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T� Δ�υκάτ� της Aθήνας
Oι �ράγκικες δυναστείες απ� τ� 1204 έως την παράδ�ση της π�λης στ�υς Oθωμαν�ύς

T�υ N.Γ. M�σ��νά

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

OTAN στα τέλη τ�υ 1204 �ι σιδερ�-
�ρακτ�ι Φράγκ�ι τ�υ B�νι�άτι�υ
τ�υ M�μ�ερρατικ�ύ έ�τασαν απει-
λητικ�ί στην ταλαιπωρημένη Aθήνα,
� υπερασπιστής της π�λης μητρ�π�-
λίτης Mι�αήλ � Xωνιάτης είδε πως
θα ήταν μάται� να πρ��άλει αντίστα-
ση και παρέδωσε την Aκρ�π�λη στ�ν
B�νι�άτι�. Kύρι�ι της Aθήνας �ι
Φράγκ�ι επιδ�θηκαν στη λεηλασία
της π�λης και στη διαρπαγή των εκ-
κλησιαστικών θησαυρών και των κει-
μηλίων. O έ����ς να�ς της Παναγίας
της Aθηνιώτισσας συλήθηκε, ενώ η
μητρ�π�λιτική �ι�λι�θήκη π�υ εί�ε
δημι�υργήσει � Xωνιάτης λεηλατή-
θηκε. Π�λλ�ί απ� τ�υς Aθηναί�υς ε-
γκατέλειψαν την π�λη, �πως και � ί-
δι�ς � Xωνιάτης π�υ, α��ύ για ένα
διάστημα περιπλανήθηκε στην Eλλά-
δα, εγκαταστάθηκε τελικά στην Kέα
(T#ιά), στη M�νή τ�υ Πρ�δρ�μ�υ, �-
π�υ και πέθανε τ� 1220.

O B�νι�άτι�ς παρα�ώρησε την
Aθήνα μα#ί με τα Mέγαρα στ�ν Oθω-
να De la Roche, γ�ν� επι�αν�ύς �ί-
κ�υ της B�υργ�υνδίας, στ�ν �π�ί�
εί�ε πρωτύτερα παρα�ωρήσει και τη
Θή�α. O Oθων πρ�σαγ�ρεύτηκε
«Kύρι�ς των Aθηνών» (Dominus
Athenarum, Sire d’ Athenes), ενώ απ�
τ�υς Eλληνες �ν�μα#�ταν Mέγας
Kυρ. Στη �ε�υδαρ�ική επικράτεια
τ�υ De la Roche περιλαμ�άν�νταν η
Aττική, η Mεγαρίδα και η B�ιωτία. O
ανιψι�ς και διάδ���ς τ�υ Γκυ (Γ�υί-
δ�ς) A΄ πέτυ�ε τ� 1260 να τ�υ παρα-
�ωρηθεί απ� τ�ν �ασιλιά της Γαλ-
λίας Λ�υδ��ίκ� Θ΄ � τίτλ�ς τ�υ Δ�ύ-
κα της Aθήνας. O �ίκ�ς των De la
Roche ηγεμ�νευσε ώς τ� έτ�ς 1308,
�π�τε πέθανε άκληρ�ς � Γκυ B΄. Διά-
δ���ς τ�υ υπήρ�ε � ε�άδελ��ς τ�υ
Γ�υαλτέρι�ς (Bάλθερ�ς) De Brienne,
κ�μης τ�υ Lecce της Aπ�υλίας.

Mετά τη ��νική μά�η της Kω-
παΐδας (1311), �π�υ �ι Φράγκ�ι ιππ�-
τες νικήθηκαν απ� τ�υς στρατ�κ�-
π�υς της Kαταλανικής Eταιρείας και
�π�υ μα#ί με τ�υς συντρ���υς τ�υ
σκ�τώθηκε � Γ�υαλτέρι�ς, κύρι�ι
τ�υ δ�υκάτ�υ αναδεί�θηκαν �ι Kα-
ταλαν�ί π�υ πρ�σ�εραν την ηγεμ�-
νία στ� αραγωνικ� στέμμα της Σικε-
λίας. Γ�ν�ι τ�υ αραγωνικ�ύ �ασιλι-
κ�ύ �ίκ�υ αναδεί�θηκαν δ�ύκες της
Aθήνας, ενώ η διακυ�έρνηση τ�υ
δ�υκάτ�υ ήταν εμπιστευμένη σε επι-
τρ�π�υς (�ικάρι�υς). 

