Λατινοκρατούμενες περιοχές
H διανομή βυζαντινών εδαφών μετά την άλωση της Kωνσταντινούπολης απ τους Σταυροφρους
Bασιλικ οικσημο των Λουζινιάν δεξιά, και βυζαντιν της δυναστείας των Παλαιολγων, αριστερά. Kύπρος, τμήμα επιστυλίου του
εικονοστασίου του ναού του Aρχαγγέλου Mιχαήλ στον Πέδουλα,
1474. O Pιχάρδος A΄ ο Λεοντκαρδος, μετέχοντας στην Tρίτη Σταυροφορία, πέρασε το 1191 απ την Kύπρο καθώς ταξίδευε για τους
Aγίους Tπους. Nικώντας τον Iσαάκιο Kομνην (Mάιος 1191) κατέκτησε το νησί και σύντομα βρήκε αγοραστές τους Nαΐτες ιππτες
στους οποίους και την πούλησε. Πάσχα του 1192, ο ντπιος πληθυσμς ξεσηκώθηκε και πολιορκώντας τους Nαΐτες στη Λευκωσία, εκείνοι επεδθησαν σε πρωτοφανή σφαγή του πλήθους. Για να γλιτώσουν οι Nαΐτες απ την ταραχή, επέστρεψαν το νησί στο Pιχάρδο. Eκείνος βρήκε καινούργιο αγοραστή στην ίδια τιμή και με τους
ίδιους φρους. O νέος αγοραστής ήταν ο Φράγκος (Γάλλος) ευγενής Γκι ντε Λουζινιάν, βασιλιάς του φράγκικου βασιλείου των Iεροσολύμων, το οποίο μως, είχε απωλέσει απ τους Mουσουλμάνους.
O Γκι ντε Λουζινιάν πέθανε δύο χρνια αργτερα και κληρονμησε
το νησί ο αδελφς του, Aμάλριχος ντε Λουζινινάν. Aυτς την οργάνωσε σε ανεξάρτητο βασίλειο, το οποίο αναγνωρίστηκε το 1197. H
δυναστεία των Φράγκων βασιλέων έμεινε στην Kύπρο μέχρι το
1489. Στη συνέχεια παραδθηκε στους Bενετούς μέχρι το 1571.
Tης Aγγελικής Πανοπούλου

KATA τη διάρκεια της πολιορκίας της
Kωνσταντινούπολης και πριν απ
την άλωση (1204) οι σταυροφροι είχαν συμφωνήσει τον τρπο διανομής και το καθεστώς των εδαφών
που θα κατακτούσαν. H συμφωνία
αυτή (pactum comune) ουσιαστικά
αποτέλεσε τη βάση της Partitio
terrarum Imperii Romaniae, της διανομής δηλαδή των εδαφών της βυζαντινής αυτοκρατορίας που κατακτήθηκαν στη συνέχεια. Tο βυζαντιν έδαφος χωρίστηκε σε έξι κλή-

ρους, απ τους οποίους δύο αναλογούσαν στους σταυροφρους, δύο
στον Bυζαντιν αυτοκράτορα και
δύο στους Bενετούς. Σε κάθε ένα απ τα τρία μέρη αναλογούσε επίσης
ένα τμήμα της Θράκης και ένα της
Kωνσταντινούπολης. Σταδιακά ο ελληνικς χώρος κατακτήθηκε απ
τους σταυροφρους με επικεφαλής
τον Bονιφάτιο Mομφερρατικ. Aνάλογα με τη διάρκεια της λατινικής
κυριαρχίας οι ελληνικές περιοχές
που πέρασαν στους Φράγκους διακρίνονται σε αυτές που η περίοδος
της λατινικής κυριαρχίας ήταν βρα-

χύβια και σε εκείνες που διατηρήθηκε αιώνες.

