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Tελευταίες Σταυρ���ρίες
O εκ�υλισμ	ς τ�υ σταυρ���ρικ�ύ ιδεώδ�υς και η �ριστική απώλεια της Mέσης Aνατ�λής

T�υ Aντώνη Πάρδ
υ

AΠO μιαν άπ�ψη, τ� π�λυσήμα-
ντ� �αιν�μεν� των Σταυρ���-
ριών απεικ�νί�ει τ� επίπεδ� τ�υ
πνεύματ�ς εν�τητας π�υ ήταν σε
θέση να κατακτήσ�υν τα κράτη
της Δυτικής Eυρώπης στην επι-
δίω!η της επίτευ!ης κ�ινών στ�-
"ων. H απ�τυ"ία τ�υς στ� επίπε-
δ� αυτ� απ�καλύπτει τ� #αθμ�
της π�λιτικής ωριμ�τητας π�υ
"αρακτήρι�ε τα κράτη εκείνα με
τις ατελεύτητες διαμά"ες μετα!ύ
τ�υς, τις �π�ίες, αντί να τις απ�-
σ�#�ύν, τις �!υναν ακ�μη περισ-
σ�τερ� και τις πυρ�δ�τ�ύσαν �ι
δύ� κ�ρυ�αί�ι παράγ�ντες στα-
θερ�τητας της επ�"ής: � πάπας
και � αυτ�κράτ�ρας της Γερμα-
νίας. H αδυσώπητη και μ�νιμη σύ-
γκρ�υση των δύ� κ�ρυ�αίων αυ-
τών εκπρ�σώπων της θρησκευτι-
κής και π�λιτικής ε!�υσίας καθι-
στ�ύσε δύσκ�λη την �ργάνωση
μιας εκστρατείας με συν�"ή και
σ�#αρές πρ��πτικές, αλλά και εκ-
μηδένι�ε τα �π�ια θετικά απ�τε-
λέσματα τύ"αινε να πρ�κύψ�υν.

«Tα παιδιά 
π�υ τα ’συραν 
στης A�ρικής
τις αγ�ρές...»

Aλλά η λυσσαλέα αυτή σύγκρ�υ-
ση ά�ηνε τ� πεδί� αν�ι"τ� και για
τη στυγνή εκμετάλλευση της δη-
μ��ιλ�ύς ιδέας της σταυρ���ρίας
απ� τυ"�διώκτες και λα�πλάν�υς.
Eτσι, γύρω στα 1212 κι ενώ πλήθαι-
ναν �ι ειδήσεις για τη ��#ερή επι-
δείνωση της κατάστασης στην Πα-
λαιστίνη και για την απελπιστική
θέση των Δυτικών στη Συρία, εμ-
�ανίστηκε στη Γαλλία κάπ�ι�ς νε-
αρ�ς #�σκ�ς �ν�ματι Στέ�αν�ς,
π�υ διέδιδε �τι ήταν απεσταλμέ-
ν�ς τ�υ Θε�ύ για να κηρύ!ει νέα
σταυρ���ρία. Kατ�ρθωσε να συ-
γκεντρώσει γύρω τ�υ 30.000 παι-
διά περίπ�υ. E�τασαν στη Mασσα-
λία, �π�υ δύ� ε��πλιστές τ�υς
πρ�σ�εραν τα πλ�ία τ�υς για να
μετα�ερθ�ύν την Παλαιστίνη δω-
ρεάν. Aντί γι’ αυτ�, τα �δήγησαν
στη B�ρεια A�ρική και τα π�ύλη-
σαν στα σκαλ#�πά�αρα...

T�ν ίδι� καιρ� άλλα 20.000 παι-
διά απ� τη Γερμανία διέσ"ισαν τις
Aλπεις κι έ�τασαν στη Γέν�#α. Eυ-
τυ"ώς, �ι στερήσεις και �ι συμ#�υ-
λές των �ρ�νίμων τα έπεισαν σε
λίγ� να διαλυθ�ύν. M�νά"α � αρ-
"ηγ�ς τ�υς, κάπ�ι�ς Nικ�λα�ς, εμ-
�ανίστηκε αργ�τερα, στα 1219,
στην π�λι�ρκία της Δαμιέτης.

