H Aθήνα στη μεσοβυζαντινή περίοδο
Tη σχετική ακμή και αίγλη διαδέχεται ο μαρασμς που συναντά ο Mιχαήλ Xωνιάτης
Tου N.Γ. Mοσχονά
Iστορικού Διευθυντή Eρευνών στο Kέντρο Bυζαντινών Eρευνών E.I.E.

ΠAPA την περιθωριοποίηση της
Aθήνας μετά την κατάργηση των φιλοσοφικών σχολών, που είχαν ακμάσει εκεί στους προηγούμενους
αιώνες, η πλη εξακολουθεί στη
διάρκεια της μεσοβυζαντινής περιδου να εκτείνεται με κάποιες αυξομειώσεις του πολεοδομικού ιστού
σε λη την έκταση που πριέκλειε το
παλι θεμιστκλειο και αδριάνειο
τείχος. Aυτ αιτιολογεί τη φροντίδα
για την ανοικοδμηση του εξωτερικού εκείνου τείχους την εποχή του
Iουστιανιανού παράλληλα με την επισκευή του εσωτερικού τείχους
που περιέβαλλε τη μικρή πλη των
υστερορρωμαϊκών χρνων. Eνας
τρίτος οχυρωματικς περίβολος, το
Pιζκαστρο, που περιέζωνε το λφο
της Aκρπολης με περίμετρο 1.240
μέτρα, χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα
του 11ου αιώνα.
Σχεδν σε λη την έκταση που
εκτεινταν η αρχαία πλη, οι ανασκαφικές έρευνες αποκάλυψαν την
ύπαρξη βυζαντινών συνοικιών και
οιδοκομικών συνλων με οικίες,
βιοτεχνικά εργαστήρια, ναούς και
άλλα οικοδομήματα. Oικοδομική

Mιχαήλ Xωνιάτης απ
τοιχογραφία στον
Aγιο Πέτρο
Kαλυβίων
Kουβαρά.
Λγιος της
Kωνσταντινούπολης
και γνώστης των
κλασικών
γραμμάτων, ο Xωνιάτης λάτρεψε την
Aθήνα, αν
και τη γνώρισε σε παρακμή. Φωτισμένη
φυσιογνωμία μητροπολίτη, απ
το 1182 ώς
το 1204,
που αναγκάστηκε
να την παραδώσει
στους Φράγκους.

δραστηριτητα μαρτυρείται κατά
τον 6ο και τον 7ο αιώνα, ταν ανοικοδομείται ο καθεδρικς νας της
Mεγάλης Παναγίας μέσα στον χώρο
της Bιβλιοθήκης του Aδριανού. Φαίνεται, τι κατά την εποχή αυτή η
Aθήνα παρουσιάζει και πάλι αξιλογη ανάπτυξη, ώστε να δικαιολογείται η λίγο πριν απ τα μέσα του 8ου
αιώνα ανύψωση της επισκοπής της
Aθήνας σε μητρπολη. O μητροπολίτης, εγκαταστημένος στην Aκρπολη, ήταν ισχυρτατο πρσωπο,
πνευματικς ηγέτης και προστάτης
του αθηναϊκού λαού απέναντι στις
αυθαιρεσίες και τις πιέσεις των οργάνων της βυζαντινής διοίκησης.
Aπ διοικητική άποψη η Aθήνα υπαγταν στον στρατηγ του Θέματος Eλλάδος, που έδρευε στη Θήβα
και την τοπική διοίκηση ασκούσε ως
έπαρχος ο άρχων Aθηνών (αποκαλείται και αθήναρχος), ενώ τα δημοσιονομικά πράγματα διαχειρίζονταν
ανώτατοι δημσιοι λειτουργοί που
έφεραν τον τίτλο του διοικητή, βεστάρχη και προνοητή. Συχντατα οι
αυθαιρεσίες, η βιαιτητα και η πλεονεξία των βυζαντινών αρχντων οδηγούσαν στην απγνωση τους
Aθηναίους, πως και τους λοιπούς
πληθυσμούς. Tο έτος 915 οι Aθηναίοι αναγκάστηκαν να φονεύσουν με
λιθοβολισμ μέσα στο χριστιανικ
να του Παρθενώνα, που είχε καταφύγει τον τυραννικτατο άρχοντα της Aθήνας, Xασέ.

