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τειχών και σπιτιών αλλά και δοµηµένα κατάλοιπα, που 

υποδήλωναν την έκταση και τη µορφή της αρχαίας 

πόλης – ανάµεσά τους ξεχώριζε o Σέγγιος, όπως ονο-

µαζόταν τότε το µνηµείο του Φιλοπάππου. Προς 

νότον αντίκρυζαν την Αψίδα του Αδριανού, ενταγµέ-

νη 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 διάσπαρ-

τα ερείπια από την αδριάνεια επέκταση της πόλης 

και πιο ψηλά, στις υπώρειες του Λυκαβηττού, τα 

κατάλοιπα της δεξαµενής 

του οµώνυµου υδραγω- 

γείου. Στρεφόµενοι προς 

βορρά το βλέµµα τους χα-

νόταν σε εξοχές, καλλιερ-

γηµένους αγρούς, αγροι-

κίες µε πυργόσπιτα, µι-

κρές εκκλησίες, πολλές 

κρήνες, και έναν πυκνό 

και θαλερό ελαιώνα, που 

έφερνε στη θύµηση εκεί-

νον, τον ονοµαστό, της 

αρχαιότητας (εικ. 1). 

Η χώρα περιβαλλόταν 

από ένα χαµηλό και πρόχειρα κτισµένο τείχος – τει-
χίον το αναφέρουν οι σύγχρονες πηγές. Το τείχος αυτό 

είχε πρόσφατα κτιστεί, το 1778, µε αγγαρεία των 

κατοίκων, κατά διαταγή του Βοεβόδα Χατζή Αλή Χασε-

κή, και υλικό προερχόµενο από αρχαία µνηµεία που 

είχαν λιθολογηθεί µέχρι βαθµού εξαφάνισης. Στο µεγα-

λύτερο µέρος του πατούσε σε χνάρια και κατάλοιπα 

του κλασικού τείχους των αρχαίων Αθηνών. Το τείχος 

του Χασεκή είχε πυργοειδείς προεξοχές –τα µπούρ-
τζια– και πύλες, µέσα από τις οποίες διέρχονταν 

πανάρχαιοι δρόµοι, που οδηγούσαν στον Μοριά, στη 

Βοιωτία, στην ενδοχώρα και τα παράλια της Αττικής, 

στο Φάληρο και στον Πειραιά (εικ. 2). Στο εσωτερι-

ι περιπέτειες της Αθήνας και της Ακρόπολης 

κατά την Επανάσταση του ’21 συµπυκνώνουν 

αντιπροσωπευτικά όλες τις παραµέτρους του Αγώνα 

της Ανεξαρτησίας: την προετοιµασία των πνευµάτων 

για την εθνεγερσία διαµέσου της παιδείας και της 

στροφής στην κλασική αρχαιότητα, τον πατριωτικό 

ενθουσιασµό, τη γενναιότητα, τις ανδραγαθίες και την 

αντοχή των εξεγερµένων µαχητών, την παθιασµένη 

εµπλοκή τους στις εµφύλιες διαµάχες, την καθοριστι-

κή 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 πράγ-

µατα από πιο κοντά:

Η Αθήνα την παραµονή
της Επανάστασης
Η Αθήνα την εποχή της

Επανάστασης ήταν µια µι-

κρή επαρχιακή πόλη της

Οθωµανικής Αυτοκρατο-

ρίας, 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,

p.V) και η κοιτίδα των ιδεω- 

δών της ελευθερίας, της 

δηµοκρατίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης. Οι 

ευρωπαίοι επισκέπτες, που στο µεταίχµιο του 18ου 

προς τον 19ο αιώνα είχαν αρχίσει να πυκνώνουν, 

αντίκρυζαν µια ειδυλλιακή εικόνα: µια πόλη, η χώρα 
όπως αποκαλούνταν, απλωµένη στις βόρειες και ανα-

τολικές υπώρειες ενός επιβλητικού κάστρου, εκείνου 

της Ακρόπολης, µέσα σε ένα εκπληκτικής οµορφιάς 

περιβάλλον τοπίο, κάτω από ένα λαµπερό ήλιο και µε 

κρυστάλλινη καθάρια ατµόσφαιρα. Στα δυτικά της 

Ακρόπολης ατένιζαν τους γυµνούς λόφους των Μου-

σών, της Πνύκας και των Νυµφών και απεριόριστες 

θέες που έφθαναν ώς τον Πειραιά και το Φάληρο. Οι 

λόφοι ήταν διάσπαρτοι µε βραχότµητα ίχνη δρόµων, 
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τµήµατα, διάσπαρτα στους δρόµους και στις αυλές ή 

ενσωµατωµένα στα σύγχρονα κτίσµατα, είτε, ως ιστά-

µενα ερείπια, σωζώµενα σε διαφορετικά ύψη ή κατά-

σταση διατήρησης. 

Ορισµένα από αυτά διατηρούνταν σχεδόν ακέραια 

µέσα σε νεώτερα κτήρια – αντιπροσωπευτικό σχετικά 

παράδειγµα αποτελούσε το χορηγικό µνηµείο του 

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 Ηφαί-

στου και της Αθηνάς –το γνωστό Θησείο– ορθώνονταν

αυτοτελώς έχοντας προσλάβει νέες χρήσεις: το πρώτο

είχε µετατραπεί σε τεκέ δερβίσηδων, ενώ το δεύτερο,

κό του, ανάµεσα στο τείχος και στα πρώτα σπίτια της 

πόλης παρεµβαλλόταν µια αδόµητη ζώνη, µε ορισµέ-

νες εκκλησίες, κρήνες και καλλιεργηµένους αγρούς 

(Τραυλού 1993, 195-200). 

Το ίδιο το πόλισµα της Αθήνας ήταν εξίσου γραφικό 

και ειδυλλιακό: χαµηλά σπίτια, µονώροφα ή διώροφα, 

µε χαγιάτια και περιβόλους, µε ευωδιαστές αυλές και 

κήπους ανακατεύονταν µε ένα πλήθος από µεσαιωνι-

κές 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, 

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
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το κονάκι του βοεβόδα, διοικητήριο και ταυτόχρονα 

κατοικία του υψηλού οθωµανού αξιωµατούχου (Κνι-

θάκης, 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 κατεύθυν-

ση από Β. προς Ν., στον οποίο πραγµατοποιούνταν 

το εβδοµαδιαίο παζάρι (εικ. 6), οδηγούσε στην Ακρό-

πολη. Ο δεύτερος, µε κατεύθυνση από ∆. προς Α., 

προσέγγιζε τον χώρο του παζαριού διαµέσου της πάλαι 

ποτέ Πύλης της Αρχηγέτιδος Αθηνάς της Ρωµαϊκής 

αφιερωµένο στον Άγιο Γεώργιο τον επονοµαζόµενο 

Ακαµάτη, λειτουργούσε καθόλη τη διάρκεια της Τουρ-

κοκρατίας ως χριστιανική εκκλησία (εικ. 4). Άλλα 

αρχαία κτήρια και συγκροτήµατα, σωζόµενα σε ερει-

πιώδη 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, θρησκευ-

τικό και κοινωνικό της κέντρο, καταλάµβανε το εσω-

τερικό 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: 

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

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

Εικ. 6. O δρόµος του εβδοµαδιαίου παζαριού της οθωµανικής Αθήνας, 
Ed. Dodwell, 1801-1806, Συλλογές ΕΙΜ
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Η Αθήνα την εποχή της 

Επανάστασης είχε, σύµ-

φωνα µε µια επίσηµη απο-

γραφή του Οκτωβρίου του 

1824 του Γενικού Αστυνό-

µου Μόσχου Αθανασιά-

δου, 1605 οσπίτια και, συ-

νολικά, µαζί µε τους πα-

ροίκους, 9040 κατοίκους. 