H κυριαρ�ία των Kαταλανών στην
Aθήνα καταλύθηκε τ� 1388 �ταν �
Φλωρεντιν�ς τυ��διώκτης και τρα-
πε#ίτης Nέρι�ς Acciaiuoli, π�υ ήδη
απ� τ� 1385 εί�ε καταλά�ει την π�λη
της Aθήνας, κατ�ρθωσε να κυριεύ-
σει και την Aκρ�π�λη. Mε ε�αίρεση
την πρ�σκαιρη �ενετική κατ��ή
(1395-403) � �ίκ�ς των Acciaiuoli η-
γεμ�νευσε μέ�ρι τ� 1458, �π�τε �ι
T�ύρκ�ι έγιναν κύρι�ι της Aκρ�π�-
λης, μ�λ�ν�τι τ� δ�υκάτ� εί�ε �υ-

σιαστικά καταλυθεί τ� 1456 με την
κατάληψη της Aθήνας.

Mετατρ�πές

Pημαγμένη απ� τις επιδρ�μές και
τις δηλώσεις και ε�ασθενημένη δη-
μ�γρα�ικά η Aθήνα στη διάρκεια
των δυ�μισι αιώνων της λατινικής
κυριαρ�ίας παραμένει ένας μικρ�ς
αστικ�ς �ικισμ�ς π�υ έ�ει περι�ρι-
στεί μέσα στ� υστερ�ρωμαϊκ� τεί��ς
και τ� Pι#�καστρ�. Στ�ν ευρύτερ�
�ώρ� της π�λης υπάρ��υν μ�ν� τα
ερείπια των αρ�αίων μνημείων μα#ί
με τις διάσπαρτες �υ#αντινές εκκλη-
σίες και αμέτρητα �αλάσματα κατ�ι-
κιών. H π�λιτική αλλαγή εί�ε ως επα-
κ�λ�υθ� και τη μετα��λή στα εκκλη-
σιαστικά πράγματα. Στη θέση τ�υ
�ρθ�δ���υ μητρ�π�λίτη εγκαταστά-
θηκε Λατίν�ς αρ�ιερέας και � αθη-
ναϊκ�ς κλήρ�ς υπ��ρεώθηκε να ανα-
γνωρίσει τη δικαι�δ�σία τ�υ. Kάτω
απ� τις συνθήκες αυτές π�λλ�ί επι-
�ανείς Aθηναί�ι εγκατέλειψαν την
Aθήνα και για π�λλά �ρ�νια συντρ�-
�εψαν, αυτ�ε��ριστ�ι επίσης, τ�ν
Mι�αήλ τ�ν Xωνιάτη.

Oι Φράγκ�ι δυνάστες της Aθήνας
επέ�εραν κάπ�ιες μετατρ�πές και ε-
νίσ�υσαν τα τεί�η της Aκρ�π�λης. Σ’
αυτή την επ��ή ανάγεται � Φραγκι-
κ�ς πύργ�ς των Πρ�πυλαίων, π�υ
κατεδα�ίστηκε τ�ν περασμέν� αιώ-
να (1874) και � ανατ�λικ�ς πρ�μα�ώ-
νας τ�υ Belvedere. Mέσα στ� γενικ�-
τερ� κλίμα των αλλαγών � Παρθενώ-
νας παρέμεινε α�ιερωμέν�ς στην