8ος αιώνας

Eρείπια βυζαντινών σπιτιών στα ανατολικά του Aγοραίου Kολωνού. (Φωτ. απ την «Πολεοδομική εξέλιξη των Aθηνών», του
I. Tραυλού, εκδ. KAΠON).
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Tον 8ο αιώνα έφερε την Aθήνα
στην επικαιρτητα η σταδιοδρομία
και η άνομη δράση της φιλδοξης
Aθηναίας Eιρήνης, που στέφθηκε
αυτοκράτειρα του Bυζαντίου ως σύζυγος του Λέοντα Δ΄ το 778 μ.X. (τον
5ο αιώνα είχε στεφθεί αυτοκράτειρα και άλλη Aθηναία, η κρη του φιλοσφου Λεοντίου Aθηναΐς-Eυδοκία, που είχε νυμφευθεί τον Θεοδσιο B΄) Tτε αναδείχθηκαν κάποιες
αθηναϊκές οικογένειες, πως η συγγενική της Eιρήνης οικογένεια των
Σαρανταπήχων. O πατρίκιος Kωνσταντίνος Σαραντάπηχος αναφέρεται ως διοικητής της Aθήνας, ενώ ο
γιος του Θεοφύλακτος υπήρξε σπαθάριος. Tο έτος 807 μία ακμη Aθηναία, η ανιψιά της Eιρήνης Θεοφανώ, στέφθηκε αυτοκράτειρα ως σύζυγος του Σταυράκιου.
Aπ τον 9ο αιώνα εκδηλώνεται
στην Aθήνα νέα οικοδομική δραστηριτητα. Παράλληλα με την επισκευή των παλαιοχριστιανικών βασιλικών σων αρχαίων ναών είχαν
διασκευαστεί σε χριστιανικούς, οικοδομούνται νέοι. H οικοδομική
δραστηριτητα κορυφώνεται τον
11ο και τον 12ο αιώνα με την ανέγερση σειράς απ κομψούς ναούς,
πως ο τρίκογχος νας των Aγίων
Aποστλων του Σολάκη στην
Aρχαία Aγορά, οι σταυρικού τύπου
δικινιοι ή τετρακινιοι ναοί των
Aγίων Aσωμάτων του Kεραμεικού,

των Aγίων Θεοδώρων, της Kαπνικαρέας, της Παναγίας της Γοργοεπηκου (Mικρή Mητρπολη), του Aγίου Nικολάου του Pαγκαβά, της
Aγίας Aικατερίνης, της Σωτείρας
του Kωττάκη ο οκταγωνικού ρυθμού νας της Σωτείρας του Λυκοδήμου (σήμερα ρωσική εκκλησία)
και άλλοι. Aλλά και στα περίχωρα
της Aθήνας οικοδομούνται εξαίρετοι ναοί και μονές πως η Mονή του
Δαφνιού, η Oμορφη Eκκλησιά, η
Mονή Aστερίου, η Kαισαριανή.
Στην ίδια περίοδο (9ος-12ος αιώνας) ανάγονται και πολλές ιδιωτικές
κατοικίες, εργα-στήρια και άλλα οικοδομήματα που σχηματίζουν πυκνοκατοικημένες συνοικίες. O τύπος της βυζαντινής αθηναϊκής κατοικίας δεν διέφερε απ το αρχαίο
πρτυπο. Tα δωμάτια οικοδομούνται γύρω απ μια μικρή εσωτερική
αυλή, που σε ορισμένες περιπτώσεις διαθέτει υπστεγο ανοικτ χώρο στη μία πλευρά. Aλλά και οι δρμοι της βυζαντινής Aθήνας ακολουθούσαν το σχεδιασμ του αρχαίου
οδικού δικτύου, που ώς ένα βαθμ
έχει διατηρηθεί και στη σύγχρονη
πλη.
Tο έτος 1018 επισκέφτηκε την
Aθήνα ως τροπαιούχος νικητής των
Bουλγάρων ο αυτοκράτορας Bασίλειος B΄ και με ιδιαίτερη λαμπρτητα απηύθυνε τα ευχαριστήρια προς
τη Θεοτκο –την Παναγία την Aθηνιώτισσα– στο χριστιανικ να του
Παρθενώνα, που προσέφερε πολλά και πολύτιμα αναθήματα συνδέοντας τη βυζαντινή εποποιΐα με τον
ελληνισμ.

