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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 
Αρχαιολόγος 24ης ΕΒΑ/ΥΠΠΟΤ 

 
Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη Λατινοκρατία 

 
Η κατάλυση του βυζαντινού κράτους από τους σταυροφόρους το 1204, συνιστά ιστορική 

τομή και για την Αττική, η οποία εισήλθε τότε στην περίοδο της λεγόμενης Φραγκοκρατίας, 
που επρόκειτο να διαρκέσει δυόμισυ περίπου αιώνες. Στο διάστημα αυτό, η περιοχή γνώρισε 
τρεις διαφορετικούς δυτικούς κυρίαρχους: τους Φράγκους delaRoche, τους Καταλανούς και 
τους Φλωρεντινούς Acciajuoli. Η κατάσταση της Αθήνας κατά το διάστημα αυτό, φωτίζεται 
ικανοποιητικά τόσο από μνημεία και ιστορικές πηγές, όσο και από νεώτερες μελέτες. Με 
αρκετή επάρκεια διαγράφεται και η εικόνα της περιοχής των Μεσογείων, όπου έχει διασωθεί 
μία σειρά από σημαντικά μνημεία, εκκλησιαστικά και κοσμικά. Εδώ θα σταθούμε στη λιγότερο 
γνωστή ύπαιθρο της πόλης της Αθήνας, την πεδιάδα που την περιβάλλει και τις πλαγιές των 
βουνών που την οριοθετούν. Ο χώρος αυτός έχει διαχρονικά καίρια σημασία για την εξέλιξη 
της πόλης, καθώς αποτελεί τη ζωτική, άμεση ενδοχώρα της, η οποία την τροφοδοτεί με 
ανθρώπινο δυναμικό και αγαθά και συχνά γίνεται το θέατρο ιστορικών γεγονότων που 
κρίνουν την τύχη της.  

Δύο πολύτιμα έγγραφα, ο κατάλογος της περιουσίας μιας μεγάλης αλλά άγνωστής μας 
μονής της Αττικής και η βούλλα του πάπα Ιννοκέντιου του Γ’ για την εκκλησία της Αθήνας, 
συνιστούν τις κύριες γραπτές πηγές για την κατάσταση του αθηναϊκού πεδίου κατά τα τέλη 
του 12ου και τις αρχές του 13ου αι. Στα κείμενα αυτά σώζονται ονόματα οικισμών και 
μοναστηριών που είχαν ζωή κατά την αυγή της εξεταζόμενης περιόδου: Πειραιάς, Κηφισιά, 
Χασιά, Μενίδι, Δεκέλεια, μονές Ομολογητών, Καισαριανής, Καρέα, Αγίου Νικολάου στη 
Δεκέλεια και Αγίου Νικολάου στο Μενίδι, και άλλα των οποίων η θέση δεν έχει ταυτιστεί. 

Τις πληροφορίες αυτές των γραπτών πηγών έρχεται να συμπληρώσει η αρχαιολογική 
έρευνα. Προκαταρκτικά σημειώνεται ότι τα μέχρι σήμερα αρχαιολογικά ευρήματα που 
συνδέονται με την περίοδο της Φραγκοκρατίας έχουν  χαρακτήρα τυχαίο και αποσπασματικό, 
καθώς προέρχονται από σωστικές ανασκαφές των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και δεν αποτελούν προϊόντα συστηματικών ερευνών, ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις δεν έχουν δημοσιευτεί με πληρότητα.  

