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Αντί χαιρετσµού... Ένασ αληθινόσ, ιστορικόσ περίπατοσ (σελ. 1)

µησε· οι οφθαλµοί του εβουτούσαν εισ τα νερά των
Σπετσών, εισ την Νικαριά, εισ την Κω. Ο Ανδρέασ
Ζαΐµησ επήρε ίσια το δρόµο του Παρθενώνοσ, ήµουν
πλευρά του. Μισό αχνάρι τον προσπέρναα, όταν καλοσιµώσαµε, στρέφοµαι να του είπω... Τί είδα; Το πρόσωπό του ακτινοβολούσε από ωραιότητα και νεότητα,
επειδή ο ενθουσιασµόσ τησ τέχνησ αναγεννάει τον
άνθρωπο, τρεµάµενα ήτον τα χείλη του, φωσ ο οφθαλµόσ του· θαυµάζοντασ τον άνδρα δεν του εµίλησα,
αφίνοντάσ τον εισ την σιγή τησ µελέτησ του.
35. Επιστρέψαµεν εισ την πόλιν, επέρασαν ηµέρεσ,
και µία νύχταν είχαµε µείνει οι δύο, τον ερώτησα -Κυρ
Ανδρέα, πώσ σου εφάνη η Ακρόπολισ, σαν και µου
Να τι τον ακούµε να βλέπει:
εφάνη πωσ σου άρεσε πολύ -∆εν πρόβλεπα ποτέ,
34. [...] Εισ τα 1836, ήµουν
µου λέγει, πωσ θα µου υπεεισ τασ Αθήνασ, ο µακαρίράρεσε τόσο! Λησµόνησα
τησ Ανδρέασ Ζαΐµησ µε
είχεν πάρει εισ συµπάθειτον εαυτό µου, πατώντασ
εκείνα τα χώµατα! Είδα
αν και εσύχναζα την εσπετον Παρθενώνα, τα µάρρινήν του συναναστροφή.
µαρά του καταγήσ, τον
Μίαν ηµέρα ο Ζαΐµησ, ο
Γεώργιοσ Κουντουριώτησ,
έστησα ωσ ήτον εισ τεσ
λαµπρέσ του ηµέρεσ, ζωο γερο Χατζή Μέξησ και ο
ντάνευσαν τα αγάλµατα,
Αντώνιοσ Κριεζήσ εσυµκινούνταν οι ζωγραφιέσ,
φώνησαν να ανέβουν εισ
οµιλούσαν οι άνθρωποι,
την Ακρόπολη, να ιδούν
έφεγγε το πρόσωπο τησ
την Ακρόπολη και τα αρΣυζήτηση στον Παρθενώνα, Martinus Rorbye, 1844.
Αθηνάσ καταµεσήσ του
χαία τησ. Ήλθε η ώρα να
Εθνική Πινακοθήκη ∆ανίασ
ναού εισ την εντέλειαν τησ
κινήσουν, πέµπτοσ άνισοσ
τέχνησ και του κάλλουσ ... ενθυµήθηκα τα Παναθήναια
πολύ συνοδοιπόροσ µε τέτοια θαυµαστή τετρανδρία
εισ την λάµψη του καλοκαιριού... ο νουσ µου έγινε µία
έτυχα και εγώ. Ανεβήκαµε την Ακρόπολη, επεράσαµε
Παναθηναϊκή εορτή· άν άνθρωποσ εγεύθη ποτέ ηδονή
τα Προπύλαια – να σασ ειπώ τι έκαµε ο καθένασ τησ
άδολη από λύπη, την εδοκίµασα και εγώ τότε [...]
συνοδείασ, αφού περάσαµε ολίγο τα Προπύλαια. Ο
Χατζή Μέξησ ερώτησε έναν απόµαχο πού εσκοτώθη
Από το Έγραψαν για την Ακρόπολη, 1850-1950, Έκδοο Γκούρασ, προπορεύθη ο απόµαχοσ, και ανέβαινε ο
ση τησ Ένωσησ Φίλων Ακροπόλεωσ, Αθήνα 2002.
γέροσ τουσ σωρούσ των λιθαριών να φθάσει εισ τον
τόπο του φόνου του ανδρείου πολεµιστού. Ο ΓεώργιΓια την αντιγραφή
οσ Κουντουριώτησ άκουε, αλλά µε δυσαρέσκειάν του,
ωσ µου εφάνη, έναν που του εκατηγορούσε τον µακαρίτην Κυβερνήτη ωσ εχθρόν των αρχαιοτήτων. Ο
Γεώργοσ Κριµπάσ
Κριεζήσ ανέβη εισ το υψηλότερον µέροσ τησ ΑκροπόΠρόεδροσ τησ ΕΦΑ, Οµότιµοσ Καθηγητήσ
λεωσ, και αγνάντευε το στοιχείον, που τόσο τον ετίτου Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γεώργοσ Κριµπάσ, Πρόεδροσ τησ ΕΦΑ, Οµότιµοσ Καθηγητήσ
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέρα από τον ∆ιαφωτισµό (σελ. 2)
Πασχάλησ Κιτροµηλίδησ, Οµότιµοσ Καθηγητήσ ΕΚΠΑ – Ακαδηµαϊκόσ

Οι Αρχαίοι Έλληνεσ και οι θαυµαστέσ τουσ τον 19ο αιώνα (σελ. 6)
Θάνοσ Μ. Βερέµησ, Οµότιµοσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Ιστορίασ του ΕΚΠΑ, Μέλοσ του ∆Σ τησ ΕΦΑ

Οι πολιορκίεσ τησ Ακρόπολησ κατά τη διάρκεια τησ Επανάστασησ του 1821 (σελ. 10)
Παναγιώτησ ∆. Μιχαηλάρησ, Οµότιµοσ ∆ιευθυντήσ Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

Η Αθήνα και η Ακρόπολη στη δίνη τησ Επανάστασησ του ’21 (σελ. 19)
Φανή Μαλλούχου-Tufano, Καθηγήτρια Ιστορίασ και Θεωρίασ Αποκατάστασησ Μνηµείων, Αντιπρόεδροσ τησ ΕΦΑ

Η δραστηριότητα των «Φίλων» (σελ. 38)

Νέα τησ ΕΦΑ (σελ. 40)

Οι «Φίλοι» που έφυγαν
Μανώλησ Νειάδασ (σελ. 41)
John James Coulton (σελ. 44)
Καλλιόπη Λαζαρίδη (σελ. 46)
Καίτη Κυριακοπούλου (σελ. 47)
Γιάννησ Σ. Κωστόπουλοσ (σελ. 48)

Ε

ίθισται ο εκάστοτε πρόεδροσ τησ ΕΦΑ να καλωσορίζει τα Μέλη και να ευχαριστεί τουσ συγγραφείσ των κειµένων, που φιλοξενεί το «Ανθέµιον».
Φέτοσ, µε σεβασµό και ευγνωµοσύνη, το βήµα αυτό
ανήκει στον εµβληµατικό δικαστή, που ο ίδιοσ ο Αρχηγόσ του Επαναστατικού Αγώνα Θεόδωροσ Κολοκοτρώνησ διάλεξε κι εµπιστεύθηκε τη ζωή του και την
τιµή του. Σε κείνο το αξέχαστο δειλινό, όπωσ το είχε
πιά για πάντα κατακτήσει η Ελευθερία των Ελλήνων,
µασ καλωσορίζει και µασ οδηγεί ο ίδιοσ ο Γεώργιοσ
Τερτσέτησ, σε µία επίσκεψη στην Ακρόπολη.
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Πασχάλης Κιτρομηλίδης
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ – Ακαδημαϊκός

µόρφωση, στην πολιτική πείρα και στη γνώση των
διεθνών θεµάτων. Σε δύο επιµέρουσ όψεισ τησ επαναστατικήσ πράξησ η συµβολή τουσ υπήρξε αποφασιστική: διατύπωσαν τισ ιδεολογικέσ επιδιώξεισ του αγώνα
τησ ανεξαρτησίασ µε τουσ όρουσ του δικού τουσ πολιτικού φιλελευθερισµού και κατάφεραν να διαµορφώσουν τουσ θεσµούσ τησ νέασ πολιτείασ σύµφωνα µε τα
δυτικά πρότυπα οργάνωσησ του κράτουσ, παρά την
εναντίωση παγιωµένων συµφερόντων και ισχυρών
οµάδων, που ήθελαν να διατηρήσουν την παραδοσιακή φυσιογνωµία τησ ελληνικήσ κοινωνίασ και απλώσ
να αντικαταστήσουν τουσ Οθωµανούσ στην άσκηση τησ εξουσίασ.

του αγώνα τησ ελληνικήσ ανεξαρτησίασ,
Η έκρηξη
την άνοιξη του 1821, αποτέλεσε πρόσκληση

για τη διανόηση του ∆ιαφωτισµού να περάσει από τη
θεωρία στην πράξη. Οι διανοούµενοι του ∆ιαφωτισµού
δεν είχαν αρχίσει οι ίδιοι την Επανάσταση, αν και
πολλοί από αυτούσ, µε τη συµµετοχή τουσ στη Φιλική
Εταιρεία και κατά κύριο λόγο µε τη σταυροφορία τουσ
για πολιτισµική και κοινωνική αλλαγή, είχαν συµβάλλει στη δηµιουργία του κλίµατοσ τησ επαναστατικήσ
αναµονήσ, το οποίο προετοίµασε το ξέσπασµά τησ.
Πράγµατι, πολλοί από τουσ διακεκριµένουσ ζώντεσ
εκπροσώπουσ του ελληνικού ∆ιαφωτισµού έσπευσαν στα ελληνικά
εδάφη, όπου διεξαγόταν η ένοπλη
Η ανάλυση αυτών των περίπλοαναµέτρηση, για να προσφέρουν
κων πολιτικών και κοινωνικών ανατισ υπηρεσίεσ τουσ στον υπέρ πάµετρήσεων βρίσκεται εκτόσ των
ντων αγώνα του γένουσ. Άλλοι,
ορίων αυτήσ τησ µελέτησ. Ωστόόπωσ ο Κοραήσ και ο Ψαλίδασ,
προσπάθησαν να συµβάλουν από
σο, η διατύπωση των αιτηµάτων
του πολιτικού φιλελευθερισµού
µακριά µε πολιτικέσ παραινέσεισ
κατά τη διάρκεια τησ Ελληνικήσ
και ενεργό συµµετοχή στισ προΕπανάστασησ θα ’πρεπε να απασπάθειεσ του ευρωπαϊκού φιλελσχολήσει σύντοµα την προσοχή
ληνισµού. Ιδιαίτερα αξιοσηµείωµασ, ωσ η αρµόζουσα κατάληξη
τοσ υπήρξε ο ενθουσιασµόσ των
τησ προσπάθειασ να ανασυντεθεί
Ελλήνων σπουδαστών στα ευρωη υποδοχή και η δυσχερήσ πορεία
παϊκά πανεπιστήµια, καθώσ και
του ∆ιαφωτισµού στην ελληνική
εκείνοσ των νεότερων διανοούµεσκέψη. Οι πιο αντιπροσωπευτινων τησ διασποράσ, που έσπευκέσ πηγέσ, στισ οποίεσ θα µποσαν στην Ελλάδα για να πολεµήΤο Προσωρινόν Πολίτευµα τησ Ελλάδοσ,
που
εγκρίθηκε
από
την
Πρώτη
Εθνική
Συνέλευση
ρούσε να ιχνηλατηθεί η αρχική
σουν και να συµβάλουν στη δηµιστην Επίδαυρο, το 1822
προγραµµατική διατύπωση και η
ουργία ενόσ σύγχρονου κράτουσ
σταδιακή υποχώρηση των φιλελεύθερων πολιτειακών
στισ απελευθερωµένεσ περιοχέσ.
αιτηµάτων, είναι τα συνταγµατικά σχέδια που ψηφίστηκαν από τισ πέντε εθνοσυνελεύσεισ κατά την επαΗ επανάσταση ήταν σε µεγάλο βαθµό µια αγροτική
ναστατική δεκαετία, οπότε καταβάλλεται η προσπάεξέγερση, που διενεργήθηκε µέσα σε έντονεσ κοινωνικέσ συγκρούσεισ, µε κορυφώσεισ τουσ δύο εµφύλιουσ
θεια να τεθούν τα θεµέλια του ελεύθερου ελληνικού
πολέµουσ στα 1823-1824. Σ’ αυτό το πλαίσιο οι δυτικράτουσ (1822-1832). Το Προσωρινόν Πολίτευµα τησ
κόφρονεσ διανοούµενοι αποτελούσαν µικρή µειοψηφία
Ελλάδοσ, εγκεκριµένο από την Πρώτη Εθνική Συνέκαι, εξαιτίασ των ιδεών τουσ, µειοψηφία όχι ιδιαίτερα
λευση στην Επίδαυρο, την 1η Ιανουαρίου 1822, και
η Ελληνική ∆ιακήρυξη τησ Ανεξαρτησίασ, που το συνόδηµοφιλή. Η παρουσία τουσ, ωστόσο, έγινε έντονα
δευε, απηχούσαν τα αιτήµατα του ∆ιαφωτισµού για
αισθητή στισ πολιτικέσ ζυµώσεισ τησ Ελληνικήσ Επανάστασησ, εξαιτίασ τησ υπεροχήσ που διέθεταν στη
φιλελεύθερουσ πολιτικούσ θεσµούσ και δηµοκρατικό
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σύστηµα διακυβέρνησησ. Ωσ συνταγµατικό πρόγραµµα, το κείµενο αυτό προκάλεσε το ενδιαφέρον µεγάλων
σύγχρονων πολιτικών στοχαστών, τόσο στουσ κύκλουσ
τησ ελληνικήσ όσο και στουσ ευρύτερουσ κύκλουσ τησ
ευρωπαϊκήσ φιλελεύθερησ διανόησησ. Η δηµοσίευσή
του αποτέλεσε το έναυσµα κριτικού σχολιασµού των
θεµελιωδών διατάξεων του υπό σύνταξη ελληνικού
πολιτεύµατοσ από τον Αδαµάντιο Κοραή και τον
Jeremy Bentham, οι παρατηρήσεισ των οποίων στόχευαν στην ενίσχυση του φιλελεύθερου χαρακτήρα
του καθεστώτοσ, µε τη διασφάλιση του πλήρουσ ελέγ-

