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1) Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης
• Ο Βενετός δόγης Ερρίκος Δάνδολος επέβαλε ως

αυτοκράτορα τον κόμη Βαλδουίνο της Φλάνδρας.
• Κατακερματίστηκε σε πολλά κρατίδια



Βονιφάτιος ο Μομφερατικός
(υποτελής του κόμη) ίδρυσε τα κρατίδια:

2) Βασίλειο της Θεσσαλονίκης: περιλάμβανε εδάφη 
μεταξύ Μοσυνόπολης (σημερινής Κομοτηνής) και Αξιού



3) Δουκάτο της Αθήνας 
(Αττική, Βοιωτία, Μεγαρίδα, Αργολίδα)

Διοικητές: Καταλανοί, Φλωρεντίνοι



4) Πριγκηπάτο Αχαΐας
Διοικητές: Βιλλεαρδουίνοι

↓
δυτικός (γαλλικός) τρόπος ζωής

Σύντομα η Μεθώνη και η Κορώνη παραχωρήθηκαν στη Βενετία.



1259: Χάρη στη μάχη της Πελαγονίας, 
ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, αυτοκράτορας της Νίκαιας,
απέσπασε τα κάστρα 
Μυστράς, Μάνη, Γεράκι και Μονεμβασία, 

τα οποία αποτέλεσαν τον πυρήνα του ελληνικού κρατιδίου 
του Δεσποτάτου του Μορέως.

Δεσπότης: Θεόδωρος Α΄ Παλαιολόγος ενίσχυσε τη βυζαντινή 
εξουσία, μαχόμενος κατά της τοπικής αριστοκρατίας και των λατινικών 
κρατιδίων. 

Μέχρι το 1432 είχαν επανακτηθεί οι λατινικές κτήσεις της 
Πελοποννήσου.









ΜΑΝΗ



ΓΕΡΑΚΙ



ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ





Αντίδραση και αντίσταση των Βυζαντινών

• Οι προνοιάριοι, όταν εξασφάλιζαν την κατοχή των 
κτημάτων τους, υποτάσσονταν στους Λατίνους.

• Ο πληθυσμός, όμως, αντιστάθηκε εξαιτίας των 
δογματικών διαφορών.

• Πολλοί ευγενείς κατέφυγαν σε ελεύθερες περιοχές, 
όπου με τη συνδρομή των εντόπιων οργάνωσαν νέα 
κράτη και συσπειρώνοντας τις δυνάμεις τους 
αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της Αυτοκρατορίας.  



Β) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ
1) Αυτοκρατορία Τραπεζούντας 

(250 χρόνια σε απομόνωση)



Ήταν αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από τις 22 
Δεκεμβρίου 1349 ως τις 20 Μαρτίου 1390. Ήταν γιος 
του Αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Βασίλειου Α΄ και 
της ερωμένης του, Ειρήνης, κόρης Tραπεζούντιου
αριστοκράτη. Η μακρόχρονη βασιλεία του ήταν 
περίοδος ακμής για την Αυτοκρατορία του Πόντου και 
ο ίδιος θεωρείται ένας από τους πιο αξιόλογους 
ηγεμόνες της. Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας 
ιδιαίτερα μετά το 1364 ήταν ένα από τα σπουδαιότερα 
κέντρα εμπορίου, επιστημών, γραμμάτων και τεχνών 
της ευρύτερης περιοχής.

Αγία Σοφία



2) Κράτος της Ηπείρου

Ιδρυτής: Μιχαήλ Κομνηνός Δούκας

Ο αδελφός του, Θεόδωρος Κομνηνός,
↓

Άλωση της Θεσσαλονίκης 
Κατάλυση του Λατινικού Βασιλείου της (1224)

↓
Στέφθηκε στη Θεσσαλονίκη αυτοκράτωρ των Ρωμαίων

↓
1230: ήττα από τους Βούλγαρους
Ασάν: ίδρυση βραχύβιας αυτοκρατορίας μέχρι το Δυρράχιο.



3) Αυτοκρατορία της Νίκαιας
Δυτική Μικρά Ασία με κέντρο τη Νίκαια



• Θεόδωρος Λάσκαρης: 
αυτοκράτωρ και βασιλιάς Ρωμαίων (1208)

• Ιωάννης Βατάτζης (διάδοχός του) → επέκταση και ισχυροποίηση

Εσωτερική πολιτική:
1) πάταξε τις καταχρήσεις στη διοίκηση
2) ίδρυσε φιλανθρωπικά ιδρύματα
3) δημιούργησε στρατιωτικά κτήματα
4) ανόρθωσε την αγροτική οικονομία 

(απαγόρευσε την εισαγωγή ειδών 
πολυτελείας από ιταλικές πόλεις)



Μιχαήλ Παλαιολόγος
1261: σύναψη συμφωνίας με Γενουάτες    

εναντίον Βενετών
(παροχή τελωνειακών και φορολογικών απαλλαγών,    

λιμανιών και εμπορικών περιοχών της αυτοκρατορίας)

25 Ιουλίου 1261: ο στρατηγός της Νίκαιας, 
Αλέξιος Στρατηγόπουλος, κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη.

Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος στέφθηκε 
για δεύτερη φορά αυτοκράτορας 
ως Μιχαήλ Η΄
στο ναό της Αγίας Σοφίας.


