2. Ateny
Już w okresie neolitu, czyli do 2500 roku przed naszą erą, na miejscu dzisiejszej stolicy Grecji
istniała jakaś osada ludzka. Według tradycji pierwszy pałac na Akropolu postawiono po osiedleniu się w tej okolicy Achajów i Jonów około roku 1600 przed naszą erą. Ze starożytnych
przekazów wiadomo, że pierwszą świątynię na Akropolu wybudowano w tzw. okresie geometrycznym, czyli w latach 1100 do 750 przed Chrystusem. Wzniesiona była z porosu w stylu
doryckim. Do V wieku przed naszą erą na wzgórzu powstał cały szereg świątyń, które, niestety, tak jak i całe miasto, uległy prawie całkowitemu zniszczeniu po najeździe Persów w 479
roku p.n.e. (któremu
nie udało się zapobiec
pod Termopilami).
Jednak po zwycięstwach pod Salaminą i
pod Platejami Ateńzycy postanowili odbudować od podstaw całe
miasto i świątynie na
Akropolu. Prace rozpoczął Temistokles, zwycięzca spod Salaminy a
po nim Kimon, syn
Militiadesa, zwycięzcy
spod Maratonu.
Najwspanialsze pomniki Akropolu, te mające największe znaczenie dla ogólnoludzkiej
kultury i sztuki, są zasługą wielkiego ateńskiego przywódcy i polityka – Peryklesa. To on postanowił na fundamentach starszych, zniszczonych budowli wybudować wielką marmurową
świątynię. W 447 roku przed naszą erą rozpoczęto budowę Partenonu. Budowę realizowali architekci Iktinos i Kallikrates oraz słynny
rzeźbiarz Fidiasz wraz
z zespołem wykwalifikowanych rzemieślników. Prace ukończono
w roku 438 przed
Chrystusem.
Równocześnie lub nieco później rozpoczęto
prace nad Odeonem i
Propylejami. Prace
prowadzono do wybuchu Wojny Peloponeskiej, to jest do roku
431 p.n.e. Po śmierci
Peryklesa zbudowano
Erechtejon, Asklepion

i teatr Dionizosa. W następnych wiekach Akropol wzbogacano darami wotywnymi i starannie
odnawiano sanktuaria.
Ateny były państwem-miastem (polis) o ustroju demokracji bezpośredniej, jednym z najważniejszych w starożytnej Grecji. Ateny, liczące
w tamtych czasach ok. 100 tys. mieszkańców,
stały się centrum umysłowym Hellady, promieniującym na ówczesny świat (Fidiasz, Sokrates, Platon, Arystoteles) oraz silnym ośrodkiem
politycznym (Ateński Związek Morski).
W roku 338 p.n.e. nastąpiła utrata niepodległości na rzecz Macedonii, później władców hellenistycznych, a wreszcie – Rzymu. Kiedy w
86 roku przed naszą erą Rzymianie zajęli Ateny zniszczyli cały szereg świątyń na obleganym Akropolu, ale po około trzydziestu latach zaczęli usuwać wyrządzone szkody, remontować istniejące i budować nowe świątynie. Cesarz Kaligula wybudował monumentalne schody
prowadzące do Propylejów a za czasów cesarza Hadriana odrestaurowano prawie wszystkie
świątynie Akropolu.
Lecz z chwilą kiedy w Cesarstwie Rzymskim religia chrześcijańska staje się religią państwową zaczynają się złe czasy
dla dawnych, pogańskich wierzeń. W 429 roku naszej ery
cesarz Teodozjusz II wydał
dekret zabraniający wyznawania wierzeń kultowych, jako
religii pogańskiej. Brązowy
pomnik Ateny Promachos,
wspaniałe dzieło Fidiasza wywieziono do Konstantynopola,
gdzie miało dekorować hipodrom w nowej stolicy bizantyńskiego państwa. W 630 roku n.e. Partenon zmieniono na
kościół Najświętszej Marii
Panny. Również Erechtejon
został zamieniony na świątynię chrześcijańską a Akropol
został siedzibą metropolity
Aten. Po czwartej Wyprawie
Krzyżowej (1204), prawie do
końca XIV wieku Partenon i
prawosławne bazyliki stają się
kościołami katolickimi.
Pod koniec tego okresu w Azji
Mniejszej rodzi się nowa potęga – Turcja. W roku 1394
Turcy zdobywają Ateny.

