
Bασιλικ� �ικ�σημ� των Λ�υ�ινιάν δε�ιά, και �υ�αντιν� της δυνα-
στείας των Παλαι�λ�γων, αριστερά. Kύπρ�ς, τμήμα επιστυλί�υ τ�υ
εικ�ν�στασί�υ τ�υ να�ύ τ�υ Aρ�αγγέλ�υ Mι�αήλ στ�ν Πέδ�υλα,
1474. O Pι�άρδ�ς A΄ � Λε�ντ�καρδ�ς, μετέ��ντας στην Tρίτη Σταυ-
ρ�"�ρία, πέρασε τ� 1191 απ� την Kύπρ� καθώς τα�ίδευε για τ�υς
Aγί�υς T�π�υς. Nικώντας τ�ν Iσαάκι� K�μνην� (Mάι�ς 1191) κατέ-
κτησε τ� νησί και σύντ�μα �ρήκε αγ�ραστές τ�υς Nαΐτες ιππ�τες
στ�υς �π�ί�υς και την π�ύλησε. Πάσ�α τ�υ 1192, � ντ�πι�ς πληθυ-
σμ�ς �εσηκώθηκε και π�λι�ρκώντας τ�υς Nαΐτες στη Λευκωσία, ε-
κείν�ι επεδ�θησαν σε πρωτ�"ανή σ"αγή τ�υ πλήθ�υς. Για να γλι-
τώσ�υν �ι Nαΐτες απ� την ταρα�ή, επέστρεψαν τ� νησί στ� Pι�άρ-
δ�. Eκείν�ς �ρήκε καιν�ύργι� αγ�ραστή στην ίδια τιμή και με τ�υς
ίδι�υς "�ρ�υς. O νέ�ς αγ�ραστής ήταν � Φράγκ�ς (Γάλλ�ς) ευγε-
νής Γκι ντε Λ�υ�ινιάν, �ασιλιάς τ�υ "ράγκικ�υ �ασιλεί�υ των Iερ�-
σ�λύμων, τ� �π�ί� �μως, εί�ε απωλέσει απ� τ�υς M�υσ�υλμάν�υς.
O Γκι ντε Λ�υ�ινιάν πέθανε δύ� �ρ�νια αργ�τερα και κληρ�ν�μησε
τ� νησί � αδελ"�ς τ�υ, Aμάλρι��ς ντε Λ�υ�ινινάν. Aυτ�ς την �ργά-
νωσε σε ανε�άρτητ� �ασίλει�, τ� �π�ί� αναγνωρίστηκε τ� 1197. H
δυναστεία των Φράγκων �ασιλέων έμεινε στην Kύπρ� μέ�ρι τ�
1489. Στη συνέ�εια παραδ�θηκε στ�υς Bενετ�ύς μέ�ρι τ� 1571.
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Λατιν�κρατ�ύμενες περι��ές
H διαν�μή �υ
αντινών εδα�ών μετά την άλωση της Kωνσταντιν�ύπ�λης απ� τ�υς Σταυρ���ρ�υς

Tης Aγγελικής Παν�π�ύλ�υ

KATA τη διάρκεια της πλιρκίας της
Kωνσταντινύπλης και πριν απ�
την άλωση (1204) ι σταυρ��ρι εί-
�αν συμ�ωνήσει τν τρ�π διαν-
μής και τ καθεστώς των εδα�ών
πυ θα κατακτύσαν. H συμ�ωνία
αυτή (pactum  comune) υσιαστικά
απτέλεσε τη �άση της Partitio
terrarum Imperii Romaniae, της δια-
νμής δηλαδή των εδα�ών της �υ-
�αντινής αυτκρατρίας πυ κατα-
κτήθηκαν στη συνέ�εια. T �υ�αντι-
ν� έδα�ς �ωρίστηκε σε έ�ι κλή-

ρυς, απ� τυς πίυς δύ αναλ-
γύσαν στυς σταυρ��ρυς, δύ
στν Bυ�αντιν� αυτκράτρα και
δύ στυς Bενετύς. Σε κάθε ένα α-
π� τα τρία μέρη αναλγύσε επίσης
ένα τμήμα της Θράκης και ένα της
Kωνσταντινύπλης. Σταδιακά  ελ-
ληνικ�ς �ώρς κατακτήθηκε απ�
τυς σταυρ��ρυς με επικε�αλής
τν Bνι�άτι Mμ�ερρατικ�. Aνά-
λγα με τη διάρκεια της λατινικής
κυριαρ�ίας ι ελληνικές περι�ές
πυ πέρασαν στυς Φράγκυς δια-
κρίννται σε αυτές πυ η περίδς
της λατινικής κυριαρ�ίας ήταν �ρα-

�ύ�ια και σε εκείνες πυ διατηρήθη-
κε αιώνες.

Kωνσταντιν�ύπ�λη
– Θεσσαλ�νίκη

Eπειτα απ� επίπνες διαπραγμα-
τεύσεις εκλέ�τηκε (9 Mαΐυ 1204)
αυτκράτρας της Kωνσταντινύπ-
λης  κ�μης της Φλάνδρας Bαλδυί-
νς, ενώ στν πατριαρ�ικ� θρ�ν
τπθετήθηκε  Bενετ�ς Θωμάς
Mρ�ίνης. H λατινική αυτκρατρία
της Kωνσταντινύπλης, έ�ντας να
αντιμετωπίσει τυς Eλληνες της Nί-

καιας και της Hπείρυ, τυς Bύλγα-
ρυς, τυς Oύγγρυς και τυς Mγ-
γ�λυς, διατηρήθηκε μέ�ρι τ 1261,
π�τε ανακτήθηκε απ� τν Mι�αήλ
Παλαιλ�γ.

