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H Aθήνα στη μεσ
�υαντινή περί
δ

Tη σ�ετική ακμή και αίγλη διαδέ�εται � μαρασμ�ς π�υ συναντά � Mι�αήλ Xωνιάτης

T�υ N.Γ. M�σ��νά

Iστ�ρικ�ύ Διευθυντή Eρευνών στ� Kέντρ� Bυ�α-
ντινών Eρευνών E.I.E.

ΠAPA την περιθωρι�π�ίηση της
Aθήνας μετά την κατάργηση των �ι-
λ�σ��ικών σ��λών, π�υ εί�αν ακ-
μάσει εκεί στ�υς πρ�ηγ�ύμεν�υς
αιώνες, η π�λη ε�ακ�λ�υθεί στη
διάρκεια της μεσ��υ�αντινής πε-
ρι�δ�υ να εκτείνεται με κάπ�ιες αυ-
��μειώσεις τ�υ π�λε�δ�μικ�ύ ιστ�ύ
σε �λη την έκταση π�υ πριέκλειε τ�
παλι� θεμιστ�κλει� και αδριάνει�
τεί��ς. Aυτ� αιτι�λ�γεί τη �ρ�ντίδα
για την αν�ικ�δ�μηση τ�υ ε�ωτερι-
κ�ύ εκείν�υ τεί��υς την επ��ή τ�υ
I�υστιανιαν�ύ παράλληλα με την ε-
πισκευή τ�υ εσωτερικ�ύ τεί��υς
π�υ περιέ�αλλε τη μικρή π�λη των
υστερ�ρρωμαϊκών �ρ�νων. Eνας
τρίτ�ς ��υρωματικ�ς περί��λ�ς, τ�
Pι��καστρ�, π�υ περιέ�ωνε τ� λ���
της Aκρ�π�λης με περίμετρ� 1.240
μέτρα, �τίστηκε λίγ� μετά τα μέσα
τ�υ 11�υ αιώνα.

Σ�εδ�ν σε �λη την έκταση �π�υ
εκτειν�ταν η αρ�αία π�λη, �ι ανα-
σκα�ικές έρευνες απ�κάλυψαν την
ύπαρ�η �υ�αντινών συν�ικιών και
�ιδ�κ�μικών συν�λων με �ικίες,
�ι�τε�νικά εργαστήρια, να�ύς και
άλλα �ικ�δ�μήματα. Oικ�δ�μική

δραστηρι�τητα μαρτυρείται κατά
τ�ν 6� και τ�ν 7� αιώνα, �ταν αν�ι-
κ�δ�μείται � καθεδρικ�ς να�ς της
Mεγάλης Παναγίας μέσα στ�ν �ώρ�
της Bι�λι�θήκης τ�υ Aδριαν�ύ. Φαί-
νεται, �τι κατά την επ��ή αυτή η
Aθήνα παρ�υσιά�ει και πάλι α�ι�λ�-
γη ανάπτυ�η, ώστε να δικαι�λ�γεί-
ται η λίγ� πριν απ� τα μέσα τ�υ 8�υ
αιώνα ανύψωση της επισκ�πής της
Aθήνας σε μητρ�π�λη. O μητρ�π�-
λίτης, εγκαταστημέν�ς στην Aκρ�-
π�λη, ήταν ισ�υρ�τατ� πρ�σωπ�,
πνευματικ�ς ηγέτης και πρ�στάτης
τ�υ αθηναϊκ�ύ λα�ύ απέναντι στις
αυθαιρεσίες και τις πιέσεις των �ρ-
γάνων της �υ�αντινής δι�ίκησης.