Wzgórze Akropolu odbijają Wenecjanie, którzy wzmacniają mury i budują tam strzelnice.
Trwa tureckie oblężenie, w końcu na mocy zawartego porozumienia, od 1458 roku Turcy zajmują ateńskie wzgórze.
Wówczas Partenon zamieniono na meczet i otoczono go mina-retami, a Erechtejon stał się haremem dowódcy tureckiego garnizonu. W 1640 roku piorun trafił w miejsce gdzie Turcy
składowali proch; wybuch zniszczył część Propylejów.
W czasie trwających wtedy walk turecko-weneckich, podczas oblężenia Akropolu przez Wenecjan, Turcy wzmacniali mury obronne rozbieranymi fragmentami świątyń. W czasie oblężenia wenecka kula armatnia wpadła przez dach do wnętrza Partenonu i spowodowała wybuch składowanego tam prochu. Wybuch zburzył świątynię. Wenecki generał Morosini, po zdobyciu Akropolu
w 1687 roku, na pamiątkę swego zwycięstwa przewiózł
część rzeźbiarskiej dekoracji Partenonu do rodzinnej
Wenecji. Do Aten wrócili jednak Turcy a w zrujnowanym Akropolu aż do 1749 roku czynny był mały meczet.
W XVIII wieku w Europie zapanowała moda na klasycyzm. Ideałami piękna dla tej epoki były starożytne
wzory greckiej i rzymskiej architektury i sztuki. Na fali
tej fascynacji antykiem do Aten przybył lord Thomas
Bruce Elgin, ambasador Wielkiej Brytanii w Konstantynopolu. Posiadając specjalne zezwolenie sułtana zorganizował wywiezienie wybranych zabytków świątynnego
wzgórza do Anglii. W ten sposób rzeźby z przyczółków
Partenonu, kolumna z Erechtejonu i jedna z Kariatyd w
1816 roku znalazły się w British Muzeum.
W XIX wieku Grecy ruszyli do walki narodowo-wyzwoleńczej. Po wiekach niewoli pojawiła
się szansa na odzyskanie państwowości. W 1814 roku, w Odessie, Aleksandhros Ipsilantis
założył tajne stowarzyszenie patriotyczne Filiki Eteria (Heteria). Ipsilantis przygotował powstanie przeciw Turkom w Mołdawii i na Wołoszczyźnie. W 1821 roku wybuchło powstanie
na terenie Grecji a w 1822 roku proklamowana została niepodległość Grecji. Turcy zareagowali ostro i brutalnie. W wielu miejscach doszło do rzezi ludności greckiej, m.in. na wyspie
Chios. W latach 1826-27 Turcy odzyskali Missolungi oraz Ateny. Lecz wówczas, w 1827 roku, Wielka Brytania, Francja i Rosja interweniowały zbrojnie. Pod Navarino pokonano turecko-egipską flotę Ibrahima Paszy. Wojnę w latach 1828-1829, w której Rosja pokonała Turcję,
zakończył traktat podpisany w Adrianopolu (dzisiejsze Edirne). Traktat adrianopolski, między
innytmi, gwarantował też autonomię Grecji.
Wreszcie, w 1830 roku, traktat londyński powołał do życia
niepodległe państwo greckie, nad którym protektorat sprawowały: Wielka Brytania, Francja i Rosja.
Po blisko 10 latach walki z Turkami, w wyniku traktatu londyńskiego z 1830 roku, Grecja uzyskała niepodległość, ale
pod protektoratem Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji. W 1832
roku protektorzy wybrali Grekom króla. Został nim Otton I z
niemieckiej dynastii Wittelsbachów, syn Ludwika I, króla
Bawarii. W 1834 król Otton Bawarski przenosi stolicę z
Nafplionu do Aten, liczących wtedy około 6 tysięcy mieszkańców, gdzie rozpoczyna się budowa Pałacu Królewskiego
(dziś jest to budynek parlamentu). Budowę ukończono w
1838 roku. Król niepopularny wśród ludności greckiej z