O Bνι�άτις Mμ�ερρατικ�ς,
πυ απέτυ�ε να εκλεγεί αυτκράτ-
ρας, κατ�ρθωσε με τη �ήθεια των
Bενετών να απσπάσει απ� τν Bαλ-
δυίν τ �ασίλει της Θεσσαλνί-
κης, της περι�ής δηλαδή ανάμεσα
στη Mσυν�πλη και τν A�ι� πτα-
μ�. H λατινική κυριαρ�ία στη Θεσσα-
λνίκη έλη�ε τ 1224, �ταν την π�λη
κατέλα�ε  δεσπ�της της Hπείρυ

Φώτη K�ντ�γλ�υ «O Δ��απατρής
αγωνί�εται στ� Aράκλ���» (τμήμα
τ�ι��γρα"ίας, Δημαρ�εί� Aθηνών).
Aναπαράσταση σ"�δρ�τατης και
"�νικ�τατης σύγκρ�υσης �ταν,
διαδ��ικά, �ι περι��ές της Πελ�-
π�ννήσ�υ η μία μετά την άλλη κα-
ταλαμ�άν�νται απ� τ�υς σιδηρ�-
"ρακτ�υς των Γ�δε"ρείδ�υ Bιλ-
λαρδ�υίν�υ και Γ�υλιέλμ�υ Σα-
μπλίτ και ιδρύεται η Hγεμ�νία της
A�αΐας. Tην ηρωική αντίσταση τ�υ
Δ��απατρή στ�υς Φράγκ�υς μαρ-
τυρ�ύν λίγ�ι στί��ι στ� «Xρ�νικ�
τ�υ M�ρέως», τ�υς �π�ί�υς γρά"ει
στ�ν γαλά�ι� �υραν� της τ�ι��γρα-
"ίας � K�ντ�γλ�υ. O Δ��απατρής
"αίνεται πως αντιστάθηκε γενναία
στ� μικρ� ��υρ� κάστρ� τ�υ Aρά-
κλ���υ, π�υ κυριαρ��ύσε σε κά-
π�ι� απ� τα περάσματα των αρκαδι-
κών ��υνών, και � ηρωισμ�ς τ�υ
πρ�κάλεσε εντύπωση. Oι συντά-
κτες της Aραγωνικής παραλλαγής
τ�υ «Xρ�νικ�ύ» λένε πως κανένας
δεν μπ�ρ�ύσε να σηκώσει τ� ρ�πα-
λ� τ�υ. T�πική παράδ�ση διατήρη-
σε τ� θάρρ�ς της κ�ρης τ�υ, π�υ
πρ�τίμησε να πεθάνει πέ"τ�ντας α-
π� τ� κάστρ� παρά να πέσει στα �έ-
ρια των Σταυρ�"�ρων. H παράδ�ση
διατηρήθηκε, ώστε τ�ν περασμέν�
αιώνα � Δημήτρι�ς Bερναρδάκης
(Mυτιλήνη 1833-1907) να αντλήσει
έμπνευση γρά"�ντας τ� ρ�μαντικ�
δράμα «Mαρία Δ��απατρή» (M�να-
�� 1858), με τραγική ηρωίδα την α-
γνή κ�ρη ("ωτ.: «Φώτης K�ντ�-
γλ�υ» τ�υ Nίκ�υ Zία, εκδ. «Eμπ�ρι-
κή Tράπε�α της Eλλάδ�ς», 1991).



H μεσαιωνική π�λη της P�δ�υ, σε μι-
κρ�γρα"ία απ� τ� �ειρ�γρα"� πε-
ριηγητικ� έργ� τ�υ Iππ�τη Konrad

von Grünemberg (1486). Oι Iωαννίτες
Iππ�τες, ένα τάγμα θρησκευτικ�-
στρατιωτικ�, εμ"ανί��νται στ�υς

Aγί�υς T�π�υς πριν απ� την Πρώτη
Σταυρ�"�ρία. T� 1309, α"�ύ έ�ασαν
κάθε στρατιωτικ� έρεισμα σε Παλαι-
στίνη και Συρία, κατέλα�αν και δημι-
�ύργησαν με κέντρ� τη P�δ� ένα ι-

δι�τυπ� κράτ�ς. Tη δι�ίκηση τ�υ
τάγματ�ς και τ�υ κράτ�υς εί�ε �

Mεγάλ�ς Mάγιστρ�ς, πλαισιωμέν�ς
απ� ένα συμ��υλευτικ� σώμα, π�υ

μέλη τ�υ ήταν �ι αρ�ηγ�ί των
«Γλωσσών», δηλαδή των εθνικών �-

μάδων στις �π�ίες ανήκαν τα μέλη
τ�υ τάγματ�ς. T� 1522, με ισ�ύ πάνω

απ� 200 �ρ�νια, τ� ιππ�τικ� κράτ�ς
παραδ�θηκε στ�υς �θωμαν�ύς και

έμεινε στα �έρια τ�υς μέ�ρι τ� 1912.
T�τε κατελή"θη, ως Δωδεκάνησ�ς
πλέ�ν, απ� τ�υς Iταλ�ύς. Aπ� την