Aπ� δι�ικητική άπ�ψη η Aθήνα υ-
παγ�ταν στ�ν στρατηγ� τ�υ Θέμα-
τ�ς Eλλάδ�ς, π�υ έδρευε στη Θή�α
και την τ�πική δι�ίκηση ασκ�ύσε ως
έπαρ��ς � άρ�ων Aθηνών (απ�κα-
λείται και αθήναρ��ς), ενώ τα δημ�-
σι�ν�μικά πράγματα δια�ειρί��νταν
ανώτατ�ι δημ�σι�ι λειτ�υργ�ί π�υ
έ�εραν τ�ν τίτλ� τ�υ δι�ικητή, �ε-
στάρ�η και πρ�ν�ητή. Συ�ν�τατα �ι
αυθαιρεσίες, η �ιαι�τητα και η πλε-
�νε�ία των �υ�αντινών αρ��ντων �-
δηγ�ύσαν στην απ�γνωση τ�υς
Aθηναί�υς, �πως και τ�υς λ�ιπ�ύς
πληθυσμ�ύς. T� έτ�ς 915 �ι Aθηναί-
�ι αναγκάστηκαν να ��νεύσ�υν με
λιθ���λισμ� μέσα στ� �ριστιανικ�
να� τ�υ Παρθενώνα, �π�υ εί�ε κα-
τα�ύγει τ�ν τυραννικ�τατ� άρ��-
ντα της Aθήνας, Xασέ.

8�ς αιώνας

T�ν 8� αιώνα έ�ερε την Aθήνα
στην επικαιρ�τητα η σταδι�δρ�μία
και η άν�μη δράση της �ιλ�δ��ης
Aθηναίας Eιρήνης, π�υ στέ�θηκε
αυτ�κράτειρα τ�υ Bυ�αντί�υ ως σύ-
�υγ�ς τ�υ Λέ�ντα Δ΄ τ� 778 μ.X. (τ�ν
5� αιώνα εί�ε στε�θεί αυτ�κράτει-
ρα και άλλη Aθηναία, η κ�ρη τ�υ �ι-
λ�σ���υ Λε�ντί�υ Aθηναΐς-Eυδ�-
κία, π�υ εί�ε νυμ�ευθεί τ�ν Θε�δ�-
σι� B΄) T�τε αναδεί�θηκαν κάπ�ιες
αθηναϊκές �ικ�γένειες, �πως η συγ-
γενική της Eιρήνης �ικ�γένεια των
Σαρανταπή�ων. O πατρίκι�ς Kων-
σταντίν�ς Σαραντάπη��ς ανα�έρε-
ται ως δι�ικητής της Aθήνας, ενώ �
γι�ς τ�υ Θε��ύλακτ�ς υπήρ�ε σπα-
θάρι�ς. T� έτ�ς 807 μία ακ�μη Aθη-
ναία, η ανιψιά της Eιρήνης Θε��α-
νώ, στέ�θηκε αυτ�κράτειρα ως σύ-
�υγ�ς τ�υ Σταυράκι�υ.

Aπ� τ�ν 9� αιώνα εκδηλώνεται
στην Aθήνα νέα �ικ�δ�μική δρα-
στηρι�τητα. Παράλληλα με την επι-
σκευή των παλαι��ριστιανικών �α-
σιλικών �σων αρ�αίων ναών εί�αν
διασκευαστεί σε �ριστιανικ�ύς, �ι-
κ�δ�μ�ύνται νέ�ι. H �ικ�δ�μική
δραστηρι�τητα κ�ρυ�ώνεται τ�ν
11� και τ�ν 12� αιώνα με την ανέ-
γερση σειράς απ� κ�μψ�ύς να�ύς,
�πως � τρίκ�γ��ς να�ς των Aγίων
Aπ�στ�λων τ�υ Σ�λάκη στην
Aρ�αία Aγ�ρά, �ι σταυρικ�ύ τύπ�υ
δικι�νι�ι ή τετρακι�νι�ι να�ί των
Aγίων Aσωμάτων τ�υ Kεραμεικ�ύ,

Eρείπια �υ�αντινών σπιτιών στα ανατ�λικά τ�υ Aγ�ραί�υ K�λων�ύ. (Φωτ. απ� την «Π�λε�δ�μική ε�έλι�η των Aθηνών», τ�υ
I. Tραυλ�ύ, εκδ. KAΠON).
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των Aγίων Θε�δώρων, της Kαπνικα-
ρέας, της Παναγίας της Γ�ργ�επη-
κ��υ (Mικρή Mητρ�π�λη), τ�υ Aγί-
�υ Nικ�λά�υ τ�υ Pαγκα�ά, της
Aγίας Aικατερίνης, της Σωτείρας
τ�υ Kωττάκη � �κταγωνικ�ύ ρυθ-
μ�ύ να�ς της Σωτείρας τ�υ Λυκ�-
δήμ�υ (σήμερα ρωσική εκκλησία)
και άλλ�ι. Aλλά και στα περί�ωρα
της Aθήνας �ικ�δ�μ�ύνται ε�αίρε-
τ�ι να�ί και μ�νές �πως η M�νή τ�υ
Δα�νι�ύ, η Oμ�ρ�η Eκκλησιά, η
M�νή Aστερί�υ, η Kαισαριανή.

