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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
2. Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
Οι συγκρούσεις µεταξύ Μουσουλµάνων και Χριστιανών δεν ήταν κάτι καινούργιο την
εποχή των Σταυροφοριών. Από τότε που το Ισλάµ είχε κερδίσει σηµαντικό έδαφος, στα πρώτα
µισά του έβδοµου αιώνα και µέχρι τις αρχές του 8ου αι., υπήρχε διαρκής πόλεµος. Οι
Μουσουλµάνοι είχαν πάρει από τον έλεγχο των Χριστιανών ολόκληρη τη Βόρεια Αφρική και
το µεγαλύτερο µέρος της Ιβηρικής χερσονήσου, τη σηµερινή Ισπανία και Πορτογαλία. Είχαν
διεισδύσει βαθιά στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, παίρνοντας µεγάλο µέρος της Ανατολίας,
όπως µέρος της Μικράς Ασίας και τη Συρία, ενώ είχαν κατακτήσει και την Παλαιστίνη και,
µαζί µε αυτή, περιοχές σχετιζόµενες µε τη ζωή του Χριστού στη Γη.1
Η Σταυροφορία µε την ευρύτερη έννοια του όρου, ως πόλεµος δηλαδή εναντίον των
απίστων, ξεκίνησε το 614 µ.Χ. µε τον αυτοκράτορα Ηράκλειο, όταν οι Πέρσες κατέλαβαν τα
Ιεροσόλυµα και άρπαξαν τον Τίµιο Σταυρό. Με τη στενή έννοια, Σταυροφορία ήταν η
εκστρατεία Χριστιανών της Δύσης κατά των απίστων, κατόπιν έγκρισης του Πάπα, µε κύριο
σκοπό την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων.
Η κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας µετά τη µάχη στο Μαντζικέρτ το 1071, και
η αποδεδειγµένη αδυναµία του Βυζαντίου να αντιδράσει στη συνεχιζόµενη προέλαση των
Σελτζούκων Τούρκων στη Μικρά Ασία και των Αράβων στη Μέση Ανατολή, δηµιούργησαν
στη Δύση την πεποίθηση πως τα δυτικά έθνη, όπως οι Άγγλοι, οι Φράγκοι, οι Γερµανοί, έπρεπε
να επέµβουν για να σώσουν τον Χριστιανισµό στην Ευρώπη, που βρισκόταν κάτω από άµεση
απειλή.2
Έτσι, στις 27 Νοεµβρίου του 1095, δέκατη µέρα της συνόδου του Κλερµόν-Φεράν, ο πάπας
Ουρβανός Β' κάλεσε όλη τη Χριστιανοσύνη σε συναγερµό, για την υπεράσπιση της πίστης,
που την απειλούσε η καινούργια µουσουλµανική εισβολή στους Αγίους Τόπους. Η κραυγή:
«Το θέλει ο Θεός», που ακούστηκε από τους συµµετέχοντες και επαναλήφθηκε από τον πάπα
Ουρβανό Β΄,3 έδωσε το σύνθηµα για την απαρχή µίας σύγκρουσης, που θα διαρκούσε
τουλάχιστον δύο αιώνες.4
Η έκκληση αυτή του Πάπα βρήκε συντριπτική απήχηση, αφού οι πολεµιστές θα µπορούσαν
πλέον να συνδυάσουν ένα ιερό προσκύνηµα µε έναν ιερό πόλεµο. Είναι όµως βέβαιο ότι η
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φηµολογία για επιθέσεις και σφαγές προσκυνητών από τους Άραβες και τους Τούρκους, αλλά
και η κατάληψη από το Ισλάµ πολλών τοποθεσιών µε ιδιαίτερη θρησκευτική σηµασία για τους
Χριστιανούς, οδήγησαν στην έξαρση του ζήλου των Σταυροφόρων, ώστε να περιέλθουν εκ
νέου τα Ιεροσόλυµα και οι Άγιοι Τόποι κάτω από χριστιανική κυριαρχία. Παράλληλα, τα
οικονοµικά προβλήµατα της Δύσης εξαιτίας της αύξησης του πληθυσµού, σε περιοχές όπως η
Ιταλία, η πείνα και οι επιδηµίες, οδήγησαν µεγάλους αριθµούς ιπποτών και φτωχών
προσκυνητών να πορευθούν προς τους Αγίους Τόπους. Τέλος, το κάλεσµα για βοήθεια του
αυτοκράτορα Αλέξιου Α΄ Κοµνηνού προς τους ηγεµόνες της Δύσης, ώστε να αντιµετωπίσει
αποτελεσµατικά και να αποκαταστήσει τη βυζαντινή εξουσία στις ασιατικές περιοχές της
Αυτοκρατορίας που είχαν κατακτηθεί από τους Τούρκους, αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο
για τους Σταυροφόρους.5
Πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας υπήρξαν οι λεγόµενοι Σταυροφόροι, οι πολεµιστές
του Σταυρού. Ετυµολογικά η λέξη «Σταυροφόρος» αποτελείται από δύο λέξεις: τη λέξη
«σταυρός» και τη λέξη «φόρος < φέρω». Εποµένως, η λέξη Σταυροφόρος σήµαινε τον
στρατιώτη που έφερε στα ρούχα του το έµβληµα του Σταυρού, πράγµα που είχε ζητήσει και ο
Πάπας Ουρβανός Β΄ από όσους θα συµµετείχαν στην εκστρατεία για την απελευθέρωση των
Αγίων Τόπων.