Kωνσταντινούπολη
– Θεσσαλονίκη
Eπειτα απ επίπονες διαπραγματεύσεις εκλέχτηκε (9 Mαΐου 1204)
αυτοκράτορας της Kωνσταντινούπολης ο κμης της Φλάνδρας Bαλδουίνος, ενώ στον πατριαρχικ θρνο
τοποθετήθηκε ο Bενετς Θωμάς
Mοροζίνης. H λατινική αυτοκρατορία
της Kωνσταντινούπολης, έχοντας να
αντιμετωπίσει τους Eλληνες της Nί-

καιας και της Hπείρου, τους Bούλγαρους, τους Oύγγρους και τους Mογγλους, διατηρήθηκε μέχρι το 1261,
οπτε ανακτήθηκε απ τον Mιχαήλ
Παλαιολγο.
O Bονιφάτιος Mομφερρατικς,
που απέτυχε να εκλεγεί αυτοκράτορας, κατρθωσε με τη βοήθεια των
Bενετών να αποσπάσει απ τον Bαλδουίνο το βασίλειο της Θεσσαλονίκης, της περιοχής δηλαδή ανάμεσα
στη Mοσυνπολη και τον Aξι ποταμ. H λατινική κυριαρχία στη Θεσσαλονίκη έληξε το 1224, ταν την πλη
κατέλαβε ο δεσπτης της Hπείρου
Φώτη Kντογλου «O Δοξαπατρής
αγωνίζεται στο Aράκλοβο» (τμήμα
τοιχογραφίας, Δημαρχείο Aθηνών).
Aναπαράσταση σφοδρτατης και
φονικτατης σύγκρουσης ταν,
διαδοχικά, οι περιοχές της Πελοποννήσου η μία μετά την άλλη καταλαμβάνονται απ τους σιδηρφρακτους των Γοδεφρείδου Bιλλαρδουίνου και Γουλιέλμου Σαμπλίτ και ιδρύεται η Hγεμονία της
Aχαΐας. Tην ηρωική αντίσταση του
Δοξαπατρή στους Φράγκους μαρτυρούν λίγοι στίχοι στο «Xρονικ
του Mορέως», τους οποίους γράφει
στον γαλάζιο ουραν της τοιχογραφίας ο Kντογλου. O Δοξαπατρής
φαίνεται πως αντιστάθηκε γενναία
στο μικρ οχυρ κάστρο του Aράκλοβου, που κυριαρχούσε σε κάποιο απ τα περάσματα των αρκαδικών βουνών, και ο ηρωισμς του
προκάλεσε εντύπωση. Oι συντάκτες της Aραγωνικής παραλλαγής
του «Xρονικού» λένε πως κανένας
δεν μπορούσε να σηκώσει το ρπαλ του. Tοπική παράδοση διατήρησε το θάρρος της κρης του, που
προτίμησε να πεθάνει πέφτοντας απ το κάστρο παρά να πέσει στα χέρια των Σταυροφρων. H παράδοση
διατηρήθηκε, ώστε τον περασμένο
αιώνα ο Δημήτριος Bερναρδάκης
(Mυτιλήνη 1833-1907) να αντλήσει
έμπνευση γράφοντας το ρομαντικ
δράμα «Mαρία Δοξαπατρή» (Mναχο 1858), με τραγική ηρωίδα την αγνή κρη (φωτ.: «Φώτης Kντογλου» του Nίκου Zία, εκδ. «Eμπορική Tράπεζα της Eλλάδος», 1991).
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H μεσαιωνική πλη της Pδου, σε μικρογραφία απ το χειργραφο περιηγητικ έργο του Iππτη Konrad
von Grünemberg (1486). Oι Iωαννίτες
Iππτες, ένα τάγμα θρησκευτικοστρατιωτικ, εμφανίζονται στους
Aγίους Tπους πριν απ την Πρώτη
Σταυροφορία. Tο 1309, αφού έχασαν
κάθε στρατιωτικ έρεισμα σε Παλαιστίνη και Συρία, κατέλαβαν και δημιούργησαν με κέντρο τη Pδο ένα ιδιτυπο κράτος. Tη διοίκηση του
τάγματος και του κράτους είχε ο
Mεγάλος Mάγιστρος, πλαισιωμένος
απ ένα συμβουλευτικ σώμα, που
μέλη του ήταν οι αρχηγοί των
«Γλωσσών», δηλαδή των εθνικών ομάδων στις οποίες ανήκαν τα μέλη
του τάγματος. Tο 1522, με ισχύ πάνω
απ 200 χρνια, το ιπποτικ κράτος
παραδθηκε στους οθωμανούς και
έμεινε στα χέρια τους μέχρι το 1912.
Tτε κατελήφθη, ως Δωδεκάνησος
πλέον, απ τους Iταλούς. Aπ την
πρώτη κιλας φάση, τα ιπποτικά μνημεία προσέλκυσαν το ενδιαφέρον
της Pώμης και άρχισε να λειτουργεί
ένας προπαγανδιστικς μηχανισμς
–στο Mεσοπλεμο έφτασε στο απγει του– ιδεολογικής επένδυσης
της ιταλικής κατοχής. Δημοσιεύματα
κάθε είδους κυκλοφορούσαν στην
Iταλία, με μοναδικ σκοπ να αποδείξουν τι οι Iταλοί στρατιώτες συνέχιζαν στη Pδο και τα υπλοιπα
Δωδεκάνησα τα ένδοξα κατορθώματα των συμπατριωτών τους Iπποτών
του τάγματος του Aγίου Iωάννη
των Iεροσολύμων. H προπαγάνδα έφτασε σε τέτοιο σημείο, ώστε αξιωματικοί του στρατού κατοχής να υποστηρίζουν ως επικείμενη την προσάρτηση
των νησιών με βάση την κληρονομιά των τίτλων των Iπποτών της Pδου απ τον Oίκο της Σαβοΐας (!). O απηχος, λοιπν, των Σταυροφρων, πως στο
παράδειγμα της Pδου, ιστορικά δεν έσβησε. Φτάνει, τουλάχιστον στον ελλαδικ χώρο στον οποίον επιβιώνει και γλωσσικά, ώς τα μέσα του 20ού αι.
(φωτ.: Zαχαρίας Tσιρπανλής, «Aνέκδοτα έγγραφα για τη Pδο και τις Nτιες Σποράδες απ το αρχείο των Iωαννιτών Iπποτών, 1421–1453» Pδος, 1995).

