω
µετασχηµατιστεί σέ ένα ισχυρότατο αµυντικό σύστηµα µε εσωτερικό τείχοσ µε πύργο και τρεισ διαδοχικέσ
τησ, σε κατοικία (εικ. 15). Όσο για τα Προπύλαια, οι
σειρέσ προµαχώνων που έφεραν κανονιοστοιχίεσ (εικ.
απολήξεισ των κιόνων τησ εσωτερικήσ ανατολικήσ
13). Ανάµεσά τουσ διερχόταν η µοναδική οδόσ προπρόστασησ µόλισ που διακρίνονταν πάνω από τισ
σπέλασησ στο εσωτερικό του κάστρου. Στενή και
παχιέσ επιχώσεισ του εδάφουσ (εικ. 14).
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Η Αθήνα Πηγή τησ Τέχνησ
Πραγµατικά, είναι η κυκλοφορία στην Ευρώπη, στο
δεύτερο µισό του 18ου αι., των πρώτων συστηµατικών
ακριβών µετρητικών απεικονίσεων και επιστηµονικών
πραγµατεύσεων τησ αρχιτεκτονικήσ και τησ τέχνησ
γνωστὀν, εἶνε παλαιόθεν οἰκοδομημένον εἰς πέτραν ὑψητων αρχαιοτήτων τησ Αθήνασ και τησ Ακρόπολησ (εικ.
λἡν καἱ δύσβατον· καὶ οὔτε ὑπόνομον ὑποδέχεται, οὔτε
18, 19) που θα ανασύρουν από την αφάνεια την πόλη
εὶς ἔφοδον ἔρχεται. ...Ο Κιουταχής προσθέτει και κάτι
για να την καταστήσουν το επίκεντρο του ενδιαφέροάλλο: καὶ πρὸ πάντων-- τοῦντοσ τησ ευρωπαϊκήσ καλτο τὸ Φρούριον, ἐπειδή εἶναι
λιτεχνίασ και διανόησησ.
ὁ τόπος παλαιότατος, καὶ παΈτσι, στισ δύο πρώτεσ δελαιόθεν ἐβγῆκαν ἐξ αὐτοῦ
καετίεσ του 19ου αιώνα κατοῦ τόπου πολλοὶ περιβόητοι
τακλύζουν την Αθήνα ευφιλόσοφοι, καὶ τὰ ὁποῖα ἔχει
ρωπαίοι επισκέπτεσ, αρτεχνικὰ τῆς ἀρχαιότητος ἔρχαιολάτρεσ αλλά και αργα προξενοῦν θαυμασμὸν εἰς
χαιοθήρεσ, που περιδιαβάτοὺς πεπαιδευμένους Εὑρωζοντασ στην πόλη γνωρίπαίους· διὰ τοῦτο ὅλοι οἱ
ζουν τα αρχαία µνηµεία
Εὐρωπαῖοι καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη
αλλά και τουσ κατοίκουσ τησ
Εικ.
16.
Η
Ντάπια
του
Νερού
λίγο
πριν
την
κατεδάφισή
τησ,
τῶν ἀπίστων θεωροῦσι τὸ
(Mallouchou-Tufano 1994,
µε την Κλεψύδρα στο εσωτερικό τησ. Burnouf 1877, πίν. ΧΙV
Φρούριον τοῦτο ὡς ἰδίαν αὐ175-185). Τουσ ξένουσ επι·
τῶν οἰκίαν καὶ ἐπειδὴ τὸ
σκέπτεσ υποδέχονται, φινομίζουσιν ὡς προσκυνητάλοξενούν και εξυπηρετούν
ριον, τόσον οἱ Εὐρωπαῖοι
οι πρόξενοι των χωρών τουσ,
καθὼς καὶ τὰ λοιπ’ ἔθνη τῶν
οι Καπουτσίνοι µοναχοί, οι
ἀπίστων, τῶν ὀνομαζομένων
εγκατεστηµένοι στην Αθήχριστιανῶν, τὸ ὑπερασπίζουνα Fauvel και Lusieri. O
σι· καὶ προσπαθοῦσι νὰ μὴν
L.S. Fauvel, εµβληµατική
ἐκβῇ ἐκ τῶν χειρῶν τῶν ἀπίµορφή τησ πόλησ και τησ
στων ἀποστατῶν... (Σουρεποχήσ, προωθεί τη µελέτη
των αρχαιοτήτων αλλά και
µελή 1853, 159-160). Ο
Κιουταχήσ είναι αυτόσ, που
την εµπορία τουσ. Ο G.B.
Εικ. 17. Άποψη τησ Ακρόπολησ από Β∆. ∆ιακρίνεται η Ντάπια του Νερού
ίσωσ περισσότερο από κάLusieri, εκτελεστικό όργαή του ’∆υσσέα κάτω από την Πινακοθήκη των Προπυλαίων και δίπλα στο
µνησίκλειο
ανάληµµα.
Φωτ.
Αγνώστου,
ca.
1876,
Φωτ.
Αρχείο
ΕΙΜ
θε άλλον οθωµανό αξιωµανο του λόρδου Έλγιν στη
τούχο είχε αντιληφθεί την
δήωση των µνηµείων τησ
Ακρόπολησ, εγκαταλειµµένοσ από τον πάτρωνά του,
υποδόρια διασύνδεση των αρχαιοελληνικών αρχαιοτήτων µε τη γέννηση εθνικήσ συνείδησησ στουσ ραγιάεπιβιώνει ωσ ξεναγόσ. Οι ξένοι επισκέπτεσ συναντούν
δεσ Ρωµιούσ και βέβαια τη µεγάλη συµβολή τουσ στη
και µορφωµένουσ Αθηναίουσ, εκπαιδευµένουσ στα
δηµιουργία του φιλελληνικού ρεύµατοσ στην Ευρώπη,
σχολεία του ιεροµονάχου Γρηγόρη Σωτήρη και του
που τόσο καθοριστικό ρόλο θα παίξει στην πορεία και
εκ Βενετίασ οµογενούσ Ιωάννη Ντέκα, που από τισ
τελική έκβαση του Αγώνα των Ελλήνων για Ανεξαραρχέσ και τα µέσα του 18ου αιώνα αντίστοιχα λειτουργούσαν στο κέντρο τησ Αθήνασ, αλλά και τα µέλη
τησία.
Ρεσίντ Μεχµέτ, αυτόν που οι Έλληνεσ περιπαιχτικά
αποκαλούσαν Κιουταχή, θα προσπαθήσει να το ανακτήσει. Ο ίδιοσ θα εκφράσει αυτή τη διαπίστωση σε
αναφορά προσ την Υψηλή Πύλη µε τον καλύτερο
τρόπο: Τὁ Φρούριον τῶν ᾽Αθηνῶν, καθώς σᾶς εἶναι

Εικ. 13. Η Ακρόπολη ωσ κάστρο, 1687-1821. Σχέδιο Μ. Κορρέ

Τελευταία σοβαρή ενίσχυση του κάστρου πραγµατοποιείται από τουσ εξεγερµένουσ Έλληνεσ, όταν το
κυριεύουν µετά από πολύµηνη πολιορκία, τον Ιούνιο
του 1822. Τότε ανακαλύπτεται εκ νέου η ξεχασµένη
αρχαία πηγή τησ Κλεψύδρασ στη βορειοδυτική γωνία
του λόφου, η οποία περιβάλλεται µε έναν ισχυρό
προµαχώνα –τη Ντάπια του νερού ή του ’∆υσσέα από
το όνοµα του Ανδρίτζου, που διέταξε και κάλυψε τη

δαπάνη τησ οχύρωσήσ τησ– ενώνεται µε το υπόλοιπο
κάστρο και αρχίζει να επαναχρησιµοποιείται (εικ. 16,
17) (Burnouf 1877, 39-41). Πλέον, η εξασφάλιση
νερού στουσ πολιορκηµένουσ σε συνδυασµό µε τη
γεωµορφολογία του τόπου και τα διαθέσιµα αµυντικά
συστήµατα καθιστούν το κάστρο τησ Ακρόπολησ εξαιρετικά δυσπόρθητο. Αυτό θα αποδειχθεί περίτρανα
λίγα χρόνια αργότερα, όταν ο πασάσ τησ Ρούµελησ, ο