Πέμπτη Σταυρ���ρία
O πάπας Iνν�κέντι�ς Γ΄, π�υ γύ-

ρω στα 1213 επικράτησε τελικά
στη σύγκρ�υση με τ�ν αυτ�κράτ�-

ρα θριαμ#εύ�ντας στη Γαλλία και
τη Γερμανία, ανακίνησε τ� θέμα
της σταυρ���ρίας, �ρισε μάλιστα
στη Σύν�δ� τ�υ Λατεραν�ύ (1215)
ως ημέρα ανα"ώρησης την 1η I�υ-
νί�υ τ�υ 1217. O θάνατ�ς τ�υ �-
μως έδωσε την ευκαιρία τ�υς Γάλ-
λ�υς �ε�υδάρ"ες και στ�ν ίδι� τ�

Γερμαν� αυτ�κράτ�ρα Φρειδερίκ�
B΄ (π�υ εί"ε δώσει τ�ν �ρκ� τ�υ
πρ�σκυνητή στα 1215) να δεί!�υν
έμπρακτα την απρ�θυμία τ�υς, πα-
ρ�τι � νέ�ς πάπας Oνώρι�ς Γ΄ επέ-
μεινε στην πραγματ�π�ίησή της.
Xωρίς τη συμμετ�"ή τ�υς λ�ιπ�ν,
!εκίνησαν την άν�ι!η τ�υ 1217 δύ�

στρατιές απ� την Kεντρική Eυρώ-
πη. H πρώτη, με αρ"ηγ� τ� #ασιλιά
της Oυγγαρίας Aνδρέα, έ�τασε
στ�ν Aγι� Iωάννη της Aκρας τ�ν
Oκτώ#ρη και ενώθηκε με τ�υς
στρατ�ύς της Kύπρ�υ και της Iε-
ρ�υσαλήμ. Πλησία�ε πια � "ειμώ-
νας, και η επίθεση εναντί�ν της Aι-
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γύπτ�υ π�υ πρ�#λεπε τ� αρ"ικ�
σ"έδι� έπρεπε να ανα#ληθεί. Aλλά
�ύτε και η επίθεση κατά της Παλαι-
στίνης καρπ���ρησε: Tρεις ��ρές
�ι σταυρ���ρ�ι γύρισαν πίσω απ�
έλλειψη τρ��ίμων. Eπιπλέ�ν, �ι #α-
ρ�ν�ι της Συρίας ε!ακ�λ�υθ�ύσαν
τις ατέλειωτες διαμά"ες τ�υς. Aη-
διασμέν�ς απ’ �λα αυτά � Aνδρέας
επέστρεψε τ�ν Iαν�υάρι� τ�υ 1218
στην Oυγγαρία.

Ωστ�σ�, η ά�ι!η της δεύτερης
στρατιάς (π�υ εί"ε !εκινήσει απ� τ�
Nτάρμ�υθ με πρώτ� στ�"� τ�υς
Mαυριταν�ύς της Π�ρτ�γαλίας) α-
ναπτέρωσε τ� ηθικ� των σταυρ�-
��ρων: με νέ� αρ"ηγ� τ� δ�ύκα
της Aυστρίας Λεπ�λδ� Z΄ επιτέθη-
καν στις 27 Mαΐ�υ 1218 εναντί�ν
της Δαμιέτης π�υ απ�τελ�ύσε την
πύλη της κ�ιλάδας τ�υ Nείλ�υ. O
νέ�ς σ�υλτάν�ς της Aιγύπτ�υ Mε-
λίκ - ελ - Kαμέλ �ήτησε ειρήνη, πρ�-
σ�έρ�ντας την επανίδρυση τ�υ
κράτ�υς της Iερ�υσαλήμ στα �ρια
π�υ εί"ε πριν απ� τ� 1187. Oμως �
λεγάτ�ς τ�υ πάπα Πελάγι�ς επέ#α-
λε την απ�ρριψη των πρ�τάσεών
τ�υ. Στις 5 N�εμ#ρί�υ �ι σταυρ���-
ρ�ι κατέλα#αν τελικά τη Δαμιέτη.
Σε λίγ� έπεσε στα "έρια τ�υς και η
Tάνις, ενώ �ι μ�υσ�υλμάν�ι εγκα-
τέλειπαν τ� ένα μετά τ� άλλ� τα �-
"υρά της Aιγύπτ�υ και της Συρίας.
Mετά τις σημαντικές αυτές επιτυ-
"ίες �μως ακ�λ�ύθησαν άγριες δια-
�ωνίες για την κατ�"ή της Δαμιέ-
της. Π�λλ�ί ανα"ώρησαν για τις πα-
τρίδες τ�υς απ�γ�ητευμέν�ι. Oι υ-
π�λ�ιπ�ι έμειναν αδρανείς σε �λη
τη διάρκεια τ�υ έτ�υς 1220.

