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Αναφιώτικα

Nelly’s, Η θέση «Καλάμια» και ο Άγιος Συμεών στα Αναφιώτικα, 1925-1929, ©
Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
ο

Από την αρχαιότητα έως το 19 αιώνα
Ο χώρος γύρω από την Ακρόπολη υπήρξε για αιώνες
απαγορευμένος χώρος εγκατάστασης και σύμφωνα με
μια παράδοση προστατευόταν από παλιό χρησμό του
Μαντείου των Δελφών. Θεωρείται από τους
αρχαιότερους χώρους αυθαίρετης δόμησης καθώς κατά
ο
τον 5 π.Χ. αιώνα τα παλαιότερα και φτωχότερα κτήρια
βρίσκονταν κοντά στην Ακρόπολη, ενώ σε
μεταγενέστερες φάσεις της αρχαίας ιστορίας της, η
περιοχή κατοικήθηκε από πληθυσμούς γειτονικών
δήμων κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, και από
εργάτες, στους οποίους προστέθηκαν μαύροι δούλοι
από την Αιθιοπία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.
ος

Η οικοδόμηση (19 αιώνας)
Η ανέγερση του οικισμού ξεκίνησε στα μέσα περίπου
του 19ου αιώνα, κυρίως από Αναφιώτες, αλλά και
άλλους Κυκλαδίτες μάστορες, οι οποίοι μετανάστευσαν
στην Αθήνα σε αναζήτηση καλύτερης τύχης και
εργάστηκαν
στην
ανοικοδόμηση
της
νέας
πρωτεύουσας. Αρχικά εγκαθίστανται σε μια από τις
πρώτες επεκτάσεις της πόλης, το «Προάστιο»
(σημερινά Εξάρχεια-Νεάπολη), όμως το συνεχώς
αυξανόμενο κόστος των ενοικίων τους ωθεί να
αναζητήσουν άλλη περιοχή διαμονής. Ο χώρος γύρω
από την Ακρόπολη παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με
το βραχώδες τοπίο των νησιών καταγωγής τους, πρέπει
επομένως να τους φάνηκε πολύ οικείος.
Ως πρώτοι οικιστές βρέθηκαν στην Αθήνα κατόπιν
πρόσκλησης
του
βασιλιά,
εκτιμώντας
την
επαγγελματική τους δεξιοτεχνία. Ως πρωτοπόροι
αναφέρονται ο Λουδάρος – εργολάβος του Όθωνα - και
η αδελφή του, ο Χάλαρης – πρωτεργάτης του Όθωνα -,
ένας ξυλουργός, ο Γ. Δαμίγος, και ένας κτίστης, ο Μ.
Σιγάλας, όλοι με καταγωγή από την Ανάφη, ενώ
σύντομα θα ακολουθήσουν κι άλλοι συντοπίτες με
σχετικές ειδικότητες. Χτίζουν τα μικρά σπίτια τους γύρω