Tο φρούριο του Xλεμουτσίου (Castel Tornese). Aποψη του εσωτερικού απ ανατολικά. Xτίστηκε απ τον Γοδεφρείδο Bιλλαρδουίνο, ανιψι του χρονικογράφου της Δ΄
Σταυροφορίας. Eίναι απ τα λίγα που κτίστηκαν απ την αρχή σε θέσεις που έκριναν
σημαντικές οι Φράγκοι. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε υλικ που βρέθηκε
επί τπου ή μεταφέρθηκε απ γειτονικές περιοχές. Για την οικοδμησή του εργάστηκαν ανειδίκευτοι ντπιοι τεχνίτες. Tα ερείπια του φρουρίου σώζονται πάνω απ
το χωρι Kάστρο, κοντά στην Kυλλήνη της Hλείας (φωτ.: Xάρης Δρακπουλος).

Θεδωρος Aγγελος. Tο 1387, ύστερα
απ τετράχρονη πολιορκία, η Θεσσαλονίκη καταλήφθηκε απ τους
Tούρκους, αλλά το 1403 ανακτήθηκε
απ τους Bυζαντινούς. Mετά είκοσι
χρνια παραχωρήθηκε με τη συγκατάθεση του πληθυσμού στους Bενετούς έως το 1430, οπτε την κατέλαβαν οριστικά οι Tούρκοι.

Kεντρική Eλλάδα
Στην Kεντρική Eλλάδα, τη Λάρισα και την περιοχή του Aλμυρού

κατέλαβε ο Γουλιέλμος Λαρισαίος,
το Bελεστίνο αποτέλεσε φέουδο
του Γερμανού κμη Bερτλδου, ενώ λίγο νοτιτερα ιδρύθηκαν η
Mαρκιωνία της Bοδονίτσας (σημ.
Mενδενίτσα) και η Bαρωνία των
Σαλώνων. H Aττική, η Bοιωτία, η
Mεγαρίδα και αργτερα το Aργος
και το Nαύπλιο αποτέλεσαν το
Δουκάτο των Aθηνών. Στη συνέχεια μως η Θήβα έγινε φέουδο
της οικογένειας των Σεντ Oμέρ. Tο
1311 οι Kαταλανοί μισθοφρφοι
του Bυζαντινού Kράτους έγιναν

Σε μικρή απσταση, BΔ της αρχαίας Στυμφάλου, στο χωρι Στυμφαλία
Kορινθίας, υψώνονται τα ερείπια της φραγκικής μονής του Zαρακά, του
τάγματος των κιστερκιανών μοναχών (αρχές του 13ου αι.). Aπ το συγκρτημα του μοναστηριού σώζονται τα ερείπια της μεγάλης εκκλησίας
και ένας πύργος, στο ισγειο του οποίου υπήρχε η είσοδος του μοναστηριού (φωτ.: Aγγ. Πανοπούλου).

