Ιστορία Ε΄ τάξης

Μπίζιος Γιώργος

30α. Η Δ΄ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ
1. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Οι σταυροφορίες
Τα αίτια των σταυροφοριών
Οι τρεις πρώτες σταυροφορίες

Η Δ΄ σταυροφορία
Ο αρχικός προορισμός της Δ΄ σταυροφορίας
Η πολιορκία και η άλωση της Πόλης από
τους σταυροφόρους

2. ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 Οι Σελτζούκοι Τούρκοι κατέλαβαν τους Αγίους Τόπους και κακοποιούσαν ή
λεηλατούσαν τους προσκυνητές.
 Ο Αλέξιος Κομνηνός, επειδή δεν μπορούσε μόνος του να αντιμετωπίσει τους
Σελτζούκους, ζήτησε βοήθεια από τους χριστιανούς της Δύσης και τον Πάπα της
Ρώμης.
 Ο Πάπας έπεισε τους δυτικούς άρχοντες να βοηθήσουν, γιατί νόμισε ότι έτσι θα
μπορούσε να επέμβει στην ανατολική εκκλησία.
 Οι χριστιανοί της δύσης έκαναν 4 εκστρατείες, που ονομάστηκαν σταυροφορίες,
γιατί οι στρατιώτες που πήραν μέρος σ’αυτές είχαν στο μανδύα τους
ζωγραφισμένο ένα σταυρό.
 Στόχος τους ήταν να νικήσουν τους Σελτζούκους και να κρατήσουν για δικές
τους τις περιοχές που θα απελευθέρωναν.
 Η Δ΄ σταυροφορία ήταν διαφορετική από τις άλλες. Οι σταυροφόροι
συγκεντρώθηκαν στη Βενετία και είχαν σκοπό να πλεύσουν στην Αίγυπτο με
βενετικά καράβια κι από εκεί να βαδίσουν προς τους Αγίους Τόπους. Οι Βενετοί
θα έπαιρναν τα μισά από τα εδάφη που θα κατακτούσαν ως αντάλλαγμα για
την προσφορά τους.
 Πριν ξεκινήσουν έφτασε στη Βενετία ο έκπτωτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου
Αλέξιος Άγγελος και τους έπεισε να βαδίσουν πρώτα στην Πόλη για να τον
βοηθήσουν να ανακτήσει το θρόνο του. Για αντάλλαγμα τους υποσχέθηκε
πολλά χρήματα.
 Οι σταυροφόροι δέχτηκαν, κατέλαβαν την Πόλη και αποκατέστησαν τον Αλέξιο
στο θρόνο του.
 Επειδή όμως ο Αλέξιος δεν τους έδωσε ό,τι τους είχε υποσχεθεί, κατέλαβαν και
πάλι την Πόλη και τη λεηλάτησαν με τον πιο άγριο τρόπο.
 Δε σεβάστηκαν ούτε τις εκκλησίες, ούτε φυσικά και την Αγία Σοφία.
3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:
I. Γιατί ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός ζήτησε βοήθεια από τον Πάπα;
II. Τι γνωρίζετε για τη Δ΄ σταυροφορία;(Περιληπτικά)