Εικ. 14. Το εσωτερικό τησ Ακρόπολησ από τα Προπύλαια, Η.W. Williams, 1829

Εικ. 15. Το Ερέχθειο και ο Παρθενών από Β., Η.W. Williams, 1829
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στόχουσ τησ επίσησ περιλαµβάνοΣτη δίνη του πολέµου
νται και οι ξεναγήσεισ των ξένων
Σαν έτοιµοι από καιρό, οι χωρικοί
τησ Αττικήσ και οι Αθηναίοι ενώνοεπισκεπτών στα µνηµεία τησ Αθήνται αµέσωσ µε τουσ υπόλοιπουσ
νασ, ο έλεγχοσ και η ανακοπή τησ
αρχαιοθηρικήσ τουσ δραστηριότηεξεγερµένουσ Έλληνεσ (εικ. 20).
τασ, η επιµέλεια των µνηµείων. ΦιΠανταχόθεν ἀντηχοῦσεν ὁ πατριωτισμός, ὁ ζῆλος, ἡ ἄμιλλα τοῦ καλοῦ μέ
λόδοξεσ κινήσεισ για επέκταση τησ
τὴν γενικήν φωνὴν, «ἤ ζωή ἐλευθέρα,
Εταιρείασ σε ολόκληρη την Ευρώἤ θάνατος ἔνδοξος». Εἰς τοσοῦτον δὲ
πη, αρχίζοντασ µε την Ίδρυση παραρτήµατοσ στη Βιέννη, το 1814,
βαθμόν ἐνθουσιασμοῦ εἶχον φθάσῃ οἱ
γρήγορα ανακόπτονται από την
Ἕλληνες κατ᾽ αυτὴν τὴν ἐποχήν, ὥστε
πολιτική τησ Παλινόρθωσησ. Στην
δὲν δυνάμεθα νὰ ἐξομοιώσωμεν τὸ
πάθος, εἰ μὴ μὲ ἐπιδημικὴν μανίαν
Αθήνα όµωσ η δραστηριότητά τησ
αναπτύσσεται απρόσκοπτα: φροθανάτου ὑπὲρ τῆς ελευθερίας, διαδοντίζει για τη λειτουργία των σχολείων
θείσαν καθ᾽ὅλην τὴν Ἑλλάδα· διότι
τησ Αθήνασ, και ιδιαίτερα τησ περίἔβλεπες ὅλους μικροὺς μεγάλους μαιφηµησ Σχολήσ του Ντέκα, που είχε Εικ. 18, 19. Τhe Antiquities of Athens των J. Stuart νόμενους διὰ τὸν ὑπὲρ τῆς Πατρίδος
και N. Revett και το Les Ruines des plus beaux
περιέλθει σε δεινή οικονοµική κατάθάνατον γράφει ο ιστορικόσ τησ
monuments de la Grèce του J.D. le Roy στρέφουν
σταση µετά την εξανέµιση του σχεΑθήνασ ∆. Σουρµελήσ, αυτόπτησ
το ενδιαφέρον τησ Ευρώπησ προσ τισ ελληνικέσ
αρχαιότητεσ
τικού κληροδοτήµατοσ κατά την
µάρτυσ και δραστήριοσ µέτοχοσ των
κατάλυση τησ Βενετικήσ ∆ηµοκραεπαναστατικών γεγονότων (Σουρ·
τίασ, το 1797 επίσησ για ίδρυση Βιβλιοθήκησ, που
µελή 1853, 13). Τα γεγονότα που ακολουθούν τα
ταυτόχρονα θα παίζει και τον ρόλο µουσείου για την
επόµενα έξι χρόνια είναι πολύ γνωστά, ώστε να τύχουν
περισυλλογή αρχαίων, την παροχή υποτροφιών για
διεξοδικήσ εξιστόρησησ, απλώσ υπενθυµίζονται:

Τον Απρίλιο του 1821 εισβάλουν οι επαναστατηµένοι
κή των Ανδρίτζου και Γκούρα σε αυτόν, η οποία θα
χωρικοί τησ Αττικήσ στην Αθήνα, καταλαµβάνουν την
λήξει µε τη βίαιη θανάτωση, τον Ιούνιο του 1825, του
πόλη και λεηλατούν τισ κατοικίεσ των Τούρκων, οι
πρώτου στον Κουλέ τησ Ακρόπολησ. Μετά την πτώση
οποίοι καταφεύγουν στο φρούριο τησ Ακρόπολησ. Τον
του Μεσολογγίου, τον Απρίλιο του 1826, ο Κιουταχήσ
Ιούλιο καταφθάνει στην Αθήνα προσ βοήθεια των αποεκστρατεύει εναντίον τησ Αττικήσ και τησ Αθήνασ:
κλεισµένων Τούρκων ο στρατιωτικόσ διοικητήσ τησ
τον Ιούνιο υποτάσσει τα χωριά τησ Αττικήσ, στισ 3
Καρύστου Οµέρ Βρυώνησ επικεφαλήσ στρατού ΑρναΙουλίου στρατοπεδεύει έξω από το τείχοσ τησ Αθήνασ
ουτών (Αλβανών), ο οποίοσ καταλαµβάνει την πόλη
και αρχίζει τον αποκλεισµό τησ, στισ 2 Αυγούστου
επιφέροντασ επίσησ καταστροφέσ. Οι Αθηναίοι καταµπαίνει στην πόλη. Θα ακολουθήσει µια δεκάµηνη,
φεύγουν στη Σαλαµίνα και την Αίγινα. Ο Οµέρ Βρυώµε αυξανόµενη προοδευτικά πίεση, πολιορκία του
κάστρου τησ Ακρόπολησ
νησ φεύγει από την Αθήνα
τον Οκτώβριο αφήνοντασ
έωσ τισ 24 Μαΐου 1827,
µια ολιγάριθµη φρουρά για
οπότε οι πολιορκηµένοι µατην προστασία των Οθωχητέσ –Αθηναίοι, Στερεοµανών. Αµέσωσ επανακάελλαδίτεσ, Επτανησιώτεσ
µπτουν οι Έλληνεσ, νικούν
και πολλοί ξένοι φιλέλληκατά κράτοσ τουσ Τούρνεσ– νικηµένοι από την πείκουσ στο Χαλάνδρι, µπαίνα, τη δίψα, την έλλειψη
νουν εκ νέου στην Αθήνα και
πολεµοφοδίων, και µε τη
στισ 3 Νοεµβρίου 1821 αρµεσολάβηση εκπροσώπων
χίζουν να πολιορκούν το κάτων προστάτιδων δυνάµεων,
στρο τησ Ακρόπολησ. Η ποσυνθηκολογούν και παραλιορκία θα διαρκέσει επτά
δίδονται.
µήνεσ έωσ τισ 10 Ιουνίου
1822, οπότε οι έγκλειστοι
Οι περιπέτειεσ τησ Αθήνασ
Οθωµανοί, εξαντληµένοι
και τησ Ακρόπολησ κατά
από την πείνα και τη δίψα,
την Επανάσταση του ’21,
παραδίδονται µε συνθηκοκαι ειδικότερα κατά τα έτη
λόγηση. Ακολουθούν τέσ1826-27, είναι µια ιστορία
Εικ. 20. Έλληνασ καπετάνιοσ πολεµώντασ µε τα παλληκάρια του,
σερα χρόνια ελεύθερησ διαθάρρουσ, αυτοθυσίασ, ατοK. Krazeisen, 1831, Συλλογέσ ΕΙΜ
βίωσησ των Αθηναίων, υπό
µικών και συλλογικών αντη διακυβέρνηση τησ δηµογεροντίασ και τη στρατιωδραγαθιών και, κυρίωσ, αντοχήσ. Κατά τη δεύτερη
πολιορκία το κάστρο τησ Ακρόπολησ εγκλείεται σε
τική προστασία των φρουράρχων του κάστρου, του
έναν κλοιό φωτιάσ, που γίνεται ολοένα και πιο ασφυΟδυσσέα Ανδρίτζου αρχικά (1822-24) και στη συνέκτικόσ, κανονιοβολείται και σφυροκοπείται αδιάκοπα,
χεια του Ιωάννη Γκούρα, και των σωµάτων των ατάκτων που αυτοί διοικούν. Στη διάρκεια αυτών των
µέρα και νύκτα, από τισ ολόγυρα θέσεισ: Πνύκα, λόφο
χρόνων, από τον Απρίλιο έωσ τον Αύγουστο του 1824,
Μουσών (Φιλοπάππου), Κολώνεσ (ναόσ Ολυµπίου
θα γίνει µια σοβαρή προσπάθεια ανακατάληψησ τησ
∆ιόσ), Λόφο του Αρδηττού, Θησείο, λόφο Νυµφών
πόλησ από τουσ Οθωµανούσ, µε εκστρατεία του πασά
(Αγία Μαρίνα). Παράλληλα πραγµατοποιούνται, και
του Ευρίπου Οµέρ στην Αττική, χωρίσ όµωσ αποτέαπό τισ δύο πλευρέσ, αιφνιδιαστικέσ, επιµέρουσ, επιλεσµα. Από ελληνικήσ πλευράσ οι Αθηναίοι θα ζήσουν
θέσεισ και αντεπιθέσεισ µε εκρήξεισ γοµωµένων υποτον αντίκτυπο του β΄ εµφυλίου πολέµου µε την εµπλονόµων (λαγουµιών) και ανθυπονόµων, που στοχεύουν
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τησ Φιλοµούσου Εταιρείασ, που από το 1813 αρχίζει
να δραστηριοποιείται στην πόλη.