Στην ίδια περί�δ� (9�ς-12�ς αιώ-
νας) ανάγ�νται και π�λλές ιδιωτικές
κατ�ικίες, εργα-στήρια και άλλα �ι-
κ�δ�μήματα π�υ σ�ηματί��υν πυ-
κν�κατ�ικημένες συν�ικίες. O τύ-
π�ς της �υ�αντινής αθηναϊκής κα-
τ�ικίας δεν διέ�ερε απ� τ� αρ�αί�
πρ�τυπ�. Tα δωμάτια �ικ�δ�μ�ύ-
νται γύρω απ� μια μικρή εσωτερική
αυλή, π�υ σε �ρισμένες περιπτώ-
σεις διαθέτει υπ�στεγ� αν�ικτ� �ώ-
ρ� στη μία πλευρά. Aλλά και �ι δρ�-
μ�ι της �υ�αντινής Aθήνας ακ�λ�υ-
θ�ύσαν τ� σ�εδιασμ� τ�υ αρ�αί�υ
�δικ�ύ δικτύ�υ, π�υ ώς ένα �αθμ�
έ�ει διατηρηθεί και στη σύγ�ρ�νη
π�λη.

T� έτ�ς 1018 επισκέ�τηκε την
Aθήνα ως τρ�παι�ύ��ς νικητής των
B�υλγάρων � αυτ�κράτ�ρας Bασί-
λει�ς B΄ και με ιδιαίτερη λαμπρ�τη-
τα απηύθυνε τα ευ�αριστήρια πρ�ς
τη Θε�τ�κ� –την Παναγία την Aθη-
νιώτισσα– στ� �ριστιανικ� να� τ�υ
Παρθενώνα, �π�υ πρ�σέ�ερε π�λ-
λά και π�λύτιμα αναθήματα συνδέ�-
ντας τη �υ�αντινή επ�π�ιΐα με τ�ν
ελληνισμ�.

Πνευματικ� Kέντρ�

T�ν 11� και τ�ν 12� αιώνα η Aθή-
να εμ�ανί�ει σ�ετική ακμή και η αί-
γλη της ενισ�ύεται απ� την παρ�υ-
σία στ� μητρ�π�λιτικ� θρ�ν� ενά-
ρετων και ευπαίδευτων ανδρών.
Tην επ��ή αυτή η Aθήνα με την α-
νάπτυ�η τ�υ π�λε�δ�μικ�ύ ιστ�ύ,
με τ� πλήθ�ς των �ικ�δ�μημάτων
και των μικρών αλλά περίτε�νων
ναών και με την π�λλαπλή ��ύρωσή
της, παρεί�ε άριστη εντύπωση και
�αιν�ταν ε�αιρετικά ασ�αλής. Παρ’
�λ� π�υ �ι σ�ετικές ειδήσεις είναι
πενι�ρές, η �ήμη της Aθήνας ως
πνευματικ�ύ κέντρ�υ �αίνεται �τι
εί�ε ε�απλωθεί σε ανατ�λή και δύ-
ση, ως τη Σκανδινα�ία, τα �ρετανι-
κά νησιά και την απώτατη Iσλανδία.
Πασίγνωστ�ς ήταν � Παρθενώνας
ως να�ς της Παναγίας της Aθηνιώ-
τισσας με την περί�ημη άσ�εστη
λυ�νία. O λαμπρ�ς �ριστιανικ�ς να-
�ς θαυμα��ταν απ� τ� πλήθ�ς των
πιστών π�υ συνέρρεε απ� παντ�ύ
στην Aθήνα κάθε �ρ�ν� για να τιμη-
θεί η παγκ�σμι�ς της Θε�μήτ�ρ�ς
πανήγυρις...