πρώτη κι�λας "άση, τα ιππ�τικά μνη-
μεία πρ�σέλκυσαν τ� ενδια"έρ�ν

της Pώμης και άρ�ισε να λειτ�υργεί
ένας πρ�παγανδιστικ�ς μη�ανισμ�ς
–στ� Mεσ�π�λεμ� έ"τασε στ� απ�-

γει� τ�υ– ιδε�λ�γικής επένδυσης
της ιταλικής κατ��ής. Δημ�σιεύματα

κάθε είδ�υς κυκλ�"�ρ�ύσαν στην
Iταλία, με μ�ναδικ� σκ�π� να απ�-

δεί��υν �τι �ι Iταλ�ί στρατιώτες συ-
νέ�ι�αν στη P�δ� και τα υπ�λ�ιπα

Δωδεκάνησα τα ένδ��α κατ�ρθώμα-
τα των συμπατριωτών τ�υς Iππ�τών

τ�υ τάγματ�ς τ�υ Aγί�υ Iωάννη
των Iερ�σ�λύμων. H πρ�παγάνδα έ"τασε σε τέτ�ι� σημεί�, ώστε α�ιωματικ�ί τ�υ στρατ�ύ κατ��ής να υπ�στηρί��υν ως επικείμενη την πρ�σάρτηση 

των νησιών με �άση την κληρ�ν�μιά των τίτλων των Iππ�τών της P�δ�υ απ� τ�ν Oίκ� της Σα��ΐας (!). O απ�η��ς, λ�ιπ�ν, των Σταυρ�"�ρων, �πως στ� 
παράδειγμα της P�δ�υ, ιστ�ρικά δεν έσ�ησε. Φτάνει, τ�υλά�ιστ�ν στ�ν ελλαδικ� �ώρ� στ�ν �π�ί�ν επι�ιώνει και γλωσσικά, ώς τα μέσα τ�υ 20�ύ αι. 

("ωτ.: Zα�αρίας Tσιρπανλής, «Aνέκδ�τα έγγρα"α για τη P�δ� και τις N�τιες Σπ�ράδες απ� τ� αρ�εί� των Iωαννιτών Iππ�τών, 1421–1453» P�δ�ς, 1995).
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Θε�δωρς Aγγελς. T 1387, ύστερα
απ� τετρά�ρνη πλιρκία, η Θεσ-
σαλνίκη καταλή�θηκε απ� τυς
Tύρκυς, αλλά τ 1403 ανακτήθηκε
απ� τυς Bυ�αντινύς. Mετά είκσι
�ρ�νια παρα�ωρήθηκε με τη συγκα-
τάθεση τυ πληθυσμύ στυς Bενε-
τύς έως τ 1430, π�τε την κατέλα-
�αν ριστικά ι Tύρκι.

Kεντρική Eλλάδα

Στην Kεντρική Eλλάδα, τη Λάρι-
σα και την περι�ή τυ Aλμυρύ

κατέλα�ε  Γυλιέλμς Λαρισαίς,
τ Bελεστίν απτέλεσε �έυδ
τυ Γερμανύ κ�μη Bερτ�λδυ, ε-
νώ λίγ ντι�τερα ιδρύθηκαν η
Mαρκιωνία της Bδνίτσας (σημ.
Mενδενίτσα) και η Bαρωνία των
Σαλώνων. H Aττική, η Bιωτία, η
Mεγαρίδα και αργ�τερα τ Aργς
και τ Nαύπλι απτέλεσαν τ
Δυκάτ των Aθηνών. Στη συνέ-
�εια �μως η Θή�α έγινε �έυδ
της ικγένειας των Σεντ Oμέρ. T
1311 ι Kαταλανί μισθ��ρ�ι
τυ Bυ�αντινύ Kράτυς έγιναν

κυρίαρ�ι της Θή�ας και της Aθή-
νας, ιδρύντας δύ κρατίδια. Πρω-
τεύυσα τυ Δυκάτυ των Aθη-
νών ρίστηκε η Θή�α και εν�ς �-
ρείυ καταλανικύ Δυκάτυ η
π�λη των νέων Πατρών (Yπάτη).
E�αιτίας εσωτερικών και ε�ωτερι-
κών συγκρύσεων τα καταλανικά
κρατίδια περιρίστηκαν εδα�ικά
και τ 1381 κυρίαρ�ς της περι-
�ής έγινε  Φλωρεντιν�ς Nέρις
Aτσαγι�λι. Oι Aτσαγι�λι, πυ επα-
νασύστησαν την ρθ�δ�η αρ�ιε-
πισκπή και ενίσ�υσαν την ελληνι-

κή γλώσσα, κυ�έρνησαν μέ�ρι τ
1456, π�τε η Aθήνα καταλή�θηκε
απ� τυς Tύρκυς.

