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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η

έκθεση «Φιλελληνισμός και Ελληνική Επανάσταση. Η
Μονή Δαφνίου μέσα από τους περιηγητές» είναι η πρώτη περιοδική έκθεση που διοργανώνεται στο χώρο του
μοναστηριακού συγκροτήματος. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Δυτικής Αττικής από την αρχή της σύστασής της το 2018
έθεσε ως στόχο της την εκ νέου προβολή της Μονής Δαφνίου στο ευρύ κοινό ως εξέχον βυζαντινό μνημείο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της Unesco, φιλοξενώντας και πάλι μετά από
πολλά χρόνια πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821 και προσεγγίζει τα προεπαναστατικά και επαναστατικά χρόνια με μια
άλλη οπτική και όχι μέσα από πολεμικά καθαυτά γεγονότα. Η
κεντρική ιδέα καθορίστηκε από τους αρχαιολόγους του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας από τις αρχές του 2020, ωστόσο προοδευτικά ο σχεδιασμός της έκθεσης επαναπροσδιοριζόταν με
βάση τις συγκυρίες, τις συνεργασίες και τις δυνατότητές μας.
Ευτυχής συνθήκη για την υλοποίηση της έκθεσης ήταν η αγάπη των συντελεστών για το Φιλελληνισμό, όπως εκφράζεται
μέσα από τη διαρκή αναζήτηση των συλλεκτών και την πρωτότυπη έκφραση των σύγχρονων δημιουργών, που διατηρούν
ηχηρό τον απόηχο του Φιλελληνισμού στο σήμερα.

συγκίνησε διαφορετικούς, μεταξύ τους, ανθρώπους, ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικής προέλευσης και εθνικής καταγωγής, στη βάση ενός κοινού και ευγενούς οράματος. Υπήρξε
ένα δυναμικό, πολύπλευρο κίνημα που ώθησε τους πολίτες
να υιοθετήσουν κλασικές αξίες και ιδανικά και να αναλάβουν
δράσεις και πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή. Την Ελληνική Επανάσταση ύμνησαν γνωστοί ποιητές της εποχής
και καλλιτέχνες φιλοτέχνησαν έργα με θέματα εμπνευσμένα από τα δεινά των αγωνιζόμενων Ελλήνων. Το κίνημα του
φιλελληνισμού είχε ευρεία απήχηση και τα μέλη των ερανικών επιτροπών που είχαν συσταθεί από τους φιλέλληνες
επεδείκνυαν έμπρακτα την ηθική και υλική υποστήριξή τους,
οργανώνοντας εράνους, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες,
κατασκευάζοντας και διαθέτοντας χρηστικά αντικείμενα και
έργα τέχνης.

Η έκθεση διαρθρώνεται σε δύο βασικούς θεματικούς άξονες
που αναπτύσσονται στις δύο ισόγειες αίθουσες της ανατολικής πτέρυγας των μεταβυζαντινών κελιών.

Μία επιλογή από τέτοια διακοσμητικά ή χρηστικά αντικείμενα,
διακοσμημένα με ελληνικά θέματα στο πνεύμα της ατμόσφαιρας της εποχής εκτίθενται στην πρώτη αίθουσα. Πρόκειται για αυθεντικά φιλελληνικά έργα τέχνης από τη συλλογή του Θανάση και της Μαρίνας Μαρτίνου. Τα αντικείμενα
της συλλογής της οικογένειας Μαρτίνου είναι το αποτέλεσμα
μιας μακρόχρονης και αδιάκοπης αναζήτησης έργων τέχνης
που σχετίζονται με την προστασία και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού. Η συνεισφορά του Θανάση και της Μαρίνας
Μαρτίνου προς την κατεύθυνση αυτή εκδηλώνεται παράλληλα και με άλλες δράσεις, όπως χρηματοδοτήσεις για τη
συντήρηση και αναστήλωση μνημείων, επιχορήγηση πολιτιστικών δράσεων κ.ά.

Κεντρικό θέμα της έκθεσης και αντικείμενο της πρώτης αίθουσας αποτελεί το κίνημα του φιλελληνισμού που αναπτύχθηκε από την προεπαναστατική περίοδο και εξοικείωσε
την κοινή γνώμη με το αίτημα για την απελευθέρωση της
Ελλάδος. Ο φιλελληνισμός αποτέλεσε κυρίαρχη τάση και

Τα φιλελληνικά έργα γλυπτικής, ζωγραφικής και μικροτεχνίας της συλλογής Μαρτίνου που κοσμούσαν τα σαλόνια της
δυτικής Ευρώπης τον 19ο αιώνα «συνομιλούν» αλληλεπιδρώντας στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, με σύγχρονα χαρακτικά σε μονοτυπία που φιλοτεχνήθηκαν από την
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αρχαιολόγο και ζωγράφο Μαντώ Παπαϊωάννου ειδικά για τον
εορτασμό των 200 χρόνων από το ’21, και εμπνέονται από τα
φιλελληνικά τραπουλόχαρτα που κυκλοφορούσαν ευρύτατα στη δυτική Ευρώπη ενισχύοντας και διαδίδοντας με τον
δικό τους τρόπο τον αγώνα.
Ο δεύτερος θεματικός άξονας της έκθεσης και αντικείμενο
της δεύτερης αίθουσας είναι η Μονή Δαφνίου, όπως αποτυπώθηκε από τους ξένους περιηγητές του 17ου και 18ου αιώνα,
οι οποίοι, σκιαγραφώντας άλλοτε μια ρομαντική εικόνα των
ερειπίων και άλλοτε μια εικόνα εγκατάλειψης, συνέβαλαν και
αυτοί με τη σειρά τους σε μέγιστο βαθμό στη δημιουργία της
φιλελληνικής τάσης. Στόχος είναι η ανάδειξη της συμβολής
της Μονής Δαφνίου, λόγω και της θέσης της επί της Ιεράς
Οδού, στα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν κατά τη διάρκεια
της επανάστασης.
Εδώ εκτίθενται κυρίως έργα περιηγητών (γκραβούρες, ελαιογραφίες) με αντικείμενο τη Μονή Δαφνίου και την ευρύτερη περιοχή κατά τον 19ο αι., αναδεικνύοντας τον ιστορικό
της ρόλο κατά το 1821. Τα έργα προέρχονται από τη συλλογή
Μαρτίνου και από τη συλλογή του αρχιτέκτονα και ερευνητή
ιστορικών τεκμηρίων Γιάννη Ιγγλέση, ο οποίος διαθέτει ένα
μοναδικό ιστορικό αρχείο για το Χαϊδάρι και τη Δυτική Αθήνα
και στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της πόλης του Χαϊδαρίου.
Θα ήθελα να εκφράσω ειλικρινείς ευχαριστίες προς την
οικογένεια Μαρτίνου, επειδή, μέσα από τη συγκεκριμένη
έκθεση, έδωσε στο κοινό την ευκαιρία γνωριμίας με
φιλελληνικά έργα από τη Συλλογή της, τα οποία εκτίθενται
για πρώτη φορά, καθώς και την επιμελήτρια της συλλογής
Μαρία Μερσυνιά για την άψογη συνεργασία μας. Επίσης,
ευχαριστίες οφείλω στον Γιάννη Ιγγλέση για την ευγενική και
εξαιρετικά πρόθυμη παραχώρηση χαρτών, παλαιών βιβλίων

και φωτογραφιών για τον εμπλουτισμό της έκθεσης, και
στην Μαντώ Παπαϊωάννου που με πρωτότυπο και ιδιαίτερο
τρόπο απεικόνισε στα δικά της τραπουλόχαρτα ήρωες και
ηρωίδες της Επανάστασης. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω
τις ευχαριστίες μου στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο για την
παραχώρηση φωτογραφιών, καθώς και στον βαρύτονο
Νικόλα Καραγκιαούρη, ο οποίος με γενναιοδωρία επένδυσε
μουσικά το οπτικοακουστικό υλικό με δικές του ερμηνείες.
Θερμές ευχαριστίες στην Καλλιόπη Φλώρου, Προϊσταμένη
του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας, που με ζήλο και ακαταπόνητα ασχολήθηκε με την τεκμηρίωση και την οργάνωση
του υλικού της έκθεσης, και στους αρχαιολόγους Ελευθερία
Ζαγκουδάκη και Άγγελο Κυριάκο για την ουσιαστική τους
συμβολή στην υλοποίηση των διαφόρων φάσεων του εγχειρήματος. Επίσης σημαντική για τη μουσειογραφική οργάνωση της έκθεσης ήταν η συμβολή της αρχιτέκτονος Ανεστέη
Παρίση, Προϊσταμένης του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων
και Μελετών της Εφορείας. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης
στο προσωπικό του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης και στην Προϊσταμένη του Ελισάβετ Αναματερού, καθώς και στον αρχαιοφύλακα της Μονής Δαφνίου
Αθανάσιο Ασημομύτη, για την ουσιαστική βοήθειά τους στην
προετοιμασία της έκθεσης.
Τέλος, αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω τον χορηγό Αιγέας ΑΜΚΕ, η οικονομική συνδρομή του οποίου ήταν
καθοριστική για την πραγματοποίηση της πρώτης περιοδικής
έκθεσης στη Μονή Δαφνίου.
Χριστίνα Μερκούρη
Διευθύντρια
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
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INTRODUCTORY
NOTE

T

he exhibition “Philhellenism and the Greek War of
Independence. The Daphni Monastery through the eyes
of travellers” is the first temporary exhibition staged at
the monastery complex of Daphni. The goal of the Ephorate
of Antiquities of West Attica, ever since it was established in
2018, was to promote to the general public, in a brand-new
way, the Daphni Monastery as an outstanding byzantine
monument and UNESCO World Heritage Site, in which
cultural events would be hosted once again after many
years.

The exhibition has been organized by the Ephorate of Antiquities of West Attica in the context of the bicentenary celebrations of the 1821 Greek War of Independence, and approaches the years before and during the Revolution from
a different perspective that goes beyond the actual military
events. The core idea of the exhibition was formulated by
the archaeologists of the Department of Byzantine and
post-Byzantine Antiquities and Museums falling under the
Ephorate that designed the exhibition already since the early 2020; however, progressively, the planning was adapted
depending on the circumstances, as well as our collaborations and competence. The implementation of this exhibition
was made possible due to the love of the contributors for
Philhellenism, as this is manifested through the collectors’
incessant quest and the original expression of contemporary creators who keep the impact of Philhellenism alive to
this day.
The exhibition consists of two thematic units that occupy the
two ground-floor rooms of the east wing of the post-Byzantine monks’ cells.
The main theme of the exhibition that unfolds in the first
Room is the philhellenic movement that emerged in the

pre-revolutionary period and introduced the public to the
demand for Greece’s liberation. Philhellenism turned into
a dominant trend and affected different people, irrespective of gender, social status and national origin, on the basis
of a common higher vision. It was a multifaceted, dynamic movement that spurred people to adopt classical values
and ideals, but also to act and take initiatives in this direction.
The Greek War of Independence was praised by celebrated
poets of the time, and artists created works inspired by the
suffering of the struggling Greeks. The philhellenic movement had a profound impact, and the members of fundraising committees formed by philhellenes demonstrated their
moral and material support practically by organizing fundraisers, theatrical performances and concerts or by producing and trading utilitarian objects and works of art.
A selection of such decorative or utilitarian objects, decorated with Greek themes in line with the atmosphere of the
time are exhibited in the first Room. They constitute authentic philhellenic works that belong to the Thanassis and
Marina Martinos Collection. The objects that comprise the
Martinos family Collection are the result of a long and unremitting search for works of art associated with the protection and promotion of Greek culture. The contribution of
Thanassis and Marina Martinos towards this goal is also
evident in other activities, such as the provision of funds for
the conservation and restoration of monuments, sponsoring
cultural events, etc.
The philhellenic sculptures, paintings and works of minor
arts of the Martinos Collection that adorned the parlours of
19th-century Western Europe “engage in a dialogue”, interacting with the past, the present and the future, with contemporary monotypes by the archaeologist and painter