Οι ιστορικοί δίνουν αριθµούς στις σταυροφορίες, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν πολύ
περισσότερες σταυροφορίες, µικρότερες ή µεγαλύτερες, απ’ όσες δείχνουν οι αριθµοί και απ’
όσες θα αναφερθούν εδώ χάρη συντοµίας.
Α΄ Σταυροφορία (1096-1099)
Τα σταυροφορικά στρατεύµατα ξεκίνησαν από τη Γαλλία και την Ιταλία σε διαφορετικούς
χρόνους τον Αύγουστο και τον Σεπτέµβριο του 1096. Αρχικά, κατέφθασαν στη Μικρά Ασία
οι λαϊκές µάζες, που δεν είχαν κάποια στρατιωτική πείρα ή εκπαίδευση ή τον κατάλληλο
εξοπλισµό. Πολλοί µάλιστα, από τους σταυροφόρους ήταν γυναικόπαιδα και ηλικιωµένοι. Γι’
αυτό και εξολοθρεύθηκαν εύκολα από τους Τούρκους. Η δεύτερη οµάδα των Σταυροφόρων
που ακολούθησε, ήταν οι φεουδάρχες, οι οποίοι ήταν εµπειροπόλεµοι και µε καλύτερο
εξοπλισµό. Σηµείωσαν τεράστια επιτυχία και κατέλαβαν την Έδεσσα της Μικράς Ασίας, την
Αντιόχεια και τα Ιεροσόλυµα ιδρύοντας Λατινικά κράτη.
Β΄ Σταυροφορία (1147-49)
Η νέα αυτή Σταυροφορία είχε ως απαρχή της την απώλεια της Έδεσσας το 1144. Οι
Σταυροφόροι ωστόσο, δεν κατάφεραν να πετύχουν κάποια σηµαντική νίκη στην Ανατολή.
Γ΄ Σταυροφορία (1188-92)
Η ανάληψη της εξουσίας στον αραβικό κόσµο το 1174 από τον Σαλαντίν, πρώτο σουλτάνο
της Αιγύπτου και της Συρίας, ο οποίος ένωσε τα αραβικά κράτη από την Υεµένη και τη Συρία
µέχρι την Αίγυπτο και τη Βόρεια Αφρική, έφερε σε δύσκολη θέση τους Σταυροφόρους,
οδηγώντας στην ανάγκη για νέες σταυροφορικές εκστρατείες, προς αντιµετώπιση των
επιθέσεων εναντίον της Χριστιανοσύνης ή την ανάκτηση απολεσθέντων εδαφών. Έτσι, η
φιλοσοφία των σταυροφοριών προσαρµόστηκε στη δυτική θεωρία του «Δίκαιου Πολέµου»,
όπως αυτή είχε διατυπωθεί αιώνες προηγουµένως από τον Άγιο Αυγουστίνο.6
Όταν το 1187 οι Μουσουλµάνοι κατέλαβαν την Ιερουσαλήµ και το µεγαλύτερο µέρος των
περιοχών που κατείχαν οι Δυτικοί, η χριστιανική Ευρώπη ανταποκρίθηκε οργανώνοντας µία
νέα σταυροφορία, την Τρίτη. Τα επιτεύγµατα όµως των Σταυροφόρων κατά την Γ΄
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Σταυροφορία υπήρξαν περιορισµένα. Οι Σταυροφόροι κατόρθωσαν να επαναφέρουν τη
χριστιανική διοίκηση σε µεγάλο µέρος των Συρο-Παλαιστινιακών ακτών, αλλά η Αγία Πόλη
και οι υπόλοιποι Άγιοι Τόποι παρέµειναν στα χέρια των Μουσουλµάνων. Το σηµαντικότερο
επίτευγµα αυτής της σταυροφορίας σηµειώθηκε το 1191, µε την κατάκτηση της Κύπρου από
τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο, βασιλιά της Αγγλίας, και την εγκαθίδρυση στο νησί λατινικής
κυριαρχίας, η οποία θα κρατούσε µέχρι το 1571.