powodu wyznania katolickiego i otaczania się niemieckimi doradcami, zmuszony został do
abdykacji w 1862 roku. Wtedy, już w następnym roku, Wielka Brytania osadziła na tronie
greckim innego protegowanego: pochodzącego z Kopenhagi, z dynastii Oldenburgów –
Jerzego I. Przy tej okazji, w 1864 roku, Wielka Brytania odstąpiła Grecji Wyspy Jońskie.
Jerzy I czynił starania o odzyskanie ziem zasiedlonych przez ludność grecką lecz w 1897 roku
został powstrzymany przez Turków. Potem w latach 1912-1913 doszło do wojen bałkańskich,
których ostateczny wynik był dla Grecji korzystny - Grecja otrzymała większą część Macedonii, południowy Epir, Kretę oraz wyspy: Samos, Chios, Mitylenę i Lemnos. Jerzy I zginął tragicznie – na krótko przed jubileuszem 50-lecia swych rządów, w 1913 roku został zamordowany w Salonikach. Tron grecki objął syn Jerzego I – Konstantyn I.
W latach 1914-1918 w rządzie greckim doszło do głębokiego podziału na germanofilów zgrupowanych wokół Konstantyna I oraz na zwolenników ententy, kierowanych przez pochodzącego z Krety premiera Eleftheriosa Wenizelosa, który w 1916 roku utworzył w Salonikach
rząd republikański. Rząd ten w 1917 roku wypowiedział wojnę państwom centralnym.
Konstantyn I abdykował na rzecz swego syna Aleksandra I i Grecja ostatecznie przystąpiła do
wojny po stronie ententy. W nagrodę, na mocy traktatów w Neuilly i w Sevres, otrzymała
Trację i okolice Smyrny. Po śmierci Aleksandra I, w 1920 roku na tron grecki wrócił jego ojciec, Konstantyn I.
W latach 1920-1921 miała miejsce wojna grecko-turecka, która zakończyła się klęską Greków. W jej wyniku Konstantyn I znów abdykuje – tym razem na rzecz następnego syna, Jerzego II. Jerzy II panował okresowo, z dłuższymi przerwami i raczej tytularnie. Po dwóch latach od objęcia przez niego tronu, w 1924 roku Grecję ogłoszono republiką.

W latach 1928-1932 premierem Grecji był znowu nieugięty republikanin Wenizelos. Jednak
po 10 latach od chwili proklamowania Republiki Grecji, pod koniec 1934 roku do władzy doszło stronnictwo monarchistyczne, zapraszające króla Jerzego II z powrotem do kraju.
Jerzemu towarzyszył brat Paweł, naturalny następca tronu, ponieważ król nie miał dzieci. Nie
mogąc zamieszkać w ateńskim pałacu królewskim, zajętym już przez Parlament Grecji, król

przeniósł się do rodzinnej rezydencji w Tatoi, odległej o ok. 27 km od centrum miasta.
W ten sposób w 1935 roku do władzy powrócił król Jerzy II, natomiast Wenizelos, po nieudanej próbie republikańskiego przewrotu podjętej przez jego zwolenników na Krecie, został
skazany na banicję.
W 1936 roku król poparł zamach stanu generała Joanisa Metaksasa, który zastąpił ustrój demokratyczny faszystowską dyktaturą. Generał Joanis Metaksas, dotychczasowy premier Grecji, ogłosił się dyktatorem i sprawował samodzielną władzę aż do śmierci w 1941r.
W 1940 roku Grecja została zaatakowana przez Włochy a w1941 roku przez Niemcy. W 1941
roku, w czasie inwazji niemieckiej, król Jerzy II schronił się na Krecie, stamtąd musiał najpierw uciekać do Kairu a następnie przenieść się do Londynu. Od 1941 do 1944 Ateny pozostają pod okupacją niemiecką. 12 października 1944 roku do Aten wkraczają oddziały brytyjskie. Od 3 grudnia 1944 roku aż do 12 stycznia 1945 roku, z przerwami tylko na negocjacje i
święta Bożego Narodzenia, trwają w Atenach walki pomiędzy oddziałami Brytyjskimi, siłami
królewskimi i byłymi formacjami hitlerowskimi z jednej strony a zgrupowaniem greckich,
lewicowych, republikańskich partyzantów ELAS i greckimi komunistami z drugiej strony.
W trakcie tych starć brytyjskie lotnictwo wojskowe i marynarka wojenna bombardowały Ateny i Pireus, interweniowały też brytyjskie czołgi. Według różnych szacunków zginęło wtedy
od 4 do 12 tysięcy osób.
Zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi pomiędzy aliantami, rządem greckim na uchodźctwie
oraz dowódcami z ugrupowań greckiego ruchu oporu, 1 września 1946 roku odbyło się referendum narodowe, które miało zadecydować o przyszłym ustroju państwa. Wg opublikowanych wyników, 68% głosujących opowiedziało się wtedy za powrotem monarchy. Aktualne
prace historyków, podkreślają okoliczność, że referendum odbyło się w warunkach terroru