INTRODUCTORY NOTE

Manto Papaioannou, rendered specifically for the celebration of the 200th anniversary of the 1821 Struggle, which
draw inspiration from philhellenic playing cards that were
widespread across Western Europe supporting and promulgating in their own special way the Fight.
The second thematic unit of the exhibition that occupies the
second Room focuses on the Daphni Monastery, as this was
depicted by foreign travellers in the 17th and the 18th century, who portrayed either a romantic aspect of the ruins or
their dereliction, thereby contributing greatly, on their part,
to the development of Philhellenism. Our aim is to highlight
the role played by the Daphni Monastery in the events that
took place during the Greek War of Independence, due to its
location along the Sacred Way.
Here are displayed works mainly by travellers (gravures, oil
paintings) centred on the Daphni Monastery and the surrounding area during the 19th century, laying emphasis on
the historical role of the monastic house during the 1821
Struggle. The works come from the Martinos Collection, but
also the collection of the architect and researcher of historical documents Yannis Inglessis, who holds a unique historical archive on the town of Chaidari and West Attica, aiming
to give prominence to the historical identity of the place.
I would like to express my sincerest gratitude to the Martinos
family for offering us, through this exhibition, the unique
opportunity to acquaint the public with the philhellenic
works of its Collection, that are put on display for the first
time, and also to the Collection’s curator Maria Mersynia
for our excellent collaboration. I am also indebted to Yannis
Inglessis, who kindly and eagerly put at our disposal maps,
antique books and photographs for the enrichment of the
exhibition, and Ms. Manto Papaioannou, who depicted in her

playing cards, in an original and distinctive manner, heroes
and heroines of the Revolution. This preface would not
be complete without my thanks to the National Historical
Museum for the granting of photographs, as well as to the
baritone Nikolas Karagiaouris, who generously compiled
the background music for the audio-visual material from a
selection of his own performances.
My heartfelt thanks go to Kalliopi Florou, Head of the Department of Byzantine and post-Byzantine Antiquities and
Museums of the Ephorate, who ardently and indefatigably
engaged in the documentation and organization of the exhibition material, and also to the archaeologists Eleftheria
Zagkoudaki and Angelos Kyriakos for their substantial contribution to the implementation of the various stages of the
undertaking. Also significant for the museographical design
of the exhibition was the input of the architect Anestei Parisi,
Head of the Ephorate’s Department of Archaeological Works
and Studies. I would also like to thank the staff members of
the Department of Conservation of Antiquities and Works of
Art and its Head, Elizabeth Anamaterou, and also Athanasios Asimomytis, security officer of the Daphni Monastery, for
their essential assistance in the preparation of the exhibition.
Last, but not least, I feel obliged to extend my gratitude to
our sponsor, AEGEAS Non-Profit Civil Company, whose financial support was decisive for the realization of the first
temporary exhibition at the Daphni Monastery.
Christina Merkouri
Director
of the Ephorate of Antiquities of West Attica
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Πορσελάνινο πιάτο με παράσταση εράνου:
Ελληνικό κομιτάτο υπό την προεδρία
του Σατωβριάνδου
Γαλλία, 19ος αι.
Συλλογή Θανάση & Μαρίνας Μαρτίνου

Porcelain plate with fundraising scene:
Greek Committee presided by
de Chateaubriand
France, 19th c.
The Thanassis & Marina Martinos Collection
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ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

PHILHELLENISM AND THE GREEK
WAR OF INDEPENDENCE

Η Μονή Δαφνίου μέσα από τους Περιηγητές

The Daphni Monastery through the eyes
of travellers

Μονή Δαφνίου, λόγω της θέσης της επί της Ιεράς Οδού,
αποτέλεσε συχνά σταθμό ξένων περιηγητών, οι οποίοι,
ακολουθώντας τα χνάρια του Παυσανία, ενέταξαν την Ελλάδα στα ταξίδια τους, συμβάλλοντας σε μέγιστο βαθμό στη
δημιουργία μιας φιλελληνικής κουλτούρας.

Η

T

Κεντρική ιδέα της έκθεσης αποτελεί το κίνημα του φιλελληνισμού που αναπτύχθηκε από την αρχή του αγώνα των Ελλήνων για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. Παράλληλα
αναδεικνύεται η σημαντική θέση της Μονής στα έργα των
περιηγητών, αλλά και στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν
κατά τη διάρκεια της επανάστασης.

This exhibition is centred on the Philhellenic movement that
developed at the outset of the Greek rebellion against the
Ottoman rule. Simultaneously, the prominent position which
the Monastery occupies in the works of travellers, but also
events that took place during the Greek War of Independence are highlighted.

Η έκθεση δομείται σε δύο κεντρικούς θεματικούς άξονες που
αναπτύσσονται στις δύο ισόγειες αίθουσες της ανατολικής
πτέρυγας των μεταβυζαντινών κελιών της Μονής.

The exhibition revolves around two main thematic axes arranged in the two ground-floor rooms of the east wing of the
Monastery’s post-Byzantine cells.

he Daphni Monastery frequently served, due to its location along the Sacred Way, as a stropping place for foreign travellers who, following in the footsteps of Pausanias,
included Greece in their journeys, thus playing a pivotal role
in nurturing a Philhellenic culture.

A. The first room is dedicated to the Philhellenic movement. It
contains original objects and works of art from the Thanassis and Marina Martinos Collection dating back to the 19th
century mainly, decorated with themes conforming to the
norms of the overall philhellenic atmosphere of the time.
Nineteenth-century works are juxtaposed with modern engravings created by the visual artist and archaeologist of the
Hellenic Ministry of Culture and Sports Manto Papaioannou,
inspired by playing cards illustrating philhellenic motifs.
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B. In the second room are exhibited works produced by travellers (gravures, oil paintings, etc.), focusing on the Daphni
Monastery and the nearby area during the 19th century. At the
same time, emphasis is placed on the historical role of the
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Α. Η πρώτη αίθουσα είναι αφιερωμένη στο Φιλελληνικό κίνημα. Περιλαμβάνει αυθεντικά αντικείμενα και έργα τέχνης της
περιόδου του 19ου κυρίως αιώνα από τη συλλογή Θανάση και
Μαρίνας Μαρτίνου, τα οποία έχουν διακοσμηθεί με θέματα
στο πνεύμα της περιρρέουσας φιλελληνικής ατμόσφαιρας
της εποχής.
Τα έργα του 19ου αιώνα πλαισιώνουν σύγχρονα χαρακτικά της
εικαστικού και αρχαιολόγου του ΥΠ.ΠΟ.Α. Μαντούς Παπαϊωάννου, εμπνευσμένα από τραπουλόχαρτα με φιλελληνική
θεματολογία.
Β. Στη δεύτερη αίθουσα, με αντικείμενο τη Μονή Δαφνίου και
την ευρύτερη περιοχή γύρω από το μοναστήρι κατά τον 19ο αιώνα, εκτίθενται κυρίως, έργα περιηγητών (γκραβούρες, ελαιογραφίες κ.ά.). Παράλληλα, αναδεικνύεται ο ιστορικός ρόλος
της Μονής Δαφνίου στον αγώνα του ’21. Τα έργα προέρχονται
από τη συλλογή του αρχιτέκτονα και συλλέκτη Γιάννη Ιγγλέση και από τη συλλογή Θ. και Μ. Μαρτίνου.

«Είμαστε όλοι Έλληνες»
έγραψε ο φιλέλληνας Άγγλος ποιητής Πέρσι Σέλλεϋ (Percy
Bysshe Shelley) στον πρόλογο του λυρικού ποιήματός του
με τον τίτλο «Ελλάς».
Το ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό και συνακόλουθα για το «ελληνικό ζήτημα» δεν ήταν ξαφνικό, ούτε τυχαίο.
Η Αναγέννηση και ο Διαφωτισμός επανέφεραν την κλασική
παιδεία στην Ευρώπη, καλλιεργώντας την αγάπη για την αρχαία Ελλάδα. Τον 17ο και 18ο κυρίως αιώνα, πληθαίνουν τα
ταξιδιωτικά κείμενα που συμπεριλαμβάνουν την Ελλάδα στις
περιγραφές τους. Τα κείμενα των περιηγητών, οι σχεδιαστικές
και εικονογραφικές αποτυπώσεις των αρχαίων ερειπίων, των
μνημείων και του ελληνικού τοπίου, επηρεασμένα και από το
κίνημα του Ρομαντισμού, μετέφεραν στην Ευρώπη μια «ιδεατή» εικόνα της Ελλάδας. Οι περιηγητές αναφέρονται στους
απογόνους των αρχαίων Ελλήνων, στα ελληνικά ήθη και

Daphni Monastery in the fight of 1821. The displays come from
the private collection of the architect and collector Yannis Inglessis and the Thanassis and Marina Martinos Collection.

“We are all Greeks”
exclaimed the English philhellene poet Percy Bysshe Shelley in the preface to his lyrical poem titled “Hellas”.
The interest in Greek culture and, by extension, the “Greek
question” was neither sudden nor coincidental. The Renaissance and the Enlightenment reinstated classical education
across Europe, cultivating the love for ancient Greece. In the
17th and particularly the 18th century, the number of travel
texts referring to Greece increased. Travellers’ texts, drawings and other iconographic representations of the ancient
ruins, the monuments and the Greek landscape, influenced
by Romanticism, conveyed an “ideal” picture of Greece. Travellers spoke of the descendants of ancient Greeks, Greek
practices and traditions as well as the hard living conditions
which modern Greeks experienced under the Ottoman rule,
thereby fostering among the European elite and intellectuals
a deep emotional connection with Greece that gave rise to
Philhellenism. Concurrently, the development of typography
during that period contributed significantly to the dissemination of information and fuelled a philhellenic culture that
wielded strong influence on the public opinion of the time.
Intellectuals, students, artists, merchants, bankers, noblemen, politicians, members of educational or religious establishments, unemployed former military officers, insurgents
persecuted for their activity, such as the Italian Count of Santarosa, as well as ordinary people sided with the Greeks at the
onset of the liberation struggle against the infidel conqueror.
Philhellenism was manifested in nearly all European countries, while it soon reached America on the other side of the
Atlantic.
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έθιμα, στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των νεοελλήνων
κάτω από την κυριαρχία των Οθωμανών, καλλιεργώντας έτσι
στην ευρωπαϊκή ελίτ και τους ευρωπαίους διανοούμενους
μια βαθιά συναισθηματική σύνδεση με την Ελλάδα, η οποία
θα οδηγήσει στο κίνημα του Φιλελληνισμού. Παράλληλα, η
ανάπτυξη της τυπογραφίας την περίοδο αυτή συνέβαλε ουσιαστικά στη διάδοση των πληροφοριών και την καλλιέργεια
μίας φιλελληνικής κουλτούρας που επηρέασε έντονα την
κοινή γνώμη της εποχής.
Διανοούμενοι, φοιτητές, καλλιτέχνες, έμποροι, τραπεζίτες,
ευγενείς, πολιτικοί, μέλη εκπαιδευτικών ή θρησκευτικών
ιδρυμάτων, άνεργοι πρώην στρατιωτικοί, διωκόμενοι για τη
δράση τους επαναστάτες, όπως ο Ιταλός κόμης Σανταρόζα
και απλοί άνθρωποι συντάχθηκαν στο πλευρό των Ελλήνων
από την αρχή του αγώνα για απελευθέρωση από τον αλλόθρησκο κατακτητή.

02

03

The support which the Philhellenic movement offered to the
Greek fight took various forms.
European volunteers (Germans, French, Italians, Poles,
Swiss, British) assisted in the armed conflict through their active participation in battles against the Ottomans at Iaşi, Peta,
Chaidari, the Peloponnese and elsewhere. The first expedition of philhellenes had already arrived in June 1821 at Demetrios Ypsilantis’s expense, while the second one landed two
months later, led by the British army officer Thomas Gordon.
Solidarity with the Greeks was also expressed through the
formation of philhellenic fundraising committees in various
European cities aiming at the moral and material support
of the struggling Greeks. The committees collected funds,
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Το φιλελληνικό ρεύμα εκδηλώθηκε σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ενώ σύντομα ξεπέρασε τα όρια του Ατλαντικού ωκεανού και έφτασε στην Αμερική.
Η προσφορά του φιλελληνικού κινήματος στον ελληνικό
αγώνα έλαβε ποικίλες μορφές υποστήριξης.
Ευρωπαίοι εθελοντές (Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Πολωνοί,
Ελβετοί, Άγγλοι), συνεισέφεραν στον ένοπλο αγώνα με την
ενεργή συμμετοχή τους σε μάχες εναντίον των Οθωμανών,
στο Ιάσιο, στο Πέτα, στο Χαϊδάρι, στην Πελοπόννησο κ.α. Η
πρώτη αποστολή φιλελλήνων έφτασε ήδη από τον Ιούνιο
του 1821, με έξοδα του Δημήτριου Υψηλάντη και η δεύτερη
δύο μήνες αργότερα, με επικεφαλής τον βρετανό αξιωματικό
Thomas Gordon.
Η αλληλεγγύη προς τους Έλληνες εκδηλώθηκε, επίσης, με
τη σύσταση σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης φιλελληνικών
ερανικών επιτροπών (τα κομιτάτα) με στόχο την ηθική και
υλική υποστήριξη των αγωνιζόμενων Ελλήνων. Τα κομιτάτα συγκέντρωναν χρήματα, τροφές και πολεμοφόδια, διοργάνωναν μουσικές και θεατρικές παραστάσεις και εράνους,
όπου έξοχα έργα τέχνης (γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής), αλλά
και χρηστικά αντικείμενα (πορσελάνινα σερβίτσια, βάζα, ρολόγια, μελανοδοχεία, ταμπακιέρες, πορτοφόλια, βεντάλιες,
τραπουλόχαρτα κ.ά.), διακοσμημένα με φιλελληνικά θέματα, διακινούνταν για την οικονομική ενίσχυση του ελληνικού
αγώνα. Τα μέλη των επιτροπών μεριμνούσαν, επίσης, για την
περίθαλψη Ελλήνων προσφύγων που είχαν καταφύγει στην
Ευρώπη, την εξαγορά παιδιών από τα σκλαβοπάζαρα της
Ανατολής και την εκπαίδευση των ορφανών Ελληνόπουλων.
Μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως ο Γάλλος ζωγράφος και εκπρόσωπος του ρομαντισμού Eugene Delacroix, οι Jean Luis
Theodore Gericault, Michel-Philibert Genod, Peter Heinrich
Lambert von Hess, Jonathan Georg Christian Perlberg, αποτύπωσαν στα έργα τους ηρωικά γεγονότα και μορφές της