Αυτοί, στην πλειονότητά 

τους χριστιανοί, ήταν Έλ-

ληνες, Τούρκοι, Αρβανί-

τες, Αιγύπτιοι και λίγοι 

Αιθίοπες. Η πόλη ήταν 

χωρισµένη σε διοικητικές 

ενότητες, τα πλατώµατα, 

που περιλάµβαναν τις ενο-

ρίες ή µαχαλάδες. Οι κά-

τοικοι της Αθήνας, παρό-

λες τις εθνοτικές διαφορο-

ποιήσεις τους, συµβίωναν 

αρµονικά. Οι κατοικίες των 

Οθωµανών αλλά και των 

πλέον εύπορων και κοινω-

νικά σηµαντικών Ελλήνων 

καθώς και των εκπροσώ-

πων των ξένων χωρών γειτ-

νίαζαν άµεσα µε την περιοχή 

του παζαριού (εικ. 9). Οι 

συνοικίες της πόλης αµέ-

σως κάτω από της βόρειες 

υπώρειες της Ακρόπολης 

κατοικούνταν από Έλλη-

νες. Στα βορειοανατολικά 

του βράχου, στην περιοχή 

της Πλάκας, ήδη από τον 

16ο αιώνα είχαν εγκατα-

σταθεί Αρβανίτες (Καρύ-

δης 2015, 81). Οι χαλκω-

µατάδες και σιδηρουργοί 

γύφτοι (Αιγύπτιοι) διέµεναν 

στην βιοτεχνική ζώνη, στις 

Αγοράς, γνωστής τώρα ως 

Παζαρόπορτα (εικ. 7). Στον 

ανοικτό χώρο που δηµι-

ουργούνταν στη διασταύ-

ρωση των δύο οδών, στο 

Σταροπάζαρο, πραγµατο-

ποιούνταν το ετήσιο πα-

ζάρι. Η καθηµερινή, ηµε-

ρήσια, αγορά αναπτυσσό-

ταν κυρίως στην περίµετρο 

της Βιβλιοθήκης Αδριανού, 

κατά µήκος των σωζοµέ-

νων τµηµάτων του βόρειου 

και ανατολικού περιβόλου 

της καθώς και της βόρειας 

πτέρυγας της δυτικής της 

όψης. Ένα άλλο επιβλητικό 

ερείπιο, η Στοά του Αττά-

λου, που αυτή την εποχή 

θεωρούνταν ως το Γυµνάσιο 

του Πτολεµαίου, ορθώνο-

νταν στις παρυφές της Αγο-

ράς στα δυτικά, ενσωµατω-

µένο µέσα στα κατάλοιπα 

του Υστερορρωµαϊκού τεί-

χους της πόλης και, µετα-

σκευασµένο, στέγαζε οικίες 

και εργαστήρια (εικ. 8). Τέ-

λος, οικονοµικές δραστηριό- 

τητες, εργαστηριακής και 

βιοτεχνικής φύσης, συνεχί-

ζονταν προς τα βορειοδυτι-

κά, στο εξωπάζαρο, στην πε- 

ριοχή του αγίου Φιλίππου 

και της σηµερινής πλατείας 

Αβησσυνίας, του Κεραµει-

κού και ακόµη παραπέρα, 

στο εξέχωρο, την περιοχή 

της πόλης έξω από το περι-

µετρικό τείχος (Τραυλού 

1993, 218-222, Καρύδης 

2015, 172-181). 

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

Εικ. 7. Η Παζαρόπορτα της οθωµανικής Αθήνας, 
J. Stuart και N. Revett, 1751-1753
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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 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 πανί-

σχυρο κάστρο υπήρξε το αποτέλεσµα µιας µακραίωνης

διαδικασίας. Αυτή ξεκίνησε στο τέλος του 3ου αι. µ.Χ.,

όταν µετά τις καταστροφές που επέφερε η βαρβαρική

επιδροµή του 267 οχυρώθηκε η δυτική πρόσβαση του 

λόφου και µέρος της νότιας κλιτύος του, για να γιγα-

ντωθεί συσσωρευτικά στους επόµενους αιώνες, ιδιαί-

τερα µετά το 1204 και τη λατινική κυριαρχία στον 

ελλαδικό και αθηναϊκό χώρο. Την εποχή της Επανά-

στασης οι αρχαίες και µεσαιωνικές οχυρώσεις, το 

Υστερορρωµαϊκό τείχος και το Ριζόκαστρο, ένα πε-

ριτείχισµα στα ριζά του λόφου της Ακρόπολης των 

αρχών του 13ου µ.Χ. αι., είχαν αποκρυβεί κάτω από 

µεταγενέστερες κατασκευές ή λάνθαναν µέσα στις πα-

χιές επιχώσεις που επικάλυπταν το έδαφος. Τώρα τον 

βορειοδυτικές παρυφές της πόλης. Τέλος, αυτή την 

περίοδο, έχουν πυκνώσει οι κατοικίες στο εξέχωρο 

(Μπίρη 2017, 97-99). 

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 θρη-

σκευτικών αναγκών των µουσουλµάνων κατοίκων της 

διέθετε τζαµιά, τέσσερα µεγάλα και µερικά µικρότερα, 

ορισµένους οίκους προσευχής, τεκέδες καθώς και ένα 

ιεροδιδασκαλείο (Παπαγεωργίου-Βενετάς 2010,16). 

Οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι της ήταν κυρίως αγρο-

τικοί µε προεξάρχουσα την παραγωγή λαδιού. Παρά-

γονταν επίσης σιτάρι, µέλι, κερί και µετάξι. Την εποχή 

της Επανάστασης είχε προαχθεί και η κτηνοτροφία, 

µε επακόλουθο την παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊό- 

ντων, µαλλιού και δερµάτων. Η Αθήνα διέθετε επίσης 

βιοτεχνικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας µετάξης και 

δερµάτων, σαπουνοποιία, για την παρασκευή σαπου-

νιού µε χρήση λαδιού και καυστικής ποτάσσας, ενώ 

καταγράφεται και εµπορική εξαγωγική δραστηριότη-

Εικ. 10. Γενική άποψη του κάστρου της Ακρόπολης από ∆. L. Dupré, 1825 
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οφιοειδής, ασφαλώς ελεγχόµενη διαµέσου διαδοχικών 

πυλών, αυτή κατέληγε στο εσωτερικό του φρουρίου 

περνώντας από µια τελευταία πύλη στα νότια του 

µεσαιωνικού πύργου –τον κουλέ, όπως τον αποκαλού-

σαν στα χρόνια της Τουρκοκρατίας– που από τον 14ο 

αιώνα είχε καταλάβει τον χώρο της νότιας πτέρυγας 

των Προπυλαίων (Tanoulas 

1987).  

Το εσωτερικό πλάτωµα του 

κάστρου καλύπτονταν από 

τις κατοικίες των στρατιω-

τών που το φρουρούσαν. 

Ένα ολόκληρο χωριό είχε 

κυριολεκτικά σχηµατιστεί 

µε δρόµους, σπίτια µε κή-

πους, και στέρνες για τη 

συλλογή των οµβρίων, µε 

τρεις µεγάλες υδατοδεξα-

µενές, ένα µικρό χαµάµ και 

αποθήκες πυροµαχικών. 

Ανάµεσά τους πρόβαλλαν 

τα λαµπρά ερείπια των κλα-

σικών µνηµείων (εικ. 14). 

Στον απογυµνωµένο από 

τους πράκτορες του Έλγιν 

Παρθενώνα ένα µικρό τζα-

µί στο εσωτερικό εξυπη-

ρετούσε τις θρησκευτικές 

ανάγκες των κατοίκων του 

φρουρίου. Στη γη γύρω του 

ακόµη κείτονταν πολλά 

µάρµαρα από την έκρηξη 

του 1687. Το Ερέχθειο 

ήταν και αυτό ερειπωµένο, 

µόνον η βόρεια πρόσταση 

ήταν ουσιαστικά λειτουργική, ένα µέρος της έχοντας 

µετατραπεί σε πυριτιδαποθήκη και το άλλο, από πάνω 

της, σε κατοικία (εικ. 15). Όσο για τα Προπύλαια, οι 

απολήξεις των κιόνων της εσωτερικής ανατολικής 

πρόστασης µόλις που διακρίνονταν πάνω από τις 

παχιές επιχώσεις του εδάφους (εικ. 14).

λόφο προστάτευαν νέα τείχη, ο Σερπεντζές στα νότια 

και το τείχος της Υπαπαντής στα βορειοδυτικά. Ο 

Σερπεντζές, κτισµένος από τους Οθωµανούς στο τέλος 

του 17ου αι. πάνω στα κατάλοιπα του Υστερορρωµαϊ-

κού τείχους στη νότια κλιτύ του λόφου της Ακρόπολης, 

οχύρωνε τις περιοχές του αρχαίου ιερού του Ασκλη-

πιού και του Ωδείου του 

Ηρώδη του Αττικού (εικ. 

