
Ειδικό αφιέρωµα 
Η Επανάσταση του 1821 και η Ακρόπολη
Ειδικό αφιέρωµα 
Η Επανάσταση του 1821 και η Ακρόπολη ΑΝΘΕΜΙΟΝ

Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως
Τεύχος 31-32 ■ Μάρτιος 2021

Ενηµερωτικό ∆ελτίο

της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως 

Εκδότης: Έβη Τουλούπα
Υπεύθυνοι έκδοσης:

Φανή Μαλλούχου-Tufano 
Άννα Μαλικούρτη

Καλλιτεχνική επιµέλεια:

Όλγα Σηµαιοφορίδου

© ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα

Τηλ.: 210 9240011

E-mail: acropolisfriends@gmail.com

www. acropolisfriends.gr

ISSN: 1106-6628

Φωτογραφία εξωφύλλου:
Ζωγραφική αναπαράστάση της δεύτερης
πολιορκίας του κάστρου της Ακρόπολης, 
Π. Ζωγράφος σύµφωνα µε υποδείξεις 
του Ι. Μακρυγιάννη

ΑΝΘΕΜΙΟΝ



1

ΑΝΤΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΑΝΤΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ίθισται ο εκάστοτε πρόεδρος της ΕΦΑ να καλω-

σορίζει τα Μέλη και να ευχαριστεί τους συγ-

γραφείς των κειµένων, που φιλοξενεί το «Ανθέµιον». 

Φέτος, µε σεβασµό και ευγνωµοσύνη, το βήµα αυτό 

ανήκει στον εµβληµατικό δικαστή, που ο ίδιος ο Αρχη-

γός του Επαναστατικού Αγώνα Θεόδωρος Κολοκο-

τρώνης 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.

Να τι τον ακούµε να βλέπει:

34. [...] Εις τα 1836, ήµουν 

εις τας Αθήνας, ο µακαρί-

της Ανδρέας Ζαΐµης µε 

είχεν πάρει εις συµπάθει-

αν και εσύχναζα την εσπε-

ρινήν του συναναστροφή. 

Μίαν ηµέρα ο Ζαΐµης, ο 

Γεώργιος Κουντουριώτης, 

ο γερο Χατζή Μέξης και ο 

Αντώνιος Κριεζής εσυµ-

φώνησαν να ανέβουν εις 

την Ακρόπολη, να ιδούν 

την Ακρόπολη και τα αρ-

χαία της. Ήλθε η ώρα να 

κινήσουν, πέµπτος άνισος 

πολύ συνοδοιπόρος µε τέτοια θαυµαστή τετρανδρία 

έτυχα και εγώ. Ανεβήκαµε την Ακρόπολη, επεράσαµε 

τα Προπύλαια – να σας ειπώ τι έκαµε ο καθένας της 

συνοδείας, αφού περάσαµε ολίγο τα Προπύλαια. Ο 

Χατζή Μέξης ερώτησε έναν απόµαχο πού εσκοτώθη 

ο Γκούρας, προπορεύθη ο απόµαχος, και ανέβαινε ο 

γέρος τους σωρούς των λιθαριών να φθάσει εις τον 

τόπο του φόνου του ανδρείου πολεµιστού. Ο Γεώργι-

ος Κουντουριώτης άκουε, αλλά µε δυσαρέσκειάν του, 

ως µου εφάνη, έναν που του εκατηγορούσε τον µακα-

ρίτην Κυβερνήτη ως εχθρόν των αρχαιοτήτων. Ο 

Κριεζής ανέβη εις το υψηλότερον µέρος της Ακροπό-

λεως, και αγνάντευε το στοιχείον, που τόσο τον ετί-

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 καλο-

σιµώσαµε, στρέφοµαι να του είπω... Τί είδα; Το πρό-

σωπό του ακτινοβολούσε από ωραιότητα και νεότητα, 

επειδή ο ενθουσιασµός της τέχνης αναγεννάει τον 

άνθρωπο, τρεµάµενα ήτον τα χείλη του, φως ο οφθαλ-

µός 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 

εφάνη πως σου άρεσε πο- 

λύ -∆εν πρόβλεπα ποτέ, 

µου λέγει, πως θα µου υπε-

ράρεσε τόσο! Λησµόνησα 

τον εαυτό µου, πατώντας 

εκείνα τα χώµατα! Είδα 

τον Παρθενώνα, τα µάρ-

µαρά του καταγής, τον 

έστησα ως ήτον εις τες 

λαµπρές του ηµέρες, ζω-

ντάνευσαν τα αγάλµατα, 

κινούνταν οι ζωγραφιές, 

οµιλούσαν οι άνθρωποι, 

έφεγγε το πρόσωπο της 

Αθηνάς καταµεσής του 

ναού εις την εντέλειαν της 

τέχνης και του κάλλους ... ενθυµήθηκα τα Παναθήναια 

εις την λάµψη του καλοκαιριού... ο νους µου έγινε µία 

Παναθηναϊκή εορτή· άν άνθρωπος εγεύθη ποτέ ηδονή 

άδολη από λύπη, την εδοκίµασα και εγώ τότε [...]

Από το Έγραψαν για την Ακρόπολη, 1850-1950, Έκδο-

ση της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως, Αθήνα 2002.

Για την αντιγραφή

Γεώργος Κριµπάς
Πρόεδρος της ΕΦΑ, Οµότιµος Καθηγητής 

του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ε

Συζήτηση στον Παρθενώνα, Martinus Rorbye, 1844.
Εθνική Πινακοθήκη ∆ανίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αντί χαιρετσµού... Ένας αληθινός, ιστορικός περίπατος (σελ. 1)

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)
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µόρφωση, στην πολιτική πείρα και στη γνώση των 

διεθνών θεµάτων. Σε δύο επιµέρους όψεις της επανα-

στατικής πράξης η συµβολή τους υπήρξε αποφασιστι-

κή: διατύπωσαν τις ιδεολογικές επιδιώξεις του αγώνα 

της ανεξαρτησίας µε τους όρους του δικού τους πολι-

τικού φιλελευθερισµού και κατάφεραν να διαµορφώ-

σουν 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 παραδοσια-

κή φυσιογνωµία της ελληνικής κοινωνίας και απλώς 

να αντικαταστήσουν τους Οθω-

µανούς στην άσκηση της εξουσίας.

Η ανάλυση αυτών των περίπλο-

κων πολιτικών και κοινωνικών ανα-

µετρήσεων βρίσκεται εκτός των 

ορίων αυτής της µελέτης. Ωστό-

σο, η διατύπωση των αιτηµάτων 

του πολιτικού φιλελευθερισµού 

κατά τη διάρκεια της Ελληνικής 

Επανάστασης θα ’πρεπε να απα-

σχολήσει σύντοµα την προσοχή 

µας, ως η αρµόζουσα κατάληξη 

της προσπάθειας να ανασυντεθεί 

η υποδοχή και η δυσχερής πορεία 

του ∆ιαφωτισµού στην ελληνική 

σκέψη. Οι πιο αντιπροσωπευτι-

κές πηγές, στις οποίες θα µπο-

ρούσε να ιχνηλατηθεί η αρχική 

προγραµµατική διατύπωση και η 

σταδιακή υποχώρηση των φιλελεύθερων πολιτειακών 

αιτηµάτων, είναι τα συνταγµατικά σχέδια που ψηφί-

στηκαν από τις πέντε εθνοσυνελεύσεις κατά την επα-

ναστατική δεκαετία, οπότε καταβάλλεται η προσπά-

θεια να τεθούν τα θεµέλια του ελεύθερου ελληνικού 

κράτους (1822-1832). Το Προσωρινόν Πολίτευµα της 
Ελλάδος, εγκεκριµένο από την Πρώτη Εθνική Συνέ-

λευση στην Επίδαυρο, την 1η Ιανουαρίου 1822, και 

η Ελληνική ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας, που το συνό-

δευε, απηχούσαν τα αιτήµατα του ∆ιαφωτισµού για 

φιλελεύθερους πολιτικούς θεσµούς και δηµοκρατικό 

έκρηξη του αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας, 

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 συµβάλ-

λει στη δηµιουργία του κλίµατος της επαναστατικής 

αναµονής, το οποίο προετοίµασε το ξέσπασµά της. 

Πράγµατι, πολλοί από τους διακεκριµένους ζώντες 

εκπροσώπους του ελληνικού ∆ια-

φωτισµού έσπευσαν στα ελληνικά 

εδάφη, όπου διεξαγόταν η ένοπλη 

αναµέτρηση, για να προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους στον υπέρ πά-

ντων αγώνα του γένους. Άλλοι, 

όπως ο Κοραής και ο Ψαλίδας, 

προσπάθησαν να συµβάλουν από 

µακριά µε πολιτικές παραινέσεις 

και ενεργό συµµετοχή στις προ-

σπάθειες του ευρωπαϊκού φιλελ-

ληνισµού. Ιδιαίτερα αξιοσηµείω-

τος υπήρξε ο ενθουσιασµός των 

Ελλήνων σπουδαστών στα ευρω-

παϊκά πανεπιστήµια, καθώς και 

εκείνος των νεότερων διανοούµε-

νων της διασποράς, που έσπευ-

σαν στην Ελλάδα για να πολεµή-

σουν και να συµβάλουν στη δηµι-

ουργία ενός σύγχρονου κράτους 

στις απελευθερωµένες περιοχές.

Η επανάσταση ήταν σε µεγάλο βαθµό µια αγροτική 

εξέγερση, που διενεργήθηκε µέσα σε έντονες κοινω-

νικές συγκρούσεις, µε κορυφώσεις τους δύο εµφύλιους 

πολέµους στα 1823-1824. Σ’ αυτό το πλαίσιο οι δυτι-

κόφρονες διανοούµενοι αποτελούσαν µικρή µειοψηφία 

και, εξαιτίας των ιδεών τους, µειοψηφία όχι ιδιαίτερα 

δηµοφιλή. Η παρουσία τους, ωστόσο, έγινε έντονα 

αισθητή στις πολιτικές ζυµώσεις της Ελληνικής Επα-

νάστασης, εξαιτίας της υπεροχής που διέθεταν στη 

εγκατέλειψε το αίτηµα των φιλελεύθερων θεσµών. 

Μολονότι επαναβεβαιώθηκαν οι αρχές του συνταγ-

µατισµού, 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. Επι-

πλέον, για να δοθεί στον Καποδίστρια η δυνατότητα 

να ασκήσει απρόσκοπτα τα δύσκολα καθήκοντά του, 

το σύνταγµα ανεστάλη προσωρινά και στον Κυβερ-

νήτη 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-

σύστηµα διακυβέρνησης. Ως συνταγµατικό πρόγραµ-

µα, 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 στό-

χευαν στην ενίσχυση του φιλελεύθερου χαρακτήρα 

του καθεστώτος, µε τη διασφάλιση του πλήρους ελέγ-

χου της νοµοθετικής εξουσίας πάνω στα εκτελεστικά 

όργανα. Οι ίδιες αρχές επαναλαµβάνονταν στις απο-

φάσεις 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 

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΜΟ*ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΜΟ*

Η

Πασχάλης Κιτρομηλίδης
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ – Ακαδημαϊκός

Το Προσωρινόν Πολίτευµα της Ελλάδος,
που εγκρίθηκε από την Πρώτη Εθνική Συνέλευση 

στην Επίδαυρο, το 1822

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 

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΜΟΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΜΟ
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τελές στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. Με τη µετα-

τροπή 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 οικοδό-

µησης του νεότερου κράτους, όµως, όπου οι δυτικό-

φρονες 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 προσω-

πικών στρατών των οπλαρχηγών, 

που πολέµησαν στον αγώνα κατά 

των Οθωµανών αλλά και µεταξύ 

τους, και την επιβολή στρατιωτι-

κής 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 δια-

δέχτηκε.