εγκατέλειψε το αίτηµα των φιλελεύθερων θεσµών.
Μολονότι επαναβεβαιώθηκαν οι αρχέσ του συνταγµατισµού, το πολιτειακό πλαίσιο διαµορφώθηκε έτσι,
ώστε να καθιερώνει το προσωποπαγέσ καθεστώσ του
Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίοσ είχε εκλεγεί πρώτοσ
Κυβερνήτησ τησ ελεύθερησ Ελλάδασ. Η δηµοκρατική
χροιά των προγενέστερων συνταγµάτων απαλειφόταν
και στη θέση τησ έµπαινε η πίστη στη φιλανθρωπία
ενόσ ισχυρού ανώτατου εκτελεστικού οργάνου. Επιπλέον, για να δοθεί στον Καποδίστρια η δυνατότητα
να ασκήσει απρόσκοπτα τα δύσκολα καθήκοντά του,

Η ορκωµοσία των πληρεξουσίων στην Εθνική Συνέλευση τησ Επιδαύρου, του 1822, Ludwig Michael von Schwanthaler, 1836.
Τοιχογραφία στον ανατολικό τοίχο τησ αίθουσασ «Ελευθέριοσ Βενιζέλοσ» στη Βουλή των Ελλήνων

χου τησ νοµοθετικήσ εξουσίασ πάνω στα εκτελεστικά
όργανα. Οι ίδιεσ αρχέσ επαναλαµβάνονταν στισ αποφάσεισ και στον συνταγµατικό χάρτη, που ψήφισε η
∆εύτερη Εθνική Συνέλευση στο Άστροσ, στα µέσα
Απριλίου 1823. Στα 1827 όµωσ, όταν η Τρίτη Εθνική
Συνέλευση συνήλθε στην Τροιζήνα, το εσωτερικό
πολιτικό κλίµα και οι διεθνείσ πιέσεισ τησ εποχήσ τησ
Παλινόρθωσησ συνέτειναν, ώστε η θεσµική έκφραση
των ελληνικών πολιτικών επιδιώξεων να µεταβληθεί
σηµαντικά. Το Πολιτικόν Σύνταγµα τησ Ελλάδοσ, το
οποίο ψηφίστηκε τον Μάιο του 1827, στην ουσία

το σύνταγµα ανεστάλη προσωρινά και στον Κυβερνήτη δόθηκαν δικτατορικέσ εξουσίεσ.
Η Τέταρτη Εθνική Συνέλευση, η οποία συνήλθε στο
Άργοσ, τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1829, δεν θέσπισε
νέα συνταγµατικά µέτρα, αλλά περιορίστηκε στην
ψήφιση ορισµένων αποφάσεων που επικύρωναν τισ
ενέργειεσ του Κυβερνήτη Καποδίστρια. Επιπλέον του
χορήγησε πλήρη εξουσία να χειριστεί όλα τα κρίσιµα
εθνικά ζητήµατα, που βάραιναν πιεστικά πάνω στο
νέο κράτοσ. ∆ίνοντασ στον αρχηγό του κράτουσ απε-
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τελέσ στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. Με τη µετατροπή τησ ελλαδικήσ εκκλησία σε κρατική υπηρεσία,
κατά το πρότυπο των προτεσταντικών κρατών τησ
Ευρώπησ, η Ελλάδα υιοθετούσε την ταυτότητα του
κοσµικού κράτουσ, εγκαταλείποντασ τισ παραδόσεισ
που η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε κληρονοµήσει από το
Βυζάντιο. Υπήρχε µία όψη του προτύπου τησ οικοδόµησησ του νεότερου κράτουσ, όµωσ, όπου οι δυτικόφρονεσ Έλληνεσ απέτυχαν να ολοκληρώσουν το έργο
τουσ: η όψη αυτή αφορούσε τη δηµιουργία τακτικού
στρατού. Αυτό απαιτούσε τη διάλυση των πρωτόγονων
ένοπλων οµάδων και των προσωπικών στρατών των οπλαρχηγών,
που πολέµησαν στον αγώνα κατά
των Οθωµανών αλλά και µεταξύ
τουσ, και την επιβολή στρατιωτικήσ πειθαρχίασ στο πλαίσιο ενόσ
ενιαίου τακτικού στρατού, υπό τον
έλεγχο τησ κεντρικήσ εξουσίασ.
Αφού οι δυτικόφρονεσ δεν είχαν
δικό τουσ στρατό για να επιβάλουν
τη θέλησή τουσ, άφησαν αυτό το
έργο στον Καποδίστρια και στη
βαυαρική δυναστεία που τον διαδέχτηκε.

ριόριστη εξουσία σε όλα τα σηµαντικά εθνικά ζητήµατα, η Εθνική Συνέλευση στην ουσία κατάργησε τον
δικό τησ λόγο ύπαρξησ. Έτσι άνοιξε τον δρόµο για
την τελική εγκαθίδρυση µοναρχικήσ διακυβέρνησησ.
Αυτό έγινε µε το νέο Πολιτικόν Σύνταγµα τησ Ελλάδοσ,
που ψήφισε η Πέµπτη Εθνική Συνέλευση, η οποία
συνήλθε στο Άργοσ και στο Ναύπλιο, από τον ∆εκέµβριο του 1831 έωσ τον Μάρτιο του 1832. Ο νέοσ
καταστατικόσ χάρτησ εγκαθίδρυε µοναρχικό πολίτευµα κατά το πρότυπο τησ Γαλλικήσ Παλινόρθωσησ.
Έτσι, µέσα σε µια δεκαετία, η αρχική πολιτική επιδίωξη του ∆ιαφωτισµού για φιλελεύθερη πολιτεία εγκαταλείφθηκε. Ο
καταστατικόσ χάρτησ του 1832
θέσπιζε την ύπαρξη έµµεσα εκλεγµένησ κάτω βουλήσ, οι αποφάσεισ
τησ οποίασ όµωσ εξουδετερώνονταν σε µεγάλο βαθµό από τα προνόµια τησ γερουσίασ, τα µέλη τησ
οποίασ διόριζε ο µονάρχησ. Το
στέµµα ήταν κληρονοµικό, ο βασιλέασ ήταν ανεύθυνοσ και απολάµβανε πολλών προνοµίων, συµπεριλαµβανοµένησ τησ επιλογήσ και
του διορισµού του υπουργικού συµβουλίου.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΜΟ

τισ υπάρχουσεσ ιεραρχίεσ στο νέο κράτοσ, εκδηλώνονταν στα κοινωνικά ρήγµατα και στισ πολιτικέσ διαµάχεσ τησ επαναστατικήσ δεκαετίασ. Αυτοί οι αρχέγονοι πόθοι και προσδοκίεσ, η κατ’ επανάληψη αναζωπύρωση του προφητικού χιλιασµού, και οι συγκλονιστικέσ πράξεισ ατοµικού ηρωισµού και θυσίασ, που
υπαγορεύονταν από τουσ παραδοσιακούσ κώδικεσ
τιµήσ τησ µεσογειακήσ κοινωνίασ, καθόρισαν το κοινωνικό κλίµα τησ Ελληνικήσ Επανάστασησ, χωρίσ όµωσ
να µπορούν να θεωρηθούν και ωσ αποκλειστική ιδεολογική τησ έκφραση. Στο µέτρο που είναι δυνατό να
γίνει αναφορά σε µια συναρθρωµένη ιδεολογία του αγώνα τησ Ελληνικήσ Ανεξαρτησίασ, αυτή θα
πρέπει να αναζητηθεί στισ ιδέεσ
και τισ αξίεσ, που εκφράζονταν
στην πολιτική φιλολογία και στον
τύπο τησ επαναστατικήσ δεκαετίασ.

ιδιοτελείσ κοινωνικέσ οµάδεσ, που παρενέβαλλαν προσκόµµατα στην εδραίωση του πολιτικού φιλελευθερισµού. Αυτό το πολιτικό αίτηµα αναδύεται από τον
τελευταίο διάλογο, όπου διαπιστώνεται ότι ο τύποσ
είναι «ακόµη εισ τα δεσµά» στην απελευθερωµένη
Ελλάδα και καλούνται οι πατριώτεσ να υπεραµυνθούν
των δικαιωµάτων όλων των συµπολιτών τουσ.

Πέρα από τισ συνταγµατικέσ προσδοκίεσ και τισ προσπάθειεσ για
Αν όµωσ δεν κατάφεραν να επιΤο
Πολιτικόν
Σύνταγµα
τησ
Ελλάδοσ,
οικοδόµηση του κράτουσ κατά το
τύχουν τη φιλελεύθερη πολιτεία,
το οποίο ψηφίστηκε τον Μάιο του 1827
δυτικό πρότυπο, οι φιλελεύθερεσ
που αποτελούσε το όραµα του
επιδιώξεισ, που διαµόρφωναν εν µέρει το πολιτικό
∆ιαφωτισµού, οι δυτικόφρονεσ πέτυχαν να διαµορφώκλίµα στην επαναστατική Ελλάδα, εκφράζονταν εύσουν τουσ διοικητικούσ θεσµούσ του νέου κράτουσ µε
γλωττα σε µία πληµµύρα πολιτικών φυλλαδίων και
βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το επίµοχθο έργο τησ
εντύπων. Η φιλολογία αυτή αποτελούσε οργανικό
οικοδόµησησ του κράτουσ απέδωσε στο τέλοσ του
τµήµα τησ πνευµατικήσ παράδοσησ του ∆ιαφωτισµού
αγώνα τησ ανεξαρτησίασ µία θεσµικά σύγχρονη πολικαι αντιπροσώπευε την ιδεολογική κληρονοµιά του
τεία, εφοδιασµένη µε τουσ νοµικούσ, γραφειοκρατικούσ
στουσ πολιτικούσ αγώνεσ τησ Ελληνικήσ Επανάστασησ.
και δικαστικούσ µηχανισµούσ, που διέκριναν τα ευρωΟι πρωτόγνωρεσ ελπίδεσ των αγροτών, που βασικό
παϊκά πολιτικά συστήµατα. Επιπλέον, το νέο κράτοσ
κίνητρο είχαν την οικειοποίηση των κτηµάτων των
µετέβαλε την Ορθόδοξη Εκκλησία σε διοικητικό του
Τούρκων γαιοκτηµόνων, και η παραδοσιακή τοποθέόργανο, διακόπτοντασ κάθε δεσµό διοικητικήσ εξάρτηση των διαφόρων εξουσιαστικών οµάδων, που ήθετησησ τησ ιεραρχίασ του βασιλείου από το Πατριαρλαν να ενισχύσουν τη δύναµή τουσ και να διατηρήσουν
χείο Κωνσταντινουπόλεωσ, το οποίο παρέµενε υπο-