κυρίαρχοι της Θήβας και της Aθήνας, ιδρύοντας δύο κρατίδια. Πρωτεύουσα του Δουκάτου των Aθηνών ορίστηκε η Θήβα και ενς βορείου καταλανικού Δουκάτου η
πλη των νέων Πατρών (Yπάτη).
Eξαιτίας εσωτερικών και εξωτερικών συγκρούσεων τα καταλανικά
κρατίδια περιορίστηκαν εδαφικά
και το 1381 κυρίαρχος της περιοχής έγινε ο Φλωρεντινς Nέριος
Aτσαγιλι. Oι Aτσαγιλι, που επανασύστησαν την ορθδοξη αρχιεπισκοπή και ενίσχυσαν την ελληνι-

κή γλώσσα, κυβέρνησαν μέχρι το
1456, οπτε η Aθήνα καταλήφθηκε
απ τους Tούρκους.
H Eύβοια, εκτς απ τον Ωρε
και την Kάρυστο, που σύμφωνα με
την Partitio ανήκαν στους Bενετούς, διαιρέθηκε σε κλήρους και
μοιράστηκε σε τρεις ευγενείς απ
τη Bερνα. Στη συνέχεια το 1211 η
Bενετία έγινε επικυρίαρχος του
νησιού και μετά τη βενετοβυζαντινή συνθήκη του 1342 άρχισε η σταδιακή επέκταση της βενετικής κυΣυνέχεια στην 24η σελίδα
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Συνέχεια απ την 23η σελίδα

ριαρχίας που ολοκληρώθηκε το
1392. Mαζί με την Eύβοια η Bενετία κατέλαβε και τα νησιά Tήνο και
Mύκονο. Tελικά το 1470 η Eύβοια
καταλήφθηκε απ τους Tούρκους.

Πελοπννησος
Στην Πελοπννησο, που κατακτήθηκε απ τους Γοδεφρείδο
Bιλλεαρδουίνο, Γουλιέλμο Σαμπλίτ και στη συνέχεια απ το γιο
του πρώτου, Γουλιέλμο, ιδρύθηκε
το 1205 η Hγεμονία της Aχαΐας. Tο
1209 επίσης ρυθμίστηκαν οι σχέσεις Bιλλεαρδουίνου (ο Γουλιέλμος Σαμπλίτ πέθανε στο μεταξύ)
και Bενετίας, η οποία σύμφωνα με
την Partitio διεκδικούσε μέρος της
Πελοποννήσου. Oι Bενετοί κατέλαβαν τη Mεθώνη και την Kορώνη
και εξασφάλισαν εμπορικά προνμια στις πλεις και στα λιμάνια της
Hγεμονίας. Mετά μως τη μάχη
της Πελαγονίας (1259) οι Φράγκοι
αναγκάστηκαν να παραδώσουν
στους Bυζαντινούς τη Mονεμβασία, τη Mάνη, το Γεράκι και τον
Mυστρά, κάστρα που αποτέλεσαν
τον πυρήνα του Δεσποτάτου του
Mορέως. Mε τη Συνθήκη του Bιτέρμπο (1267) η Hγεμονία της
Aχαΐας πέρασε στα χέρια του βασιλιά της Nεαπλεως Kαρλου A΄
Aνδεγαυού, εγκαινιάζοντας την
ανδεγαυική κυριαρχία στην Πελοπννησο (1278–1383).
Στα μέσα του 14ου αι. εγκαταστάθηκε στην Πελοπννησο και η
φλωρεντινή οικογένεια των Aτσαγιλι. Oλκληρη αυτή η περίοδος
χαρακτηρίζεται απ αστάθεια. Oι
τελευταίοι Φράγκοι ηγεμνες δεν
μπρεσαν να αντισταθούν στις
πιέσεις των Bυζαντινών και μέχρι
το 1432 ολκληρη η Πελοπννησος (εκτς απ τις βενετικές κτήσεις της Mεθώνης, της Kορώνης,
του Nαυπλίου και του Aργους) ανήκε πάλι στους Eλληνες. Oμως το
Δεσποτάτο του Mορέως ακολούθησε την τύχη της υπλοιπης
Eλλάδας και το 1460 υπέκυψε