H Eύ�ια, εκτ�ς απ� τν Ωρε�
και την Kάρυστ, πυ σύμ�ωνα με
την Partitio ανήκαν στυς Bενε-
τύς, διαιρέθηκε σε κλήρυς και
μιράστηκε σε τρεις ευγενείς απ�
τη Bερ�να. Στη συνέ�εια τ 1211 η
Bενετία έγινε επικυρίαρ�ς τυ
νησιύ και μετά τη �ενετ�υ�αντι-
νή συνθήκη τυ 1342 άρ�ισε η στα-
διακή επέκταση της �ενετικής κυ-

Συνέ�εια στην 24η σελίδα

T� "ρ�ύρι� τ�υ Xλεμ�υτσί�υ (Castel Tornese). Aπ�ψη τ�υ εσωτερικ�ύ απ� ανατ�λι-
κά. Xτίστηκε απ� τ�ν Γ�δε"ρείδ� Bιλλαρδ�υίν�, ανιψι� τ�υ �ρ�νικ�γρά"�υ της Δ΄
Σταυρ�"�ρίας. Eίναι απ� τα λίγα π�υ κτίστηκαν απ� την αρ�ή σε θέσεις π�υ έκριναν
σημαντικές �ι Φράγκ�ι. Για την κατασκευή τ�υ �ρησιμ�π�ιήθηκε υλικ� π�υ �ρέθηκε
επί τ�π�υ ή μετα"έρθηκε απ� γειτ�νικές περι��ές. Για την �ικ�δ�μησή τ�υ εργά-
στηκαν ανειδίκευτ�ι ντ�πι�ι τε�νίτες. Tα ερείπια τ�υ "ρ�υρί�υ σώ��νται πάνω απ�
τ� �ωρι� Kάστρ�, κ�ντά στην Kυλλήνη της Hλείας ("ωτ.: Xάρης Δρακ�π�υλ�ς).

Σε μικρή  απ�σταση, BΔ της αρ�αίας Στυμ"άλ�υ, στ� �ωρι� Στυμ"αλία
K�ρινθίας, υψών�νται τα ερείπια της "ραγκικής μ�νής τ�υ Zαρακά, τ�υ
τάγματ�ς των κιστερκιανών μ�να�ών (αρ�ές τ�υ 13�υ αι.). Aπ� τ� συ-
γκρ�τημα τ�υ μ�ναστηρι�ύ σώ��νται τα ερείπια της μεγάλης εκκλησίας
και ένας πύργ�ς, στ� ισ�γει� τ�υ �π�ί�υ υπήρ�ε η είσ�δ�ς τ�υ μ�να-
στηρι�ύ ("ωτ.: Aγγ. Παν�π�ύλ�υ).



ριαρ�ίας πυ λκληρώθηκε τ
1392. Mα�ί με την Eύ�ια η Bενε-
τία κατέλα�ε και τα νησιά Tήν και
Mύκν. Tελικά τ 1470 η Eύ�ια
καταλή�θηκε απ� τυς Tύρκυς.

Πελ�π�ννησ�ς

Στην Πελπ�ννησ, πυ κατα-
κτήθηκε απ� τυς Γδε�ρείδ
Bιλλεαρδυίν, Γυλιέλμ Σα-
μπλίτ και στη συνέ�εια απ� τ γι
τυ πρώτυ, Γυλιέλμ, ιδρύθηκε
τ 1205 η Hγεμνία της A�αΐας. T
1209 επίσης ρυθμίστηκαν ι σ�έ-
σεις Bιλλεαρδυίνυ ( Γυλιέλ-
μς Σαμπλίτ πέθανε στ μετα�ύ)
και Bενετίας, η πία σύμ�ωνα με
την Partitio διεκδικύσε μέρς της
Πελπννήσυ. Oι Bενετί κατέ-
λα�αν τη Mεθώνη και την Kρώνη
και ε�ασ�άλισαν εμπρικά πρν�-
μια στις π�λεις και στα λιμάνια της
Hγεμνίας. Mετά �μως τη μά�η
της Πελαγνίας (1259) ι Φράγκι
αναγκάστηκαν να παραδώσυν
στυς Bυ�αντινύς τη Mνεμ�α-
σία, τη Mάνη, τ Γεράκι και τν
Mυστρά, κάστρα πυ απτέλεσαν
τν πυρήνα τυ Δεσπτάτυ τυ
Mρέως. Mε τη Συνθήκη τυ Bι-
τέρμπ (1267) η Hγεμνία της
A�αΐας πέρασε στα �έρια τυ �ασι-
λιά της Nεαπ�λεως Kαρ�λυ A΄
Aνδεγαυύ, εγκαινιά�ντας την
ανδεγαυική κυριαρ�ία στην Πελ-
π�ννησ (1278–1383). 

Στα μέσα τυ 14υ αι. εγκατα-
στάθηκε στην Πελπ�ννησ και η
�λωρεντινή ικγένεια των Aτσα-
γι�λι. Oλ�κληρη αυτή η περίδς
�αρακτηρί�εται απ� αστάθεια. Oι
τελευταίι Φράγκι ηγεμ�νες δεν
μπ�ρεσαν να αντισταθύν στις
πιέσεις των Bυ�αντινών και μέ�ρι
τ 1432 λ�κληρη η Πελπ�ννη-
σς (εκτ�ς απ� τις �ενετικές κτή-
σεις της Mεθώνης, της Kρώνης,
τυ Nαυπλίυ και τυ Aργυς) α-
νήκε πάλι στυς Eλληνες. Oμως τ
Δεσπτάτ τυ Mρέως ακλύ-
θησε την τύ�η της υπ�λιπης
Eλλάδας και τ 1460 υπέκυψε

στυς Tύρκυς, ι πίι στη συ-
νέ�εια κατέλα�αν και τις �ενετι-
κές κτήσεις: τ 1463 τ Aργς, τ
1500 τη Mεθώνη και την Kρώνη
και τ 1540 τ Nαύπλι και τη M-
νεμ�ασία.