Πέρα από τις συνταγµατικές προσ-

δοκίες και τις προσπάθειες για 

οικοδόµηση του κράτους κατά το 

δυτικό πρότυπο, οι φιλελεύθερες 

επιδιώξεις, που διαµόρφωναν εν µέρει το πολιτικό 

κλίµα στην επαναστατική Ελλάδα, εκφράζονταν εύ-

γλωττα σε µία πληµµύρα πολιτικών φυλλαδίων και 

εντύπων. Η φιλολογία αυτή αποτελούσε οργανικό 

τµήµα της πνευµατικής παράδοσης του ∆ιαφωτισµού 

και αντιπροσώπευε την ιδεολογική κληρονοµιά του 

στους πολιτικούς αγώνες της Ελληνικής Επανάστασης. 

Οι πρωτόγνωρες ελπίδες των αγροτών, που βασικό 

κίνητρο είχαν την οικειοποίηση των κτηµάτων των 

Τούρκων γαιοκτηµόνων, και η παραδοσιακή τοποθέ-

τηση των διαφόρων εξουσιαστικών οµάδων, που ήθε-

λαν να ενισχύσουν τη δύναµή τους και να διατηρήσουν 

ριόριστη εξουσία σε όλα τα σηµαντικά εθνικά ζητή-

µατα, 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 ∆εκέµ-

βριο του 1831 έως τον Μάρτιο του 1832. Ο νέος 

καταστατικός χάρτης εγκαθίδρυε µοναρχικό πολίτευ-

µα κατά το πρότυπο της Γαλλικής Παλινόρθωσης. 

Έτσι, µέσα σε µια δεκαετία, η αρχική πολιτική επιδίω-

ξη του ∆ιαφωτισµού για φιλελεύ-

θερη πολιτεία εγκαταλείφθηκε. Ο 

καταστατικός χάρτης του 1832 

θέσπιζε την ύπαρξη έµµεσα εκλεγ-

µένης κάτω βουλής, οι αποφάσεις 

της οποίας όµως εξουδετερώνο-

νταν σε µεγάλο βαθµό από τα προ-

νόµια της γερουσίας, τα µέλη της 

οποίας διόριζε ο µονάρχης. Το 

στέµµα ήταν κληρονοµικό, ο βασι-

λέας ήταν ανεύθυνος και απολάµ-

βανε πολλών προνοµίων, συµπε-

ριλαµβανοµένης της επιλογής και 

του διορισµού του υπουργικού συµ-

βουλίου.

Αν όµως δεν κατάφεραν να επι-

τύχουν τη φιλελεύθερη πολιτεία, 

που αποτελούσε το όραµα του 

∆ιαφωτισµού, οι δυτικόφρονες πέτυχαν να διαµορφώ-

σουν τους διοικητικούς θεσµούς του νέου κράτους µε 

βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το επίµοχθο έργο της 

οικοδόµησης του κράτους απέδωσε στο τέλος του 

αγώνα της ανεξαρτησίας µία θεσµικά σύγχρονη πολι-

τεία, εφοδιασµένη µε τους νοµικούς, γραφειοκρατικούς 

και δικαστικούς µηχανισµούς, που διέκριναν τα ευρω-

παϊκά πολιτικά συστήµατα. Επιπλέον, το νέο κράτος 

µετέβαλε την Ορθόδοξη Εκκλησία σε διοικητικό του 

όργανο, διακόπτοντας κάθε δεσµό διοικητικής εξάρ-

τησης της ιεραρχίας του βασιλείου από το Πατριαρ-

χείο Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο παρέµενε υπο-
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τις υπάρχουσες ιεραρχίες στο νέο κράτος, εκδηλώνο-

νταν στα κοινωνικά ρήγµατα και στις πολιτικές δια-

µάχες της επαναστατικής δεκαετίας. Αυτοί οι αρχέ-

γονοι πόθοι και προσδοκίες, η κατ’ επανάληψη ανα-

ζωπύρωση του προφητικού χιλιασµού, και οι συγκλο-

νιστικές πράξεις ατοµικού ηρωισµού και θυσίας, που 

υπαγορεύονταν από τους παραδοσιακούς κώδικες 

τιµής της µεσογειακής κοινωνίας, καθόρισαν το κοι-

νωνικό κλίµα της Ελληνικής Επανάστασης, χωρίς όµως 

να µπορούν να θεωρηθούν και ως αποκλειστική ιδεο-

λογική της έκφραση. Στο µέτρο που είναι δυνατό να 

γίνει αναφορά σε µια συναρθρω-

µένη ιδεολογία του αγώνα της Ελ-

ληνικής Ανεξαρτησίας, αυτή θα 

πρέπει να αναζητηθεί στις ιδέες 

και τις αξίες, που εκφράζονταν 

στην πολιτική φιλολογία και στον 

τύπο της επαναστατικής δεκαε-

τίας.

Η πολιτική φιλοσοφία που πρό-

βαλλε από τις λόγιες έντυπες πη-

γές ήταν ο δηµοκρατικός εθνικι-

σµός του ∆ιαφωτισµού, του οποίου 

ο Κοραής υπήρξε ο πιο εύγλωττος 

κήρυκας. Τα ονόµατα και οι ιδέες 

του Rousseau, του Mably και του 

Mirabeau παρέµειναν σταθερά 

αποτυπωµένα στις πολιτικές συ-

νειδήσεις. Ο νόµος των εθνών του 

Vattel πρόσφερε το εννοιολογικό 

πλαίσιο για την κατανόηση της νέας πολιτικής υπό-

στασης των εµπόλεµων Ελλήνων, ενώ η φιλοσοφία 

του φυσικού δικαίου και των φυσικών αρχών της ηθι-

κής του Volney, της οποίας αφετηρία ήταν το αξίωµα 

ότι η ισότητα και η δικαιοσύνη ταυτίζονταν, κυκλο-

φορούσε στα ελληνικά ως προσφορά του εθνικού 

τυπογραφείου. Μέσα στις κοινωνικές διαµάχες της 

Επανάστασης, η µακρινή ηχώ της κριτικής της Ελλη-
νικής Νοµαρχίας αντηχούσε στις σελίδες µιας συλλογής 

διαλόγων, που µάχονταν µε οξύτητα τους «Κοτζαβά-

σας», τους Φαναριώτες «Βλαχοδούκες» και άλλες 

ιδιοτελείς κοινωνικές οµάδες, που παρενέβαλλαν προ-

σκόµµατα στην εδραίωση του πολιτικού φιλελευθερι-

σµού. 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.

Συνειδητοποιώντας τελικά ότι ο Καποδίστριας δεν 

σκόπευε να δηµιουργήσει το πολιτειακό σύστηµα, το 

οποίο οραµατιζόταν ο ∆ιαφωτισµός, ο γέροντας Κο-

ραής ρίχτηκε µε ασυνήθιστη για 

την ηλικία του ενεργητικότητα 

στον τελευταίο αγώνα της ζωής 

του. Έτσι άρχισε την αντικαπο-

διστριακή του εκστρατεία, συ-

ντάσσοντας µια σειρά πολιτικών 

διαλόγων, οι οποίοι υποδείκνυαν 

στους Έλληνες πώς να αποφύ-

γουν µια νέα υποδούλωση σε «Χρι-

στιανούς Τουρκίζοντας». Σε όλη 

τη διάρκεια του αγώνα η ηθική 

φυσιογνωµία της ελληνικής πο-

λιτικής καθοριζόταν από µία πα-

νταχού παρούσα και γεµάτη πά-

θος επίκληση της αυταπάρνησης 

και του πατριωτισµού, ο οποίος 

αναµενόταν να µεταβάλει τους 

απλούς θνητούς σε ήρωες. Η ηθι-

κή αυτή αντίληψη αντιπροσώ-

πευε την άνθηση της φιλοσοφίας 

της πολιτικής αρετής που είχε κληροδοτήσει ο ∆ια-

φωτισµός.

* Το κείµενο αυτό είναι απόσπασµα του βιβλίου του Πασχά-

λη Κιτροµηλίδη, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, οι πολιτικές 

και κοινωνικές ιδέες, εκδ. Μορφωτικού Ιδρύµατος Εθνι-

κής Τράπεζας, Αθήνα 2009, σελ. 466-472.

Το Πολιτικόν Σύνταγµα της Ελλάδος, 
το οποίο ψηφίστηκε τον Μάιο του 1827

Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 
υποβαστάζουν την Ελλάδα. Θεόφιλος Χατζηµιχαήλ, 
19ος αι., Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
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γνωριµία συνοδεύεται από επαναστατικούς τριγµούς.

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος στην Ιστορία του Ευρω-
παϊκού Πνεύµατος (Κανελλόπουλος 1974, 1115) µας 

πληροφορεί ότι ο Σικελός ιστορικός Ξαβιέ Σκροφάνι 

(1756-1837), ο οποίος επισκέφθηκε την 

Ελλάδα το 1794-95, δεκαπέντε χρόνια 

πριν από τον Λόρδο Μπάιρον, παρατή-

ρησε, όπως και ο δεύτερος, τη συνέχεια 

της γλώσσας µε εκείνη των αρχαίων. Ο 

Βρετανός ροµαντικός ποιητής σε επεξη-

γηµατικό σχόλιο του ποιήµατός του «Τσά-

ϊλντ Χάρολντ», καταδικάζει την κλοπή 

των γλυπτών από τον Λόρδο Έλγιν και 

του επιρρίπτει την κατάρα της Αθηνάς 

για την ασέβειά του. ∆ιαπρεπείς επισκέ-

πτες σαν αυτούς, έµαθαν τους γηγενείς 

να προσέχουν και να αγαπούν τα µνηµεία 

µε τα οποία συγκατοικούσαν στην ιερή 

γη τους.

Ο πρώτος φιλέλληνας ήταν ο Γερµανός 

Μαρτίνος Κρούσιος (1526-1607), που 

αγάπησε την γλώσσα των Νεοελλήνων 

και συµπαραστάθηκε στους υπόδουλους 

σε κάθε περίσταση. Ο ίδιος χρησιµοποίη-

σε την λέξη «συµπάσχω» µε τους Έλλη-

νες. Ωστόσο, ο λόγιος Αθανάσιος Ψαλί-

δας (1767-1829), από την Ήπειρο, µέµ-

φεται τους ξένους για την αγνωµοσύνη 

τους προς τους Έλληνες, που τόσα αγαθά 

της σκέψης και της τέχνης τους κληρο-

δότησαν και αυτοί τους άφησαν έκθετους 

στον οθωµανικό σκοταδισµό.

Η Eλληνική Νοµαρχία, που κυκλοφόρησε 

το 1806 στην Ιταλία µε υπογραφή «Ανω-

νύµου του Έλληνος», αποτέλεσε ριζοσπα-

στικό, σχεδόν ιακωβινικό υπόδειγµα επα-

ναστατικής προτροπής κατά των Οθω-

µανών αλλά και του αµαθούς κλήρου. Το κείµενο 

αρχίζει µε επίκληση στους αρχαίους προγόνους. «Εσείς 

ω αθάνατοι ψυχαί των ελευθέρων προγόνων µου! 