την αποστολή νέων για ανώτερεσ σπουδέσ στην Ευρώπη. Ανάµεσά τουσ ο Γ. Ψύλλασ, ο µετέπειτα εκδότησ
τησ Εφηµερίδοσ των Αθηνών, τησ πρώτησ που εκδίδεται
στην πόλη στη διάρκεια του Αγώνα, αλλά και ο σπουδαίοσ Κ. Πιττάκησ, ο πρώτοσ έλληνασ Έφοροσ Αρχαιοτήτων του νεοιδρυθέντοσ ελληνικού
βασιλείου (Κόκκου 1977, 32-34).
Τέλοσ, προβαίνει και στην πρώτη
επιµέλεια µνηµείου, στερεώνοντασ
µε σιδηρούν κρίκον σπόνδυλο του βορειοδυτικού κίονα του «Θησείου»,
που διαµπερώσ ρηγµατώνεται, τον
Μάιο του 1821, µετά από πτώση
κεραυνού. Όλα αυτά απότοµα διακόπτονται –προσωρινά όµωσ, όπωσ
θα αποδειχθεί– µε το ξέσπασµα τησ
Επανάστασησ.

Ιδρυµένη από προύχοντεσ Αθηναίουσ, η Φιλόµουσοσ
Εταιρεία θέτει από την αρχή υψηλούσ στόχουσ και
επιδιώξεισ: την καλλιέργειαν καἱ φωτισμὁν τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος τῶν
νέων διὰ τῆς σπουδῆς τῶν Ἐπιστημῶν, τὴν ἔκδοσιν χρησίμων βιβλίων,
τὴν βοήθειαν ἐνδεῶν μαθητῶν, τὰς
ἀνακαλύψεις ἀρχαιοτήτων, τὴν συλλογήν ἐπί λίθου Ἐπιγραφῶν, Ἀγαλμάτων τε καὶ Σκευῶν και ὅ,τι ἄλλο
τῶν προσοχῆς ἀξίων. Τα συλλεχθέντα
ἀρχαιολογικἁ πράγματα ἀποθηκεύονται εἰς τινα τόπον ἐπὶ τούτῳ διορισμένον ὀνομαζόμενον Μουσεῖον πρὁς
θέαν τῶν περί ταῦτα ἐραστῶν. Στουσ
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πολεµοφοδίων, έλλειψη τροφών, κυρίωσ τάσεισ λιποσυνήθωσ δύο περιοχέσ, την περιοχή του Σερπεντζέ,
θεωρούµενη ωσ η πλέον ευάλωτη για εισβολή στο
ταξίασ και εγκατάλειψησ από πλευράσ των έµµισθων
φρούριο και την περιοχή του Λιονταριού, δίπλα στη
αρβανιτών µαχητών, που και οι δύο πλευρέσ χρησιµοποιούσαν, λόγω τησ µη καταβολήσ των «δεδουλευµένων»
Ντάπια του Νερού. Τα επεισόδια αυτά δίνουν την
και τησ χρονικήσ παράτασησ τησ πολιορκίασ. Και οι
ευκαιρία στουσ µαχητέσ να ξεδιπλώσουν τισ ικανότητεσ
δύο πλευρέσ είχαν επίγνωκαι την προσωπική τουσ
ση τησ σηµασίασ τησ Ακρόανδρεία. Όλοι οι σύγχροπολησ ωσ του τελευταίου
νοι αφηγητέσ των γεγονόεξεγερµένου κάστρου, που
των εξαίρουν το θάρροσ, τη
µαχητικότητα, τον πατριωεπιδίωκαν να υποταχθεί ή
να παραµείνει ελεύθερο αντίτισµό και, κυρίωσ, τη δειστοιχα.
νότητα του Κώστα Χορµοβίτη ή Αργυροκαστρίτη,
Τέλοσ, και οι δύο πλευρέσ
γνώριζαν την ανάµειξη του
γνωστού ωσ Λαγουµτζή,
ξένου παράγοντα στην υπόστο να «δένει» τα λαγούµια
θεση τησ ελληνικήσ επανά(εικ. 21) επίσησ την ανδραστασησ και πρόσβλεπαν σε
γαθία του Μακρυγιάννη
αυτόν από διαφορετική σκο(εικ. 22) στο τείχοσ του
πιά η καθεµία: οι µεν ΟθωΣερπεντζέ, στισ 7 Οκτωµανοί βιάζονταν να κλείβρίου 1826, το θάρροσ και
σουν την υπόθεση, οι δε
την αυτοθυσία των Ν. ΚριεΕικ.
21,
22,
23,
24.
Οι
ήρωεσ
τησ
πολιορκίασ
τησ
Ακρόπολησ
του
1826-27:
Έλληνεσ να την κρατήσουν
ζώτη και Φαβιέρου (C.N.
Κώστασ Χορµοβίτησ, γνωστόσ ωσ Λαγουµτζήσ, Μακρυγιάννησ (πάνω),
ανοικτή, πριν την κυοφοFabvier (εικ. 23, 24), που,
Ν. Κριεζώτησ, Φαβιέροσ (κάτω). Συλλογέσ ΕΙΜ
ρούµενη λύση. Τελικά υπεεπικεφαλήσ σωµάτων ατάρίσχυσαν, στην προκείµενη
κτων και τακτικών αντίστοιπερίπτωση, οι Οθωµανοί.
χα, διασπούν τον κλοιό των
Μια πύρρειοσ βέβαια νίκη,
πολιορκητών στισ 11 Οκτωαφού, στισ 6 Ιουλίου 1827,
βρίου και στισ 30 Νοεµβρίου
ενάµισυ µόλισ µήνα µετά
1826 (εικ. 25) για να µετατην παράδοση τησ Ακρόφέρουν πολεµοφόδια και
πολησ, συνοµολογείται στο
φάρµακα στο εσωτερικό του
Λονδίνο η οµώνυµη συνθήκάστρου (Ηµερολόγιον Ν.
κη, που επιβάλλει την αναΚαρώρη).
κωχή µεταξύ των δύο πλευρών, δροµολογώντασ τη δηΗ πολιορκία του κάστρου
Εικ. 25. Το χαράκωµα του Κιουταχή, από τουσ πρόποδεσ του λόφου
µιουργία ανεξάρτητου ελτησ Ακρόπολησ εξελίσσετου Μουσείου έωσ το τείχοσ του Χασεκή (προµαχώνα Αγίασ Παρασκευήσ).
Τοπογραφική αποτύπωση Στ. Κλεάνθη-Ed. Schaubert, Κορρέσ 2010
ληνικού κράτουσ.
ται, από τον Ιανουάριο του
1827, σε διελκυστίνδα αντο∆ύο παράµετροι, ωστόσο, τησ περιπέτειασ τησ Αθήνασ
χήσ. Όπωσ δείχνουν πρόσφατεσ δηµοσιεύσεισ οθωκαι τησ Ακρόπολησ κατά την Επανάσταση του 1821
µανικών πηγών (Sükrü Ihcak 2019, 254-257), πολιορκητέσ και πολιορκούµενοι αντιµετώπιζαν τα ίδια
είναι άξιεσ ιδιαίτερησ µνηµόνευσησ: οι ανησυχίεσ για
την τύχη των µνηµείων τησ Ακρόπολησ και οι προτροακριβώσ προβλήµατα: έλλειψη χρηµάτων, έλλειψη
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πέσ για τη διαφύλαξή τουσ κατά τον πόλεµο, που
εκφράζονται από όλεσ τισ πλευρέσ και σε όλα τα
επίπεδα και η αξιόλογη πολιτιστική δράση, που αναπτύσσεται στην πόλη στα χρόνια τησ ελεύθερησ διακυβέρνησήσ τησ (1824-26).
Η ανησυχία για την τύχη των µνηµείων τησ Ακρόπολησ εκδηλώνεται ήδη στην αρχή τησ Επανάστασησ
από τα πλέον επίσηµα χείλη. Μετά από διαµεσολάβηση του Βρετανού πρέσβη στην Υψηλή Πύλη εκδίδεται, στισ 22 Αυγούστου 1822, σουλτανικό φιρµάνι,
µε το οποίο εντέλλονται τόσο ο πασάσ του Μοριά
Köse Mehmed όσο και ο Οµέρ Βρυώνησ να σεβαστούν
τα µνηµεία στισ επιθέσεισ τουσ για την καταστολή τησ
εξέγερσησ στην Αθήνα (Sükrü Ihcak 2019, 245-246).
Αλλά και η ελληνική Προσωρινή ∆ιοίκηση, κατά µαρτυρία του Γάλλου φιλέλληνα O. Voutier, αρχηγού του
πυροβολικού στην πρώτη πολιορκία τησ Ακρόπολησ,
µαζί µε ολµοβόλα από την Κόρινθο στέλνει και µήνυµα: Η υποταγή των Αθηνών διασφαλίζει τη δόξα σασ...
Αλλά µην ξεχνάτε ότι στο φρούριο είναι κλεισµένα αυτά
τα πολύτιµα λείψανα τησ αρχαιότητασ, κατάλοιπα που ο
καταστροφέασ χρόνοσ δεν µπόρεσε να αφανίσει. Συνιστούµε στην αγάπη σασ για τα ωραία τα αριστουργήµατα των
προγόνων µασ. Είθε η αιγίδα τησ Αθηνάσ να σώσει τον ναό.
Ο ίδιοσ ο Voutier οµοίωσ δυσκολευόταν, όπωσ οµολογεί, να χρησιµοποιήσει αυτό το ακραίο µέσο. Αισθανόµουν την καρδιά µου να σφίγγεται από τα δεινά που θα
επέφερε στον άµαχο πληθυσµό ενόσ λαού, εναντίον του
οποίου δεν µπορούσα να έχω το ίδιο µίσοσ µε τουσ Έλληνεσ. Φοβόµουν, επίσησ, µήπωσ καταστραφούν τα αρχαία
µνηµεία· αλλά ο δισταγµόσ µου νικήθηκε. «Σάµπωσ εµείσ
δεν έχουµε γυναίκεσ, παιδιά, πατέρεσ;» µου έλεγαν οι
Αθηναίοι «Λιώνουν στην εξορία και στην µιζέρια, ενώ ο
θάνατοσ παραφυλά σε κάθε γωνιά!...Όσο για τα µνηµεία
των προγόνων µασ, αν χρειαστεί, ασ θυσιάσουµε αυτά τα
λείψανα, για να αποκτήσουµε την ελευθερία που θα αναστήσει τον Μεταγένη µασ και τον Καλλικράτη µασ».
Έβλεπα, εξάλλου, κάθε µέρα τουσ Τούρκουσ να χτυπούν
τα µάρµαρα του σηκού του Παρθενώνα, για να πάρουν το
µολύβι που τα έδενε και να φτιάξουν σφαίρεσ (Voutier
2019, 136). Έτσι η πυροβολαρχία εγκαθίσταται στην
Πνύκα.