Συνειδητοποιώντασ τελικά ότι ο Καποδίστριασ δεν
σκόπευε να δηµιουργήσει το πολιτειακό σύστηµα, το
οποίο οραµατιζόταν ο ∆ιαφωτισµόσ, ο γέροντασ Κοραήσ ρίχτηκε µε ασυνήθιστη για
την ηλικία του ενεργητικότητα
στον τελευταίο αγώνα τησ ζωήσ
του. Έτσι άρχισε την αντικαποδιστριακή του εκστρατεία, συντάσσοντασ µια σειρά πολιτικών
διαλόγων, οι οποίοι υποδείκνυαν
στουσ Έλληνεσ πώσ να αποφύγουν µια νέα υποδούλωση σε «Χριστιανούσ Τουρκίζοντασ». Σε όλη
Η πολιτική φιλοσοφία που πρόβαλλε από τισ λόγιεσ έντυπεσ πητη διάρκεια του αγώνα η ηθική
γέσ ήταν ο δηµοκρατικόσ εθνικιφυσιογνωµία τησ ελληνικήσ ποσµόσ του ∆ιαφωτισµού, του οποίου
λιτικήσ καθοριζόταν από µία παο Κοραήσ υπήρξε ο πιο εύγλωττοσ
νταχού παρούσα και γεµάτη πάκήρυκασ. Τα ονόµατα και οι ιδέεσ
θοσ επίκληση τησ αυταπάρνησησ
του Rousseau, του Mably και του
και του πατριωτισµού, ο οποίοσ
Mirabeau παρέµειναν σταθερά
αναµενόταν να µεταβάλει τουσ
Ο
Ρήγασ
Βελεστινλήσ
και
ο
Αδαµάντιοσ
Κοραήσ
αποτυπωµένα στισ πολιτικέσ συαπλούσ θνητούσ σε ήρωεσ. Η ηθιυποβαστάζουν την Ελλάδα. Θεόφιλοσ Χατζηµιχαήλ,
νειδήσεισ. Ο νόµοσ των εθνών του
κή αυτή αντίληψη αντιπροσώ19οσ αι., Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονησ Τέχνησ
Vattel πρόσφερε το εννοιολογικό
πευε την άνθηση τησ φιλοσοφίασ
πλαίσιο για την κατανόηση τησ νέασ πολιτικήσ υπότησ πολιτικήσ αρετήσ που είχε κληροδοτήσει ο ∆ιαστασησ των εµπόλεµων Ελλήνων, ενώ η φιλοσοφία
φωτισµόσ.
του φυσικού δικαίου και των φυσικών αρχών τησ ηθικήσ του Volney, τησ οποίασ αφετηρία ήταν το αξίωµα
ότι η ισότητα και η δικαιοσύνη ταυτίζονταν, κυκλοφορούσε στα ελληνικά ωσ προσφορά του εθνικού
τυπογραφείου. Μέσα στισ κοινωνικέσ διαµάχεσ τησ
Επανάστασησ, η µακρινή ηχώ τησ κριτικήσ τησ Ελλη* Το κείµενο αυτό είναι απόσπασµα του βιβλίου του Πασχάνικήσ Νοµαρχίασ αντηχούσε στισ σελίδεσ µιασ συλλογήσ
λη Κιτροµηλίδη, Νεοελληνικόσ ∆ιαφωτισµόσ, οι πολιτικέσ
διαλόγων, που µάχονταν µε οξύτητα τουσ «Κοτζαβάκαι κοινωνικέσ ιδέεσ, εκδ. Μορφωτικού Ιδρύµατοσ Εθνισασ», τουσ Φαναριώτεσ «Βλαχοδούκεσ» και άλλεσ
κήσ Τράπεζασ, Αθήνα 2009, σελ. 466-472.

4

5

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

Θάνοσ Μ. Βερέµησ
Οµότιµοσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Ιστορίασ του ΕΚΠΑ, Μέλοσ του ∆Σ τησ ΕΦΑ

των κατοίκων τησ ελληνικήσ Χερσονήσου
Η σχέση
του 1821 µε την αρχαιότητα αποτέλεσε υπό-

ρωταί τησ Ελλάδοσ υπήρξαν ουχί σοφοί ανατραφέντεσ
παρά την εστία τησ κλασικήσ αρχαιότητοσ, αλλ’ άνδρεσ
εξ ακοήσ µόνον την αρχαιότητα γνωρίσαντεσ...». Αρκούσε όµωσ κατ’ αυτόν η «εξ ακοήσ» γνωριµία για να
οδηγηθούν σε έργα φιλοπατρίασ.

Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να επισηµάνουµε και τον
τουρκικό θαυµασµό για την αρχαιότητα. Όταν ο Ρεσίτ
Πασάσ, γνωστόσ ωσ Κιουταχήσ, κατέλαβε το Μεσολόγγι, κινήθηκε σε πολιορκία τησ Ακρόπολησ, όπου
βρίσκονταν κλεισµένοι Έλληνεσ αγωνιστέσ. Σε αναφορά του προσ την Μεγάλη Πύλη, η οποία έπεσε στα χέρια των
Ελλήνων, έγραφε τα εξήσ εντυπωσιακά: «Το φρούριον τησ Αθήνασ,
είναι παλαιόθεν οικοδοµηµένον
εισ πέτραν υψηλήν και δύσβατον·
ούτε υπόνοµον επιδέχεται ούτε
εισ έφοδον έρχεται· (...) και προπάντων το φρούριον τούτο, επειδή είναι τόποσ παλαιότατοσ και
παλαιόθεν εκβήκαν εξ αυτού πολλοί µεγάλοι φιλόσοφοι και (επειδή) το οποίο έχει τεχνικά έργα
τησ αρχαιότητασ προξενούσι τον
Ο Σατωβριάνδοσ ανακάλυψε την
αρχαία αρετή τησ ανδρείασ στουσ
θαυµασµόν εισ τουσ πεπαιδευµέΝεοέλληνεσ και ο Ελβετόσ φιλέλνουσ Ευρωπαίουσ, δια τούτο όλοι
οι Ευρωπαίοι και τα λοιπά έθνη
ληνασ και ήρωασ του Μεσολογγίου,
Ανώνυµοσ ο Έλλην, Ελληνική Νοµαρχία: Ήτοι Λόγοσ
των απίστων θεωρούσι το φρούΙωάννησ Ιάκωβοσ Μάγερ, την επαΠερί Ελευθερίασ, Ιταλία 1806
λήθευσε στο πεδίο τησ µάχησ. Ο
ριον τούτο ωσ ιδίαν αυτών οικίαν·
και επειδή το νοµίζουν ωσ προσκυνητήριον (...) το
Βοναπαρτιστήσ συνταγµατάρχησ, Olivier Voutier, που
υπερασπίζουσι και προσπαθούσι να µην εκβή εκ των
αγωνίστηκε µε τουσ Έλληνεσ, διηγείται ότι πολλοί
χειρών των απίστων αποστατών και εσυµφώνησαν,
αγωνιστέσ που πολιορκούσαν την Ακρόπολη των Αθηυπεσχέθησαν γενικώσ την βοήθειάν των και δια ξηράσ
νών προτίµησαν κάποτε να υποχωρήσουν, ώστε να
και δια θαλάσσησ» (Γενική Εφηµερίσ τησ Ελλάδοσ, αριθ.
σταµατήσουν οι έγκλειστοι Οθωµανοί να σπάζουν τισ
91 τησ 11ησ Σεπτεµβρίου 1826, 362-363).
κολώνεσ για να πάρουν το µολύβι των ελασµάτων και
να κατασκευάζουν βόλια. Ο Μακρυγιάννησ άλλωστε,
όπωσ ο ίδιοσ λέει, εξηγούσε σε κάποιον που εµπορευόΗ στροφή προσ την Αρχαιότητα αλλάζει το σκηνικό
των πρώτων αιώνων τησ τουρκοκρατούµενησ Ελλάδασ
ταν αγάλµατα µε ξένουσ, ότι γι’ αυτά πολεµούσαν οι
από κυρίωσ εκκλησιαστικό σε µία δύσκολη συµβίωση
Έλληνεσ.
Ο Γερµανόσ ιστορικόσ Κ. Μέντελσον-Μπαρτόλντι
ιδεών, που έρχονται από την Αρχαιότητα, µε αυτέσ
των παραδοσιακών εκπροσώπων τησ Ιεραρχίασ. Η
έγραφε στην ιστορία του τησ Επανάστασησ: «Ελευθε-

γνωριµία συνοδεύεται από επαναστατικούσ τριγµούσ.
Ενδυναµώσατε τώρα τον ζήλον µου µε τα ηρωικά σασ
Ο Παναγιώτησ Κανελλόπουλοσ στην Ιστορία του Ευρωεντάλµατα, διά να εκφράσω, καθώσ πρέπει, τα τησ
παϊκού Πνεύµατοσ (Κανελλόπουλοσ 1974, 1115) µασ
ελευθερίασ κάλλη εισ τουσ απογόνουσ σασ (...) Αντί
πληροφορεί ότι ο Σικελόσ ιστορικόσ Ξαβιέ Σκροφάνι
ρητορικών φράσεων, θέλει καλλωπίσει τον λόγον µου
η διήγησισ των θαυµαστών έργων των
(1756-1837), ο οποίοσ επισκέφθηκε την
Ελλάδα το 1794-95, δεκαπέντε χρόνια
πάλαι Ηρώων (...)».
πριν από τον Λόρδο Μπάιρον, παρατήΗ Νοµαρχία αναφέρεται σε κράτοσ δικαίρησε, όπωσ και ο δεύτεροσ, τη συνέχεια
ου, όπωσ υπήρξε στην αρχαιότητα, πριν
τησ γλώσσασ µε εκείνη των αρχαίων. Ο
αυτή καταπέσει στη ρωµαϊκή και µετά
Βρετανόσ ροµαντικόσ ποιητήσ σε επεξητην οθωµανική κυριαρχία. Πρόκειται συγηµατικό σχόλιο του ποιήµατόσ του «Τσάνεπώσ για προσκλητήριο παλιγγενεσίασ
ϊλντ Χάρολντ», καταδικάζει την κλοπή
µε οδηγό την λογική του ∆ιαφωτισµού.
των γλυπτών από τον Λόρδο Έλγιν και
Μιλώντασ για τισ «ανοµοιότητεσ» των
του επιρρίπτει την κατάρα τησ Αθηνάσ
ανθρώπων, αυτέσ αποδίδονται στην φύΟ
Μαρτίνοσ
Κρούσιοσ
(Martin
για την ασέβειά του. ∆ιαπρεπείσ επισκέση, την ανατροφή και την τύχη. Την ανοCraus). A. Ramsler, τέλοσ 16ου αι.
µοιότητα µετριάζουν οι νόµοι «και τόσον
πτεσ σαν αυτούσ, έµαθαν τουσ γηγενείσ
να προσέχουν και να αγαπούν τα µνηµεία
καλώσ εξίσωσε τασ λοιπάσ, ώστε όπου
µε τα οποία συγκατοικούσαν στην ιερή
έκαµε να χαίρονται οι άνθρωποι µια εντεγη τουσ.
λή οµοιότητα, αν καλά και κατά φύσιν
ανόµοιοι (...) επαρηγόρησεν (η Νοµαρχία)
τουσ αδυνάτουσ µε το σκήπτρον τησ δικαιοΟ πρώτοσ φιλέλληνασ ήταν ο Γερµανόσ
Μαρτίνοσ Κρούσιοσ (1526-1607), που
σύνησ, εδίδαξεν τουσ ατάκτουσ να εύρωαγάπησε την γλώσσα των Νεοελλήνων
σιν την ευτυχίαν των εισ την χρηστοήθειαν,
και συµπαραστάθηκε στουσ υπόδουλουσ
εβράβευσεν τουσ καλοήθεισ (...) Ο θαυσε κάθε περίσταση. Ο ίδιοσ χρησιµοποίηµασιώτεροσ και νουνεχέστεροσ νοµοδόσε την λέξη «συµπάσχω» µε τουσ Έλλη- Ο Λόρδοσ Βύρων (George Gordon τησ, όπου µέχρι τησ σήµερον εφάνη εισ
Byron). R. Westall, 1813
νεσ. Ωστόσο, ο λόγιοσ Αθανάσιοσ Ψαλίτον κόσµον, κατά πάντα τρόπον εστάθη
δασ (1767-1829), από την Ήπειρο, µέµβέβαια ο µέγασ Λυκούργοσ, ο οποίοσ δεν
φεται τουσ ξένουσ για την αγνωµοσύνη
ηπατήθη να στοχασθή τουσ ανθρώπουσ
τουσ προσ τουσ Έλληνεσ, που τόσα αγαθά
καθώσ έπρεπε να ήτον, αλλά γνωρίζοντασ
τησ σκέψησ και τησ τέχνησ τουσ κληροοποίασ λογήσ είναι, τουσ απεκατέστησεν,
δότησαν και αυτοί τουσ άφησαν έκθετουσ
όσο ήτον το δυνατόν, καλλιοτέρουσ».
στον οθωµανικό σκοταδισµό.
Ο Ανώνυµοσ επιχειρηµατολογεί διαρκώσ
υπέρ τησ ελευθερίασ, αντλώντασ παραΗ Eλληνική Νοµαρχία, που κυκλοφόρησε
δείγµατα από την αρχαιότητα, µε τον
το 1806 στην Ιταλία µε υπογραφή «ΑνωΛεωνίδα ωσ υπόδειγµα ελευθέρου ανθρώΟ Αθανάσιοσ Ψαλίδασ.
νύµου του Έλληνοσ», αποτέλεσε ριζοσπαπου. Συνδέει µάλιστα τουσ Σουλιώτεσ µε
Κ. Μαλάµοσ, αρχέσ 19ου αι.
στικό, σχεδόν ιακωβινικό υπόδειγµα επατουσ Λεωνίδα και Θεµιστοκλή και τον
ναστατικήσ προτροπήσ κατά των ΟθωΑλή Πασά των Ιωαννίνων µε τουσ Πέρµανών αλλά και του αµαθούσ κλήρου. Το κείµενο
σεσ τυράννουσ. «Ω! θέατρον ευφροσύνησ, ω καλότυχοι
αρχίζει µε επίκληση στουσ αρχαίουσ προγόνουσ. «Εσείσ
όπου είναι οι ελεύθεροι! Εκείνοι οι θαυµαστοί Σπαρω αθάνατοι ψυχαί των ελευθέρων προγόνων µου!
τιάτεσ, ω Έλληνεσ, είχον άµιλλαν αναµεταξύ των, εισ
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θεση καθηµερινήσ συµβίωσησ γι’ αυτούσ, µε τα πολλά
µνηµεία που βρίσκονταν σκορπισµένα στην ύπαιθρο
και στισ πόλεισ. Παρά την αντιµετώπιση του παγανισµού από την Εκκλησία, που κατά τα πρώτα χρόνια
του Χριστιανισµού είχε ωσ αποτέλεσµα την καταστροφή πολλών µνηµείων και την ενσωµάτωση αρχιτεκτονικών τουσ στοιχείων στισ εκκλησίεσ που χτίστηκαν
έκτοτε (βλ. Άγιο Ελευθέριο πλάι στην Μητρόπολη
των Αθηνών), ο αιώνασ του ∆ιαφωτισµού ανέδειξε την
Αρχαία Ελλάδα και τα µνηµεία ωσ
τόπουσ προσκυνήµατοσ για τουσ
πολλούσ Ευρωπαίουσ ταξιδιώτεσ,
που συνέρρεαν στην Τουρκοκρατούµενη χώρα.
Έτσι, µετά από αιώνεσ κακοµεταχείρισησ από τουσ ντόπιουσ
χριστιανούσ και µουσουλµάνουσ,
τα µνηµεία προσέλαβαν µια αίγλη, που τα καθιστούσε ορόσηµα
περασµένου µεγαλείου και πρόκριµα µελλοντικήσ αναγέννησησ.
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δότου καὶ τοῦ Πλάτωνος (...) οἵτινες ἐπὶ αἰῶνας ἠγωνίσθησαν διὰ νὰ κρατηθῇ ὁ Ἀσιάτης μακρὰν τῶν ἀλλοδαπῶν χωρῶν ὧν ρῆγες καὶ πρίγκηπες ἄρχουσιν» (Μαρι-

