
O Θε�δωρ�ς Λά-
σκαρις σε μικρ�-
γρα�ία �ειρ�γρά-
��υ τ�υ 15�υ αι., ι-
δρυτής της «αυτ�-
κρατ�ρίας» της Nί-
καιας. H «αυτ�κρα-
τ�ρία» της Nίκαιας
και τ� «δεσπ�τάτ�»
της Hπείρ�υ απ�τέ-
λεσαν τις εστίες α-
ντίστασης στ�υς
Λατίν�υς π�υ κατεί-
�αν την Kωνσταντι-
ν�ύπ�λη έως τ�
1261. Tα δυ� αυτά
�υ�αντινά κράτη α-
να�αίτισαν την �ρ-
μή των Σταυρ���-
ρων και έθεσαν
σταθερ� στ��� την
απελευθέρωση της
Π�λης απ� τ�υς Λα-
τίν�υς, την ανασύ-
σταση δηλαδή της
Bυ�αντινής Aυτ�-
κρατ�ρίας. Oπως
και έγινε, με έ��δ�
στρατιωτικ�ύ απ�-
σπάσματ�ς στις 25
I�υλί�υ 1261. Oι Bυ-
�αντιν�ί της Nίκαι-
ας απελευθέρωσαν
την Kωνσταντιν�ύ-
π�λη απ� τ�υς Λα-
τίν�υς και στις 15
Aυγ�ύστ�υ 1261 � Mι�αήλ H΄ της «αυτ�κρατ�ρίας» της Nίκαιας έμπαινε
θριαμ�ευτής. Mε την παλιν�ρθωση της Bυ�αντινής Aυτ�κρατ�ρίας στ� πρ�-
σκήνι� μπήκε η νέα δυναστεία των Παλαι�λ�γων, π�υ έμελλε να είναι η τε-
λευταία (�ωτ. «Iστ�ρία τ�υ Eλληνικ�ύ Eθν�υς», Eκδ�τική Aθηνών).
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Tα �υ�αντινά κράτη
Aπ�τέλεσαν εστίες αντίστασης στην επέκταση της κυριαρ�ίας των Λατίνων

O να�ς της K�ιμήσεως 
της Θε�τ�κ�υ της Nίκαιας. 

Kαταστρά�ηκε τ� ’22, στη διάρκεια
της Mικρασιατικής Kαταστρ��ής. 
H Kωνσταντιν�ύπ�λη, ρημαγμένη 

απ� τ�υς Σταυρ���ρ�υς, 
στ� διάστημα των 57 �ρ�νων

(1204–1261) π�υ μένει στα �έρια 
των Λατίνων, σ�ήνει πρ�σωρινά ως
μητρ�π�λιτικ� κέντρ� π�λιτισμ�ύ.

Ωστ�σ�, η διάσπαση τ�υ �υ�αντιν�ύ
κ�σμ�υ μετά τ� 1204 και η ίδρυση 

ανε&άρτητων �υ�αντινών κρατών σε
τέως περι��ές της αυτ�κρατ�ρίας

�δήγησε στην ίδρυση ή άνθηση 
των περι�ερειακών καλλιτε�νικών

κέντρων. Tα νέα αυτά κέντρα 
έδωσαν τη δυνατ�τητα στ�υς Bυ�α-
ντιν�ύς καλλιτέ�νες να δημι�υργή-
σ�υν εκεί έργα υψηλής καλλιτε�νι-
κής στάθμης, ισά&ια της �υ�αντινής

παράδ�σης. Aν υπάρ��υν κάπ�ιες 
ιδι�μ�ρ�ίες, αυτές �αρακτηρί��υν

την επ��ή. Eνα απ� αυτά θεωρείται
η Nίκαια, έδρα της �υ�αντινής 

αυτ�κρατ�ρίας «εν ε&�ρία». 
Eκεί �ι Λασκάρεις εί�αν ασ�αλώς

κτίσει π�λλά μνημεία. Σώ��νται 
�μως ελά�ιστα. Aντίστ�ι�α 

καλλιτε�νικά κέντρα, τ� καθένα 
με την ιδι�μ�ρ�ία τ�υ, αναπτύ�θη-

καν στην Tραπε��ύντα και την Hπει-
ρ�. T� καθένα μ�ν� τ�υ συνιστά, 

ιστ�ρικά και π�λιτιστικά, θέμα 
α�ιερώματ�ς (�ωτ. «Iστ�ρία 

τ�υ Eλληνικ�ύ Eθν�υς», 
Eκδ�τική Aθηνών).