Mετά την Tέταρτη Σταυροφορία έφτασαν στον ελληνικ χώρο τα δυτικά μοναχικά τάγματα: οι δομινικανοί, οι φραγκισκανοί, οι κιστερκιανοί, οι βενεδικτίνοι και οι μινορίτες μοναχοί. Tην εγκατάστασή τους μαρτυρούν τα λίγα εκκλησιαστικά μνημεία –μοναστήρια και ναοί– που λείψανά τους έχουν διασωθεί με τη χαρακτηριστική δυτική αρχιτεκτονική, πως η γοτθική εκκλησία της
Aγίας Σοφίας στην Aνδραβίδα της Hλείας (μέσα 13ου αι.), έδρα δομινικανών
μοναχών (φωτ.: «Iστορία του Eλληνικού Eθνους», Eκδοτική Aθηνών)

στους Tούρκους, οι οποίοι στη συνέχεια κατέλαβαν και τις βενετικές κτήσεις: το 1463 το Aργος, το
1500 τη Mεθώνη και την Kορώνη
και το 1540 το Nαύπλιο και τη Mονεμβασία.

Aιγαίο
Tα νησιά του Aιγαίου, Λήμνος,
Σκύρος, Λέσβος, Xίος, Σάμος, Kως,
Σαμοθράκη και Tήνος, σύμφωνα με
την Partitio, περιήλθαν στον Λατίνο
αυτοκράτορα της Kωνσταντινούπολης. H Bενετία πήρε την Aνδρο, την
Aίγινα και τη Σαλαμίνα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των Kυκλάδων, τα

Δωδεκάνησα, εκτς της Pδου, και
τις Σποράδες μοιράστηκαν οι υπλοιποι σταυροφροι. H Γαληνοτάτη
μως έδωσε το δικαίωμα σε υπηκους της να καταλάβουν τα νησιά
του Aιγαίου, καταβάλλοντας επικυριαρχικ τέλος στον Λατίνο αυτοκράτορα. Eπικεφαλής του κατακτητικού σχεδίου ήταν ο Mάρκος Σανούδος, που κατέλαβε τα νησιά Nάξο, Πάρο, Aντίπαρο, Mήλο, Iο, Kύθνο και Σίφνο, τα οποία οργανώθηκαν σε δουκάτο με πρωτεύουσα τη
Nάξο, ενώ ο Σανούδος έλαβε τον
τίτλο του δούκα της Nάξου ή του
Aρχιπελάγους. Aλλοι Bενετοί ευγενείς κατέλαβαν τα υπλοιπα νησιά,

πως οι Γκίζι (Tήνο, Mύκονο, Σκύρο, Σκπελο, Σκιάθο, Σέριφο, Kέα,
Aμοργ), ο Iάκωβος Mπαρτσι (Σαντορίνη), οι Kουερίνι (Aστυπάλαια),
ο Aνδρέας Kορνάρος (Kάρπαθο), ο
Λεονάρδος Φσκολος (Aνάφη), ο
Mαρίνος Δάνδολος (Aνδρο) και ο
Φιλκαλος Nαβιγκαγιζο (Λήμνο).
Tη Xίο μεταξύ των ετών 1307-1309
κατέλαβε ο Γενουάτης Bενέδικος
Zακκαρία. Aπ το άλλο μέρος οι Γενουάτες απέκτησαν το προάστιο
της Kωνσταντινούπολης Γαλατά
και την περιοχή της Kριμαίας. H Pδος το 1309 καταλήφθηκε απ τους
ιππτες του Tάγματος του Aγίου
Iωάννη.
Στα νησιά του Aιγαίου η λατινοκρατία διατηρήθηκε σε γενικές
γραμμές μέχρι τα μέσα του 16ου αιώνα. H τουρκική επέκταση στο Aιγαίο είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή κατάλυση της λατινικής κυριαρχίας. Tο 1537 οι Tούρκοι κατέλαβαν
τη Σέριφο, την Aστυπάλαια, την Πάρο, την Kέα και τη Mύκονο. Tο 1538
τις Σποράδες και τη Σκύρο. Tο 1522,
μετά πεντάμηνη πολιορκία, οι ιππτες του Tάγματος του Aγίου Iωάννη
αναγκάστηκαν να παραδώσουν τη
Pδο και τα υπλοιπα Δωδεκάνησα
στους Tούρκους. O τελευταίος
δούκας του Aρχιπελάγους, Iάκωβος
Δ΄ Kρίσπο, εκθρονίστηκε το 1566 απ τους Tούρκους και αντικαταστάθηκε με τον Eβραίο Iωσήφ Nάζη.
Tελικά το 1579 τα νησιά προσαρτήθηκαν οριστικά στην Oθωμανική
Aυτοκρατορία. H Mυτιλήνη και η
Xίος που κατέχονταν απ τις γενουτικές οικογένειες των Kατιλούζι
και Tζουστιανιάνι καταλήφθηκαν απ τους Tούρκους το 1462 και το
1566 αντίστοιχα.

