Tο Δουκάτο της Aθήνας
Oι φράγκικες δυναστείες απ το 1204 έως την παράδοση της πλης στους Oθωμανούς
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OTAN στα τέλη του 1204 οι σιδερφρακτοι Φράγκοι του Bονιφάτιου
του Mομφερρατικού έφτασαν απειλητικοί στην ταλαιπωρημένη Aθήνα,
ο υπερασπιστής της πλης μητροπολίτης Mιχαήλ ο Xωνιάτης είδε πως
θα ήταν μάταιο να προβάλει αντίσταση και παρέδωσε την Aκρπολη στον
Bονιφάτιο. Kύριοι της Aθήνας οι
Φράγκοι επιδθηκαν στη λεηλασία
της πλης και στη διαρπαγή των εκκλησιαστικών θησαυρών και των κειμηλίων. O έξοχος νας της Παναγίας
της Aθηνιώτισσας συλήθηκε, ενώ η
μητροπολιτική βιβλιοθήκη που είχε
δημιουργήσει ο Xωνιάτης λεηλατήθηκε. Πολλοί απ τους Aθηναίους εγκατέλειψαν την πλη, πως και ο ίδιος ο Xωνιάτης που, αφού για ένα
διάστημα περιπλανήθηκε στην Eλλάδα, εγκαταστάθηκε τελικά στην Kέα
(Tζιά), στη Mονή του Προδρμου, που και πέθανε το 1220.
O Bονιφάτιος παραχώρησε την
Aθήνα μαζί με τα Mέγαρα στον Oθωνα De la Roche, γνο επιφανούς οίκου της Bουργουνδίας, στον οποίο
είχε πρωτύτερα παραχωρήσει και τη
Θήβα. O Oθων προσαγορεύτηκε
«Kύριος των Aθηνών» (Dominus
Athenarum, Sire d’ Athenes), ενώ απ
τους Eλληνες ονομαζταν Mέγας
Kυρ. Στη φεουδαρχική επικράτεια
του De la Roche περιλαμβάνονταν η
Aττική, η Mεγαρίδα και η Bοιωτία. O
ανιψις και διάδοχς του Γκυ (Γουίδος) A΄ πέτυχε το 1260 να του παραχωρηθεί απ τον βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο Θ΄ ο τίτλος του Δούκα της Aθήνας. O οίκος των De la
Roche ηγεμνευσε ώς το έτος 1308,
οπτε πέθανε άκληρος ο Γκυ B΄. Διάδοχς του υπήρξε ο εξάδελφς του
Γουαλτέριος (Bάλθερος) De Brienne,
κμης του Lecce της Aπουλίας.
Mετά τη φονική μάχη της Kωπαΐδας (1311), που οι Φράγκοι ιππτες νικήθηκαν απ τους στρατοκπους της Kαταλανικής Eταιρείας και
που μαζί με τους συντρφους του
σκοτώθηκε ο Γουαλτέριος, κύριοι
του δουκάτου αναδείχθηκαν οι Kαταλανοί που πρσφεραν την ηγεμονία στο αραγωνικ στέμμα της Σικελίας. Γνοι του αραγωνικού βασιλικού οίκου αναδείχθηκαν δούκες της
Aθήνας, ενώ η διακυβέρνηση του
δουκάτου ήταν εμπιστευμένη σε επιτρπους (βικάριους).
H κυριαρχία των Kαταλανών στην
Aθήνα καταλύθηκε το 1388 ταν ο
Φλωρεντινς τυχοδιώκτης και τραπεζίτης Nέριος Acciaiuoli, που ήδη
απ το 1385 είχε καταλάβει την πλη
της Aθήνας, κατρθωσε να κυριεύσει και την Aκρπολη. Mε εξαίρεση
την πρσκαιρη βενετική κατοχή
(1395-403) ο οίκος των Acciaiuoli ηγεμνευσε μέχρι το 1458, οπτε οι
Tούρκοι έγιναν κύριοι της Aκρπολης, μολοντι το δουκάτο είχε ου-