food and ammunition that were sent to Greece, organized
musical and theatrical performances as well as fundraising
events in which exquisite works of art (sculptures, paintings), but also utilitarian objects (porcelain
services, vases, clocks, inkpots, snuffboxes, wallets, fans, playing cards,
etc.) decorated with philhellenic themes, were traded
for the financial support
of the Greek fight.
Moreover, the committee
members
provided
medical care to Greek
refugees
that
sought shelter in
Europe, bought
off children sold
in slave markets of the East
and undertook to
educate Greek orphans.
Great artists, such as
the French painter and
proponent of Romanticism Eugène Delacroix, Jean
Louis Géricault, Michel-Philibert
Genod, Peter Heinrich Lambert von
Hess and Johann Georg Christian Perlberg captured in their works heroic events and
figures of the Greek War of Independence. Significant authors and poets, such as François-René de Chateaubriand,
Victor Hugo, Thomas Moore and Lord Byron openly stood in
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ελληνικής επανάστασης. Σημαντικοί συγγραφείς και ποιητές,
όπως ο Francois-Rene de Chateaubriand, ο Βίκτωρας Ουγκώ, ο Thomas Moore, ο Λόρδος Byron, εκδηλώθηκαν υπέρ
του ελληνικού αγώνα μέσα από τα κείμενά τους, ενώ δημοσιεύσεις σε έντυπα και εφημερίδες διέδιδαν τις εξελίξεις του
ελληνικού αγώνα και παρείχαν ηθική υποστήριξη.
Το ευνοϊκό για την ελληνική επανάσταση κλίμα οδήγησε
και στη διπλωματική υποστήριξη του αγώνα. Το 1822,
η Αϊτή, ένα νησί στον δυτικό Ατλαντικό που πρόσφατα είχε αποκτήσει την ελευθερία του, είναι
το πρώτο κράτος που αναγνώρισε το δικαίωμα
των Ελλήνων για αυτοδιάθεση. Στα ευρωπαϊκά
εδάφη, οι φιλέλληνες του Λονδίνου μεσολάβησαν για τη σύναψη δανείων με την Αγγλία, ενώ η Ρωσία κινήθηκε στο παρασκήνιο
της διπλωματίας, προτείνοντας ήδη από το
πρώτο έτος της ελληνικής επανάστασης
στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές Δυνάμεις μια κοινή συμμαχία, ώστε η Ελλάδα
να γίνει γαλλικό προτεκτοράτο. Πρωταγωνιστής της φιλελληνικής ρωσικής τάσης, μέχρι
την παραίτησή του από Υπουργός Εξωτερικών
της Ρωσίας τον Αύγουστο του 1822, ήταν ο Έλληνας διπλωμάτης και μετέπειτα πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας.
Καθοριστικής σημασίας για την έκβαση του ελληνικού αγώνα υπήρξε η επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) στο Ναυαρίνο της Πύλου, τον
Οκτώβριο του 1827, με αποτέλεσμα την καταστροφή του
τουρκοαιγυπτιακού στόλου. Η ναυμαχία του Ναυαρίνου χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως νίκη που πέτυχε «η ελληνική
φιλολογία της επανάστασης του 1821», ενώ η κοινή γνώμη
στην Ευρώπη την εξέλαβε ως νίκη των λαών σε πείσμα των
αποφάσεων των πολιτικών ηγεσιών.

favour of the Greek fight in their texts, whereas print publications and newspapers made known the developments of the
Greek struggle and provided moral support.
The favourable climate for the Greek War of Independence
paved the way for the diplomatic support of the fight. In
1822 the Republic of Haiti, an island in the western Atlantic
Ocean that had recently gained its freedom, was the first
state to recognize the Greeks’ right to national sovereignty.
In Europe, London’s philhellenes mediated for the granting
of loans from Britain, while Russia had stealthily proposed to
France and other European Powers, already during the first
year of the War, to form a joint alliance so that Greece would
become France’s protectorate. The leading figure of Russian
Philhellenism, until his resignation from his post as Russia’s
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«Η μάχη του Ναυαρίνου ήταν κατόρθωμα των
λαών…», γράφει ο Γάλλος ακαδημαϊκός Pierre-Antoine

Foreign Minister in 1822, was the Greek diplomat, Ioannis
Kapodistrias who later became the First Governor of Greece.

Lebrun (1785-1873).

Of decisive importance for the outcome of the Greek fight
was the intervention of the Great Powers (Great Britain,
France and Russia) at Navarino in Pylos in October 1827 that
resulted in the crushing defeat of the Turkish and Egyptian
fleet. The Battle of Navarino was characterized by many as
a victory accomplished by “the philhellenic literature of the
Greek War of Independence of 1821”, whereas the public opinion in Europe saw it as a victory of the peoples defying the
decisions of political leaders.

Οι φωτογραφίες προέρχονται από έργα τέχνης της Συλλογής Θανάση και
Μαρίνας Μαρτίνου.

“The Battle of Navarino was a feat of the peoples
…” wrote the French academic Pierre-Antoine Lebrun (18751873).
The photographs depict works of art from the Thanassis and Marina
Martinos Collection.
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Γεώργιος Φυτάλης,
Ο Έλλην του 1821,
1855
Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου

Georgios Fytalis
The Greek of 1821,
1855
The Thanassis and Marina Martinos Collection

Πορσελάνινο πιάτο: ΕΥΡΩΠΗ:
Δαλματός, Mαυροβούνιος, Έλληνας
Γαλλία, 19ος αι.

Porcelain plate: EUROPE:
Dalmatian, Montenegrian, Greek
France, 19th c.

Συλλογή Θανάση & Μαρίνας Μαρτίνου

The Thanassis & Marina Martinos Collection
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PHILHELLENIC COMMITTEES
– PHILHELLENES

Ο

T

ι πρώτες φιλελληνικές επιτροπές συγκροτήθηκαν από
τον Αύγουστο μέχρι και τον Νοέμβριο του 1821 στην Ελβετία και τη Γερμανία. Τη δράση των κομιτάτων στην Ελβετία
κατεύθυνε ο τραπεζίτης J. G. Eynard, ο οποίος διέθεσε τεράστια ποσά από την προσωπική του περιουσία για την υποστήριξη του αγώνα των Ελλήνων. Φιλελληνικές επιτροπές
με σημαντική δραστηριότητα ιδρύθηκαν σε διάφορες πόλεις
της Γερμανίας (Στουτγάρδη, Μόναχο, Χαϊδελβέργη, Φρανκφούρτη κ.α.), παρά την ανθελληνική πολιτική που καλλιεργούσε ο Αυστριακός αρχικαγκελάριος Μέττερνιχ. Μεταξύ
των πρώτων Γερμανών φιλελλήνων συγκαταλέγονται προσωπικότητες, όπως o φιλόσοφος W. T. Κrug στο Μόναχο και
o καθηγητής αρχαίας φιλολογίας F. W. Thiersch (Θείρσιος)
στη Λειψία, καθώς και ο από το 1825 βασιλιάς της Βαυαρίας
Λουδοβίκος Α΄.
Στους εράνους που διοργάνωσαν τα φιλελληνικά κομιτάτα
του Παρισιού, της Μασσαλίας και της Λυών στη Γαλλία πρωτοστατούσαν προσωπικότητες, όπως ο διάσημος λογοτέχνης
Fr. de Chateaubriand (Σατωβριάνδος), ο νεαρός ακόμη τότε
Βίκτωρας Ουγκώ, ο ιδιοκτήτης τυπογραφείων και εκδότης A.
F. Didot, στα τυπογραφεία του οποίου τυπώνονταν τα φιλελληνικά φυλλάδια, αλλά και διακεκριμένες προσωπικότητες
της δημόσιας ζωής, γερουσιαστές, βουλευτές, τραπεζίτες,
καθώς και Έλληνες, μέλη της Φιλικής Εταιρείας που ζούσαν
στο Παρίσι, όπως ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Αθανάσιος Βογορίδης, ο Κωνσταντίνος Σχινάς.
Στο κομιτάτο του Λονδίνου στην Αγγλία πρωτοστατούσε
ο λόρδος Εrskine, ο οποίος, το 1822, δημοσίευσε επιστολή
προς τον κόμη του Λίβερπουλ για το θέμα των Ελλήνων, οι
ποιητές Th. Moore, P. Shelley, καθώς και ο Λόρδος Βύρων, ο

he first philhellenic committees were set up between
August and November 1821 in Switzerland and Germany.
The activity of the Swiss committees was coordinated by the
banker Jean Gabriel Eynard, who spent enormous amounts
of money from his personal wealth to support the Greek
struggle. Philhellenic committees with significant activity
were also established in various German cities (Stuttgart,
Munich, Heidelberg, Frankfurt, etc.), despite the anti-Hellenic policy pursued by the Austrian Chancellor Klemmens von
Metternich. Eminent figures were among the first German
philhellenes, such as the philosopher Wilhelm Traugott Krug
in Munich, the professor of ancient literature Friedrich Wilhelm Thiersch in Leipzig and Ludwig 1st, who became king of
Bavaria in 1825.
In the fundraisers organized by the philhellenic committees
of Paris, Marseille and Lyon in France, renowned personalities played a leading role. These included the celebrated
writer François-René de Chateaubriand, the young back then
Victor Hugo, the publisher and printer Ambroise-Firmin Didot
in whose printshops philhellenic pamphlets were printed,
but also distinguished public figures, senators, members of
parliament, bankers as well as Greeks, members of the Filiki
Eteria, who lived in Paris, such as Adamantios Korais, Athanasios Vogorides and Konstantinos Schinas.
The London philhellenic committee in England was spearheaded by Lord Erskine who published a letter in 1822 to
the Earl of Liverpool on the subject of the Greeks, the poets
Thomas Moore and Percy Shelley, as well as Lord Byron,
who actively engaged in the Greek fight and eventually lost
his life at Missolonghi in 1824.
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οποίος συμμετείχε ενεργά στον ελληνικό αγώνα, χάνοντας εν
τέλει τη ζωή του στο Μεσολόγγι το 1824.
Το 1823 ιδρύθηκαν φιλελληνικά κομιτάτα και σε τρεις μεγάλες πόλεις της Αμερικής: Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια, Βοστώνη.
Στη συνέχεια συστάθηκαν ανάλογες επιτροπές και σε άλλες
μικρότερες πόλεις. Την ίδια εποχή άρχισαν να έρχονται στην
Ελλάδα οι πρώτοι Αμερικανοί αγωνιστές, όπως ο ονομαστός
για τη δράση του γιατρός S. G. Howe, ο οποίος εφάρμοσε καινοφανείς για την Ελλάδα μεθόδους ιατρικής περίθαλψης.
Ανάμεσα στους φιλέλληνες που συνεισέφεραν στον
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, ξεχωρίζουν τρεις σημαντικές
προσωπικότητες που συμμετείχαν ενεργά στα γεγονότα
και τις πολεμικές συγκρούσεις που διαδραματίστηκαν στην
Αττική: οι Κάρολος Φαβιέρος (Charles Nicolas Fabvier, 1782
–1855), Τόμας Γκόρντον (Thomas Gordon, 1788 –1841) και
Σερ Ρίτσαρντ Τσωρτς (Sir Richard Church, 1784 –1873).

