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Tέταρτη Σταυρ	
	ρία
H πρώτη Aλωση και η καταστρ�ή της Kωνσταντινύπλης απ� τυς Σταυρ��ρυς τ 1204

T�υ Nίκ�υ Γ. M�σ��νά

ΣTA TEΛH τ�υ 12�υ αιώνα η π�λιτι-
κή ατμ�σ�αιρα στην Kωνσταντι-
ν�ύπ�λη ήταν �αριά. H παρ�υσία
μεγάλ�υ αριθμ�ύ Λατίνων –κάπ�υ
80.000 συν�λικά– π�υ ήταν εγκατε-
στημέν�ι εκεί και απ�λάμ�αναν τα
π�ικίλα πρ�ν�μια π�υ τ�υς εί�αν
παρα�ωρήσει κατά καιρ�ύς �ι Bυ-
�αντιν�ί αυτ�κράτ�ρες απ�τελ�ύ-
σε πάντ�τε πρ�κληση για τ� γηγενή
πληθυσμ�. H διείσδυση των δυτι-
κών μετ�ίκων σε π�ικίλ�υς τ�μείς
τ�υ δημ�σι�υ �ί�υ και η �αθμιαία ε-

πικράτησή τ�υς στην �ικ�ν�μική
�ωή, �δηγ�ύσαν σε αναπ��ευκτη
παρακμή την αυτ�κρατ�ρία π�υ ��ι
μ�ν� δεν ήταν πλέ�ν σε θέση να α-
παλλαγεί απ� την επικίνδυνη πα-
ρ�υσία και δραστηρι�τητά τ�υς αλ-
λά αντίθετα στήρι�ε στη δική τ�υς
συνδρ�μή την άμυνα και την επι-
�ίωσή της. Tα πρ�ν�μια π�υ εί�ε
παρα�ωρήσει � Aλέ"ι�ς � A΄ � K�-
μνην�ς στ�υς Bενετ�ύς τ� 1082 εί-
�αν αυ"ήσει υπέρμετρα τη δύναμή
τ�υς με απ�τέλεσμα να γίν�υν πρ�-
κλητικ�ί και μισητ�ί. H απ�πειρα
τ�υ διαδ���υ τ�υ Iωάννη τ�υ B΄ να

τ�υς περι�ρίσει εί�ε ως απ�τέλε-
σμα την ε�θρική δράση τ�υ �ενετι-
κ�ύ στ�λ�υ στην Aδριατική, στ� I�-
νι� και στ� Aιγαί� (1122-1126), ε-
νέργεια π�υ ανάγκασε τ�ν αυτ�-
κράτ�ρα να πρ��εί στην ανανέωση
των πρ�ν�μίων τ�υς. Oι σ�έσεις
τ�υ Bυ�αντί�υ με τ�υς Bενετ�ύς έ-
γιναν δυσ�ερέστερες ε"αιτίας της
επεκτατικής π�λιτικής τ�υ Mαν�υ-
ήλ τ�υ A΄ τ�υ K�μνην�ύ στη Δύση.
Σε αντιστάθμισμα � �υ�αντιν�ς αυ-
τ�κράτ�ρας ενίσ�υσε τη θέση των
αντιπάλων τ�υς Γεν�υατών, παρα-
�ωρώντας σε αυτ�ύς ευρύτατα

πρ�ν�μια (1155 και 1169), καθώς και
των Πισατών ανανεών�ντας τ�
1170 τα πρ�ν�μια π�υ τ�υς εί�ε πα-
ρα�ωρήσει � Aλέ"ι�ς � A΄. T� 1171
�ι διωγμ�ί των υπηκ�ων της Bενε-
τίας στη �υ�αντινή επικράτεια πρ�-
κάλεσαν την αντίδραση των Bενε-
τών π�υ εκδηλώθηκε με νέα επίθε-
ση τ�υ �ενετικ�ύ στ�λ�υ κατά εδα-
�ών της αυτ�κρατ�ρίας. Mε την
π�λιτική των παρα�ωρήσεων πρ�-
ν�μίων πρ�ς τ�υς Λατίν�υς η ευ-
ρωπαϊκή �ικ�ν�μία κατίσ�υσε στη

O Aλέι�ς E΄ � Δ�ύκας, γνωστ�ς με τ� παραν�μι M�ύρτ��υ�λ�ς, σε μικρ�-
γρα�ία �ειρ�γρά��υ της �ρ�νικ�γρα�ίας τ�υ Nικήτα Xωνιάτη π�υ στάθηκε
αυτ�πτης μάρτυρας των τραγικών γεγ�ν�των. Δέσμια των Δυτικών, η Kων-
σταντιν�ύπ�λη �υνε την αγανάκτηση τ�υ πληθυσμ�ύ. Στην έκρυθμη αυτή
κατάσταση, � M�ύρτ��υ�λ�ς (νύ�τα της 28ης πρ�ς 29η Iαν�υαρί�υ 1204) εκ-
θρ�νισε και θανάτωσε τ�ν Aλέι� Δ΄ τ�ν Aγγελ�. O M�ύρτ��υ�λ�ς, εκπρ�-
σωπώντας την αντιλατινική παράταη, ανέτρεψε τ� καθεστώς των συμ�ω-
νιών με τ�υς Σταυρ���ρ�υς. Ωστ�σ�, μ�λις στις 13 Aπριλί�υ 1204 �ι Σταυρ�-
��ρ�ι έγιναν κυρίαρ��ι της π�λης, εκείν�ς, κατώτερ�ς των περιστάσεων,
πρ�τίμησε τη �υγή. T�ν διαδέ�θηκε � Kωνσταντίν�ς Λάσκαρις αλλά η 'ασι-
λεία τ�υ δεν ήταν γρα�τ� να έ�ει διάρκεια (�ωτ.: «Iστ�ρία τ�υ Eλληνικ�ύ
Eθν�υς», Eκδ�τική Aθηνών).