T�υ Πάρι Γ�υναρίδη

ENAΣ απ� τ�υς ηγέτες της Δ΄ Σταυ-
ρ���ρίας, � Bαλδ�υίν�ς της Φλάν-
δρας, εκλέ�θηκε απ� τ�υς συντρ�-
��υς τ�υ αυτ�κράτ�ρας στην Kων-
σταντιν�ύπ�λη τ�ν Mάι� τ�υ 1204.
Aμέσως μετά τη στέψη τ�υ !εκίνησε
να υπ�τά!ει τις "υ#αντινές επαρ-
�ίες, «ως διά �ιλίων �ωρών παρε-
λευσ�μεν�ς και "ασιλεύς Pωμαίων
αναγ�ρευθησ�μεν�ς πρ�ς παντ�ς»,
δηλαδή σαν να περν�ύσε μέσα απ�
�ιλικές περι��ές και πρ�σδ�κώντας
να αναγ�ρευθεί αυτ�κράτ�ρας Pω-
μαίων απ’ �λ�υς. Eως την εκλ�γή
τ�υ Bαλδ�υίν�υ, � B�νι�άτι�ς �
M�μ�ερρατικ�ς ήταν � επικρατέ-
στρ�ς υπ�ψή�ι�ς για τ�ν αυτ�κρα-
τ�ρικ� θρ�ν�. Για να �ικει�π�ιηθεί
τ�υς κατ�ίκ�υς της "υ#αντινής ε-
παρ�ίας, στη διαμά�η για την ε!�υ-
σία, ανακήρυ!ε αυτ�κράτ�ρα τ� Mα-
ν�υήλ Aγγελ�, γι� τ�υ αυτ�κράτ�ρα
Iσσακί�υ, τ�υ �π�ί�υ τη �ήρα Mα-
ρία–Mαργαρίτα εί�ε παντρευτεί. Oι
Bυ#αντιν�ί, �π�υ πήγαινε υπ�τάσ-
σ�νταν σε αυτ�ν, αναγνωρί#�ντας
τις αυτ�κρατ�ρικές διεκδικήσεις
τ�υ. Oι Λατίν�ι σταυρ���ρ�ι πρ�-
σπαθ�ύσαν να πείσ�υν τ�υς Bυ#α-
ντιν�ύς �τι η αυτ�κρατ�ρική ε!�υ-
σία "ρισκ�ταν ν�μιμα στα �έρια
τ�υς και εί�αν την πεπ�ίθηση πως,
α��ύ κατεί�αν την Kωνσταντιν�ύ-
π�λη, �λες �ι περι��ές π�υ ανήκαν
στην αυτ�κρατ�ρία θα υπ�τάσσ�-
νταν. Eίναι �αρακτηριστικ� �τι στην

πρ�σπάθεια αυτής της ν�μιμ�π�ίη-
σης, η θεία θέληση π�υ στη "υ#αντι-
νή ιδε�λ�γία πάντα παρ�υσια#�ταν
ως τ� συστατικ� στ�ι�εί� για την κα-
τ��ή της αυτ�κρατ�ρικής ε!�υσίας,
εμ�ανί#εται, άκ�μψα είναι η αλή-
θεια, και απ� τ�υς σταυρ���ρ�ς. 

O Γάλλ�ς �ρ�νικ�γρά��ς Eρρίκ�ς
de Valenciennes ανα�έρει πως, �ταν
� Λατίν�ς αυτ�κράτ�ρας Eρίκ�ς της
Φλάνδρας, � αδελ��ς τ�υ Bαλδ�υί-
ν�υ, πέρασε πάνω απ� τ�ν παγωμέ-
ν� E"ρ�, �ι Eλληνες έλεγαν μετα!ύ
τ�υς �τι � Θε�ς τ�ν αγαπά τ�σ� π�-
λύ π�υ θα ήταν δύσκ�λ� να τ�ν διώ-
!�υν και ��ειλαν να τ�ν υπηρετή-
σ�υν. T� πρ�"λημα π�υ πρ�κύπτει
είναι αν �ι Bυ#αντιν�ί εί�αν τη δυνα-
τ�τητα να αντισταθ�ύν στ�υς σταυ-
ρ���ρ�υς, και αν ναι, υπ� π�ιες
πρ�ϋπ�θέσεις;

Δι�ικητική αυθαιρεσία

Oι σταυρ���ρ�ι α��ύ μ�ίρασαν
τη "υ#αντινή αυτ�κρατ�ρία μετα!ύ
τ�υς, !εκίνησαν να την κατακτή-
σ�υν. Oι Σταυρ���ρ�ι πίστευαν,
γιατί τέτ�ιες ήταν �ι πληρ���ρίες
τ�υς απ� τ�υς Bυ#αντιν�ύς, �τι κα-
τέ��ντας την Kωνσταντιν�ύπ�λη, �
υπ�λ�ιπ�ς "υ#αντιν�ς κ�σμ�ς θα υ-
π�τασσ�ταν �ωρίς καμιά δυσκ�λία. 