In 1823, philhellenic committees were established in three
major American cities: New York, Philadelphia and Boston.
Then followed similar committees in smaller cities. During
that time, the first American fighters arrived in Greece, such
as the physician Samuel Gridley Howe, who was famous
for his action and applied medical treatment methods with
which Greece was still unfamiliar.
Of the significant philhellenes that contributed to the struggle
for the nation’s liberation stand out three distinguished
personalities, who actively participated in armed combats
in Attica: Charles Nicolas Fabvier (1782–1855), Thomas
Gordon (1788–1841) and Sir Richard Church (1784 –1873).
09

Κουτί καπνού με απεικόνιση
του Μάρκου Μπότσαρη
Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου

Round snuffbox with the portrait
of Markos Mpotsaris
The Thanassis and Marina Martinos
Collection

Μαντώ A. Παπαϊωάννου,
Σύγχρονα χαρακτικά
σε μονοτυπία,
εμπνευσμένα
από φιλελληνικά
τραπουλόχαρτα, 2021
Manto A. Papaioannou,
Engravings in monotype
inspired by philhellenic
playing cards, 2021
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τα φιλελληνικά τραπουλόχαρτα»

“… inspired by
philhellenic playing cards”

Τ

T

ο φιλελληνικό κίνημα εκτός από τα έργα γλυπτικής, ζωγραφικής και μικροτεχνίας που κοσμούσαν τα σαλόνια
των εύρωστων οικονομικά φιλελλήνων, περιλαμβάνει και μια
άλλη εικαστική εκδοχή, πιο προσιτή, που διέδωσε στο ευρύ
κοινό την φήμη των Ελλήνων Αγωνιστών. Πρόκειται για τις
φιλελληνικές τράπουλες, που κυκλοφόρησαν σε ευρωπαϊκές πόλεις, γνωστοποιώντας και ενισχύοντας με το δικό τους
τρόπο τον Αγώνα. Tα τραπουλόχαρτα, προερχόμενα από την
Κίνα, πιθανότατα στην αρχική τους μορφή λειτούργησαν και
ως χαρτονομίσματα. Εξαπλώθηκαν αρχικά στην Οθωμανική
αυτοκρατορία και περί τον 14ο αιώνα εισήχθησαν στην Ισπανία και την Ιταλία από την Αίγυπτο των Μαμελούκων. Στην
Ευρώπη είχαν ταχύτατη αποδοχή και σταδιακά η ευρωπαϊκή
κουλτούρα δεν δίστασε να επιλέξει τα τραπουλόχαρτα, όχι
μόνο ως μέσο για την διάδοση των ιδεών, αλλά και ως εκπαιδευτικά βοηθήματα για την διδασκαλία της γραμματικής, της
γεωγραφίας, της ιστορίας κ.λπ.
Από τα φιλελληνικά τραπουλόχαρτα ανακαλώ παιδικές μνήμες, φιλοτεχνώντας τα απόμακρα, τότε, πορτραίτα των ηρώων του 1821 στο σήμερα, με διάθεση να γεφυρώσω την χρονική και ιστορική απόσταση. Όπως και τα περισσότερα παιδιά
της γενιάς μου, αλλά και των προηγούμενων ή και των επόμενων, θυμάμαι τις γκραβούρες με τις αυστηρές και αγέρωχες μορφές των ηρώων του ’21 να κοσμούν τους τοίχους των
σχολείων. Τα έργα μου (χαρακτικά σε μονοτυπία) φιλοτεχνήθηκαν ειδικά για την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη
της επανάστασης του 1821. Πρόθεσή μου είναι να χαρτογραφήσω εκ νέου την οπτική μνήμη του παιδιού που υπήρξα και
να φέρω κοντά μου και κοντά μας τις «απρόσιτες» μορφές
των Αγωνιστών, που όταν μάχονταν δεν ήξεραν ότι θα γίνουν
ήρωες…

he Philhellenic movement, apart from sculptures, paintings and works of minor arts decorating the parlours of
affluent philhellenes, involved another, far more affordable
artistic variation that made Greek Fighters widely known
among the general public: it was the philhellenic playing
cards that circulated in European cities, promulgating and
strengthening in their own way the Greek War of Independence. Playing cards emerged in China, possibly serving in
their original form as paper currency also. They first spread
throughout the Ottoman Empire and, around the 14th century,
were introduced into Spain and Italy from Mamluk Egypt. In
Europe, playing cards were widely accepted; in fact, the European culture had no hesitation in adopting them gradually,
not just as a means of disseminating ideas, but also as training aids to increase the effectiveness of teaching grammar,
geography, history, etc.
Through philhellenic engravings I stir up childhood memories, conveying the then distant portraits of the heroes of 1821
to the present, in an attempt to bridge the chronological and
historical distance. Like most children, not only of my generation but also those that preceded and followed it, I recall the
gravures depicting the austere and imperious figures of the
heroes decorating the school walls. My intention is to remap
the visual memory of the child I once was and bring closer to
me and you the “remote” figures of the Fighters who did not
perceive themselves as heroes when they threw themselves
into the war effort …
The participation of women in the Struggle is undeniable;
however, with the exception of Bouboulina and Manto Mavrogenous, their depictions are scarce. This series of philhellenic playing cards is supplemented with the portrayal
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Η συμμετοχή των γυναικών στον Αγώνα είναι αδιαμφισβήτητη, όμως η απεικόνισή τους είναι πολύ περιορισμένη. Για
το λόγο αυτό, εκτός από την Μπουμπουλίνα και την Μαντώ
Μαυρογένους, επελέγη η Ευανθία Καΐρη εκπροσωπώντας
όλες τις γυναίκες που συμμετείχαν ενεργά στον Αγώνα, αλλά
δεν απεικονίστηκαν ευρέως όπως οι άντρες. Πρόκειται για
την αδελφή του Θεόφιλου Καΐρη, κορυφαίου εκπροσώπου
του νεοελληνικού Διαφωτισμού που πρωτοστάτησε στην
έναρξη της επανάστασης του 1821 για το νησί της Άνδρου. Η
Καΐρη, με το συγγραφικό έργο και τις δράσεις της, συνέβαλε
στη διάδοση του φιλελληνικού κινήματος.
Ως οπισθόφυλλο των καρτών επελέγη αναπαράσταση σε
χαρακτικό της Σημαίας με τα σύμβολα της Φιλικής Εταιρείας
και αλληγορικές παραστάσεις, από τη Συλλογή του Εθνικού
Ιστορικού Μουσείου.
Μαντώ Α. Παπαϊωάννου
Αρχαιολόγος - Θεατρολόγος - Ζωγράφος

Μαντώ A. Παπαϊωάννου, Σύγχρονα χαρακτικά σε μονοτυπία,
εμπνευσμένα από φιλελληνικά τραπουλόχαρτα, 2021
Εμπροσθόφυλλο με τη μορφή της Ευανθίας Καΐρη και
οπισθόφυλλο με τη σημαία με τα σύμβολα της Φιλικής Εταιρείας
Manto A. Papaioannou, Engravings in monotype inspired
by philhellenic playing cards, 2021
Front side with the figure of Evanthia Kairi and rear side with
the flag bearing the symbols of the Filiki Eteria

of Evanthia Kairi exemplifying the women who actively engaged in the Struggle, but were not depicted as frequently
as men. She was the sister of Theophilos Kairis, a leading
figure of the Neo-Hellenic Enlightenment that set the basis
for the 1821 War of Independence in Andros. Kairi, through
her writings and activity, played a part in the dispersal of the
Philhellenic movement.
The theme selected for the reverse of the playing cards is
an engraving of the Flag of the Greek War of Independence
from the National Historical Museum Collection, bearing the
symbols of the Filiki Eteria and allegorical representations.
Manto A. Papaioannou
Archaeologist - Theatrologist - Painter

Μαντώ A. Παπαϊωάννου, Σύγχρονα
χαρακτικά σε μονοτυπία,
εμπνευσμένα από φιλελληνικά
τραπουλόχαρτα, 2021
Manto A. Papaioannou, Engravings
in monotype inspired by philhellenic
playing cards, 2021

Josef Theodor Hansen, DAPHNI
von Athen, ελαιογραφία, 1890

Josef Theodor Hansen, DAPHNI
von Athen, oil painting, 1890

Συλλογή Θανάση και Μαρίνας
Μαρτίνου

The Thanassis and Marina Martinos
Collection
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Η ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ

THE DAPHNI MONASTERY THROUGH
THE EYES OF TRAVELLERS

Η

T

Η Αττική, ως χώρος που φιλοξένησε σπουδαίες φιλοσοφικές σχολές και μορφές της αρχαιότητας, αποτελούσε βασικό
προορισμό των περιηγητών, οι οποίοι έσπευδαν να δουν και
να αποτυπώσουν τα μνημεία, από την Ακρόπολη και το ναό
του Ποσειδώνα στο Σούνιο, έως την Ελευσίνα (Λεψίνα) και
τα Μέγαρα. Η Μονή Δαφνίου, καθώς βρίσκεται επί της Ιεράς
Οδού, μίας από τις πιο πολυσύχναστες και κομβικές οδούς
που από την αρχαιότητα έως σήμερα συνδέει την Αθήνα με
την Ελευσίνα και την Πελοπόννησο, αποτέλεσε συχνά ενδιάμεση στάση και αντικείμενο ενδιαφέροντος των περιηγητών,
από τους οποίους αποκομίζουμε σημαντικά στοιχεία για την
κατάσταση διατήρησής της πριν και μετά την ελληνική επανάσταση.

Attica, the home of significant philosophical schools and
prominent figures in antiquity, was the main destination of
travellers who visited and depicted the monuments, from the
Acropolis and the temple of Poseidon at Sounion, to Eleusis
(Lepsina) and Megara. The Daphni Monastery, situated along
the Sacred Way, one of the busiest thoroughfares that connects Athens with Eleusis and the Peloponnese since antiquity, frequently functioned as an intermediate stop arousing
the interest of travellers who handed down to us significant
evidence for its preservation state before and after the Greek
War of Independence.

αγάπη για την ελληνική ιστορία και τον αρχαίο ελληνικό
πολιτισμό καλλιεργήθηκε σταδιακά στους Ευρωπαίους
μέσα από την Αναγέννηση και το Διαφωτισμό και ενισχύθηκε
από τις διηγήσεις και τις εικόνες σε χαρακτικά και γκραβούρες των περιηγητών, του 17ου και 18ου κυρίως αιώνα, οι οποίοι
απέδιδαν άλλοτε μια ρομαντική διάσταση των ερειπίων και
άλλοτε μια αποκαρδιωτική εικόνα εγκατάλειψης και φθοράς.

Το καθολικό της Mονής συνήθως αναφέρεται από τους περιηγητές ως η «αρχαιότερη εκκλησία της Αττικής». Και παρά το γεγονός ότι εντυπωσιάζονται από την αρχιτεκτονική και την ψηφιδωτή διακόσμηση, δεν μπορούν παρά να σταθούν στην εικόνα
εγκατάλειψης που παρουσίαζε το θαυμαστό άλλοτε μνημείο.
Οι περισσότεροι, ωστόσο, δεν παραλείπουν να εκθειάσουν το
«θελκτικό» περιβάλλον και τα πηγάδια της Μονής, ιδιαίτερα
αυτό μπροστά από την είσοδό της, με το «καλό, πόσιμο νερό»,
αγαθό πολύτιμο για τους κατοίκους και τους οδοιπόρους.

he Renaissance and the Enlightenment gradually
prompted a fascination among the Europeans for Greek
history and the ancient Greek culture that was further reinforced by the narratives as well as the engravings and gravures produced by travellers in the 17th and the 18th century
mainly, who sometimes depicted a rather romantic dimension of the ruins or rendered a disheartening image of abandonment and decline.

Travellers usually referred to the katholikon of the Daphni
Monastery as the “oldest church in Attica”, and although they
were impressed by the architecture and mosaic decoration,
they could not help but point to the dereliction of this once
remarkable monument. Nevertheless, most of them praised
the “attractive” surroundings and the wells of the Monastery,
particularly the one at the entrance that contained “good potable water”, a valuable asset for the inhabitants and wayfarers.
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Τον 17ο αιώνα, ο Jean Giraud (1674) και οι Jacob Spon και
George Wheler (1676) χαρακτηρίζουν το καθολικό της Μονής
Δαφνίου ως «μία από τις ωραιότερες εκκλησίες με τρούλο
στην Ελλάδα» και εντυπωσιάζονται από τα μεγάλα πηγάδια
εντός και εκτός Μονής που επικοινωνούν υπογείως μεταξύ
τους. Δεν παραλείπουν, όμως, να επισημάνουν τη δύσκολη
θέση που βρισκόταν το μοναστήρι, στο οποίο εγκαταβιούσαν
μόνο δύο μοναχοί, εξαιτίας των επιθέσεων των Τούρκων και
των πειρατών.

In the 17th century Jean Giraud (1674) as well as Jacob Spon
and George Wheler (1676) described the katholikon as “one
of the most beautiful domed churches in Greece”, amazed by
the large wells within and outside the Monastery precinct
that communicated with each other below ground. However, they also stressed the difficult position the establishment
was facing at the time, where only two monks had settled,
due to the attacks launched by the Ottomans and pirates.