Οι πιέσεισ εντείνονται ακόµη περισσότερο κατά τη
δεύτερη πολιορκία τησ Ακρόπολησ, όταν γίνεται γνωστό ότι ο Κιουταχήσ επιθυµεί να καταστρέψει τα
µνηµεία του κάστρου, που θυµίζουν τισ παλαιέσ δόξεσ
των Ελλήνων και συµβάλλουν καθοριστικά στην εξέγερση των Ρωµιών. Πρώτοσ ο Βρετανόσ πρέσβησ
σπεύδει σε σχετικό διάβηµα, τον Ιούνιο του 1826,
απευθείασ στον ίδιο τον πασά αποστέλλοντάσ του
µάλιστα και αντίγραφο του σουλτανικού φιρµανιού
του 1822. Θα ακολουθήσει, τον Αύγουστο, και ο
Γάλλοσ οµόλογόσ του. Και τουσ δύο ο πασάσ τησ
Ρούµελησ καθησυχάζει, διαβεβαιώνοντάσ τουσ ότι έχει
δώσει εντολή να µην καταστραφούν τα µνηµεία για
χάρη τησ φιλίασ του προσ αυτούσ (Sükrü Ihcak 2019,
253-254). Αργότερα, όσο η πολιορκία επιµηκύνεται,
αρχίζουν πιέσεισ και προσ τουσ Έλληνεσ, τόσο από
εκπροσώπουσ των ξένων ∆υνάµενων, όσο και από τουσ
ξένουσ φιλέλληνεσ, που µε ζέση µετέχουν στον Αγώνα.
Ιδιαίτερα πιεστικόσ είναι ο αποκλεισµένοσ µέσα στο
κάστρο Φαβιέροσ (εικ. 24), ο οποίοσ επανειληµµένα
και σταθερά προσπαθεί να µεταπείσει τουσ υπόλοιπουσ µαχητέσ να συνθηκολογήσουν. Αυτοί, για να µην
υπολειφθούν των Mεσολογγιτών, έχουν αποφασίσει
να προβούν σε ολοκαύτωµα και µάλιστα έχουν ήδη
αρχίσει να σκάβουν υπονόµουσ µέσα στο φρούριο:
...καὶ ἄς συναπολεσθῶσι μεθ᾽ ἠμῶν καὶ αὐτὰ τὰ πολύτιμα
τῆς ἀρχαιότητος ἔργα. ...αὐτὰ ἄν καὶ ἄψυχα, ἀφίνουσιν
ὅμως φωνὴν καὶ μᾶς καταρῶνται, ἄν τὰ ἐγκαταλείψωμεν
καὶ αὖθις εἰς τὴν διάκρισιν τῶν βαρβάρων ἐχθρῶν (Σουρ-

µελή 1853, 231). Στισ 30 Απριλίου του 1827 ο αρχιστράτηγοσ των ελληνικών δυνάµεων Τσώρτσ (R.
Church) δίνει εντολή στουσ πολιορκηµένουσ να συνθηκολογήσουν και να παραδοθούν υπογραµµίζοντασ
την ανάγκη να διασωθούν τα αρχαία µνηµεία τησ
Ακρόπολησ. Όπωσ µε πίκρα σηµειώνει ο Σουρµελήσ,
ἀλλὰ μέσα ἄλλα ὑπέρμετρα τῆς προθυμίας καὶ προαιρέσεως ἡμῶν κατορθούσι τὴν παράδοσιν τοῦ φρουρίου, καὶ
ἡμεῖς ματαιωθέντες εἰς τοὺς σκοπούς ἡμῶν, χάνομεν τὴν
δόξαν, διὰ νὰ μὴ χαθῶσιν αἱ ἀρχαιότητες.