11), ενώ το τείχος της Υπα-

παντής, των µέσων του 18ου 

αιώνα, οχύρωνε τη δυτική 

πλευρά της Ακρόπολης έως 

την πύλη και τον πύργο του 

Λιονταριού, στο µέσον πε-

ρίπου της βόρειας κλιτύος 

του λόφου (εικ. 12). Η πύ- 

λη του Λιονταριού, που προ-

στατεύονταν από ισχυρό 

πύργο –τη ντάπια του Λιο-

νταριού– αποτελούσε την 

κύρια είσοδο από την πόλη 

στην Ακρόπολη, καθώς σε 

αυτή κατέληγε ο από Β. 

προς Ν. δρόµος του παζα-

ριού. Και τα δύο αυτά προ-

τειχίσµατα ενώνονταν µε 

το περιµετρικό τείχος της 

πόλης, του Χασεκή. 

Η πλέον ευπρόσβλητη πλευ-

ρά του λόφου της Ακρόπο-

λης, η δυτική, που οχυρώνε-

ται και αυτή µε ισχυρή πύλη 

µε πύργους τον 3ο αι. µ.Χ., 

γνωρίζει επίσης συνεχείς 

ενισχύσεις στη διάρκεια του 

µεσαίωνα. Στα χρόνια της Επανάστασης έχει πλέον 

µετασχηµατιστεί σέ ένα ισχυρότατο αµυντικό σύστη-

µα µε εσωτερικό τείχος µε πύργο και τρεις διαδοχικές 

σειρές προµαχώνων που έφεραν κανονιοστοιχίες (εικ. 

13). Ανάµεσά τους διερχόταν η µοναδική οδός προ-

σπέλασης στο εσωτερικό του κάστρου. Στενή και 

Εικ. 11. Άποψη της Ακρόπολης από Ν∆. ∆ιακρίνεται, ερειπωµένος, 
ο Σερπεντζές στη νότια κλιτύ. Φωτ. ∆. Κωνσταντίνου, ca. 1875, 

Φωτ. Αρχείο ΕΙΜ

Εικ. 12. Άποψη της Αθήνας από ∆. Στη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης 
διακρίνεται το τείχος της Υπαπαντής και ο Πύργος του Λιονταριού. 

Φωτ. Αγνώστου, ca. 1860, Φωτ. Αρχείο ΕΙΜ
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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 εξαι-

ρετικά δυσπόρθητο. Αυτό θα αποδειχθεί περίτρανα

λίγα χρόνια αργότερα, όταν ο πασάς της Ρούµελης, ο

Τελευταία σοβαρή ενίσχυση του κάστρου πραγµατο-

ποιείται 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 

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

Εικ. 15. Το Ερέχθειο και ο Παρθενών από Β., Η.W. Williams, 1829Εικ. 14. Το εσωτερικό της Ακρόπολης από τα Προπύλαια, 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

των αρχαιοτήτων της Αθήνας και της Ακρόπολης (εικ.

18, 19) που θα ανασύρουν από την αφάνεια την πόλη

για να την καταστήσουν το επίκεντρο του ενδιαφέρο-

ντος της ευρωπαϊκής καλ-

λιτεχνίας και διανόησης. 

Έτσι, στις δύο πρώτες δε-

καετίες του 19ου αιώνα κα- 

τακλύζουν την Αθήνα ευ-

ρωπαίοι επισκέπτες, αρ-

χαιολάτρες αλλά και αρ-

χαιοθήρες, που περιδιαβά-

ζοντας στην πόλη γνωρί-

ζουν τα αρχαία µνηµεία 

αλλά και τους κατοίκους της 

(Mallouchou-Tufano 1994, 

175-185). Τους ξένους επι-

σκέπτες υποδέχονται, φι-

λοξενούν και εξυπηρετούν

οι πρόξενοι των χωρών τους,

οι Καπουτσίνοι µοναχοί, οι

εγκατεστηµένοι στην Αθή-

να Fauvel και Lusieri. O

L.S. Fauvel, εµβληµατική

µορφή της πόλης και της

εποχής, προωθεί τη µελέτη

των αρχαιοτήτων αλλά και

την εµπορία τους. Ο G.B.

Lusieri, εκτελεστικό όργα-

νο του λόρδου Έλγιν στη

δήωση των µνηµείων της

Ακρόπολης, εγκαταλειµµένος από τον πάτρωνά του, 

επιβιώνει ως ξεναγός. Οι ξένοι επισκέπτες συναντούν 

και µορφωµένους Αθηναίους, εκπαιδευµένους στα 

σχολεία του ιεροµονάχου Γρηγόρη Σωτήρη και του 

εκ Βενετίας οµογενούς Ιωάννη Ντέκα, που από τις 

αρχές και τα µέσα του 18ου αιώνα αντίστοιχα λει-

τουργούσαν στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και τα µέλη 

Ρεσίντ Μεχµέτ, αυτόν που οι Έλληνες περιπαιχτικά 

αποκαλούσαν Κιουταχή, θα προσπαθήσει να το ανα-

κτήσει. Ο ίδιος θα εκφράσει αυτή τη διαπίστωση σε 

αναφορά προς την Υψηλή Πύλη µε τον καλύτερο 

τρόπο: Τὁ Φρούριον τῶν ᾽Αθηνῶν, καθώς σᾶς εἶναι 
γνωστὀν, εἶνε παλαιόθεν οἰκοδομημένον εἰς πέτραν ὑψη-
λἡν καἱ δύσβατον· καὶ οὔτε ὑπόνομον ὑποδέχεται, οὔτε 
εὶς ἔφοδον ἔρχεται. ...Ο Κιουταχής προσθέτει και κάτι 
άλλο: καὶ πρὸ πάντων-- τοῦ-
το τὸ Φρούριον, ἐπειδή εἶναι 
ὁ τόπος παλαιότατος, καὶ πα-
λαιόθεν ἐβγῆκαν ἐξ αὐτοῦ 
τοῦ τόπου πολλοὶ περιβόητοι 
φιλόσοφοι, καὶ τὰ ὁποῖα ἔχει 
τεχνικὰ τῆς ἀρχαιότητος ἔρ- 
γα προξενοῦν θαυμασμὸν εἰς 
τοὺς πεπαιδευμένους Εὑρω-
παίους· διὰ τοῦτο ὅλοι οἱ 
Εὐρωπαῖοι καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη 
τῶν ἀπίστων θεωροῦσι τὸ 
Φρούριον τοῦτο ὡς ἰδίαν αὐ- 
τῶν οἰκίαν· καὶ ἐπειδὴ τὸ 
νομίζουσιν ὡς προσκυνητά-
ριον, τόσον οἱ Εὐρωπαῖοι 
καθὼς καὶ τὰ λοιπ’ ἔθνη τῶν 
ἀπίστων, τῶν ὀνομαζομένων 
χριστιανῶν, τὸ ὑπερασπίζου-
σι· καὶ προσπαθοῦσι νὰ μὴν 
ἐκβῇ ἐκ τῶν χειρῶν τῶν ἀπί-
στων ἀποστατῶν... (Σουρ-

µελή 1853, 159-160). Ο 

Κιουταχής είναι αυτός, που 

ίσως περισσότερο από κά- 

θε άλλον οθωµανό αξιωµα-

τούχο είχε αντιληφθεί την 

υποδόρια διασύνδεση των αρχαιοελληνικών αρχαιο-

τήτων µε τη γέννηση εθνικής συνείδησης στους ραγιά-

δες Ρωµιούς και βέβαια τη µεγάλη συµβολή τους στη 

δηµιουργία του φιλελληνικού ρεύµατος στην Ευρώπη, 

που τόσο καθοριστικό ρόλο θα παίξει στην πορεία και 

τελική έκβαση του Αγώνα των Ελλήνων για Ανεξαρ-

τησία. 

Εικ. 17. Άποψη της Ακρόπολης από Β∆. ∆ιακρίνεται η Ντάπια του Νερού 
ή του ’∆υσσέα κάτω από την Πινακοθήκη των Προπυλαίων και δίπλα στο 

µνησίκλειο ανάληµµα. Φωτ. Αγνώστου, ca. 1876, Φωτ. Αρχείο ΕΙΜ

Εικ. 16. Η Ντάπια του Νερού  λίγο πριν την κατεδάφισή της, 
µε την Κλεψύδρα στο εσωτερικό της. Burnouf 1877, πίν. ΧΙV
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την αποστολή νέων για ανώτερες σπουδές στην Ευρώ-

πη. 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 σπου-

δαίος Κ. Πιττάκης, ο πρώτος έλληνας Έφορος Αρχαιο-

τήτων του νεοιδρυθέντος ελληνικού 

βασιλείου (Κόκκου 1977, 32-34). 

