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από τους Φράγκους 

 

 

 

 

 

1. Ποια ήταν η συνέπεια της κατάληψης των Ιεροσολύμων από τους Σελτζούκους; 

Οι χριστιανοί προσκυνητές δεν μπορούσαν να την επισκεφτούν και να προσκυνήσουν τον 

τόπο που έζησε και δίδαξε ο Χριστός. Όσοι τόλμησαν να επισκεφτούν τους αγίους τόπους 

συνελήφθησαν, ληστεύτηκαν και βασανίστηκαν 

2. Πώς αντιμετώπισαν το γεγονός οι Βυζαντινοί και ποιου τη βοήθεια ζήτησαν; 

Δεν μπόρεσαν να δώσουν μόνοι τους λύση. Έτσι ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α’ Κομνηνός, 

παρά το σχίσμα που είχε προηγηθεί ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική εκκλησία, 

ζήτησε τη βοήθεια του Πάπα της Ρώμης και των χριστιανών της Δύσης. 

3.  Ποια ήταν η αντίδραση των Δυτικών; 

Ο Πάπας δέχτηκε, γιατί βρήκε ευκαιρία να παρεμβαίνει στα πράγματα της ανατολικής 

εκκλησίας. Παρακίνησε τους χριστιανούς άρχοντες των κρατών της Δύσης να βοηθήσουν 

στην απελευθέρωση των αγίων τόπων. 

4.  Τι έκαναν οι άρχοντες της Δύσης; 

Οργάνωσαν μόνοι τους τέσσερις εκστρατείες, που τις ονόμασαν σταυροφορίες. Σκοπός 

τους ήταν να νικήσουν τους Σελτζούκους και να κρατήσουν δικά τους όσα μέρη 

ελευθερώσουν. 

5.  Πώς ξεκίνησε η τέταρτη σταυροφορία; 

Οι σταυροφόροι συγκεντρώθηκαν στη Βενετία. Σκοπός τους ήταν να περάσουν με πλοία 

στην Αίγυπτο και μετά να κατευθυνθούν στα Ιεροσόλυμα. Οι Βενετοί, επειδή διέθεταν τα 

καράβια τους με τα πληρώματά τους, θα έπαιρναν ως αντάλλαγμα τα μισά εδάφη και τα 

λάφυρα που θα κατακτούσαν. 

6.  Τι άλλαξε τα σχέδιά τους λίγο πριν την αναχώρηση; 

Παρουσιάστηκε ο εκθρονισμένος αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αλέξιος Άγγελος και ζήτησε 

τη βοήθειά τους για να ξαναπάρει το θρόνο, τάζοντάς τους πολλά χρήματα και δώρα. 

7.  Πώς αντιμετώπισαν την πρότασή του οι Βενετοί; 

Δέχτηκαν την πρόταση και αντί να κατευθυνθούν στην Αίγυπτο πήγαν στην 

Κωνσταντινούπολη και την κατέλαβαν. 

8.  Ποιες ήταν οι συνέπειες της κατάληψης της Πόλης από τους σταυροφόρους; 

Επί τρεις ημέρες οι κατακτητές λεηλατούσαν, κατέστρεφαν και έκαιγαν την Πόλη. Δε 

σεβάστηκαν ούτε ιερά μνημεία, ούτε τις εκκλησίες, ούτε τα μοναστήρια. Το πιο φρικτό 

έγκλημά  τους όμως ήταν η λεηλασία και η απογύμνωση  της Αγίας Σοφίας από τα ιερά της 

σκεύη.  

30 α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://masterchrisblog.files.wordpress.com/2008/04/crusades3.jpg&imgrefurl=http://masterchrisblog.wordpress.com/category/%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B1-%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B1/&usg=__wqgFFkSKKoQYQRF3THYSR7DKkVo=&h=432&w=345&sz=17&hl=el&start=22&sig2=HEJ2DRQ1cBWNiCnf46C5vw&um=1&itbs=1&tbnid=Iap-37eKkHN5jM:&tbnh=126&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B5%25CF%2582%26start%3D18%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN%26rlz%3D1T4ADBS_enGR303GR303%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1&ei=WFmTS-TXK8qNjAf7nIGACw
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.istoria.gr/aug03/images/cont1_1.jpg&imgrefurl=http://antipliroforisi.blogspot.com/2009/07/blog-post_1716.html&usg=__w1iVFsIOSwN5eKrLfnx1HxbhLeg=&h=270&w=400&sz=26&hl=el&start=4&sig2=sHB5D6mcwgQP8YL2q36tHQ&um=1&itbs=1&tbnid=P0-cjBpcUqPqPM:&tbnh=84&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B5%25CF%2582%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DX%26rlz%3D1T4ADBS_enGR303GR303%26tbs%3Disch:1&ei=01iTS_3aH9jNjAe_tOmACw