Τελικά η συνθηκολόγηση επιτυγχάνεται, µε διαµεσολάβηση του αυστριακού προξένου και ιδίωσ του Γάλλου αντιναυάρχου ∆εριγνύ (H.de Rigny) και µε την
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καθοριστική συµβολή του Φαβιέρου: τοῦτον τὸν Ἄνδρα

στασήσ του (Ηµερολόγιον Ν. Καρώρη, εγγραφέσ τησ
10.12.1826 και 12.1.1827), ενώ σπόνδυλοι του Παρθενώνοσ, τουσ οποίουσ «κουφώνουν» και γεµίζουν µε
µπαρούτι, µετατρέπονται σε αυτοσχέδιεσ βόµβεσ, που
οι πολιορκηµένοι ρίχνουν
από τα τείχη του φρουρίου
στα σπίτια τησ πόλησ από
κάτω (ό.π. εγγραφέσ τησ
19.12.1826 και 31.1.1827).
Επίσησ καταστρέφεται, από
τον βοµβαρδισµό, το χορηγικό µνηµείο του Θρασύλλου στη νότια κλιτύ του
λόφου (εικ. 26, 27). Τέλοσ,
πάνω στισ επιφάνειεσ του
Παρθενώνα και των Προπυλαίων, αλλά και του γειτονικού µνηµείου του Φιλοπάππου, οι κανονιοµπάλεσ
και οι σφαίρεσ, που καταιγιστικά πέφτουν και στισ
δύο πολιορκίεσ, αφήνουν
για πάντα ανεξίτηλα το αποτύπωµά τουσ (εικ. 28).

ἄς εὐγνωμονοῦν ὅλοι οἱ περιηγηταἱ τῶν Ἀθηνῶν, ὄσοι
λαμβάνουσι τέρψιν καὶ εὐχαρίστησιν εἰς θεωρίαν τῶν
ἀρχαίων τῆς Ἀκροπόλεως, γράφει αργότερα ένας μετανιωμένος Σουρμελής· αἱ ἐνταῦθα ὠραῖαι ἀρχαιότητες ἐξ
ἀποφάσεων ἤθελον καταστραφῆ, διἁ τῶν ἀποκλεισμένων ἤθελον ἀπολεσθῆ εἰς
τὴν ἔξοδόν των...(ό.π., 244).

Στη δίνη του πολέµου τα
πάντα ακυρώνονται. Παρά
τισ προτροπέσ και υποσχέσεισ, τα µνηµεία τησ Ακρόπολησ υπέστησαν τεράστια
καταστροφή. Κατά την
πρώτη πολιορκία, του 182122, οι πολιορκηµένοι Τούρκοι αποσυναρµολογούν το
µεγαλύτερο µέροσ των πλάγιων τοίχων του σηκού του
Παρθενώνα και ένα µεγάλο
µέροσ των πλάγιων τοίχων
του Ερεχθείου για να αφαιρέσουν το µολύβι, που περιΣτο ενδιάµεσο των εκστραέβαλε τουσ αρχαίουσ συνδέτειών και πολιορκιών η Φισµουσ, το οποίο χρησιµολόµουσοσ Εταιρεία και η
ποιούσαν στην κατασκευή
∆ηµογεροντία τησ Αθήνασ
σφαιρών (Blaquiere 1825,
βρίσκουν την ευκαιρία να
157). Έχει υπολογιστεί
φροντίσουν τα µνηµεία τησ
(Korres 1994, 156) ότι µόπόλησ και ν’ αναπτύξουν
µια αξιοθαύµαστη εκπαινον από τουσ τοίχουσ του
δευτική δραστηριότητα. Η
Παρθενώνα, που τότε σώπυρπόληση τησ Μονήσ των
ζονταν σε ύψοσ 11µ., αποΚαπουτσίνων κατά την ειξηλώθηκαν περί τουσ 520
Εικ. 26, 27. Το χορηγικό µνηµείο του Θρασύλλου πριν και µετά
την
καταστροφή
του
1827.
Πάνω:
σε
σχέδιο
των
J.
Stuart
και
N.
Revett,
σβολή του Οµέρ Βρυώνη
αρχαίουσ λίθουσ, οι οποίοι
1751-1753, κάτω σε φωτ. του Ι. Κοντογιαννάκη, 1884.
στη συνέχεια τεµαχίστηστην Αθήνα, το 1821, προΦωτ. Αρχείο ΕΙΜ
καν. Στη διάρκεια τησ δεύξενεί σοβαρέσ βλάβεσ στο
τερησ πολιορκίασ, του 1826-1827, από τουσ βοµβαρµνηµείο του Λυσικράτουσ: θερµική θραύση και πτώση
δισµούσ καταρρέουν δύο ηµικίονεσ του δυτικού τοίχου
κοµµατιών από το επιστύλιο, την ανάγλυφη ζωφόρο, τον
του Ερεχθείου καθώσ και η οροφή τησ βόρειασ πρόκυλινδρικό κορµό (εικ. 29). Ο πρόξενοσ τησ Αυστρίασ
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Εικ. 28. Άποψη του Παρθενώνοσ από ∆. Στη δυτική όψη και στουσ κίονεσ του
οπισθονάου διακρίνονται τα ίχνη από τουσ κανονιοβολισµούσ των πολιορκιών τησ
Ακρόπολησ. Φωτ. Π. Μωραϊτησ, 1865, Φωτ. Αρχείο ΕΙΜ

Εικ. 29. Το χορηγικό µνηµείο του Λυσικράτουσ µε τα ερείπια τησ Μονήσ
των Καπουτσίνων γύρω του µετά την καταστροφή του 1821,
Άλµπουµ Peytier, 1833-1836

Γκρόπιοσ –από τα πλέον δραστήρια µέλη τησ Εταιρείασ–µαζί µε τον οµόλογό του τησ Γαλλίασ σπεύδουν
να το στερεώσουν συµπληρώνοντασ µε λίθουσ και µέλη
εκ περισυλλογήσ από άλλα µνηµεία τα ελλείποντα
τµήµατα, ενώ αποµακρύνουν, για την ασφάλεια του
µνηµείου, όσα ερείπια τησ µονήσ το ακουµπούν
(Blaquiere 1825, 154-155). Τον Νοέµβριο του 1824
η Προσωρινή ∆ιοίκηση εγκρίνει µε διάταγµα το φιλόδοξο πρόγραµµα τησ Φιλοµούσου Εταιρείασ, που
περιλαµβάνει την παραχώρηση του τζαµιού του Σταροπάζαρου (Φετιχιέ) για την εγκατάσταση Σχολείου
Αλληλοδιδακτικήσ, του τζαµιού τησ Κολώνασ για την
εγκατάσταση δηµόσιασ βιβλιοθήκησ, του τζαµιού του
Ροδακιού για Σχολείο Επιστηµών και του κήπου του
για βοτανικό κήπο, του ναού τησ Πολιάδοσ Αθηνάσ
(Ερέχθειο) για Μουσείο των Αρχαιοτήτων (Σουρµελή
1853, 93). Με βάση αυτά, η Εταιρεία απευθύνεται
στον Φρούραρχο τησ Ακρόπολησ Γκούρα ζητώντασ
την άµεση αποµάκρυνση τησ µπαρουταποθήκησ από
το Ερέχθειο, η οποία επαπειλεί µονίµωσ το µνηµείο,
προκειµένου να αρχίσει εκεί η περισυλλογή και φύλαξη των διάσπαρτων αρχαίων (Αθηναϊκόν Αρχείον,
324). Τον Ιανουάριο του 1826 οι έφοροι τησ Φιλοµούσου Εταιρείασ απευθύνονται στο Εκτελεστικόν
Σώµα τησ Προσωρινήσ ∆ιοίκησησ δηλώνοντασ την
πρόθεσή τουσ να επιµεληθούν και να συνδράµουν στη
συντήρηση των αρχαίων λειψάνων των ωραίων τεχνών.

