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Μ. Κορρές: Το κέντρο της Αθήνας τον 18ο αιώνα 

Σύντομο Βιογραφικό 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Δρ. Αρχιτέκτων-Μηχ. ΕΜΠ, Dr.Ph. h.c. FU Berlin. Πρόεδρος της Επιτροπής 
Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου της Ελλάδος και 
άλλων επιστημονικών επιτροπών.  

Δίδαξε, μεταξύ άλλων, Αρχαία Αρχιτεκτονική, Ιστορική Τοπογραφία, Αναστηλώσεις στο Εθνικό 
Μετσόβειο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο της Pennsylvania και στο 
Πανεπιστήμιο της California, Berkeley. Διετέλεσε υπεύθυνος του έργου του Διονυσιακού θεάτρου και 
του Παρθενώνος στην Αθήνα. Μελέτησε ιστορικά μνημεία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και του 
εξωτερικού (Μάνη, Νάξος, Πάρος, Αμοργός, Πύθιον Έβρου, Μητρόπολη Καρδίτσας, Ραβέννα, Ετρουρία, 
Ιερουσαλήμ κ.α.), σε πλείστα από τα οποία συνέβαλε επίσης στην συντήρηση, στερέωση ή αναστήλωση.  

Ανάμεσα στους τομείς ειδίκευσής του είναι η Ιστορική Τοπογραφία των Αθηνών διαχρονικώς, η Αρχαία 
Αρχιτεκτονική, η Θεωρία Αναστηλώσεων και η Δομική Συντήρηση Ιστορικών Μνημείων. Παράλληλα, 
ασχολείται με τη σχεδίαση μηχανικών κατασκευών και εκθέσεις των σχεδίων του έχουν 
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει 11 βιβλία και περίπου 100 άρθρα. 

Για το έργο του έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται το Χάλκινο Μετάλλιο της 
Ακαδημίας Αθηνών, Αργυρό Μετάλλιο της Γαλλικής Ακαδημίας Αρχιτεκτονικής, Ταξιάρχης του Τάγματος 
του Φοίνικος, Βραβείο Alexander von Humboldt, Χρυσό Μετάλλιο της Ακαδημίας Επιστημών της Ρώμης. 

 

Περίληψη 

Οι σημερινοί Αθηναίοι νομίζουν ότι στην παλιά Αθήνα, από την Ακρόπολη έως την οδό Ερμού και πιο 
πέρα, οι δρόμοι παραμένουν αμετάβλητοι και ο ιστός διατηρεί μια παλαιά μεσαιωνική και συχνά αρχαία 
μορφή. Τούτο δεν αληθεύει. Στην πραγματικότητα από τους δρόμους που με κάθε ακρίβεια 
χαρτογραφήθηκαν το 1832-33, ελάχιστοι διατηρούν τη θέση και το πλάτος τους. Κατά το χρονικό 
διάστημα 1834-1865, αλλά και αργότερα, οι περισσότεροι διαπλατύνθηκαν  κατά μερικά μέτρα και 
ταυτοχρόνως ευθυγραμμίσθηκαν τμηματικά, πολλών άλλων ικανά τμήματα καταργήθηκαν, ενώ ουκ 
ολίγοι δημιουργήθηκαν με νέες χαράξεις και διανοίξεις δια μέσου δομημένων περιοχών. Άλλωστε κατά 
την πρώτη δεκαετία του νέου ελληνικού κράτους, ελάχιστα προεπαναστατικά κτίσματα έστεκαν όρθια –
και αυτά μισοκαμένα-,  ενώ τα πλείστα ήσαν κατεστραμμένα και τα πεσόντα υλικά τους κατέκλυζαν το 
εσωτερικό και το περιβάλλον αυτών συμπεριλαμβανομένων των οδών. Η αναμόρφωση του ρυμοτομικού 
σχεδίου επέτρεπε μερική μόνον χρησιμοποίηση των παλαιών τοίχων και ως εκ τούτου οι παλαιότερες 
οικοδομές που διατηρήθηκαν ήσαν τελικώς ελάχιστες. Ταυτοχρόνως ο όγκος των κατακειμένων υλικών 
(λίθων, σπασμένων κεράμων και διαλυμένων πηλοκονιαμάτων επέβαλε την ανύψωση της στάθμης 
σχεδόν όλων των οδών. Στην οδό Αδριανού η ανύψωση έφτασε το ένα μέτρο και σε ικανό βαθμό 
συνδυάσθηκε με αντίστοιχη ανύψωση της στάθμης των αυλών των οικιών. Σε σπανιότερες περιπτώσεις 
έγινε το αντίθετο. Εις ότι αφορά το απώτερο παρελθόν του έως το 1834 οδικού δικτύου, δύναται να 
λεχθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του ήταν όψιμο και ασύμφωνο προς το αρχαίο. Παρά ταύτα η σωζόμενη 
αρχαιολογική, οικοδομική, χαρτογραφική και φιλολογική μαρτυρία επιτρέπει την αναπαράσταση 
ενδιαφερόντων τμημάτων της Αθήνας του 18ου αιώνος, όπως το κεντρικό οδικό δίκτυο, αξιόλογες κρήνες, 
ορισμένα δημόσιας χρήσεως κτίσματα, κάποιες αρχοντικές οικίες, οι οικείοι κήποι κ.ά. 