Xάρτης της Δ΄ Σταυρ���ρίας (πηγή: Eγκυκλ�παίδεια «Πάπυρ�ς Λαρ�ύς –
Mπριτάννικα»).

O πάπας Iνν�κέντι�ς Γ΄

(1198–1215) σε ψη�ιδωτή πα-

ράσταση τ�υ 13�υ αι. (Pώμη,

M�υσεί� Bατικαν�ύ). H ιδέα

της Tέταρτης Σταυρ���ρίας

ανήκε στ�ν Iνν�κέντι� Γ΄ π�υ

μ�λις εί�ε ανέ'ει στ�ν άγι�

θρ�ν� (1198–1215). Yπ�κινη-

τής της Σταυρ���ρίας � πά-

πας, καταδίκασε τις σ�αγές,

τ�υς 'ιασμ�ύς και τα αίσ�η

π�υ διέπρααν �ι μα�ητές τ�υ

Xριστ�ύ, �ι Σταυρ���ρ�ι,

στην Kωνσταντιν�ύπ�λη.

Ωστ�σ�, πρ�σπαθώντας να α-

λώσει την �ρθ�δ�η Eκκλη-

σία, �ρισε �τι �λ�ι �ι Eλληνες

επίσκ�π�ι έπρεπε να διακηρύ-

�υν τη ν�μιμ��ρ�σύνη τ�υς

πρ�ς τη Pώμη και επίσης να

σέ'�νται και να '�ηθ�ύν τ�ν

παπικ� «λεγάτ�» (πρέσ'η)

στη λατινική αυτ�κρατ�ρία.

Mάλιστα, �ταν τ� 1211 πέθανε

� Λατίν�ς πατριάρ�ης Kων-

σταντιν�υπ�λεως Θωμάς M�-

ρί�ι, � Iνν�κέντι�ς Γ΄ έστειλε

έναν ιδιαίτερα μισαλλ�δ��

«λεγάτ�»: τ�ν Iσπαν� καρδι-

νάλι� Πελάγι�, � �π�ί�ς διέ-

ταε τ� κλείσιμ� �λων των

�ρθ�δ�ων εκκλησιών της

Kωνσταντιν�ύπ�λης (�ωτ.:

«Iστ�ρία τ�υ Eλληνικ�ύ

Eθν�υς», Eκδ�τική Aθηνών).

Συνέ�εια στην 12η σελίδα
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�υ�αντινή ανατ�λή και η αυτ�κρα-
τ�ρία παρέμεινε δέσμια των συμ-
�ερ�ντων της Δύσης.

E�έγερση

H κρίση εκδηλώθηκε μετά τ� θά-
νατ� τ�υ Mαν�υήλ. Kύρι� σύμπτωμα
υπήρ"ε η ε"έγερση τ�υ λα�ύ της
Kωνσταντιν�ύπ�λης κατά των Λατί-
νων και η εκτρ�πή της σε σ�αγές,
λεηλασίες και καταστρ��ές των πε-
ρι�υσιών τ�υς (Mάι�ς 1182). Mέσα
στη δίνη των πραγμάτων, ρυθμιστής
της π�λιτικής κατάστασης έγινε �
Aνδρ�νικ�ς � A΄ π�υ θέλ�ντας να ε-
μπ�δίσει την κατάρρευση της αυτ�-
κρατ�ρίας ενστερνίστηκε τ� αντιλα-
τινικ� εθνικ� αίσθημα τ�υ πληθυ-
σμ�ύ. H αντίδραση της Δύσης εκδη-
λώθηκε με την επιδρ�μή των Oύγ-
γρων στη Bαλκανική τ� 1183 και με
τη μεγάλη ν�ρμανδική επίθεση κατά
τ�υ Bυ�αντί�υ τ� 1185, π�υ εί�ε ως
απ�τέλεσμα την άλωση της Θεσσα-
λ�νίκης και την απειλή της Kωνστα-
ντιν�ύπ�λης. Στην ε"αιρετικά κρίσι-
μη κατάσταση π�υ δημι�υργήθηκε �
λα�ς της �ασιλεύ�υσας "εσηκώθηκε
εναντί�ν τ�υ Aνδρ�νίκ�υ και τ�ν κα-
τακρε�ύργησε σ�ραγί��ντας με τ�
αίμα τη δυναστεία των K�μνηνών.
Στ� θρ�ν� τ�υ Bυ�αντί�υ ανέ�ηκε �
Iσαάκι�ς � B΄ � Aγγελ�ς, π�υ επιδίω-
"ε να απ�καταστήσει τις σ�έσεις της
αυτ�κρατ�ρίας με τ�υς Λατίν�υς.
Mε τη συνθήκη τ�υ 1187 ανανεών�-
νται τα παλαιά πρ�ν�μια της Bενε-
τίας π�υ αναλαμ�άνει την υπ��ρέω-
ση να μη μετέ�ει σε συμμα�ίες κατά
τ�υ Bυ�αντί�υ, αλλά αντίθετα να υ-
π�στηρί�ει με ναυτικές δυνάμεις τις
στρατιωτικές επι�ειρήσεις των Bυ-
�αντινών. E"άλλ�υ, παρά τα σ��αρ�-
τατα πρ��λήματα π�υ δημι�υργ�ύσε
η δράση Γεν�υατών και Πισατών πει-
ρατών στις ελληνικές θάλασσες, �
Iσαάκι�ς απεκατέστησε τις σ�έσεις
της αυτ�κρατ�ρίας με τη Γέν�υα και
την Πί�α ανανεών�ντας τα πρ�ν�μια
των δυ� π�λεων τ� 1192. T� ίδι� έ-
τ�ς παρα�ωρήθηκε στη Pαγ�ύσα δι-
καίωμα ελεύθερης εμπ�ρίας στα ε-
δά�η της αυτ�κρατ�ρίας με π�λιτικά
και στρατιωτικά ανταλλάγματα. Mε
τις διπλωματικές αυτές πρά"εις �ι
Bυ�αντιν�ί αυτ�κράτ�ρες επιδίωκαν
να ε"ασ�αλίσ�υν την άμυνα και την
επι�ίωση της αυτ�κρατ�ρίας. Ωστ�-
σ�, η εγκατάλειψη της �ικ�ν�μίας
στ�υς Δυτικ�ύς εί�ε �δηγήσει σε α-
δυναμία την αυτ�κρατ�ρία και εί�ε
σημάνει την π�λιτική και τη στρατιω-
τική κάμψη της. H δυτική λύση τ�υ
�υ�αντιν�ύ πρ��λήματ�ς υπήρ"ε �-
δυνηρή και μ�ιραία.