Έναν αιώνα αργότερα, παρότι οι αρχιτέκτονες James Stuart
και Nicholas Revett (1751-1753) αναφέρουν το Καθολικό ως
«την πιο παλιά και καλοχτισμένη εκκλησία της Αττικής», η
Mονή παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης. Ο Richard Chandler
μάλιστα, το 1766, σημειώνει ότι το μοναστήρι έχει ερημωθεί
από τους πειρατές, ενώ συχνά το επισκέπτονται οι Τούρκοι
στο δρόμο τους προς τον Μοριά. Ο ίδιος δεν εντυπωσιάστηκε
από την «αρχαιότερη εκκλησία της Αττικής» παρά τους αρχαίους κίονες στον εξωνάρθηκα. Αντιθέτως, κάνει ιδιαίτερη
μνεία στο πηγάδι μπροστά από την είσοδο της Μονής.

One century later, although the architects James Stuart
and Nicholas Revett (1751-1753) referred to the katholikon
as “the most ancient and finely built church in Attica”, the
Monastery was neglected. In fact, Richard Chandler
stressed in 1766 that, because of the pirates, the Monastery
was dilapidated, while it was frequently visited by Ottomans
on their way to the Morea. However, it was not the “oldest
church in Attica” that caught his attention, but the ancient
columns of the exonarthex. On the contrary, he made a
special mention of the well in front of the Monastery’s
entrance.

Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Edward Clarke (1802) βρήκε τη
Mονή εγκαταλελειμμένη. Ωστόσο, εντυπωσιάστηκε σε τέτοιο
βαθμό από τα «αρχαία μάρμαρα», ώστε αφαίρεσε και έστειλε στην Αγγλία έναν από τους τέσσερις ιωνικούς κίονες που
στήριζαν τον εξωνάρθηκα του Καθολικού. Το έργο του Clarke
συνέχισε το ίδιο έτος ο κόμης Τhomas Βruce του Elgin που
απέσπασε και έστειλε στην Αγγλία δύο ακόμα κίονες. Έτσι,
όταν το 1806 επισκέφθηκε το μοναστήρι ο William Martin
Leake αναφέρει ότι το κτήριο έχει υποστεί βλάβες από την
επιχείρηση του Elgin και ότι την οροφή του στηρίζουν πλέον
ξύλινοι δοκοί.

In the early 19th century Edward Clarke (1802) found the
Monastery deserted. Yet, he was enthralled by the “ancient
marbles” to such an extent that he actually removed and dispatched to England one of the four Ionic columns supporting
the exonarthex of the katholikon. Clarke’s example was imitated by Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin, who also removed
and sent to England in the same year two more columns.
And so, when William Martin Leake visited the Monastery,
he reported that the building had been damaged by Elgin’s
intervention and that the roof was now supported by wooden beams.

Ο John Hobhouse, κατά την επίσκεψή του στην «αρχαιότερη
εκκλησία της Αττικής» το 1810, κάνει αναφορά στην παρουσία
Τούρκων στη Μονή. Περιγράφει εντυπωσιασμένος το τουλάχιστον 20 ποδών ύψους τείχος, με τους πύργους, το οποίο,

When John Hobhouse visited in 1810 “the most ancient
church in Attica” he referred to the presence of Ottomans
in the Monastery. He was impressed by the enclosure wall
that was at least 20 feet high reinforced with towers, which
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ωστόσο, σημειώνει ότι δεν στάθηκε αρκετό για να αποτρέψει
τις επισκέψεις των Τούρκων που ασκούνταν στη σκοποβολή
στα ψηφιδωτά, καταστρέφοντας τα μάτια του Παντοκράτορα.

nonetheless could not prevent the Ottomans from using the
site as a “baiting place” judging by the damaged eyes of the
Pantocrator mosaic.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες που περιγράφουν οι περιηγητές και φαίνεται ότι επικρατούν στην ύπαιθρο της Αττικής
στις αρχές του 19ου αιώνα, το μοναστήρι δεν εγκαταλείπεται
εντελώς. Από τις πηγές γνωρίζουμε ότι το 1764 ηγούμενος της Μονής ήταν ο Ανανίας, το 1788 ο Παρθένιος και το
1803 ο Αγάπιος. Από τις αναφορές του Hobhouse (1810) και
του Charles Cockerell (1813) μαθαίνουμε ότι τη μέριμνα της
εκκλησίας είχε πάντα κάποιος μοναχός ή περίοικος. Πάντως
μετά το 1815 και πιθανότατα κατά την έναρξη της επανάστασης ως ηγούμενος της Μονής αναφέρεται ο Αθηναίος Αγαθάγγελος Λαμπίρης, μετέπειτα εφημέριος του ναού της «Σώτειρας» Κοττάκη στην Πλάκα.

Despite the difficult circumstances recounted by travellers
that seemed to prevail in the Attic countryside in the early
19th century, the Monastery was not totally abandoned.
According to the sources, the Monastery’s hegumens were
Ananias in 1764, Parthenios in 1788 and Agapios in 1803.
Hobbhouse (1810) and Charles Cockerell (1813) inform us
that the establishment was unremittingly tended either
by a monk or a local inhabitant. However, after 1815 and
most likely at the outset of the Revolution, the Athenian
Agathangelos Lampiris, who later became parish priest
at the church of “Soteira” Kottakis in Plaka, served as the
Monastery’s hegumen.

Λίγο πριν από την έναρξη της επανάστασης, την Mονή επισκέφθηκαν οι Γάλλοι François Pouqueville (1815) και Peter
Edmund Laurent (1818), οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ψηφιδωτή διακόσμηση του καθολικού. Ο πρώτος επισημαίνει την καλή διατήρηση των ψηφιδωτών, ενώ ο
δεύτερος θεωρεί ότι «η διακόσμηση της οροφής με χρυσό
προκάλεσε την καταστροφή από τους πειρατές μίας από τις
εκλεκτότερες εκκλησίες στην Ελλάδα».

Shortly before the outbreak of the War, the Monastery was
visited by the French François Pouqueville (1815) and Peter
Edmund Laurent (1818), who were particularly interested in
the mosaic decoration of the katholikon. The former stressed
the good preservation state of the mosaics, while the latter
considered that “the decoration of the ceiling with gold
had triggered the destruction by pirates of one of the finest
churches in Greece”.

Οι πληροφορίες που έχουμε για την τύχη της Μονής κατά
τη διάρκεια του ελληνικού αγώνα είναι έμμεσες και προκύπτουν από επιστολές και σημειώσεις Ελλήνων οπλαρχηγών.
Από αυτές φαίνεται ότι λόγω της θέσης της, η Μονή συχνά
αποτέλεσε ενδιάμεσο σταθμό βάσης των ελληνικών στρατευμάτων, ταυτόχρονα, όμως, έγινε και στόχος του τουρκικού
στρατού και υπέστη σοβαρές ζημιές από τις επιθέσεις τους.

The available information on the Monastery during the Greek
War of Independence is indirect and comes from letters and
notes of Greek chieftains. It transpires that, due to its location,
the Monastery had frequently served as a stopping place of
Greek troops, but at the same time it was targeted by the Ottoman army inflicting heavy damage on the monument.

Το τέλος της επανάστασης και η ίδρυση του νέου Ελληνικού
Κράτους βρήκε τη Μονή Δαφνίου σχεδόν ερημωμένη.
Το 1827, ο William Gell εστιάζει μόνο στο πηγάδι μπροστά

The end of the War and the establishment of the Greek State
found the Monastery almost derelict. In 1827, William Gell
focused exclusively on the well at the entrance that provided
good drinking water. In 1838-1839, it was used once again
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από την είσοδο της Mονής με το καλό, πόσιμο νερό. Τα έτη
1838-1839 χρησιμοποιήθηκε εκ νέου ως στρατώνας, αυτή τη
φορά των Βαυαρικών στρατευμάτων. Η Mονή αποτυπώνεται
σχεδιαστικά το 1841 από τον Γερμανό χαρτογράφο Jean
Adolphe Sommer και το 1850 από τον Δανό αρχιτέκτονα
Laurits Albert Winstrup. Τόσο στα σχέδια όσο και στις
μετέπειτα φωτογραφίες του Δημήτρη Κωνσταντίνου το
1860, είναι πλέον εμφανής η κατάρρευση σημαντικών
τμημάτων του τειχισμένου περιβόλου της Μονής, καθώς και
βοηθητικών κτισμάτων στον περιβάλλοντα χώρο.

10

as a barracks, accommodating this time Bavarian forces.
In 1841 and 1850, measured drawings of the monument
were produced by the German cartographer Jean Adolphe
Sommer and the Danish architect Laurits Albert Winstrup
respectively. In the drawings as well as the photographs
taken in 1860 by Dimitrios Constantinou, the collapse of
large sections of the enclosure wall of the Monastery and
the ancillary spaces in the precinct is plainly visible.

THE DAPHNI MONASTERY THROUGH THE EYES OF TRAVELLERS
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Ατσαλογραφία,
1853, ALLGEM BAUZEITUNG
Συλλογή Γιάννη Γ. Ιγγλέση

Steel engraving, 1853,
printed in ALLGEM BAUZEITUNG
Giannis G. Igglesis Collection
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Η ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
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ασική πηγή πληροφοριών για την τύχη της Μονής Δαφνίου κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης αποτελούν κυρίως οι επιστολές και τα απομνημονεύματα των
οπλαρχηγών του αγώνα.

Κατά τη διάρκεια της επανάστασης, όταν ως ηγούμενος της
Μονής αναφέρεται ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος Λαμπίρης,
το μοναστήρι πολιορκήθηκε και καταλήφθηκε από τους
Τούρκους. Η παράδοση αναφέρει ότι η εισβολή έγινε μέσω
του πηγαδιού που βρίσκεται έξω από τον περίβολο και συνδέεται υπόγεια με τα τρία πηγάδια που υπάρχουν στο εσωτερικό του. Λέγεται, μάλιστα, ότι το μυστικό αυτό πέρασμα
αποκάλυψε στους Τούρκους ένας μοναχός, ο Παΐσιος. Οι
Τούρκοι άναψαν στο εσωτερικό του Καθολικού φωτιά, την
οποία διατήρησαν για τρεις ημέρες, πιστεύοντας ότι έτσι θα
λιώσει ο χρυσός των ψηφίδων. Όταν εν τέλει εγκατέλειψαν
τη Μονή, οι βλάβες που είχαν προκληθεί στο Καθολικό ήταν
πολύ μεγάλες. Στη φωτιά κάηκε και ο προδότης μοναχός. Το
καρβουνιασμένο σώμα του παρέμεινε άταφο προς υπόμνηση της προδοσίας μέχρι το 1854, όταν ένας συνταγματάρχης
της Αγγλογαλλικής κατοχής διέταξε την απομάκρυνση του
από την αυλή.
Η χρονική τοποθέτηση του επεισοδίου είναι εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της έλλειψης τεκμηριωμένων πληροφοριών.
Ο Δ. Καμπούρογλου τοποθετεί το επεισόδιο στις αρχές της
επανάστασης, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Ομέρ
Βρυώνη στην Αττική το καλοκαίρι του 1821, ενώ ο Ν. Βέης το
συσχετίζει με την εισβολή του Κιουταχή στην Αθήνα το 1826
και τις σημαντικές μάχες που έλαβαν χώρα στο Χαϊδάρι.