Παναγία την Aθηνιώτισσα, αλλά με-
τατράπηκε σε να� δυτικ�ύ δ�γμα-
τ�ς, �πως και άλλ�ι αθηναϊκ�ί να�ί.
E�άλλ�υ, δυτικ�ί (Kιστερκιαν�ί) μ�-
να��ί εγκαταστάθηκαν στη M�νή
τ�υ Δα�νι�ύ, π�υ απ�τέλεσε δ�υκι-
κ� α��αεί�, �π�υ θά��νταν �ι B�υρ-
γ�υνδ�ί δ�ύκες της Aθήνας. Oι Kα-
ταλαν�ί μετέτρεψαν τα Πρ�πύλαια
σε Δι�ικητήρι� και δημι�ύργησαν ε-
κεί παρεκκλήσι α�ιερωμέν� στ�ν
Aγι� Bαρθ�λ�μαί�. Στα Πρ�πύλαια
λειτ�υργ�ύσε και η δ�υκική καγκε-
λαρία. Eνώ �ι Φράγκ�ι και �ι Kαταλα-
ν�ί εί�αν επιλέ�ει ως έδρα τ�υ δ�υ-
κάτ�υ τη Θή�α, �ι Φλωρεντιν�ί δ�ύ-
κες της Aθήνας πρ�τίμησαν να εγκα-
τασταθ�ύν στην αθηναϊκή Aκρ�π�-
λη. Hταν, λ�ιπ�ν, �υσικ� να ενδια-
�ερθ�ύν άμεσα για την π�λη. O Nέ-
ρι�ς A΄ (1388-1395) �ρ�ντισε για την
επισκευή των τει�ών, την κατασκευή
δρ�μων, τη μετασκευή των Πρ�πυ-
λαίων σε αυτ�ν�μ� ��υρ� δ�υκικ�
μέγαρ� και την ανακαίνιση τ�υ Παρ-
θενώνα, πάντ�τε ως να�ύ της Πανα-
γίας της Aθηνιώτισσας (Santa Maria
di Setines). Στ�ν ίδι� ��είλεται και η
απ�κατάσταση τ�υ �ρθ�δ���υ μη-
τρ�π�λιτικ�ύ θρ�ν�υ της Aθήνας
(παράλληλα ε�ακ�λ�ύθησε να υπάρ-
�ει και η λατινική αρ�ιεπισκ�πή), γε-
γ�ν�ς π�υ συνέ�αλε στην ανάπτυ�η
της να�δ�μίας. T�τε επισκευάστη-
καν π�λλ�ί να�ί και ανεγέρθηκαν νέ-
�ι (Mεταμ�ρ�ωση, Πρ��ήτης Hλίας,
Aγι�ς Φράγκ�ς). H �ικ�δ�μική δρα-
στηρι�τητα συνε�ίστηκε στην επ��ή
τ�υ Aντωνί�υ A΄ (1403-1435), π�υ τ�

�ν�μά τ�υ συνδέεται και με την επι-
σκευή τ�υ λιμανι�ύ τ�υ Πειραιά
(γνωστ�ύ ως Porto Lione).

Mαρτυρίες περιηγητών

Παρά ταύτα, η Aθήνα παρέμεινε
μία μικρή π�λη. Σύμ�ωνα με τη μαρ-
τυρία τ�υ Iταλ�ύ ν�τάρι�υ Niccolo
Da Martoni, π�υ εί�ε επισκε�τεί την
Aθήνα τ� 1395, η π�λη εί�ε περίπ�υ
�ίλιες κατ�ικίες, �ωρίς να διαθέτει έ-
να πανδ��εί� ή άλλ� κατάλυμα για
�έν�υς. O Da Martoni περιγρά�ει την
περιήγησή τ�υ στις αθηναϊκές αρ-
�αι�τητες, θαυμά#ει τ� δ�υκικ� μέ-
γαρ� των Πρ�πυλαίων και μένει έκ-
θαμ��ς κατά την επίσκεψή τ�υ στ�ν
Παρθενώνα. Aνάλ�γα συναισθήματα
πρ�κλήθηκαν και σ’ ένα άλλ� επι�α-
νή Iταλ� τα�ιδιώτη, τ�ν αρ�αι�δί�η
Kυριακ� De’ Pizzicoli απ� την Aγκώ-
να, π�υ ήρθε στην Aθήνα δύ� ��ρές,
τ� 1436 και τ� 1444, περιηγήθηκε τα
μνημεία και αντέγραψε πλήθ�ς αρ-
�αίων επιγρα�ών. Bέ�αια, �ι επισκέ-
πτες αυτ�ί, �πως και άλλ�ι μεταγε-
νέστερ�ι, ενδια�έρ�νταν απ�κλει-
στικά για τις αρ�αι�τητες και ��ι για
τη σύγ�ρ�νη π�λη. Aπ� τα �ριστιανι-
κά μνημεία μ�ν� �σα ήταν διασκευα-
σμέν�ι αρ�αί�ι να�ί τ�υς απασ��-
λ�ύν, ενώ �ι �υ#αντινές εκκλησίες
τ�υς α�ήν�υν αδιά��ρ�υς. Ωστ�σ�,
απ� τις περιγρα�ές π�υ ά�ησαν, συ-
νάγ�νται και κάπ�ιες πενι�ρές πλη-
ρ���ρίες για την Aθήνα εκείνης της
επ��ής.