Πνευματικ Kέντρο
Tον 11ο και τον 12ο αιώνα η Aθήνα εμφανίζει σχετική ακμή και η αίγλη της ενισχύεται απ την παρουσία στο μητροπολιτικ θρνο ενάρετων και ευπαίδευτων ανδρών.
Tην εποχή αυτή η Aθήνα με την ανάπτυξη του πολεοδομικού ιστού,
με το πλήθος των οικοδομημάτων
και των μικρών αλλά περίτεχνων
ναών και με την πολλαπλή οχύρωσή
της, παρείχε άριστη εντύπωση και
φαινταν εξαιρετικά ασφαλής. Παρ’
λο που οι σχετικές ειδήσεις είναι
πενιχρές, η φήμη της Aθήνας ως
πνευματικού κέντρου φαίνεται τι
είχε εξαπλωθεί σε ανατολή και δύση, ως τη Σκανδιναβία, τα βρετανικά νησιά και την απώτατη Iσλανδία.
Πασίγνωστος ήταν ο Παρθενώνας
ως νας της Παναγίας της Aθηνιώτισσας με την περίφημη άσβεστη
λυχνία. O λαμπρς χριστιανικς νας θαυμαζταν απ το πλήθος των
πιστών που συνέρρεε απ παντού
στην Aθήνα κάθε χρνο για να τιμηθεί η παγκσμιος της Θεομήτορος
πανήγυρις...
Tον 11ο αιώνα ο σοφτατος Mιχαήλ Ψελλς προσπάθησε να κινήσει το ενδιαφέρον των συγχρνων
του για την Eλλάδα και την Aθήνα,
προβάλλοντας το αρχαίο κλέος,
την άνθηση της φιλοσοφίας και των
τεχνών· ενταύθα η Aκαδημία και οι
κήποι των φιλοσφων και το Ωδείον
και η Ποικίλη Στοά και οι περιφανείς
δήμοι, η Kηφισιά τα Φάληρα... η
Eλευσίς... πάντα Mουσών πνεί, πάντα χαρίτων. Kατά τον Ψελλ, τα αθηναϊκά ερείπια ήταν λαμπρτερα

H Γοργοεπήκοος (Aγ. Eλευθέριος σήμερα). Kτίσμα του 12ου αι., γνωστή ως Mικρή Mητρπολη, αποτελεί κσμημα της
εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. Eίναι κτίριο που συνδέει τη μεσοβυζαντινή εκκλησία με τους αρχαίους ναούς και βέβαια
τη βυζαντινή Aθήνα με το κλασικ παρελθν της: αυτ που ο Xωνιάτης αν και κληρικς, τιμούσε ιδιαίτερα. (Φωτ. Bασ.
Kαραμανώλης).

κι απ τις σπουδαίες πλεις. H
σπουδαιτητα της Aθήνας αυτή την
εποχή καταφαίνεται και απ το γεγονς τι στο χρυσβουλο του Aλεξίου A΄ του 1082, με το οποίο παρείχε προνμια στους Bενετούς, η
Aθήνα και η περιοχή της (ριον
Aθηνών) περιλαμβάνεται ανάμεσα
στις εμπορικές εκείνες ζώνες, που
οι Bενετοί είχαν δυναττητα προνομιακής εμπορίας. Aλλωστε στην
περιοχή της Aθήνας υπήρχε κάποια
παραγωγή λαδιού, κρασιού και μελιού (ήταν απ παλιά πασίγνωστο
το μέλι του Yμηττού) και στην πλη
υπήρχε υφαντουργία, σαπωνοποιΐα
και άλλες βιοτεχνίες, ενώ αξιλογη
δραστηριτητα ήταν η αλιεία και το
εμπριο των κοχυλιών (πορφύρας).
Δεν είναι, λοιπν, παράδοξο που
στα μέσα του 12ου αιώνα ο Aραβας
γεωγράφος Eδρισή περιγράφει την
Aθήνα ως «πολυάνθρωπη πλη που
περιβάλλεται απ κήπους και καλλιεργημένα χωράφια».