Ενδυναµώσατε τώρα τον ζήλον µου µε τα ηρωικά σας 

εντάλµατα, διά να εκφράσω, καθώς πρέπει, τα της 

ελευθερίας κάλλη εις τους απογόνους σας (...) Αντί 

ρητορικών φράσεων, θέλει καλλωπίσει τον λόγον µου 

η διήγησις των θαυµαστών έργων των 

πάλαι Ηρώων (...)».

Η Νοµαρχία αναφέρεται σε κράτος δικαί-

ου, όπως υπήρξε στην αρχαιότητα, πριν 

αυτή καταπέσει στη ρωµαϊκή και µετά 

την οθωµανική κυριαρχία. Πρόκειται συ-

νεπώς για προσκλητήριο παλιγγενεσίας 

µε οδηγό την λογική του ∆ιαφωτισµού.

Μιλώντας για τις «ανοµοιότητες» των 

ανθρώπων, αυτές αποδίδονται στην φύ- 

ση, την ανατροφή και την τύχη. Την ανο-

µοιότητα µετριάζουν οι νόµοι «και τόσον 

καλώς εξίσωσε τας λοιπάς, ώστε όπου 

έκαµε να χαίρονται οι άνθρωποι µια εντε-

λή οµοιότητα, αν καλά και κατά φύσιν 

ανόµοιοι (...) επαρηγόρησεν (η Νοµαρχία) 

τους αδυνάτους µε το σκήπτρον της δικαιο- 

σύνης, εδίδαξεν τους ατάκτους να εύρω-

σιν την ευτυχίαν των εις την χρηστοήθειαν, 

εβράβευσεν τους καλοήθεις (...) Ο θαυ-

µασιώτερος και νουνεχέστερος νοµοδό-

της, όπου µέχρι της σήµερον εφάνη εις 

τον κόσµον, κατά πάντα τρόπον εστάθη 

βέβαια ο µέγας Λυκούργος, ο οποίος δεν 

ηπατήθη να στοχασθή τους ανθρώπους 

καθώς έπρεπε να ήτον, αλλά γνωρίζοντας 

οποίας λογής είναι, τους απεκατέστησεν, 

όσο ήτον το δυνατόν, καλλιοτέρους».

Ο Ανώνυµος επιχειρηµατολογεί διαρκώς 

υπέρ της ελευθερίας, αντλώντας παρα-

δείγµατα από την αρχαιότητα, µε τον 

Λεωνίδα ως υπόδειγµα ελευθέρου ανθρώ-

που. Συνδέει µάλιστα τους Σουλιώτες µε 

τους Λεωνίδα και Θεµιστοκλή και τον 

Αλή Πασά των Ιωαννίνων µε τους Πέρ-

σες τυράννους. «Ω! θέατρον ευφροσύνης, ω καλότυχοι 

όπου είναι οι ελεύθεροι! Εκείνοι οι θαυµαστοί Σπαρ-

τιάτες, ω Έλληνες, είχον άµιλλαν αναµεταξύ των, εις 

ρωταί της Ελλάδος υπήρξαν ουχί σοφοί ανατραφέντες 

παρά την εστία της κλασικής αρχαιότητος, αλλ’ άνδρες 

εξ ακοής µόνον την αρχαιότητα γνωρίσαντες...». Αρ-

κούσε 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 Μεσο-

λόγγι, κινήθηκε σε πολιορκία της Ακρόπολης, όπου 

βρίσκονταν κλεισµένοι Έλληνες αγωνιστές. Σε ανα-

φορά του προς την Μεγάλη Πύ- 

λη, η οποία έπεσε στα χέρια των 

Ελλήνων, έγραφε τα εξής εντυπω-

σιακά: «Το φρούριον της Αθήνας, 

είναι παλαιόθεν οικοδοµηµένον 

εις πέτραν υψηλήν και δύσβατον· 

ούτε υπόνοµον επιδέχεται ούτε 

εις έφοδον έρχεται· (...) και προ-

πάντων το φρούριον τούτο, επει-

δή είναι τόπος παλαιότατος και 

παλαιόθεν εκβήκαν εξ αυτού πολ-

λοί µεγάλοι φιλόσοφοι και (επει-

δή) το οποίο έχει τεχνικά έργα 

της αρχαιότητας προξενούσι τον 

θαυµασµόν εις τους πεπαιδευµέ-

νους Ευρωπαίους, δια τούτο όλοι 

οι Ευρωπαίοι και τα λοιπά έθνη 

των απίστων θεωρούσι το φρού-

ριον τούτο ως ιδίαν αυτών οικίαν· 

και επειδή το νοµίζουν ως προσκυνητήριον (...) το 

υπερασπίζουσι και προσπαθούσι να µην εκβή εκ των 

χειρών των απίστων αποστατών και εσυµφώνησαν, 

υπεσχέθησαν γενικώς την βοήθειάν των και δια ξηράς 

και δια θαλάσσης» (Γενική Εφηµερίς της Ελλάδος, αριθ. 

91 της 11ης Σεπτεµβρίου 1826, 362-363).

Η στροφή προς την Αρχαιότητα αλλάζει το σκηνικό 

των πρώτων αιώνων της τουρκοκρατούµενης Ελλάδας 

από κυρίως εκκλησιαστικό σε µία δύσκολη συµβίωση 

ιδεών, που έρχονται από την Αρχαιότητα, µε αυτές 

των παραδοσιακών εκπροσώπων της Ιεραρχίας. Η 

σχέση των κατοίκων της ελληνικής Χερσονήσου 

του 1821 µε την αρχαιότητα αποτέλεσε υπό-

θεση καθηµερινής συµβίωσης γι’ αυτούς, µε τα πολλά 

µνηµεία που βρίσκονταν σκορπισµένα στην ύπαιθρο 

και στις πόλεις. Παρά την αντιµετώπιση του παγανι-

σµού από την Εκκλησία, που κατά τα πρώτα χρόνια 

του Χριστιανισµού είχε ως αποτέλεσµα την καταστρο-

φή πολλών µνηµείων και την ενσωµάτωση αρχιτεκτο-

νικών 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 Τουρκοκρα-

τούµενη χώρα.

Έτσι, µετά από αιώνες κακοµε-

ταχείρισης από τους ντόπιους 

χριστιανούς και µουσουλµάνους, 

τα µνηµεία προσέλαβαν µια αί-

γλη, που τα καθιστούσε ορόσηµα 

περασµένου µεγαλείου και πρό-

κριµα µελλοντικής αναγέννησης.

Ο Σατωβριάνδος ανακάλυψε την 

αρχαία αρετή της ανδρείας στους 

Νεοέλληνες και ο Ελβετός φιλέλ-

ληνας και ήρωας του Μεσολογγίου, 

Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, την επα-

λήθευσε στο πεδίο της µάχης. Ο 

Βοναπαρτιστής συνταγµατάρχης, Olivier Voutier, που 

αγωνίστηκε µε τους Έλληνες, διηγείται ότι πολλοί 

αγωνιστές που πολιορκούσαν την Ακρόπολη των Αθη-

νών προτίµησαν κάποτε να υποχωρήσουν, ώστε να 

σταµατήσουν οι έγκλειστοι Οθωµανοί να σπάζουν τις 

κολώνες για να πάρουν το µολύβι των ελασµάτων και 

να κατασκευάζουν βόλια. Ο Μακρυγιάννης άλλωστε, 

όπως ο ίδιος λέει, εξηγούσε σε κάποιον που εµπορευό-

ταν αγάλµατα µε ξένους, ότι γι’ αυτά πολεµούσαν οι 

Έλληνες.

Ο Γερµανός ιστορικός Κ. Μέντελσον-Μπαρτόλντι 

έγραφε στην ιστορία του της Επανάστασης: «Ελευθε-

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ  ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ  ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ  ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ  ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

Ο Αθανάσιος Ψαλίδας.
Κ. Μαλάµος, αρχές 19ου αι. 

Ο Λόρδος Βύρων (George Gordon 
Byron). R. Westall, 1813

Η

Θάνος Μ. Βερέµης
Οµότιµος Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας του ΕΚΠΑ, Μέλος του ∆Σ της ΕΦΑ

Ο Μαρτίνος Κρούσιος (Martin 
Craus). A. Ramsler, τέλος 16ου αι.

Ανώνυµος ο Έλλην, Ελληνική Νοµαρχία: Ήτοι Λόγος 
Περί Ελευθερίας, Ιταλία 1806
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το να προπορευθώσι κατά των εχθρών, και καθείς 

εποθούσε να πρωτοχύσει το αίµα του δια την Πατρί-

δα, εκείνοι οι ολίγοι αλλ’ ελεύθεροι Σπαρτιάτες, έκα-

µαν 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 προκά-

λεσε και νέα ονοµατοδότηση ανάµεσα 

στους Έλληνες. Γύρω στο 1813 ο ∆ιονύ-

σιος 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 βαπτί-

ζωσι 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 κατα-

δικάζοντας το νέο έθιµο ως «καταφρόνη-

ση της χριστιανικής ονοµατοθεσίας». Η 

εγκύκλιος προκάλεσε βέβαια την οργή 

και τα ανάλογα σχόλια του Κοραή.

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος υπήρξε 

από τους φωτισµένους αγωνιστές και είχε 

πλήρη επίγνωση της σχέσης µε την αρχαιό- 

τητα του Ηροδότου, όταν έγραφε στον επίσης Φανα-

ριώτη Θεόδωρο Νέγρη, ότι η ελευθερία «ἀνήκει εἰς 
ἀνθρώπους πάτριον ἔχοντας νά καταπολεμῶσιν τον 
Βάρβαρον καί εἰς ἀμφοτέρας ἀναζῇ τὸ πνεῦμα τοῦ Ἡρο-

δότου καὶ τοῦ Πλάτωνος (...) οἵτινες ἐπὶ αἰῶνας ἠγω-
νίσθησαν διὰ νὰ κρατηθῇ ὁ Ἀσιάτης μακρὰν τῶν ἀλλο-
δαπῶν χωρῶν ὧν ρῆγες καὶ πρίγκηπες ἄρχουσιν» (Μαρι-

δάκη 1977, 393).

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης συχνά ανα-

φερόταν σε µια αρχαιότητα της δικιάς του 

επινόησης. Η οικειότητα µε την οποία 

αντιµετώπιζε τους αρχαίους προγόνους 

αποδεικνύει την συναισθηµατική συγγέ-

νεια 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 κατοι-

κούµε, 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 Ρω-

µαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους 

υπέταξαν. Εις αυτήν την δυστυχισµένη 

κατάσταση µερικοί από τους φυγάδες 

γραµµατισµένους έστελναν εις την Ελλά-

δα βιβλία ευθύς όπου άνθρωποι από το 

λαό εµάνθανε κοινά γράµµατα και έβλεπε 

ποιους είχαµε προγόνους, τι έκαµεν ο 

Θεµιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πα-

λαιοί µας και εβλέπαµε και εις ποίαν κα-

τάσταση ευρισκόµεθα τότε. Όθεν µας 

ήλθεν εις το νου να τους µιµηθούµε και 

να γίνουµε ευτυχέστεροι».

Φιλέλληνες εγνώρισε πολλούς η τουρκοκρατούµενη 

χώρα, όµως οι πιο σηµαντικοί «όπως ο Μπάιρον και 

όσοι έπεσαν στο Μεσολόγγι» ήταν αυτοί που συµπα-

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 ανθρώ-

πινος 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 µε-

θόδους, 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. 