Ωστ�σ�, είναι "έ"αι� �τι, μετά
την άν�δ� των Aγγέλων στ�ν αυτ�-
κρατ�ρικ� θρ�ν�, τα τελευταία �ρ�-
νια πριν απ� την κατάληψη της Kων-
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σταντιν�ύπ�λης απ� τ�υς Λατίν�υς
σταυρ���ρ�υς (1204), η συν��ή
τ�υ "υ#αντιν�ύ κράτ�υς εί�ε σ�"α-
ρά διαταρα�θεί απ� την �λ�ένα και
πι� αυθαίρετη ��ρ�λ�γική, και ��ι
μ�ν�ν, συμπερι��ρά των υπαλλή-
λων. Tην κυρίαρ�η τά!η της αυτ�-
κρατ�ρίας απ�τελ�ύσε η αριστ�-
κρατία της Kωνσταντιν�ύπ�λης. Tα
μέλη της επάνδρωναν τις κεντρικές
αλλά και τις περι�ερειακές στρα-
τιωτικές και π�λιτικές υπηρεσίες. Oι
άνθρωπ�ι αυτ�ί δεν περι�ρί#�νταν
στην πρ�ν�μι�ύ�� �ικ�ν�μικά και
κ�ινωνικά θέση π�υ κατεί�αν, α-
σκ�ύσαν και π�λιτική ε!�υσία, με
την ένν�ια �τι, !επερνώντας τις �-
π�ιες �δηγίες τ�υ κατ���υ της π�-
λιτικής ε!�υσίας, δι�ικ�ύσαν με
τρ�π� αυθαίρετ�, συμπεριλαμ"αν�-
μένης και της �ρήσης �υσικής "ίας.
Xωρίς να απ�κλεί�νται �ι π�λιτικές
επιδιώ!εις και �ι σ�ηματισμ�ί αντα-
γωνιστικών �μάδων, τα μέλη της α-
ριστ�κρατίας εί�αν ως "ασικ� σκ�-
π� τ�υς να αυ!ήσ�υν τα εισ�δήμα-
τά τ�υς. O έλεγ��ς τ�υς απ� τ�ν
κάτ��� της π�λιτικής ε!�υσίας,
στην καλύτερη περίπτωση, ήταν α-
νεπαρκής, δεδ�μέν�υ �τι � εκάστ�-
τε αυτ�κράτ�ρας τ�υς ��ειλε την
άν�δ� τ�υ στ� θρ�ν�. Στη δι�ικητι-
κή αυθαιρεσία, η "υ#αντινή επαρ�ία
αντέδρασε με π�ικίλ�υς τρ�π�υς·
�ι αντιδράσεις εκκιν�ύσαν απ� την
αίτηση για δικαι�σύνη π�υ απηύθυ-
ναν �ι υπήκ��ι στ�ν αυτ�κράτ�ρα
και έ�θαναν έως την ε!έγερση και
τη σύσταση αυτ�ν�μων π�λιτικών
επικρατειών. Σε αυτές τις αντιδρά-
σεις στη αυθαιρεσία της κωνσταντι-
ν�υπ�λίτικης κυρίαρ�ης τά!ης, "α-
σικ� ρ�λ�, θετικ� ή αρνητικ�, έπαι-
!αν �ι τ�πικ�ί άρ��ντες, αυτ�ί π�υ
�ι πηγές �ν�μά#�υν «κτηματικ�ύς»

ή «θεματικ�ύς» άρ��ντες. Oι δύ� �-
ρ�ι καλύπτ�υν δύ� κ�ινωνικ��ικ�-
ν�μικές πραγματικ�τητες της θέ-
σης των αρ��ντων, ήταν ιδι�κτήτες
γης και παράλληλα παράγ�ντες της
δι�ικητικής περι��ής, τ�υ «θέμα-
τ�ς» �ωρίς να απ�κλείεται να είναι
στρατιωτικ�ί, κάτ���ι «πρ�ν�ιών»,
δηλαδή άτ�μα π�υ, έναντι υπηρε-
σιών, λάμ"αναν κρατικά εισ�δήμα-
τα, ��ρ�λ�γικά ή �ικ�ν�μικά. H τά-
!η αυτή των αρ��ντων απ�τέλεσε
τ�ν καθ�ριστικ� παράγ�ντα για την

ανάσ�εση της �ρμής των σταυρ�-
��ρων.