Συγκεκριµένα µάλιστα, ενόψει τησ προγραµµατιζόµενησ πώλησησ εθνικών γαιών στην Αθήνα, ζητούν τη
σύσταση επιτροπήσ απαρτιζόµενησ από τοπικέσ αρχέσ, τον Φαβιέρο, τουσ εφόρουσ και τον γραµµατέα
τησ Φιλοµούσου Εταιρείασ, η οποία θα συνεργαστεί
µε την Επιτροπή Εκποιήσεωσ για τον έλεγχο των προσ
Εκποίηση κτηρίων, έτσι ώστε να εξαιρεθούν και στερεωθούν τα αξιόλογα καὶ ἀκόμη νὰ ῥίψῃ κάτω, ἄν εἶναι
ἀνάγκη, καὶ καμμίαν νεωτέραν σαθράν οἰκοδομήν, ἥτις
ἤθελεν εὑρεθῆ νὰ γειτνιάζῃ πάρα πολὺ τὸ ἀρχαῖον κτίριον, καὶ νὰ ἐπαπειλῇ τὸν κίνδυνον φθορᾶς ἀπὸ περιστατικόν πυρός (Σουρµελή 1853, 132). Κατά παρότρυνση

τησ Φιλοµούσου Εταιρείασ η Προσωρινή ∆ιοίκηση
εκδίδει, τον Φεβρουάριο του 1826, διάταγµα στο
οποίο κηρύσσει όλεσ τισ αρχαιότητεσ εθνικέσ, που
πρέπει να προστατευθούν. Αποφασίζεται επίσησ, πάλι
µετά από αναφορέσ τησ Φιλοµούσου Εταιρείασ, η
κατεδάφιση τεσσάρων καταστηµάτων στη Βιβλιοθήκη του Αδριανού, πού απέκρυβαν αρχαιότητεσ, οι
οποίεσ λόγω αυτήσ τησ χρήσησ µπορούσαν να καταστραφούν.
Την ίδια χρονιά συντάσσεται από τον Γάλλο αξιωµατικό J.F. Bessan, κατ’ εντολή του Γκούρα, που είναι
και έφοροσ τησ Φιλοµούσου Εταιρείασ, χάρτησ τησ
Αθήνασ, σε κλίµακα 1:4900, στον οποίο µαζί µε τα
νέα κτίσµατα σηµειώνονται και τα σωζόµενα αρχαία
µνηµεία τησ πόλησ (εικ. 2).
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ψει από την Αίγινα και τη Σαλαµίνα, ζούσαν ελεύθεροι, ἀδιαφοροῦντες ἄν ὁ βράχος τῆς Ἀκροπόλεως ἔμεινεν

Μοναδικό επίτευγµα αυτών των χρόνων είναι η ίδρυση και λειτουργία σχολείων στην Αθήνα, πάντα µε την
ευθύνη και φροντίδα τησ Φιλοµούσου Εταιρείασ και
τησ Κοινότητασ. Στισ 29 Φεβρουαρίου 1824 η Κοινότητα διακηρύσσει τη σύσταση, µε χρήµατα που
συνεισφέρουν εκτάκτωσ οι µονέσ Πεντέλησ, Πετράκη,
Βρανά και Καισαριανήσ, ∆ηµοσίου Σχολείου (γυµνασίου), εἰς τὸ ὁποῖον νὰ διδάσκωνται πρὸς τὸ παρὸν ἡ

για να διαπραγµατευθούν µε τουσ Τούρκουσ πληρεξούσιουσ τησ Υψηλήσ Πύλησ την εκκένωση των φρουρίων τησ Αθήνασ και του Ευρίπου, χωρίσ όµωσ αποτέλεσµα (Σουρµελή 1853, 286). Το 1831-32 οι Αθηναίοι υποδέχονται δυο νέουσ αρχιτέκτονεσ, τουσ Σ.
Κλεάνθη και E. Schaubert, που αποτυπώνουν τοπογραφικά την πόλη µέσα και έξω από το τείχοσ του Χασεκή.
Η αποτύπωση, σε κλίµακα
1:2000, είναι ένα έργο υψηλότατησ ακρίβειασ, απαραίτητο για τη σύνταξη πολεοδοµικού σχεδίου αλλά και
για τη διεξαγωγή τησ ανασκαφήσ για την αποκάλυψη των αρχαίων Αθηνών,
που οι δύο αρχιτέκτονεσ
οραµατίζονται: έφροντίσα-

εἰσέτι εἰς χεῖρας τῶν Τούρκων· ἡ δὲ Δημογεροντία διοίκει
τὰ κατ᾽αὐτήν ὡς νὰ ἦτον κράτος ἐλεύθερον, ἀψηφοῦσα
τὴν ἀδύνατον τουρκικὴν ἐξουσίαν (ό.π. 1853, 287). Οι

Ἑλληνική και Ἱταλική διάλεκτος. Διδάσκαλοι δὲ ἐκλέχθησαν οἱ ἐλλογιμώτατοι Κύριοι Ἰω. Εἰρηναῖος και Διονύσιος Σουρμελῆς, οἵτινες κάμνουσιν ἀρχἡν τῶν μαθημάτων τὴν ἐρχομένην δευτέραν εἰς τὸ Σχολεῖον τοῦ ἀειμνήστου Ντέκα (Σουρµελή 1853, 91-92). Προτρέπει

Εικ. 30. Επιστροφή των Αθηναίων στην ερειπωµένη πόλη τουσ,
P.von Hess, 1833, Συλλογέσ ΕΙΜ

δε τουσ Αθηναίουσ να στείλουν τα παιδιά τουσ. Μετά
έξι µήνεσ στουσ δύο δασκάλουσ προστίθεται και ο
φιλόλογοσ Γ. Γεννάδιοσ αναλαµβάνοντασ ωσ αρχιδιδάσκαλοσ στο Ελληνικό σχολείο, όπωσ ονοµάζεται το
τετρατάξιο γυµνάσιο, και ωσ επόπτησ των αλληλοδιδακτικών σχολείων (Αθηναϊκόν Αρχείον, 408-410).
Από τον Απρίλιο του 1824 λειτουργεί Σχολείο Αλληλοδιδακτικήσ για κορίτσια στον Παρθενώνα. Στον
απολογισµό τησ ενόσ έτουσ λειτουργίασ του προσ τουσ
εφόρουσ τησ Εταιρείασ (Σουρµελή 1853, 132-137) ο
διευθυντήσ του σχολείου Ν. Νικητόπουλοσ αναφέρει,
ότι στο σχολείο διδάσκονται, για τη συµπλήρωση του
αριθµού των µαθητών, και µικρά αγόρια. Τα µεγαλύτερα σπουδάζουν στο άλλο αλληλοδιδακτικό σχολείο,
των αρρένων Στο σχολείο του Παρθενώνα ήδη διδάσκονται 52 παρθένοι και άλλα τόσα µικρά παιδιά. Το

Από τουσ Τούρκουσ στουσ Έλληνεσ
Το φρούριο τησ Ακρόπολησ παρέµεινε υπό οθωµανική διοίκηση ακόµη και µετά τη σύναψη του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου, τον Φεβρουάριο 1830. Οι Αθηναίοι πάντωσ, που πλέον έχουν σχεδόν όλοι επιστρέ-