Ο όρος «παλιγγενεσία», που συνοδεύει την επανάστα-

ση του 1821 αποβλέπει στην αναγνώριση του γένους 

µε την επιστροφή του αρχαίου πνεύµατος στον κόσµο 

των Νεοελλήνων. Έτσι η αρχαιότητα συνδέθηκε ορι-

στικά µε τον Αγώνα και η εκπαίδευση του έθνους-

κράτους, που φέρει για πρώτη φορά το όνοµα «Ελλάς» 

στην ιστορία των Ελλήνων, βασίζεται στους κανόνες 

της γλωσσικής µας παράδοσης. 

Συντοµογραφίες – Βιβλιογραφία 

ΙΕΕ: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους

Βαλέτας, Γ. (επιµ.) 1967, Τερτσέτη άπαντα. Λόγοι και δοκί-

µια, τόµ. Β΄, Αθήνα, 23-25.

∆ηµαράς, Κ.Θ. 1975, «Τα αρχαία ονόµατα», ΙΕΕ, τοµ. ΙΑ΄, 

340.

Κανελλόπουλος, Π. 1974, Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύ-

µατος, 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 Ακαδηµαϊ-

κών, Ίδρυµα Ελένης και Κώστα Ουράνη, Αθήνα, σ. 393.

ραστάθηκαν στους αγωνιζόµενους νεοέλληνες. Ο 

θαυµασµός για τα µνηµεία της αρχαιότητας ήταν και 

αυτός µια προσφορά των Φιλελλήνων προς τους κατοί-

κους 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 περίφη-

µη 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 κατορ-

θωµάτων, την οικοδοµή Κράτους» (Βαλέτας 1967). 

Ο µέγιστος όµως φορέας της αρχαιολατρείας και της 

µελέτης της αρχαίας γραµµατείας υπήρξε ο Αδαµά-

ντιος Κοραής. Από το 1805 αρχίζει να συγκεντρώνει 

το υλικό για την Ελληνική Βιβλιοθήκη του. Στην έκδο-

ση 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.

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 ελλη-

νισµού. Και ο ελληνισµός αυτός, δυναµωµένος και 

συνειδητός, δεν µπορεί να δεχθεί ούτε την παραίτηση 

από την ζωή, ούτε την παραίτηση από την προγονική 

Ο Αδαµάντιος Κοραής

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 
K. Krazaisen, 1831, Εθνικό 

Ιστορικό Μουσείο

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. 
Αγνώστου, τέλος 19ου αι.

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ  ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ  ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ  ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ  ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ
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ρα πολιορκία της Ακρόπολης, καθώς, όπως γνωρίζου-

µε 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.

Μετά από µια αλληλουχία γεγονότων, που δεν είναι 

ανάγκη να αναφέρουµε κα-

ταλεπτώς, φαίνεται ότι 

στην πολιτικο-στρατιωτική 

σκηνή της Αθήνας της πρώ-

της επαναστατικής περιό-

δου, ενώ κυριαρχεί ο Μελέ-

της Βασιλείου, αυτός δεν 

είναι γενικά αποδεκτός από 

τους προύχοντες της πό-

λης, πράγµα που έχει τη 

σηµασία του. Και τούτο, 

επειδή οι δηµογέροντες της 

πόλης γρήγορα θα απευ-

θυνθούν στον ∆ηµήτριο 

Υψηλάντη, ο οποίος, ως 

επικεφαλής των επαναστα-

τικών δυνάµεων, θα απο-

στείλει στην Αθήνα ως επί-

σηµο, ας πούµε, εκπρόσω-

πό του µία άλλη, εν πολλοίς 

άγνωστη, αλλά σηµαντική 

προσωπικότητα της επο-

χής, τον Λιβέριο Λιβερό-

πουλο, που τώρα πια γνω-

ρίζουµε καλά τον κύκλο της 

ζωής και δράσης του, χάρις 

στις έρευνες της συναδέλ-

φου ιστορικού Σοφίας Ματθαίου. 

Όπως και να έχουν όµως τα πράγµατα είναι φανερό 

ότι εµφιλοχωρεί διάσταση απόψεων και πράξεων 

µεταξύ των επαναστατηµένων Αθηναίων, η οποία, 

άλλωστε, δεν αποτελεί πρωτόγνωρο φαινόµενο... και 

θα µπορούσε πιθανόν να ορισθεί ως αντιπαλότητα 

Πύλη (∆ερβενοσάλεσι), Στεφάνη (Κρόρα), Πάνακτος 

(Κακονισχήρι), και Πράσινο (Καβάσιλα) –περιοχής 

πολύ επίκαιρης για τις επικοινωνίες της εποχής– άλλω-

στε και η ονοµασία τους (δερβενοχώρια) σηµαίνει κάτι 

σηµαντικό για τα πράγµατα της Τουρκοκρατίας. 

Ο Μελέτης Βασιλείου λοιπόν, επικεφαλής κάποιας 

στρατιωτικής δύναµης ατάκτων, κυριαρχεί στην περιο-

χή αυτή, ευρισκόµενος είτε 

στην υπηρεσία των Οθω-

µανών, ή κρατώντας το δι- 

κό του µπαϊράκι, πράγµατα 

αρκετά συνηθισµένα την 

εποχή αυτή και µάλιστα 

στη Στερεά Ελλάδα. 

Σ’ αυτόν λοιπόν απευθύνο-

νται οι θορυβηµένοι πλέον 

Τούρκοι για να αναλάβει 

τον έλεγχο της Αττικής και 

βέβαια της Αθήνας την 

Άνοιξη του 1821, αλλά ο 

ίδιος –κάποιες πηγές τον 

παρουσιάζουν και ως µέλος 

της Φιλικής Εταιρείας– 

φαίνεται να έχει κάνει τις 

επιλογές του και στρέφεται 

εναντίον τους. Ο στρατός, 

ας τον πούµε έτσι, του Με-

λέτη Βασιλείου νικά τους 

Τούρκους σε διάφορες µι-

κροσυµπλοκές –µε σπου-

δαιότερη εκείνη στον Κά-

λαµο– και στις 25 Απριλίου 

1821 µπαίνει στην Αθήνα.

Η είσοδος του Βασιλείου στην πόλη αµέσως θα σηµα-

τοδοτήσει αυτό που επί αιώνες συνέβαινε σε παρό-

µοιες περιστάσεις, δηλαδή οι Τούρκοι (περί τις 2000 

άτοµα) θα αναζητήσουν την ασφάλεια που τους παρέ-

χει το φυσικό οχύρωµα που δεσπόζει πάνω από την 

πόλη, η Ακρόπολη και θα καταφύγουν στο κάστρο 

της. Φυσικά από τους Έλληνες εγκαθίσταται γρήγο-

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 Ακρό-

πολης από τους Τούρκους στους Έλληνες:

Την πρώτη χρονιά [της Επανάστασης] πολιόρκησαν τους 
ντόπιους Τούρκους εις το κάστρον των Αθηνών µαζί µ’ 
όση φρουρά ήταν. Τους πολεµούσαν πολλά γενναίως. Και 

τους περιόρισαν στο κάστρο και κάµαν και 
ρεσάλτο µέσα εις τον Σερπετζέ και σκοτω-
θήκαν κι απ’ τόνα το µέρος κι απ’ τ’ άλλο. 
Ήρθε ο Οµέρπασας Βεριόνης µε µίαν δύνα-
µιν κι έκαµε πολύν καιρόν στην Αθήνα και 
διάλυσεν την πολιορκίαν κι έπαθαν οι δυστυ-
χείς Αθηναίγοι πολλά δεινά, σκοτωµούς, 
σκλαβιές και ζηµιές πλήθος. Φεύγοντας ο 
Βεργιόνης συνάχτηκαν πάλε η χώρα και τα 
χωριά και πολιόρκησαν τους Τούρκους, 
κατοίκους και φρουρά, οπίσω στο κάστρο 
στενά. Και σώθη το νερό κι ο ζαϊρές τους 
των Τούρκων και παραδόθηκαν µε συνθήκη. 
Κι η συνθήκη έµεινε στο χαρτί µονάχα. 
Ρίχτηκαν στους παραδοµένους κι έσφαξαν 
πλήθος γυναικόπαιδα κι άντρες πολλούς.

Ας προσπαθήσουµε τώρα αυτήν τη λιτή 

αφήγηση, όπως είπαµε, του Μακρυγιάν-

νη να τη διανθίσουµε µε περισσότερα 

στοιχεία, ώστε να αναδειχθούν καλύτερα 

πρόσωπα και καταστάσεις.

Ένα πρόσωπο, όχι και τόσο γνωστό, ούτε 

και σε µένα έως πριν από λίγες µέρες, ο 

Μελέτης Βασιλείου, φαίνεται, σύµφωνα µε διάφορες 

ιστορικές µαρτυρίες, να πρωτοστατεί στις πρώτες 

επαναστατικές κινήσεις. Απόσο µπόρεσα να διαπι-

στώσω από τη µελέτη των πηγών, ο Μελέτης Βασι-

λείου (1778-1826) –τον οποίο ξεχώρισα από διάφο-

ρους άλλους µικρο-οπλαρχηγούς που αναµείχτηκαν 

στα επαναστατικά γεγονότα της Αττικής– κυριαρχεί 

στην περιοχή των ∆ερβενοχωρίων (πέντε οικισµών 

στα δυτικά της Πάρνηθας µε τα ονόµατα: Σκούρτα, 

την αλληλουχία των σηµαντικών γεγονότων, 

τα οποία προσδιόρισαν την εξέλιξη του επα-

ναστατικού 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.

Οι δύο πολιορκίες της πόλης και του κάστρου της 

σηµατοδοτούν την απελευθέρωση της 

πόλης από τον οθωµανικό ζυγό (1822) 

και την ανάκτησή της εκ µέρους των 

δυνάµεων του Κιουταχή (1826). Αποτε-

λούν δηλαδή δύο σηµεία αποφασιστικής 

σηµασίας, καθώς επισηµαίνουν δύο στιγ-

µές έντασης και ύφεσης του Αγώνα, τις 

οποίες το κείµενο που ακολουθεί επιζητεί, 

µε ελλειπτικό ασφαλώς τρόπο, να επα-

ναφέρει στη µνήµη µας.

α) Η πρώτη πολιορκία και παράδοση 
της Ακρόπολης (Απρίλιος 1821-Ιού-
νιος 1822) από τους Τούρκους στους 
Έλληνες

Στην αλληλουχία των επαναστατικών 

γεγονότων, που ξεκίνησαν τους πρώτους 

µήνες του 1821 στην Πελοπόννησο, γρή-

γορα –όπως γνωρίζουµε– ακολούθησαν 

και πολλοί άλλοι ελληνικοί τόποι και 

βέβαια η Αθήνα. Άλλωστε η Αθήνα, η 

Αττική γενικότερα, στην κατεύθυνση 

Bοράς-Nότος και αντίστροφα, αποτε-

λούσε κοµβικό σηµείο κυκλοφορίας αν-

θρώπων και υλικών µέσων, που και οι δύο αντίπαλοι 

επιθυµούσαν να ελέγχουν. Η Αθήνα, όπως ξέρουµε, 

την εποχή εκείνη είναι µια µικρή πόλη µε ελληνικό 

κυρίως και πολύ µικρότερο αριθµό µουσουλµανικού 

πληθυσµού και διέθετε ένα ισχυρό οχύρωµα, την 

Ακρόπολη, του οποίου η κατοχή σήµαινε και την 

απόλυτη κυριαρχία επί του τόπου και της πόλης 

ειδικότερα. Συνεπώς ο αγώνας είταν για το κάστρο 

της Ακρόπολης.