το να προπορευθώσι κατά των εχθρών, και καθείσ
εποθούσε να πρωτοχύσει το αίµα του δια την Πατρίδα, εκείνοι οι ολίγοι αλλ’ ελεύθεροι Σπαρτιάτεσ, έκαµαν να τροµάξουν όλοι οι εχθροί των και όλα τα πλήθη
των βαρβάρων και ούτωσ εφύλαξαν την
ελευθερίαν των διά πολλούσ αιώνασ».
Η στροφή προσ την αρχαιότητα προκάλεσε και νέα ονοµατοδότηση ανάµεσα
στουσ Έλληνεσ. Γύρω στο 1813 ο ∆ιονύσιοσ Πύρροσ στην αρχή του µαθήµατόσ
του, στην Αθήνα, καλούσε τουσ µαθητέσ
του να αλλάξουν όνοµα: «Ιδού τώρα το
όνοµά σου Ιωάννησ ή Παύλοσ, αλλά είναι
Περικλήσ ή Θεµιστοκλήσ ή και Ξενοφών
λοιπόν φοβού τον Θεόν, βοήθησον την
πατρίδα σου, αγάπα και την φιλοσοφίαν»
(∆ηµαράσ 1975).
Ο Νικόλαοσ Σπηλιάδησ αφηγείται το
έργο του Λυκούργου Κρεστενίτη, ο οποίοσ,
αφού έδωσε στον εαυτό του το όνοµα του
νοµοθέτη Λυκούργου τησ Σπάρτησ, έγινε
ανάδοχοσ των µαθητών του. «Αλλά και
µετά ταύτα οι ιερείσ µασ, αντί να βαπτίζωσι τα παιδιά µε ονόµατα των αγίων µασ,
τα δίδουσιν και αυτοί ελληνικά ονόµατα.
Ακούει τισ λοιπόν και τουσ αχθοφόρουσ
Σωκράτασ καλούµενουσ». Ο Γρηγόριοσ
Ε΄ έστειλε εγκύκλιο στισ επισκοπέσ καταδικάζοντασ το νέο έθιµο ωσ «καταφρόνηση τησ χριστιανικήσ ονοµατοθεσίασ». Η
εγκύκλιοσ προκάλεσε βέβαια την οργή
και τα ανάλογα σχόλια του Κοραή.

δάκη 1977, 393).

Ο Αλέξανδροσ Μαυροκορδάτοσ.
Αγνώστου, τέλοσ 19ου αι.

Ο Θεόδωροσ Κολοκοτρώνησ.
K. Krazaisen, 1831, Εθνικό
Ιστορικό Μουσείο

Ο Θεόδωροσ Κολοκοτρώνησ συχνά αναφερόταν σε µια αρχαιότητα τησ δικιάσ του
επινόησησ. Η οικειότητα µε την οποία
αντιµετώπιζε τουσ αρχαίουσ προγόνουσ
αποδεικνύει την συναισθηµατική συγγένεια των συγχρόνων του µε εκείνουσ. Σε
οµιλία του σε νέουσ, στισ 7 Οκτωβρίου
1838, στην Πνύκα έλεγε: «εισ τον τόπο
αυτό, όπου εγώ πατώ σήµερα, επατούσαν
και εδηµιουργούσαν τον παλαιό καιρό
άνδρεσ σοφοί και άνδρεσ µε τουσ οποίουσ
δεν είµαι άξιοσ να συγκριθώ και ούτε να
φθάσω τα ίχνη τουσ (...) Σασ λέγω µόνον
πωσ ήταν σοφοί, και από εδώ επήραν και
εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν
τουσ. Εισ τον τόπον, τον οποίον κατοικούµε, εκατοικούσαν οι παλιοί Έλληνεσ,
οι πρόγονοί µασ και ελάβαµε το όνοµα
τούτο (...) Οι παλαιοί Έλληνεσ έπεσαν
εισ την διχόνοια και ετρώγονταν µεταξύ
τουσ και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωµαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τουσ
υπέταξαν. Εισ αυτήν την δυστυχισµένη
κατάσταση µερικοί από τουσ φυγάδεσ
γραµµατισµένουσ έστελναν εισ την Ελλάδα βιβλία ευθύσ όπου άνθρωποι από το
λαό εµάνθανε κοινά γράµµατα και έβλεπε
ποιουσ είχαµε προγόνουσ, τι έκαµεν ο
Θεµιστοκλήσ, ο Αριστείδησ και άλλοι παλαιοί µασ και εβλέπαµε και εισ ποίαν κατάσταση ευρισκόµεθα τότε. Όθεν µασ
ήλθεν εισ το νου να τουσ µιµηθούµε και
να γίνουµε ευτυχέστεροι».

Ο Αλέξανδροσ Μαυροκορδάτοσ υπήρξε
Ο Αδαµάντιοσ Κοραήσ
από τουσ φωτισµένουσ αγωνιστέσ και είχε
πλήρη επίγνωση τησ σχέσησ µε την αρχαιότητα του Ηροδότου, όταν έγραφε στον επίσησ ΦαναΦιλέλληνεσ εγνώρισε πολλούσ η τουρκοκρατούµενη
ριώτη Θεόδωρο Νέγρη, ότι η ελευθερία «ἀνήκει εἰς
χώρα, όµωσ οι πιο σηµαντικοί «όπωσ ο Μπάιρον και
ἀνθρώπους πάτριον ἔχοντας νά καταπολεμῶσιν τον
όσοι έπεσαν στο Μεσολόγγι» ήταν αυτοί που συµπαΒάρβαρον καί εἰς ἀμφοτέρας ἀναζῇ τὸ πνεῦμα τοῦ Ἡρο-
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κληρονοµιά. Ο Κοραήσ σ’ ένα από τα πρώτα έργα τησ
ωριµότητάσ του, στο Υπόµνηµα του 1803, εκθέτει µε
φωτεινή σκέψη τον µεικτό χαρακτήρα τησ ελληνικήσ
αναγέννησησ κι αργότερα, στα 1815, βλέποντασ τη
διάδοση τησ παιδείασ, έγραφε: «∆εν έµεινεν αµφιβολία
(...) ότι έφθασε και των Γραικών ο καλόσ καιρόσ και
έφθασεν µε τόσην ορµήν, ώστε καµία δύναµισ ανθρώπινοσ δεν είναι πλέον καλή να µασ οπισθοποδήση».
(ό.π., 100)
Ο Κοραήσ αποδίδει όλα τα µειονεκτήµατα του γένουσ
στην «απαιδευσία» και ζητάει από τουσ Γραικούσ να
ανακαλύψουν το ένδοξο παρελθόν τουσ µέσα από την
µόρφωση. Από τη ∆ύση µεταφέρει εκπαιδευτικέσ µεθόδουσ, όπωσ του Pestalozzi. Μολονότι σηµερινόσ
αρθρογράφοσ αποκαλεί τον Κοραή «ξιπασµένο» από
τον δυτικό ∆ιαφωτισµό, η προσφορά του και µόνο
στην µεταγλώττιση τησ επιστήµησ στα ελληνικά, τον
καθιστούν άξιο τησ ευγνωµοσύνησ µασ.

ραστάθηκαν στουσ αγωνιζόµενουσ νεοέλληνεσ. Ο
θαυµασµόσ για τα µνηµεία τησ αρχαιότητασ ήταν και
αυτόσ µια προσφορά των Φιλελλήνων προσ τουσ κατοίκουσ αυτού του τόπου, όπωσ και η έµπνευση τησ
παλιγγενεσίασ. Να λάβουν δηλαδή σάρκα και οστά
τα µνηµεία και η ανάµνηση τησ αρχαίασ δόξασ.
Ο αγωνιστήσ και κατοπινόσ δήµαρχοσ Αθηναίων, το
1841, Παναγήσ Σκουζέσ, είπε σε οµιλία του: «∆εν
σφάλλοµεν, κύριοι και κυρίεσ, να αποδώσουµε την
νοηµοσύνην, το φιλοσοφικό φρόνηµα του λαού τησ
Ελλάδοσ, είσ το ότι δεν έλειψε ποτέ από την περίφηµη γην ο αρχαίοσ πολιτισµόσ (...). Έµπλεοσ ήταν µια
φορά ο αιθέρασ από τεσ αρµονίεσ του Οµήρου και του
Πινδάρου, από την σοφήν θρηνωδίαν Σοφοκλέουσ
και Ευρυπίδου. Είναι καιρόσ πλέον απερασµένοσ, αφού
το ανάθεµα του Οµήρου δεν πλακώνει τουσ λαούσ τησ
Πελοποννήσου, τησ Αττικήσ και µέρουσ τησ ∆υτικήσ
Ελλάδοσ και νησιών, το ανάθεµα ότι ο µη ελεύθεροσ
είναι υστερηµένοσ από το ήµισυ τησ νοηµοσύνησ ή
τησ αρετήσ του. Σώοι πλέον οι ελευθερωµένοι των
Ελλήνων καταγίνονται εισ το µεγαλύτερο των κατορθωµάτων, την οικοδοµή Κράτουσ» (Βαλέτασ 1967).

Ο όροσ «παλιγγενεσία», που συνοδεύει την επανάσταση του 1821 αποβλέπει στην αναγνώριση του γένουσ
µε την επιστροφή του αρχαίου πνεύµατοσ στον κόσµο
των Νεοελλήνων. Έτσι η αρχαιότητα συνδέθηκε οριστικά µε τον Αγώνα και η εκπαίδευση του έθνουσκράτουσ, που φέρει για πρώτη φορά το όνοµα «Ελλάσ»
στην ιστορία των Ελλήνων, βασίζεται στουσ κανόνεσ
τησ γλωσσικήσ µασ παράδοσησ.

Ο µέγιστοσ όµωσ φορέασ τησ αρχαιολατρείασ και τησ
µελέτησ τησ αρχαίασ γραµµατείασ υπήρξε ο Αδαµάντιοσ Κοραήσ. Από το 1805 αρχίζει να συγκεντρώνει
το υλικό για την Ελληνική Βιβλιοθήκη του. Στην έκδοση και την διάδοση του µεγάλου αυτού έργου τον
συνέτρεξαν οι αδελφοί Ζωσιµάδεσ και άλλοι Έλληνεσ
έµποροι. Οι αρχαίοι συγγραφείσ παρουσιάζονται από
τον Κοραή µε δικά του προλεγόµενα και η διάδοσή
τουσ στουσ Έλληνεσ απόβλεπε στην παλιγγενεσία τουσ.