policyjno-wojskowego, skierowanego przeciw lewicy i utrzymującego się już od 1,5 roku. W
tym okresie aresztowano a często także torturowano oraz skazano na długoletnie więzienie co
najmniej 80 tysięcy osób. W okresie przedwyborczym oraz przed referendum ustrojowym,
działały popierane przez aliantów zbrodnicze bojówki o orientacji prawicowo-monarchistycznej. Doszło do ponad tysiąca mordów, dziesiątków tysięcy pobić, tortur, gwałtów i rabunków
wobec działaczy lewicy i ich rodzin. Niszczono biura i punkty informacji wyborczych lewicy.
Toteż niemal bezpośrednio po ogłoszeniu wyniku referendum, kraj ogarnęła wojna domowa,
w której zginęło około 70 tysięcy osób, dziesiątki tysięcy dotkniętych zostało trwałym inwalidztwem, a około 60 tysięcy wychodźców politycznych musiało udać się na emigrację (wielu
z nich trafiło do Polski). Jerzy II formalnie wrócił na tron w 1946 roku, choć w kraju wciąż
toczyła się zażarta wojna domowa pomiędzy silną partyzantką komunistyczną, zahartowaną w
walce z faszystowskimi okupantami, dążącą do utworzenia w Grecji republiki ludowej a rojalistycznymi siłami rządowymi wspieranymi finansowo i zbrojnie przez Brytyjczyków. Wojna
domowa trwała do 1949 roku. Jerzy II zmarł w Atenach w 1947 roku, po nim na tron grecki
wstąpił jego brat, Paweł I.

W czasie wojny milczą muzy a zabytki niszczeją. Okupacja turecka trwała do 1833 roku.
Zaraz po wyjściu Turków Grecy ogłosili Akropol pomnikiem narodowym. Już w 1834 roku
Kyriakos Pittakis, przy pomocy dworskiego architekta Leona von Klenze, oczyścił teren
Akropolu z tureckich pozostałości, podjął pierwszą próbę rekonstrukcji kolumnady Partenonu
i ustawił na swoim miejscu świątynię Ateny Nike. Meczet znajdujący się w Partenonie zburzono w 1842 roku a turecki bastion w sąsiedztwie Odeonu rozebrano w 1888 roku.
Od tamtego czasu wciąż trwają prace polegające na konserwacji i powolnej ale starannej restauracji starożytnych zabytków.

Ateny to nie tylko wzgórze Akropolu. Poza zespołem architektonicznym Akropolu znajduje
się ogromna ilość
znakomitych zabytków zarówno z czasów świetności starożytnej Grecji, jak
również z kolejnych
wieków, z czasów
rzymskich, bizantyńskich i panowania
tureckiego. Tuż obok
najsłynniejszego wzgórza znajdują się: Odeon, Teatr Dionizosa i zespół budynków dawnej
Agory, między innymi świątynia Posejdona (Tezejon).
Warto zobaczyć pozostałości biblioteki Hadriana, dawny meczet Fethiye Tzami –Meczet
Zdobywców, Łuk Hadriana, czy też stadion Kallimarmaro (Panathinaiko), wybudowany
około 330 roku p.n.e. i odrestaurowany w roku 1896, miejsce pierwszych Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej, odbytych tu w roku 1896.
W Wielkich Atenach funkcjonuje ponad 80 placówek muzealnych. Wśród nich Narodowe
Muzeum Archeologiczne, zaliczane do 10 najważniejszych muzeów świata i Muzeum Bizantyńskie.
Miasto ma trzy linie metra oznaczone kolorami, aktualnie o długości 73 km, systematycznie
rozbudowywane o nowe odcinki i stacje. Linia niebieska dociera na lotnisko – międzynarodowy port lotniczy Ateny – Eleftherios Venizelos, położony około 20 km na wschód od centrum
miasta.

Na Placu Syntagma stoi gmach greckiego Parlamentu a obok
gmachu, przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywają się
cogodzinne zmiany warty.
Na koniec warto przypomnieć piękny mit o pochodzeniu nazwy miasta. Córka Zeusa, Atena i król mórz, Posejdon, pokłócili się o to najważniejsze miasto w całej Helladzie. Sami
mieszkańcy miasta zbudowanego wokół skały Akropolu zaproponowali „zawody”. Miasto zostanie nazwane imieniem
tego boga, który podaruje im najbardziej przydatny prezent.
Posejdon dotknął zbocza Akropolu i ze szczeliny trysnęło
źródełko. Wówczas Atena swą włócznią dotknęła ziemi tuż
obok źródełka. W tym miejscu wyrosło pierwsze drzewko

oliwne. Mieszkańcy uznali je za cenniejszy dar i miasto zostało nazwane od imienia Ateny.
Wybór ten wywołał jednak nieprzychylność Posejdona. Dlatego Ateńczycy przez tysiąclecia
dotkliwie odczuwali niedobór wody. Jej marnotrawstwo surowo karały starożytne prawa.
Dopiero cesarz Hadrian wyposażył miasto w liczne akwedukty i tunele rozprowadzające wodę - część z nich użytkowano jeszcze do lat 50-tych XX wieku.
30 września 2011 roku pożegnaliśmy stolicę Grecji. Z Aten udaliśmy się autokarem do portu
w Pireusie, gdzie opuściliśmy stały ląd i wyruszyliśmy na Morze Egejskie.