Eστίες αντίστασης

H δημι�υργία των αυτ�ν�μων επι-
κρατειών, πριν την κατάληψη της
Kωνσταντιν�ύπ�λης απ� τ�υς
σταυρ���ρ�υς απ�τέλεσε την κ�-
ρύ�ωση της κ�νωνικής αντίδρασης
στην κεντρική ε!�υσία, η αντίδραση
πήρε πλέ�ν π�λιτική μ�ρ�ή. T� �αι-
ν�μεν� γενικεύτηκε αμέσως μετά

την είσ�δ� των σταυρ���ρων στην
Kωνσταντιν�ύπ�λη και απ�τέλεσε
και ένα μέσ� για την αντιμετώπιση
της επέκτασης των τελευταίων στ�
"υ#αντιν� κ�σμ�. Πράγματι, �ι δια-
μ�ρ�ωμένες ή υπ� διαμ�ρ�ωση "υ-
#αντινές επικράτειες απ�τέλεσαν
και τις εστίες της αντίστασης στην
επέκταση της κυριαρ�ίας των σταυ-
ρ���ρων. O "υ#αντιν�ς ιστ�ρικ�ς
Γεώργι�ς Aκρ�π�λίτης περιγρά�ει
τη σύσταση των αυτ�ν�μων επικρα-
τειών είτε ως την πρωτ�"�υλία κά-
π�ι�υ πρ�σώπ�υ π�υ επι"αλλ�ταν
με τη "ία είτε ως την ενέργεια κά-
π�ι�υ έπειτα απ� πρ�σκληση των
κατ�ίκων της περι��ής. Kαι στις
δύ� περιπτώσεις τ� πρ�σωπ� π�υ
αναλάμ"ανε την ε!�υσία ανήκε
στην ανώτατη π�λιτική ή και στην
στρατιωτική ιεραρ�ία, μερικές ��-
ρές ανήκε στην αυτ�κρατ�ρική �ι-
κ�γένεια, και εί�ε κάπ�ι�υς δε-
σμ�ύς με την περι��ή. K�ιν� �αρα-
κτηριστικ� στις περισσ�τερες απ�
αυτές τις αυτ�ν�μες επικράτειες ή-
ταν �τι γύρω απ� τ�ν κάτ��� της
π�λιτικής ε!�υσίας υπήρ�ε μια �μά-
δα αρ��ντων π�υ συμμετεί�ε ενερ-
γά στη δι�ίκηση της επικράτειας. H
ε!αγ�ρά απ� τ�ν εκπρ�σωπ� τ�υ
αυτ�κράτ�ρα μερικών απ� τ�υς «�-
μ�τες» τ�υ Θε�δωρ�υ Mαγκα�ά, �
�π�ί�ς εί�ε αναλά"ει την ε!�υσία
στην αυτ�ν�μη επικράτεια π�υ ι-
δρύθηκε στη Φιλαδέλ�εια
(1188–1189), τ�υ στέρησε την ε!�υ-
σία και σήμανε τη διάλυση της επι-
κράτειας. O Mαγκα�άς κατέ�υγε
στ� σ�υλτανάτ� τ�υ Iκ�νί�υ και δη-
μι�ύργησε, και πάλι, την επικράτειά
τ�υ, λίγ� πριν απ� την πτώση της
Kωνσταντιν�ύπ�λης στα �έρια των
σταυρ���ρων.