Συντοµογραφίεσ – Βιβλιογραφία
ΙΕΕ: Ιστορία του Ελληνικού Έθνουσ
Βαλέτασ, Γ. (επιµ.) 1967, Τερτσέτη άπαντα. Λόγοι και δοκίµια, τόµ. Β΄, Αθήνα, 23-25.
∆ηµαράσ, Κ.Θ. 1975, «Τα αρχαία ονόµατα», ΙΕΕ, τοµ. ΙΑ΄,

Ο Κ.Θ. ∆ηµαράσ έγραψε στην Ιστορία τησ Ελληνικήσ
Λογοτεχνίασ του (∆ηµαράσ 1975, 200): «Οι ελληνικέσ
δυνάµεισ, υλικέσ και πνευµατικέσ, είχαν φθάσει στην
ακµή τουσ στα χρόνια του Κοραή, αυτόσ έρχεται να
προσφέρει την σύνθεση του νέου πνευµατικού ελληνισµού. Και ο ελληνισµόσ αυτόσ, δυναµωµένοσ και
συνειδητόσ, δεν µπορεί να δεχθεί ούτε την παραίτηση
από την ζωή, ούτε την παραίτηση από την προγονική

340.
Κανελλόπουλοσ, Π. 1974, Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύµατοσ, τόµ. Β΄, Αθήνα, 1115.
Μαριδάκη, Γ. 1977, «Ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάστασις ὡς ἔκφρασις
τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος» 24 Μαρτίου 1951, στο, Πέτρου

Χάρη (επιµ.) Το Εικοσιένα – Πανηγυρικοί Λόγοι Ακαδηµαϊκών, Ίδρυµα Ελένησ και Κώστα Ουράνη, Αθήνα, σ. 393.
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ΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

Παναγιώτησ ∆. Μιχαηλάρησ
Οµότιµοσ ∆ιευθυντήσ Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών

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.

10

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
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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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Η ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΣΤΗ ∆ΙΝΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ’21
Φανή Μαλλούχου-Tufano
Καθηγήτρια Ιστορίασ και Θεωρίασ Αποκατάστασησ Μνηµείων, Αντιπρόεδροσ τησ ΕΦΑ

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.

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).

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:

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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περιπέτειεσ τησ Αθήνασ και τησ Ακρόπολησ
Ο ικατά
την Επανάσταση του ’21 συµπυκνώνουν

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
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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

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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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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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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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 γνωρί·
παίους 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 επιτῶν 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
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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

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:
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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

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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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

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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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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ψει από την Αίγινα και τη Σαλαµίνα, ζούσαν ελεύθεροι, ἀδιαφοροῦντες ἄν ὁ βράχος τῆς Ἀκροπόλεως ἔμεινεν

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-
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περισυλλέγοντασ τα διάσπαρτα αρχαία, ιδιαίτερα τισ
επιγραφέσ. Εἰς τὸ ἐρείπιον ὅλης τῆς πόλεως περιερχό-

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

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 πα·
διωτέραις 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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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
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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.

Η ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΣΤΗ ∆ΙΝΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ’21

ΕΦΑΠΑ: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλησ Αθηνών
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᾽Αθηνῶν» στο Μ. Κορρέσ (επιµ.), Οι πρώτοι χάρτεσ τησ

πόλεωσ των Αθηνών, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, 50-56.
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Ο Klenze, µε την αύρα τησ αρχιτεκτονικήσ αυθεντίασ
που τον περιβάλλει και την αδιαµφισβήτητη επιρρροή
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Μαλλούχου-Tufano, Φ. 2016, «Οι τύχεσ ενόσ κλασικού
ναού στη νεώτερη Ελλάδα: Η πρόταση για την “ολοσχερή

Ευχαριστίεσ
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ΕΙΜ: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
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ΕΜΠ: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

καθηγητή Μανόλη Κορρέ, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα,195-203.

υλικού για το άρθρο.
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Κοπή τησ Πρωτοχρονιάτικησ πίτασ (αριστερά) και διάλεξη του Θ. Βερέµη (δεξιά). Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου: ∆ιάλεξη του Οµότιµου
Καθηγητή ΕΚΠΑ Θάνου Βερέµη, µε θέµα: «Οι αναφορέσ των συγχρόνων του 1821 για την αρχαιότητα» στο
Αµφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολησ. Ακολούθησε η
κοπή τησ Πρωτοχρονιάτικησ πίτασ τησ Ένωσησ στο
κτήριο Weiler. Η διάλεξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του Ιδρύµατοσ Μποδοσάκη, www.blod.gr.

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου: Επίσκεψη στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη στην έκθεση µε θέµα «Η κληρονοµιά
του Φραγκίσκου Μοροζίνι στην Κρήτη, την Αθήνα και
τον Μοριά». Λόγω µεγάλησ προσέλευσησ Μελών, η
επίσκεψη έγινε σε δύο οµάδεσ. Οµιλήτρια και στισ δύο
οµάδεσ ήταν η κα Μαρία Γεωργοπούλου, ∆ιευθύντρια
τησ Γενναδείου Βιβλιοθήκησ.

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου: Επίσκεψη στο Μουσείο
Ηρακλειδών στην έκθεση µε θέµα «Εύρηκα: Επιστήµη,
Τέχνη και Τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων». Ο κ.
Κωνσταντίνοσ Καπετανάκησ ήταν ο οµιλητήσ στην
έκθεση «Τα Αυτόµατα και ο Μηχανισµόσ των Αντικυθήρων» και η κα Αφροδίτη Παγούνη ήταν η οµιλήτρια στην έκθεση «Η Τεχνολογία Πολέµου». Λόγω
µεγάλησ προσέλευσησ Μελών, η επίσκεψη έγινε σε
δύο οµάδεσ.

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου: ∆ιάλεξη του Επίτιµου ∆ιευθυντή του Εθνικού Ιδρύµατοσ Ερευνών, κ.
Παναγιώτη Μιχαηλάρη, µε θέµα «Οι πολιορκίεσ τησ
Ακρόπολησ κατά την Επανάσταση του ’21». Η διάλεξη
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατοσ Μποδοσάκη, www.blod.gr.
Πέµπτη-Παρασκευή 20 και 21 Φεβρουαρίου: Επίσκεψη στο Ίδρυµα Βασίλη και Ελίζασ Γουλανδρή.

Ξενάγηση των «Φίλων» στα έργα Ακροπόλεωσ από τη Β. Ελευθερίου (αριστερά) και Ρ. Χριστοδουλοπούλου (δεξιά)
Φωτ. Κ. Μοσχούρη, Α. ∆ήµου
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Ξενάγηση των «Φίλων» στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη
από την Μ. Γεωργοπούλου. Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Επίσκεψη των «Φίλων» στο Ίδρυµα Βασίλη και Ελίζασ Γουλανδρή
µε οµιλήτρια τη ∆. Ντρούβα. Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Λόγω µεγάλησ προσέλευσησ Μελών η επίσκεψη έγινε
σε δύο οµάδεσ. Οµιλητέσ ήταν οι αρχαιολόγοι ∆έσποινα Ντρούβα (20/2) και Ιωάννησ Παπούλιασ (21/2).

Συντήρησησ Μνηµείων Ακρόπολησ κα Βασιλική Ελευθερίου και η Προϊσταµένη του Τεχνικού γραφείου του
Παρθενώνα κα Ροζαλία Χριστοδουλοπούλου.

Την Παρασκευή, 6 Μαρτίου είχε προγραµµατισθεί επίσκεψη στο Επιγραφικό Μουσείο στην έκθεση µε θέµα:
«Χάλκινοι Ενεπίγραφοι πίνακεσ Άργουσ». Η επίσκεψη
δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω τεχνικών προβληµάτων
στουσ εκθεσιακούσ χώρουσ του Μουσείου.

Πέµπτη-Παρασκευή, 22 και 23 Οκτωβρίου: Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο τησ Βιβλιοθήκησ Αδριανού. Λόγω του ενδιαφέροντοσ των Μελών τησ Ένωσησ
και του περιορισµού συµµετοχήσ (9 άτοµα ανά οµάδα),
η επίσκεψη έγινε σε δύο οµάδεσ. Οµιλήτρια και στισ
δύο οµάδεσ ήταν η Αρχαιολόγοσ τησ Εφορείασ Αρχαιοτήτων Πόλησ Αθηνών κα Μαρία Λιάσκα.

Την Παρασκευή, 13 Μαρτίου είχε προγραµµατισθεί
επίσκεψη στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
στην έκθεση Κινεζικήσ τέχνησ από τη Συλλογή Ι.
Πασσά. Η επίσκεψη δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω
τησ πανδηµίασ.

Κοραλία Μοσχούρη
* Η δραστηριότητα των «Φίλων» αναφέρεται στο 2020.

Την Παρασκευή, 27 Μαρτίου είχε προγραµµατισθεί
διάλεξη του Οµότιµου Καθηγητή του Πανεπιστηµίου
Αθηνών και Προέδρου τησ ΕΦΑ Γεωργίου Η. Κριµπά
µε θέµα «Συνοµιλία τησ Ακρόπολησ µε την πόλη που
κοσµεί» και η Τακτική Γενική Συνέλευση τησ Ένωσησ.
Η διάλεξη και η Συνέλευση δεν πραγµατοποιήθηκαν
λόγω τησ πανδηµίασ.

Το 2021 η ΕΦΑ ανέστειλε τισ δραστηριότητέσ τησ, λόγω
τησ πανδηµίασ.

Πέµπτη-Παρασκευή, 15 και 16 Οκτωβρίου: Επίσκεψη στα Έργα Ακροπόλεωσ. Λόγω του ενδιαφέροντοσ των Μελών τησ Ένωσησ, η επίσκεψη έγινε σε 4
οµάδεσ (2 ανά ηµέρα) και µε συµµετοχή 9 ατόµων ανά
οµάδα. Οµιλητέσ ήταν η ∆ιευθύντρια τησ Υπηρεσίασ

Η διάλεξη του Π. Μιχαηλάρη στο Αµφιθέατρο
του Μουσείου Ακρόπολησ. Φωτ. Κ. Μοσχούρη
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΦΑ

Συνεργασία τησ ΕΦΑ µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πόλησ Αθηνών και την ΥΣΜΑ
Η Ένωση, στα πλαίσια τησ υποστήριξησ του έργου
τησ Εφορείασ Αρχαιοτήτων Πόλησ Αθηνών, διαχειρίστηκε και κατά το έτοσ 2020-2021 χρήµατα τησ
Αµερικανικήσ Σχολήσ Κλασικών Σπουδών, τα οποία
εκταµιεύθηκαν από τον λογαριασµό τησ, προκειµένου
να καλυφθούν λειτουργικέσ ανάγκεσ τησ Εφορείασ.
Κατά το έτοσ 2020 ολοκληρώθηκε η εκπόνηση τησ
αρχιτεκτονικήσ, τησ στατικήσ, τησ ηλεκτροµηχανολογικήσ και τησ οικονοµοτεχνικήσ µελέτησ για την
αποκατάσταση του ιστορικού διατηρητέου κτιρίου τησ
οδού Πολυγνώτου 13 (γνωστού σαν «οικία Κωλέττη»),
όπου πρόκειται να στεγασθεί το Κέντρο Τεκµηρίωσησ Έργων Ακροπόλεωσ «Χαράλαµποσ Μπούρασ». Η
αµοιβή των µελετητών καλύφθηκε από την πολιτιστική χορηγία του Ιδρύµατοσ Παύλου και Αλεξάνδρασ
Κανελλοπούλου, τησ οποίασ το ποσό είχε κατατεθεί
στον λογαριασµό τησ ΕΦΑ, ενώ η Ένωση κατέβαλε
το ποσό των 1.330,00 €, που υπολειπόταν τησ χορηγίασ, για την εξόφληση των µελετητών.

θεµίου» έωσ τώρα, εν είδει Αποθετηρίου, µε σκοπό την
εύκολη αναζήτηση και ανεύρεσή τουσ από κάθε ενδιαφερόµενο, ιδιαίτερα τουσ ερευνητέσ.
Ακόµη, µε την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατοσ Ιω.
Φ. Κωστόπουλου, εκδόθηκε, το 2021, νέοσ αρχαιολογικόσ οδηγόσ, µε τίτλο «Το Ολυµπιείο και τα άλλα
ιερά – Οδοιπορικό στον αρχαίο Ιλισό» στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η σύνταξη και επιµέλεια του
νέου οδηγού έγινε από την Α΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων
Πόλησ Αθηνών.
∆ωρεέσ προσ τρίτουσ
Η ΕΦΑ έκανε δωρεά ποσού 200 € στο Σωµατείο
ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικήσ Θεραπείασ Παιδιού στη
µνήµη Μανώλη Νειάδα, Επίτιµου Προέδρου τησ Ένωσησ Φίλων Ακροπόλεωσ.
H ΕΦΑ παρείχε δωρεάν:
– Αντίτυπα των αρχαιολογικών οδηγών και βιβλίων
έκδοσήσ τησ σε αρχαιολόγουσ-οµιλητέσ κατά τισ επισκέψεισ των Μελών τησ σε αρχαιολογικούσ χώρουσ
και µουσεία, στο πλαίσιο του προγράµµατοσ των εκδηλώσεων τησ.
– Αντίτυπα του 30ού τεύχουσ του Περιοδικού «Ανθέµιον» στισ Βιβλιοθήκεσ των Ξένων Αρχαιολογικών
Σχολών, σε Υπηρεσίεσ του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού και σε επιλεγµένουσ Φορείσ και επιστήµονεσ.