nformation on the Daphni Monastery during the Greek War
of Independence is primarily obtained from the letters and
memoirs of Greek fighters.
During the War, when the hieromonk Agathangelos Lampiris
was the Monastery’s hegumen, the establishment was besieged and captured by the Ottomans. Tradition has it that
the Turks invaded the complex through the well outside the
enclosure wall that is connected below ground to three other wells within the precinct. In fact, according to legend, it
was a monk named Paisios who revealed the secret passage
to the Turks. The invaders lit a fire in the interior of the katholikon which they kept burning for three days hoping that the
gold of the mosaics’ tesserae would melt. When they left the
Monastery eventually, the damage caused to the katholikon
was severe. The traitor monk died in the fire. His burnt corpse
remained unburied as a reminder of his treachery until 1854,
when a French colonel of the Franco-British occupation ordered its removal from the courtyard.
It is particularly difficult to establish the exact date of this
incident, due to lack of documentation. According to Dimitrios
Kampouroglou, the episode must have occurred at the beginning of the Revolution, during the campaign of Omer Vrioni against Attica in the summer of 1821, whereas Nikos Veis
associates the event with Kütahi’s invasion of Athens in 1826
and the major clashes that took place at Chaidari.
However, based on the letters and notes of Greek chieftains
who fought in Attica, it is certain that the Monastery and the
nearby area functioned as a base and intermediate station of
Greek forces due to its location along their main route to and
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Όπως συνάγεται, πάντως, από τις επιστολές και τις σημειώσεις των οπλαρχηγών που έδρασαν στα εδάφη της Αττικής,
είναι βέβαιο ότι κατά διαστήματα το μοναστήρι και η γύρω
από αυτό περιοχή αποτέλεσε ορμητήριο και ενδιάμεσο σταθμό βάσης των ελληνικών στρατευμάτων, λόγω της θέσης
του επί της κύριας οδού διέλευσής τους από και προς την
Πελοπόννησο και από τα στρατόπεδα των Μεγάρων και της
Ελευσίνας προς την Αθήνα και την Ακρόπολη, με την οποία
υπήρχε άμεση οπτική επαφή.
Ο Ιωάννης Γκούρας, οπλαρχηγός και φρούραρχος των Αθηνών, θεωρούσε ιδιαίτερα σημαντική τη Μονή Δαφνίου ως
βάση για την αντιμετώπιση των στρατευμάτων του Κιουταχή.
Ο ίδιος διέμενε κατά διαστήματα στο μοναστήρι, όπως συνάγεται από επιστολή του προς τη «Φιλόμουσον Εταιρεία», την
οποία υπογράφει από τη Μονή Δαφνίου ανάμεσα στα 1824
και 1826, περίοδο κατά την οποία διετέλεσε Έφορος της «Φιλομούσου Εταιρείας».
Η σημασία που απέδιδε ο Γκούρας στη Μονή Δαφνίου διαφαίνεται και στο ημερολόγιο που κρατούσε ο λόγιος Αθηναίος Νικόλαος Καρώρης κατά την πολιορκία της Ακρόπολης
από τον Κιουταχή. Ο Καρώρης, όντας και ο ίδιος πολιορκούμενος εντός των τειχών, κατέγραψε τα γεγονότα από 29 Ιουνίου 1826 μέχρι 12 Απριλίου 1827, οπότε αποχώρησε από την
Ακρόπολη. Ανάμεσα σε άλλα περιέγραψε και διάφορα επεισόδια με επίκεντρο την περιοχή γύρω από τη Μονή Δαφνίου,
όπως τις πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ του Κιουταχή και του
Βάσου Μαυροβουνιώτη στο τέλος του Ιουλίου 1826, όταν ο
Κιουταχής αποφάσισε να διαλύσει το στρατόπεδο της Ελευσίνας, λίγο πριν ενισχυθεί από τον Γεώργιο Καραϊσκάκη και
τον Κάρολο Φαβιέρο.
Ο Καρώρης αναφέρεται, επίσης, στο σχέδιο του Γκούρα να
μεταβούν μαζί με τον Κριεζώτη και τους άντρες του στην
Αθήνα, προκειμένου να κατασκοπεύσουν τους Τούρκους και
στη συνέχεια να επιστρέψουν στο Δαφνί, όπου θα στρατοπέ-

from the Peloponnese and also from the camps of Megara and Eleusis to Athens and the Acropolis that was readily
visible.
Yannis Gouras, warlord and commander of the Athens
garrison, considered the Daphni Monastery particularly
significant as it could become a military base for the fight
against Kütahi’s army. He personally spent time living in the
Monastery, as attested by his signed letter to the “Philomuse
Society” written at the monastic establishment between
1824 and 1826, a period in which he served as Ephor of the
“Philomuse Society”.
The importance which Gouras attached to the Daphni
Monastery becomes manifest also in the Diary kept by
the Athenian scholar Nikolaos Karoris when Kütahi laid
siege to the Acropolis. Karoris, being among the besieged,
documented the events from June 29 1826 to April 12 1827,
when he left the Acropolis. Among others, he described
various incidents that took place in the Daphni Monastery
area, such as the hostilities between Kütahi and Vassos
Mavrovouniotis at the end of July 1826, when Kütahi decided
to crush the camp at Eleusis shortly before it was reinforced
by Georgios Karaiskakis and Charles Fabvier.
Karoris also refers to Gouras’s plan to travel alongside
Nikolaos Kriezotis and his men to Athens in order to spy on the
Ottomans and then return to Daphni, where Mavrovouniotis
and his soldiers would encamp so as to decide jointly on
further action. The plan was not implemented eventually,
as the Monastery had been occupied by the Turks before
August 4 1826, when the commander-in-chief Georgios
Karaiskakis wrote a “letter” from the camp of Eleusis to
Nikolaos Chomatianos Logothetis in which he made known
that he had personally passed by the Daphni Monastery to
find out that the complex had been seized by the enemy.
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δευε ο Μαυροβουνιώτης με τους δικούς του άντρες και από
εκεί θα αποφάσιζαν μαζί τις περαιτέρω ενέργειές τους. Το
σχέδιο δεν πρόλαβε να τεθεί σε εφαρμογή, καθώς το μοναστήρι είχε καταληφθεί από τους Τούρκους πριν από τις 4 Αυγούστου 1826, όταν ο αρχιστράτηγος Γεώργιος Καραϊσκάκης
συνέταξε «γράμμα» από το στρατόπεδο της Ελευσίνας προς
τον Νικόλαον Λογοθέτην Χωματιανόν, στο οποίο αναφέρει
ότι πέρασε ο ίδιος από τη Μονή Δαφνίου και διαπίστωσε ότι
το μοναστήρι είχε πέσει στα χέρια των εχθρών.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια επιστολή που έστειλε ο
Βάσος Μαυροβουνιώτης στον Κιουταχή κατά τη διάρκεια
της πολιορκίας της Ακρόπολης, όπου φαίνεται πως η Μονή
Δαφνίου αποτέλεσε τόπο συνάντησης των αντιμαχόμενων.
Ο Μαυροβουνιώτης επαίρεται στην επιστολή ότι ξεγέλασε
τον Κιουταχή, καθώς, όπως γράφει, οι άντρες με τους οποίους περπάτησε και συνομίλησε ο Κιουταχής στο Μοναστήρι
Δαφνί ήταν δικοί του σύντροφοι (ο Θοδωρής, ο Κωνσταντής
Πέργαμλης και ο Παναγιώτης Μπαϊρακτάρης), σταλμένοι από
τον ίδιο για να τον ξεγελάσουν, ότι τάχα θα προδώσουν το
στρατόπεδο της Ελευσίνας.

Also of special interest is a letter sent by Vassos
Mavrovouniotis to Kütahi during the siege of the Acropolis,
in which the Monastery was apparently the meeting point of
the two adversaries. In the letter, Mavrovouniotis takes pride
in deceiving Kütahi as, according to him, the men with whom
Kütahi strolled and discussed at the Daphni Monastery were
actually his companions (Thodoris, Konstantis Pergamlis and
Panagiotis Bairaktaris) sent by himself to trick him by letting
him know that they supposedly intended to be disloyal to the
army at the Eleusis camp.
From the above, but also from travellers’ accounts, it seems
that the Daphni Monastery was a stronghold for both Greek
and Ottoman warlords before and during the Greek War
of Independence —a fact that had a serious impact on the
monument, as evidenced by the rather realistic gravures,
lithographs and photographs of travellers produced before
and after the liberation.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, αλλά και από τις διηγήσεις
των περιηγητών, η Μονή Δαφνίου τόσο πριν από την επανάσταση όσο και κατά τη διάρκειά της αποτέλεσε ορμητήριο
Ελλήνων και Τούρκων οπλαρχηγών, με συνέπειες για το μνημείο που αποτυπώνονται αρκετά ρεαλιστικά σε γκραβούρες,
λιθογραφίες και φωτογραφίες περιηγητών πριν και μετά την
απελευθέρωση.
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Dalbreider, Πανόραμα της Αθήνας,
λάδι σε καμβά
Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου
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Dalbreider, Panorama of Athens,
oil on canvas
The Thanassis and Marina Martinos Collection
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Peter Von Hess,
Έλληνες πολεμάνε
σε αρχαία ερείπια,
λάδι σε καμβά
(λεπτομέρεια), 1829
Συλλογή Θανάση και
Μαρίνας Μαρτίνου

Peter Von Hess,
Greeks fighting on
ancient ruins,
oil on canvas
(detail), 1829
The Thanassis and
Marina Martinos
Collection
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Σαν έμαθε ο τότε φρούραρχος της Αθήνας Γιάννης Γκούρας
ότι ο Κιουταχής κατευθύνεται προς την Αθήνα, ταμπουρώθηκε στην Ακρόπολη μαζί με 300 άνδρες και μερικά γυναικόπαιδα (3 Μαΐου 1826), ενώ ήδη περίπου 10.000 άμαχοι είχαν
φυγαδευτεί στη Σαλαμίνα και άλλα νησιά του Σαρωνικού.
Κατά την ενδεκάμηνη πολιορκία της Ακρόπολης, από τον
Ιούλιο του 1826 έως τον Μάιο του 1827, πραγματοποιήθηκαν
πολλές μικρές και μεγάλες μάχες τόσο στην περιφέρεια της
Αττικής όσο και γύρω από την Ακροπόλη, στην οποία εν τω
μεταξύ είχαν συγκεντρωθεί αρκετοί οπλαρχηγοί.

When Yannis Gouras, who was the city’s garrison commander
at the time, found out that Kütahi was on his way to Athens, he
barricaded himself in the Acropolis alongside 300 men and
a few women and children (May 3 1826), whereas around
10,000 civilians had escaped to Salamis and other islands
of the Saronic Gulf. During the eleventh-month siege of the
Acropolis, from July 1826 to May 1827, a series of battles of
varying significance took place across Attica and around the
Acropolis in which several fighters had gathered.

ετά την άλωση του Μεσολογγίου (12 Απριλίου 1826), ο
Μεχμέτ Ρεσίτ-πασάς ή Κιουταχής ξεκίνησε για την Αθήνα, με 10.000 ιππείς και πεζούς και 26 κανόνια. Προς ενίσχυση
της εκστρατείας των Τούρκων κατά της Αθήνας, πριν από την
άφιξη του Κιουταχή, εισέβαλε στην Αττική ο Ομέρ-πασάς της
Καρύστου, με 1000 άνδρες.

Καθώς ο Γκούρας ήταν έγκλειστος στην Ακρόπολη, η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος όρισε αρχιστράτηγο της Στερεάς
Ελλάδας τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, τον «ικανότερο και καταλληλότερο να διοικήσει τα στρατεύματα» και του έδωσε εντολή να ενισχύσει το στρατόπεδο της Ελευσίνας, που τελούσε
υπό τις διαταγές του Βάσου Μαυροβουνιώτη και του Νικόλαου Κριεζώτη. Ο Καραϊσκάκης έφτασε στο στρατόπεδο με λίγους αρχικά άντρες στις 28 Ιουλίου. Παράλληλα, το στρατόπεδο της Ελευσίνας κλήθηκε να ενισχύσει και ο Γάλλος στρατηγός Κάρολος Φαβιέρος, ο οποίος ξεκίνησε από τα Μέθανα
με 1000 δικούς του άνδρες και 70 ιππείς (χωρίς άλογα). Εν τω
μεταξύ, μέχρι να φτάσουν οι ενισχύσεις, οι Μαυροβουνιώτης
και Κριεζώτης έδιναν μικρές μάχες με τα στρατεύματα του
Ομέρ για αντιπερισπασμό. Στις αρχές Αυγούστου, ο φιλελληνικός τακτικός στρατός έφτασε στην Ελευσίνα, όπου πλέον

n the aftermath of the fall of Missolonghi (April 12 1826),
Reşid Mehmed Pasha, also known as Kütahi, marched
against Athens with an army of cavalry and infantry units
amounting to 10,000 men equipped with 26 cannons. Prior
to Kütahi’s arrival, Omer Pasha of Karystos invaded Attica
with 1,000 men in order to reinforce the Ottomans’ attack
against Athens.