Aιγαί�

Tα νησιά τυ Aιγαίυ, Λήμνς,
Σκύρς, Λέσ�ς, Xίς, Σάμς, Kως,
Σαμθράκη και Tήνς, σύμ�ωνα με
την Partitio, περιήλθαν στν Λατίν
αυτκράτρα της Kωνσταντινύπ-
λης. H Bενετία πήρε την Aνδρ, την
Aίγινα και τη Σαλαμίνα, ενώ τ με-
γαλύτερ μέρς των Kυκλάδων, τα

Δωδεκάνησα, εκτ�ς της P�δυ, και
τις Σπράδες μιράστηκαν ι υπ�-
λιπι σταυρ��ρι. H Γαληντάτη
�μως έδωσε τ δικαίωμα σε υπηκ�-
υς της να καταλά�υν τα νησιά
τυ Aιγαίυ, κατα�άλλντας επικυ-
ριαρ�ικ� τέλς στν Λατίν αυτ-
κράτρα. Eπικε�αλής τυ κατακτη-
τικύ σ�εδίυ ήταν  Mάρκς Σα-
νύδς, πυ κατέλα�ε τα νησιά Nά-
�, Πάρ, Aντίπαρ, Mήλ, I, Kύ-
θν και Σί�ν, τα πία ργανώθη-
καν σε δυκάτ με πρωτεύυσα τη
Nά�, ενώ  Σανύδς έλα�ε τν
τίτλ τυ δύκα της Nά�υ ή τυ
Aρ�ιπελάγυς. Aλλι Bενετί ευγε-
νείς κατέλα�αν τα υπ�λιπα νησιά,

�πως ι Γκί�ι (Tήν, Mύκν, Σκύ-
ρ, Σκ�πελ, Σκιάθ, Σέρι�, Kέα,
Aμργ�),  Iάκω�ς Mπαρ�τσι (Σα-
ντρίνη), ι Kυερίνι (Aστυπάλαια),
 Aνδρέας Kρνάρς (Kάρπαθ), 
Λενάρδς Φ�σκλς (Aνά�η), 
Mαρίνς Δάνδλς (Aνδρ) και 
Φιλ�καλς Nα�ιγκαγι�� (Λήμν).
Tη Xί μετα�ύ των ετών 1307-1309
κατέλα�ε  Γενυάτης Bενέδικς
Zακκαρία. Aπ� τ άλλ μέρς ι Γε-
νυάτες απέκτησαν τ πράστι
της Kωνσταντινύπλης Γαλατά
και την περι�ή της Kριμαίας. H P�-
δς τ 1309 καταλή�θηκε απ� τυς
ιππ�τες τυ Tάγματς τυ Aγίυ
Iωάννη.

Στα νησιά τυ Aιγαίυ η λατιν-
κρατία διατηρήθηκε σε γενικές
γραμμές μέ�ρι τα μέσα τυ 16υ αι-
ώνα. H τυρκική επέκταση στ Aι-
γαί εί�ε ως απτέλεσμα τη σταδια-
κή κατάλυση της λατινικής κυριαρ-
�ίας. T 1537 ι Tύρκι κατέλα�αν
τη Σέρι�, την Aστυπάλαια, την Πά-
ρ, την Kέα και τη Mύκν. T 1538
τις Σπράδες και τη Σκύρ. T 1522,
μετά πεντάμηνη πλιρκία, ι ιππ�-
τες τυ Tάγματς τυ Aγίυ Iωάννη
αναγκάστηκαν να παραδώσυν τη
P�δ και τα υπ�λιπα Δωδεκάνησα
στυς Tύρκυς. O τελευταίς
δύκας τυ Aρ�ιπελάγυς, Iάκω�ς
Δ΄ Kρίσπ, εκθρνίστηκε τ 1566 α-
π� τυς Tύρκυς και αντικαταστά-
θηκε με τν E�ραί Iωσή� Nά�η.
Tελικά τ 1579 τα νησιά πρσαρτή-
θηκαν ριστικά στην Oθωμανική
Aυτκρατρία. H Mυτιλήνη και η
Xίς πυ κατέ�νταν απ� τις γε-
νυτικές ικγένειες των Kατιλύ�ι
και T�υστιανιάνι καταλή�θηκαν α-
π� τυς Tύρκυς τ 1462 και τ
1566 αντίστι�α.

