
   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Ίχνη του ’21 

στην

 Αθήνα
Συντελεστές:

Έρευνα-Σύνταξη: Μελέτης Ζαχαράκης - historistai

Συνεργάτες: Γιάννης Φίλανδρος, Αντώνης Πολυδώρου

Επιμέλεια: Λίλα Μανιώτη (Ελληνοαμερικανική Ένωση) - 
Μαρία Σαμπατακάκη (historistai)

Γραφιστικά - Σύνθεση: Αντωνία Χουβαρδά

Πού συναντάμε το 1821 
στην Αθήνα;

Οι σ υγγραφείς των Μικρών 
Τεκμηρίων για το ‘21 
περπάτησαν στην πόλη, 
αναζητώντας ίχνη της 
Επανάστασης και  δημιούργ ησαν 
μια θεματική διαδρομή.
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Από σχολείο φυλακή
(οδός Αιόλου & Πελοπίδα)

Απέναντι από τους Αέρηδες της ρωμαϊκής Αγοράς βρίσκονται τα 
απομεινάρια του μεντρεσέ, του ιεροσπουδαστηρίου των Οθωμανών. 
Από το 1850 το κτίριο λειτούργησε σαν φυλακή. Οι εκτελέσεις των 
θανατοποινιτών δια απαγχονισμού από τον πλάτανο που υπήρχε
 στην αυλή της συνδέθηκαν με θρύλους που συνοδεύουν την
 Αθήνα ως σήμερα.    

οι επαναστατημένοι… στο παλαιότερο σπίτι της Αθήνας 
(οδός Αδριανού 96) 

Το αρχοντικό της οικογένειας Μπενιζέλων ήταν η έδρα του 
τελευταίου βοεβόδα των Αθηνών. Είναι  η παλαιότερη οικία 
που σώθηκε από την περίοδο της τουρκοκρατίας στην Αθήνα. 
Αμέσως μόλις ξέσπασε η Επανάσταση  κατέλαβαν το κτίριο οι 
επαναστατημένοι Αθηναίοι. Ύψωσαν μια σημαία με κόκκινες ρίγες, 
μια κουκουβάγια ως σύμβολο της πόλης και τα αρχικά γράμματα
 της φράσης: «Ελευθερία ή Θάνατος». 

Η τρομερή λουμπάρδα
 (Αγ. Δημήτριος Λουμπαδιάρης)

Τον 17ο αιώνα, όταν ο τούρκος φρούραρχος της Ακρόπολης 
Γιουσούφ Αγάς ήταν έτοιμος να ρίξει κανονιά (λουμπάρδα) στους 
πιστούς που βρίσκονταν στην εκκλησία του Αγ. Δημητρίου, 
χτυπήθηκε από κεραυνό. Η περιοχή αλλά και το εκκλησάκι έμελλε 
από τότε να αποκαλούνται Μπουμπαρδιάρης, Λουμπαδιάρης ή  
Λαμπαδιάρης.

Η πρώτη ελεύθερη καμπάνα της Αθήνας
 (Αγ. Νικόλαος Ραγκαβάς, Πλάκα)

Στην επίσημη αποχώρηση της τούρκικης φρουράς από την Αθήνα  
(31 Μαρτίου 1833), η κρυμμένη καμπάνα του ναού του Αγ. Νικολάου 
ραγκαβά ήταν η μόνη που ακούστηκε και σηματοδότησε την 
ελευθερία σε όλη την πόλη. Μέχρι τότε, με απόφαση του Σουλτάνου, 
απαγορεύονταν οι κωδωνοκρουσίες.

ο καπουτσίνος, οι Γάλλοι και το μνημείο που γλίτωσε 
από τον Έλγιν
(Μνημείο Λυσικράτους, Πλάκα)

Το 1669 η Μονή Καπουτσίνων αγοράζει το χορηγικό Μνημείου 
Λυσικράτη μαζί με την έκταση γύρω του στην Πλάκα, με τον όρο 
να μην κατεδαφιστεί. Με την άδεια των Τούρκων ξένοι περιηγητές 
αλλά και ο λόρδος Έλγιν θέλησαν να μεταφέρουν το μνημείο στο 
εξωτερικό. Όμως η αντίδραση των καπουτσίνων μοναχών τους 
απέτρεψε. Το μνημείο επισκευάστηκε το 1845 και παραχωρήθηκε 
από την Γαλλία στην ελεύθερη Ελλάδα, με αντάλλαγμα ένα άλλο 
οικόπεδο στην οδό Σίνα, όπου σήμερα βρίσκεται το Γαλλικό 
Ινστιτούτο. 