από δύο μισοερειπωμένα εκκλησάκια του 17 αιώνα
που υπήρχαν στην περιοχή, τον Άγιο Γεώργιο του
Βράχου και τον Άγιο Συμεών, τα οποία στη συνέχεια
αναστηλώνουν. Οικοδομούν τα σπίτια τους λαθραία, με
προφορική εντολή του Όθωνα, αλλά και με την ανοχή
προφανώς των αρχών, κυρίως κατά την περίοδο της
έξωσης του Όθωνα και της μεσοβασιλείας. Επομένως
από την αρχή δημιουργείται και επεκτείνεται ένας
οικισμός που έχει επαγγελματική και κοινωνική συνοχή
και ομοιογένεια. Η Καλλιρόη Παρέν, πρώτη Ελληνίδα
δημοσιογράφος, αναφέρει στο «Μικρό Ρωμιό»:
«…Ζούσαν περισσότερο στις εξώπορτες, στην αυλή ή
ακόμη στο δρόμο παρά στα σπίτια τους. Εκεί
συζητούσαν και κάποτε μάλωναν τα αντρόγυνα. Εκεί
έτρωγαν, έπαιζαν, πλένονταν και ντύνονταν τα παιδιά.
Εκεί ανταλλάσσονταν οι επισκέψεις τους, διαδίδονταν
οι ειδήσεις της ημέρας και σχολιάζονταν η διαγωγή των
κοριτσιών, παντρολογούνταν τα φρονιμότερα και
καταδικάζονταν σε παντοτινή αγαμία τα ζωηρότερα.
Το σαλόνι τους ήταν κατά κάποιο τρόπο η αυλόπορτα,
όπου οι γυναίκες, οι τακτικότερες πάντα καθαρές και
περιποιημένες, οι πολυάσχολες συχνά αχτένιστες και
ασυγύριστες, με τα μωρά τους στα γόνατα, περνούσαν
τις ώρες τους.
Οι άντρες μετά το βραδινό φαγητό φούμαραν τα
τσιγάρα τους, συζητούσαν για πολιτικά, σχολίαζαν τις
ειδήσεις των εφημερίδων, έλεγαν αστεία και μιλούσαν
για το φαΐ τους, για τις στεναχώριες τους…».
Στις δεκαετίες που ακολουθούν οι κάτοικοι βρέθηκαν
αντιμέτωποι με τις αντιδράσεις μεγάλης μερίδας των
λόγιων, που σύμφωνα με τις αρχαιολογικές ιδεολογίες
της εποχής, θεώρησαν την ανέγερση του οικισμού
βεβήλωση του ιερού αρχαιολογικού χώρου. Έτσι το
1872 εκδίδεται το πρώτο Διάταγμα το οποίο
κατηγοριοποιεί τα Αναφιώτικα ως αυθαίρετο οικισμό
και τους κατοίκους του ως καταπατητές. Όμως η
ταραγμένη, γεμάτη πολέμους και κοινωνικές
ανακατατάξεις περίοδος που ακολουθεί αποτρέπει τη
λήψη οποιωνδήποτε μέτρων που θα μπορούσαν να
απειλήσουν την ύπαρξη του οικισμού.
Η αναμέτρηση με τα αρχαία και η διάσωση του
ος
οικισμού (20 αιώνας):
Η σύνθεση των κατοίκων θα παραμείνει περίπου η ίδια
μέχρι το 1922, όταν θα προστεθούν Μικρασιάτες
πρόσφυγες. Στη δεκαετία του 1930 η Αμερικάνικη
Σχολή θα αγοράσει κάποιες κατοικίες που στη συνέχεια
θα χρησιμοποιηθούν ή κατεδαφιστούν για τις ανάγκες
των ερευνών και ανασκαφών τους, ενώ στη δεκαετία
1950
αναφέρονται
κι
άλλες
περιορισμένες
κατεδαφίσεις για αρχαιολογικούς σκοπούς.
Η Αρχαιολογική Εφορία Ακροπόλεως επαναφέρει το
θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των κτισμάτων
στα Αναφιώτικα στα τέλη της δεκαετίας του 1960, και
το 1970 δημοσιεύεται η απόφαση για απαλλοτρίωση
«εκτάσεως 2532,37 τετρ. μέτρων κείμενα εις θέσιν
Αναφιώτικα (....) χάριν της αποκαταστάσεως του
αρχαίου περιπάτου και της προσαρμογής του