Για ενίσχυση της οχύρωσης στην Aκρπολη, χτίστηκε ψηλς πύργος που εππτευε ολκληρο το Λεκανοπέδιο. Φράγκικος
πύργος ο λεγμενος, ή Kουλάς επί τουρκοκρατίας. Kατεδαφίστηκε απ την Aρχαιολογική Eταιρεία της Aθήνας το 1875, με
δαπάνη του Σλίμαν. H κατεδάφιση προκάλεσε σχλια και επικρίσεις απ τον επιστημονικ κσμο της εποχής.

σιαστικά καταλυθεί το 1456 με την
κατάληψη της Aθήνας.

Mετατροπές
Pημαγμένη απ τις επιδρομές και
τις δηλώσεις και εξασθενημένη δημογραφικά η Aθήνα στη διάρκεια
των δυμισι αιώνων της λατινικής
κυριαρχίας παραμένει ένας μικρς
αστικς οικισμς που έχει περιοριστεί μέσα στο υστερορωμαϊκ τείχος
και το Pιζκαστρο. Στον ευρύτερο
χώρο της πλης υπάρχουν μνο τα
ερείπια των αρχαίων μνημείων μαζί
με τις διάσπαρτες βυζαντινές εκκλησίες και αμέτρητα χαλάσματα κατοικιών. H πολιτική αλλαγή είχε ως επακλουθο και τη μεταβολή στα εκκλησιαστικά πράγματα. Στη θέση του
ορθδοξου μητροπολίτη εγκαταστάθηκε Λατίνος αρχιερέας και ο αθηναϊκς κλήρος υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία του. Kάτω
απ τις συνθήκες αυτές πολλοί επιφανείς Aθηναίοι εγκατέλειψαν την
Aθήνα και για πολλά χρνια συντρφεψαν, αυτοεξριστοι επίσης, τον
Mιχαήλ τον Xωνιάτη.
Oι Φράγκοι δυνάστες της Aθήνας
επέφεραν κάποιες μετατροπές και ενίσχυσαν τα τείχη της Aκρπολης. Σ’
αυτή την εποχή ανάγεται ο Φραγκικς πύργος των Προπυλαίων, που
κατεδαφίστηκε τον περασμένο αιώνα (1874) και ο ανατολικς προμαχώνας του Belvedere. Mέσα στο γενικτερο κλίμα των αλλαγών ο Παρθενώνας παρέμεινε αφιερωμένος στην
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Παναγία την Aθηνιώτισσα, αλλά μετατράπηκε σε να δυτικού δγματος, πως και άλλοι αθηναϊκοί ναοί.
Eξάλλου, δυτικοί (Kιστερκιανοί) μοναχοί εγκαταστάθηκαν στη Mονή
του Δαφνιού, που αποτέλεσε δουκικ αββαείο, που θάβονταν οι Bουργουνδοί δούκες της Aθήνας. Oι Kαταλανοί μετέτρεψαν τα Προπύλαια
σε Διοικητήριο και δημιούργησαν εκεί παρεκκλήσι αφιερωμένο στον
Aγιο Bαρθολομαίο. Στα Προπύλαια
λειτουργούσε και η δουκική καγκελαρία. Eνώ οι Φράγκοι και οι Kαταλανοί είχαν επιλέξει ως έδρα του δουκάτου τη Θήβα, οι Φλωρεντινοί δούκες της Aθήνας προτίμησαν να εγκατασταθούν στην αθηναϊκή Aκρπολη. Hταν, λοιπν, φυσικ να ενδιαφερθούν άμεσα για την πλη. O Nέριος A΄ (1388-1395) φρντισε για την
επισκευή των τειχών, την κατασκευή
δρμων, τη μετασκευή των Προπυλαίων σε αυτνομο οχυρ δουκικ
μέγαρο και την ανακαίνιση του Παρθενώνα, πάντοτε ως ναού της Παναγίας της Aθηνιώτισσας (Santa Maria
di Setines). Στον ίδιο οφείλεται και η
αποκατάσταση του ορθδοξου μητροπολιτικού θρνου της Aθήνας
(παράλληλα εξακολούθησε να υπάρχει και η λατινική αρχιεπισκοπή), γεγονς που συνέβαλε στην ανάπτυξη
της ναοδομίας. Tτε επισκευάστηκαν πολλοί ναοί και ανεγέρθηκαν νέοι (Mεταμρφωση, Προφήτης Hλίας,
Aγιος Φράγκος). H οικοδομική δραστηριτητα συνεχίστηκε στην εποχή
του Aντωνίου A΄ (1403-1435), που το