Tην επικ�ινωνία της Aθήνας με τα

Για ενίσ�υση της ��ύρωσης στην Aκρ�π�λη, �τίστηκε ψηλ�ς πύργ�ς π�υ επ�πτευε �λ�κληρ� τ� Λεκαν�πέδι�. Φράγκικ�ς
πύργ�ς � λεγ�μεν�ς, ή K�υλάς επί τ�υρκ�κρατίας. Kατεδα�ίστηκε απ� την Aρ�αι�λ�γική Eταιρεία της Aθήνας τ� 1875, με
δαπάνη τ�υ Σλίμαν. H κατεδά�ιση πρ�κάλεσε σ��λια και επικρίσεις απ� τ�ν επιστημ�νικ� κ�σμ� της επ��ής.



περί�ωρα και με την υπ�λ�ιπη �ώρα
ε�υπηρετ�ύσε τ� αρ�αί� �δικ� δί-
κτυ� π�υ παρέμεινε αμετά�λητ� στη
�υ#αντινή επ��ή και π�υ σε μεγάλ�
�αθμ� ε�ακ�λ�υθεί και σήμερα να
�ρησιμ�π�ιείται. 

Aπ� τις πύλες της Aθήνας ένα σύ-
στημα �δών απλων�ταν ακτινωτά
πρ�ς διά��ρες κατευθύνσεις: πρ�ς
τ� Φάληρ�, πρ�ς τ�ν Πειραιά, πρ�ς
τη M�νή τ�υ Δα�νι�ύ, την Eλευσίνα
και την Πελ�π�ννησ� (η αρ�αία Iερά
Oδ�ς), πρ�ς τη Θή�α, πρ�ς τις A�αρ-
νές, πρ�ς την Kη�ισιά, την Πεντέλη
και τ�ν Mαραθώνα, πρ�ς τα Mεσ�-
γεια και τ�ν Yμηττ�, πρ�ς τ�ν Iλισσ�.

Oι Aθηναί�ι

O γηγενής πληθυσμ�ς της Aθήνας
την επ��ή αυτή υπ�λ�γί#εται �τι κυ-
μαιν�ταν απ� έ�ι έως �κτώ �ιλιάδες
ψυ�ές. Φτω��ί στην πλει�ν�τητα
�ειρώνακτες και γεωργ�ί πρ�σδι�ρι-
#αν τ�ν �αρακτήρα τ�υ αθηναϊκ�ύ
πληθυσμ�ύ. Ωστ�σ�, μαρτυρείται η
ύπαρ�η και ευκατάστατων επι�ανών
�ικ�γενειών και επαγγελματιών, κα-
θώς και �λιγάριθμη αλλά �πωσδήπ�-
τε α�ι�λ�γη μερίδα εγγραμμάτων και
λ�γίων Aθηναίων. 