Αρχίζοντας μια σύντομη επισκόπησή τους από τα βόρεια, η πρώτη σημαντική θέση 
εντοπίζεται στο Μενίδι, όπου γύρω από το ναό του Αγίου Ιωάννη, κτίσμα του 13ου αι., έχουν 
βρεθεί συστάδες υπόγειων κτιστών αποθηκευτικών πιθαριών, σιρών και πενιχρά οικοδομικά 
λείψανα. Μία ομάδα αποκαλύφθηκε μέσα στα ερείπια ρωμαϊκού βαλανείου. Στην Κηφισιά, 
δυτικά του ναού της Παναγίας Ξυδούς και κοντά στο ρέμα της Πύρνας, βρέθηκαν πολυάριθμοι 
σιροί επίσης μέσα στα ερείπια μεγάλου ρωμαϊκού λουτρού. Στο Μαρούσι, στη θέση Άη-Γιάννης 
κοντά στο ρέμα της περιοχής του Αγίου Θωμά, ανασκάφηκε μικρός κοιμητηριακός ναΐσκος της 
εξεταζόμενης περιόδου, για τον οποίο δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα περισσότερα στοιχεία. Η 
ύπαρξη πολυάριθμων σιρών στη εν λόγω θέση μαρτυρεί την παρουσία αγροτικής 
εγκατάστασης που κατοικήθηκε επί μακρόν. Στο Χαλάνδρι αποκαλύφθηκε η Φραγκοκκλησιά, 
ναΐσκος κοιμητηριακού χαρακτήρα, που χρονολογήθηκε βάσει των ευρημάτων πριν από το 
1280. Σε μικρή απόσταση ερευνήθηκε τμήμα μιας ακόμα αγροτικής εγκατάστασης, με έντονη 
δραστηριότητα κατά τον 13ο-14ο αι. Κατάλοιπα αποθηκευτικού συγκροτήματος με χρήση 
κατά την ίδια περίοδο εντοπίστηκαν και στο ναό της Αγίας Θέκλας στο Σταυρό, κτίσμα των 
περί το 1200 χρόνων, όπου ανασκάφηκαν και σύγχρονες ταφές. Στην ίδια θέση βρέθηκε και 
έργο διαμόρφωσης κοίτης ρέματος, το μόνο γνωστό της Φραγκοκρατίας στην περιοχή.      

Τα παραπάνω ευρήματα, αποδεικνύουν κατ’ αρχάς ότι εκτός από τους οικισμούς που 
γνωρίζουμε από τις γραπτές πηγές, υπήρχαν ασφαλώς και άλλοι. Κοινό χαρακτηριστικό των 
εγκαταστάσεων αυτών είναι η θέση τους σε περιοχές με εύφορη γη και επάρκεια νερού –τρεις 
μάλιστα βρίσκονται κοντά σε ρέματα. Στην περίπτωση της Κηφισιάς και του Μαρουσιού 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι συνεχίζεται η κατοίκηση αρχαίων δήμων που εξακολούθησαν να 
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έχουν ζωή σε όλη τη διάρκεια του μεσαίωνα. Δεν είναι τυχαία η μεγάλη απόσταση των θέσεων 
από τις ακτές του Σαρωνικού, που ήταν εξαιρετικά ανασφαλείς λόγω της έξαρσης της 
πειρατείας. Με αυτή τη δραστηριότητα στα αθηναϊκά παράλια σχετίζεται πιθανότατα ένας 
θησαυρός 1000 νομισμάτων του 13ου-14ου αι., που βρέθηκε στο Χασάνι, το σημερινό 
Ελληνικό. Ο Πειραιάς, που αναφέρεται στις πηγές ως χωρίον, φαίνεται ότι είχε το μέγεθος μιας 
ασήμαντης πολίχνης, από την οποία δεν υπάρχει κανένα εύρημα, παρά το πλήθος των 
σύγχρονων ανασκαφών στο λιμάνι. 

Ο αγροτικός χαρακτήρας των εγκαταστάσεων επιβεβαιώνεται από το πλήθος των 
υπόγειων κτιστών σιρών και πίθων, που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση στερεών και 
υγρών προϊόντων. Οι περισσότεροι εντοπίζονται σήμερα ελεύθεροι στο χώρο, αρχικά όμως 
ήταν ενταγμένοι μέσα σε κατοικίες ή αποθηκευτικούς χώρους, των οποίων σπάνια σώζονται 
ίχνη, λόγω της ευτελούς κατασκευής τους. Για τον ίδιο λόγο, προσεγγίζουμε τη μορφή των 
κατοικιών και των οικισμών μόνον έμμεσα, από παραδείγματα κοντινών θέσεων, όπως στο 
Πάνακτον, του 14ου-αρχών 15ου αι., όπου οι μικρές οικίες συγκροτούσαν έναν αραιοκτισμένο 
οικισμό, άναρχα τοποθετημένες στο χώρο.   