Τέλος, προβαίνει και στην πρώτη 
επιµέλεια µνηµείου, στερεώνοντας 

µε σιδηρούν κρίκον σπόνδυλο του βο-

ρειοδυτικού κίονα του «Θησείου», 

που διαµπερώς ρηγµατώνεται, τον 

Μάιο του 1821, µετά από πτώση 

κεραυνού. Όλα αυτά απότοµα δια-

κόπτονται –προσωρινά όµως, όπως 

θα αποδειχθεί– µε το ξέσπασµα της 

Επανάστασης. 

Στη δίνη του πολέµου
Σαν έτοιµοι από καιρό, οι χωρικοί 

της Αττικής και οι Αθηναίοι ενώνο-

νται αµέσως µε τους υπόλοιπους 

εξεγερµένους Έλληνες (εικ. 20). 
Πανταχόθεν ἀντηχοῦσεν ὁ πατριωτι-
σμός, ὁ ζῆλος, ἡ ἄμιλλα τοῦ καλοῦ μέ 
τὴν γενικήν φωνὴν, «ἤ ζωή ἐλευθέρα, 
ἤ θάνατος ἔνδοξος». Εἰς τοσοῦτον δὲ 
βαθμόν ἐνθουσιασμοῦ εἶχον φθάσῃ οἱ 
Ἕλληνες κατ᾽ αυτὴν τὴν ἐποχήν, ὥστε 
δὲν δυνάμεθα νὰ ἐξομοιώσωμεν τὸ 
πάθος, εἰ μὴ μὲ ἐπιδημικὴν μανίαν 
θανάτου ὑπὲρ τῆς ελευθερίας, διαδο-
θείσαν καθ᾽ὅλην τὴν Ἑλλάδα· διότι 
ἔβλεπες ὅλους μικροὺς μεγάλους μαι-
νόμενους διὰ τὸν ὑπὲρ τῆς Πατρίδος 
θάνατον γράφει ο ιστορικός της 

Αθήνας ∆. Σουρµελής, αυτόπτης 

µάρτυς και δραστήριος µέτοχος των 

επαναστατικών γεγονότων (Σουρ-

µελή 1853, 13). Τα γεγονότα που ακολουθούν τα 

επόµενα έξι χρόνια είναι πολύ γνωστά, ώστε να τύχουν 

διεξοδικής εξιστόρησης, απλώς υπενθυµίζονται: 

της Φιλοµούσου Εταιρείας, που από το 1813 αρχίζει 

να δραστηριοποιείται στην πόλη. 

Ιδρυµένη από προύχοντες Αθηναίους, η Φιλόµουσος 

Εταιρεία θέτει από την αρχή υψηλούς στόχους και 

επιδιώξεις: την καλλιέργειαν καἱ φω- 
τισμὁν τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος τῶν 
νέων διὰ τῆς σπουδῆς τῶν Ἐπιστη-
μῶν, τὴν ἔκδοσιν χρησίμων βιβλίων, 
τὴν βοήθειαν ἐνδεῶν μαθητῶν, τὰς 
ἀνακαλύψεις ἀρχαιοτήτων, τὴν συλ-
λογήν ἐπί λίθου Ἐπιγραφῶν, Ἀγαλ-
μάτων τε καὶ Σκευῶν και ὅ,τι ἄλλο 
τῶν προσοχῆς ἀξίων. Τα συλλεχθέντα 
ἀρχαιολογικἁ πράγματα ἀποθηκεύο-
νται εἰς τινα τόπον ἐπὶ τούτῳ διορι-
σμένον ὀνομαζόμενον Μουσεῖον πρὁς 
θέαν τῶν περί ταῦτα ἐραστῶν. Στους 

στόχους της επίσης περιλαµβάνο-

νται και οι ξεναγήσεις των ξένων 

επισκεπτών στα µνηµεία της Αθή-

νας, ο έλεγχος και η ανακοπή της 

αρχαιοθηρικής τους δραστηριότη-

τας, η επιµέλεια των µνηµείων. Φι-

λόδοξες κινήσεις για επέκταση της 

Εταιρείας σε ολόκληρη την Ευρώ-

πη, αρχίζοντας µε την Ίδρυση πα-

ραρτήµατος στη Βιέννη, το 1814, 

γρήγορα ανακόπτονται από την 

πολιτική της Παλινόρθωσης. Στην 

Αθήνα όµως η δραστηριότητά της 

αναπτύσσεται απρόσκοπτα: φρο-

ντίζει για τη λειτουργία των σχολείων 

της Αθήνας, και ιδιαίτερα της περί-

φηµης Σχολής του Ντέκα, που είχε 

περιέλθει σε δεινή οικονοµική κατά-

σταση µετά την εξανέµιση του σχε-

τικού κληροδοτήµατος κατά την 

κατάλυση της Βενετικής ∆ηµοκρα-

τίας, το 1797· επίσης για ίδρυση Βιβλιοθήκης, που 

ταυτόχρονα θα παίζει και τον ρόλο µουσείου για την 

περισυλλογή αρχαίων, την παροχή υποτροφιών για 

Εικ. 18, 19. Τhe Antiquities of Athens των J. Stuart 
και N. Revett και το Les Ruines des plus beaux 

monuments de la Grèce του J.D. le Roy στρέφουν 
το ενδιαφέρον της Ευρώπης προς τις ελληνικές 

αρχαιότητες
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κή των Ανδρίτζου και Γκούρα σε αυτόν, η οποία θα 

λήξει µε τη βίαιη θανάτωση, τον Ιούνιο του 1825, του 

πρώτου στον Κουλέ της Ακρόπολης. Μετά την πτώση 

του Μεσολογγίου, τον Απρίλιο του 1826, ο Κιουταχής 

εκστρατεύει εναντίον της Αττικής και της Αθήνας: 

τον Ιούνιο υποτάσσει τα χωριά της Αττικής, στις 3 

Ιουλίου στρατοπεδεύει έξω από το τείχος της Αθήνας 

και αρχίζει τον αποκλεισµό της, στις 2 Αυγούστου 

µπαίνει στην πόλη. Θα ακολουθήσει µια δεκάµηνη, 

µε αυξανόµενη προοδευτικά πίεση, πολιορκία του 

κάστρου της Ακρόπολης 

έως τις 24 Μαΐου 1827, 

οπότε οι πολιορκηµένοι µα- 

χητές –Αθηναίοι, Στερεο-

ελλαδίτες, Επτανησιώτες 

και πολλοί ξένοι φιλέλλη-

νες– νικηµένοι από την πεί-

να, τη δίψα, την έλλειψη 

πολεµοφοδίων, και µε τη 

µεσολάβηση εκπροσώπων 

των προστάτιδων δυνάµεων, 

συνθηκολογούν και παρα-

δίδονται.