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

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

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

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

Σ

Παναγιώτης ∆. Μιχαηλάρης
Οµότιµος ∆ιευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών

Ο Olivier Voutier (κοινό κτήµα)

Ο Μελέτης Βασιλείου 
(κοινό κτήµα)

Η δεύτερη πολιορκία του κάστρου της Ακρόπολης. Παναγιώτης Ζωγράφος – 
Σκέψις Μακρυγιάννη, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Η πρώτη πολιορκία του κάστρου της Ακρόπολης. Παναγιώτης Ζωγράφος – 
Σκέψις Μακρυγιάννη, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
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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 καταχρή-
σεις. Αλλ’ οι εκεί στρατιώται µετά τας συνθήκας εφόνευ-
σάν τινας των παραδοθέντων και διηρπάγη όλον το πράγ-
µα των εχθρών, χωρίς να γίνη διανοµή κατά την συµφω-
νίαν, 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.

β) Η δεύτερη πολιορκία και παράδοση της Ακρό-
πολης (Ιούλιος 1826-Μάιος 1827) από τους Έλλη-
νες στους Τούρκους

Αν για την πρώτη, ας πούµε, πολιορκία και παράδοση 

της Ακρόπολης στους Έλληνες το σχήµα των γεγο-

νότων µπορούµε να το προσδιορίσουµε ικανοποιητι-

κά –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 γενικό-

τερα 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 παρουσιά-

σουµε ένα σχήµα και γι’ αυτά, οπωσδήποτε συνοπτι-

κό 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 

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. 

Θα ακολουθήσει µεγάλη ένταση της πολιορκίας που 

θα οδηγήσει στην κατάληψη του Σερπετζέ (περιοχή 

γύρω από το Ηρώδειο) και των Προπυλαίων και πε-

ραιτέρω πίεση επί των Τούρκων, τον Απρίλιο του 

1822, µε τη διάνοιξη µεγάλου υπονόµου. Μεγάλη 

υπήρξε η συµβολή στην τελευταία φάση της πολιορ-

κίας του γάλλου φιλέλληνα συνταγµατάρχη Ολιβιέ 

Βουτιέ, ειδικού στο πυροβολικό.

Τελικά η παράδοση της Ακρόπολης από τους εναπο-

µείναντες 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 παρα-

κάµψει την πόλη και να κατευθυνθεί προς την Πελο-

πόννησο.

Έτσι η Αθήνα θα πέσει στα χέρια των Ελλήνων 364 

χρόνια µετά από την οθωµανική κατάληψη, το 1458, 

και ένα προσωρινό βενετσιάνικο διάλειµµα (1687-

1688), για το οποίο έχει µιλήσει στην Ένωση Φίλων 

Ακροπόλεως η ακαδηµαϊκός κ. Χρύσα Μαλτέζου.

Φυσικά, όπως περίπου είταν αναµενόµενο, η παρά-

δοση 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, 

Από το σχετικό έγγραφο, που φυλάσσεται στη Βιβλι-

οθήκη της Βουλής –αναρτηµένο ήδη και στο ∆ιαδί-

κτυο–, 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 αναδει-

κνύονται πολύ χαρακτηριστικά οι συνθήκες της επο-

χής και το είδος των επιχειρήσεων, ίσως και η κατά-

σταση 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 γεν-
ναίοι 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 ευ-
κολύνουν το έµβασµα των άλλων.
Κεφ. β΄ Όσα άρµατα βασιλικά ευρίσκονται µέσα καθαυ-
τό 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 ανα-
λόγως, Αθηναίους, Χασιώτας, Μενιδιάτας και Σαλαµινίους.
Πέρα όµως από αυτά και τις διαπιστωµένες βεβαιό-

των αυτοχθόνων Αθηναίων µε τους εξοπλισµένους 

κατοίκους των περιχώρων της Αττικής, τους οποίους 

εκπροσωπεί ο Μελέτης Βασιλείου.

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 οθω-

µανική στρατιωτική διοίκηση –έδρα πασά– που ήλεγ-

χε 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 αναγκα-

στική 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 Ακρό-

πολη µε µέσα και στρατιώτες και εν συνεχεία θα απο-

χωρήσουν, 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 συµ-

βούν αµέσως µετά από την κατάληψη του φρουρίου. 

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

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

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

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

τυπώθηκε πολλές φορές, αποτελώ-

ντας επίσης µια αξιόλογη πηγή: ο 

Νικ. Καρώρης βρέθηκε πάνω στην 

Ακρόπολη και πολέµησε κοντά στον 

Γκούρα ζώντας έτσι τα γεγονότα εκ 

του σύνεγγυς.

γ) Την Ιστορία των Αθηνών του ∆ιο-

νυσίου Σουρµελή, που επίσης έλαβε 

µέρος στον αγώνα της Ακρόπολης 

και κατέγραψε τις εµπειρίες του. Σε 

αυτά τα τρία θα προσθέσω και ένα 

τέταρτο, που γνώρισα εξ αιτίας της 

αποψινής εκδήλωσης, δηµοσιευµένο, 

το 1904, από τον Γεώργιο Ασπρέα, 

γνωστό κυρίως από την Πολιτική 
Ιστορία του. Το έργο αυτό φέρει τον 

τίτλο: Η Μεγάλη πολιορκία της Ακρο-
πόλεως Αθηνών: 3 Μαΐου 1826 – 25 
Μαΐου 1827, και ο συγγραφέας του 

περιγράφει, µέρα µε τη µέρα, όσα 

διαδραµατίσθηκαν γύρω από την 

Ακρόπολη, χωρίς, όµως, να κάνει 

ούτε µία παραποµπή στις πηγές που χρησιµοποιεί: 

µάλλον ανασυνθέτει τις πληροφορίες των τριών πρώ-

των έργων που ανέφερα. 

Ας προσθέσουµε ακόµα ότι η περίπου δεκάµηνη αυτή 

συγκλονιστική µάχη της Αθήνας και της Ακρόπολής 

της, των ετών 1826-1827, έχει αφήσει έντονα τα 

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 κυριαρχού-

σαν στην Πελοπόννησο, ενώ η Αθήνα µε την Ακρό-

πολή της παρέµεινε –µετά την πτώση του Μεσολογ-

γίου– το µοναδικό φρούριο της Στερεάς Ελλάδας που 

δεν είχε πέσει στα χέρια των Τουρ-

κο-αιγυπτίων. Με άλλα λόγια, πέρα 

από την αναµφισβήτητη στρατιω-

τική σηµασία της η Αθήνα µε την 

Ακρόπολή της εξέπεµπε στοιχεία 

επαναστατικού συµβολισµού, ότι 

δηλαδή η φλόγα της επανάστασης 

παρέµεινε ακόµη ζωντανή.

Στην περίπου αναµενόµενη εξέλιξη 

των πραγµάτων, ο Μεχµέτ Ρεσίτ πα-

σάς, ο γνωστός µε το όνοµα Κιου-

ταχής, απαλλαγµένος πλέον από τις 

πολεµικές υποχρεώσεις του στο Με- 

σολόγγι, θα στραφεί εναντίον της 

Αθήνας και τον Ιούλιο του 1826 θα 

βρεθεί µε ισχυρές δυνάµεις (πεζικό, 

ιππικό, πυροβολικό) στην Αττική 

(Μενίδι) και µερικές µέρες αργότε-

ρα στα Πατήσια, επιχειρώντας να 

δηµιουργήσει αρχικά έναν κλοιό 

γύρω από την πόλη, και εν συνεχεία 

να προχωρήσει σταθερά προς το 

κέντρο, δηλαδή την Ακρόπολη και 

τη γύρω από αυτήν περιοχή, που 

συγκροτούσε την τελευταία γραµµή 

άµυνας.

Όσον αφορά τις ελληνικές δυνάµεις, γνωρίζουµε ότι 

ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο οποίος είχε ονοµασθεί 

αρχιστράτηγος της Στερεάς, προσπαθούσε να ανα-

συντάξει τα στρατιωτικά σώµατα των Ελλήνων, ενώ 

επικεφαλής της φρουράς της Ακρόπολης ήταν ο γνω-

στός οπλαρχηγός Γιάννης Γκούρας.

Αν θελήσει κάποιος να αναπλάσσει τα γεγονότα που 

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 (κα-

λοκαίρι του 1826) αρχίζει 

συστηµατική κατάληψη εκ 

µέρους των Τούρκων δια-

φόρων ερεισµάτων γύρω 

από την Αθήνα, µε σαφή 

προσανατολισµό να δηµι-

ουργηθεί ένας κλοιός γύ- 

ρω από τις ελληνικές δυνά-

µεις που περιορίζονται σι- 

γά σιγά στην κατοχή των 

τοποθεσιών γύρω από την 

Ακρόπολη και τους κοντι-

νούς λόφους. Εξάλλου, οι 

ελληνικές ενισχύσεις που 

θα προσπαθήσουν αργότε-

ρα να ανακουφίσουν τους 

πολιουρκούµενους µε διά-

φορους τρόπους, έχουν µια 

σαφή διάταξη προς την 

πλευρά της θάλασσας, δη-

λαδή προς τον Πειραιά, 

αφού από το µέρος αυτό 

υπήρχε δυνατότητα ενί-

σχυσης.

β) Όταν αρχίζει η τελευ-

ταία φάση της πολιορκίας 

οι αµυνόµενοι Έλληνες, 

εκτός από τον βράχο της Ακρόπολης, κατέχουν και 

τις τοποθεσίες γύρω από αυτήν. Οι πηγές ρητά κατο-

νοµάζουν µάχες στη συνοικία της Πλάκας, κοντα στην 

εκκλησία της Χρυσοσπηλιώτισσας, στην περιοχή του 

Ηρωδείου (Σερπετζές), στους λόφους γύρω από την 

Ακρόπολη.

αποτυπώµατά της στην ιστορική πρόσληψη των γεγο-

νότων από τους συγχρόνους και τους µεταγενεστέ-

ρους, 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 Ιωάν-

νη Μακρυγιάννη.

Όπως είπαµε, λόγω της 

αρνητικής για τους Έλλη-

νες συγκυρίας, η Αθήνα µε 

την Ακρόπολή της αποκτού-

σε τη µεγαλύτερη δυνατή 

σηµασία από κάθε άποψη, 

καθώς η πτώση της θα σή-

µαινε την παράδοση του 

τελευταίου προπύργιου της 

Επανάστασης στη Στερεά 

Ελλάδα, πράγµα το οποίο 

βέβαια είταν απολύτως κα-

τανοητό και από τα δύο 

αντιµαχόµενα µέρη, για τους 

αντίθετους προφανώς λό-

γους. 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 

της Ακρόπολης στους Τούρ-

κους ή την παραµονή της 

στα χέρια των Ελλήνων, 

έλαβε τη µορφή µιας εποποιίας στρατιωτικής, µε δεκά-

δες µεγάλα και µικρά επεισόδια, όπως αναδεικνύεται 

και από τη µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας.

Φυσικά, όπως ήδη ανέφερα, δεν είναι δυνατόν να 

αναφερθούν καταλεπτώς όλα τα γεγονότα και οι 

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Λιθογραφία, Λεύκωµα Karl 
Krazeisen, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Ο Ιωάννης Γκούρας. Λιθογραφία, Λεύκωµα 
Giovanni Boggi, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης καταδιώκων τον Ρεσίτ πασά ή Κιουταχή, το 1826. 
Πίνακας του Θεόφιλου Χατζηµιχαήλ, ιδιωτική συλλογή (κοινό κτήµα)

Γραµµατόσηµο προς τιµήν του Φαβιέρου στην εκατονταετηρίδα της δεύτερης 
πολιορκίας της Ακρόπολης (1927). Σχεδίαση ∆. Μπισκίνης
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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 Ακρό-

πολη αλλά στην περιφέρειά της.