Τα σωτήρια λαγούμια 
(Αγ. Γεώργιος Αλεξανδρινός – Νοτιοδυτικά Θεάτρου 
Διονύσου)

Στον ναΐσκο ο τιμώμενος άγιος εικονιζόταν μελαμψός εξ’ ου και 
το προσωνύμιο «Αλεξανδρινός». Στο σημείο οι επαναστάτες είχαν 
ανοίξει υπόγεια περάσματα, αξιοποιώντας και αρχαία λαγούμια 
ως δρόμους διαφυγής από την Ακρόπολη. Τον Αύγουστο του 
1826 παρέσυραν εκεί τουρκικές δυνάμεις και τις ανατίναξαν, 
πυροδοτώντας τα λαγούμια που ήταν γεμάτα εκρηκτικά.  

ο κήπος του Μακρυγιάννη
(οδός και περιοχή Μακρυγιάννη)

Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης είχε κτήμα στην γωνία της ομώνυμης 
οδού με την οδό Αθ. Διάκου. Πολέμησε από τους πρώτους στην 
πολιορκία της Ακρόπολης, ενώ στα «απομνημονεύματα» που 

έγραψε μετέφερε σημαντικές πληροφορίες για τον Αγώνα στην 
περιοχή των Αθηνών. Ο ίδιος έλεγε πως «δεν θέλω χρήματα και 
βίο» κι έτσι μεγάλο μέρος από την περιουσία του παραχωρήθηκε 
για κοινωφελείς σκοπούς (κήπος Ζαππείου κ.λπ.). Το τοπωνύμιο 
Μακρυγιάννη όμως παρέμεινε και η ορειχάλκινη μορφή του 
αγωνιστή προβάλλει στον δρόμο που ανεβαίνει την Ακρόπολη, εκεί 
που άλλοτε φρουρούσε την νότια πύλη της. 

ο Γκούρας της Ακρόπολης
(οδός Γκούρα, Πλάκα)

Ο μικρός δρόμος στην Πλάκα τιμάει τον επαναστάτη Ιωάννη Γκούρα, 
μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες μορφές του Αγώνα. Σκοτώθηκε 
κατά την πολιορκία των Αθηνών το 1826. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε 
δώσει την εντολή ως φρούραρχος της Ακρόπολης για την άνευ 
δίκης θανάτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου.

ο Μπάιρον των προσφύγων 
(Λ. Όλγας – Άγαλμα Βύρωνα)

Το 1924 συμπληρώθηκε ένας αιώνας από τον θάνατο του Λόρδου 
Μπάιρον, του βρετανού λογοτέχνη που στήριξε την Επανάσταση 
στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο των πανελλήνιων εορτασμών ο πρώτος 
οργανωμένος οικισμός προσφύγων από την Μικρά Ασία ονομάζεται 
Βύρωνας, ώστε ο θερμός φιλέλληνας να «συνεχίσει να περιδιαβαίνει 
την περιοχή για να φτάσει στον Υμηττό που τόσο αγαπούσε».  

ο Καραϊσκάκης και το ανάλατο νερό
(Πλατεία Μάχης Αναλάτου-Νέος Κόσμος)

Στο δρόμο για τα νότια, ένα και μοναδικό πηγάδι με γλυκό νερό 
χαρακτήρισε την περιοχή ως Ανάλατο. Εκεί, στις 27 Απριλίου 1827, 
τα ελληνικά στρατεύματα συγκεντρώθηκαν με σκοπό να καταλάβουν 
την Ακρόπολη. Τις προηγούμενες μέρες είχε σκοτωθεί σε συμπλοκή 
με τους Οθωμανούς ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, γεγονός που 
είχε αρνητική επίδραση στο φρόνημα των Ελλήνων μαχητών. Οι 
δυνάμεις τους διαλύθηκαν κι η Μάχη στον Ανάλατο έμεινε ως μια 
από τις πιο αιματηρές της Επανάστασης. 