Εικ. 31. Η ερειπωµένη γειτονιά τησ Γοργοεπηκόου, Άλµπουµ Peytier, 1833-1836

Εικ. 32. Το τζαµί του Σταροπάζαρου (Φετιχιέ), Άµπουµ Peytier, 1833-1836

άλλο σχολείο, των αρρένων, έχει πάνω από 300 µαθητέσ. Τα µαθήµατα συνίστανται σε καλλιγραφία, ανάγνωση, γραµµατική, Αγία Γραφή, γεωµετρία και αριθµητική. Η λειτουργία των σχολείων διακόπτεται γρήγορα µε την επέλαση του Κιουταχή. Ὁ ζῆλος όμως τῶν
Ἀθηναίων περὶ τὴν παιδείαν ήταν μέγας καὶ πολὺς, όπως
σημειώνει και ο Σουρμελής, καθ᾽ ὅτι εἰς καμμίαν ἄλλην
Πόλιν τῆς Ελευθέρας Ἑλλάδος δυνάμενη νὰ ἔχῃ Σχολεῖα,
δὲν ἔβλεπες Σχολεῖον (Σουρµελή 1853, 137).
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Αθηναίοι όταν γυρίζουν βρίσκουν µια πόλη αφανισµένη από τον πόλεµο. Όλα σχεδόν τα σπίτια –ιδιαίτερα
εκείνα των συνοικιών τισ
υπώρειεσ τησ Ακρόπολησ–
είχαν καταστραφεί (εικ.
30), µόνο καµµιά εικοσιπενταριά είχαν γλυτώσει. Το
ίδιο και οι εκκλησίεσ: από
αυτέσ µόνον 28 µε 30 διατηρούνταν, αλλά χρειάζονταν επιδιόρθωση (εικ. 31).
Οµοίωσ και τα οθωµανικά
κτίσµατα: µόνο δύο τζαµιά
μεν νὰ σημειώσωμεν ἀκριείχαν σωθεί (χωρίσ όµωσ
βέστατα ὅλα τὰ ἀρχαῖα ἐρείΕικ. 33. Το Θησείο ωσ ∆ηµόσιο Κεντρικό Μουσείο του ελληνικού κράτουσ.
πια καὶ λείψανα, ακόμα καὶ
τουσ µιναρέδεσ), το ιεροδιΦωτ. F. Bonfils, 1870, Φωτ. Αρχείο ΕΙΜ
δασκαλείο και δύο λουτρά
ἁπλὰ θεμέλια, ἐκ τῶν ὁποίων
πλεῖστα ὅσα ἀνευρέθησαν
(εικ. 32). Ο ελαιώνασ είχε
κατὰ τὰ τελευταίως διαρρεύκαεί, οι κήποι, οι αµπελώνεσ, οι αγροί για πάντα εξασαντα ἔτη, νὰ ἐμφανίσωμεν
φανιστεί. Η πόλη όµωσ αµέδὲ σαφέστερα τὰ ὕψη καὶ βάσωσ ξαναπαίρνει ζωή και
θη, ἀφ᾽ ὅτι ἐγένετο εἰς παλαιοξανασυνδέεται µε τα νάµατέρους χάρτας... Η τοποτα τησ γνώσησ. Ιδρύονται
γραφική αυτή αποτύπωση
δύο νέα σχολεία, αρρένων
θα αποδειχθεί τελικά πολύτιµη για τισ πληροφορίεσ
και θηλέων, αυτή τη φορά
που παρέχει τόσο για την
από φιλανθρωπικέσ οργανώσεισ τησ Αµερικήσ, ανοίκατάσταση τησ Αθήνασ όσο
Εικ. 34. Επισκέπτεσ στον Παρθενώνα το 1835. Martinus Rorbye, Συλλογή
Αρχαιοτήτων, Εθνικό Μουσείο Κοπεγχάγησ
γει τυπογραφείο και αρχίκαι για τισ υφιστάµενεσ αρχαιότητεσ, στον αστικό ιστό
ζουν να τυπώνονται διδακτικά και εκκλησιαστικά βιβλία µεταφρασµένα από
αλλά και στον αδόµητο περίγυρό του, οι οποίεσ τα
τα αγγλικά. Οι ίδιοι οι κάτοικοι αρχίζουν σιγά σιγά
επόµενα χρόνια µε την ανάπτυξη τησ πόλησ σταδιακά
να ξανακτίζουν τα σπίτια τουσ και να καλλιεργούν
χάνονται (εικ. 25) (Κορρέσ 2010).
ξανά τη γη τουσ.
Την ίδια χρονιά (1832) ο Πιττάκησ, διορισµένοσ ΕπιΣτην ερειπωµένη πόλη οι Αθηναίοι υποδέχονται, τον
στάτησ των Αρχαιοτήτων από την Προσωρινή ∆ιοίΙανουάριο του 1831, τον Καποδίστρια και τουσ εκπροκηση και ∆ηµογέροντασ τησ Αθήνασ, αρχίζει συστησώπουσ των προστάτιδων δυνάµεων, που έρχονται
µατικά να περιέρχεται την πόλη αναζητώντασ και
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περισυλλέγοντασ τα διάσπαρτα αρχαία, ιδιαίτερα τισ
επιγραφέσ. Εἰς τὸ ἐρείπιον ὅλης τῆς πόλεως περιερχό-

Αθηνών. Την εννάτην πρωϊνήν ώραν ανέβηµεν, µάλλον
ανερριχήθηµεν µετά δυσκολίασ, την ανωφελή και γεµάτην
μενός τις τότε ἀπήντει πλεῖστα τεμάχια ἐπιγραφῶν καὶ
λίθουσ και ερείπια στενήν ατραπόν. Όταν εφθάσαµεν προ
παντός ἄλλου εἴδους λείψανα τῆς ἀρχαίας γλυπτικῆς και
τησ εισόδου, µασ προϋπάντησεν η εκ διακοσίων πεντήκοἀρχιτεκτονικῆς θα γράψει αργότερα. Οὐδὲ τὴν δύναμιν,
ντα περίπου ανδρών Τουρκική φρουρά, η οποία εφαίνετο
οὐδὲ τὰ μέσα εἷχον νὰ σώσω ταῦτα, ἀλλ᾽ οὐδὲ οἱ ἰδιοκτῆται
µάλλον σπείρα ληστών παρά τάγµα τακτικού στρατού. Τα
μοὶ ἐσυγχώρουν τοῦτο. Ἐζήτησα ἀπὸ τὴν τότε ἐν Ναυπλίῳ
ενδύµατά των ήταν πεπατηµένα εισ την πτέρναν· και όµωσ
διαμένουσαν Ἀρχήν νὰ μοὶ δοθῶσιν ἑκατὸν Φοίνικες
τα µακρά ισπανικά των όπλα ήσαν καθαρά και λάµποντα,
(νόμισμα), ὅπως διὰ τούτων μετακομίσω εἰς ἀσφαλέστερα
έφερον δε εισ την ζώνην αυτών πιστόλια και µαχαίρασ και
·
μέρη, ὅ,τι ἦν δυνατὸν, ἀλλὰ δὲν εἰσηκούσθην ὅθεν ἐνηχαντζάρια, ολόκληρον οπλοστάσιον. Σιωπηροί και σκυσχολήθην νὰ ἀντιγράψω πᾶν ὅ,τι
θρωποί διήλθον έµπροσθέν µασ
εὕρισκον, καὶ νὰ σημειώνω ὅ, τι
χωρίσ να δείξουν ενδιαφέρον τι και
ἦν ἄξιον σημειώσεως ἐπ᾽ έλπίδι
να µασ χαιρετήσουν, αν και εγώ
νὰ συναθροίσω ταῦτα ἐν ἁρμοδιέταξα το απόσπασµά µου να παδιωτέραις περιστάσεσιν· ἔπρατρουσιάση όπλα. Όταν εφθάσαµεν
τον δὲ ταῦτα αὐθορμήτως χάριν
επάνω, εύροµεν τον ειρηµένον φρούκαὶ ἀμισθὶ, ἀλλ᾽ ὅταν οἱ ιδιοραρχον Οσµάν Εφέντην, µε δύο
κτῆται ἐπανακάμψαντες εἰς τὰ
αξιωµατικούσ. Ο φρούραρχοσ αυἐρείπια αὐτῶν ὥρμησαν εἰς τὴν
τόσ παρέδωσε έγγραφον τησ κυβερἐπισκευὴν τούτων, ὅπως ἐκεῖ
νήσεώσ του προσ τον αντιπρόσωπεριθάλψωσι τὰς οἰκογενείας
πον τησ Ελληνικήσ, τον Βαυαρόν
αὐτῶν, τότε ἀπαιτεῖτο Ἡράκλειος
ταγµατάρχην Πάλλιγαν και άλλον
δύναμις, ἤ πλοῦτος τοῦ Ἀττικοῦ
όµοιον έλαβε από εκείνον. Έτσι
Ἡρὠδου ἵνα ἀναστείλῃ τὴν ὁρέγινε η παράδοσισ τησ Ακροπόλεωσ
μήν. Λυποῦμαι ὅτι δἑν ἠδυνήθην
και ανέκτησεν αυτήν η Ελλάσ, που
νὰ διατηρήσω, ἵνα δεικνύω, εἰς
διακόσια περίπου έτη είχε µείνει
ἅπαντας ὅλα τὰ τότε φαινόμενα,
υπό την Οθωµανικήν εξουσίαν,
ὅσα ἐδημοσίευσα, ἀλλ᾽ ἧν τοῦτο
και έλαβον κι εγώ την τιµήν ωσ
Εικ. 35. Το πρώτο εισιτήριο τησ Ακρόπολησ ωσ επισκέψιµου
αρχαιολογικού
χώρου,
1835,
Συλλογέσ
ΕΙΜ
ὑπεράνω τῆς δυνάμεώς μου. Τα
υπολοχαγόσ του Βαυαρικού βασιευρήματά του θα δημοσιεύσει,
λικού επικουρικού στρατού, να
μαζί με πολύτιμες λεπτομέρειες για τον τόπο εύρεσής
γίνω ο πρώτοσ τακτικόσ χριστιανόσ φρούραρχοσ του κεκροτους, τρία χρόνια αργότερα στο σύγγραμμά του Ancienne
πείου άστεωσ. Και συµπληρώνει: την άλλη µέρα πολύ
Athènes, παρέχοντας μοναδικές πληροφορίες στους μελεπρωί ήλθεν προσ συνάντησίν µου εισ την Ακρόπολιν Χίοσ
τητές της αρχαίας Αθήνας (Ματθαίου 2010, 53-54).
τισ ναυτικόσ µετά του υιού του, ονοµαζόµενοσ Καπετάν
∆ηµήτρησ, που το µικρόν του τρεχαντήριον ηγκυροβόλει
Το 1833 το κάστρο τησ Ακρόπολησ αποδίδεται, τελιεισ τον Πειραιά. Ο Χίοσ εκείνοσ έφερεν κοντόν και κυανήν
κά, στουσ Έλληνεσ. Η τελετή παράδοσησ-παραλαβήσ
σηµαίαν µε λευκάσ ζώνασ, έχουσαν εισ το µέσον σταυρόν.
από τουσ Τούρκουσ στουσ Έλληνεσ περιγράφεται
Ο υιόσ του που οµίλει πωσ την Ιταλικήν, µασ παρεκάλεγλαφυρά από τον Χριστόφορο Νέεζερ, τον Βαυαρό
σεν εξ ονόµατοσ του γηραιού του πατρόσ να υψώσωµεν επί
αξιωµατικό, επικεφαλήσ του αποσπάσµατοσ που πατου Παρθενώνοσ την Ελληνικήν σηµαίαν, εγώ δε προθύµωσ
ραλαµβάνει το φρούριο: Την 29/30 Απριλίου 1833,
εδέχθην. Με την βοήθειαν στρατιωτών τινών ο κοντόσ
µασ εδόθη η διαταγή να καταλάβωµεν την Ακρόπολιν των
εστήθη επί του Παρθενώνοσ, εκάλεσα δε τουσ ολίγουσ
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στην αυλή τησ Βαυαρίασ, επιβάλλει ένα πολεοδοµικό
σχέδιο προσαρµοσµένο στην αθηναϊκή πραγµατικότητα. Στο πλαίσιο αυτό η προστασία των αρχαίων
µνηµείων επιτυγχάνεται αποσπασµατικά, µε την πρόβλεψη διαµόρφωσησ στενών αδόµητων ζωνών στην
περίµετρο ορισµένων σαφώσ επιλεγµένων και καθορισµένων αρχαιοτήτων. Όσο για την Ακρόπολη, οι
ενέργειέσ του οδηγούν στην άµεση αποστρατιωτικοποίησή τησ (Βασιλικό ∆ιάταγµα τησ 18.8.1834) και
στη σύνταξη ενόσ προγράµµατοσ αναστήλωσησ και
ανάδειξησ των µνηµείων τησ, το οποίο θα αποτελέσει
τη βάση των επεµβάσεων στον βράχο καθόλο τον 19ο
αι. και σε ένα µεγάλο µέροσ του 20ου (ΜαλλούχουTufano 2008).