Kύπρος – Kρήτη
Tο 1192 ο βασιλιάς της Aγγλίας
Pιχάρδος A΄ Λεοντκαρδος, που είχε καταλάβει την Kύπρο κατά την Γ΄
Σταυροφορία, την παραχώρησε
στον πρώην βασιλιά του λατινικού
βασιλείου των Iεροσολύμων, Γκι
ντε Λουζινιάν. H δυναστεία των

Tο λατινικ αββαείο του Mπέλλα
Πάις στην κατεχμενη σήμερα περιοχή της Kερύνειας. Eίναι απ τα
σημαντικά γοτθικά μνημεία της Kύπρου αλλά και της Aν. Mεσογείου.
Iδρύθηκε επί βασιλείας Aμαλρίχου
ντε Λουζινιάν (1200) απ μοναχούς
του Aγ. Aυγουστίνου που έφτασαν
απ την Παλαιστίνη μετά την πτώση
της Iερουσαλήμ (1187). O Oύγο A΄
ντε Λουζινιάν, βασιλιάς της Kύπρου
και των Iεροσολύμων (1205–1218),
εξωράισε το αββαείο και παραχώρησε πολλά προνμια και δικαιώματα.
Στην περίοδο της φραγκοκρατίας, ο
δογματισμς και η αυθαιρεσία του
λατινικού κλήρου οδήγησε σε ακρτητες. Aποσκοπούσε στην υποταγή
και αφομοίωση της ορθδοξης κυπριακής Eκκλησίας. Στις παράλογες
αξιώσεις του λατινικού κλήρου, πως ο ρκος υποταγής τον οποίον
οι Kύπριοι επίσκοποι υποχρεώνονταν να δώσουν στον Λατίνο επίσκοπο, αντιδρούσαν με εξεγέρσεις
συμπαράστασης τα λαϊκά στρώματα
του κυπριακού πληθυσμού. Aπμακρη και απομονωμένη η Kύπρος, έμενε πάντα στο έλεος των κατακτητών (φωτ.: Kάτια Xριστοδούλου).
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O Mιχαήλ ο Xωνιάτης, λγιος και άριστος γνώστης των κλασικών γραμμάτων, εγκαταστάθηκε στην Aθήνα
ως νέος μητροπολίτης πιθαντατα
το 1182. Eνδιαφέρθηκε για το ποίμνι του και αγωνίστηκε να το απαλλάξει απ φορολογικά βάρη. Tο 1203
υπερασπίστηκε την Aκρπολη εναντίον του Λέοντα Σγουρού, ο οποίος
υποχώρησε χωρίς να την κυριεύσει,
πυρπλησε μως και λεηλάτησε την
κάτω πλη. Tελικά το 1204 ο Xωνιάτης αναγκάστηκε να παραδώσει την
Aθήνα στους Φράγκους. Πέθανε αυτοεξριστος στην Kέα μετά τον
Mάρτιο του 1222 (Mιχαήλ Xωνιάτης,
απ τοιχογραφία στον Aγιο Πέτρο
Kαλυβίων Kουβαρά).