As Gouras was confined in the Acropolis, the Provisional
Administration of Greece appointed Georgios Karaiskakis
commander-in-chief of Sterea Ellada, being “the most
proficient and suitable man to be in charge of the army” and
ordered him to reinforce the Eleusis camp that was under the
command of Vassos Mavrovouniotis and Nikolaos Kriezotis.
On July 28 Karaiskakis arrived at the camp with a few
men initially. Simultaneously, the French general Charles
Fabvier, who had also been ordered to support the Eleusis
camp, set out from Methana with 1,000 infantrymen and 70
cavalrymen (without horses). In the meantime, until the arrival
of reinforcements, Mavrovouniotis and Kriezotis fought
minor battles against Omer’s forces in order to distract his
army. In early August, the philhellenic regular corps arrived
in Eleusis, where around 2,000 Greek soldiers had been
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είχαν συγκεντρωθεί γύρω στους 2.000 Έλληνες στρατιώτες,
σώματα ατάκτων Θρακομακεδόνων, Θεσσαλών, Επτανησίων,
υπό τη γενική αρχηγία του Καραϊσκάκη.
Η κατάσταση για τους πολιορκημένους ήταν πολύ δύσκολη.
Ο Κιουταχής κανονιοβολούσε ασταμάτητα την Ακρόπολη,
οπότε οι Έλληνες έπρεπε να δράσουν άμεσα.
Το βράδυ της 5 Αυγούστου τα ελληνικά στρατεύματα, υπό
τον Φαβιέρο και τον Καραϊσκάκη, μετακινήθηκαν στο Χαϊδάρι
και ταμπουρώθηκαν σε διάφορες θέσεις στην περιοχή γύρω
από το σημερινό «Παλατάκι».
ης

Την 6 Αυγούστου φάνηκαν από τον Ελαιώνα οι Τούρκοι,
6.000 πεζοί και 2000 ιππείς, μαζί με 4 ελαφριά κανόνια. Οι
πρώτες μάχες του σώματος των φιλελλήνων και των ατάκτων ήταν νικηφόρες. Επιτυχία που ενθάρρυνε τους τακτικούς να κυνηγήσουν τους Τούρκους προς την πόλη των
Αθηνών. Ο Καραϊσκάκης, όμως, που γνώριζε ότι οι Τούρκοι θα
μπορούσαν να αντιπαραταχθούν στον Ελαιώνα, συγκράτησε
τον Φαβιέρο και τους άντρες του και πρότεινε να επιστρέψουν στην Ελευσίνα.
η

Εν τω μεταξύ, έφθασαν στο Χαϊδάρι δύο Αθηναίοι, μεταφέροντας την πληροφορία ότι οι Τούρκοι ετοιμάζονται να λύσουν
την πολιορκία και να αποχωρήσουν από την Αθήνα, οπότε
πλέον ο ελληνικός στρατός αποφάσισε να παραμείνει στο
Χαϊδάρι για να κυνηγήσει τους Τούρκους. Οι Τούρκοι, όμως,
ενισχυμένοι από τον Ομέρ Πασά με 3000 πεζούς και ιππείς,
αποφάσισαν να επιτεθούν εκ νέου στις 8 Αυγούστου.
Η μάχη ήταν σφοδρή. Ο φιλελληνικός τακτικός στρατός, παραταγμένος μπροστά από όλες τις ελληνικές θέσεις, προέβαλε σθεναρή αντίσταση ενάντια στους υπεράριθμους
εχθρούς. Στην άνιση αυτή μάχη το τακτικό τάγμα αναχαιτίστηκε από τους Τούρκους, με πολλές απώλειες και σώθηκε
με την επέμβαση του Καραϊσκάκη και του Κριεζώτη. Οι Τούρκοι κατέλαβαν τη θέση των τακτικών και στράφηκαν ενα-

gathered consisting of irregular troops from Macedonia and
Thrace, Thessaly and the Ionian Islands, led by Karaiskakis.
The besieged experienced tremendous difficulties. The
Acropolis withstood Kütahi’s unremitting bombardment,
therefore the Greeks had to take immediate action.
On the night of August 5, the Greek troops under the command
of Fabvier and Karaiskakis moved to Chaidari and barricaded
themselves in various sites in the area surrounding presentday “Palataki”.
On August 6 appeared 6,000 Ottoman foot soldiers and
2,000 cavalrymen armed with 4 light cannons. The philhellenic corps and the irregulars were victorious in the first combats. Their success encouraged the official army to chase the
Turks towards Athens. However, Karaiskakis, knowing that
the enemy could confront them at Elaionas, restrained Fabvier and his men and proposed that they return to Eleusis.
Meanwhile, two Athenians arrived at Chaidari informing the
Greeks that the Ottomans were just about to terminate the
siege and withdraw from Athens; hence, the Greek army
decided to stay at Chaidari in order to drive the Turkish
forces away. Nevertheless, the Turks, reinforced with 3,000
infantry and cavalry by Omer Pasha, decided to attack anew
on August 8.
The battle was ferocious. The outnumbered philhellenic
regular forces were arrayed in front of the Greek positions
and vigorously resisted the enemy. In this unequal battle, the
regular corps was thwarted by the Turks who inflicted heavy
casualties, but was rescued by Karaiskakis and Kriezotis. The
Ottomans occupied the official army’s positions and turned
against those held by the Greek irregulars. The battle was
fierce and lasted from the morning to 14:00 p.m. In the end,
the defeated Greek army was forced into hasty retreat to
Eleusis.
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ντίον των θέσεων του ελληνικού άτακτου στρατού. Η μάχη
ήταν λυσσαλέα και κράτησε από το πρωί μέχρι τις 2.00 το
μεσημέρι. Τελικά, ο ηττημένος ελληνικός στρατός αποχώρησε άτακτα για την Ελευσίνα.
Η αποτυχία στο Χαϊδάρι είχε σημαντικό αντίκτυπο στο ηθικό
των πολιορκούμενων της Ακρόπολης, οι οποίοι είχαν έλλειψη σε πυρομαχικά και μετρούσαν πλέον απώλειες σε άνδρες.
Με παρέμβαση του Φαβιέρου, ο οποίος στις 30 Νοεμβρίου
κατάφερε να διασπάσει τον κλοιό των Τούρκων και να φέρει
πολεμοφόδια στους πολιορκημένους, οι έγκλειστοι κατάφεραν να παρατείνουν την πολιορκία μέχρι τις 24 Μαΐου 1827,
οπότε το φρούριο της Ακρόπολης παραδόθηκε στους Τούρκους. Μαζί τους παρέμεινε μέχρι το τέλος της πολιορκίας και
ο Φαβιέρος με τους 530 άνδρες του.

13

The defeat at Chaidari had a significant impact on the
morale of those under siege on the Acropolis, who lacked
ammunition and suffered serious casualties. As a result of
Fabvier’s intervention on November 30, who succeeded in
breaking through the Ottoman siege line and supplied arms,
the besieged men prolonged the blockade to May 24 1827,
when the Acropolis fortress was surrendered eventually to
the Turks. Fabvier and his 530 men stayed with them until
the end of the siege.

39

16

17

15

14

41

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΘΑΝΆΣΗ ΚΑΙ
ΜΑΡΊΝΑΣ ΜΑΡΤΊΝΟΥ

ON THE THANASSIS AND MARINA
MARTINOS COLLECTION

Η

Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου, δημιούργημα 40ετούς συλλεκτικής δραστηριότητας του ζεύγους,
έλκει τις απαρχές της στην προσωπική εμπειρία του συλλέκτη, στο Αρχαιοπωλείο του πατέρα του Ιωάννη Μαρτίνου. Το
έμφυτο συλλεκτικό ένστικτο και η βαθιά ριζωμένη αγάπη
για την Ελλάδα και την Ιστορία, οδηγούν στη διαμόρφωση
του πυρήνα της Συλλογής, την Ελληνική Επανάσταση και τα
συνδεόμενα με αυτήν ιστορικά και στρατιωτικά γεγονότα. Η διορατική ματιά των συλλεκτών και η προσπάθεια σφαιρικής
τεκμηρίωσης του κεντρικού θεματικού άξονα της συλλογής,
οδηγούν στην απόκτηση μοναδικών έργων τέχνης και ιστορικών κειμηλίων Ευρωπαίων και Ελλήνων καλλιτεχνών. Επιλεγμένο μέρος αυτών παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο
κοινό, με την ευκαιρία του εορτασμού για τα 200 χρόνια από
την Ελληνική Επανάσταση.

T

Η έκθεση στην ιστορική Μονή Δαφνίου, η πρώτη που πραγματοποιείται στο χώρο, παρέχει τη μοναδική ευκαιρία γνωριμίας του κοινού τόσο με το εμβληματικό Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως χώρο έκθεσης, όσο και με
τη Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου, η οποία εκπληρώνει το σκοπό της, προσφέροντας νέο υλικό μελέτης και
κατανόησης της Ελληνικής Επανάστασης και ιδιαίτερα του
φιλελληνικού κινήματος.

The exhibition at the historically significant Monastery of
Daphni —the first to take place in its premises— offers to
the general public a unique opportunity to familiarize themselves, on the one hand, with the emblematic Monument and
UNESCO World Heritage Site functioning as exhibition space
and, on the other, with the Thanassis and Marina Martinos
Collection that fulfils its purpose making available new material for the study and understanding of the Greek War of
Independence and particularly Philhellenism.

he Thanassis and Marina Martinos Collection, the fruit
of the 40-year-long collecting activity of the couple, has
its origins in the collector’s personal experience in the antique shop established by his father Ioannis Martinos. The
inborn collecting instinct and the deeply ingrained love for
Greece and History led to the formation of the Collection’s
nucleus centred around the Greek War of Independence
and associated historical and military events. The perceptive
gaze of the collectors and the effort to document comprehensively the main thematic axis of the Collection gave rise
to the acquisition of unique works of art and historical relics
created by European and Greek artists. Occasioned by the
celebration of the bicentennial anniversary of the Greek War
of Independence, part of the Collection is presented to the
public for the first time.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ / RESUME

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ

YANNIS G. INGLESSIS

Ο Γιάννης Γεωργ. Ιγγλέσης είναι από το Χαϊδάρι, Αρχιτέκτων
Μηχανικός Ε.Μ.Π. και συλλέκτης – ερευνητής Ιστορικών
Ντοκουμέντων Χαϊδαρίου & Δυτικής Αθήνας. Διαθέτει μοναδικό για το Χαϊδάρι και την Δυτική Αθήνα αρχείο που καλύπτει
ένα ευρύτατο χρονικό φάσμα από την αρχαιότητα έως και τη
σύγχρονη εποχή και περιλαμβάνει χάρτες, γκραβούρες, παλαιά βιβλία, καρτ ποστάλ, παλαιές φωτογραφίες, περιοδικά,
εφημερίδες και διάφορα άλλα ντοκουμέντα.

Yannis G. Inglessis was born in Chaidari. He is an architect-engineer graduated from NTUA, and collector – researcher of
historical documents for Chaidari & West Attica. He possesses a unique archive on Chaidari and West Attica, covering a
wide timespan from antiquity to modern times, that includes
maps, gravures, antique books, postcards, old photographs,
magazines, newspapers and other documents.

Έχει γνωστοποιήσει το αρχειακό του υλικό στο κοινό πραγματοποιώντας κατά καιρούς εκθέσεις, ξεναγήσεις, διαλέξεις
και παρουσιάσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Χαϊδαρίου, σε σχολεία, Συλλόγους φορέων, κ.λπ.
Διετέλεσε επί 20ετία Δημοτικός Σύμβουλος (1982-1998
& 2006-2010) και Αντιδήμαρχος (1993-1998) του Δήμου
Χαϊδαρίου. Από το 2013 δημιούργησε και διαχειρίζεται αποκλειστικά στο διαδίκτυο (facebook) την ομάδα «ΧΑΪΔΑΡΙ – Η
ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΚΡΥΜΜΕΝΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ», στην οποία δημοσιοποιεί μέρος του ψηφιοποιημένου αρχειακού υλικού της
συλλογής του, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της ιστορικής
ταυτότητας της πόλης του Χαϊδαρίου.

Through exhibitions, guided tours, lectures and presentations delivered at the Municipality of Chaidari Cultural Centre,
schools, Associations, etc., the public has become acquainted
with his archival material.
For 20 years he served as Town Councillor (1982-1998 &
2006-2010) and Deputy Mayor (1993-1998) of the Municipality of Chaidari. In 2013 he created the Facebook Group
“Chaidari – the City of Hidden Treasures”, where he uploads
material from the digitized archive of his collection, thereby
promoting the historical identity of Chaidari.

e-mail: gianigglesis@gmail.com
Facebook Group URL: https://www.facebook.com/groups/176942705772508/

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ / RESUME

ΜΑΝΤΏ Α. ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ

MANTO Α. PAPAIOANNOU

Η Μαντώ Αριστοτέλους Παπαϊωάννου γεννήθηκε στο Δίστομο, ζει στην Αθήνα και εργάζεται ως αρχαιολόγος στο ΥΠΠΟΑ.

Manto A. Papaioannou was born in Distomo and currently
lives in Athens, working as an archaeologist at the Hellenic
Ministry of Culture and Sports.

Είναι πτυχιούχος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Θεατρολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Το 2008 αποφοίτησε με Άριστα από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με δασκάλους τον Δημήτρη Μυταρά (ζωγραφική) και τον Γιάννη Βαλαβανίδη (ζωγραφική και
ψηφιδωτό). Το 2015 διδάχτηκε Χαρακτική από την Εύα Μελά
και την Εύη Αθανασίου στο Ανοιχτό Εργαστήριο Χαρακτικής
Δήμου Νίκαιας-Ρέντη/Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών
Ελλάδος. Το 2018 συμμετείχε στο 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο
Χαρακτικής του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.
Από το 2008 έως σήμερα έχει πραγματοποιήσει εικαστικές
παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και ατομικές εκθέσεις: Αθήνα (Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών)
«Εσωτερικό βλέμμα», Πρέβεζα, (Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης) «Αναμνήσεις διαδρομών», Πύλη D’ Aboise (Μεσαιωνική πόλη Ρόδου) «Destinations». Έργα της (ψηφιδωτά,
χαρακτικά και ζωγραφικά) έχουν παρουσιαστεί σε περισσότερες από 30 ομαδικές εκθέσεις. Δημιουργίες της ανήκουν σε
ιδιωτικές Συλλογές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
και της International Association of Art.