T�πικ�ί άρ��ντες

Aν �ι π�λιτικ�ί άρ��ντες μιας πε-
ρι��ής εί�αν κυρίαρ�� ρ�λ� στη δι-
�ίκηση των αυτ�ν�μων επικρατειών,
η ύπαρ!η της π�λιτικής ε!�υσίας ή-
ταν � �ρ�ς για την ύπαρ!η των αρ��-
ντων ως κ�ινωνικής �μάδας, ήταν �
εγγυητής της ισ�ύ�ς και τ�υ κύρ�υς
τ�υς. Tα παραδείγματα αρ��ντων
π�υ σαν συγκρ�τημένες �μάδες
περν�ύν απ� τ�ν ένα κάτ��� της π�-
λιτικής ε!�υσίας στ�ν επ�μεν� είναι
π�λλά. Xαρακτηριστικ� είναι αυτ�
των αρ��ντων της περι��ής της
Aνδριαν�ύπ�λης. Oι άρ��ντες αυτ�ί
περιστ�ι�ί#�υν τ�ν τέως αυτ�κράτ�-
ρα Aλέ!ι� Γ΄, � �π�ί�ς εί�ε εγκατα-
λείψει την Kωνσταντιν�ύπ�λη τ�ν
Aύγ�υστ� τ�υ 1203. Mετά τη νέα �υ-
γή τ�υ Aλε!ί�υ, �ι άρ��ντες της πε-
ρι��ής διαδ��ικά #ητ�ύν να συνερ-
γαστ�ύν με τ�υς ηγέτες της σταυρ�-
��ρίας, τ�ν αυτ�κράτ�ρα Bαλδ�υί-
ν� και τ�ν αντίπαλ� τ�υ B�νι�άτι�,
και τ�ν ε�θρ� τ�υς τ�ν B�ύλγαρ�
"ασιλέα Iωαννίτ#η. Tέλ�ς, μετά απ�
μια ε!έγερση, �π�υ η πρωτ�"�υλία
πέρασε στα λαϊκά στρώματα, �ι άρ-
��ντες της περι��ής, των �π�ίων η
κ�ινωνική και �ικ�ν�μική ισ�ύς κλ�-
νίστηκε, συσπειρώθηκαν γύρω απ�
τ� Θε�δωρ� Bρανά, � �π�ί�ς εί�ε
συνεργαστεί απ� την αρ�ή με τ�υς
σταυρ���ρ�υς. O Bρανάς τέθηκε ε-
πικε�αλής μιας ημιανε!άρτητης επι-
κράτειας. H "ίαιη επι"�λή της ε!�υ-
σίας απ� τ� Λέ�ντα Σγ�υρ�, σε μια ε-
πικράτεια π�υ εκτειν�ταν απ� τ�
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N � μ ι σ μ α
τ�υ «δε-
σ π � τ η »
Mι�αήλ B΄
της Hπεί-
ρ�υ. Γύρω
απ� τ�ν �-
ρ� «δε-
σ π � τ η ς »
υ π ά ρ � ε ι
παραν�η-
ση. Λατινι-
κής πρ�έ-
λ ε υ σ η ς ,
π�τέ δεν
�ρησιμ�-
π�ιήθηκε
απ� Bυ�α-
ν τ ι ν � ύ ς
σ υ γ γ ρ α -
�είς ως
πρ�σδι�-
ρ ι σ τ ι κ �
τ�υ ανε-
&άρτητ�υ
α υ τ � ύ
κράτ�υς.
T� δεσπ�τάτ� της Hπείρ�υ ενισ�ύθηκε μετά τ� 1204 με πρ�σ�υγες απ� τη λα-
τιν�κρατ�ύμενη Kωνσταντιν�ύπ�λη. Παλαι�τερα εί�ε την �ν�μασία «θέμα»
Nικ�π�λεως, με πρωτεύ�υσά τ�υ την Aρτα. Tην ανε&αρτησία και πρ�στασία
τ�υ νέ�υ κράτ�υς ευν�ησαν κυρίως �ι γεωγρα�ικ�ί παράγ�ντες. Mετά την α-
νάκτηση της Kωνσταντιν�ύπ�λης τ� 1261, �ι ελεγ��μενες απ� τ� δεσπ�τάτ�
περι��ές της Hπείρ�υ παρέμειναν ανε&άρτητες απ� τ� Bυ�άντι� για 80 περί-
π�υ �ρ�νια (�ωτ.: «Iστ�ρία τ�υ Eλληνικ�ύ Eθν�υς», Eκδ�τική Aθηνών).

H εκκλησία της Παρηγ�ρήτισσας στην Aρτα. Διώρ��� πεντάτρ�υλ� κτίσμα, έργ� τ�υ δεσπ�τη Nικη��ρ�υ Δ�ύκα της
Hπείρ�υ, �ρ�ν�λ�γείται στα τέλη τ�υ 13�υ αι. T�ν τρ�ύλ� και τα σ�αιρικά τρίγωνα τ�υ να�ύ κ�σμ�ύν εντ�ί�ια ψη�ι-
δωτά, τα μ�να π�υ σώ��νται στην Hπειρ�. Πρ�κειται για τ� πλέ�ν εντυπωσιακ� σω��μεν� μνημεί� τ�υ δεσπ�τάτ�υ
της Hπείρ�υ. Σώ�εται επίσης μα�ί με σημαντικές τ�ι��γρα�ίες αυτής της επ��ής και η τα�ική εκκλησία των «K�μνη-
ν�δ�υκάδων», η M�νή της Παναγίας της Bλα�έρνας, και αυτή στην Aρτα.
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Xαλκ�γρα�ία τ�υ

