
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΣΕΡΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

 

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ 

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Α. τα λατινικά κράτη ( χάρτης σελ. 64 σχολ. βιβλίου ) 

• Περίοδος της Λατινοκρατίας : αρχίζει με την άλωση της Πόλης το  1204  και τη διανομή 

των βυζαντινών εδαφών · σημαντικότερα λατινικά κράτη με σχέση αλυσιδωτής εξάρτησης 

του ενός από το άλλο : 

 1.οι βενετικές κτήσεις : → …………………………………………………………………………………………………… 

→…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ανάμεσά τους και η Κρήτη , το βασίλειο της Candia ( = λαμπρή )  

2. η αυτοκρατορία της ……………………………………………………………. (κόμης Βαλδουίνος της 

Φλάνδρας ) 

3. το βασίλειο της ……………………………………………………… ( με εδάφη της Θράκης και 

Μακεδονίας ) 

4. το ……………………………………………………………………………………………………………….. και  

5. η ηγεμονία της ………………………………, από την οποία θα προκύψει αργότερα το ελληνικό 

……………………………..του …………………………………. . 

 

Β. Τα ελληνικά κράτη ( χάρτης σελ. 64 σχολ. βιβλίου ) 

• Οι δυνάμεις του Ελληνισμού συσπειρώνονται και δημιουργούν 3 κράτη, τα οποία οι 

Λατίνοι δεν κατάφεραν να κατακτήσουν :  

1. την αυτοκρατορία της ………………………………………………. στις ……………………………………………… 

του …………………………………….. ………………………………………………. . 

2. την αυτοκρατορία της ……………………………………………. στο …………………… τμήμα της ………….. 

………………………………… που υπήρξε και το ισχυρότερο, αυτό που θ’ ανακτήσει την 

Κωνσταντινούπολη . 

3. το κράτος της …………………………………….. (…………………………και ………………………………………… ) 

1259 : μάχη της Πελαγονίας (σημερ. Πτολεμαΐδας ) → Ο στρατός της αυτοκρατορίας της  

Νίκαιας νικά τους Φράγκους . 

Αποτέλεσμα → τα κάστρα : ……………………………. , ………………………………………….. , 

………………………………….. και ……………………………………… αποσπώνται από τη λατινική ηγεμονία 

της Αχαΐας  και συγκροτούν το δεσποτάτο του Μυστρά , που αποτέλεσε το 4
ο
 ελληνικό 

κράτος .Πρωτεύουσα : ο …………………………… και κυβερνήτης του ο αδελφός του βυζαντινού 

αυτοκράτορα (στο Μυστρά θα στεφθεί το 1448 και θα αναχωρήσει κατόπιν για την 

Κων/πολη ο τελευταίος βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος ΙΑ Παλαιολόγος ) Τα 

παλάτια, τα αρχοντικά κι οι εκκλησίες της εγκαταλελειμμένης πόλης του Μυστρά  είναι 

σήμερα μάρτυρες της ακμής του δεσποτάτου . 

 

Γ. Λατίνοι και Έλληνες  

Συμπεριφορά Λατίνων : ……………………………… και ………………………………………….. προς τους 

Έλληνες , τους οποίους αποκαλούσαν …………………………………………. . 

Έλληνες : συσπείρωση και αντίσταση κατά των κατακτητών . 

 

Δ. Νέα ιδεολογία και ανάκτηση της Πόλης  

• Μετά το 1204 στα ελληνικά κράτη  

→ αφυπνίζεται το εθνικό αίσθημα (η εθνική συνείδηση )  του Ελληνισμού : η αρχαία 

ελληνική κληρονομιά συνδέεται με τη ……………………………………. …………………………….. . 

Δημιουργείται ………………………………….. και ……………………………………. οργάνωση.  

Αναπτύσσεται η ……………………………… και ο …………………………………………………. . 

Επιδιώκεται η ανάκτηση της …………………………………. και η ανασύσταση της ………………………… 

 ………………………………………. . 

1261 : Η Κωνσταντινούπολη ανακτάται από τον αυτοκράτορα της Νίκαιας  ……………………….. 

………………………………………………………………. , ηγέτη της τελευταίας βυζαντινής δυναστείας . 