T�ν 11� αιώνα � σ���τατ�ς Mι-
�αήλ Ψελλ�ς πρ�σπάθησε να κινή-
σει τ� ενδια�έρ�ν των συγ�ρ�νων
τ�υ για την Eλλάδα και την Aθήνα,
πρ��άλλ�ντας τ� αρ�αί� κλέ�ς,
την άνθηση της �ιλ�σ��ίας και των
τε�νών· ενταύθα η Aκαδημία και �ι
κήπ�ι των �ιλ�σ��ων και τ� Ωδεί�ν
και η Π�ικίλη Στ�ά και �ι περι�ανείς
δήμ�ι, η Kη�ισιά τα Φάληρα... η
Eλευσίς... πάντα M�υσών πνεί, πά-
ντα �αρίτων. Kατά τ�ν Ψελλ�, τα α-
θηναϊκά ερείπια ήταν λαμπρ�τερα

κι απ� τις σπ�υδαίες π�λεις. H
σπ�υδαι�τητα της Aθήνας αυτή την
επ��ή κατα�αίνεται και απ� τ� γε-
γ�ν�ς �τι στ� �ρυσ���υλ� τ�υ Aλε-
�ί�υ A΄ τ�υ 1082, με τ� �π�ί� παρεί-
�ε πρ�ν�μια στ�υς Bενετ�ύς, η
Aθήνα και η περι��ή της (�ρι�ν
Aθηνών) περιλαμ�άνεται ανάμεσα
στις εμπ�ρικές εκείνες �ώνες, �π�υ
�ι Bενετ�ί εί�αν δυνατ�τητα πρ�-
ν�μιακής εμπ�ρίας. Aλλωστε στην
περι��ή της Aθήνας υπήρ�ε κάπ�ια
παραγωγή λαδι�ύ, κρασι�ύ και με-
λι�ύ (ήταν απ� παλιά πασίγνωστ�
τ� μέλι τ�υ Yμηττ�ύ) και στην π�λη
υπήρ�ε υ�αντ�υργία, σαπων�π�ιΐα
και άλλες �ι�τε�νίες, ενώ α�ι�λ�γη
δραστηρι�τητα ήταν η αλιεία και τ�
εμπ�ρι� των κ��υλιών (π�ρ�ύρας).
Δεν είναι, λ�ιπ�ν, παράδ��� π�υ
στα μέσα τ�υ 12�υ αιώνα � Aρα�ας
γεωγρά��ς Eδρισή περιγρά�ει την
Aθήνα ως «π�λυάνθρωπη π�λη π�υ
περι�άλλεται απ� κήπ�υς και καλ-
λιεργημένα �ωρά�ια».

Mι�αήλ Xωνιάτης

Πρ�ς τα τέλη τ�υ 12�υ αιώνα, πι-
θαν�τατα τ� 1182, εγκαταστάθηκε
στην Aθήνα ως νέ�ς μητρ�π�λίτης
� Mι�αήλ Aκ�μινάτ�ς � Xωνιάτης,
άνδρας λ�γι�τατ�ς και �ιλάρ�αι�ς,
π�υ �ι Aθηναί�ι τ�ν υπ�δέ�τηκαν
πανηγυρικά. Ωστ�σ�, λίγ� νωρίτε-
ρα η Aθήνα εί�ε υπ�στεί μεγάλη κα-
ταστρ��ή απ� την επιδρ�μή των
Σαρακηνών, ενώ μεγάλη αν�μ�ρία
εί�ε καταστήσει άγ�νη την Aττική
και εί�ε επι�έρει τη σιτ�δεία. Γεμά-
τ�ς απ� τ� �ραμα τ�υ αρ�αί�υ αθη-
ναϊκ�ύ μεγαλεί�υ � ιεράρ�ης αντι-
κρί�ει ένα απ�γ�ητευτικ� θέαμα· ε-
ρειπωμένα τεί�η, σπίτια γκρεμισμέ-
να π�υ εί�αν ανασκα�εί και εί�αν

μετατραπεί σε �ωρά�ια, ανθρώ-
π�υς σε απ�γνωση απ� τη �τώ�εια,
την πείνα και τ�ν λ�ιμ� π�υ μάστι-
�αν την π�λη. H πειρατία και �ι ε��-
ντωτικές πιέσεις των αρ��ντων εί-
�αν ρημά�ει την Aττική. Στ�ν Eι-
σ�ατήρι� λ�γ� τ�υ, π�υ εκ�ώνησε
� Xωνιάτης στ�ν μητρ�π�λιτικ�
να� τ�υ Παρθενώνα, ε�αίρει την
καταγωγή και τις πρ�γ�νικές αρε-
τές των Aθηναίων, αλλά δεν αργεί
να διαπιστώσει �τι η αττικί��υσα
καλλιέπειά τ�υ ήταν δυσν�ητη για
τ� απλ�ϊκ� π�ίμνι�.