περασμέν�υ(;) αιώ-

να, με τα �υ�αντινά

τεί�η της Tραπε��ύ-

ντας, �ικ�δ�μημένα

στη διάρκεια της

μεγαλ�κ�μνηνής

αυτ�κρατ�ρίας

(1204–1461). Σήμε-

ρα, σώ��νται εν μέ-

ρει και σε κακή κα-

τάσταση.  H «αυτ�-

κρατ�ρία» της Tρα-

πε��ύντας παρέμει-

νε στ� περιθώρι�

τ�υ αγώνα κατά των

Λατίνων. Mάλιστα,

με τη συγκατά�αση

των Λατίνων � ένας

εκ των ιδρυτών της

«αυτ�κρατ�ρίας», 

� Δαυίδ K�μνην�ς,

πρ��ώρησε και σε

ε�θρικές κινήσεις

κατά τ�υ Θε�δωρ�υ

A΄ Λάσκαρι της Nί-

καιας (�ωτ.: Aρ�εί�

K. Φωτιάδη).

Nαύπλι� έως τη Λάρισα δεν επέτρε-
ψε τη συσπείρωση των αρ��ντων. Oι
άρ��ντες της Θεσσαλίας και της κε-
ντρικής Eλλάδας πρ�σ�ώρησαν στ�
στρατ�πεδ� τ�υ B�νι�ατί�υ τ�υ
M�μ�ερατικ�ύ, στ� �ν�μα της ν�μι-
μ��ρ�σύνης στ� Mαν�υήλ, τ� γι�
τ�υ αυτ�κράτ�ρα Iσαακί�υ Aγγέλ�υ.
O Σγ�υρ�ς, στερημέν�ς απ� την υ-
π�στήρι!η τ�υ τ�πικ�ύ παράγ�ντα,
αναγκάστηκε να απ�συρθεί στην Πε-
λ�π�ννησ�.

Aυτ�ν�μες επικράτειες
H ύπαρ!η ή η σύσταση αυτ�ν�μων

π�λιτικών επικρατειών, π�υ συσπεί-
ρωναν τ�υς άρ��ντες μιας περι�-
�ής και �ργάνωναν την άμυνά τ�υς
απ�τελ�ύσε την πρ�ϋπ�θεση για
την αντίσταση στ�υς σταυρ���-
ρ�υς. Tέτ�ιες αυτ�ν�μες επικράτει-
ες κάλυψαν σ�εδ�ν �λ� τ� �ώρ�
της "υ#αντινής αυτ�κρατ�ρίας. Aπ�
αυτές �ι σημαντικ�τερες ήταν: α) H
«Aυτ�κρατ�ρία» της Nικαίας π�υ ί-
δρυσε � «δεσπ�της» Θε�δωρ�ς Λά-
σκαρις στη Mικρά Aσία, στ� �ν�μα
τ�υ πεθερ�ύ τ�υ, τ�υ αυτ�κράτ�ρα
Aλε!ί�υ τ�υ Γ΄. ") T� λεγ�μεν� «Δε-
σπ�τάτ�» της Hπείρ�υ, π�υ ιδρύθη-
κε απ� τ�ν Mι�αήλ Aγγελ�, έναν α-
νιψι� των αυτ�κρατ�ρων Iσαακί�υ
B΄ και Aλε!ί�υ Γ΄. γ) H «Aυτ�κρατ�-
ρία» της Tραπε#�ύντας, π�υ ιδρύ-
θηκε απ� τ�υς εγγ�ν�ύς τ�υ αυτ�-
κράτ�ρα Aνδρ�νίκ�υ A΄, τ�ν Aλέ!ι�
και τ�ν Δα"ίδ K�μνην�. T� κράτ�ς
αυτ� παρέμεινε στ� περιθώρι� τ�υ
αγώνα κατά των Λατίνων. δ) Kάπ�ι-
ες πρ�σκαιρες επικράτειες στην
Eυρώπη, �πως τ�υ Aλε!ί�υ Γ΄, στη
Θράκη και τη Mακεδ�νία, τ�υ «σε-
"αστ�ϋπέρτατ�υ» Λέ�ντα Σγ�υρ�ύ,
στη Θεσσαλία, την κεντρική Eλλάδα
και τη "�ρειανατ�λική Πελ�π�ννη-
σ� και τ�υ «δεσπ�τη» Iωάννη Xαμα-
ρέτ�υ, στη Λακωνία. ε) Kάπ�ιες
πρ�σκαιρες επικράτειες στη Mικρά
Aσία, �πως η επικράτεια τ�υ Δα"ίδ
K�μνην�ύ, π�υ στηρί�θηκε στις δυ-
νάμεις τ�υ μ�νάρ�η της Tραπε#�ύ-
ντας, τ�υ αδελ��ύ τ�υ Aλε!ί�υ,
στην Πα�λαγ�νία, τ�υ Σά""α Aσι-
δην�ύ, στις εκ"�λές τ�υ Mαιάν-
δρ�υ, στη δυτική Mικρά Aσία, και
τ�υ Θε�δώρ�υ Mαγκα�ά, στη Φιλα-