Συνεργασία µε τρίτουσ φορείσ
Η ΕΦΑ συνέχισε την συνεργασία τησ µε τον Ειδικό
Επιστηµονικό Ιστότοπο του «Ιδρύµατοσ Μποδοσάκη»
και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα www.blod.gr οι διαλέξεισ που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια των εκδηλώσεων τησ.

ΟI «ΦΙΛΟI» ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Μανώλησ Νειάδασ (1922-2020)

γελµατικούσ και οικονοµικούσ φορείσ, όπωσ Εµπορικά
και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια –ενδεικτικά αναφέρεται η προεδρία του, επί 13 χρόνια, από το 1975 έωσ
το 1988, στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώσ– ή ο Σύνδεσµοσ Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδοσ (ΣΕΦ), ο Σύνδεσµοσ Ελληνικών
Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), η Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα τησ
Ελλάδοσ. Αξιολογώτατη επίσησ υπήρξε και η διεθνήσ
δραστηριότητα, την οποία ανέπτυξε ωσ Πρόεδροσ
του ∆ιεθνούσ Εµπορικού Επιµελητηρίου τησ Ελλάδοσ,
το 1977, ωσ Πρόεδροσ τησ Ενώσεωσ Επιµελητηρίων
Μεσογειακών Χωρών, ωσ ιδρυτικό µέλοσ και Πρόεδροσ του Αραβο-ελληνικού Επιµελητηρίου κ.ά. Για τη
διεθνή του δράση, ιδιαίτερα αναφορικά προσ τη Γαλλία, ο Μανώλησ Νειάδασ τιµήθηκε, το 1988, από την
Γαλλική ∆ηµοκρατία µε το παράσηµο τησ Λεγεώνοσ
τησ Τιµήσ (Officier de l’Ordre National de la Légion
d’Honneur de la République Française).

Πλήρησ ηµερών έφυγε, το
2020, το ιδρυτικό µέλοσ τησ
ΕΦΑ και επίτιµοσ Πρόεδρόσ τησ Μανώλησ Νειάδασ. Αν κάποιο επίθετο θα
τον χαρακτήριζε, αυτό θα
ήταν το «άξιοσ».
Ο Μανώλησ Νειάδασ, µετά
την αποφοίτησή του από τη
Πορτραίτο του Μ. Νειάδα
Βαρβάκειο Σχολή, σπούδααπό τον Κ. Σπυριούνη, 1999
σε Χηµεία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και Οικονοµικέσ και Εµπορικέσ Επιστήµεσ
στην τότε Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ). Το 1945, επιβαίνοντασ
το Ματαρόα, µετέβη στο Παρίσι, όπου εκπόνησε ∆ιδακτορική ∆ιατριβή στισ Βιολογικέσ Επιστήµεσ στο
Πανεπιστήµιο Παρισίων-Σορβόννησ. Επιστρέφοντασ
στην Ελλάδα ανέπτυξε, µε µεγάλη επιτυχία, παραγωγική και εµπορική/εξαγωγική επαγγελµατική δραστηριότητα στον τοµέα του φαρµάκου.

Από το 2004 έωσ το 2010 διετέλεσε Πρόεδροσ τησ
Ένωσησ Φίλων Ακροπόλεωσ. Υπήρξε ο πρόεδροσ των
ιδεών, των πρωτοβουλιών και των πράξεων. Σε δική
του πρωτοβουλία και χειρισµούσ οφείλεται η ρύθµιση που επετεύχθη, το 2004, µε την Ε΄ Οικονοµική
Εφορία Αθηνών, µε βάση την οποία νόµιµα πωλούνται στο Μουσείο τησ Ακρόπολησ, στα πωλητήρια

Με µεγάλο ενδιαφέρον για τα κοινά, υπήρξε ιδρυτικό
µέλοσ και κατέλαβε θέσεισ ευθύνησ σε πολλούσ επαγ-

Χορηγίεσ και ∆ωρεέσ προσ την ΕΦΑ
Ίδρυµα Ωνάση: 8.000,00 €
Ίδρυµα Ιω. Φ. Κωστόπουλου: 3.000,00 €
Λιακάκου Ελένη: 300,00 € (στη µνήµη Στυλιανού ∆ιαµάντα), 150,00 € (στη µνήµη Ελένησ Πετροπουλάκη)
Μαυραγάνησ Κωνσταντίνοσ: 200,00 € (στη µνήµη
Ανδρέα και Ζαφειρίασ Μαυραγάνη)
Καθηγητήσ Stephen G. Miller: 100,00 €

Εκδόσεισ κατά τα έτη 2020-2021
Το έτοσ 2020 κυκλοφόρησε η ετήσια έκδοση τησ Ένωσησ, «Ανθέµιον» 30ό τεύχοσ µε ειδικό αφιέρωµα: «Οι
λατρείεσ στην Ακρόπολη».
Το έτοσ 2021, µε την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατοσ Αλέξανδροσ Σ. Ωνάσησ καλύφθηκε η δαπάνη
εκτύπωσησ του παρόντοσ (31ού) τεύχουσ του περιοδικού «Ανθέµιον», η αναβάθµιση τησ ιστοσελίδασ τησ
ΕΦΑ (https://www.acropolisfriends.gr) και η έκδοση
του αρχαιολογικού οδηγού «Ακρόπολη και Μουσείο»
στην ιαπωνική γλώσσα. Στη νέα ιστοσελίδα τησ ΕΦΑ,
εκτόσ των άλλων, έχει επιλεγεί ύλη από το σύνολο των
κειµένων που έχουν φιλοξενηθεί στα τεύχη του «Αν-

Οι «Φίλοι» που έφυγαν τα έτη 2020-2021
Νειάδασ Μανώλησ, Κυριακοπούλου Καίτη, Κωστόπουλοσ Γιάννησ, Coulton John James, Βραχάλη Μαργαρίτα, Κοτσαµπασάκη ∆ήµητρα, Λαζαρίδου Καλλιόπη, Ξηραδάκησ Ξενοφών, Τσεκένη Καίτη.
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Ο Μ. Νειάδασ µε τουσ βραβευθέντεσ µαθητέσ του Πανελλήνιου Μαθητικού ∆ιαγωνισµού Εκθέσεων µε θέµα την Ακρόπολη, που διοργάνωσε η ΕΦΑ το 2008
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΙΑ∆ΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΦΑ 2004-2010

Χαιρετισµόσ του Μ. Νειάδα στην εκδήλωση του Πανεπιστηµίου
τησ Γενεύησ, Μάρτιοσ 2010

ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΙΑ∆ΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΦΑ 2004-2010

Προσφώνηση του Μ. Νειάδα προσ τον Καθηγητή J. Marcadé κατά την απονοµή του τιµητικού µεταλλίου(αριστερά)
και µε την Ε. Τουλούπα ακούγοντασ τισ οµιλίεσ στην ηµερίδα J. Marcadé (δεξιά), Μάιοσ 2005

Χαιρετισµόσ του Μ. Νειάδα στην ηµερίδα που διοργανώθηκε στη µνήµη του Θεόδωρου Σκουλικίδη, Νοέµβριοσ 2006 (αριστερά).
Οι Α. Μαλλικούρτη, Μ. Νειάδασ, Φ. Μαλλούχου-Tufano, Ε. Βρατσάνου και Ε. Ζαούση στην κοπή πίττασ τησ ΕΦΑ το 2009 (δεξιά)

Επίδοση αντιγράφου τησ Στήλησ τησ ∆ηµοκρατίασ στον Πρόεδρο τησ ∆ηµοκρατίασ Κ. Παπούλια.
Από αριστερά διακρίνονται οι Α. Μάντησ, Μ. Νειάδασ, Ε. Τουλούπα και Φ. Μαλλούχου-Tufano, Μάρτιοσ 2009

Από την εκδήλωση τησ ΕΦΑ προσ τιµήν του ∆. Παντερµαλή: Από αριστερά οι Θ. ∆ραµβίλασ, Α. Χωρέµη, Α. Μάντησ, Α. και Γ. Σαµαρά, Μ. Νειάδασ
και ∆. Παντερµαλήσ και δεξιά η απονοµή τιµητικού µεταλλείου, Ιούλιοσ 2009

Επίδοση τιµητικού µεταλλείου στον Μ. Νειάδα από την Φ. Μαλλούχου-Tufano και την Ε. Τουλούπα (αριστερά) και το τιµητικό µετάλλειο
του Μ. Νειάδα, φιλοτεχνηµένο από τον Α. Μπαϊµπά (δεξιά)
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John James Coulton (1940-2020)

τησ Εφορείασ Αρχαιοτήτων Πόλησ Αθηνών, στο Γραφείο τησ ΕΦΑ οι εκδόσεισ τησ, εξασφαλίζοντασ έτσι
στην Ένωση επιπρόσθετουσ πόρουσ και οικονοµική
βιωσιµότητα. ∆ική του ιδέα ήταν η διοργάνωση, το
2007, Πανελληνίου ∆ιαγωνισµού Έκθεσησ µε θέµα
την Ακρόπολη για τουσ µαθητέσ και µαθήτριεσ τησ Γ΄
Γυµνασίου. Ο ∆ιαγωνισµόσ, που τέθηκε υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Παιδείασ και επιχορηγήθηκε από την
Εθνική Τράπεζα τησ Ελλάδοσ και από τον ίδιο τον Μ.
Νειάδα, είχε πολύ µεγάλη ανταπόκριση και επιτυχία,
µε 598 συµµετοχέσ και απονοµή τριών βραβείων και
επτά ισότιµων επαίνων. Η απονοµή των βραβείων
έγινε σε επίσηµη τελετή στο Κτήριο τησ ∆ιοίκησησ
«Θεόδωροσ Β.Καρατζάσ» τησ ΕΤΕ, ενώ οι βραβευθέντεσ µαθητέσ, οι προερχόµενοι από την επαρχία,
φιλοξενήθηκαν επί διήµερο από την ΕΦΑ στην Αθήνα, όπου και ξεναγήθηκαν στο Μουσείο και στα αναστηλωτικά έργα τησ Ακρόπολησ. Τέλοσ, σε δική του
πρωτοβουλία οφείλεται η συνδιοργάνωση, τον Μάρτιο
του 2010, από την ΕΦΑ και τον Σύλλογο Ελληνίδων
Κυριών Γενεύησ, διήµερων εκδηλώσεων στη Γενεύη
για τα αναστηλωτικά έργα και το νέο Μουσείο τησ
Ακρόπολησ, µε διαλέξεισ στην aula του Πανεπιστηµίου και διενέργεια εκπαιδευτικού προγράµµατοσ για
τουσ µαθητέσ των εκεί ελληνικών σχολείων στο Ορθόδοξο Κέντρο του Chambésy.

Ο Jim Coulton, σπουδαίοσ
ερευνητήσ τησ αρχαίασ αρχιτεκτονικήσ και φίλοσ τησ χώρασ µασ, δεν είναι πια µαζί
µασ († Εδιµβούργο, 1η Αυγ.
2020). Γεννηµένοσ το 1940
στο Norfolk τησ Αγγλίασ,
σπούδασε στο κολλέγιο St John
του Πανεπιστηµίου του Cambridge (διδακτορική διατριβή για την αρχαιοελληνική
Στοά µε επιβλέποντα τον W.H. Plommer). Ακολούθωσ είχε µια πλούσια πανεπιστηµιακή σταδιοδροµία:
1964-1968, Lecturer in Classics στο Εθνικό Πανεπιστήµιο τησ Camberra τησ Αυστραλίασ, 1968-69, Assistant Lecturer in Latin and Greek, στο Πανεπιστήµιο του Manchester, 1969-1979 Lecturer και µετά
Reader στην Κλασική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου, 1979-2004, Reader Κλασικήσ
Αρχαιολογίασ στο Κολλέγιο Merton του Πανεπιστηµίου τησ Οξφόρδησ.
Πλούσια υπήρξε και η συµµετοχή του σε ανασκαφέσ:
ωσ φοιτητήσ σε ανασκαφέσ στο Ιράν και στην Πέτρα
τησ Ιορδανίασ. Ωσ πανεπιστηµιακόσ δάσκαλοσ στην
Περαχώρα Κορινθίασ, στη Ζαγορά τησ Άνδρου, στο
Λευκαντί τησ Ευβοίασ, στα Φύλλα τησ Ευβοίασ, στην
Τρίπολη τησ Λιβύησ και πιο πρόσφατα στα Οινόανδα
και Βάλβουρα τησ Λυκίασ, καθώσ και στην Αφροδισιάδα τησ Ιωνίασ.
Εκείνο πάντωσ, που χαρίζει στον Coulton µια κορυφαία θέση, είναι τα βιβλία και τα άρθρα του: The
architectural development of the Greek stoa, 1976, Greek
architects at work, 1977, Zagora 1 (1971), Zagora 2
(1989), Lefkandi II, the protogeometric building at
Toumba, part 2: the excavation, architecture and finds,
1993, The fort at Phylla, Vrachos, 2002, The Balboura
survey and settlement in highland SW Anatolia, 2012.

