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Γ.ΙΙ.2. Η πεξίνδνο ηεο Λαηηλνθξαηίαο θαη ηα ειιεληθά θξάηε 

 

Όξνη – θιεηδηά 

Λαηηλνθξαηία – απηνθξαηνξία Κωλζηαληηλνύπνιεο – βαζίιεην Θεζζαινλίθεο – δνπθάην 

Αζελώλ – εγεκνλία Αραΐαο – απηνθξαηνξία Τξαπεδνύληαο – απηνθξαηνξία Νίθαηαο – 

θξάηνο Ηπείξνπ – δεζπνηάην Μπζηξά – αλαζύζηαζε Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο – 

μύπλεκα εζληθνύ αηζζήκαηνο ζηνλ Διιεληζκό ηνπ Βπδαληίνπ 

 

α. Τα ιαηηληθά θξάηε 

 Μεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο (1204) νη εγέηεο ηεο Γ΄ ζηαπξνθνξίαο δηέλεηκαλ ηα 

εδάθε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Τν κεγαιύηεξν κέξνο ην πήξαλ νη Βελεηνί. 

 Με ηε δηαλνκή ησλ εδαθώλ ηνπ Βπδαληίνπ αξρίδεη ε πεξίνδνο ηεο Λαηηλνθξαηίαο. 

 Τα ιαηηληθά θξάηε, πνπ ζρεκαηίζηεθαλ, ήηαλ ηα εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οη Βελεηνί πήξαλ ζηνλ έιεγρό ηνπο έλα κεγάιν κέξνο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ζεκαληηθά 

ιηκάληα θαη λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ινλίνπ πειάγνπο. 

 

 

Απηνθξαηνξία ηεο Κωλζηαληηλνύπνιεο 

(Ηγέηεο: Κόκεο ηεο Φιάλδξαο, Βαιδνπίλνο 

Πεξηιάκβαλε: 

Κσλζηαληηλνύπνιε, Θξάθε (σο ηνλ Έβξν), εδάθε 

ηεο Βηζπλίαο, γεηηνληθά λεζηά 

Βαζίιεην ηεο Θεζζαινλίθεο 

Βαζηιηάο: Βνληθάηηνο ν Μνκθεξαηηθόο 

Πεξηιάκβαλε: Θξαθηθά θαη καθεδνληθά εδάθε 

 

Εξάρτηση 

Γνπθάην ηωλ Αζελώλ 

Άιιαμε πνιινύο άξρνληεο 

(Καηαιαλνί: 14ν αη.) 

Ηγεκνλία (Πξηγθηπάην) ηεο Αραΐαο 

Από ην πξηγθηπάην ηεο Αραΐαο 

πξνέθπςε ην ειιεληθό Γεζπνηάην 

ηνπ Μπζηξά. 
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β. Τα ειιεληθά θξάηε 

 Μεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο (1204) δεκηνπξγήζεθαλ ηξία ειιεληθά θξάηε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τν Γεζπνηάην ηνπ Μπζηξά ηδξύζεθε κεηά ηε κάρε ηεο Πειαγνλίαο (1259), ζηελ νπνία λίθεζε 

ν Μηραήι Παιαηνιόγνο ηνπο Φξάγθνπο. Γλώξηζε κεγάιε αθκή ζηηο ηέρλεο θαη ζηα γξάκκαηα. 

 

γ. Λαηίλνη θαη Έιιελεο 

 Τα ηέζζεξα ειιεληθά θξάηε ζπζπείξσζαλ ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο θαηά ησλ Λαηίλσλ. 

 Οη θαηαθηεηέο ήηαλ ππεξόπηεο θαη έδεηρλαλ πεξηθξόλεζε ζηνπο Έιιελεο. 

 

δ. Νέα ηδενινγία θαη αλάθηεζε ηεο Πόιεο 

 Από ην 1071, θαη θπξίσο κεηά ηελ Άισζε ηεο Πόιεο (1204) νη Βπδαληηλνί άξρηζαλ λα 

ζπλδένληαη κε ην ηζηνξηθό παξειζόλ ηνπο. 

 Η αξραία ειιεληθή θιεξνλνκηά θαη ε ρξηζηηαληθή πίζηε ζπλδένληαη ζηε ζπλείδεζή ηνπο θαη 

απνηεινύλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο. 

 Αξρίδεη δειαδή λα αλαπηύζζεηαη έλα εζληθό αίζζεκα ζηνλ Διιεληζκό ηνπ Βπδαληίνπ. 

 

 Πξνζπάζεηα ησλ ειιεληθώλ θξαηώλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ Άισζε ηεο Πόιεο (1204) 

ήηαλ λα αλαθηήζνπλ ηα ρακέλα εδάθε θαη λα αλαζπζηήζνπλ ηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία. 

 Η αλάθηεζε ηεο Κωλζηαληηλνύπνιεο πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ απηνθξάηνξα ηεο Νίθαηαο, 

Μηραήι Η΄ Παιαηνιόγν, ην 1261. 

 

Δξωηήζεηο 

 

Βηβιίν, ζει. 64, Δξσηήζεηο 1, 2. 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηα ιαηηληθά θαη πνηα ειιεληθά θξάηε δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ Άισζε ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο από ηνπο Φξάγθνπο (1204); 

2. Πώο δεκηνπξγήζεθε ην Γεζπνηάην ηνπ Μπζηξά; 

3. Πνηα επίδξαζε είρε ζηελ ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ ε άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο από 

ηνπο Φξάγθνπο (1204); 

 

 

 

 

Απηνθξαηνξία  

ηεο Τξαπεδνύληαο 

 

(Σηηο ΝΑ αθηέο ηνπ 

Δπμείλνπ Πόληνπ) 

Απηνθξαηνξία 

ηεο Νίθαηαο 

 

(Σην ΒΓ ηκήκα ηεο 

Μηθξάο Αζίαο) 

Κξάηνο (Γεζπνηάην) 

ηεο Ηπείξνπ 

(Πεξηιάκβαλε ηελ 

Ήπεηξν θαη ηελ 

Αηησιναθαξλαλία.) 


