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Σελτζούκοι Τούρκοι  

καταλαμβάνουν τα Ιεροσόλυμα 

Αλέξιος Α΄ Κομνηνός  

ζητά βοήθεια από τον Πάπα της Ρώμης 

Πάπας της Ρώμης 

 δέχεται, για να παρεμβαίνει στην ανατολική εκκλησία 

 πείθει τους άρχοντες της Δύσης να οργανώσουν εκστρατείες  
(σταυροφορίες) 

Σκοπός σταυροφόρων 

να νικήσουν τους Σελτζούκους 

να κρατήσουν όσα εδάφη απελευθέρωναν 

4η σταυροφορία 

 προορισμός Αίγυπτος 

 οι Βενετοί διαθέτουν τα πλοία τους 

 αντάλλαγμα τα μισά εδάφη-λάφυρα 

Αλέξιος Άγγελος 

 ζητά βοήθεια από τους Βενετούς για να πάρει πίσω το θρόνο του 

 υπόσχεται χρήματα και προνόμια 

 οι Βενετοί οδηγούν τους σταυροφόρους στην Κωνσταντινούπολη 

Άλωση της Πόλης – Απρίλιος 1204 

 Πολλοί κάτοικοι της Πόλης έχασαν τη ζωή τους 

 Εκκλησίες, μνημεία, μοναστήρια βεβηλώθηκαν ή καταστράφηκαν 

 Έργα τέχνης και ιερά σκεύη μεταφέρθηκαν στη Δύση 

Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της 

Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους 

Αλέξιος Α΄ 
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Περίληψη μαθήματος 

 

  

  

Ερωτήσεις 

 Για ποιο λόγο οι χριστιανοί δεν μπορούσαν να επισκεφτούν τα  
  Ιεροσόλυμα; 

   Από ποιον ζήτησε βοήθεια ο Αλέξιος Ά Κομνηνός; 

   Γιατί ο Πάπας της Ρώμης δέχτηκε το αίτημα του βυζαντινού 

αυτοκράτορα;  

  Ο Αλέξιος Ά είδαμε ότι ζήτησε βοήθεια από τους Βενετούς και από 

τον Πάπα για να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του. Τι σημαίνει αυτό  

για τους Βυζαντινούς; 

  Τι ήταν οι σταυροφορίες και ποιος ο σκοπός όσων έπαιρναν μέρος  

σε αυτές; 

  Γιατί οι Βενετοί βοήθησαν τους σταυροφόρους; 

  Πώς κρίνεις την ενέργεια του Αλέξιου Άγγελου να ζητήσει βοήθεια  

από τους Βενετούς, για να πάρει πίσω το θρόνο του; 

  Είδαμε ότι οι Βενετοί παλαιότερα βοηθούσαν τους Βυζαντινούς,  

ενώ τώρα στράφηκαν εναντίον τους. Πώς κρίνεις αυτό το γεγονός; 

  Τι συνέβη τον Απρίλιο του 1204; 

  Μπορείς να φανταστείς τα συναισθήματα 

των κατοίκων της Πόλης, όταν υποδουλώ- 

θηκαν στους σταυροφόρους; 

 

Οι σταυροφόροι βοηθούμενοι από τους Βενετούς καταλαμβάνουν 

την Πόλη. Πολλοί Έλληνες αναγκάζονται να φύγουν και να 

ιδρύσουν νέα κράτη με σκοπό να πάρουν πίσω την 

Κωνσταντινούπολη. 

Η άλωση της Πόλης το 1204 