Στα τέλη τ�υ 14�υ αιώνα έδρασαν
�ι Aθηναί�ι ν�τάρι�ι Δημήτρι�ς Pέ-
ντης, Nικ�λας Mακρής και Δαμιαν�ς
Φιλ�μα��ς, π�υ αναδεί�θηκαν κα-
γκελάρι�ι τ�υ δ�υκάτ�υ. Στην περί�-
δ� αυτή εργάστηκαν στην Aθήνα α-
ντιγρα�είς �ειρ�γρά�ων, ενώ π�λ-
λ�ί γνωστ�ί Aθηναί�ι �ι�λι�γρά��ι
έδρασαν αλλ�ύ. Yπήρ�ε, λ�ιπ�ν,
στην Aθήνα τ�τε κ�ιν� –κληρικ�ί,
μ�να��ί και �ιλ�μαθείς λαϊκ�ί– π�υ
ενδια�έρ�νταν για την απ�κτηση ελ-
ληνικών �ειρ�γρά�ων, �πως � για-
τρ�ς Δημήτρι�ς Xλωμ�ς, π�υ εί�ε
παραγγείλει στ� �ι�λι�γρά�� ιερέα
K�σμά Kάμηλ� (1339) τα ιατρικά έρ-
γα τ�υ Nικ�λά�υ τ�υ Mυρεψ�ύ και
τ�υ Oρει�ασί�υ.

Aντίθετα με τ�υς Kαταλαν�ύς, �ι
B�υργ�υνδ�ί και π�λύ περισσ�τερ�
�ι Φλωρεντιν�ί δεν απέστερ�αν τη
�ρήση της ελληνικής γλώσσας. Oι

δυτικ�ί δυνάστες της Aθήνας έτρε-
�αν για την π�λη αυτή ιδιαίτερ�
θαυμασμ�. O �ασιλιάς της Aραγώνας

και δ�ύκας της Aθήνας Πέτρ�ς Δ΄ εί-
�ε �αρακτηρίσει την Aκρ�π�λη
(1380) ως «τ� πι� ακρι�� στ�λίδι π�υ

υπάρ�ει στ�ν κ�σμ�». Aπ� την άλλη
μεριά η �ιλ�ρθ�δ��η π�λιτική και η
ελλην�τρ�πη συμπερι��ρά των
Φλωρεντινών παρασκεύα#ε τ� έδα-
��ς για τ�ν ε�ελληνισμ� τ�υ δ�υκά-
τ�υ. Aλλωστε η αίγλη της Aθήνας α-
σκ�ύσε ισ�υρ�τατη επιρρ�ή στ�υς
Φλωρεντιν�ύς δ�ύκες, π�υ εί�αν ως
καύ�ημα την κατ��ή της Aθήνας και
της Aκρ�π�λης και θεωρ�ύσαν μέγι-
στ� αγαθ� την εκεί δια�ίωσή τ�υς.
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Στη Φραγκ�κρατία τ� Δα�νί περιήλθε στ�υς λ�γι�υς και �ιλ�τε�ν�υς Bενεδικτίν�υς - Kιστερκιαν�ύς μ�να��ύς. Σ’ αυτ�ύς
απ�δίδ�νται κάπ�ιες εσωτερικές και ε#ωτερικές πρ�σθήκες. T� �ρησιμ�π�ι�ύσαν επίσης και ως τ�π� τα�ής των Δ�υκών
της Aθήνας. Oρθ�δ�#�ι μ�να��ί επανήλθαν με την τ�υρκ�κρατία. Πάνω στ� δρ�μ� απ� Aθήνα για Eλευσίνα, ή αντίστρ��α,
κέντρι&ε τ� ενδια�έρ�ν στ�υς #έν�υς περιηγητές. E��υμε γι’ αυτ� μια σειρά απ�τυπώσεις, σ�έδια ή λιθ�γρα�ήματα, ή α-
κ�μη και &ωγρα�ικές απ�δ�σεις. Λιθ�γρα�ία τ�υ Th. du Moncel, 1843.

H Παναγία των Kαταλανών. T�ι��γρα�ία
απ� τ�ν Πρ��ήτη Hλία τ�υ Σταρ�-
πά&αρ�υ, π�υ κατεδα�ίστηκε
μετά τ� 1843. Eνθρ�ν�ς η
Θε�τ�κ�ς, (ρε��κρα-
τ�ύσα. Δε#ιά και αρι-

στερά αναρτημένα απ� δέντρα δύ� �ικ�-
σημα με τα αρ�ικά πιθαν�ν των F.

Acciaiuoli και L. Spinola. (Bυ-
&αντιν� M�υσεί� - �ωτ. Σ.

Mαυρ�μμάτη)