Αν και η Κύπρος φαίνεται να ευηµερούσε αυτή την εποχή, η κυβέρνηση της
Κωνσταντινούπολης δεν είχε πλέον τη δυνατότητα να την υπερασπιστεί. Το 1184, λίγο πριν
από την κατάκτηση της Κύπρου από τον Ριχάρδο, ο Ισαάκιος Δούκας Κοµνηνός, µέλος της
αυτοκρατορικής οικογένειας, κατέλαβε την εξουσία στο νησί και αυτοανακηρύχτηκε
αυτοκράτορας. Σύµφωνα µάλιστα µε τον Έλληνα ιστορικό Νικήτα Χωνιάτη, πλαστογράφησε
επιστολή διορισµού του ως κυβερνήτη της Κύπρου.7 Η περίπτωση της Κύπρου ήταν
σηµαντική, καθώς το νησί ήταν βυζαντινή επαρχία και κατοικούνταν από Έλληνες χριστιανούς
και όχι από µουσουλµάνους κατακτητές.
Ο Ριχάρδος πήρε τον σταυροφορικό όρκο τον Νοέµβριο του 1189 και τον Ιούνιο του
1190 ξεκίνησε για τους Αγίους Τόπους µε ενδιάµεσο σταθµό τη Σικελία. Τον Απρίλιο του
1191 συνάντησε ισχυρές καταιγίδες και ο ίδιος µε µεγάλο µέρος του στόλου του έφτασε στη
Ρόδο, ενώ τα πλοία στα οποία επέβαιναν η αρραβωνιαστικιά του και η αδελφή του
κατέπλευσαν στη Λεµεσό. Λίγο αργότερα έπλευσε προς την Κύπρο και ο ίδιος ο Ριχάρδος µε
το κύριο µέρος του στόλου. Ο ίδιος γράφει σε επιστολή του για την κατάκτηση της Κύπρου:
«καθώς συνεχίζαµε το ταξίδι για το προσκύνηµά µας, εκτραπήκαµε από την πορεία µας και
φτάσαµε στην Κύπρο, όπου ελπίζαµε να βρούµε καταφύγιο και ειδικά εκείνοι από εµάς που είχαν
ναυαγήσει. Αλλά ο τύραννος [ο Ισαάκιος Δούκας Κοµνηνός]... συγκέντρωσε εσπευσµένα µια
ισχυρή δύναµη ενόπλων για να εµποδίσει την είσοδό µας στο λιµάνι. Λήστεψε και απογύµνωσε
από τα υπάρχοντά τους όσους µπορούσε από τους άνδρες µας που είχαν ναυαγήσει και φυλάκισε
όσους πέθαιναν από πείνα. Φυσικά αναγκαστήκαµε να ζητήσουµε εκδίκηση. Ηττηµένο και
σιδηροδέσµιο, τον κρατούµε µε τη µονάκριβή του θυγατέρα. Έχουµε υποτάξει ολόκληρη τη νήσο
Κύπρο µε όλα της τα οχυρά...».8
Στη συνέχεια ο Ριχάρδος, αφού πρώτα πήρε πλούσια λάφυρα,9 πούλησε τα δικαιώµατά του
επί του νησιού στους Ναΐτες Ιππότες. Ακολούθησε µία ληστρική και µισητή περίοδος
κυριαρχίας των Ναΐτών, που διήρκεσε µέχρι τον Μάϊο του 1192, όταν πια οι Ναΐτες
παρέδωσαν το νησί πίσω στον Ριχάρδο. Ο Ριχάρδος δεν έχασε χρόνο και πούλησε ξανά το
νησί, αυτήν τη φορά στον Γκυ ντε Λουζινιάν, βασιλιά της Ιερουσαλήµ.10 Η πώληση της
Κύπρου στον Γκυ ντε Λουζινιάν σηµατοδότησε την έναρξη της λατινικής διακυβέρνησης του
νησιού, που θα διαρκούσε για τρεις αιώνες.
Δ΄ Σταυροφορία (1201-1204)
Η Δ΄ Σταυροφορία, αν και είχε σκοπό και στόχο την κατάληψη της Ιερουσαλήµ τελικά
παρέκκλινε από τον στόχο της και οι Σταυροφόροι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη,
καταλύοντας τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ιδρύοντας τη Λατινική Αυτοκρατορία. Η άλωση
µάλιστα της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204 αποτέλεσε σταθµό στις
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σχέσεις Βυζαντινών και δυτικοευρωπαίων και συνέχιζε να επισκιάζει τις όποιες προσπάθειες
συνεννόησης µεταξύ τους στους επόµενους αιώνες.