Λουζινιάν βασίλεψε στο νησί τριακσια χρνια. Kατά τη διάρκεια της
φραγκοκρατίας, τα κυπριακά εδάφη χωρίστηκαν σε φέουδα, ο αγροτικς πληθυσμς διαιρέθηκε σε
τρεις τάξεις. H λατινική εκκλησία
σφετερίστηκε την περιουσία της
ορθδοξης και τους επισκοπικούς
θρνους επιβλήθηκαν Λατίνοι αρχιερείς. Tο 1489 η Bενετία ανάγκασε την τελευταία βασίλισσα της
Kύπρου Aικατερίνη Kορνάρο να
παραιτηθεί και να της παραδώσει
το νησί. H βενετική κυριαρχία στην
Kύπρο διατηρήθηκε, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στο κοινωνικ και
θρησκευτικ καθεστώς, μέχρι το
1570, οπτε το νησί καταλήφθηκε
απ τους Tούρκους.
Λίγο πριν απ την πτώση της Kωνσταντινούπολης στους Λατίνους, ο
Aλέξιος A΄ Aγγελος παραχώρησε
την Kρήτη στον Bονιφάτιο τον Mομφερρατικ για να εξασφαλίσει τη
βοήθεια των σταυροφρων. O τελευταίος μως πούλησε μυστικά
την Kρήτη στους Bενετούς, της οποίας μέρος το 1206 είχαν καταλάβει οι Γενουάτες. Aκολούθησε πλεμος ανάμεσα στις δύο ναυτικές
πλεις που κράτησε έως το 1211 με
νίκη της Bενετίας. H βενετική κυριαρχία διατηρήθηκε στο νησί μέχρι
το 1669. Στη διάρκεια του 13ου αι. οι
Bενετοί ενίσχυσαν το λατινικ στοιχείο με σειρά αποικισμών. H γη δημεύτηκε και παραχωρήθηκε στους
Λατίνους φεουδάρχες και στη λατινική εκκλησία. Tο νησί που μέχρι και
τις αρχές του 14ου αι. είχε διαιρεθεί
σε έξι τμήματα, τα «σεξτέρια» (εκτημρια), στη συνέχεια χωρίστηκε
σε τέσσερα διαμερίσματα, που αντιστοιχούσαν περίπου στους τέσσερις σημερινούς νομούς. Kαι εδώ απομακρύνθηκαν οι ορθδοξοι επί-

Oι οχυρώσεις του Aκροκρινθου. H μνη αντίσταση που εκδηλώθηκε εναντίον των Λατίνων ήταν του Λέοντα Σγουρού, άρχοντα του Nαυπλίου, ο οποίος είχε αποστατήσει πριν απ το 1204 και κατρθωσε να καταλάβει τις περιοχές της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, της Bοιωτίας και της κεντρικής
Eύβοιας. Mετά την ήττα του μως απ τους Δυτικούς στις Θερμοπύλες υποχώρησε και οχυρώθηκε στον Aκροκρινθο. H αντίσταση του Aκροκορίνθου
κράτησε αρκετ χρονικ διάστημα, τελικά μως το φρούριο καταλήφθηκε απ τους Φράγκους, ενώ ο Σγουρς προτίμησε τον θάνατο πέφτοντας έφιππος απ τα τείχη στους απκρημνους βράχους (φωτ.: «Kάστρα της Πελοποννήσου» εκδ. «AΔAM»).

σκοποι και εγκαταστάθηκαν στη θέση τους Λατίνοι· απαγορεύτηκε ακμα η χειροτονία ορθδοξων ιερέων. Oι Bενετοί συνάντησαν μως
την αντίσταση του πληθυσμού, κυρίως των μεγάλων βυζαντινών οικογενειών. Aπ το 1211, που επαναστάτησε η οικογένεια των Aγιοστεφανιτών, συνέχεια ξεσπούσαν επαναστάσεις, με μεγαλύτερη εκείνη
του Aλέξιου Kαλλέργη (1282–1299).

Iνιο
Tα νησιά του Iονίου δεν είχαν
κοινή μοίρα. H Kέρκυρα σύμφωνα

με την Partitio είχε περιέλθει στη
Bενετία. Tο 1215 μως ο Mιχαήλ B΄
Δούκας, δεσπτης της Hπείρου, απέσπασε τονησί απ τους Bενετούς. H βυζαντινή κυριαρχία καταργήθηκε το 1258/9 ταν η Kέρκυρα παραχωρήθηκε ως προίκα
στον Mαμφρέδο, γιο του βασιλιά
της Σικελίας, Φρειδερίκου B΄. Mετά τον θάνατο του Mαμφρέδου το
νησί περιήλθε στους Aνδεγαυούς
απ το 1267 έως το 1386. H Bενετία το 1386 κατάφερε να πείσει
τους κατοίκους να της παραδώσουν το νησί, αναγνωρίζοντας τα
προνμια που τους είχαν δώσει

Oι Λατίνοι δυνάστες των ελληνικών περιοχών εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν τα οικσημά τους που συνήθως τα τοποθετούσαν στα υπέρθυρα ή
στους τοίχους των φρουρίων, των εκκλησιών και των σπιτιών τους. Στην Πλάκα της Mήλου σώζεται το οικσημο της Kασσάνδρας Σανούδου (γύρω στα
1286), μέλους της οικογένειας των Σανούδων που ίδρυσε το Δουκάτο του Aιγαίου (φωτ.: K. Λιντης).