Kύπρ�ς – Kρήτη
T 1192  �ασιλιάς της Aγγλίας

Pι�άρδς A΄ Λεντ�καρδς, πυ εί-
�ε καταλά�ει την Kύπρ κατά την Γ΄
Σταυρ�ρία, την παρα�ώρησε
στν πρώην �ασιλιά τυ λατινικύ
�ασιλείυ των Iερσλύμων, Γκι
ντε Λυ�ινιάν. H δυναστεία των
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Συνέ�εια απ� την  23η σελίδα

Mετά την Tέταρτη Σταυρ�"�ρία έ"τασαν στ�ν ελληνικ� �ώρ� τα δυτικά μ�-
να�ικά τάγματα: �ι δ�μινικαν�ί, �ι "ραγκισκαν�ί, �ι κιστερκιαν�ί, �ι �ενεδι-
κτίν�ι και �ι μιν�ρίτες μ�να��ί. Tην εγκατάστασή τ�υς μαρτυρ�ύν τα λίγα εκ-
κλησιαστικά μνημεία –μ�ναστήρια και να�ί– π�υ λείψανά τ�υς έ��υν διασω-
θεί με τη �αρακτηριστική δυτική αρ�ιτεκτ�νική, �πως η γ�τθική εκκλησία της
Aγίας Σ�"ίας στην Aνδρα�ίδα της Hλείας (μέσα 13�υ αι.), έδρα δ�μινικανών
μ�να�ών ("ωτ.: «Iστ�ρία τ�υ Eλληνικ�ύ Eθν�υς», Eκδ�τική Aθηνών)

T� λατινικ� α��αεί� τ�υ Mπέλλα
Πάις στην κατε��μενη σήμερα πε-
ρι��ή της Kερύνειας. Eίναι απ� τα
σημαντικά γ�τθικά μνημεία της Kύ-
πρ�υ αλλά και της Aν. Mεσ�γεί�υ.
Iδρύθηκε επί �ασιλείας Aμαλρί��υ
ντε Λ�υ�ινιάν (1200) απ� μ�να��ύς
τ�υ Aγ. Aυγ�υστίν�υ π�υ έ"τασαν
απ� την Παλαιστίνη μετά την πτώση
της Iερ�υσαλήμ (1187). O Oύγ� A΄
ντε Λ�υ�ινιάν, �ασιλιάς της Kύπρ�υ
και των Iερ�σ�λύμων (1205–1218),
ε�ωράισε τ� α��αεί� και παρα�ώρη-
σε π�λλά πρ�ν�μια και δικαιώματα.
Στην περί�δ� της "ραγκ�κρατίας, �
δ�γματισμ�ς και η αυθαιρεσία τ�υ
λατινικ�ύ κλήρ�υ �δήγησε σε ακρ�-
τητες. Aπ�σκ�π�ύσε στην υπ�ταγή
και α"�μ�ίωση της �ρθ�δ��ης κυ-
πριακής Eκκλησίας. Στις παράλ�γες
α�ιώσεις τ�υ λατινικ�ύ κλήρ�υ, �-
πως � �ρκ�ς υπ�ταγής τ�ν �π�ί�ν
�ι Kύπρι�ι επίσκ�π�ι υπ��ρεών�-
νταν να δώσ�υν στ�ν Λατίν� επί-
σκ�π�, αντιδρ�ύσαν με ε�εγέρσεις
συμπαράστασης τα λαϊκά στρώματα
τ�υ κυπριακ�ύ πληθυσμ�ύ. Aπ�μα-
κρη και απ�μ�νωμένη η Kύπρ�ς, έ-
μενε πάντα στ� έλε�ς των κατακτη-
τών ("ωτ.: Kάτια Xριστ�δ�ύλ�υ).
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Λυ�ινιάν �ασίλεψε στ νησί τρια-
κ�σια �ρ�νια. Kατά τη διάρκεια της
�ραγκκρατίας, τα κυπριακά εδά-
�η �ωρίστηκαν σε �έυδα,  αγρ-
τικ�ς πληθυσμ�ς διαιρέθηκε σε
τρεις τά�εις. H λατινική εκκλησία
σ�ετερίστηκε την περιυσία της
ρθ�δ�ης και τυς επισκπικύς
θρ�νυς επι�λήθηκαν Λατίνι αρ-
�ιερείς. T 1489 η Bενετία ανάγκα-
σε την τελευταία �ασίλισσα της
Kύπρυ Aικατερίνη Kρνάρ να
παραιτηθεί και να της παραδώσει
τ νησί. H �ενετική κυριαρ�ία στην
Kύπρ διατηρήθηκε, �ωρίς υσια-
στικές αλλαγές στ κινωνικ� και
θρησκευτικ� καθεστώς, μέ�ρι τ
1570, π�τε τ νησί καταλή�θηκε
απ� τυς Tύρκυς.

Λίγ πριν απ� την πτώση της Kων-
σταντινύπλης στυς Λατίνυς, 
Aλέ�ις A΄ Aγγελς παρα�ώρησε
την Kρήτη στν Bνι�άτι τν Mμ-
�ερρατικ� για να ε�ασ�αλίσει τη
�ήθεια των σταυρ��ρων. O τε-
λευταίς �μως πύλησε μυστικά
την Kρήτη στυς Bενετύς, της -
πίας μέρς τ 1206 εί�αν καταλά-
�ει ι Γενυάτες. Aκλύθησε π�-
λεμς ανάμεσα στις δύ ναυτικές
π�λεις πυ κράτησε έως τ 1211 με
νίκη της Bενετίας. H �ενετική κυ-
ριαρ�ία διατηρήθηκε στ νησί μέ�ρι
τ 1669. Στη διάρκεια τυ 13υ αι. ι
Bενετί ενίσ�υσαν τ λατινικ� στι-
�εί με σειρά απικισμών. H γη δη-
μεύτηκε και παρα�ωρήθηκε στυς
Λατίνυς �ευδάρ�ες και στη λατι-
νική εκκλησία. T νησί πυ μέ�ρι και
τις αρ�ές τυ 14υ αι. εί�ε διαιρεθεί
σε έ�ι τμήματα, τα «σε�τέρια» (ε-
κτημ�ρια), στη συνέ�εια �ωρίστηκε
σε τέσσερα διαμερίσματα, πυ αντι-
στι�ύσαν περίπυ στυς τέσσε-
ρις σημερινύς νμύς. Kαι εδώ α-
πμακρύνθηκαν ι ρθ�δ�ι επί-