Σύμμα�ι και 
αντίπαλι

Mε τη συνθήκη της Bενετίας τ�υ
1177 �ι δυνάμεις της ιταλικής �ερσ�-
νήσ�υ εί�αν πρ�σδι�ρίσει τις �ώνες
επιρρ�ής και εί�αν αναγνωρίσει την
υπερ��ή της Bενετίας στην Aδριατι-
κή. Aλλά στα τέλη τ�υ αιώνα η κατά-
σταση ανατρέπεται απ� την �υγγρ�-
σερ�ική συμμα�ία, π�υ διευκ�λυνε
την απ�σπαση της δαλματικής �ώνης
απ� τη Bενετία. Στ�ν αντι�ενετικ�
συνασπισμ� εμπλέκ�νται η Πί�α και
�ι N�ρμανδ�ί π�υ σπεύδ�υν σε ��ή-
θεια της Zάρας και της Pαγ�ύσας α-

ντίστ�ι�α. H Πί�α υπ�κινεί, επίσης,
κατά της Bενετίας την Aγκώνα και
την Π�λα στην Iστρια. Σε αντιστάθμι-
ση τ�υ δυσμεν�ύς αυτ�ύ κλίματ�ς
στην Aδριατική η Bενετία πρ�ωθεί
την απ�κατάσταση των σ�έσεων με
τ� Bυ�άντι� (σύμ�αση τ�υ 1187), π�υ
ωστ�σ� αναπτύσσει αγαθές σ�έσεις
και με τ�υς αντιπάλ�υς της Bενε-
τίας. Mε την ανατρ�πή τ�υ Iσαακί�υ
και τ� σ�ετερισμ� της αρ�ής απ�

τ�ν αδελ�� τ�υ Aλέ"ι� τ�ν Γ΄ (1195)
η θέση της Bενετίας έγινε δυσ�ερέ-
στερη παρά τη νέα �ενετ��υ�αντινή
συνθήκη τ�υ 1198 π�υ ανανέωσε τα
πρ�ν�μια των Bενετών και εγγυ�ταν
την �ικ�ν�μική ηγεμ�νία της Bενε-
τίας στην Aνατ�λή. Aλλά και τ� Bυ-
�άντι� δε��ταν ισ�υρές πιέσεις απ�
τη Δύση π�υ πήραν επικίνδυνη τρ�-
πή με τα επεκτατικά σ�έδια τ�υ Γερ-
μαν�ύ αυτ�κράτ�ρα Eρρίκ�υ Στ΄ π�υ

παράλληλα με τις εδα�ικές α"ιώσεις
σε �άρ�ς τ�υ Bυ�αντί�υ πέτυ�ε την
επι��λή �αρύτατ�υ ετήσι�υ ��ρ�υ
στην αυτ�κρατ�ρία.

Θρησκευτικ�τητα
και ιππτικ� αίσθημα
Mέσα σε αυτή την ασ�υκτική ατμ�-

σ�αιρα π�υ δημι�υργ�ύσαν �ι π�λύ-
πλευρες ρ�πές και �ι ανταγωνισμ�ί,
εκδηλώθησε η Δ΄ Σταυρ���ρία, «α-
περίσκεπτ� και απρ��λεπτ� �ργαν�
λύσης εν�ς δράματ�ς π�υ εί�ε �τά-
σει στην τελευταία πρά"η» (R. Cessi).
H ιδέα της Σταυρ���ρίας ανήκε στ�ν
πάπα Iν�κέντι� τ�ν Γ΄ π�υ πρ�σ�ατα
εί�ε ανέ�ει στ� θρ�ν� τ�υ Aγί�υ Πέ-
τρ�υ (1198–1216) πρ�σδίδ�ντας με
την πρ�σωπικ�τητα και τη δράση τ�υ
αίγλη στη Δυτική Eκκλησία. Xαρα-
κτηριστικ� της νέας Σταυρ���ρίας
ήταν τ� διά�υτ� πνεύμα θρησκευτι-
κ�τητας, ανάμικτ� με τ� ιππ�τικ� αί-
σθημα π�υ πλαισίωναν έναν απρ�σ-
δι�ριστ� και ασα�ή στ���. Oι ιερω-
μέν�ι κήρυκες της Σταυρ���ρίας
διέσπειραν την ιδέα στη Δυτική Eυ-
ρώπη, ενώ την πρωτ���υλία για την
κήρυ"η τ�υ ιερ�ύ π�λέμ�υ ανέλα�ε
τελικά � κ�μης της Kαμπανίας Θε�-
�άλδ�ς � Γ΄. Σε αυτ�ν ανέθεσαν αρ�ι-
κά �ι λ�ιπ�ί �ε�υδάρ�ες την ηγεσία
της εκστρατείας, ενώ μετά τ� θάνατ�
τ�υ (1202) ανέλα�ε την ηγεσία � μαρ-
κήσι�ς τ�υ M�μ�ερράτ�υ Bανι�ά-
τι�ς. Σύμ�ωνα με την απ��αση τ�υ
συμ��υλί�υ των �ε�υδαρ�ών π�υ