O Xωνιάτης θαυμά�ει τ� αττικ�
τ�πί�, �π�υ υπήρ�αν ακ�μη �ωρία
κατάρρυτα και ανθεινά και π�λύ-
δενδρα, και �π�υ διασώ��νταν αρ-
�αία τ�πωνύμια, αλλά �λέπ�ντας
την ερηπωμένη π�λη και την άκαρ-
πη ύπαιθρ� θρηνεί για τ� κατάντη-
μα της Aθήνας και περιγρά�ει στις
επιστ�λές, στ�υς λ�γ�υς και στα υ-
π�μνήματά τ�υ με ���ερά �ρώματα
την κατάσταση πρ�σπαθώντας να
κινήσει τ� ενδια�έρ�ν των ισ�υρών
για την ανακ�ύ�ιση τ�υ αθηναϊκ�ύ
λα�ύ. Kαταγγέλλει την απληστία
των πραιτώρων και των ��ρ�λ�γων
π�υ απ�μυ��ύσαν την π�λη και την
ύπαιθρ�. T�νί�ει τη μείωση τ�υ
πληθυσμ�ύ, την έλλειψη τε�νιτών,
την απ�υσία �ι�τε�νικής δραστη-
ρι�τητας, την πνευματική παρακμή,
την αλλ�ίωση της γλώσσας.

Kαι στ�ν έμμετρ� θρήν� π�υ συ-
νέθεσε για την Aθήνα καταλήγει
στη θλι�ερή διαπίστωση: Oικών
Aθήνας, 
υκ Aθήνας π
υ λέπω...
Oλωλε σύμπαν των Aθηνών
κλέ
ς.O Xωνιάτης αγωνίστηκε για
την ανα�άθμιση της αθηναϊκής
πραγματικ�τητας. Πλ�ύτισε τη μι-
κρή �ι�λι�θήκη π�υ �ρήκε στη Mη-
τρ�π�λη της Aθήνας με π�λλά

σπ�υδαία �ειρ�γρα�α π�υ εί�ε �έ-
ρει μα�ί τ�υ και με άλλα π�υ πρ�-
μηθεύτηκε στην Aθήνα και η μη-
τρ�π�λιτική κατ�ικία τ�υ στα Πρ�-
πύλαια έγινε κέντρ� της κ�ινωνι-
κής και της πνευματικής �ωής της
π�λης.

Στη διάρκεια της ιεραρ�ίας τ�υ �
Xωνιάτης θα έ�λεπε να �λ�κληρώ-
νεται η καταστρ��ή της Aθήνας με
την εισ��λή στην Aττική τ�υ �ιλ�-
δ���υ δυνάστη τ�υ Nαυπλί�υ Λέ�-
ντα Σγ�υρ�ύ τ� 1203. O δραστήρι�ς
μητρ�π�λίτης υπερασπίστηκε με
σθέν�ς την Aθήνα αντιτάσσ�ντας
απ� την Aκρ�π�λη απ�τελεσματική
άμυνα. O επιδρ�μέας αναγκάστηκε
να απ��ωρήσει, α��ύ λεηλάτησε
και πυρπ�λησε την π�λη, �ωρίς να
κατ�ρθώσει να κυριεύσει την Aκρ�-
π�λη. 

Ωστ�σ�, �ι Aθηναί�ι ε��υθενω-
μέν�ι απ� τα π�ικίλα δεινά �αίνεται
�τι δεν εί�αν πλέ�ν π�λλές δυνά-
μεις για άλλη αντίσταση. Eτσι, η
Aθήνα έγινε εύκ�λη λεία για τ�υς
Φράγκ�υς π�υ την κατέλα�αν αμα-
�ητί στα τέλη τ�υ 1204.
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H Γ�ργ�επήκ��ς (Aγ. Eλευθέρι�ς σήμερα). Kτίσμα τ�υ 12�υ αι., γνωστή ως Mικρή Mητρ�π�λη, απ�τελεί κ�σμημα της
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