σκπι και εγκαταστάθηκαν στη θέ-
ση τυς Λατίνι· απαγρεύτηκε α-
κ�μα η �ειρτνία ρθ�δ�ων ιερέ-
ων. Oι Bενετί συνάντησαν �μως
την αντίσταση τυ πληθυσμύ, κυ-
ρίως των μεγάλων �υ�αντινών ικ-
γενειών. Aπ� τ 1211, πυ επανα-
στάτησε η ικγένεια των Aγιστε-
�ανιτών, συνέ�εια �εσπύσαν επα-
ναστάσεις, με μεγαλύτερη εκείνη
τυ Aλέ�ιυ Kαλλέργη (1282–1299).

I�νι�

Tα νησιά τυ Iνίυ δεν εί�αν
κινή μίρα. H Kέρκυρα σύμ�ωνα

με την Partitio εί�ε περιέλθει στη
Bενετία. T 1215 �μως  Mι�αήλ B΄
Δύκας, δεσπ�της της Hπείρυ, α-
πέσπασε τνησί απ� τυς Bενε-
τύς. H �υ�αντινή κυριαρ�ία κα-
ταργήθηκε τ 1258/9 �ταν η Kέρ-
κυρα παρα�ωρήθηκε ως πρίκα
στν Mαμ�ρέδ, γι τυ �ασιλιά
της Σικελίας, Φρειδερίκυ B΄. Mε-
τά τν θάνατ τυ Mαμ�ρέδυ τ
νησί περιήλθε στυς Aνδεγαυύς
απ� τ 1267 έως τ 1386. H Bενε-
τία τ 1386 κατά�ερε να πείσει
τυς κατίκυς να της παραδώ-
συν τ νησί, αναγνωρί�ντας τα
πρν�μια πυ τυς εί�αν δώσει

παλαι�τερα ι Bυ�αντινί και ι
Aνδεγαυί. Tην ίδια ιστρική π-
ρεία με την Kέρκυρα εί�αν και ι
Πα�ί.

T 1185 η Kε�αλνιά, η Zάκυν-
θς και η Iθάκη καταλή�θηκαν α-
π� τν πειρατή Mαργαριτώνη και
στη συνέ�εια τ 1195 πέρασαν
στην ικγένεια των Oρσίνι, ι -
πίι ίδρυσαν την «Παλατινή K-
μητεία Kε�αλληνίας και Zακύν-
θυ». Στις αρ�ές τυ 14υ αι. ι
Oρσίνι κατέλα�αν και την Hπειρ.
Aπ� τ 1335 μέ�ρι τ 1357 τα νη-
σιά ανήκαν στυς Aνδεγαυύς και
έπειτα στην ικγένεια των T�κ-
κων, πυ επεκτάθηκαν στη Στερεά
και την Hπειρ. Mετά την κατάλυ-
ση τυ Δυκάτυ των T�κκων απ�
τυς Tύρκυς, σταδιακά τα νησιά
περιήλθαν στυς Bενετύς.

H Λευκάδα, πυ κατά τν 13 αι.
ανήκε στ Δεσπτάτ της Hπεί-
ρυ, στα τέλη τυ ίδιυ αιώνα πα-
ρα�ωρήθηκε στν Iωάννη Oρσίνι.
Aπ� τ 1331 έως τ 1343 καταλή-
�θηκε απ� τν έκπτωτ δύκα
των Aθηνών Γυαλτέρι τν
Bριέννι. T 1355 η Λευκάδα μα�ί
με τη B�νιτσα περιήλθε στν Bε-
νετ� Γρατιαν� T�ώρτ�η και μετά
τν θάνατ� τυ, τ 1362, ι Λευ-
καδίτες παρέδωσαν τ νησί στν
Λενάρδ A΄ T�κκ. H κυριαρ�ία
των T�κκων κράτησε μέ�ρι τ
1479, π�τε ι Tύρκι κατέλα�αν
τ νησί.

Tα Kύθηρα στα τέλη τυ 12υ
αι. ανήκαν στην ικγένεια των
Eυδαιμνγιάννηδων. Aλλά τ
1204 τ νησί μα�ί με τις υπ�λιπες
πελπννησιακές κτήσεις κληρώ-
θηκε στη Bενετία. T 1207/09 πε-
ριήλθε στν Bενετ� ευγενή Mάρ-
κ Bενιέρ, πυ διίκησε με διακ-
πή –κατέλα�αν πάλι την ε�υσία
ι Eυδαιμνγιάννηδες– μέ�ρι τ
1366, π�τε πέρασε στη �ενετική
κυριαρ�ία. Tα Aντικύθηρα, τέλς,
απ� τν 13 έως τ 17 αι. διι-
κύσε η �ενετική ικγένεια των
Bιάρ.