Να είσθε μονιασμένοι και να βαστήξετε την πατρίδα» 
(Κήπος Ζαππείου)

Ο έφιππος ανδριάντας του στρατηγού Γεώργιου Καραϊσκάκη είναι 
έργο του γλύπτη Μιχάλη Τόμπρου. Το έργο ολοκληρώθηκε το 1966 
και η τελετή των αποκαλυπτηρίων έγινε στις 12/5/1968. Ο Δημήτρης 
Αινιάν, ο οποίος πολέμησε μαζί με τον Καραϊσκάκη ως ιδιαίτερος 
γραμματέας του, υπήρξε ο πρώτος βιογράφος του ρουμελιώτη 
στρατηγού. Ο Καραϊσκάκης υπήρξε από τους σημαντικότερους 
στρατιωτικούς ηγέτες της Επανάστασης ενώ είναι από τις πιο 
αναγνωρίσιμες μορφές της ελληνικής εικονογραφίας.

Το Κολωνάκι των Φιλικών
(Πλατεία Φιλικής Εταιρείας)

Οι έμποροι Εμμανουήλ Ξάνθος, Αθανάσιος Τσακάλωφ και Νικόλαος 
Σκουφάς οργάνωσαν το 1814 τη «Φιλική Εταιρεία» που προετοίμασε 
ιδεολογικά το έδαφος για την Ελληνική Επανάσταση. Οι οδοί που 
πήραν τα ονόματά τους ενώνονται στην πλατεία Κολονωκίου, που οι 
Αθηναίοι δεν θέλησαν ποτέ να την αποκαλούν Φιλικής Εταιρείας. 

οι Αμερικανοί του 1821
(Πλατεία Π. Κυριακού – Κοτυαίου)

Η Αμερικανική Λεγεώνα συμμετείχε σε ένοπλες μάχες του 
απελευθερωτικού Αγώνα του 1821 αλλά και σε υποστηρικτικές 
υπηρεσίες στο μέτωπο. Στον μνημειακό οβελίσκο καταγράφονται 
στα ελληνικά τα ονόματα όσων συμμετείχαν, αλλά και οι επιφανείς 
Αμερικανοί που τάχθηκαν υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης. 

Κανάρης ο Κυψελιώτης
(οικία Κανάρη στην Κυψέλη και το γλυπτό στην Πλατεία)

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί το 1822 την τουρκική 
ναυαρχίδα στα ανοικτά της Χίου και αναπτερώνει το ηθικό των 
εξεγερμένων Ελλήνων. Αργότερα, αφήνει τη θάλασσα και αγοράζει 
ένα κτήμα στην οδό Κυψέλης 56, όπου και αφήνει την τελευταία 
του πνοή το 1877. Το γλυπτό με τον Κ. Κανάρη τοποθετήθηκε στην 
κεντρική πλατεία της συνοικίας, που πήρε και το όνομά του, κι έτσι 
από θαλασσινός έμεινε για πάντα Κυψελιώτης.

Η Λεωφόρος των Ηρώων
(Πεδίον Άρεως)

Το 1934 ανατέθηκε σε μέλη του Σωματείου Ελλήνων Γλυπτών 
η φιλοτέχνηση των πρώτων δεκαέξι προτομών αγωνιστών της 
Ελληνικής Επανάστασης. Η ιδέα για τη δημιουργία πανελλήνιου 
Ηρώου είχε εκφραστεί έντονα στους εορτασμούς της 
εκατονταετηρίδας από την Επανάσταση (1921). Στις 25 Μαρτίου 
1937 έγιναν τα αποκαλυπτήριά τους στο Πεδίον του Άρεως, ώστε 
το δημόσιο άλσος να αποτελέσει ένα ανοικτό μνημειακό πάρκο. 
Σήμερα, στην αποκαλούμενη «Λεωφόρο των Ηρώων» υπάρχουν 
είκοσι προτομές.  

Η σαρκοφάγος του πρωτεργάτη
(Πεδίον Άρεως, έμπροσθεν Ταξιαρχών)

Τον Φεβρουάριο 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στο Ιάσιο, εκδίδει 
επαναστατική προκήρυξη και καλεί όλους τους Έλληνες να 
διώξουν τους τυράννους. Συγκροτεί γρήγορα ένοπλο τμήμα και 
γίνεται ο πρωτεργάτης της Ελληνικής Επανάστασης. Στη μαρμάρινη 
σαρκοφάγο μεταφέρθηκαν τα οστά του, που βρίσκονταν μέχρι το 
1964 στην Βιέννη. Το γλυπτό του Λ. Δρόση που δημιουργήθηκε το 
1869 είναι το μοναδικό που αναπαριστά κοιμωμένη μια ανδρική 
μορφή. 

«Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»
(οδός Ανδρέα Κάλβου, Γκύζη)

Ο Ανδρέας Κάλβος (1792-1869) συνέδεσε την ποίησή του με 
τον εθνικό αγώνα των Ελλήνων. Από νωρίς ασπάστηκε τις 
φιλελεύθερες ιδέες του Διαφωτισμού και το επαναστατικό 
πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης. Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, 
όπως ο Διονύσιος Σολωμός και ο Ugo Foscolo. Συνδέθηκε για 
βιοποριστικούς λόγους με τον τελευταίο και τον ακολούθησε στη 
διαδρομή του στην Ευρώπη. Με την ποίησή του ενθάρρυνε το 
κίνημα του Φιλελληνισμού προβάλλοντας το αίτημα της εθνικής 
ελευθερίας.

Παπατσωραίοι και Ντρέδες
(οδός Παπατσώρη, Νεάπολη Εξαρχείων)

Η οικογένεια Παπατσώρη καταγόταν από το χωριό Σουλιμά 
(σημερινό Άνω Δώριο) της ορεινής Τριφυλίας. Στα Σουλιμοχώρια 
κατοικούσαν οι Ντρέδες, πρόσμιξη αρβανιτών από τη Βόρεια 
Ήπειρο με ντόπιους χριστιανούς. Ο ιερέας Δημήτρης Παπατσώρης 
(1770-1835), μέλος της Φιλικής Εταιρείας, ξεσήκωσε τους Ντρέδες 
υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης και πολέμησαν δίπλα στον Θ. 
Κολοκοτρώνη. Ο Δημήτρης Παπατσώρης και τα παιδιά του, Αδάμ 
και Αναγνώστης, διακρίθηκαν στην πολιορκία του Νιόκαστρου 
(Πύλος), στο Βαλτέτσι, στα Δολιανά και στα Δερβενάκια.

Από το Λονδίνο στην… Κάνιγγος
(Πλατεία Κάνιγγος) 

Ο Γεώργιος Κάνινγκ (1770 – 1827) ως Υπουργός Εξωτερικών της 
Μεγάλης Βρετανίας συνέβαλε στην αναγνώριση της Ελληνικής 
Επανάστασης. Στα χέρια του (στο γλυπτό) κρατάει τη Συνθήκη του 
Λονδίνου με την οποία παραχωρήθηκε ανεξαρτησία στην Ελλάδα. 

 

ο Ρήγας κι ο Κοραής πάνε… Πανεπιστήμιο
(οδός Κοραή – Προπύλαια) 

Ο Αδαμάντιος Κοραής πίστευε ότι μόνο με την μόρφωση οι Έλληνες 
μπορούσαν να είναι ελεύθεροι κι απαλλαγμένοι από την τουρκική 
κυριαρχία. Γι’ αυτό κι ο δρόμος που φέρει το όνομά του οδηγεί στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
της χώρας. Δίπλα σε αυτό στέκει ο ανδριάντας (έργο του 1871 του 
Ιωάννη Κόσου) του επίσης διαφωτιστή ρήγα Φεραίου – Βελεστινλή 
για να θυμίζει σε κάθε εποχή την φράση του: «Οποιος συλλογάται 
ελεύθερα συλλογάται καλά». 

ο Ιερός Λόχος από το Δραγατσάνι...στην Αθήνα
(οδός Δραγατσανίου, Πλατεία Ιερού Λόχου) 

Ο Ιερός Λόχος αποτέλεσε ουσιαστικά το πρώτο στρατιωτικό σώμα 
της Ελληνικής Επανάστασης. Δημιουργήθηκε από τον Αλέξανδρο 
Υψηλάντη και αποτελούνταν από Έλληνες σπουδαστές κυρίως 
των παραδουνάβιων ηγεμονιών που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο 
κάλεσμα του Υψηλάντη και εντάχθηκαν εθελοντικά στον Ιερό Λόχο. 
Η μάχη του Δραγατσανίου στις 7 Ιουνίου 1821 έμεινε γνωστή για τη 
θυσία των Ιερολοχιτών. 