δέλ�εια. Kαι �ι τρεις αυτές μικρα-
σιατικές ενσωματώθηκαν στ� σύν�-
λ� τ�υς ή εν μέρει στ� κράτ�ς της
Nικαίας.

Στ���ς
η ανακατάληψη

Tα δύ� "υ#αντινά κράτη, η «Aυτ�-
κρατ�ρία» της Nικαίας και τ� «Δε-
σπ�τάτ�» της Hπείρ�υ, θα απ�τελέ-
σ�υν εστίες αντίστασης στ�υς Λατί-
ν�υς π�υ κατεί�αν την Kωνσταντι-
ν�ύπ�λη έως τ� 1261. Tα δύ� αυτά
κράτη εί�αν τ� κ�ιν� �αρακτηριστι-
κ� �τι μ�ιράστηκαν τ�υς πρ�σ�υ-
γες απ� την Kωνσταντιν�ύπ�λη. T�
γεγ�ν�ς �τι η άρ��υσα τά!η της Π�-
λης, η #ωντανή π�λη �πως τ�υς �α-
ρακτηρί#ει � Nικήτας Xωνιάτης,
"ρέθηκε ε!�ριστη στις επικράτειες
αυτές ��ρτισε με ένα πνεύμα επι-
στρ��ής τις ιδε�λ�γικές κατευθύν-
σεις των δύ� κρατών. Πράγματι, σε
μεγαλύτερ� ή μικρ�τερ� "αθμ�, α-
νάλ�γα με την επ��ή, �ι κάτ���ι της
π�λιτικής ε!�υσίας των δύ� κρατών
έθεσαν ως "ασικ� στ��� την ανακα-
τάληψη, με �λα τα μέσα, διπλωματι-
κά και στρατιωτικά, της Kωνσταντι-
ν�ύπ�λης και την ε!άλειψη των συ-
νεπειών της Δ΄ Σταυρ���ρίας.

Aλλά και �ι "υ#αντινές επικράτει-
ες π�υ συστάθηκαν στην ευρωπαϊ-
κή περι��ή τ�υ "υ#αντιν�ύ κ�σμ�υ
εί�αν ως στ��� την αντιπαράθεση

με τ�υς σταυρ���ρ�υς, αλλά η λει-
τ�υργία τ�υς ως εστίες αντίστασης
τις περισσ�τερες ��ρές �άνηκε α-
τελέσ��ρη, μπρ�στά στην στρατιω-
τική ισ�ύ των σταυρ���ρων. O Λέ-
ων Σγ�υρ�ς α��ύ αντιστάθηκε με
�σες δυνάμεις τ�υ εί�αν απ�μείνει
στ�ν Aκρ�κ�ρινθ�, πρ�τίμησε να
πέσει απ� τα τεί�η για να απ��ύγει
την ταπεινωτική αι�μαλωσία. O
«δεσπ�της» Iωάννης Xαμάρετ�ς
πρ�τίμησε την ε!�ρία στην επικρά-
τεια της Hπείρ�υ. Tέλ�ς, � αυτ�-
κράτ�ρας Aλέ!ι�ς Γ΄, α��ύ περι-
πλανήθηκε σε διά��ρες περι��ές,
θα πέσει αι�μάλωτ�ς στα �έρια τ�υ
B�νι�άτι�υ τ�υ M�μ�ερατικ�ύ. Tα
δύ� "υ#αντινά κράτη π�υ θα επι-
"ιώσ�υν απ� τ� πρώτ� κτύπημα
των σταυρ���ρων, η «Aυτ�κρατ�-
ρία» της Nικαίας και τ� «Δεσπ�τά-
τ�» της Hπείρ�υ θα κατα�έρ�υν,
είτε με τ�ν π�λεμ� είτε με τη δι-
πλωματία, να αντιμετωπίσ�υν την
�ρμή των σταυρ���ρων. Kαι τα δύ�
κράτη έθεσαν ως στ��� την απε-
λευθέρωση της Kωνσταντιν�ύπ�-
λης απ� τ�ν λατινικ� #υγ� και την
ανασύσταση της "υ#αντινής αυτ�-
κρατ�ρίας.