Οι περιπέτειες της Αθήνας 

και της Ακρόπολης κατά 

την Επανάσταση του ’21, 

και ειδικότερα κατά τα έτη 

1826-27, είναι µια ιστορία 

θάρρους, αυτοθυσίας, ατο-

µικών και συλλογικών αν-

δραγαθιών και, κυρίως, αντοχής. Κατά τη δεύτερη 

πολιορκία το κάστρο της Ακρόπολης εγκλείεται σε 

έναν κλοιό φωτιάς, που γίνεται ολοένα και πιο ασφυ-

κτικός, κανονιοβολείται και σφυροκοπείται αδιάκοπα, 

µέρα και νύκτα, από τις ολόγυρα θέσεις: Πνύκα, λόφο 

Μουσών (Φιλοπάππου), Κολώνες (ναός Ολυµπίου 

∆ιός), Λόφο του Αρδηττού, Θησείο, λόφο Νυµφών 

(Αγία Μαρίνα). Παράλληλα πραγµατοποιούνται, και 

από τις δύο πλευρές, αιφνιδιαστικές, επιµέρους, επι-

θέσεις και αντεπιθέσεις µε εκρήξεις γοµωµένων υπο-

νόµων (λαγουµιών) και ανθυπονόµων, που στοχεύουν 

Τον Απρίλιο του 1821 εισβάλουν οι επαναστατηµένοι 

χωρικοί της Αττικής στην Αθήνα, καταλαµβάνουν την 

πόλη και λεηλατούν τις κατοικίες των Τούρκων, οι 

οποίοι καταφεύγουν στο φρούριο της Ακρόπολης. Τον 

Ιούλιο καταφθάνει στην Αθήνα προς βοήθεια των απο-

κλεισµένων Τούρκων ο στρατιωτικός διοικητής της 

Καρύστου Οµέρ Βρυώνης επικεφαλής στρατού Αρνα-

ουτών (Αλβανών), ο οποίος καταλαµβάνει την πόλη 

επιφέροντας επίσης καταστροφές. Οι Αθηναίοι κατα-

φεύγουν στη Σαλαµίνα και την Αίγινα. Ο Οµέρ Βρυώ-

νης φεύγει από την Αθήνα 

τον Οκτώβριο αφήνοντας 

µια ολιγάριθµη φρουρά για 

την προστασία των Οθω-

µανών. Αµέσως επανακά-

µπτουν οι Έλληνες, νικούν 

κατά κράτος τους Τούρ-

κους στο Χαλάνδρι, µπαί-

νουν εκ νέου στην Αθήνα και 

στις 3 Νοεµβρίου 1821 αρ- 

χίζουν να πολιορκούν το κά- 

στρο της Ακρόπολης. Η πο-

λιορκία θα διαρκέσει επτά 

µήνες έως τις 10 Ιουνίου 

1822, οπότε οι έγκλειστοι 

Οθωµανοί, εξαντληµένοι 

από την πείνα και τη δίψα, 

παραδίδονται µε συνθηκο-

λόγηση. Ακολουθούν τέσ-

σερα χρόνια ελεύθερης δια- K. 

βίωσης των Αθηναίων, υπό 

τη διακυβέρνηση της δηµογεροντίας και τη στρατιω-

τική προστασία των φρουράρχων του κάστρου, του 

Οδυσσέα Ανδρίτζου αρχικά (1822-24) και στη συνέ-

χεια του Ιωάννη Γκούρα, και των σωµάτων των ατά-

κτων που αυτοί διοικούν. Στη διάρκεια αυτών των 

χρόνων, από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 1824, 

θα γίνει µια σοβαρή προσπάθεια ανακατάληψης της 

πόλης από τους Οθωµανούς, µε εκστρατεία του πασά 

του Ευρίπου Οµέρ στην Αττική, χωρίς όµως αποτέ-

λεσµα. Από ελληνικής πλευράς οι Αθηναίοι θα ζήσουν 

τον αντίκτυπο του β΄ εµφυλίου πολέµου µε την εµπλο-

Εικ. 20. Έλληνας καπετάνιος πολεµώντας µε τα παλληκάρια του, 
Krazeisen, 1831, Συλλογές ΕΙΜ
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πολεµοφοδίων, έλλειψη τροφών, κυρίως τάσεις λιπο-

ταξίας και εγκατάλειψης από πλευράς των έµµισθων 

αρβανιτών µαχητών, που και οι δύο πλευρές χρησιµο-

ποιούσαν, λόγω της µη καταβολής των «δεδουλευµένων» 

και της χρονικής παράτασης της πολιορκίας. Και οι 

δύο πλευρές είχαν επίγνω-

ση της σηµασίας της Ακρό-

πολης ως του τελευταίου 

εξεγερµένου κάστρου, που 

επιδίωκαν να υποταχθεί ή 

να παραµείνει ελεύθερο αντί-

στοιχα.

Τέλος, και οι δύο πλευρές 

γνώριζαν την ανάµειξη του 

ξένου παράγοντα στην υπό-

θεση της ελληνικής επανά-

στασης και πρόσβλεπαν σε 

αυτόν από διαφορετική σκο-

πιά η καθεµία: οι µεν Οθω-

µανοί βιάζονταν να κλεί-

σουν την υπόθεση, οι δε 

Έλληνες να την κρατήσουν 

ανοικτή, πριν την κυοφο-

ρούµενη λύση. Τελικά υπε-

ρίσχυσαν, στην προκείµενη 

περίπτωση, οι Οθωµανοί. 

Μια πύρρειος βέβαια νίκη, 

αφού, στις 6 Ιουλίου 1827, 

ενάµισυ µόλις µήνα µετά 

την παράδοση της Ακρό-

πολης, συνοµολογείται στο 

Λονδίνο η οµώνυµη συνθή-

κη, που επιβάλλει την ανα-

κωχή µεταξύ των δύο πλευ-

ρών, δροµολογώντας τη δη- 

µιουργία ανεξάρτητου ελ-

ληνικού κράτους. 

∆ύο παράµετροι, ωστόσο, της περιπέτειας της Αθήνας 

και της Ακρόπολης κατά την Επανάσταση του 1821 

είναι άξιες ιδιαίτερης µνηµόνευσης: οι ανησυχίες για 

την τύχη των µνηµείων της Ακρόπολης και οι προτρο-

συνήθως δύο περιοχές, την περιοχή του Σερπεντζέ, 

θεωρούµενη ως η πλέον ευάλωτη για εισβολή στο 

φρούριο και την περιοχή του Λιονταριού, δίπλα στη 

Ντάπια του Νερού. Τα επεισόδια αυτά δίνουν την 

ευκαιρία στους µαχητές να ξεδιπλώσουν τις ικανότητες 

και την προσωπική τους 

ανδρεία. Όλοι οι σύγχρο-

νοι αφηγητές των γεγονό-

των εξαίρουν το θάρρος, τη 

µαχητικότητα, τον πατριω-

τισµό και, κυρίως, τη δει-

νότητα του Κώστα Χορµο-

βίτη ή Αργυροκαστρίτη, 

γνωστού ως Λαγουµτζή, 

στο να «δένει» τα λαγούµια 

(εικ. 21) επίσης την ανδρα-

γαθία του Μακρυγιάννη 

(εικ. 22) στο τείχος του 

Σερπεντζέ, στις 7 Οκτω-

βρίου 1826, το θάρρος και 

την αυτοθυσία των Ν. Κριε- 

ζώτη και Φαβιέρου (C.N. 

Fabvier (εικ. 23, 24), που, 

επικεφαλής σωµάτων ατά-

κτων και τακτικών αντίστοι-

χα, διασπούν τον κλοιό των 

πολιορκητών στις 11 Οκτω-

βρίου και στις 30 Νοεµβρίου 

1826 (εικ. 25) για να µετα-

φέρουν πολεµοφόδια και 

φάρµακα στο εσωτερικό του 

κάστρου (Ηµερολόγιον Ν. 

Καρώρη). 

Η πολιορκία του κάστρου 

της Ακρόπολης εξελίσσε-

ται, από τον Ιανουάριο του 

1827, σε διελκυστίνδα αντο-

χής. Όπως δείχνουν πρόσφατες δηµοσιεύσεις οθω-

µανικών πηγών (Sükrü Ihcak 2019, 254-257), πολιορ-

κητές και πολιορκούµενοι αντιµετώπιζαν τα ίδια 

ακριβώς προβλήµατα: έλλειψη χρηµάτων, έλλειψη 

Εικ. 21, 22, 23, 24. Οι ήρωες της πολιορκίας της Ακρόπολης του 1826-27: 
Κώστας Χορµοβίτης, γνωστός ως Λαγουµτζής, Μακρυγιάννης (πάνω), 

Ν. Κριεζώτης, Φαβιέρος (κάτω). Συλλογές ΕΙΜ

Εικ. 25. Το χαράκωµα του Κιουταχή, από τους πρόποδες του λόφου 
του Μουσείου έως το τείχος του Χασεκή (προµαχώνα Αγίας Παρασκευής). 

Τοπογραφική αποτύπωση Στ. Κλεάνθη-Ed. Schaubert, Κορρές 2010
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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 ανα-

πτύσσεται στην πόλη στα χρόνια της ελεύθερης δια-

κυβέρνησής της (1824-26). 

Η ανησυχία για την τύχη των µνηµείων της Ακρόπο-

λης εκδηλώνεται ήδη στην αρχή της Επανάστασης 

από τα πλέον επίσηµα χείλη. Μετά από διαµεσολά-

βηση του Βρετανού πρέσβη στην Υψηλή Πύλη εκδί-

δεται, 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 µαρ-

τυρία του Γάλλου φιλέλληνα O. Voutier, αρχηγού του 

πυροβολικού στην πρώτη πολιορκία της Ακρόπολης, 

µαζί µε ολµοβόλα από την Κόρινθο στέλνει και µήνυ-

µα: 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. Συνιστού-
µε 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 οµο-

λογεί, να χρησιµοποιήσει αυτό το ακραίο µέσο. Αισθα-
νόµουν 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 Έλλη-
νες. 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 ανα-
στήσει 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 γνω-

στό ότι ο Κιουταχής επιθυµεί να καταστρέψει τα 

µνηµεία του κάστρου, που θυµίζουν τις παλαιές δόξες 

των Ελλήνων και συµβάλλουν καθοριστικά στην εξέ-

γερση 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 υπόλοι-

πους 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 αρχι-

στράτηγος των ελληνικών δυνάµεων Τσώρτς (R.