Σοβαρόσ και τυπικόσ στη συµπεριφορά του, εµφανώσ
όµωσ ευαίσθητοσ και ευσυγκίνητοσ ωσ χαρακτήρασ, ο
Μανώλησ Νειάδασ σε όλη τη διάρκεια τησ θητείασ του
ωσ Πρόεδροσ τησ ΕΦΑ επέδειξε συνεχέσ και αµείωτο
ενδιαφέρον για κάθε ζήτηµα τησ Ένωσησ, ενώ υπήρξε γενναιόδωροσ αρωγόσ σε κάθε ανάγκη τησ. Για την
προσφορά του στην Ένωση, οι «Φίλοι» τησ Ακρόπολησ θα τον θυµούνται πάντα µε πολλή αγάπη, βαθιά
εκτίµηση και ευγνωµοσύνη.
Συνοδοιπόροσ στη ζωή του η Έφη Κανάρογλου, µε
την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Βασίλη και την
Αγγέλα, και έξι εγγόνια.

Τον Σεπτέµβριο 1983, όταν µετά από πυρετώδη υπό
πίεση χρόνου ετοιµασία, έλαβε χώραν στην Αθήνα η
αφιερωµένη στα Προγράµµατα αποκατάστασησ του

Φανή Μαλλούχου-Tufano
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Παρθενώνα ∆ιεθνήσ Συνάντηση για τα µνηµεία τησ
Ακροπόλεωσ, υπήρξε ένα πρόβληµα: έωσ την τελευταία στιγµή ήταν αδύνατη ή εύρεση διερµηνέων ειδικευµένων στην ταυτόχρονη µετάφραση τόσο πολύπλοκων τεχνικών θεµάτων. Και τότε, µάλλον ανέλπιστα, προσφέρθηκε η εξήσ λύση: ο Coulton δέχθηκε
πρόθυµα να αναλάβει εκ των ενόντων αυτό το πρόσθετο και προφανώσ δυσκολότατο έργο, ζητώντασ,
όµωσ, σεµνά κάθε επιείκεια, µιασ και «...δεν ήταν ειδικόσ...» γι’ αυτό. Ό,τι ακολούθησε έµοιαζε µε θαύµα: η αγγλική µορφή των λεγοµένων αν καµιά φορά
δεν ακολουθούσε ακριβώσ την ελληνική, ασφαλώσ την
ξεπερνούσε – ωσ εάν ο Coulton διάβαζε µια επίσηµη αγγλική µετάφραση! Τούτο, όχι µόνον µετέτρεψε
την εισήγηση σε αληθινή πνευµατική απόλαυση, αλλά
συνέβαλλε σε µια ουσιώδη ενδυνάµωση τησ υπέρ τησ
εισηγήσεωσ θετικήσ στάσησ περίπου όλων των συνέδρων. Έκτοτε, o Coulton ήταν για όλουσ εµάσ όχι µόνον εκείνοσ που θαυµάζαµε ωσ επιστήµονα, αλλά και
αποδέκτησ θερµών αισθηµάτων και αγάπησ. Η σχέση
αυτή πάντωσ είχε µια προϊστορία: Ο Coulton είχε από
παλιά µεγάλη εκτίµηση για τον Χ. Μπούρα, ο οποίοσ
«... ήταν ο πρώτοσ που είχε προσέξει την πρώτη του
δηµοσίευση (Στοά στο λιµάνι τησ Περαχώρασ, BSA
1964) ...». Αλλά όπωσ ήταν φυσικό η εκτίµηση ήταν
αµοιβαία: o Μπούρασ µιλούσε πάντοτε µόνον µε θαυµασµό για τον Coulton.
Πιο περίπλοκη ήταν η στάση του Coulton απέναντι
στην αυθεντία του Dinsmoor, κυρίωσ για το «ελιτίστικο ή άδικο» πνεύµα, το υποκείµενο στην γνωστή
φράση του: beginning of decadence (τίτλοσ του 6ου
κεφαλαίου του διάσηµου εγχειριδίου του για την Ελληνική αρχιτεκτονική, 1950). Ο σχετικόσ καλά τεκµηριωµένοσ αντίλογοσ υπάρχει διάχυτοσ στο βιβλίο
του Coulton για τουσ Έλληνεσ αρχιτέκτονεσ (1977).
Επ’ αυτού θα µπορούσε κανείσ να παρατηρήσει ότι η
φράση του Dinsmoor αφορούσε στισ αρχιτεκτονικέσ
µορφέσ και όχι στην αρχιτεκτονική ολικά, και ότι ο
Coulton δεν θα είχε αντίρρηση για έναν τέτοιο συµβιβασµό. Αυτά και πολλά άλλα θα µπορούσε κανείσ
να σκέφτεται για πολλά ακόµη χρόνια. Εκείνα όµωσ
µε τα οποία ο Coulton ανανέωσε και κατά πολύ διεύ-

ρυνε το πεδίο µελέτησ, είναι τα τεχνικά ζητήµατα και
η αλληλεπίδραση σχεδιασµού και τρόπων εκτέλεσησ.
Ιδού µερικά δικά του συµπεράσµατα:
- Η ανάπτυξη των ανυψωτικών µέσων από την αρχαϊκή προσ την κλασική εποχή συνδέεται περισσότερο µε
την ορθολογική τυποποίηση µεγεθών, παρά µε την επιδίωξη συνεχούσ αύξησησ τησ ανυψωτικήσ ικανότητασ.
- H εξέλιξη (από την αρχαϊκή προσ την ελληνιστική
εποχή) προσ συνεχώσ ελαφρότερεσ αναλογίεσ κιόνων
και θριγκών, δεν είχε µόνον αισθητική αιτιότητα, αλλά
και οικονοµική (δαπάνη υλικού, οικονοµία στα ανυψωτικά, συντόµευση χρόνου).
- H εισαγωγή των καµπυλώσεων σε κτήρια που πριν
ήταν τελείωσ ευθύγραµµα επιβάρυνε µόνον ανεπαισθήτωσ την εκτέλεση ή την δαπάνη. Το µόνο που
απαιτούσε ήταν περισσότερη διανοητική προσπάθεια
εκ µέρουσ των αρχιτεκτόνων, αλλά και των τεχνητών.
Κλείνοντασ, αξίζει να τονισθεί ότι ο Coulton διέθετε
σπάνια τεχνική αντίληψη, προσόν που του επέτρεπε
να πρωτοπορεί στην ερµηνεία τησ αρχιτεκτονικήσ, χωρίσ να έχει σπουδάσει σε αντίστοιχη σχολή. Οµοίωσ
ήταν άξιοσ και ωσ (αυτοδίδακτοσ) σχεδιαστήσ. Τα σχέδιά του, πάντοτε ιδιόχειρα, περιέχουν την υπογραφή
J.J.C. µε γράµµατα τόσο µικρά ώστε σε πρώτη µατιά
να µοιάζουν µε µικρά στίγµατα. Οµοίωσ ήταν ικανόσ
και ωσ χειροτέχνησ (κατασκευή κάποιων επίπλων)
αλλά και εξηγητήσ τεχνικών: µια φορά µασ εξηγούσε
πωσ τα καµπύλα ξύλα του αρχαίου κλισµού µπορούσε να αποκτούν το ειδικό σχήµα τουσ µε έγκαιρη και
παρακολουθούµενη ανάρτηση βαρών από τα κλαδιά
των αντίστοιχων δέντρων.
Ο Jim πάντοτε µοιραζόταν τισ γνώσεισ του µε ευθύτητα και δεν έκρυβε τη γνώµη ή την υποκείµενη αυτήσ
σκέψη. Όταν ενίοτε δεν απαντούσε, δεν ήταν επειδή κάτι έκρυπτε, αλλά επειδή από µια σπάνια σύνεση (που πάντοτε τον χαρακτήριζε), απέφευγε να δίνει
πρόχειρεσ απαντήσεισ. Αντάλλασσε την ευκολία τησ
πρόχειρησ συζήτησησ µε τη δυσκολία τησ ετοιµασίασ,
για την οποία πρόθυµα θυσίαζε από τον πολύτιµο
χρόνο του. Για όλα αυτά, θα τον έχουµε πάντοτε µε
ευγνωµοσύνη στη σκέψη µασ.
Μανόλησ Κορρέσ
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Καλλιόπη Λαζαρίδη (1945-2020)

στρεψε στην Αθήνα και εργάστηκε στη Γ΄ Εφορεία και
στην Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων. Από το 1981,
ωσ µόνιµη επιµελήτρια αρχαιοτήτων, τοποθετήθηκε
στην ΙΣΤ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκησ. Παντού άφησε το στίγµα τησ µε την αφοσίωση, γνώση
και συνέπεια που υπηρέτησε το αντικείµενό τησ. Από
το 1984 συµµετείχε στην έρευνα τησ παλαίστρασ του
Γυµνασίου τησ Αµφίπολησ και, µετά το θάνατο του
∆. Λαζαρίδη, τησ ανατέθηκε από την Αρχαιολογική
Εταιρεία η συνέχιση τησ ανασκαφήσ του Γυµνασίου.
Μεταξύ των πολύ σηµαντικών ευρηµάτων που απέδωσε η ανασκαφή ήταν και ο περίφηµοσ εφηβαρχικόσ νόµοσ του Γυµνασίου, που είχε την τύχη να τον
δει δηµοσιευµένο. Από το 1992 βρέθηκε στην Αθήνα
στη Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και από το 1994
στην Α΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ακροπόλεωσ.

«Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και έζησα στην Καβάλα»
ξεκίναγε το βιογραφικό τησ η
Πέπη. ∆ιαβάζοντάσ τη φράση κατανόησα πόσο τα χρόνια που έζησε στην Καβάλα
καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό
τη ζωή και το χαρακτήρα τησ.
Μνήµεσ παιδικέσ από το µεγάλο ξύλινο σπίτι, από την ζεστασιά τησ γιαγιάσ µε το
τσούρµο τα εγγόνια, από τα τρεχαλητά στισ αλάνεσ,
από τισ πρώτεσ ερωτικέσ ανησυχίεσ αλλά και από εκείνο το πήγαινε-έλα στο Μουσείο που δούλευε ο αγαπηµένοσ τησ πατέρασ, ανασύρονταν µε κάθε ευκαιρία
στισ συζητήσεισ µασ.

Το 1997 στο πλαίσιο τησ «Ενοποίησησ των αρχαιολογικών Χώρων τησ Αθήνασ» µαζί µε τον επίσησ πρόωρα
χαµένο Αλέξανδρο Μάντη συνετέλεσαν µε την σταθερή τουσ γνώση ώστε να µπουν οι βασικέσ αρχέσ για
την εκπόνηση και εφαρµογή των µελετών των Αρχαιολογικών χώρων και τησ Πεζοδρόµησησ τησ Αποστόλου Παύλου. Παράλληλα η Πέπη ανέλαβε την ευθύνη τησ «Συνολικήσ Ανάδειξησ των Λόφων Νυµφών
– Πνυκόσ – Μουσών». Αποτέλεσµα αυτού του έργου
υπήρξε ο εµπλουτισµόσ του αρχαιολογικού χάρτη των
∆υτικών Λόφων µε νέα µνηµεία και ένασ µοναδικόσ
οργανωµένοσ αρχαιολογικόσ χώροσ και χώροσ πρασίνου να ενταχτεί στουσ χώρουσ γύρω από την Ακρόπολη. Μετά την συνταξιοδότησή τησ το 2011, αυτό
που κυρίωσ απορρόφησε την σκέψη και τη δραστηριότητά τησ ήταν το ιερό χρέοσ που ένοιωθε για την
ολοκλήρωση τησ διεπιστηµονικήσ µελέτησ και δηµοσίευσησ του υλικού τησ ανασκαφήσ τησ στο Γυµνάσιο
τησ Αµφίπολησ, αλλά και η οργάνωση του πολύτιµου
αρχείου του πατέρα τησ. Ο αδόκητοσ όµωσ θάνατόσ
τησ δεν την άφησε να τα ολοκληρώσει.