Π�λιτική στάση
Σε �λες τις επικράτειες π�υ δημι-

�υργήθηκαν λίγ� πριν ή αμέσως με-
τά την κατάληψη της Kωνσταντιν�ύ-
π�λης απ� τ�υς σταυρ���ρ�υς, η

στάση τ�υ κατ���υ της ε!�υσίας
πρ�ς τ�υς τ�πικ�ύς άρ��ντες, αλλά
και η συσπείρωση τ�υς γύρω απ� τ�ν
κάτ��� της π�λιτικής ε!�υσίας, απ�-
τέλεσαν τ�ν καθ�ριστικ� παράγ�ντα
για την �ργάνωση της αντίστασης.
Oι άρ��ντες επεδίωκαν να κατ��υ-
ρώσ�υν την κ�ινωνική αλλά και την
�ικ�ν�μική τ�υς θέση στην τ�πικη
κ�ινωνία, και για τ� λ�γ� αυτ� υπ�-
στήρι#αν με θέρμη τις π�λιτικές ε-
!�υσίες π�υ εγκαταστάθηκαν στις
περι��ές τ�υς και την αντίσταση
στ�ν εισ"�λέα. H π�λιτική ε!�υσία α-
π�τελ�ύσε την εγγύηση για την κ�ι-
νωνική και �ικ�ν�μική τ�υς υπ�στα-
ση. Για έναν τ�πικ� άρ��ντα, �ι άλ-
λες λύσεις, αυτή της ε!�ρίας–μετα-
νάστευσης σε κάπ�ια άλλη "υ#αντι-
νή επικράτεια (της Nικαίας, της Hπεί-
ρ�υ, της Tραπε#�ύντας ή και των «�-
μ�πίστων "αρ"άρων») ή της υπ�τα-
γής στ�υς σταυρ���ρ�υς και της
ενσωμάτωσής τ�υ στη �ε�υδαρ�ική
ιεραρ�ία απ�τελ�ύσαν δυνάμει κίν-
δυν� για την �λ�κληρωτική κατα-
στρ��ή τ�υ. Πράγματι, απ� τη μία, �
άρ��ντας, στ�ν τ�π� της νέας εγκα-
τάστασής τ�υ, δεν θα εί�ε πλέ�ν τη
"άση για την άσκηση της ισ�ύ�ς, την
ιδι�κτησία τ�υ. Aπ� την άλλη, η έ-
ντα!ή τ�υ στη �ε�υδαρ�ική ιεραρ�ία
των σταυρ���ρων, πέρα απ� τ�υς
κινδύν�υς για ανατρ�πή, �ι Λατίν�ι
�ρι#αν πάντα τ�υς �ρ�υς τ�υ παι�νι-
δι�ύ, σήμαινε και την ενσωμάτωση
σε μια άλλη κ�ινωνιά, με άλλες ιδε�-
λ�γικές και π�λιτισμικές α!ίες. Aυτή
η ε!έλι!η, επα�θής για τ�ν ίδι� τ�ν
άρ��ντα ως άτ�μ�, κατέστρε�ε και
τ� γ�ητρ� τ�υ στην τ�πική "υ#αντι-
νή κ�ινωνία. H εκγαθίδρυση της �ε-
�υδαρ�ίας σήμαινε τη μετα"�λή της
π�λιτικής ισ�ύ�ς σε ένα �αρακτηρι-
στικ� της γαι�κτησίας, �π�υ � "υ#α-
ντιν�ς άρ��ντας θα "ρισκ�ταν πλέ-
�ν στ� τέλ�ς της λατινικής ιεραρ-
�ίας. Eτσι, �σ�ι, και �ταν, αναγκά-
στηκαν να πρ�σ�ωρήσ�υν στην υπ�-
ταγή τ�υς στη �ε�υδαρ�ική ιεραρ-
�ία, έθεσαν έναν �ρ�· να διατηρή-
σ�υν τα «σε"άσματά» τ�υς, δηλαδή
τη θρησκευτική ιδιαιτερ�τητά τ�υς,
π�υ τ�υς ε!ασ�άλι#ε την παραδ�-
σιακή ισ�ύ στ� εσωτερικ� της τ�πι-
κής "υ#αντινής κ�ινωνίας.
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