Church) δίνει εντολή στους πολιορκηµένους να συν-

θηκολογήσουν 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 προαιρέ-
σεως 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 διαµεσο-

λάβηση του αυστριακού προξένου και ιδίως του Γάλ-

λου αντιναυάρχου ∆εριγνύ (H.de Rigny) και µε την
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στασής του (Ηµερολόγιον Ν. Καρώρη, εγγραφές της 

10.12.1826 και 12.1.1827), ενώ σπόνδυλοι του Παρ-

θενώνος, 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 χορη-

γικό µνηµείο του Θρασύλ-

λου στη νότια κλιτύ του 

λόφου (εικ. 26, 27). Τέλος, 

πάνω στις επιφάνειες του 

Παρθενώνα και των Προ-

πυλαίων, αλλά και του γει-

τονικού µνηµείου του Φιλο-

πάππου, οι κανονιοµπάλες 

και οι σφαίρες, που καται-

γιστικά πέφτουν και στις 

δύο πολιορκίες, αφήνουν 

για πάντα ανεξίτηλα το απο-

τύπωµά τους (εικ. 28). 

Στο ενδιάµεσο των εκστρα-

τειών και πολιορκιών η Φι-

λόµουσος Εταιρεία και η 

∆ηµογεροντία της Αθήνας 

βρίσκουν την ευκαιρία να 

φροντίσουν τα µνηµεία της 

πόλης και ν’ αναπτύξουν 

µια αξιοθαύµαστη εκπαι-

δευτική δραστηριότητα. Η 

πυρπόληση της Μονής των 

Καπουτσίνων κατά την ει-

σβολή του Οµέρ Βρυώνη 

στην Αθήνα, το 1821, προ-

ξενεί σοβαρές βλάβες στο 

µνηµείο του Λυσικράτους: θερµική θραύση και πτώση 

κοµµατιών από το επιστύλιο, την ανάγλυφη ζωφόρο, τον 

κυλινδρικό κορµό (εικ. 29). Ο πρόξενος της Αυστρίας 

καθοριστική συµβολή του Φαβιέρου: τοῦτον τὸν Ἄνδρα 
ἄς εὐγνωμονοῦν ὅλοι οἱ περιηγηταἱ τῶν Ἀθηνῶν, ὄσοι 
λαμβάνουσι τέρψιν καὶ εὐχαρίστησιν εἰς θεωρίαν τῶν 
ἀρχαίων τῆς Ἀκροπόλεως, γράφει αργότερα ένας μετανιω-
μένος Σουρμελής· αἱ ἐνταῦ-
θα ὠραῖαι ἀρχαιότητες ἐξ 
ἀποφάσεων ἤθελον κατα-
στραφῆ, διἁ τῶν ἀποκλει-
σμένων ἤθελον ἀπολεσθῆ εἰς 
τὴν ἔξοδόν των...(ό.π., 244).

Στη δίνη του πολέµου τα 

πάντα ακυρώνονται. Παρά 

τις προτροπές και υποσχέ-

σεις, τα µνηµεία της Ακρό-

πολης υπέστησαν τεράστια 

καταστροφή. Κατά την 

πρώτη πολιορκία, του 1821- 

22, οι πολιορκηµένοι Τούρ-

κοι αποσυναρµολογούν το 

µεγαλύτερο µέρος των πλά-

γιων τοίχων του σηκού του 

Παρθενώνα και ένα µεγάλο 

µέρος των πλάγιων τοίχων 

του Ερεχθείου για να αφαι-

ρέσουν το µολύβι, που περι-

έβαλε τους αρχαίους συνδέ-

σµους, το οποίο χρησιµο-

ποιούσαν στην κατασκευή 

σφαιρών (Blaquiere 1825, 

157). Έχει υπολογιστεί 

(Korres 1994, 156) ότι µό-

νον από τους τοίχους του 

Παρθενώνα, που τότε σώ-

ζονταν σε ύψος 11µ., απο-

ξηλώθηκαν περί τους 520 

αρχαίους λίθους, οι οποίοι 

στη συνέχεια τεµαχίστη-

καν. Στη διάρκεια της δεύ-

τερης πολιορκίας, του 1826-1827, από τους βοµβαρ-

δισµούς καταρρέουν δύο ηµικίονες του δυτικού τοίχου 

του Ερεχθείου καθώς και η οροφή της βόρειας πρό-

Εικ. 26, 27. Το χορηγικό µνηµείο του Θρασύλλου πριν και µετά 
την καταστροφή του 1827. Πάνω: σε σχέδιο των J. Stuart και N. Revett, 

1751-1753, κάτω σε φωτ. του Ι. Κοντογιαννάκη, 1884. 
Φωτ. Αρχείο ΕΙΜ
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Συγκεκριµένα µάλιστα, ενόψει της προγραµµατιζό-

µενης πώλησης εθνικών γαιών στην Αθήνα, ζητούν τη 

σύσταση επιτροπής απαρτιζόµενης από τοπικές αρ-

χές, 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 στε-

ρεωθούν τα αξιόλογα καὶ ἀκόμη νὰ ῥίψῃ κάτω, ἄν εἶναι 
ἀνάγκη, καὶ καμμίαν νεωτέραν σαθράν οἰκοδομήν, ἥτις 
ἤθελεν εὑρεθῆ νὰ γειτνιάζῃ πάρα πολὺ τὸ ἀρχαῖον κτί-
ριον, καὶ νὰ ἐπαπειλῇ τὸν κίνδυνον φθορᾶς ἀπὸ περιστα-
τικόν 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 Βιβλιοθή-

κη του Αδριανού, πού απέκρυβαν αρχαιότητες, οι 

οποίες λόγω αυτής της χρήσης µπορούσαν να κατα-

στραφούν. 

Την ίδια χρονιά συντάσσεται από τον Γάλλο αξιωµα-

τικό 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). 

Γκρόπιος –από τα πλέον δραστήρια µέλη της Εται-

ρείας–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 φιλό-

δοξο πρόγραµµα της Φιλοµούσου Εταιρείας, που 

περιλαµβάνει την παραχώρηση του τζαµιού του Στα-

ροπάζαρου (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 φύλα-

ξη των διάσπαρτων αρχαίων (Αθηναϊκόν Αρχείον, 

324). Τον Ιανουάριο του 1826 οι έφοροι της Φιλο-

µούσου 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. 

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
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άλλο σχολείο, των αρρένων, έχει πάνω από 300 µαθη-

τές. Τα µαθήµατα συνίστανται σε καλλιγραφία, ανά-

γνωση, γραµµατική, Αγία Γραφή, γεωµετρία και αριθ-

µητική. Η λειτουργία των σχολείων διακόπτεται γρή-

γορα 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). 

Από τους Τούρκους στους Έλληνες
Το φρούριο της Ακρόπολης παρέµεινε υπό οθωµανι-

κή διοίκηση ακόµη και µετά τη σύναψη του Πρωτο-

κόλλου του Λονδίνου, τον Φεβρουάριο 1830. Οι Αθη-

ναίοι πάντως, που πλέον έχουν σχεδόν όλοι επιστρέ-

Μοναδικό επίτευγµα αυτών των χρόνων είναι η ίδρυ-

ση και λειτουργία σχολείων στην Αθήνα, πάντα µε την 

ευθύνη και φροντίδα της Φιλοµούσου Εταιρείας και 

της Κοινότητας. Στις 29 Φεβρουαρίου 1824 η Κοι-

νότητα διακηρύσσει τη σύσταση, µε χρήµατα που 

συνεισφέρουν εκτάκτως οι µονές Πεντέλης, Πετράκη, 

Βρανά και Καισαριανής, ∆ηµοσίου Σχολείου (γυµνα-

σίου), εἰς τὸ ὁποῖον νὰ διδάσκωνται πρὸς τὸ παρὸν ἡ 
Ἑλληνική και Ἱταλική διάλεκτος. Διδάσκαλοι δὲ ἐκλέ-
χθησαν οἱ ἐλλογιμώτατοι Κύριοι Ἰω. Εἰρηναῖος και Διο-
νύσιος Σουρμελῆς, οἵτινες κάμνουσιν ἀρχἡν τῶν μαθη-
μάτων τὴν ἐρχομένην δευτέραν εἰς τὸ Σχολεῖον τοῦ ἀει-
μνήστου Ντέκα (Σουρµελή 1853, 91-92). Προτρέπει 

δε τους Αθηναίους να στείλουν τα παιδιά τους. Μετά 

έξι µήνες στους δύο δασκάλους προστίθεται και ο 

φιλόλογος Γ. Γεννάδιος αναλαµβάνοντας ως αρχιδι-

δάσκαλος στο Ελληνικό σχολείο, όπως ονοµάζεται το 

τετρατάξιο γυµνάσιο, και ως επόπτης των αλληλοδι-

δακτικών σχολείων (Αθηναϊκόν Αρχείον, 408-410). 