Εκτός από αυτούς τους μικρούς οικισμούς, στον εξεταζόμενο χώρο υπήρχαν και 
μεμονωμένα μικρά συγκροτήματα αγροτικού χαρακτήρα. Ο Παλιόπυργος στο κτήμα Τατοΐου 
αποτελεί το μόνο μάλλον σωζόμενο δείγμα αυτής της περίπτωσης. Αν και δεν έχει ερευνηθεί 
συστηματικά, η παρουσία σιρών γύρω από τον ερειπωμένο πύργο μαρτυρεί αγροτική 
δραστηριότητα. Ο πύργος αποτελούσε πιθανότατα το κέντρο κάποιας μεγάλης γαιοκτησίας, 
περιβαλλόμενος από ένα μικρό οικοδομικό συγκρότημα αντίστοιχο με εκείνο που ανασκάφηκε 
κοντά στο ναό του Αγίου Πέτρου στα Σπάτα και χρονολογήθηκε στον 13ο αι.  

Ως μικρές οικιστικές μονάδες νοούνται και τα μοναστήρια που συγκέντρωναν μοναχούς και 
δουλοπάροικους και παραγωγικές δραστηριότητες. Οι Φράγκοι κατέλαβαν τη μονή Δαφνίου, 
τη μεγαλύτερη της περιοχής, που στέγασε μοναχούς του τάγματος των Κιστερκιανών και το 
μαυσωλείο των δουκών της Αθήνας. Αντίστοιχες ιδιοποιήσεις παλαιών ορθόδοξων μονών 
μαρτυρούν μάλλον και οι δύο ερειπωμένες Φραγκοκκλησιές στην Πεντέλη και την Καισαριανή. 
Υπήρξαν ωστόσο και μοναστήρια που παρέμειναν στα χέρια του ντόπιου στοιχείου, όπως η 
μονή του Κυνηγού στον Υμηττό, η οποία ολοκληρώθηκε το 1205 και άκμασε κατά το α’ μισό 
του 13ου αι.  

Την επικοινωνία μεταξύ των οικισμών, των μοναστηριών και της Αθήνας εξυπηρετούσε το 
βασικό αρχαίο οδικό δίκτυο της περιοχής, το οποίο δεν έπαψε να χρησιμοποιείται κατά τους 
μεσαιωνικούς χρόνους. Υπάρχει όμως και η περίπτωση της ανακατασκευής ή διάνοιξης ενός 
νέου δρόμου στην περιοχή του Σταυρού, έργο ενός μοναχού Νεοφύτου της μονής του Κυνηγού 
του έτους 1238, όπως αναφέρει η επιγραφή στο λεγόμενο «κιόνιον». Δεν είναι γνωστό αν το 
οδικό δίκτυο του πεδίου προστατευόταν με πύργους σε καίρια σημεία του, όπως συνέβαινε 
στα Μεσόγεια, καθώς δεν έχουν επισημανθεί δείγματα τέτοιων κτισμάτων. 

Τα μνημεία που σώζονται σήμερα στο αθηναϊκό πεδίο από την οικοδομική δραστηριότητα 
των χρόνων της Φραγκοκρατίας είναι σχεδόν αποκλειστικά μικροί ναοί ή προσθήκες σε 
παλαιότερες, βυζαντινές εκκλησίες. Όπως παρατηρείται σε πολλές περιοχές του ελλαδικού 
χώρου, από τον 13ο αιώνα σημειώνεται μεγάλη αύξηση της οικοδόμησης μικρών 
τοιχογραφημένων ναών στην ύπαιθρο ή και μέσα σε οικισμούς. Διεσπαρμένα στην Πάρνηθα, 
το Μενίδι, την Πεντέλη, το Μαρούσι και αλλού, τα κτίσματα αυτά αντιπροσωπεύουν την 
αρχιτεκτονική και την καλλιτεχνική παραγωγή της εποχής, αλλά και μία αντίδραση του 
ντόπιου ορθόδοξου πληθυσμού απέναντι στους αλλόδοξους κυρίαρχους. Οι περισσότεροι από 
τους αρχιτεκτονικούς τύπους που χρησιμοποιούνται είναι γνωστοί από την μεσοβυζαντινή 
περίοδο: ο σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο (Άγιος Ιωάννης Μενιδίου, Ομορφοκκλησιά 
στο Γαλάτσι), ο συνεπτυγμένος σταυροειδής (Αγία Τριάδα του Νερού στην Πεντέλη), ο 
ελεύθερος σταυρός (Άγιος Νικόλαος στη Βαρυμπόπη), ο τρίκογχος με τρούλο (Άγιος Ιωάννης 
Μπενιζέλων) και ο απλός μονόχωρος δρομικός καμαροσκέπαστος (ανώνυμος ναός στην 
Πάρνηθα, Φραγκοκκλησιά στο Χαλάνδρι και πιθανώς Μεταμόρφωση -Αγία Σωτήρα στο 
Μαρούσι). Ο νέος τύπος του σταυρεπίστεγου ναού, που εμφανίζεται στη ναοδομία κατά τον 
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13ο αι., αντιπροσωπεύεται με την Αγία Μαρίνα στην Πάρνηθα, αλλά ενδέχεται να 
προσγράφονται στην περίοδο αυτή και άλλα μνημεία, που δεν έχουν μελετηθεί ακόμη, όπως η 
Παναγία Ξυδού στην Κηφισιά και η Αγία Ελεούσα στον Υμηττό.   