η) Και στο πολιτικό όµως επίπεδο έχουµε ένα σηµα-

ντικό γεγονός, που φαίνε-

ται ότι επηρέασε, κατά κά-

ποιο τρόπο, την εξέλιξη 

της πολιορκίας. Πρόκειται 

για την Γ΄ Εθνοσυνέλευση 

της Τροιζήνας, που έλαβε 

χώρα την Άνοιξη του 1827 

(είναι η περιπετειώδης Εθ-

νοσυνέλευση που άρχισε το 

1826 και συνεχίστηκε το 

1827 και µία από τις απο-

φάσεις της υπήρξε και η 

εκλογή του Ιωάννη Καπο-

δίστρια ως κυβερνήτη της 

Ελλάδας). Ωστόσο άλλη 

µία από τις αποφάσεις της 

Εθνοσυνέλευσης υπήρξε ο 

διορισµός ως επικεφαλής 

των δυνάµεων της ξηράς 

του Ρίτσαρντ Τζωρτζ και 

των αντίστοιχων της θά-

λασσας του λόρδου Τόµας 

Κόχραν. Αν η κίνηση αυτή 

έγινε για στρατιωτικούς ή 

πολιτικούς σκοπούς, είναι ένα ζήτηµα, το άλλο όµως 

είναι ότι σαφώς δυσαρέστησε τους Έλληνες και ιδι-

αίτερα τον Καραϊσκάκη. 

Η µαρτυρία του Μακρυγιάννη είναι εύγλωττη για τα 

πράγµατα: 

Τότε έγραψαν του Καραϊσκάκη... ότι διορίσαν τον Τζούρ-
τζη κι αυτός να είναι εις την οδηγίαν του. Στοχασθήτε, 
εσείς οι αναγνώστες αυτείνη την εποχή ποιος είχε γνώση 
δια να σώση την πατρίδα... αφού είδε αυτό ο Καραϊσκάκης 

Νοταράς, ο Γενναίος Κολοκοτρώνης, ο ∆ηµ. Καλλέρ-

γης, ο Γ. ∆ράκος αλλά και οι φιλέλληνες Φαβιέρος, 

Κόχραν, Τζωρτζ, καθώς και η παρουσία ναυτικών 

δυνάµεων στην προσπάθεια να εκτονωθεί η ασφυκτι-

κή 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 επι-

στρέψει στην Αθήνα, τον 

Φεβρουάριο του 1827, ενι-

σχύοντας την εκστρατεία, 

που έχουν αναλάβει οι ελ-

ληνικές δυνάµεις υπέρ της 

Αθήνας µε την αποστολή 

πάσης φύσεως ενισχύσεων.

στ) Κατά τη διάρκεια του 

αγώνα, που διεξάγεται στην 

περίµετρο της Αττικής, 

έχουµε επιτυχίες αλλά και 

ήττες των Ελλήνων σε µά-

χες στο Καµατερό, την Κα-

στέλλα, το Κερατσίνι κτλ. 

Επίσης έγιναν προσπάθειες διάσπασης του τουρκικού 

κλοιού και ανεφοδιασµού των πολιορκηµένων στην 

Ακρόπολη, από τις οποίες δύο τουλάχιστον, εκείνες 

µε επικεφαλής τον Φαβιέρο και τον Κριεζιώτη υπήρ-

ξαν επιτυχείς. Θα υπάρξουν εξάλλου αρκετά φαινό-

µενα λιποταξίας από τις τάξεις των πολιορκηµένων 

στην Ακρόπολη, που προσπάθησε να εµποδίσει µε 

κάθε τρόπο ο Γκούρας. Ακόµα δεν έλειψαν εκ µέρους 

του Κιουταχή προτάσεις παράδοσης της Ακρόπολης 

(π.χ. στις 25 ∆εκεµβρίου 1826), που οι πολιορκηµένοι 

απέρριψαν.

ζ) Σηµαντική εξέλιξη της πολιορκίας αποτελεί βέβαια 

γ) Η τακτική που υιοθετείται από τους Τούρκους είναι 

η συνηθισµένη µορφή της ασφυκτικής πολιορκίας, µε 

συνεχή κανονιοβολισµό και εφόδους για τη συστηµα-

τική κατάληψη όλων των ερεισµάτων γύρω από την 

Ακρόπολη. Έτσι διεξάγονται µάχες εκ του σύνεγγυς, 

ενώ ενεργούνται συνεχείς υπονοµεύσεις και ανθυπο-

νοµεύσεις, δηλαδή ανατίναξη υπονόµων γύρω από την 

Ακρόπολη εκ µέρους των επιτιθεµένων και προσπά-

θειες εξουδετέρωσής τους εκ µέρους των αµυνοµένων 

µε τον ίδιο τρόπο, δηλαδή την ανατίναξη. Στον πόλε-

µο 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 µά-

χες εκ του συστάδην, τους 

κανονιοβολισµούς έχουµε 

πολλές µαρτυρίες για δεκά-

δες νεκρούς Έλληνες και 

ταφές τους πάνω και γύρω 

από την Ακρόπολη.

δ) Τα ελληνικά στρατεύµα-

τα, ακροβολισµένα γύρω 

από την Ακρόπολη αλλά 

και πέρα από αυτήν προς 

τον Πειραιά, προσπάθη-

σαν µε την τοποθέτησή τους 

στην περιφέρεια της Αττι-

κής να δηµιουργήσουν ένα είδος πολιορκίας των πολι-

ορκητών, ακολουθώντας µάλλον τον επί τούτο σχεδι-

ασµό του Γεωργίου Καραϊσκάκη, που φαίνεται να έχει 

αντιληφθεί ότι απευθείας σύγκρουση µε τους Τούρ-

κους του Κιουταχή δεν θα απέβαινε υπέρ των Ελλή-

νων, καθώς οι Τούρκοι, εκτός όλων των άλλων, διέ-

θεταν ενισχυµένο ιππικό, που θα κυριαρχούσε σε µια 

κατά παράταξη σύγκρουση. Να σηµειώσουµε επίσης 

ότι στην περιοχή της Αττικής, λόγω της κρισιµότητας 

του αγώνα, εκτός από τον Καραϊσκάκη, τον Μακρυ-

γιάννη, τον Γκούρα, βρέθηκε µια πλειάδα οπλαρχηγών 

όπως ο Νικόλαος Κριεζιώτης, ο Βάσος Μαυροβουνιώ-

της, ο Λάµπρος Βέικος, ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Παν. 

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.

∆εν γνωρίζουµε, αν αυτή η µαρτυρία του Μακρυγιάν-

νη, που οπωσδήποτε απο-

τυπώνει τη δυσαρέσκεια 

του Καραϊσκάκη για τον 

τρόπον τινά υποβιβασµό 

του, µπορεί να συνδηλώσει 

και την έλλειψη διάθεσης 

να πολεµήσει υπέρ της Αθή-

νας. Το βέβαιο όµως είναι 

ότι αυτή η φράση του: «θέ-

λουν να µας φάνε», επαλη-

θεύτηκε λίγες µέρες αρ-

γότερα µε δράστες, βέβαια, 

όχι τους Έλληνες αλλά τους 

Τούρκους.

Τα γεγονότα νοµίζω ότι εί-

ναι αρκετά γνωστά, δηλα-

δή ότι µια αψιµαχία µε-

ταξύ Ελλήνων και Τούρ-

κων, στις 22 Απριλίου 1827, 

οδήγησε στην παρέµβαση 

του Καραϊσκάκη και τον 

βαρύτατο τραυµατισµό του 

που θα οδηγήσει στον θά-

νατό του την επόµενη µέ- 

ρα, γεγονός οπωσδήποτε πολύ αρνητικό για την τύχη 

της Αθήνας.

Φυσικά δεν µπορεί κανείς να µαντεύσει την τύχη των 

γεγονότων, δηλαδή ποιο θα είταν το αποτέλεσµα της 

Μάχης του Αναλάτου, που θα ακολουθήσει, µε την 

παρουσία του Καραϊσκάκη, ούτε είναι στις υποχρεώ-

σεις της ιστορίας να επιχειρεί παρόµοιες προβλέψεις. 

Το γεγονός, ωστόσο, είναι, ότι η Μάχη αυτή, του 

Αναλάτου, που έλαβε χώρα στις 24 Απριλίου 1827, 

Ο Μακρυγιάννης υπερασπίζεται τον Πειραιά στη Μάχη της Καστέλλας. 
Πίνακας του Peter von Hess (κοινό κτήµα)

Το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη στην Καστέλλα. Θεόδωρος Βρυζάκης, 1855, 
Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (κοινό κτήµα)
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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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* 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 Ελλη-

νική Επανάσταση που οργάνωσε η Ένωση Φίλων Ακρο-

πόλεως. Φυσικά στο κείµενο έχουν γίνει ορισµένες µικρές 

τροποποιήσεις, που επιβάλει η µετατροπή του κειµένου 

µιας διάλεξης σε γραπτό κείµενο.

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 ανώ-

τερες και καλύτερα εξοπλισµένες δυνάµεις και µε 

σαφώς χαµηλό ηθικό, λόγω του θανάτου του Γ. Καρα-

ϊσκάκη, 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.

Παράλληλα όµως η Μάχη του Αναλάτου σήµαινε και 

την παράδοση της Ακρό-

πολης, καθώς οι πολιορ-

κηµένοι σε αυτήν δεν 

είχαν να περιµένουν κα-

µιά βοήθεια, επειδή τα 

εναποµείναντα ελληνικά 

στρατεύµατα κακήν κα-

κώς επιβιβάστηκαν στα 

πλοία και εγκατέλειψαν 

την Αττική. Ιδού και πά- 

λι η χαρακτηριστική αφή-

γηση του Μακρυγιάννη: 

Αφού φύγαµε από τον 
Πειραιά, απολπίστηκαν 
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 αποχω-

ρήσουν 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.

Η Μάχη του Αναλάτου. Χρωµολιθογραφία του Αλέξανδρου Ησαΐα, 
Βενετία 1839, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Εικ. 1. Γενική άποψη της Αθήνας από Β∆, W. Page 1820
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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: 

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

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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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-

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. 10. Γενική άποψη του κάστρου της Ακρόπολης από ∆. L. Dupré, 1825 

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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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 

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. 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

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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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: 

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 

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 

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. 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

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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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-

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-

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. 20. Έλληνας καπετάνιος πολεµώντας µε τα παλληκάρια του, 
K. Krazeisen, 1831, 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 

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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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-

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). 

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 

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. 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

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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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 

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 

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 

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. 35. Το πρώτο εισιτήριο της Ακρόπολης ως επισκέψιµου 
αρχαιολογικού χώρου, 1835, Συλλογές ΕΙΜ

Εικ. 34. Επισκέπτες στον Παρθενώνα το 1835. Martinus Rorbye, Συλλογή 
Αρχαιοτήτων, Εθνικό Μουσείο Κοπεγχάγης
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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. 
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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 

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

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

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

Η ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΣΤΗ ∆ΙΝΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ’21
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Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου: ∆ιάλεξη του Οµότιµου 

Καθηγητή ΕΚΠΑ Θάνου Βερέµη, µε θέµα: «Οι αναφο-

ρές 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 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 Αντι-

κυθήρων» και η κα Αφροδίτη Παγούνη ήταν η οµιλή-

τρια στην έκθεση «Η Τεχνολογία Πολέµου». Λόγω 

µεγάλης προσέλευσης Μελών, η επίσκεψη έγινε σε 

δύο οµάδες. 