Σταδιακά
στ�υς Oθωμαν�ύς

Eίδαμε �τι σταδιακά μέ�ρι τα μέ-
σα τυ 16υ αι. ι λατινκρατύμε-
νες περι�ές περνύσαν στην -
θωμανική κυριαρ�ία. E�αίρεση α-
πτέλεσαν ρισμένα νησιά τυ Aι-
γαίυ (Kύθνς, Σί�νς, Kίμωλς),
η Kρήτη και η Tήνς, πυ καταλή-
�θηκαν απ� τυς Tύρκυς τ
1617, τ 1669 και τ 1714 αντίστι-
�α. Mε τν έκτ �ενεττυρκικ�
π�λεμ (1684–1699) η Bενετία ανέ-
κτησε τη Λευκάδα, περι�ές της
ντιδυτικής ηπείρυ της Aκαρνα-
νίας και την Πελπ�ννησ. H �ενε-
τική κυριαρ�ία στην τελευταία δια-
τηρήθηκε ώς τ 1715, π�τε κατα-
κτήθηκε ριστικά απ� τυς Tύρ-
κυς. Στα τέλη τυ 18υ αι. η Bε-
νετία κατεί�ε μα�ί με τα νησιά τυ
Iνίυ, τις ηπειρωτικές π�λεις
Bυθρωτ�, Πάργα, Πρέ�ε�α, κα-
θώς και τη B�νιτσα στη ν�τια ακτή
τυ Aμ�ρακικύ. Oι κτήσεις αυτές
με τη Συνθήκη τυ Kάμπ– Φ�ρμι
(1797) και την κατάλυση της Bενε-
τικής Πλιτείας πέρασαν στν έ-
λεγ� της Γαλλικής Δημκρατίας.

Oι ��υρώσεις τ�υ Aκρ�κ�ρινθ�υ. H μ�νη αντίσταση π�υ εκδηλώθηκε ενα-
ντί�ν των Λατίνων ήταν τ�υ Λέ�ντα Σγ�υρ�ύ, άρ��ντα τ�υ Nαυπλί�υ, � �π�ί-
�ς εί�ε απ�στατήσει πριν απ� τ� 1204 και κατ�ρθωσε να καταλά�ει τις περι�-
�ές της ��ρει�ανατ�λικής Πελ�π�ννήσ�υ, της B�ιωτίας και της κεντρικής
Eύ��ιας. Mετά την ήττα τ�υ �μως απ� τ�υς Δυτικ�ύς στις Θερμ�πύλες υπ�-
�ώρησε και ��υρώθηκε στ�ν Aκρ�κ�ρινθ�. H αντίσταση τ�υ Aκρ�κ�ρίνθ�υ
κράτησε αρκετ� �ρ�νικ� διάστημα, τελικά �μως τ� "ρ�ύρι� καταλή"θηκε α-
π� τ�υς Φράγκ�υς, ενώ � Σγ�υρ�ς πρ�τίμησε τ�ν θάνατ� πέ"τ�ντας έ"ιπ-
π�ς απ� τα τεί�η στ�υς απ�κρημν�υς �ρά��υς ("ωτ.: «Kάστρα της Πελ�π�ν-
νήσ�υ» εκδ. «AΔAM»).

O Mι�αήλ � Xωνιάτης, λ�γι�ς και άρι-
στ�ς γνώστης των κλασικών γραμ-
μάτων, εγκαταστάθηκε στην Aθήνα
ως νέ�ς μητρ�π�λίτης πιθαν�τατα
τ� 1182. Eνδια"έρθηκε για τ� π�ί-
μνι� τ�υ και αγωνίστηκε να τ� απαλ-
λά�ει απ� "�ρ�λ�γικά �άρη. T� 1203
υπερασπίστηκε την Aκρ�π�λη ενα-
ντί�ν τ�υ Λέ�ντα Σγ�υρ�ύ, � �π�ί�ς
υπ��ώρησε �ωρίς να την κυριεύσει,
πυρπ�λησε �μως και λεηλάτησε την
κάτω π�λη. Tελικά τ� 1204 � Xωνιά-
της αναγκάστηκε να παραδώσει την
Aθήνα στ�υς Φράγκ�υς. Πέθανε αυ-
τ�ε��ριστ�ς στην Kέα μετά τ�ν
Mάρτι� τ�υ 1222 (Mι�αήλ Xωνιάτης,
απ� τ�ι��γρα"ία στ�ν Aγι� Πέτρ�
Kαλυ�ίων K�υ�αρά).

Oι Λατίν�ι δυνάστες των ελληνικών περι��ών ε�ακ�λ�υθ�ύσαν να �ρησιμ�-
π�ι�ύν τα �ικ�σημά τ�υς π�υ συνήθως τα τ�π�θετ�ύσαν στα υπέρθυρα ή
στ�υς τ�ί��υς των "ρ�υρίων, των εκκλησιών και των σπιτιών τ�υς. Στην Πλά-
κα της Mήλ�υ σώ�εται τ� �ικ�σημ� της Kασσάνδρας Σαν�ύδ�υ (γύρω στα
1286), μέλ�υς της �ικ�γένειας των Σαν�ύδων π�υ ίδρυσε τ� Δ�υκάτ� τ�υ Aι-
γαί�υ ("ωτ.: K. Λι�ντης).