She holds degrees in Archaeology from the University of Ioannina, and Theatre Studies from the Kapodistrian University of Athens.
In 2008 she graduated with distinction from the Athens School of Fine Arts, where she studied under Dimitris
Mytaras (painting) and Yannis Valavanidis (painting and mosaic). In 2015 she was instructed in the art of engraving by
Eva Mela and Evi Athanasiou at the Open Engraving Studio
of the Municipality of Nikaia–Rentis/Chamber of Fine Arts of
Greece. In 2018 she participated in the 1st Panhellenic Symposium on Engraving organized by the Chamber of Fine Arts
of Greece.
From 2008 to this day, she has delivered visual art interventions in archaeological sites and had solo exhibitions: Athens (Byzantine & Christian Museum of Athens) “Esoteriko
Vlemma” [“Inner Gaze”], Preveza (Archaeological Museum
of Nikopolis) “Anamneseis Diadromon” [“Recollections of
Routes”], D’ Aboise Gate (Medieval city of Rhodes) “Destinations”. Her works (mosaics, engravings and paintings) have
been presented in more than 30 group exhibitions. Works
by her belong to private collections in Greece and abroad.
She is member of the Chamber of Fine Arts of Greece and
the International Association of Art.

e-mail: papaioannoumanto1@gmail.com
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ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ / PHOTO CAPTIONS
01 | Κουτί καπνού από ταρταρούγα, αναμνηστικό της Ναυμαχίας του
Ναυαρίνου, 19ος αι., Συλλογή Θανάση & Μαρίνας Μαρτίνου

01 | Round snuffbox made of tortoiseshell, commemorating the Battle
of Navarino, 19th c., The Thanassis & Marina Martinos Collection

02 | Βραχιόλι με φιλελληνικές παραστάσεις, εμπνευσμένες
από το έργο του Baron Von Stackelberg, 1830-1840,
Συλλογή Θανάση & Μαρίνας Μαρτίνου

02 | Bracelet with philhellenic representations, inspired by the work of
Baron von Stackelberg, 1830-1840, The Thanassis & Marina Martinos
Collection

03 | Επιτραπέζιο ρολόι, Η Έξοδος της Πάργας, 19ος αι.
Συλλογή Θανάση & Μαρίνας Μαρτίνου

03 | Table clock, The Flight from Parga, 19th c.
The Thanassis & Marina Martinos Collection

04 | Κουτί καπνού από ταρταρούγα. Ελληνίδα, 1851.
Συλλογή Θανάση & Μαρίνας Μαρτίνου

04 | Round snuffbox made of tortoiseshell, Greek woman, 1851.
The Thanassis & Marina Martinos Collection

05 | Πορσελάνινο πιάτο: Ο Λόρδος Βύρων επικεφαλής ελληνικού
στρατιωτικού αποσπάσματος, Γαλλία, 19ος αι.
Συλλογή Θανάση & Μαρίνας Μαρτίνου

05 | Porcelain plate: Lord Byron head of a Greek military detachment
France, 19th c., The Thanassis & Marina Martinos Collection

06 | Καθρέφτης σε μορφή τρίπτυχου. Έλληνας πολεμιστής, 19ος αι.
Συλλογή Θανάση & Μαρίνας Μαρτίνου
07 | Δερμάτινο πορτοφόλι. Ναυμαχία του Ναυαρίνου - Μάχη, 1842
Συλλογή Θανάση & Μαρίνας Μαρτίνου
08 | Ασημένιο κουτί, αναμνηστικό της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου,
δώρο στο Ναύαρχο Sir Edward Codrington από τον Yποναύαρχο
Sir William Johnstone Hope, 1827-1831, Συλλογή Θανάση & Μαρίνας
Μαρτίνου
09 | Μετάλλια με τις μορφές του Ευγένιου Ντελακρουά,
του Λόρδου Βύρωνα και του Λαμαρτίνου, Συλλογή Θανάση & Μαρίνας
Μαρτίνου

06 | Folding triptych mirror. Greek fighter, 19th c.
The Thanassis & Marina Martinos Collection
07 | Leather wallet. The Naval Battle of Navarino, Combat, 1842
The Thanassis & Marina Martinos Collection
08 | Round silver box, commemorating the Naval Battle of Navarino,
offered to Admiral Sir Edward Codrington by Rear Admiral Sir William
Johnstone Hope, 1827-1831, The Thanassis & Marina Martinos Collection
09 | Medals portraying Eugène Delacroix, Lord Byron and Alphonse
de Lamartine, The Thanassis & Marina Martinos Collection
10 | Steel engraving, 1853, printed in ALLGEM BAUZEITUNG
Giannis G. Igglesis Collection

10 | Ατσαλογραφία, 1853, ALLGEM BAUZEITUNG, Συλλογή Γιάννη Γ. Ιγγλέση

11 | Eugène Deshayes, Chromolithograph, 1842.
Giannis G. Igglesis Collection

11 | Eugène Deshayes, Χρωμολιθογραφία, 1842. Συλλογή Γιάννη Γ. Ιγγλέση

12 | Portrait of Vassos Mavrovouniotis. National Historical Museum

12 | Προσωπογραφία του Βάσου Μαυροβουνιώτη, Εθνικό Ιστορικό
Μουσείο

13 | Lithography of D. Sargent & S. Green, The area around Palataki, 1850
Giannis G. Igglesis Collection

13 | Λιθογραφία των D. Sargent & S. Green, Η περιοχή γύρω από
το Παλατάκι, 1850, Συλλογή Γιάννη Γ. Ιγγλέση

14 | Gilt bronze case of mechanic billiard, portraying a Greek man,
surrounded by engraved motifs that depict pistols, fans, fabrics
and swords (detail), Paris, 19th c., The Thanassis & Marina Martinos
Collection

14 | Επιχρυσωμένη μπρούτζινη θήκη μηχανικού μπιλιάρδου,
με τη μορφή Έλληνα, πλαισιωμένη από εγχάρακτα μοτίβα που
αναπαριστούν πιστόλια, βεντάλιες, υφάσματα, σπαθιά (λεπτομέρεια)
Παρίσι, 19ος αι., Συλλογή Θανάση & Μαρίνας Μαρτίνου
15 | Πορσελάνινο φλυτζάνι ροφήματος και πιατάκι με σκηνή Ελλήνων
που συνομιλούν, Γαλλία 19ος αι., Συλλογή Θανάση & Μαρίνας Μαρτίνου
16 | Επιτραπέζιο ρολόι, Ο Νικολάκης Μητρόπουλος σηκώνει τη σημαία
της Επαναστάσεως, 19ος αι., Συλλογή Θανάση & Μαρίνας Μαρτίνου
17 | Δερμάτινη γυναικεία θήκη καλλωπισμού με απεικόνιση Ελληνίδας σε
επίθετο πορσελάνινο μετάλλιο. Στο εσωτερικό, χειρόγραφη υπογραφή
της ιδιοκτήτριας, 19ος αι., Συλλογή Θανάση & Μαρίνας Μαρτίνου

15 | Porcelain cup and saucer decorated with a scene of conversation
between two Greek men, France, 19th. c.
The Thanassis & Marina Martinos Collection
16 | Table clock, Nikolakis Mitropoulos raises the banner of the
Revolution, 19th. c., The Thanassis & Marina Martinos Collection
17 | Leather vanity case inlaid with a porcelain medallion decorated with
imaginary representation of a Greek woman. The handwritten signature
of the owner is found inside the case, 19th c.
The Thanassis & Marina Martinos Collection

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / EXHIBITION CONTRIBUTORS
Διοργάνωση / Organization
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης /
Department of Conservation of Antiquities & Works of Art

ΑΙΓΕΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
& ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ

Ελισάβετ Αναματερού, Προϊσταμένη ΤΣΑΕΤ /
Elizabeth Anamaterou, Head of the Department

EPHORATE OF ANTIQUITIES OF WEST ATTICA
AEGEAS NON-PROFIT CIVIL COMPANY

Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων & Μελετών /
Department of Archaeological Works & Studies

Γενική Επιμέλεια / General Curation

Ανεστέη Παρίση, Προϊσταμένη ΤΑΕΜ
Anestei Parisi, Head of the Department

Χριστίνα Μερκούρη, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια ΕΦ.Α.Δ.Α.
Christina Merkouri, Archaeologist, Director of the Ephorate
of Antiquities of West Attica

Αθανάσιος Ασημομύτης, Αρχαιοφύλακας Μ. Δαφνίου
Athanasios Asimomytis, Monastery of Daphni Security Officer

Έρευνα – Τεκμηρίωση – Κείμενα /
Research – Documentation – Texts
Δρ. Καλλιόπη Φλώρου, Αρχαιολόγος,
Προϊσταμένη Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Αρχαιοτήτων και Μουσείων, ΕΦ.Α.Δ.Α.
Dr Kalliopi Florou, archaeologist,
Head of the Department of Byzantine & post-Byzantine
Antiquities & Museums / Ephorate of Antiquities
of West Attica
Συντελεστές / Contributors
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /
EPHORATE OF ANTIQUITIES OF WEST ATTICA
Τμήμα Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων & Μουσείων
/ Department of Byzantine & post-Byzantine Antiquities &
Museums
Δρ. Καλλιόπη Φλώρου, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη ΤΒΜΑΜ /
Dr Kalliopi Florou, Archaeologist, Head of the Department
Ελευθερία Ζαγκουδάκη, Αρχαιολόγος /
Eleftheria Zagkoudaki, Archaeologist
Δρ. Άγγελος Κυριάκος, Αρχαιολόγος / Dr Angelos Kyriakos,
Archaeologist
Εντιρλιάν Μπισμπίκης, Εργατοτεχνίτης
Edirlian Bisbikis, Workman

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ / AEGEAS ΑΜΚΕ
Μαρία Μερσυνιά, Επιμελήτρια Συλλογής Θανάση και Μαρίνας
Μαρτίνου / Υπεύθυνη Πολιτιστικών Δράσεων
Maria Mersynia, Curator of the Thanassis and Marina Martinos
Collection / Cultural Events Coordinator
Γιώργος Μουστάκης, Συντηρητής Συλλογής Θανάση και Μαρίνας
Μαρτίνου
Giorgos Moustakis, Conservator of the Thanassis and Marina
Martinos Collection
Μουσική επένδυση / Background music selection
Νικόλας Καραγκιαούρης, Βαρύτονος / Nikolas Karagiaouris,
Baritone
Μεταφράσεις / Translations
Δημήτριος Δούμας / Dimitrios Doumas
Φωτογραφίες / Photographs
Λεωνίδας Κουργιαντάκης / Leonidas Kourgiantakis
Γραφιστικός σχεδιασμός / Graphic design
Γιώργος Λ. Τσίτρας / Giorgos L. Tsitras
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / EXHIBITION CONTRIBUTORS
Σχεδιασμός & παραγωγή εφαρμογών οπτικής επικοινωνίας /
Visual communication design & production
ΩMEGA TECHNOLOGY Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. /
TH. ALEXANDRIDIS & Cο. L.P.
Καλλιτεχνική επιμέλεια φυλλαδίου- παραγωγή /
Exhibition brochure design - production
ΦΩΤΟΛΙΟ Α.Ε. / FOTOLIO S.A.
Φωτισμοί / Exhibition Lighting
LIGHTING WORKS
Ν. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. /
N. STAMATOPOULOS & Cο. L.P.
Συστήματα Ανάρτησης / Installation systems
PRINTALL Γραφικές Τέχνες ∙ Διαφήμιση ∙ Εκθέσεις ∙ Διαδικτυακές
Εφαρμογές / Graphic design – Advertising – Exhibitions – Digital
applications
Kατασκευή plexiglass εκθεμάτων / Plexiglass mounts
PLOTTER LINE Ψηφιακές εκτυπώσεις - Επιγραφές / Digital
printing - offset
Σιδηροκατασκευές ασφαλείας / Security ironworks
NEOSTAL ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / NEOSTAL IRONWORKS
Εκτυπώσεις / Printing
Α & Μ ΔΡΙΛΛΙΑ Ο.Ε., Διαφημίσεις /
A. & M. DRILLIA G.P., Advertising
Μεταφορές / Transportation company
Fine Arts Division • ORPHEE BEINOGLOU • INTERNATIONAL
FORWARDERS S.A.

Κέντημα, Μάχη Έλληνα με Τούρκο,
από έργο του Γάλλου ζωγράφου Horace Vernet
19ος αι.
Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου

Εmbroidery, Battle between a Greek and a Turk,
by a painting of the French painter Horace Vernet
19th c.
The Thanassis and Marina Martinos Collection

MINISTRY OF CULTURE & SPORTS / ΕPHORATE OF ANTIQUITIES OF WEST ATTICA

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

AEGEAS NON PROFIT CIVIL COMPANY

ΑΙΓΕΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ
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