Λόγω µεγάλης προσέλευσης Μελών η επίσκεψη έγινε 

σε δύο οµάδες. Οµιλητές ήταν οι αρχαιολόγοι ∆έσποι-

να Ντρούβα (20/2) και Ιωάννης Παπούλιας (21/2).

Την Παρασκευή, 6 Μαρτίου είχε προγραµµατισθεί επί-

σκεψη στο Επιγραφικό Μουσείο στην έκθεση µε θέµα: 

«Χάλκινοι Ενεπίγραφοι πίνακες Άργους». Η επίσκεψη 

δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω τεχνικών προβληµάτων 

στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου.

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.

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.

Πέµπτη-Παρασκευή, 15 και 16 Οκτωβρίου: Επί-

σκεψη στα Έργα Ακροπόλεως. Λόγω του ενδιαφέρο-

ντος 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 

Ξενάγηση των «Φίλων» στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη 
από την Μ. Γεωργοπούλου. Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου: Επίσκεψη στη Γεννά-

δειο 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 14 Φεβρουαρίου: ∆ιάλεξη του Επίτι-

µου ∆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 Μποδο-

σάκη, www.blod.gr.

Πέµπτη-Παρασκευή 20 και 21 Φεβρουαρίου: Επί-

σκεψη στο Ίδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. 

Συντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης κα Βασιλική Ελευ-

θερίου και η Προϊσταµένη του Τεχνικού γραφείου του 

Παρθενώνα κα Ροζαλία Χριστοδουλοπούλου.

Πέµπτη-Παρασκευή, 22 και 23 Οκτωβρίου: Επίσκε-

ψη στον αρχαιολογικό χώρο της Βιβλιοθήκης Αδρια-

νού. 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 Αρχαι-

οτήτων Πόλης Αθηνών κα Μαρία Λιάσκα. 

Κοραλία Μοσχούρη

* Η δραστηριότητα των «Φίλων» αναφέρεται στο 2020. 

Το 2021 η ΕΦΑ ανέστειλε τις δραστηριότητές της, λόγω 

της πανδηµίας.

Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΦΙΛΩΝ»Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΦΙΛΩΝ»

Η διάλεξη του Π. Μιχαηλάρη στο Αµφιθέατρο 
του Μουσείου Ακρόπολης. Φωτ. Κ. Μοσχούρη

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

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας (αριστερά) και διάλεξη του Θ. Βερέµη (δεξιά). Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΦΙΛΩΝ»*Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΦΙΛΩΝ»*

Ξενάγηση των «Φίλων» στα έργα Ακροπόλεως από τη Β. Ελευθερίου (αριστερά) και Ρ. Χριστοδουλοπούλου (δεξιά) 
Φωτ. Κ. Μοσχούρη, Α. ∆ήµου
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γελµατικούς και οικονοµικούς φορείς, όπως Εµπορικά 

και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια –ενδεικτικά αναφέρε-

ται η προεδρία του, επί 13 χρόνια, από το 1975 έως 

το 1988, στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητή-

ριο Πειραιώς– ή ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επι-

χειρήσεων 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 Πρόε-

δρος του Αραβο-ελληνικού Επιµελητηρίου κ.ά. Για τη 

διεθνή του δράση, ιδιαίτερα αναφορικά προς τη Γαλ-

λία, 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). 

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 ρύθµι-

ση που επετεύχθη, το 2004, µε την Ε΄ Οικονοµική 

Εφορία Αθηνών, µε βάση την οποία νόµιµα πωλού-

νται στο Μουσείο της Ακρόπολης, στα πωλητήρια 

Μανώλης Νειάδας (1922-2020)

Πλήρης ηµερών έφυγε, το 

2020, το ιδρυτικό µέλος της 

ΕΦΑ και επίτιµος Πρόε-

δρός της Μανώλης Νειά-

δας. Αν κάποιο επίθετο θα 

τον χαρακτήριζε, αυτό θα 

ήταν το «άξιος». 

Ο Μανώλης Νειάδας, µετά 

την αποφοίτησή του από τη 

Βαρβάκειο Σχολή, σπούδα-

σε Χηµεία στο Πανεπιστή-

µιο Αθηνών και Οικονοµικές και Εµπορικές Επιστήµες 

στην τότε Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορι-

κών Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ). Το 1945, επιβαίνοντας 

το Ματαρόα, µετέβη στο Παρίσι, όπου εκπόνησε ∆ι-

δακτορική ∆ιατριβή στις Βιολογικές Επιστήµες στο 

Πανεπιστήµιο Παρισίων-Σορβόννης. Επιστρέφοντας 

στην Ελλάδα ανέπτυξε, µε µεγάλη επιτυχία, παραγω-

γική και εµπορική/εξαγωγική επαγγελµατική δραστη-

ριότητα στον τοµέα του φαρµάκου. 

Με µεγάλο ενδιαφέρον για τα κοινά, υπήρξε ιδρυτικό 

µέλος και κατέλαβε θέσεις ευθύνης σε πολλούς επαγ-

ΟI «ΦΙΛΟI» ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝΟI «ΦΙΛΟI» ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝΝΕΑ ΤΗΣ ΕΦΑΝΕΑ ΤΗΣ ΕΦΑ

θεµίου» έως τώρα, εν είδει Αποθετηρίου, µε σκοπό την 

εύκολη αναζήτηση και ανεύρεσή τους από κάθε ενδια-

φερόµενο, ιδιαίτερα τους ερευνητές.  

Ακόµη, µε την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος Ιω. 

Φ. Κωστόπουλου, εκδόθηκε, το 2021, νέος αρχαιο-

λογικός οδηγός, µε τίτλο «Το Ολυµπιείο και τα άλλα 

ιερά – Οδοιπορικό στον αρχαίο Ιλισό» στην ελληνι-

κή 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 Ένω-

σης Φίλων Ακροπόλεως.

H ΕΦΑ παρείχε δωρεάν: 

– Αντίτυπα των αρχαιολογικών οδηγών και βιβλίων 

έκδοσής της σε αρχαιολόγους-οµιλητές κατά τις επι-

σκέψεις των Μελών της σε αρχαιολογικούς χώρους 

και µουσεία, στο πλαίσιο του προγράµµατος των εκ-

δηλώσεων της.

– Αντίτυπα του 30ού τεύχους του Περιοδικού «Αν-

θέµιον» στις Βιβλιοθήκες των Ξένων Αρχαιολογικών 

Σχολών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού 

και Αθλητισµού και σε επιλεγµένους Φορείς και επι-

στήµονες.

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 ∆ια-

µάντα), 150,00 € (στη µνήµη Ελένης Πετροπουλάκη)

Μαυραγάνης Κωνσταντίνος: 200,00 € (στη µνήµη 

Ανδρέα και Ζαφειρίας Μαυραγάνη)

Καθηγητής Stephen G. Miller: 100,00 €

Οι «Φίλοι» που έφυγαν τα έτη 2020-2021
Νειάδας Μανώλης, Κυριακοπούλου Καίτη, Κωστό-

πουλος Γιάννης, Coulton John James, Βραχάλη Μαρ-

γαρίτα, Κοτσαµπασάκη ∆ήµητρα, Λαζαρίδου Καλλιό-

πη, Ξηραδάκης Ξενοφών, Τσεκένη Καίτη.

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, διαχει-

ρίστηκε 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 ηλεκτροµηχανο-

λογικής 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 Τεκµηρίω-

σης Έργων Ακροπόλεως «Χαράλαµπος Μπούρας». Η 

αµοιβή των µελετητών καλύφθηκε από την πολιτιστι-

κή 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 χο-

ρηγίας, για την εξόφληση των µελετητών.

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 δια-

λέξεις που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια των εκδη-

λώσεων της.

Εκδόσεις κατά τα έτη 2020-2021
Το έτος 2020 κυκλοφόρησε η ετήσια έκδοση της Ένω-

σης, «Ανθέµιον» 30ό τεύχος µε ειδικό αφιέρωµα: «Οι 

λατρείες στην Ακρόπολη».

Το έτος 2021, µε την ευγενική χορηγία του Ιδρύµα-

τος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης καλύφθηκε η δαπάνη 

εκτύπωσης του παρόντος (31ού) τεύχους του περιο-

δικού «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-

Πορτραίτο του Μ. Νειάδα 
από τον Κ. Σπυριούνη, 1999

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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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)

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

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)

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

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 εκδήλωση του Πανεπιστηµίου 
της Γενεύης, Μάρτιος 2010 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΙΑ∆ΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΦΑ 2004-2010

ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΙΑ∆ΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΦΑ 2004-2010

ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΙΑ∆ΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΦΑ 2004-2010

ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΙΑ∆ΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΦΑ 2004-2010
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της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, στο Γρα-

φείο 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 βραβευ-

θέντες µαθητές, οι προερχόµενοι από την επαρχία, 

φιλοξενήθηκαν επί διήµερο από την ΕΦΑ στην Αθή-

να, όπου και ξεναγήθηκαν στο Μουσείο και στα ανα-

στηλωτικά 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 Πανεπιστη-

µίου και διενέργεια εκπαιδευτικού προγράµµατος για 

τους µαθητές των εκεί ελληνικών σχολείων στο Ορ-

θόδοξο Κέντρο του Chambésy.

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 υπήρ-

ξε γενναιόδωρος αρωγός σε κάθε ανάγκη της. Για την 

προσφορά του στην Ένωση, οι «Φίλοι» της Ακρόπο-

λης 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. 

Φανή Μαλλούχου-Tufano
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Παρθενώνα ∆ιεθνής Συνάντηση για τα µνηµεία της 

Ακροπόλεως, υπήρξε ένα πρόβληµα: έως την τελευ-

ταία στιγµή ήταν αδύνατη ή εύρεση διερµηνέων ει-

δικευµένων στην ταυτόχρονη µετάφραση τόσο πολύ-

πλοκων τεχνικών θεµάτων. Και τότε, µάλλον ανέλπι-

στα, προσφέρθηκε η εξής λύση: ο Coulton δέχθηκε 

πρόθυµα να αναλάβει εκ των ενόντων αυτό το πρό-

σθετο και προφανώς δυσκολότατο έργο, ζητώντας, 

όµως, σεµνά κάθε επιείκεια, µιας και «...δεν ήταν ει-

δικός...» γι’ αυτό. Ό,τι ακολούθησε έµοιαζε µε θαύ-

µα: η αγγλική µορφή των λεγοµένων αν καµιά φορά 

δεν ακολουθούσε ακριβώς την ελληνική, ασφαλώς την 

ξεπερνούσε – ως εάν ο Coulton διάβαζε µια επίση-

µη 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 συνέ-

δρων. Έκτοτε, o Coulton ήταν για όλους εµάς όχι µό-

νον 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 θαυ-

µασµό για τον Coulton. 