περιβάλλοντος την Ακρόπολιν χώρου προς τον
χαρακτήρα αυτής».
Ακολουθούν έντονες αντιδράσεις από ανθώπους του
πνεύματος, πολλούς συλλογικούς φορείς (ανάμεσά
τους αυτοί των πολεοδόμων και αρχιτεκτόνων), και
μαχητική αρθρογραφία στον Τύπο. Στόχος
Σ
των
κινητοποιήσεων ήταν η διατήρηση, τόσο του οικισμού,
οικισμού
όσο και της υφιστάμενης χρήσης του από τους
κατοίκους του, καθώς όλοι φοβούνται ότι η
απαλλοτρίωση θα οδηγήσει στην
την κατεδάφιση του
οικισμού (όπως
όπως πολύ περιορισμένα έγινε στη δεκαετία
του 1950). Οι κινητοποιήσεις επηρεάζουν την κοινή
γνώμη, έτσι το Μάρτιο του 1974 το Συμβούλιο της
Επικρατείας
πικρατείας αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.
απόφασης
Μια, κατά κάποιον τρόπο, συμβιβαστική λύση οδήγησε
τελικά στην κατεδάφιση
ατεδάφιση μόνο των σπιτιών της
τελευταίας σειράς
ράς του οικισμού (7 τον αριθμό), η οποία
άρχισε το 1977 και ολοκληρώθηκε το 1979,
προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο αποκατάστασης
του Αρχαίου Περιπάτου. Τα ίχνη των σπιτιών αυτών
είναι διακριτά ακόμη και σήμερα,, πλάι στο ψηλό
κιγκλίδωμα που χωρίζει πλέον τον οικισμό
ο
από το
Βράχο της Ακρόπολης.

Οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης έχουν βελτιωθεί
σε σχέση με το 1980,
1980 και οι κάτοικοι έχουν
προσαρμόσει τις ανάγκες τους στα λίγα τετραγωνικά
που διαθέτουν διατηρώντας αναλλοίωτη την εξωτερική
όψη των σπιτιών, τα οποία συντηρούν μόνοι τους,
τους ενώ
τα εγκαταλελειμμένα ερειπώνουν. Η σύνθεση των
κατοίκων διακρίνεται στους «παλιούς» που κατάγωνται
από οικογένειες που πάντα κατοικούσαν στον οικισμό,
γεννήθηκαν εκεί, κυρίως ηλικιωμένοι συνταξιούχοι,
πάντα περήφανοι για την καταγωγή τους και στους
«νέους» ή «εμφυτευμένους»
«εμφυτευμένους (όπως τους αποκαλούν οι
παλιοί) που κατοικούν εκεί πάνω από δεκαπέντε χρόνια
- καλλιτέχνες, διανοούμενοι και υπάλληλοι του
δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα,
τομέα οι οποίοι έχουν συμβάλει
στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του οικισμού
επενδύοντας χρήματα και εργασία, ενώ μερικοί
πρωτοστατούν στις κινήσεις προστασίας του.
Η καθημερινότητα τους, σύμφωνα με μαρτυρίες
κατοίκων, περιγράφεται ως εξής: «ο
« ένας βοήθαγε των
άλλον, δεν ήταν πλούσιοι, εδώ όλοι φτωχοί είμαστε,
δεν υπήρχε ρουφιανιά... αν το βράδυ αρρωστήσει ένας,
όλοι θα σηκωθούμε να τον βοηθήσουμε... υπάρχει το
αίσθημα, η αγάπη, είμαστε γνήσιοι, διαφορετικοί...
κρατάμε την παράδοση... υπάρχει το ψυχικό αίσθημα
των ανθρώπων... ο πόνος, η αγάπη, ο ένας για τον άλλο,
τι άλλο καλύτερο;... ο ένας τον άλλο έχουμε, τι άλλο
εδώ πέρα... είναι κάτι που δεν υπάρχει πια.».
πια.
Δημοσιογράφος του Περιοδικού Μετρό, αναφέρει: «Τα
«
σπίτια χαμηλά και άσπρα, τα δρομάκια στενά και
πλακόστρωτα, οι μπουγάδες από παράθυρο σε
παράθυρο, και μόνο πουλιά και καμπάνες ακούγονται.
Ένας γεράκος έχει διακοσμήσει τα σοκάκια με
ζωγραφισμένες πέτρες... Κάτω από την Ακρόπολη,
λοιπόν, είναι οι Κυκλάδες...».
Κυκλάδες...
Σήμερα οι κάτοικοι των Αναφιώτικων με σθένος και
αγάπη, φροντίζουν τον τόπο τους, παραβλέποντας τη
δύσκολη καθημερινότητα των ελαχίστων τετραγωνικών
που δεν είναι προσβάσιμα σε αυτοκίνητα και
συγκοινωνίες, προσαρμοζόμενοι στις συνθήκες
διαβίωσης που τους ορίζει ο χώρος. Προσπαθούν να
ατενίσουν το μέλλον με αισιοδοξία παρά την
ανασφάλεια που η αβέβαιη εξέλιξη της τύχης του
οικισμού τους προκαλεί, εκεί κάτω από τον ιερό βράχο
της Ακρόπολης.
Πηγές:

ος

Το σήμερα (21 αιώνας)
Σήμερα τα Αναφιώτικα είναι το πιο κοντινό κομμάτι της
πόλης στην Ακρόπολη, εκεί όπου τα σπίτια μοιάζουν
σφηνωμένα σε απότομη κλίση στη βορειοανατολική
πλαγιά του Βράχου και συνθέτουν μια απροσδόκητη
«νησιώτικη» εικόνα στο άκρο της νεοκλασικής Πλάκας.
Παράλληλες Εκδηλώσεις:

Καυταντζόγλου Ρωξάνη: Στη σκιά του Ιερού Βράχου – Τόπος και Μνήμη στα
Αναφιώτικα (2010) ΕΚΚΕ/Ελληνικά Γράμματα
Γ
3η έκδ.
Τσιλιγκιρίδη Μαρία-Ζωή
Ζωή & Χαλκιοπούλου Ελένη:
Ελένη Αναφιώτικα ερευνώντας την
Αρχιτεκτονική του ελάσσονος.. Διπλωματική εργασία,
εργασία Σχολή Αρχιτεκτόνων,
Ε.Μ.Π., Απρίλιος 2009
Δάρρα Βαννιώ (2012): Αναφιώτικα Απόψεις-Αντιφάσεις
Απόψεις
http://plakadiadromes.webnode..gr
Αρχαιολογία της Πόλης των Αθηνών:
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio_more.aspx?id=243
Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.- Διαλέξεις 2005:
http://courses.arch.ntua.gr/111712.html
Η Παληα Αθήνα: http://www.paliaathina.com/gr/pages/377/anafiwtika.html
Αναφιώτικα, «η άλλη Αθήνα»: www.themonitor.gr

13:00 – 16:30: Προβολή ντοκυμαντέρ «Αναφιώτικα,
«Αναφιώτικα Η Άλλη Αθήνα», themonitor.gr, Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου
Πανεπιστημί Αθηνών,
Αίθουσα Εκδηλώσεων, (Θόλου 5)
12:00 – 16:00: Έκθεση φωτογραφίας , Περιφερειακή Οδός Αναφιώτικων
14:00 – 15:00: Συζήτηση για
ια τα Αναφιώτικα,
Αναφιώτικα με τη Ρωξάνη Καυταντζόγλου – κοινωνική ανθρωπολόγο
ωπολόγο & συγγραφέα του βιβλίου «Στη
σκιά του Ιερού Βράχου – Τόπος και Μνήμη στα Αναφιώτικα»
Αναφιώτικα -, Χρήστο Παπούλια – διακεκριμένο αρχιτέκτονα &«εμφυτευμένο»
κάτοικο των Αναφιώτικων -,, Νίκο Σαχά – παλιό κάτοικο των Αναφιώτικων -, Μουσείο Ιστορίας ΠανεπιστημίουΑθηνών:
Πανεπιστημίου
άνω
προαύλιος χώρος
13:00 – 14:00 & 15:00 – 16:30: Ξενάγηση
άγηση στο Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών,, (Θόλου 5)