νομά του συνδέεται και με την επισκευή του λιμανιού του Πειραιά
(γνωστού ως Porto Lione).

Mαρτυρίες περιηγητών
Παρά ταύτα, η Aθήνα παρέμεινε
μία μικρή πλη. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Iταλού νοτάριου Niccolo
Da Martoni, που είχε επισκεφτεί την
Aθήνα το 1395, η πλη είχε περίπου
χίλιες κατοικίες, χωρίς να διαθέτει ένα πανδοχείο ή άλλο κατάλυμα για
ξένους. O Da Martoni περιγράφει την
περιήγησή του στις αθηναϊκές αρχαιτητες, θαυμάζει το δουκικ μέγαρο των Προπυλαίων και μένει έκθαμβος κατά την επίσκεψή του στον
Παρθενώνα. Aνάλογα συναισθήματα
προκλήθηκαν και σ’ ένα άλλο επιφανή Iταλ ταξιδιώτη, τον αρχαιοδίφη
Kυριακ De’ Pizzicoli απ την Aγκώνα, που ήρθε στην Aθήνα δύο φορές,
το 1436 και το 1444, περιηγήθηκε τα
μνημεία και αντέγραψε πλήθος αρχαίων επιγραφών. Bέβαια, οι επισκέπτες αυτοί, πως και άλλοι μεταγενέστεροι, ενδιαφέρονταν αποκλειστικά για τις αρχαιτητες και χι για
τη σύγχρονη πλη. Aπ τα χριστιανικά μνημεία μνο σα ήταν διασκευασμένοι αρχαίοι ναοί τους απασχολούν, ενώ οι βυζαντινές εκκλησίες
τους αφήνουν αδιάφορους. Ωστσο,
απ τις περιγραφές που άφησαν, συνάγονται και κάποιες πενιχρές πληροφορίες για την Aθήνα εκείνης της
εποχής.
Tην επικοινωνία της Aθήνας με τα

περίχωρα και με την υπλοιπη χώρα
εξυπηρετούσε το αρχαίο οδικ δίκτυο που παρέμεινε αμετάβλητο στη
βυζαντινή εποχή και που σε μεγάλο
βαθμ εξακολουθεί και σήμερα να
χρησιμοποιείται.
Aπ τις πύλες της Aθήνας ένα σύστημα οδών απλωνταν ακτινωτά
προς διάφορες κατευθύνσεις: προς
το Φάληρο, προς τον Πειραιά, προς
τη Mονή του Δαφνιού, την Eλευσίνα
και την Πελοπννησο (η αρχαία Iερά
Oδς), προς τη Θήβα, προς τις Aχαρνές, προς την Kηφισιά, την Πεντέλη
και τον Mαραθώνα, προς τα Mεσγεια και τον Yμηττ, προς τον Iλισσ.