παλαιτερα οι Bυζαντινοί και οι
Aνδεγαυοί. Tην ίδια ιστορική πορεία με την Kέρκυρα είχαν και οι
Παξοί.
Tο 1185 η Kεφαλονιά, η Zάκυνθος και η Iθάκη καταλήφθηκαν απ τον πειρατή Mαργαριτώνη και
στη συνέχεια το 1195 πέρασαν
στην οικογένεια των Oρσίνι, οι οποίοι ίδρυσαν την «Παλατινή Kομητεία Kεφαλληνίας και Zακύνθου». Στις αρχές του 14ου αι. οι
Oρσίνι κατέλαβαν και την Hπειρο.
Aπ το 1335 μέχρι το 1357 τα νησιά ανήκαν στους Aνδεγαυούς και
έπειτα στην οικογένεια των Tκκων, που επεκτάθηκαν στη Στερεά
και την Hπειρο. Mετά την κατάλυση του Δουκάτου των Tκκων απ
τους Tούρκους, σταδιακά τα νησιά
περιήλθαν στους Bενετούς.
H Λευκάδα, που κατά τον 13ο αι.
ανήκε στο Δεσποτάτο της Hπείρου, στα τέλη του ίδιου αιώνα παραχωρήθηκε στον Iωάννη Oρσίνι.
Aπ το 1331 έως το 1343 καταλήφθηκε απ τον έκπτωτο δούκα
των Aθηνών Γουαλτέριο τον
Bριέννιο. Tο 1355 η Λευκάδα μαζί
με τη Bνιτσα περιήλθε στον Bενετ Γρατιαν Tζώρτζη και μετά
τον θάνατ του, το 1362, οι Λευκαδίτες παρέδωσαν το νησί στον
Λεονάρδο A΄ Tκκο. H κυριαρχία
των Tκκων κράτησε μέχρι το
1479, οπτε οι Tούρκοι κατέλαβαν
το νησί.
Tα Kύθηρα στα τέλη του 12ου
αι. ανήκαν στην οικογένεια των
Eυδαιμονογιάννηδων. Aλλά το
1204 το νησί μαζί με τις υπλοιπες
πελοποννησιακές κτήσεις κληρώθηκε στη Bενετία. Tο 1207/09 περιήλθε στον Bενετ ευγενή Mάρκο Bενιέρ, που διοίκησε με διακοπή –κατέλαβαν πάλι την εξουσία
οι Eυδαιμονογιάννηδες– μέχρι το
1366, οπτε πέρασε στη βενετική
κυριαρχία. Tα Aντικύθηρα, τέλος,
απ τον 13ο έως το 17ο αι. διοικούσε η βενετική οικογένεια των
Bιάρο.

Σταδιακά
στους Oθωμανούς
Eίδαμε τι σταδιακά μέχρι τα μέσα του 16ου αι. οι λατινοκρατούμενες περιοχές περνούσαν στην οθωμανική κυριαρχία. Eξαίρεση αποτέλεσαν ορισμένα νησιά του Aιγαίου (Kύθνος, Σίφνος, Kίμωλος),
η Kρήτη και η Tήνος, που καταλήφθηκαν απ τους Tούρκους το
1617, το 1669 και το 1714 αντίστοιχα. Mε τον έκτο βενετοτουρκικ
πλεμο (1684–1699) η Bενετία ανέκτησε τη Λευκάδα, περιοχές της
νοτιοδυτικής ηπείρου της Aκαρνανίας και την Πελοπννησο. H βενετική κυριαρχία στην τελευταία διατηρήθηκε ώς το 1715, οπτε κατακτήθηκε οριστικά απ τους Tούρκους. Στα τέλη του 18ου αι. η Bενετία κατείχε μαζί με τα νησιά του
Iονίου, τις ηπειρωτικές πλεις
Bουθρωτ, Πάργα, Πρέβεζα, καθώς και τη Bνιτσα στη ντια ακτή
του Aμβρακικού. Oι κτήσεις αυτές
με τη Συνθήκη του Kάμπο– Φρμιο
(1797) και την κατάλυση της Bενετικής Πολιτείας πέρασαν στον έλεγχο της Γαλλικής Δημοκρατίας.
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