στρατιώτασ µου να παρελάσουν, παρουσίαζοντασ όπλα και
εχαιρέτησα και εγώ τον γηραιόν θαλασσοπόρον, που ανύψωσε την Ελληνικήν σηµαίαν φωνάζων µετά του υιού
του: Ζήτω η Ελλάσ, Ζήτω ο Βασιλεύσ! Επανελάβοµεν δε
την προσφώνησιν εγώ και οι στρατιώται µου. Χαρίεσα και
ελευθέρα εκυµάτιζε πλέον η Ελληνική σηµαία επάνω από
τα ερείπια του κεκροπείου άστεωσ, ανεγνωρισµένη υπό
όλησ τησ Ευρώπησ και υπ’ αυτών των Τούρκων (Νέεζερ
1963, 46-48).
Η Αθήνα πρωτεύουσα, η Ακρόπολη εθνικό µνηµείοέµβληµα του ελληνικού κράτουσ
Το 1833 είναι επίσησ η χρονιά κατά την οποία η
Αθήνα ανακηρύσσεται πρωτεύουσα του ελληνικού
κράτουσ, ένα γεγονόσ-τοµή στην ιστορία τησ πόλησ.
Για ένα χρόνο οι δύο πόλοι τησ Αθήνασ, η Ακρόπολη
και η κάτω πόλη, ακολουθούν παράλληλεσ πορείεσ.
Η Ακρόπολη θα εξακολουθήσει να χρησιµοποιείται
σαν φρούριο µε τη βαυαρική φρουρά να στρατωνίζεται στον Παρθενώνα και στα Προπύλαια, και τον
υπεύθυνο για το φρούριο αξιωµατικό να αρνείται
πεισµατικά να αποχωρήσει (Ross 1863, 81). Η κάτω
πόλη πάλι θα εµπλακεί στισ περιπέτειεσ του πολεοδοµικού τησ σχεδιασµού, στη γνωστή αναταραχή τησ
εφαρµογήσ του σχεδίου των Κλεάνθη και Schaubert,
µιασ πολεοδοµικήσ πρότασησ εµπνευσµένησ, σύγχρονησ, ευρωπαϊκήσ και κοσµοπολίτικησ, ασύµβατησ όµωσ
µε τισ εδραιωµένεσ, επαρχιώτικεσ, ανατολίτικεσ, ντόπιεσ νοοτροπίεσ, οικονοµικέσ δυνατότητεσ και συµφέροντα (Καρύδησ 2015, 244-248). Μαζί µε τη µαταίωση του σχεδίου καταρρέει και το όραµα των δύο αρχιτεκτόνων για τη δηµιουργία ενόσ µεγάλου και ενιαίου
αρχαιολογικού πάρκου, σε συνέχεια τησ βόρειασ πλαγιάσ του λόφου τησ Ακρόπολησ, µε όλα τα κατάλοιπα
των αρχαίων Αθηνών στο φωσ, ενόσ µουσείου, όπωσ
σηµειώνουν, τῆς ἀρχαίας ἀρχιτεκτονικῆς ποὺ δεὺτερο δεν
θἄχῃ νὰ ἐπιδείξῃ ὁ κόσμος (Μπίρη 2017, 153). Και τα
δύο αδιέξοδα επιλύονται µε την έλευση του Leo von
Klenze στην Αθήνα, το καλοκαίρι του 1834.

Το 1835 είναι µια χρονιά-ορόσηµο για τη διαχείριση
τησ αρχαιολογικήσ κληρονοµιάσ τησ χώρασ. Το «Θησείο», µετά από κατάλληλη επισκευή και µετασκευή,
από τον ᾽Επί τῶν ᾽Αρχαιοτήτων Ἔφορο L. Ross και τον
Schaubert (Μαλλούχου-Tufano 2016, 196), καθίσταται
το ∆ηµόσιο Κεντρικό Μουσείο του νεοσύστατου ελληνικού κράτουσ (εικ. 33), ενώ η Ακρόπολη, µετά την
αποµάκρυνση τησ βαυαρικήσ φρουράσ τον Απρίλιο,
αρχίζει να λειτουργεί επίσηµα ωσ ο πρώτοσ επισκέψιµοσ αρχαιολογικόσ του χώροσ (εικ. 34). ∆ώδεκα απόµαχοι, από το σώµα τησ Μονεµβασίασ, τοποθετούνται
ωσ φύλακεσ στον χώρο, ένα µικρό φυλάκιο κατασκευάζεται στην είσοδό του, ενώ εκδίδεται και εισιτήριο (εικ.
35) (Ross 1863, 80-81). Η Ακρόπολη έχει πλέον επίσηµα αναχθεί στο κατεξοχήν εθνικό, αρχαιολογικό
µνηµείο. Θα ακολουθήσει σειρά επεµβάσεων που θα
τησ προσδώσουν την εµβληµατική τησ όψη, σηµείο
αναγνώρισησ τησ σύγχρονησ Ελλάδασ στον σύγχρονο
κόσµο. Αλλά αυτά είναι µια άλλη ιστορία.
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Ο Klenze, µε την αύρα τησ αρχιτεκτονικήσ αυθεντίασ
που τον περιβάλλει και την αδιαµφισβήτητη επιρρροή
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