Πιο περίπλοκη ήταν η στάση του Coulton απέναντι 

στην αυθεντία του Dinsmoor, κυρίως για το «ελιτί-

στικο ή άδικο» πνεύµα, το υποκείµενο στην γνωστή 

φράση του: beginning of decadence (τίτλος του 6ου 

κεφαλαίου του διάσηµου εγχειριδίου του για την Ελ-

ληνική αρχιτεκτονική, 1950). Ο σχετικός καλά τεκ-

µηριωµένος 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 συµ-

βιβασµό. 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-

John James Coulton (1940-2020)

Ο Jim Coulton, σπουδαίος 

ερευνητής της αρχαίας αρχι-

τεκτονικής και φίλος της χώ-

ρας 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 Cam-

bridge (διδακτορική διατριβή για την αρχαιοελληνική 

Στοά µε επιβλέποντα τον W.H. Plommer). Ακολού-

θως είχε µια πλούσια πανεπιστηµιακή σταδιοδροµία: 

1964-1968, Lecturer in Classics στο Εθνικό Πανεπι-

στήµιο της Camberra της Αυστραλίας, 1968-69, As-

sistant Lecturer in Latin and Greek, στο Πανεπιστή-

µιο του Manchester, 1969-1979 Lecturer και µετά 

Reader στην Κλασική Αρχαιολογία στο Πανεπιστή-

µιο του Εδιµβούργου, 1979-2004, Reader Κλασικής 

Αρχαιολογίας στο Κολλέγιο Merton του Πανεπιστη-

µίου 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 Αφροδισιά-

δα της Ιωνίας. 

Εκείνο πάντως, που χαρίζει στον Coulton µια κο-

ρυφαία 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.

Τον Σεπτέµβριο 1983, όταν µετά από πυρετώδη υπό 

πίεση χρόνου ετοιµασία, έλαβε χώραν στην Αθήνα η 

αφιερωµένη στα Προγράµµατα αποκατάστασης του 

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 αρχαϊ-

κή προς την κλασική εποχή συνδέεται περισσότερο µε 

την ορθολογική τυποποίηση µεγεθών, παρά µε την επι-

δίωξη 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 ανυ-

ψωτικά, συντόµευση χρόνου). 

- H εισαγωγή των καµπυλώσεων σε κτήρια που πριν 

ήταν τελείως ευθύγραµµα επιβάρυνε µόνον ανεπαι-

σθήτως 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, χω-

ρίς να έχει σπουδάσει σε αντίστοιχη σχολή. Οµοίως 

ήταν άξιος και ως (αυτοδίδακτος) σχεδιαστής. Τα σχέ-

διά 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 µπορού-

σε 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 ευθύτη-

τα και δεν έκρυβε τη γνώµη ή την υποκείµενη αυτής 

σκέψη. Όταν ενίοτε δεν απαντούσε, δεν ήταν επει-

δή κάτι έκρυπτε, αλλά επειδή από µια σπάνια σύνε-

ση (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)

«Γεννήθηκα στη Θεσσαλονί-

κη και έζησα στην Καβάλα» 

ξεκίναγε το βιογραφικό της η 

Πέπη. ∆ιαβάζοντάς τη φρά-

ση κατανόησα πόσο τα χρό-

νια που έζησε στην Καβάλα 

καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό 

τη ζωή και το χαρακτήρα της. 

Μνήµες παιδικές από το µεγά-

λο 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 εκεί-

νο το πήγαινε-έλα στο Μουσείο που δούλευε ο αγα-

πηµένος της πατέρας, ανασύρονταν µε κάθε ευκαιρία 

στις συζητήσεις µας.

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 πήγαινε-

έλα στο Μουσείο της Καβάλας, που παρακολουθούσε 

µε δέος τον πατέρα και οι καθηµερινές εµπειρίες του, 

που έµοιαζαν µε ανδραγαθήµατα, της είχαν καθορί-

σει την µετέπειτα πορεία της. Την κέρδισε τελικά η 

Αρχαιολογία και εκείνη της δόθηκε ολόψυχα. Εργά-

στηκε 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 Πα-

νεπιστήµιο Paris I-Sorbonne, καθώς και στην École 

Pratique des Hautes Études και στο College de France, 

µε υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης, για την προε-

τοιµασία της µελέτη της πάνω στις Ενεπίγραφες και 

Ανάγλυφες Επιτύµβιες στήλες της Αµφίπολης. Επέ-

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. Πα-

ντού 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 απέ-

δωσε η ανασκαφή ήταν και ο περίφηµος εφηβαρχι-

κός 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. 

Το 1997 στο πλαίσιο της «Ενοποίησης των αρχαιολο-

γικών Χώρων της Αθήνας» µαζί µε τον επίσης πρόωρα 

χαµένο Αλέξανδρο Μάντη συνετέλεσαν µε την στα-

θερή τους γνώση ώστε να µπουν οι βασικές αρχές για 

την εκπόνηση και εφαρµογή των µελετών των Αρχαιο-

λογικών χώρων και της Πεζοδρόµησης της Αποστό-

λου Παύλου. Παράλληλα η Πέπη ανέλαβε την ευθύ-

νη 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 πρα-

σίνου να ενταχτεί στους χώρους γύρω από την Ακρό-

πολη. Μετά την συνταξιοδότησή της το 2011, αυτό 

που κυρίως απορρόφησε την σκέψη και τη δραστη-

ριότητά της ήταν το ιερό χρέος που ένοιωθε για την 

ολοκλήρωση της διεπιστηµονικής µελέτης και δηµο-

σίευσης 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. 

Εκείνο, όµως, που έκανε την Πέπη ξεχωριστή ήταν 

οι αρετές του χαρακτήρα της. Ακέραιος και ευθύς χα-

ρακτήρας δεν άφηνε περιθώρια για παρερµηνεία των 

συναισθηµάτων της. Πεισµατικά αφοσιωµένη στο 

έργο που αναλάµβανε δεν µετρούσε χρόνο και δυνά-

µεις µέχρι να το φέρει σε πέρας µε εκείνη την λεπτο-

λόγο διάθεση που την διέκρινε. Έµπειρη αρχαιολό-

γος, δεινή στο χειρισµό των διοικητικών και εργασια-

κών 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 δι-

καιώµατα των εργαζοµένων καθηµερινά από τη θέση 

ευθύνης της. Κυρίως, όµως, µέσα από την µακρόχρο-

νη συνδικαλιστική της δράση στο Σύλλογο των Ελλή-

νων Αρχαιολόγων. 

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. 

Αυτή ήταν η Πέπη για όλους όσοι αληθινά την γνώ-

ρισαν 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 συγκατα-

λεγόµουν σε αυτούς. Με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια και 

µαχητικότητα, πέρα από µικρότητες και σκοπιµότη-

τες, πορεύτηκε στη ζωή της και αυτή είναι η παρα-

καταθήκη της.

Η µνήµη της θα µείνει µέσα µου ανεξίτηλη και θα µε 

πονάει πάντα. 

Όλγα ∆ακουρά-Βογιατζόγλου 

Καίτη Κυριακοπούλου (1922- 2020) 

Η Καίτη Κυριακοπούλου, η µε- 

γάλη κυρία της ελληνικής βιο-

µηχανίας, όπως εύστοχα έχει 

χαρακτηρισθεί, γεννήθηκε στο 

Βουκουρέστι το 1922, Μεγά-

λωσε στην Αγγλία και Γαλλία 

και ήλθε για πρώτη φορά  στην 

Ελλάδα 13 χρονών. Με την εί-

σοδο 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 Φυ-

σική, ενώ ταυτόχρονα εργαζόταν, στο Πανεπιστήµιο 

Mount Holyoke της Μασσαχουσέτης. Εξήντα χρόνια 

αργότερα, τιµώντας το συνολικό της έργο, το Πανεπι-

στήµιό της, της απένειµε τον τίτλο Doctor of Humane 

Letters honoris causa.

 

Το 1950 γύρισε στην Ελλάδα και παντρεύτηκε τον 

Πάρι Κυριακόπουλο, αποκτώντας δύο παιδιά, τον 

Οδυσσέα και την Φλωρίκα. Με τον θάνατο του πατέ-

ρα της, το 1970, ανέλαβε τη διοίκηση των οικογενεια-

κών επιχειρήσεων Βωξίται Παρνασσού, Αργυροµε-

ταλλευµάτων και Βαρυτίνης και Αδελφοί Ηλιόπουλοι.

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 γυναί-

κα στη γαλαρία. Η Καίτη Κυριακοπούλου απήντησε: 

«Κύριοι, εγώ δεν είµαι µια γυναίκα, είµαι η διευθύνου-

σα σύµβουλος της εταιρείας. Αν θέλετε, έρχεστε µαζί, 

εγώ πάντως µπαίνω».

 

Ηγήθηκε της εµβληµατικής επιχείρησης S&B Βιοµη-

χανικά Ορυκτά –πρώην ΑΕΕ Αργυροµεταλλευµάτων 

και Βαρυτίνης και ΑΕΜ Βωξίται Παρνασσού, και µέ-

λος σήµερα του οµίλου Imerys–  που, µε βάση το νησί 
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Γιάννης Σ. Κωστόπουλος (1938-2021)

Ο Γιάννης Κωστόπουλος γεν-

νήθηκε στην Αθήνα το 1938. 

Σπούδασε Ναυπηγός στο 

King’s College του Πανεπι-

στηµίου Durham της Αγγλίας. 

Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία 

του στην Τράπεζα Εµπορι-

κής 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.

Το Ίδρυµα Ι.Φ. Κωστόπουλου και ο ίδιος ο Γιάν-

νης Κωστόπουλος επέδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία 

στα θέµατα που αφορούν την Ακρόπολη. Το 2006, 

µε την ενίσχυση του Ιδρύµατος, υλοποιήθηκε η ανα-

κατασκευή σηµαντικών µελών της ζωφόρου του χο-

ρηγικού µνηµείου του Θρασύλλου, στη Νότια Κλιτύ 

της Ακροπόλεως, στα πλαίσια της αναστήλωσης του 

Μνηµείου µε την ένταξή του στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαί-

σιο 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.

Η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως (ΕΦΑ) είναι ευγνώ-

µων για την µακρόχρονη υποστήριξη του Ιδρύµατος.

Άννα  Μαλικούρτη
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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 επι-

χειρηµατική της παρουσία συνδέθηκε και µε τον κλά-

δο του εµπορίου, µε όχηµα την ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ, 

µετεξέλιξη της εταιρείας ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ AEΕ.

Υπήρξε κορυφαία προσωπικότητα της ελληνικής επι-

χειρηµατικότητας, που συνέδεσε το όνοµά της µε 

την υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, τη βιοµηχανική 

καινοτοµία και τη διαρκή κοινωνική προσφορά στον 

τόπο µας.

∆ιοίκησε µε όραµα και πίστη στις αρχές της υπεύθυ-

νης επιχειρηµατικότητας, πρωτοπόρησε επιχειρηµα-

τικά, και προσέφερε  ευρύτερα στην παιδεία και στον 

πολιτισµό, και ιδιαίτερα στην τοπική κοινωνία δηµι-

ουργώντας, µεταξύ άλλων, Μεταλλευτικά Μουσεία, 

Πολιτιστικά και Συνεδριακά Κέντρα µε στόχο την οι-

κονοµική 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 Αµερικα-

νικό Ινστιτούτο Βιογραφίας.

Ανάµεσα στο πλούσιο και πολυσχιδές κοινωνικό της 

έργο ξεχωρίζει και η ίδρυση, το 1998, της «Έδρας Χρη-

µατοοικονοµικής Καίτη Κυριακοπούλου» στο ALBA 

Graduate Business School, ιδιαίτερης σηµασίας για 

την εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών επιχειρήσεων 

στη χώρα µας.

Υπήρξε µέλος της ΕΦΑ προσφέροντάς µας την βοή-

θειά της τόσο το 1999, το 2003, το 2005, το 2010. Επι-

προσθέτως 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 πά-

ντα µία ξεχωριστή «Φίλη».

Κορνηλία Χατζηασλάνη-Μπούρα
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ
(στα ελληνικά και αγγλικά)

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

Στο Μουσείο της Ακρόπολης, σε βιβλιοπωλεία και στο Γραφείο της ΕΦΑ