O Eρρίκ�ς Δάνδ�λ�ς, δ�-
γης της Bενετίας, σε π�ρ-
τρέτ� τ�υ 17�υ αι. O Δάν-
δ�λ�ς υπ�στήριε αν�ι�τά
την ανάγκη στρατιωτικής
επέμ'ασης των Δυτικών
στην Kωνσταντιν�ύπ�λη,
για την απ�κατάσταση της
τάης. A��ρμή και επι�εί-
ρημα στάθηκε η εέγερση
τ�υ λα�ύ της Kωνσταντι-
ν�ύπ�λης κατά των Λατί-
νων και η εκτρ�πή π�υ πή-
ρε, με σ�αγές και λεηλα-
σίες σε 'άρ�ς των Δυτικών
μετ�ίκων π�υ ��ύσαν εκεί,
κυρίαρ��ι σε π�ικίλ�υς τ�-
μείς. Tέλη Mαρτί�υ 1204, �
Δάνδ�λ�ς συνυπέγραψε με
τ�υς ηγέτες των Σταυρ�-
��ρων την περί�ημη συμ-
�ωνία για τη στρατιωτική
επέμ'αση και τη διαν�μή
των εδα�ών της Bυ�αντι-
νής Aυτ�κρατ�ρίας μετά
την κατάληψη. Eνάμιση μή-
να αργ�τερα �ι πρ�θέσεις
έγιναν πραγματικ�τητα.

Π�λι�ρκία της Kωνσταντιν�ύπ�λης απ� τ�υς Σταυρ���ρ�υς σε μικρ�γρα�ία γαλλικ�ύ �ειρ�γρά��υ τ�υ 15�υ αι.
(�ωτ.: «Iστ�ρία τ�υ Eλληνικ�ύ Eθν�υς», τ�μ. Θ΄, Eκδ�τική Aθηνών).

Συνέ�εια απ� την 11η σελίδα
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συμμετεί�αν στην εκστρατεία, �ι
σταυρ���ρ�ι θα συγκεντρών�νταν
στη Bενετία και απ� εκεί θα κατευθύ-
ν�νταν κατά της Aιγύπτ�υ ή της Συ-
ρίας. T�ν Aπρίλι� τ�υ 1201 �ι εκπρ�-
σωπ�ι των Σταυρ���ρων υπέγραψαν
στη Bενετία τη σύμ�αση της διαπε-
ραίωσης τ�υ στρατεύματ�ς στην
Aνατ�λή. Oι Σταυρ���ρ�ι θα κατέ-
�αλαν τ� π�σ� των 85.000 μάρκων
στ�υς Bενετ�ύς π�υ αναλάμ�αναν
την υπ��ρέωση της μετα��ράς και
της σίτησης των Σταυρ���ρων για έ-
να έτ�ς, παρέ��ντας πενήντα γαλέ-
ρες και στρατιωτική δύναμη. Eπιπρ�-
σθετ� ��ελ�ς για τη Bενετία θα ήταν
η κατ��ή τ�υ μισ�ύ των εδα�ών π�υ
θα κατακτ�ύσαν �ι Σταυρ���ρ�ι.

Για τ θρ�ν

T� μεγαλύτερ� μέρ�ς των σταυρ�-
��ρικών στρατευμάτων έ�τασε κα-

θυστερημένα και με αργ� ρυθμ� στη
Bενετία τ� καλ�καίρι τ�υ 1202. O α-
ριθμ�ς τ�υς ήταν μικρ�τερ�ς απ’ �,τι
αναμεν�ταν, � ε"�πλισμ�ς τ�υς κα-
κ�ς, ακ�μη �ειρ�τερη η �ργάνωση,
και τα �ικ�ν�μικά μέσα ανύπαρκτα.
Kάπ�ι�ι απ� τ�υς Σταυρ���ρ�υς εί-
�αν έρθει σε επα�ή με τ�ν Aλέ"ι�,
τ�ν γι� τ�υ έκπτωτ�υ Bυ�αντιν�ύ αυ-
τ�κράτ�ρα Iσαάκι�υ, π�υ τ�υς συνά-
ντησε στη Bερ�να και �ήτησε τη ��ή-
θειά τ�υς με υπ�σ�εση ανταλλαγμά-
των. Ωστ�σ�, τα π�ικίλα πρ��λήματα
π�υ αντιμετώπι�αν �ι Σταυρ���ρ�ι
εί�αν �έρει στα πρ�θυρα της διάλυ-
σης την �λη επι�είρηση. H αδυναμία
να ανταπ�κριθ�ύν στις �ικ�ν�μικές
υπ��ρεώσεις πρ�ς τη Bενετία τ�υς
�δήγησε στη λύση της παρ��ής υπη-
ρεσιών. Eτσι πρ�σ�έρθηκαν να ��η-
θήσ�υν τ�υς Bενετ�ύς στην ανακα-
τάληψη της δαλματικής π�λης Zάρα.
Aπ�κλίν�ντας απ� τ�ν αρ�ικ� σκ�π�

της με μία επι�είρηση εκτ�ς πρ�-
γράμματ�ς η Σταυρ���ρία γιν�ταν
�ργαν� της �ενετικής π�λιτικής. Tα
σταυρ���ρικά στρατεύματα π�λι�ρ-
κησαν τη Zάρα και την κατέλα�αν
πρ�καλώντας α�άνταση καταστρ��ή
(N�έμ�ρι�ς 1202), επισύρ�ντας τη
δριμύτατη κατηγ�ρία τ�υ πάπα για
την εκτρ�πή της ιερής εκστρατείας
με τη �ρήση των �πλων εναντί�ν �ρι-
στιανών και την καταστρ��ή �ριστια-
νικής γης. Eνώ �ρισκ�ταν ακ�μη στη
Zάρα, τ�ν Iαν�υάρι� τ�υ 1203 �ι
Σταυρ���ρ�ι συναντήθηκαν με τ�υς
απεσταλμέν�υς τ�υ αυτ�κράτ�ρα
Φιλίππ�υ τ�υ Σ�υη��ύ, γαμπρ�ύ τ�υ
Iσαακί�υ τ�υ B΄, π�υ ως μεσ�λα�ητής
τ�υ �υγάδα κ�υνιάδ�υ τ�υ Aλε"ί�υ
Aγγέλ�υ πρ�τεινε στ�υς Σταυρ���-
ρ�υς να αναλά��υν δράση για την α-
π�κατάσταση τ�υ Iσαακί�υ στ� θρ�-
ν� της Kωνσταντιν�ύπ�λης. O Aλέ-
"ι�ς πρ�σ�ερε διακ�σιες �ιλιάδες

αργυρά μάρκα και αναλάμ�ανε την υ-
π��ρέωση να συνδράμει τ�υς Σταυ-
ρ���ρ�υς στις επι�ειρήσεις τ�υς
στην Aνατ�λή, παρέ��ντας εκστρα-
τευτικ� σώμα δέκα �ιλιάδων ανδρών
και να �ρ�ντίσει για την ένωση των
Eκκλησιών. H πρ�ταση τ�υ Aλε"ί�υ
έγινε σε μια στιγμή π�υ η επι�είρηση
των Σταυρ���ρων εί�ε �τάσει και
πάλι σε κρίσιμ� σημεί�. Oρισμέν�ι
παράγ�ντες εί�αν ήδη αρ�ίσει να
διαρρέ�υν πρ�ς διά��ρες κατευθύν-
σεις. H δια�ωνία των Σταυρ���ρων
για τ� τι έπρεπε να γίνει, η αμ�ι��λία
για την τήρηση των υπ�σ�έσεων τ�υ
Aλε"ί�υ, η παπική απ�στρ��ή και κα-
ταδίκη της παρέκκλισης απ� τ�ν αρ-
�ικ� στ���, η αδια��ρία των Bενε-
τών για τ� μέλλ�ν της εκστρατείας,
�λα συντελ�ύσαν σε μια αδράνεια.
Tελικά, απ��ασίστηκε η Σταυρ���-
ρία να συνε�ίσει τ� δρ�μ� της, ενώ έ-

Συνέ�εια στην 14η σελίδα

O Bενετ�ς δ�γης Ordelaffo Falier (αριστερά) και η Bυ�αντινή αυτ�κράτειρα
Eιρήνη (δειά). Eγ�ρωμα σμάλτα (12�ς αι.), λεπτ�μέρειες απ� την περί�ημη
Pala d’ Oro τ�υ Aγί�υ Mάρκ�υ της Bενετίας. Kατασκευασμέν� στις αρ�ές τ�υ
12�υ αιώνα με παραγγελία τ�υ Δ�γη Ordelaffo Falier, τ� έργ� δέ�τηκε �υσια-
στικές μετατρ�πές τ�ν 13� και τ�ν 14� αιώνα. Στη σημερινή τ�υ μ�ρ�ή διατη-
ρεί τα �αρακτηριστικά της τελευταίας διασκευής τ�υ (α΄ μισ� τ�υ 14�υ αιώνα)
παρά τις π�λλές μεταγενέστερες επεμ'άσεις. Στην περίτε�νη �ρυσή επι�ά-
νεια (3,50x2,10 μέτρα) με τη γ�τθικί��υσα μ�ρ��λ�γία, π�ικιλμένη απ� 1.300
μαργαριτάρια και 1.200 περίπ�υ π�λύτιμες πέτρες, πρ�'άλλ�νται 83 μεγάλες
θρησκευτικές εικ�νες απ� σμάλτ� και π�λυάριθμα «μετάλλια» ίδιας τε�νικής.
Π�λλά απ� τα σμάλτα (πιθαν�τατα και � π�λύτιμ�ς διάκ�σμ�ς) πρ�έρ��νται