ο Κολοκοτρώνης και η …περικεφαλαία 
(Πλατεία & οδός Κολοκοτρώνη) 

Ο ανδριάντας αποτελεί το πρώτο έφιππο νεοελληνικό γλυπτό (1901). 
Εκτός από αυτό στην ομώνυμη πλατεία της Αθήνας, ακριβώς 
το ίδιο υπάρχει και στο Ναύπλιο. Το πρόσωπο προέρχεται από 
εκμαγείο παρμένο από τον νεκρό ήρωα. Στο πίσω μέρος του 
γλυπτού ο Θ. Σώχος χάραξε  «Κολοκοτρώνη μου, ξαναφόρεσε 
την περικεφαλαίαν» ως αντίθεση στην απαίτηση της καλλιτεχνικής 
επιτροπής να μην απεικονιστεί ο Θ. Κολοκοτρώνης χωρίς την 
εμβληματική περικεφαλαία του.

Το μπαρούτι της Αγίας Δύναμης 
(Αγία Δύναμη στην οδό Μητροπόλεως)

Ο γνωστός πυροτεχνίτης Μαστροπαυλής κατασκεύαζε για λογαριασμό 
των Τούρκων πυρομαχικά. Όμως ένα μέρος από αυτά τα έκρυβε 
μέσα στο εκκλησάκι. Από εκεί κάθε ξημέρωμα τα παραλάμβαναν οι 
επαναστατημένοι Έλληνες. 

οι Αγωνιστές του Ψυρρή
(Πλατεία Ηρώων, Ψυρρή)

Στην Πλατεία Ηρώων (ή Ψυρρή) καταλήγουν οι οδοί με τα ονόματα 
των αγωνιστών Κώστα Λεπενιώτη, Ανδρέα Μιαούλη, Δημήτριου 
Παπανικολή, Γεώργιου Καραϊσκάκη και ναυάρχου Νικόλαου 
Αποστόλη. Ψυρρής αποκαλούνταν ο καταγόμενος από τα Ψαρά 
και κτήτορας του ομώνυμου ναού της συνοικίας. Γι’ αυτό κι οι 
καπεταναίοι του Αγώνα δεν είχαν καλύτερο μέρος στην Αθηνα από 
αυτό, όπου και έμεναν οι πρώτοι Ψαριανοί.  

Επάγγελμα ελληνοράπτης
(Πλατεία Αβησσυνίας)

Μετά το τέλος της Επανάστασης στην Πλατεία εγκαταστάθηκαν 
οι λεγόμενοι ελληνοράπτες, δηλαδή οι ραφτάδες που έραβαν 
φουστανέλες και τοπικές φορεσιές. Είναι η εποχή που οι Αθηναίοι 
βρίσκονται σε δίλημμα: αν θα συνεχίσουν να ντύνονται με τις 
τοπικές τους ενδυμασίες ή θα υιοθετήσουν την φραγκική.

Από τον βοεβόδα στην πρώτη κοινότητα Αθηναίων  
(Τζαμί Τζισταράκη, Άρεως & Πλ. Μοναστηρακίου)

Για την κατασκευή του τζαμιού ο βοεβόδας Μουσταφά Τζισταράκη 
γκρέμισε έναν κίονα του Ολυμπίου, ώστε να τον τρίψουν και να 
προμηθευτούν τον αναγκαίο ασβέστη. Η εμφάνιση πανώλης 
στην Αθήνα εκείνη τη χρονιά αποδόθηκε στην «ιερή νέμεση» 
για την ασέβεια του Οθωμανού αξιωματούχου. Κατά το 1821 
το τζαμί χρησιμοποιήθηκε για τις συνελεύσεις των Αθηναίων 
επαναστατημένων. 
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2003, Ποταμός, Αθήνα: 2003

Α. Βακαλόπουλου, Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, 
Σταμούλη, Αθήνα: 2007

Μ. Βουγιούκα & Β. Μεγαρίδη, Οδωνυμικά της Αθήνας, Πολιτισμικός 
Οργανισμός Δήμου Αθηναίων, Αθήνα: 2010

Θ. Γιοχάλα & Τ. Καφετζάκη, Αθήνα – Ιχνηλατώντας την πόλη με 
οδηγό την ιστορία και τη λογοτεχνία, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 
Αθήνα: 2013

Σ. Δημητρακόπουλου, Εκκλησίες & Μοναστήρια των Αθηνών, 
Αθήνα: 2006

Δ. Καμπούρογλου, Ιστορία των Αθηναίων, Β’ Έκδοση, Αθήνα: 1969

Xάρτες: 
https://www.cityofathens.gr/istorikoarxeio/content/1955