Από τον Απρίλιο του 1824 λειτουργεί Σχολείο Αλλη-

λοδιδακτικής 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 µεγαλύ-

τερα σπουδάζουν στο άλλο αλληλοδιδακτικό σχολείο, 

των αρρένων Στο σχολείο του Παρθενώνα ήδη διδά-

σκονται 52 παρθένοι και άλλα τόσα µικρά παιδιά. Το 

Εικ. 30. Επιστροφή των Αθηναίων στην ερειπωµένη πόλη τους, 
P.von Hess, 1833, Συλλογές ΕΙΜ

Εικ. 32. Το τζαµί του Σταροπάζαρου (Φετιχιέ), Άµπουµ Peytier, 1833-1836Εικ. 31. Η ερειπωµένη γειτονιά της Γοργοεπηκόου, Άλµπουµ Peytier, 1833-1836
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για να διαπραγµατευθούν µε τους Τούρκους πληρε-

ξούσιους της Υψηλής Πύλης την εκκένωση των φρου-

ρίων της Αθήνας και του Ευρίπου, χωρίς όµως απο-

τέλεσµα (Σουρµελή 1853, 286). Το 1831-32 οι Αθη-

ναίοι υποδέχονται δυο νέους αρχιτέκτονες, τους Σ. 

Κλεάνθη και E. Schaubert, που αποτυπώνουν τοπογρα-

φικά την πόλη µέσα και έξω από το τείχος του Χασεκή. 

Η αποτύπωση, σε κλίµακα 

1:2000, είναι ένα έργο υψη-

λότατης ακρίβειας, απαραί-

τητο για τη σύνταξη πολεο-

δοµικού σχεδίου αλλά και 

για τη διεξαγωγή της ανα-

σκαφής για την αποκάλυ-

ψη των αρχαίων Αθηνών, 

που οι δύο αρχιτέκτονες 

οραµατίζονται: έφροντίσα-
μεν νὰ σημειώσωμεν ἀκρι-
βέστατα ὅλα τὰ ἀρχαῖα ἐρεί-
πια καὶ λείψανα, ακόμα καὶ 
ἁπλὰ θεμέλια, ἐκ τῶν ὁποίων 
πλεῖστα ὅσα ἀνευρέθησαν 
κατὰ τὰ τελευταίως διαρρεύ-
σαντα ἔτη, νὰ ἐμφανίσωμεν 
δὲ σαφέστερα τὰ ὕψη καὶ βά- 
θη, ἀφ᾽ ὅτι ἐγένετο εἰς παλαιο-
τέρους χάρτας... Η τοπο-

γραφική αυτή αποτύπωση 

θα αποδειχθεί τελικά πολύ-

τιµη για τις πληροφορίες 

που παρέχει τόσο για την 

κατάσταση της Αθήνας όσο 

και για τις υφιστάµενες αρ-

χαιότητες, στον αστικό ιστό 

αλλά και στον αδόµητο περίγυρό του, οι οποίες τα 

επόµενα χρόνια µε την ανάπτυξη της πόλης σταδιακά 

χάνονται (εικ. 25) (Κορρές 2010). 

Την ίδια χρονιά (1832) ο Πιττάκης, διορισµένος Επι-

στάτης των Αρχαιοτήτων από την Προσωρινή ∆ιοί-

κηση και ∆ηµογέροντας της Αθήνας, αρχίζει συστη-

µατικά να περιέρχεται την πόλη αναζητώντας και 

ψει από την Αίγινα και τη Σαλαµίνα, ζούσαν ελεύθε-

ροι, ἀδιαφοροῦντες ἄν ὁ βράχος τῆς Ἀκροπόλεως ἔμεινεν 
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 

Αθηναίοι όταν γυρίζουν βρίσκουν µια πόλη αφανισµέ-

νη από τον πόλεµο. Όλα σχεδόν τα σπίτια –ιδιαίτερα 

εκείνα των συνοικιών τις 

υπώρειες της Ακρόπολης– 

είχαν καταστραφεί (εικ. 

30), µόνο καµµιά εικοσιπε-

νταριά είχαν γλυτώσει. Το 

ίδιο και οι εκκλησίες: από 

αυτές µόνον 28 µε 30 δια-

τηρούνταν, αλλά χρειάζο-

νταν επιδιόρθωση (εικ. 31). 

Οµοίως και τα οθωµανικά

κτίσµατα: µόνο δύο τζαµιά

είχαν σωθεί (χωρίς όµως

τους µιναρέδες), το ιεροδι-

δασκαλείο και δύο λουτρά

(εικ. 32). Ο ελαιώνας είχε

καεί, οι κήποι, οι αµπελώ-

νες, οι αγροί για πάντα εξα-

φανιστεί. Η πόλη όµως αµέ-

σως ξαναπαίρνει ζωή και

ξανασυνδέεται µε τα νάµα-

τα της γνώσης. Ιδρύονται

δύο νέα σχολεία, αρρένων

και θηλέων, αυτή τη φορά

από φιλανθρωπικές οργα-

νώσεις της Αµερικής, ανοί-

γει τυπογραφείο και αρχί-

ζουν να τυπώνονται διδα-

κτικά και εκκλησιαστικά βιβλία µεταφρασµένα από 

τα αγγλικά. Οι ίδιοι οι κάτοικοι αρχίζουν σιγά σιγά 

να ξανακτίζουν τα σπίτια τους και να καλλιεργούν 

ξανά τη γη τους. 

Στην ερειπωµένη πόλη οι Αθηναίοι υποδέχονται, τον 

Ιανουάριο του 1831, τον Καποδίστρια και τους εκπρο-

σώπους των προστάτιδων δυνάµεων, που έρχονται 

Εικ. 33. Το Θησείο ως ∆ηµόσιο Κεντρικό Μουσείο του ελληνικού κράτους. 
Φωτ. F. Bonfils, 1870, Φωτ. Αρχείο ΕΙΜ

Εικ. 34. Επισκέπτες στον Παρθενώνα το 1835. Martinus Rorbye, Συλλογή 
Αρχαιοτήτων, Εθνικό Μουσείο Κοπεγχάγης
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Αθηνών. Την εννάτην πρωϊνήν ώραν ανέβηµεν, µάλλον 
ανερριχήθηµεν µετά δυσκολίας, την ανωφελή και γεµάτην 
λίθους και ερείπια στενήν ατραπόν. Όταν εφθάσαµεν προ 
της εισόδου, µας προϋπάντησεν η εκ διακοσίων πεντήκο-
ντα περίπου ανδρών Τουρκική φρουρά, η οποία εφαίνετο 
µάλλον σπείρα ληστών παρά τάγµα τακτικού στρατού. Τα 
ενδύµατά των ήταν πεπατηµένα εις την πτέρναν· και όµως 
τα µακρά ισπανικά των όπλα ήσαν καθαρά και λάµποντα, 
έφερον δε εις την ζώνην αυτών πιστόλια και µαχαίρας και 
χαντζάρια, ολόκληρον οπλοστάσιον. Σιωπηροί και σκυ-

θρωποί διήλθον έµπροσθέν µας 
χωρίς να δείξουν ενδιαφέρον τι και 
να µας χαιρετήσουν, αν και εγώ 
διέταξα το απόσπασµά µου να πα-
ρουσιάση όπλα. Όταν εφθάσαµεν 
επάνω, εύροµεν τον ειρηµένον φρού-
ραρχον Οσµάν Εφέντην, µε δύο 
αξιωµατικούς. Ο φρούραρχος αυ-
τός παρέδωσε έγγραφον της κυβερ-
νήσεώς του προς τον αντιπρόσω-
πον της Ελληνικής, τον Βαυαρόν 
ταγµατάρχην Πάλλιγαν και άλλον 
όµοιον έλαβε από εκείνον. Έτσι 
έγινε η παράδοσις της Ακροπόλεως 
και ανέκτησεν αυτήν η Ελλάς, που 
διακόσια περίπου έτη είχε µείνει 
υπό την Οθωµανικήν εξουσίαν, 
και έλαβον κι εγώ την τιµήν ως 
υπολοχαγός του Βαυαρικού βασι-
λικού επικουρικού στρατού, να 