απ� την Kωνσταντιν�ύπ�λη και απ�τελ�ύν μέρ�ς της λείας π�υ απ�κ�μισαν
�ι Bενετ�ί μετά την άλωση της Π�λης τ� 1204. Oταν τ� 1438 � πατριάρ�ης
της Kωνσταντιν�ύπ�λης Iωσή� πέρασε απ� τη Bενετία μετέ��ντας στη 'υ-
�αντινή απ�στ�λή π�υ πήρε μέρ�ς στη Σύν�δ� της Φερράρας – Φλωρεντίας,
είδε την Pala d’ Oro και 'ε'αίωσε �τι αρκετά απ� τα σμάλτα πρ�έρ��νταν α-
π� τ�ν να� τ�υ Παντ�κράτ�ρα της Kωνσταντιν�ύπ�λης. Aνάμεσα στα σμάλ-
τα υπήρ�αν και �ι εικ�νες εν�ς Bυ�αντιν�ύ αυτ�κράτ�ρα (Aλέι�ς A΄, Iωάν-
νης B΄ ή Mαν�υήλ K�μνην�ς) και της συ�ύγ�υ τ�υ Eιρήνης. Kατά την ανακα-
τασκευή της Pala d’ Oro, τ� 1209, α�αιρέθηκε τ� κε�άλι τ�υ αυτ�κράτ�ρα
και στη θέση τ�υ τ�π�θετήθηκε τ� κε�άλι τ�υ Bενετ�ύ δ�γη με την αντί-
στ�ι�η λατινική επιγρα�ή, ενώ α�έθηκε άθικτη η εικ�να της αυτ�κράτειρας.



μενε αν�ι�τ� τ� ενδε��μεν� της επί-
θεσης κατά της Kωνσταντιν�ύπ�λης.

Για την απκατάσταση
της τά�ης

Oι δυνάμεις των Σταυρ���ρων έ-
�τασαν στην Kέρκυρα, �π�υ ανανεώ-
θηκαν �ι υπ�σ�έσεις τ�υ Aλε"ί�υ. Mε
α��ρμή τ�υς διωγμ�ύς των Λατίνων
στην Kωνσταντιν�ύπ�λη � δ�γης της
Bενετίας Eρρίκ�ς Δάνδ�λ�ς υπ�στή-
ρι"ε αν�ι�τά πλέ�ν την ανάγκη της
στρατιωτικής επέμ�ασης για την απ�-
κατάσταση της τά"ης και της ν�μιμ�-
τητας στη �ασιλεύ�υσα και στην αυ-
τ�κρατ�ρία. Στις 24 Mαΐ�υ 1203 �ι δυ-
νάμεις των Σταυρ���ρων απέπλευ-
σαν απ� την Kέρκυρα με κατεύθυνση
την Kωνσταντιν�ύπ�λη, �π�υ έ�τα-
σαν στα τέλη τ�υ I�υνί�υ. Γενική πε-
π�ίθηση ήταν �τι η παραμ�νή των
Σταυρ���ρων εκεί θα ήταν σύντ�μη
και πλανι�ταν η ελπίδα �τι ενισ�υμέ-
ν�ι με �υ�αντινές δυνάμεις θα συνέ-
�ι�αν την εκστρατεία εναντί�ν των α-
πίστων. Oι σιδερ��ρακτ�ι στρατιώτες
της Δύσης έμειναν έκθαμ��ι απ� τ�
θέαμα της Π�λης π�υ αντίκρυσαν. Pί-
γ�ς και συγκίνηση διαπέρασε τ�υς
μα�ητές και δέ�ς κατέλα�ε τ�υς πά-
ντες. O �ρ�νικ�γρά��ς ιππ�της Γ�-
δε�ρίδ�ς Bιλλεαρδ�υίν�ς, π�υ μετεί-
�ε � ίδι�ς στη Σταυρ���ρία, έκπλη-
κτ�ς και αυτ�ς, δίνει σα�ή εικ�να
των εντυπώσεων και των συναισθη-
μάτων των συμπ�λεμιστών τ�υ.

Eπίτευ�η τυ στ��υ
Mετά την απ�ρριψη των συμ�ι�α-

στικών πρ�τάσεων απ� τ�υς Bυ�α-
ντιν�ύς, �ι Σταυρ���ρ�ι απ��ι�ά-
στηκαν, κατέλα�αν τις ��υρώσεις
τ�υ Γαλατά π�υ τις υπερασπί��νταν
Πισάτες και άλλ�ι Λατίν�ι και στις 17
I�υλί�υ κατ�ρθωσαν να γίν�υν κύρι�ι
της Kωνσταντιν�ύπ�λης. O σ�ετερι-
στής τ�υ θρ�ν�υ Aλέ"ι�ς � Γ΄, παίρ-
ν�ντας μα�ί τ�υ �σ�υς θησαυρ�ύς
τ�υ ήταν δυνατ� να απ�κ�μίσει, διέ-
�υγε μα�ί με λίγ�υς δικ�ύς τ�υ αν-
θρώπ�υς στη Δε�ελτ�. O λα�ς της
Kωνσταντιν�ύπ�λης έ�γαλε απ� τη
�υλακή τ�ν τυ�λ� Iσαάκι� τ�ν B΄, τ�ν
�δήγησε στ� ανάκτ�ρ� των Bλα�ερ-
νών και τ�ν απ�κατέστησε στ� θρ�ν�
μα�ί με τ� γι� τ�υ Aλέ"ι� τ�ν Δ΄.
Oπως ήταν επ�μεν�, � Iσαάκι�ς επι-
κύρωσε με �ρυσ���υλλ� �λες τις υ-
π��ρεώσεις π�υ εί�ε αναλά�ει απέ-
ναντι στ�υς Σταυρ���ρ�υς � Aλέ-
"ι�ς � Δ΄. Mε την απ�κατάσταση της
ν�μιμ�τητας στην Kωνσταντιν�ύπ�-
λη τ� έργ� των Σταυρ���ρων εκεί εί-
�ε �λ�κληρωθεί. Kατά συνέπεια η εκ-
στρατεία θα μπ�ρ�ύσε να συνε�ίσει
τ� δρ�μ� της πρ�ς την Aνατ�λή.
Ωστ�σ�, απ��ασίστηκε να παραμεί-
ν�υν και να δια�ειμάσ�υν τα σταυρ�-
��ρικά στρατεύματα στη �ασιλεύ�υ-
σα για να στηρί"�υν τ� θρ�ν�.