Σε ορισμένους από τους παραπάνω ναούς και σε παλαιότερους βυζαντινούς διατηρούνται 
δείγματα εντοίχιας ζωγραφικής της εξεταζόμενης περιόδου, με καλύτερα σωζόμενα και 
πλήρως δημοσιευμένα τα σύνολα της Σπηλιάς Πεντέλης  και της Ομορφοκκλησιάς στο Γαλάτσι, 
τα οποία αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικά ρεύματα στη ζωγραφική του 13ου αιώνα. Η μεν 
Σπηλιά της Πεντέλης εντάσσεται σε μία συντηρητική τεχνοτροπία που επαναλαμβάνει 
παλαιότερα, κομνήνεια πρότυπα, με τρόπο συχνά επίπεδο και γραμμικό, και συνδέεται με ένα 
τοπικό εργαστήριο που δραστηριοποιείται στην Αθήνα και την Αττική. Αντίθετα, η ζωγραφική 
της Ομορφοκκλησιάς Γαλατσίου, που διακρίνεται για την υψηλή ποιότητά της, αναπτύσσεται 
σε ένα σύνθετο εικονογραφικό πρόγραμμα με δογματικούς προβληματισμούς και μετέχει στις 
τρέχουσες καλλιτεχνικές εξελίξεις των μεγάλων κέντρων της εποχής. Τα τελευταία χρόνια 
έχουν επισημανθεί νέα δείγματα τοιχογραφιών της ίδιας περιόδου, των οποίων αναμένεται η 
δημοσίευση: στη Μεταμόρφωση (Αγία Σωτήρα) στο Μαρούσι, στον Άγιο Ιωάννη στο Μενίδι, 
στον Άγιο Νικόλαο στη Βαρυμπόπη και, πιθανώς, στην Αγία Μαρίνα στην Πάρνηθα. 

Αν και λείπουν πολλά ακόμα τεκμήρια ώστε η αναπαράσταση της κατάστασης της περιοχής 
κατά τη Φραγκοκρατία να μπορεί να χαρακτηριστεί πλήρης, η εικόνα που σχηματίζεται με 
βάση τα υπάρχοντα στοιχεία είναι αυτή ενός αραιοκατοικημένου χώρου. Το ζήτημα ετούτο 
θέλησαν να αντιμετωπίσουν οι ηγεμόνες της Αθήνας με τη συστηματική πύκνωση του 
πληθυσμού με Αρβανίτες από τον 14ο αιώνα. Η εγκατάστασή τους στις βόρειες περιοχές του 
αθηναϊκού πεδίου ενίσχυσε την άμυνα της πόλης από εισβολείς που μπορούσαν να 
διεισδύσουν από το Δέμας και τα περάσματα της Πάρνηθας. Τεκμήρια αρχαιολογικά αυτής της 
εγκατάστασης δεν έχουν επισημανθεί μέχρι σήμερα και φαίνεται μάλλον απίθανο να βρεθούν 
στο μέλλον, λόγω της ευτελούς όπως εκτιμάται φύσης τους, αλλά και της σημερινής 
ολοκληρωτικής ανοικοδόμησης και αλλοίωσης της περιοχής.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