γίνω ο πρώτος τακτικός χριστιανός φρούραρχος του κεκρο-
πείου άστεως. Και συµπληρώνει: την άλλη µέρα πολύ 
πρωί ήλθεν προς συνάντησίν µου εις την Ακρόπολιν Χίος 
τις ναυτικός µετά του υιού του, ονοµαζόµενος Καπετάν 
∆ηµήτρης, που το µικρόν του τρεχαντήριον ηγκυροβόλει 
εις τον Πειραιά. Ο Χίος εκείνος έφερεν κοντόν και κυανήν 
σηµαίαν µε λευκάς ζώνας, έχουσαν εις το µέσον σταυρόν. 
Ο υιός του που οµίλει πως την Ιταλικήν, µας παρεκάλε-
σεν εξ ονόµατος του γηραιού του πατρός να υψώσωµεν επί
του Παρθενώνος την Ελληνικήν σηµαίαν, εγώ δε προθύµως
εδέχθην. Με την βοήθειαν στρατιωτών τινών ο κοντός
εστήθη επί του Παρθενώνος, εκάλεσα δε τους ολίγους

περισυλλέγοντας τα διάσπαρτα αρχαία, ιδιαίτερα τις 

επιγραφές. Εἰς τὸ ἐρείπιον ὅλης τῆς πόλεως περιερχό-
μενός τις τότε ἀπήντει πλεῖστα τεμάχια ἐπιγραφῶν καὶ 
παντός ἄλλου εἴδους λείψανα τῆς ἀρχαίας γλυπτικῆς και 
ἀρχιτεκτονικῆς θα γράψει αργότερα. Οὐδὲ τὴν δύναμιν, 
οὐδὲ τὰ μέσα εἷχον νὰ σώσω ταῦτα, ἀλλ᾽ οὐδὲ οἱ ἰδιοκτῆται 
μοὶ ἐσυγχώρουν τοῦτο. Ἐζήτησα ἀπὸ τὴν τότε ἐν Ναυπλίῳ 
διαμένουσαν Ἀρχήν νὰ μοὶ δοθῶσιν ἑκατὸν Φοίνικες 
(νόμισμα), ὅπως διὰ τούτων μετακομίσω εἰς ἀσφαλέστερα 
μέρη, ὅ,τι ἦν δυνατὸν, ἀλλὰ δὲν εἰσηκούσθην· ὅθεν ἐνη-
σχολήθην νὰ ἀντιγράψω πᾶν ὅ,τι 
εὕρισκον, καὶ νὰ σημειώνω ὅ, τι 
ἦν ἄξιον σημειώσεως ἐπ᾽ έλπίδι 
νὰ συναθροίσω ταῦτα ἐν ἁρμο-
διωτέραις περιστάσεσιν· ἔπρατ-
τον δὲ ταῦτα αὐθορμήτως χάριν 
καὶ ἀμισθὶ, ἀλλ᾽ ὅταν οἱ ιδιο-
κτῆται ἐπανακάμψαντες εἰς τὰ 
ἐρείπια αὐτῶν ὥρμησαν εἰς τὴν 
ἐπισκευὴν τούτων, ὅπως ἐκεῖ 
περιθάλψωσι τὰς οἰκογενείας 
αὐτῶν, τότε ἀπαιτεῖτο Ἡράκλειος 
δύναμις, ἤ πλοῦτος τοῦ Ἀττικοῦ 
Ἡρὠδου ἵνα ἀναστείλῃ τὴν ὁρ- 
μήν. Λυποῦμαι ὅτι δἑν ἠδυνήθην 
νὰ διατηρήσω, ἵνα δεικνύω, εἰς 
ἅπαντας ὅλα τὰ τότε φαινόμενα, 
ὅσα ἐδημοσίευσα, ἀλλ᾽ ἧν τοῦτο 
ὑπεράνω τῆς δυνάμεώς μου. Τα 
ευρήματά του θα δημοσιεύσει, 
μαζί με πολύτιμες λεπτομέρειες για τον τόπο εύρεσής 
τους, τρία χρόνια αργότερα στο σύγγραμμά του Ancienne 
Athènes, παρέχοντας μοναδικές πληροφορίες στους μελε-
τητές της αρχαίας Αθήνας (Ματθαίου 2010, 53-54). 

Το 1833 το κάστρο της Ακρόπολης αποδίδεται, τελι-

κά, στους Έλληνες. Η τελετή παράδοσης-παραλαβής 

από τους Τούρκους στους Έλληνες περιγράφεται 

γλαφυρά από τον Χριστόφορο Νέεζερ, τον Βαυαρό 

αξιωµατικό, επικεφαλής του αποσπάσµατος που πα-

ραλαµβάνει το φρούριο: Την 29/30 Απριλίου 1833, 
µας εδόθη η διαταγή να καταλάβωµεν την Ακρόπολιν των 

Εικ. 35. Το πρώτο εισιτήριο της Ακρόπολης ως επισκέψιµου 
αρχαιολογικού χώρου, 1835, Συλλογές ΕΙΜ
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στην αυλή της Βαυαρίας, επιβάλλει ένα πολεοδοµικό 

σχέδιο προσαρµοσµένο στην αθηναϊκή πραγµατικό-

τητα. Στο πλαίσιο αυτό η προστασία των αρχαίων 

µνηµείων επιτυγχάνεται αποσπασµατικά, µε την πρό-

βλεψη διαµόρφωσης στενών αδόµητων ζωνών στην 

περίµετρο ορισµένων σαφώς επιλεγµένων και καθο-

ρισµένων αρχαιοτήτων. Όσο για την Ακρόπολη, οι 

ενέργειές του οδηγούν στην άµεση αποστρατιωτικο-

ποίησή 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 (Μαλλούχου-

Tufano 2008). 

Το 1835 είναι µια χρονιά-ορόσηµο για τη διαχείριση 

της αρχαιολογικής κληρονοµιάς της χώρας. Το «Θη-

σείο», 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 ελλη-

νικού κράτους (εικ. 33), ενώ η Ακρόπολη, µετά την 

αποµάκρυνση της βαυαρικής φρουράς τον Απρίλιο, 

αρχίζει να λειτουργεί επίσηµα ως ο πρώτος επισκέψι-

µος αρχαιολογικός του χώρος (εικ. 34). ∆ώδεκα από-

µαχοι, από το σώµα της Μονεµβασίας, τοποθετούνται 

ως φύλακες στον χώρο, ένα µικρό φυλάκιο κατασκευά-

ζεται στην είσοδό του, ενώ εκδίδεται και εισιτήριο (εικ. 

35) (Ross 1863, 80-81). Η Ακρόπολη έχει πλέον επί-

σηµα 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.

Συντοµογραφίες-Βιβλιογραφία

ΒΑΕ: Βιβλιοθήκη της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας

ΕΙΜ: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

ΕΚΤ: Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

ΕΜΠ: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

στρατιώτας µου να παρελάσουν, παρουσίαζοντας όπλα και 
εχαιρέτησα και εγώ τον γηραιόν θαλασσοπόρον, που ανύ-
ψωσε 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 µνηµείο-
έµβληµα 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 στρατωνίζε-

ται 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 πολεο-

δοµικού της σχεδιασµού, στη γνωστή αναταραχή της

εφαρµογής του σχεδίου των Κλεάνθη και Schaubert,

µιας πολεοδοµικής πρότασης εµπνευσµένης, σύγχρο-

νης, ευρωπαϊκής και κοσµοπολίτικης, ασύµβατης όµως

µε τις εδραιωµένες, επαρχιώτικες, ανατολίτικες, ντό-

πιες νοοτροπίες, οικονοµικές δυνατότητες και συµφέ-

ροντα (Καρύδης 2015, 244-248). Μαζί µε τη µαταίω-

ση του σχεδίου καταρρέει και το όραµα των δύο αρχι-

τεκτόνων για τη δηµιουργία ενός µεγάλου και ενιαίου

αρχαιολογικού πάρκου, σε συνέχεια της βόρειας πλα-

γιάς 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.

Ο Klenze, µε την αύρα της αρχιτεκτονικής αυθεντίας

που τον περιβάλλει και την αδιαµφισβήτητη επιρρροή
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