Aντιπαραθέσεις
Παρ’ �λα αυτά, η τά"η δεν απ�κα-

ταστάθηκε στην Kωνσταντιν�ύπ�λη.
Hταν �ανερ� �τι η αυτ�κρατ�ρία ή-
ταν δέσμια των Δυτικών, π�υ �έρ�-
νταν με υπέρμετρη πρ�κλητικ�τητα
απέναντι στ�ν πληθυσμ� της Π�λης.
H παλιά ε�θρ�τητα των Bυ�αντινών
πρ�ς τ�υς Λατίν�υς ��ι μ�ν� δεν εί-

�ε καμ�θεί αλλά αντίθετα πήρε νέες
και επικίνδυνες διαστάσεις, ενώ �ι
αυτ�κράτ�ρες για να πρ�σεγγίσ�υν
τ� λα� δια�ώρισαν τη θέση τ�υς απ�
τ�υς Λατίν�υς και ενίσ�υσαν την
λαϊκή αντίδραση κατά των Σταυρ�-
��ρων. Mεγάλη πυρκαγιά π�υ "έ-
σπασε στην Kωνσταντιν�ύπ�λη και
π�υ θεωρήθηκε έργ� των Δυτικών
πρ�κάλεσε ανυπ�λ�γιστες κατα-
στρ��ές. 

H αντιπαράθεση των δύ� στ�ι�είων
και �ι μετα"ύ τ�υς έν�πλες συγκρ�ύ-
σεις ήταν καθημεριν� �αιν�μεν�
στην πρωτεύ�υσα. Tην 1η Iαν�υαρί�υ
� ε"εγερμέν�ς λα�ς επι�είρησε να
πυρπ�λήσει τ� �ενετικ� στ�λ�. Oλ�ι
μέμ��νταν τ�υς αυτ�κράτ�ρες για
την αδυναμία τ�υς να επι�άλ�υν την
τά"η. Aκ�μη περισσ�τερ� πρ�κάλε-
σαν την αγανάκτηση τ�υ πληθυσμ�ύ
η επι��λή �αριάς ��ρ�λ�γίας και η
ληστρική συμπερι��ρά των Σταυρ�-
��ρων. Mέσα στην έκρυθμη αυτή κα-
τάσταση � Aλέ"ι�ς � Δ�ύκας, γνω-
στ�ς με τ� παραν�μι M�ύρτ��υ�λ�ς,
εκθρ�νισε και θανάτωσε τ�ν Aλέ"ι�
τ�ν Δ΄ (� Iσαάκι�ς εί�ε πεθάνει πριν α-
π� λίγ�) και στέ�θηκε αυτ�κράτ�ρας.
O Aλέ"ι�ς � E΄ εκπρ�σωπ�ύσε την α-
ντιλατινική παράτα"η και η επικράτη-
σή τ�υ ανέτρεψε τ� καθεστώς των
συμ�ωνιών π�υ ίσ�υαν με τ�υς Σταυ-
ρ���ρ�υς. H παραμ�νή των Σταυρ�-
��ρων στην Kωνσταντιν�ύπ�λη εί�ε
δημι�υργήσει μία ιδι�τυπη ψυ��λ�γι-
κή κατάσταση και στις δύ� πλευρές.
Oι Bυ�αντιν�ί εύ��νταν την απαλλα-
γή απ� τη δυτική στρατιωτικη παρ�υ-
σία, ενώ �ι Σταυρ���ρ�ι εί�αν αρ�ί-
σει να �ραματί��νται άλλες ε"ελί"εις.
O π�λεμ�ς θα έδινε την �ριστική λύ-
ση στ� πρ��λημα π�υ εί�ε δημι�υρ-
γηθεί.

Kυρίαρ�ι
ι Σταυρ��ρι

Στα τέλη τ�υ Mαρτί�υ τ�υ 1204 �
Bενετ�ς δ�γης Eρρίκ�ς Δάνδ�λ�ς

συνυπέγραψε με τ�υς ηγέτες των
Σταυρ���ρων την περί�ημη συμ�ω-
νία για τη στρατιωτική επέμ�αση και
τη διαν�μή των εδα�ών της Bυ�αντι-
νής Aυτ�κρατ�ρίας (Partitio Imperii
Romaniae) μετά την κατάληψη της
Kωνσταντιν�ύπ�λης. Mετά δύ� ανε-
πιτυ�είς επιθέσεις στις 9 και στις 12
Aπριλί�υ �ι Σταυρ���ρ�ι κατ�ρθω-
σαν να κάμψ�υν την αντίσταση των
Bυ�αντινών και να κυριεύσ�υν την
Kωνσταντιν�ύπ�λη με την επίθεση
της 13 Aπριλί�υ. Eκείνες τις τραγι-
κές για την αυτ�κρατ�ρία στιγμές, �
Aλέ"ι�ς � E΄ �άνηκε κατώτερ�ς απ�
τις περιστάσεις και πρ�τίμησε τη �υ-
γή, ενώ αυτ�κράτ�ρας αναγ�ρευ�-
ταν στην Aγία Σ��ία � Kωνσταντίν�ς
Λάσκαρις, π�υ η �ασιλεία τ�υ δεν ή-
ταν γρα�τ� να έ�ει διάρκεια.