Mιχαήλ Xωνιάτης
Προς τα τέλη του 12ου αιώνα, πιθαντατα το 1182, εγκαταστάθηκε
στην Aθήνα ως νέος μητροπολίτης
ο Mιχαήλ Aκομινάτος ο Xωνιάτης,
άνδρας λογιτατος και φιλάρχαιος,
που οι Aθηναίοι τον υποδέχτηκαν
πανηγυρικά. Ωστσο, λίγο νωρίτερα η Aθήνα είχε υποστεί μεγάλη καταστροφή απ την επιδρομή των
Σαρακηνών, ενώ μεγάλη ανομβρία
είχε καταστήσει άγονη την Aττική
και είχε επιφέρει τη σιτοδεία. Γεμάτος απ το ραμα του αρχαίου αθηναϊκού μεγαλείου ο ιεράρχης αντικρίζει ένα απογοητευτικ θέαμα· ερειπωμένα τείχη, σπίτια γκρεμισμένα που είχαν ανασκαφεί και είχαν

μετατραπεί σε χωράφια, ανθρώπους σε απγνωση απ τη φτώχεια,
την πείνα και τον λοιμ που μάστιζαν την πλη. H πειρατία και οι εξοντωτικές πιέσεις των αρχντων είχαν ρημάξει την Aττική. Στον Eισβατήριο λγο του, που εκφώνησε
ο Xωνιάτης στον μητροπολιτικ
να του Παρθενώνα, εξαίρει την
καταγωγή και τις προγονικές αρετές των Aθηναίων, αλλά δεν αργεί
να διαπιστώσει τι η αττικίζουσα
καλλιέπειά του ήταν δυσνητη για
το απλοϊκ ποίμνιο.
O Xωνιάτης θαυμάζει το αττικ
τοπίο, που υπήρχαν ακμη χωρία
κατάρρυτα και ανθεινά και πολύδενδρα, και που διασώζονταν αρχαία τοπωνύμια, αλλά βλέποντας
την ερηπωμένη πλη και την άκαρπη ύπαιθρο θρηνεί για το κατάντημα της Aθήνας και περιγράφει στις
επιστολές, στους λγους και στα υπομνήματά του με ζοφερά χρώματα
την κατάσταση προσπαθώντας να
κινήσει το ενδιαφέρον των ισχυρών
για την ανακούφιση του αθηναϊκού
λαού. Kαταγγέλλει την απληστία
των πραιτώρων και των φορολγων
που απομυζούσαν την πλη και την
ύπαιθρο. Tονίζει τη μείωση του
πληθυσμού, την έλλειψη τεχνιτών,
την απουσία βιοτεχνικής δραστηριτητας, την πνευματική παρακμή,
την αλλοίωση της γλώσσας.
Kαι στον έμμετρο θρήνο που συνέθεσε για την Aθήνα καταλήγει
στη θλιβερή διαπίστωση: Oικών
Aθήνας, ουκ Aθήνας που βλέπω...
Oλωλε σύμπαν των Aθηνών
κλέος.O Xωνιάτης αγωνίστηκε για
την αναβάθμιση της αθηναϊκής
πραγματικτητας. Πλούτισε τη μικρή βιβλιοθήκη που βρήκε στη Mητρπολη της Aθήνας με πολλά

σπουδαία χειργραφα που είχε φέρει μαζί του και με άλλα που προμηθεύτηκε στην Aθήνα και η μητροπολιτική κατοικία του στα Προπύλαια έγινε κέντρο της κοινωνικής και της πνευματικής ζωής της
πλης.
Στη διάρκεια της ιεραρχίας του ο
Xωνιάτης θα έβλεπε να ολοκληρώνεται η καταστροφή της Aθήνας με
την εισβολή στην Aττική του φιλδοξου δυνάστη του Nαυπλίου Λέοντα Σγουρού το 1203. O δραστήριος
μητροπολίτης υπερασπίστηκε με
σθένος την Aθήνα αντιτάσσοντας
απ την Aκρπολη αποτελεσματική
άμυνα. O επιδρομέας αναγκάστηκε
να αποχωρήσει, αφού λεηλάτησε
και πυρπλησε την πλη, χωρίς να
κατορθώσει να κυριεύσει την Aκρπολη.
Ωστσο, οι Aθηναίοι εξουθενωμένοι απ τα ποικίλα δεινά φαίνεται
τι δεν είχαν πλέον πολλές δυνάμεις για άλλη αντίσταση. Eτσι, η
Aθήνα έγινε εύκολη λεία για τους
Φράγκους που την κατέλαβαν αμαχητί στα τέλη του 1204.
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