Η Πέπη ευτύχησε να έχει δύο εξαιρετικούσ γονείσ,
τον αείµνηστο αρχαιολόγο ∆ηµήτρη Λαζαρίδη και
την περίφηµη φιλόλογο Θάλεια Ρουτζούνη που τησ
εµφύσησαν ο ένασ το πάθοσ για την αρχαιολογία και
η άλλη το πάθοσ για την Ελληνική γλώσσα µαζί µε τισ
δηµοκρατικέσ αξίεσ που οι ίδιοι υπηρέτησαν στη ζωή
τουσ. Η Πέπη, όµωσ, όλα αυτά τα πήγε πιο µπροστά,
χάραξε το δικό τησ µονοπάτι µε τα δικά τησ πατήµατα.
Ξεκίνησε αρχικά µε σπουδέσ στισ Πολιτικέσ Επιστήµεσ
στην Νοµική Σχολή Αθηνών, αλλά εκείνο το πήγαινεέλα στο Μουσείο τησ Καβάλασ, που παρακολουθούσε
µε δέοσ τον πατέρα και οι καθηµερινέσ εµπειρίεσ του,
που έµοιαζαν µε ανδραγαθήµατα, τησ είχαν καθορίσει την µετέπειτα πορεία τησ. Την κέρδισε τελικά η
Αρχαιολογία και εκείνη τησ δόθηκε ολόψυχα. Εργάστηκε από τα φοιτητικά τησ χρόνια στισ ανασκαφέσ
του Λαζαρίδη στα Άβδηρα, στην Αµφίπολη, αργότερα
στην Ερέτρια µε την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή.
Φοίτησε στο µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στο Πανεπιστήµιο Paris I-Sorbonne, καθώσ και στην École
Pratique des Hautes Études και στο College de France,
µε υποτροφία τησ Γαλλικήσ Κυβέρνησησ, για την προετοιµασία τησ µελέτη τησ πάνω στισ Ενεπίγραφεσ και
Ανάγλυφεσ Επιτύµβιεσ στήλεσ τησ Αµφίπολησ. Επέ-
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Καίτη Κυριακοπούλου (1922- 2020)

συναισθηµάτων τησ. Πεισµατικά αφοσιωµένη στο
έργο που αναλάµβανε δεν µετρούσε χρόνο και δυνάµεισ µέχρι να το φέρει σε πέρασ µε εκείνη την λεπτολόγο διάθεση που την διέκρινε. Έµπειρη αρχαιολόγοσ, δεινή στο χειρισµό των διοικητικών και εργασιακών θεµάτων, κινούνταν µε γνώση και άνεση σε όλα
τα πεδία και κάθε προϊστάµενοσ σεβόταν την γνώµη
τησ. Εµπνεόµενη από τα δηµοκρατικά τησ ιδεώδη και
µε αγωνιστική διάθεση έδινε φωνή στα µνηµεία και
υπερασπιζόταν τα πολιτιστικά αγαθά αλλά και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων καθηµερινά από τη θέση
ευθύνησ τησ. Κυρίωσ, όµωσ, µέσα από την µακρόχρονη συνδικαλιστική τησ δράση στο Σύλλογο των Ελλήνων Αρχαιολόγων.

Η Καίτη Κυριακοπούλου, η µεγάλη κυρία τησ ελληνικήσ βιοµηχανίασ, όπωσ εύστοχα έχει
χαρακτηρισθεί, γεννήθηκε στο
Βουκουρέστι το 1922, Μεγάλωσε στην Αγγλία και Γαλλία
και ήλθε για πρώτη φορά στην
Ελλάδα 13 χρονών. Με την είσοδο των Γεµανών στη χώρα
έφυγε και, µέσα από µια περιπετειώδη διαδροµή µέσω
Αιγύπτου, Νότιασ Αφρικήσ και ∆υτικών Ινδιών, έφτασε
στην Αµερική, όπου σπούδασε Μαθηµατικά και Φυσική, ενώ ταυτόχρονα εργαζόταν, στο Πανεπιστήµιο
Mount Holyoke τησ Μασσαχουσέτησ. Εξήντα χρόνια
αργότερα, τιµώντασ το συνολικό τησ έργο, το Πανεπιστήµιό τησ, τησ απένειµε τον τίτλο Doctor of Humane
Letters honoris causa.

Η Πέπη ποτέ δεν είδε τη ζωή µονόπλευρα. Τη ζούσε
ρουφώντασ όλεσ τισ γεύσεισ τησ· µέσα από τισ επαφέσ
τησ, κυρίωσ µε τουσ νέουσ ανθρώπουσ, µέσα από τα
ταξίδια, από τη γλυκιά συντροφιά των φίλων σε ένα
απλό ταβερνάκι. Τα ζούσε όλα µε παιδική αθωότητα
και άδολη χαρά, όπωσ όταν αφηνόταν µέσα στο νερό
τησ θάλασσασ που τόσο λάτρευε.

Το 1950 γύρισε στην Ελλάδα και παντρεύτηκε τον
Πάρι Κυριακόπουλο, αποκτώντασ δύο παιδιά, τον
Οδυσσέα και την Φλωρίκα. Με τον θάνατο του πατέρα τησ, το 1970, ανέλαβε τη διοίκηση των οικογενειακών επιχειρήσεων Βωξίται Παρνασσού, Αργυροµεταλλευµάτων και Βαρυτίνησ και Αδελφοί Ηλιόπουλοι.

Αυτή ήταν η Πέπη για όλουσ όσοι αληθινά την γνώρισαν και την αγάπησαν. Ανθρώπινη, επικοινωνιακή,
γεναιόδωρη. Αφειδώλευτα σκόρπιζε το ενδιαφέρον
και τη βοήθειά τησ σε γνωστούσ και αγνώστουσ. Οι
φίλοι τησ ήσαν ιεροί και είναι τιµή µου που συγκαταλεγόµουν σε αυτούσ. Με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια και
µαχητικότητα, πέρα από µικρότητεσ και σκοπιµότητεσ, πορεύτηκε στη ζωή τησ και αυτή είναι η παρακαταθήκη τησ.

Περίφηµο είναι το περιστατικό που συνέβη κατά την
πρώτη τησ επίσκεψη στα µεταλλεία βωξίτη. Ζήτησε να
επισκεφθεί µια υπόγεια στοά – και άκρα σιωπή έπεσε
στουσ µηχανικούσ που την συνόδευαν. Τελικά, ο πιο
θαρραλέοσ από αυτούσ προσπάθησε να εξηγήσει ότι
εθεωρείτο µεγάλη γρουσουζιά το να µπει µια γυναίκα στη γαλαρία. Η Καίτη Κυριακοπούλου απήντησε:
«Κύριοι, εγώ δεν είµαι µια γυναίκα, είµαι η διευθύνουσα σύµβουλοσ τησ εταιρείασ. Αν θέλετε, έρχεστε µαζί,
εγώ πάντωσ µπαίνω».

Η µνήµη τησ θα µείνει µέσα µου ανεξίτηλη και θα µε
πονάει πάντα.

Όλγα ∆ακουρά-Βογιατζόγλου

Ηγήθηκε τησ εµβληµατικήσ επιχείρησησ S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά –πρώην ΑΕΕ Αργυροµεταλλευµάτων
και Βαρυτίνησ και ΑΕΜ Βωξίται Παρνασσού, και µέλοσ σήµερα του οµίλου Imerys– που, µε βάση το νησί

Εκείνο, όµωσ, που έκανε την Πέπη ξεχωριστή ήταν
οι αρετέσ του χαρακτήρα τησ. Ακέραιοσ και ευθύσ χαρακτήρασ δεν άφηνε περιθώρια για παρερµηνεία των
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τησ Μήλου και την περιοχή τησ Φωκίδασ, κατέκτησε
τισ διεθνείσ αγορέσ και αποτέλεσε µια από τισ πρώτεσ
πολυεθνικέσ επιχειρήσεισ τησ χώρασ. Επίσησ, η επιχειρηµατική τησ παρουσία συνδέθηκε και µε τον κλάδο του εµπορίου, µε όχηµα την ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ,
µετεξέλιξη τησ εταιρείασ ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ AEΕ.
Υπήρξε κορυφαία προσωπικότητα τησ ελληνικήσ επιχειρηµατικότητασ, που συνέδεσε το όνοµά τησ µε
την υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, τη βιοµηχανική
καινοτοµία και τη διαρκή κοινωνική προσφορά στον
τόπο µασ.

Γιάννησ Σ. Κωστόπουλοσ (1938-2021)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ
(στα ελληνικά και αγγλικά)

Ο Γιάννησ Κωστόπουλοσ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938.
Σπούδασε Ναυπηγόσ στο
King’s College του Πανεπιστηµίου Durham τησ Αγγλίασ.
Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία
του στην Τράπεζα Εµπορικήσ Πίστεωσ, νυν Alpha Bank,
το 1963 όπου διετέλεσε ∆ιευθύνων Σύµβουλοσ από το
1973 και Πρόεδροσ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από
το 1984 έωσ το 2014. Παράλληλα υπήρξε Πρόεδροσ
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατοσ Ιωάννου
Φ. Κωστοπούλου από το 1984 έωσ το 2019.

∆ιοίκησε µε όραµα και πίστη στισ αρχέσ τησ υπεύθυνησ επιχειρηµατικότητασ, πρωτοπόρησε επιχειρηµατικά, και προσέφερε ευρύτερα στην παιδεία και στον
πολιτισµό, και ιδιαίτερα στην τοπική κοινωνία δηµιουργώντασ, µεταξύ άλλων, Μεταλλευτικά Μουσεία,
Πολιτιστικά και Συνεδριακά Κέντρα µε στόχο την οικονοµική και πολιτιστική τουσ ανάπτυξη.
Τησ έχουν απονεµηθεί δεκάδεσ διακρίσεων, ανάµεσά
τουσ το γαλλικό παράσηµο τησ Λεγεώνασ τησ Τιµήσ,
το ανώτατο βραβείο του ∆ιεθνούσ Ρόταρυ, ενώ είχε
ανακηρυχτεί «Γυναίκα τησ Χρονιάσ» από το Αµερικανικό Ινστιτούτο Βιογραφίασ.
Ανάµεσα στο πλούσιο και πολυσχιδέσ κοινωνικό τησ
έργο ξεχωρίζει και η ίδρυση, το 1998, τησ «Έδρασ Χρηµατοοικονοµικήσ Καίτη Κυριακοπούλου» στο ALBA
Graduate Business School, ιδιαίτερησ σηµασίασ για
την εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών επιχειρήσεων
στη χώρα µασ.

Το Ίδρυµα Ι.Φ. Κωστόπουλου και ο ίδιοσ ο Γιάννησ Κωστόπουλοσ επέδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία
στα θέµατα που αφορούν την Ακρόπολη. Το 2006,
µε την ενίσχυση του Ιδρύµατοσ, υλοποιήθηκε η ανακατασκευή σηµαντικών µελών τησ ζωφόρου του χορηγικού µνηµείου του Θρασύλλου, στη Νότια Κλιτύ
τησ Ακροπόλεωσ, στα πλαίσια τησ αναστήλωσησ του
Μνηµείου µε την ένταξή του στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξησ.
Όσον αφορά στην Ένωση Φίλων Ακροπόλεωσ, το
Ίδρυµα έχει να επιδείξει σηµαντική προσφορά. Από
το έτοσ 1998 και εξήσ το Ίδρυµα χρηµατοδότησε την
έκδοση νέων αρχαιολογικών οδηγών τησ Ένωσησ
(«Ακρόπολη και Μουσείο» στην γερµανική γλώσσα,
«Ακρόπολη και Μουσείο» στην ισπανική γλώσσα), την
ανατύπωση παλαιών («Ρωµαϊκή Αγορά – Βιβλιοθήκη
Αδριανού» στα ελληνικά, «Μουσείο Αρχαίασ Αγοράσ»
στα αγγλικά, «Ακρόπολη και Μουσείο» στα αγγλικά)
καθώσ και την έκδοση του Περιοδικού Ανθέµιον, κατά
τα έτη 2012, 2013-2014, 2014.

Υπήρξε µέλοσ τησ ΕΦΑ προσφέροντάσ µασ την βοήθειά τησ τόσο το 1999, το 2003, το 2005, το 2010. Επιπροσθέτωσ υπήρξε η µεγάλη χορηγόσ σε 4 από τουσ
Αρχαιολογικούσ Περιπάτουσ γύρω από την Ακρόπολη:
«Νότια κλιτύσ Ακροπόλεωσ», «Βόρεια, Ανατολική και
∆υτική Κλιτύσ Ακροπόλεωσ», «Αρχαία Αγορά-Άρειοσ
Πάγοσ», «Ρωµαική Αγορά-Βιβλιοθήκη Αδριανού».
Το όνοµά τησ στουσ οδηγούσ µασ θα µασ θυµίζει πάντα µία ξεχωριστή «Φίλη».

Στο Μουσείο Ακρόπολησ, στα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων τησ Εφορείασ Αρχαιοτήτων
Αθηνών, σε βιβλιοπωλεία και στο Γραφείο τησ ΕΦΑ. Ο οδηγόσ «Ακρόπολη και Μουσείο» κυκλοφορεί
σε επτά γλώσσεσ: ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά, γαλλικά, ιταλικά, κινεζικά και ιαπωνικά

Επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µασ

www.acropolisfriends.gr
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ

Η Ένωση Φίλων Ακροπόλεωσ (ΕΦΑ) είναι ευγνώµων για την µακρόχρονη υποστήριξη του Ιδρύµατοσ.

Κορνηλία Χατζηασλάνη-Μπούρα

Άννα Μαλικούρτη

48

Στο Μουσείο τησ Ακρόπολησ, σε βιβλιοπωλεία και στο Γραφείο τησ ΕΦΑ
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