Σ�αγές και λεηλασίες

Kύρι�ι της Kωνσταντιν�ύπ�λης �ι
Σταυρ���ρ�ι και �ι συνεργάτες
τ�υς Bενετ�ί επέ�αλαν τ� δίκαι�
τ�υ κατακτητή. Oι σ�αγές και η λεη-
λασία των δημ�σιων κτιρίων και των
ιδιωτικών κατ�ικιών "επέρασαν κάθε
πρ�ηγ�ύμεν�. Aπληστ�ι και ακ�ρε-
στ�ι �ι ιππ�τες της Δύσης επέπεσαν
πάνω στα θαυμαστά πλ�ύτη και τ�υς
θησαυρ�ύς π�υ εί�αν συγκεντρώσει
αιώνες π�λιτισμ�ύ στη Bασιλεύ�υ-
σα. Aπ� τη �ρικτή �ε�ήλωση και τη
ληστρική μανία τ�υς δεν γλίτωσαν
�ύτε �ι να�ί και τα μ�ναστήρια. O υ-
π�κινητής της Σταυρ���ρίας, πάπας
Iν�κέντι�ς � Γ΄, καταδίκασε απερί-
�ραστα τις σ�αγές, τ�υς απ�τρ�παι-
�υς �ιασμ�ύς και τα αίσ�η π�υ διέ-
πρα"αν �ι μα�ητές τ�υ Xριστ�ύ, �ά-
��ντας τα �πλα τ�υς με αίμα �ρι-
στιανικ�, �ωρίς να υπ�λ�γί��υν �ύτε
τη θρησκεία �ύτε την ηλικία �ύτε τ�
�ύλ� των θυμάτων τ�υς. Mε π�ν�
ψυ�ής περιγρά�ει την τραγική μ�ίρα
της Π�λης και των κατ�ίκων της �
Bυ�αντιν�ς ιστ�ρικ�ς Nικήτας Xω-
νιάτης. H άλωση και η  καταστρ��ή

της Kωνσταντιν�υπ�λεως πρ�κάλε-
σαν δεινή εντύπωση σε �λη τη �ρι-
στιαν�σύνη. Kανείς δεν εί�ε υπ�λ�-
γίσει �τι θα μπ�ρ�ύσε να συμ�εί τέ-
τ�ια καταστρ��ή. Π�λύτιμ�ι θησαυ-
ρ�ί, έργα τέ�νης, ιερά κειμήλια και
λείψανα αγίων δι��ετεύθηκαν στη
Δύση για να καλύψ�υν τη γυμν�τητα
των καθεδρικών ναών και των �ε�υ-
δαρ�ικών ενδιαιτημάτων.

Πλιτικές συνέπειες

Πάνω στα ερείπια της Bυ�αντινής
Aυτ�κρατ�ρίας �ι κατακτητές θεμε-
λίωσαν τ� συγκρ�τημα των λατινι-
κών κρατών και πρ�σπάθησαν να
μετα�υτέψ�υν στην ελληνική γη
τ�υς θεσμ�ύς και τις αντιλήψεις
της �ε�υδαρ�ικής Δύσης. Oρισμέ-
να απ� τα κράτη αυτά υπήρ"αν �ρα-
�ύ�ια, ενώ άλλα εί�αν μεγαλύτερη
διάρκεια. Mε την κατάλυση της �ενε-
τικής κυριαρ�ίας στα ι�νια νησιά τ�
1797 (συνθήκη τ�υ Campo–Formio)
ε"αλεί�θηκαν τα τελευταία κατάλ�ι-
πα των π�λιτικών συνεπειών της Tέ-
ταρτης Σταυρ���ρίας. Στη λατινική
κατάκτηση �ι Bυ�αντιν�ί αντέτα"αν
τις δικές τ�υς επιδιώ"εις. Σε π�λλές
περι��ές δημι�υργήθηκαν εστίες α-
ντίστασης με επικε�αλής παράγ�-
ντες π�υ ανήκαν στην τ�πική �υ�α-
ντινή αριστ�κρατία και π�υ πρ�σπά-
θησαν να δημι�υργήσ�υν πρ�σωπι-
κές ηγεμ�νίες. M�νιμ�τερα και
σπ�υδαι�τερα για τ�ν Eλληνισμ�
π�λιτικά απ�τελέσματα εί�ε η συ-
γκρ�τηση των τριών κρατών –της
Aυτ�κρατ�ρίας της Nίκαιας, της
Aυτ�κρατ�ρίας της Tραπε��ύντας
και τ�υ Δεσπ�τάτ�υ της Hπείρ�υ–
π�υ δημι�υργήθηκαν σε εδά�η της
�υ�αντινής περι�έρειας π�υ δεν εί-
�αν καταλη�θεί απ� τ�υς Δυτι-
κ�ύς. Eκεί δια�υλά�θηκε η ελληνι-
κή ελευθερία και δημι�υργήθηκαν
�ι πρ�ϋπ�θέσεις για την επιδίω"η
της απ�κατάστασης της αυτ�κρα-
τ�ρίας.
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Συνέ�εια απ� την  13η σελίδα

T� τριπλ� θε�δ�σιαν� τεί��ς, στ� ύψ�ς της πύλης της Σηλυμ'ρίας – Πηγής. T� μεγαλύτερ� ��υρωματικ� έργ� στ�ν
μεσαιωνικ� κ�σμ� παρέμεινε άπαρτ� για �κτώ αιώνες, πρ�στατεύ�ντας τ�ν Xριστιανισμ� απ� ανατ�λάς κυρίως. Tρα-
γική ειρωνεία π�ρθητές να είναι �ι δυτικ�ί της Δ΄ Σταυρ���ρίας στις 13 Aπριλί�υ 1204 (�ωτ.: «Kωνσταντιν�ύπ�λη.
Aνα�ητώντας τη Bασιλεύ�υσα», εκδ. Λ�ύση Mπρατ�ιώτη).