Μετά την άλωση της Πόλης το 1204 από τους Σταυροφόρους της Δ΄ Σταυροφορίας,
εξαιτίας και των ανοσιουργηµάτων και των βιαιοπραγιών των Σταυροφόρων,11 οι οποίοι
λεηλάτησαν, κατέστρεψαν και εκγύµνωσαν εκκλησίες,12 αλλά και της µετέπειτα κατάληψης
Βυζαντινών εδαφών από τους Δυτικούς, υπήρξε µεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις τους. Ο
Ελληνισµός της Αυτοκρατορίας αντιµετώπιζε πλέον µε επιφυλακτικότητα κάθε απόπειρα
συµβιβασµού µε τους Δυτικούς, ιδιαίτερα στα θρησκευτικά ζητήµατα. Οι Σταυροφόροι
µοίρασαν µεταξύ τους, ως λάφυρο, µεγάλο µέρος των εδαφών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,
ιδρύοντας τα λεγόµενα Λατινικά κρατίδια, όπως τη Λατινική Αυτοκρατορία της
Κωνσταντινούπολης ή Αυτοκρατορία της Ρωµανίας, το Λοµβαρδικό Βασίλειο της
Θεσσαλονίκης του οίκου των Μοµφερατικών, το Φραγκικό Πριγκιπάτο της Αχαΐας, το
Δουκάτο της Αθήνας, ενώ και νησιά των Κυκλάδων και του Ιονίου Πελάγους πέρασαν στην
κατοχή των Δυτικών.13
Την ίδια περίοδο ωστόσο, ιδρύονται και Βυζαντινά κρατίδια στον χώρο της πρώην
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ως αντιστάθµισµα στη Λατινοκρατία και ως αποτέλεσµα των
τάσεων αποµάκρυνσης της βυζαντινής αριστοκρατίας από την Κωνσταντινούπολη.14 Τέτοια
είναι η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας στον Εύξεινο Πόντο, η Αυτοκρατορία της Νίκαιας
στη δυτική Μικρά Ασία και το Δεσποτάτο της Ηπείρου στον ελλαδικό χώρο.
Όσο αφορά τέλος τις συνέπειες των Σταυροφοριών, το βέβαιο είναι πως κατάφεραν να
αποδυναµώσουν ανεπανόρθωτα τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αποµακρύνοντάς την από το
διεθνές διπλωµατικό σκηνικό και επιταχύνοντας την οριστική πτώση της το 1453.
Ταυτόχρονα, οι Σταυροφορίες αποτελούν ένα ακόµη ιστορικό επεισόδιο εµπνευσµένο από τη
διαµάχη Ορθοδοξίας και Ρωµαιοκαθολικισµού, στο οποίο ενεπλάκησαν διάφορα έθνη µε
διαφορετικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά. 15
Παρά τις συγκρούσεις όµως, συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάπτυξη του εµπορίου
µεταξύ του χριστιανικού και του µουσουλµανικού χώρου, στην γόνιµη ανταλλαγή ιδεών µέσα
από την µετακίνηση πληθυσµών και στην ανάπτυξη της τέχνης του πολέµου. Παράλληλα,
µέσα από την ανάµειξη δυτικών και ανατολικών στοιχείων ως προς τα ήθη, τα έθιµα, την
τεχνολογία, τη νοµοθεσία, τις τέχνες και τα γράµµατα, οδήγησαν στο πρώτο ευρείας κλίµακας
πείραµα συνύπαρξης όχι µόνο διαφορετικών πολιτισµών, αλλά και διαφορετικών κυρίαρχων
θρησκειών. Είναι φυσικό, βλέποντάς τες από απόσταση, να διακρίνει κανείς διαφορετικές
εικόνες. Αυτό το σύνολο των εικόνων αποτελεί και τον µύθο των Σταυροφοριών!

Δρ Παναγιώτης Προϊκάκης
Σύµβουλος, Εκπαιδευτικός

11

Βλ. σχετικά G. Finlay, The History of Greece under Ottoman and Venetian Domination (Edinburgh and
London: «William Blackwood and Sons», 1856) σελ.68.
12
Α. Αντωνιάδης, Ελληνική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι των καθ' ηµάς προς χρήσιν των εις την
Δ΄ τάξιν των Γυµνασίων µαθητευοµένων (Αθήναι: εκδ. «Κ. Αντωνιάδης», 1879), σελ.279-280.
13
Πρβλ. R. Browining, Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, µτφ. Νικόλαος Κονοµής (Αθήνα: εκδ. «Παπαδήµας», 1992).
14
Τ. Λουγγής, Επισκόπηση Βυζαντινής Ιστορίας, τόµ. Β΄ (1204-1453) (Αθήνα: εκδ. «Σύγχρονη Εποχή», 2011),
σελ.17.
15
Άννα-Μαρία Κάσδαγλη, Crusades. Myth and Realities / Σταυροφορίες Μύθος και Πραγµατικότητα (exhibition
catalogue) (Nicosia, 2004), σελ.237.

4