Oι Aθηναίοι
O γηγενής πληθυσμς της Aθήνας
την εποχή αυτή υπολογίζεται τι κυμαινταν απ έξι έως οκτώ χιλιάδες
ψυχές. Φτωχοί στην πλειοντητα
χειρώνακτες και γεωργοί προσδιριζαν τον χαρακτήρα του αθηναϊκού
πληθυσμού. Ωστσο, μαρτυρείται η
ύπαρξη και ευκατάστατων επιφανών
οικογενειών και επαγγελματιών, καθώς και ολιγάριθμη αλλά οπωσδήποτε αξιλογη μερίδα εγγραμμάτων και
λογίων Aθηναίων.
Στα τέλη του 14ου αιώνα έδρασαν
οι Aθηναίοι νοτάριοι Δημήτριος Pέντης, Nικλας Mακρής και Δαμιανς
Φιλμαχος, που αναδείχθηκαν καγκελάριοι του δουκάτου. Στην περίοδο αυτή εργάστηκαν στην Aθήνα αντιγραφείς χειρογράφων, ενώ πολλοί γνωστοί Aθηναίοι βιβλιογράφοι
έδρασαν αλλού. Yπήρχε, λοιπν,
στην Aθήνα ττε κοιν –κληρικοί,
μοναχοί και φιλομαθείς λαϊκοί– που
ενδιαφέρονταν για την απκτηση ελληνικών χειρογράφων, πως ο γιατρς Δημήτριος Xλωμς, που είχε
παραγγείλει στο βιβλιογράφο ιερέα
Kοσμά Kάμηλο (1339) τα ιατρικά έργα του Nικολάου του Mυρεψού και
του Oρειβασίου.
Aντίθετα με τους Kαταλανούς, οι
Bουργουνδοί και πολύ περισστερο
οι Φλωρεντινοί δεν απέστερξαν τη
χρήση της ελληνικής γλώσσας. Oι
H Παναγία των Kαταλανών. Tοιχογραφία
απ τον Προφήτη Hλία του Σταροπάζαρου, που κατεδαφίστηκε
μετά το 1843. Eνθρονος η
Θεοτκος, βρεφοκρατούσα. Δεξιά και αρι-

Στη Φραγκοκρατία το Δαφνί περιήλθε στους λγιους και φιλτεχνους Bενεδικτίνους - Kιστερκιανούς μοναχούς. Σ’ αυτούς
αποδίδονται κάποιες εσωτερικές και εξωτερικές προσθήκες. Tο χρησιμοποιούσαν επίσης και ως τπο ταφής των Δουκών
της Aθήνας. Oρθδοξοι μοναχοί επανήλθαν με την τουρκοκρατία. Πάνω στο δρμο απ Aθήνα για Eλευσίνα, ή αντίστροφα,
κέντριζε το ενδιαφέρον στους ξένους περιηγητές. Eχουμε γι’ αυτ μια σειρά αποτυπώσεις, σχέδια ή λιθογραφήματα, ή ακμη και ζωγραφικές αποδσεις. Λιθογραφία του Th. du Moncel, 1843.

δυτικοί δυνάστες της Aθήνας έτρεφαν για την πλη αυτή ιδιαίτερο
θαυμασμ. O βασιλιάς της Aραγώνας

και δούκας της Aθήνας Πέτρος Δ΄ είχε χαρακτηρίσει την Aκρπολη
(1380) ως «το πιο ακριβ στολίδι που
στερά αναρτημένα απ δέντρα δύο οικσημα με τα αρχικά πιθανν των F.
Acciaiuoli και L. Spinola. (Bυζαντιν Mουσείο - φωτ. Σ.
Mαυρομμάτη)

υπάρχει στον κσμο». Aπ την άλλη
μεριά η φιλορθδοξη πολιτική και η
ελληντροπη συμπεριφορά των
Φλωρεντινών παρασκεύαζε το έδαφος για τον εξελληνισμ του δουκάτου. Aλλωστε η αίγλη της Aθήνας ασκούσε ισχυρτατη επιρροή στους
Φλωρεντινούς δούκες, που είχαν ως
καύχημα την κατοχή της Aθήνας και
της Aκρπολης και θεωρούσαν μέγιστο αγαθ την εκεί διαβίωσή τους.
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