Eπιτέλ�υς, τ�ν I�ύλι� τ�υ 1221,
μετά την ά�ι!η ενισ"ύσεων εκ μέ-
ρ�υς τ�υ Φρειδερίκ�υ B΄, � Πελά-
γι�ς έπεισε τ�υς σταυρ���ρ�υς να
εκστρατεύσ�υν στη Mανσ�ύρα.
6α�νικά �μως � Nείλ�ς πλημμύρισε
και τ�υς ανα"αίτισε. Kι ενώ �ι σταυ-
ρ���ρ�ι απέρριψαν τις νέες πρ�τά-

σεις ειρήνης τ�υ Mελίκ - ελ - Kαμέλ
κάτω απ� την πίεση τ�υ αδιάλλα-
κτ�υ Πελάγι�υ, σε λίγ� αναγκάστη-
καν με τη σειρά τ�υς να �ητήσ�υν
συνθηκ�λ�γηση, καθώς �ι πλημμύ-
ρες συνε"ί��νταν απειλώντας τ�υς
με απ�κλεισμ�. Eτσι άδ�!α στις 7
Σεπτεμ#ρί�υ 1221 �ι σταυρ���ρ�ι
εκκένωσαν τη Δαμιέτη και γύρισαν
άπρακτ�ι στην Eυρώπη.

Eκτη Σταυρ���ρία

H σύγκρ�υση τ�υ πάπα με τ�ν αυ-
τ�κράτ�ρα κυριαρ"εί και στ� σκηνι-
κ� της Eκτης Σταυρ���ρίας. Hδη τ�
1211 � Oνώρι�ς Γ΄ απειλ�ύσε με α-
��ρισμ� τ�ν εγγ�ν� τ�υ Φρειδερί-
κ�υ Mπαρμπαρ�σα, για να τ�ν ανα-
γκάσει να εκστρατεύσει αυτ�πρ�σώ-
πως εκπληρών�ντας τ�ν �ρκ� π�υ
εί"ε δώσει τ� 1215. O Φρειδερίκ�ς B΄
θα δεί!ει ενδια�έρ�ν μ�νά"α τ�
1227, �ταν θα γίνει γαμπρ�ς τ�υ #α-
σιλιά της Iερ�υσαλήμ Iωάννη
Mπριέν. Aρρωσταίνει �μως ενώ ετ�ι-
μά�εται να !εκινήσει και � νέ�ς πά-
πας Γρηγ�ρι�ς Θ΄ τ�ν α��ρί�ει. Παρά
τ�ν α��ρισμ�, !εκινά και τ� Σεπτέμ-
#ρη τ�υ 1228 απ�#ι#ά�εται στ�ν
Aγι� Iωάννη της Aκρας. Mε την απει-
λή εκστρατείας κατά της Aιγύπτ�υ
αναγκά�ει τ�ιν Mελίκ – ελ – Kαμέλ να
υπ�γράψει τ� Φε#ρ�υάρι� τ�υ 1229
συνθήκη ειρήνης δέκα ετών και δέκα
μηνών, με την �π�ία επιστρέ�εται η
Iερ�υσαλήμ στ�υς "ριστιαν�ύς, μα�ί
με μια λωρίδα εδά��υς π�υ �τάνει
έως τη θάλασσα, περιέ"�ντας τη Bη-
θλεέμ και τη Nα�αρέτ. Στις 17 τ�υ
Mάη 1229 � Φρειδερίκ�ς εισέρ"εται
αναίμακτα στην Iερ�υσαλήμ.

Παρά τη μεγάλη αυτή επιτυ"ία τ�υ
Φρειδερίκ�υ, � πάπας επιμένει στ�ν

Συνέ�εια στην 28η σελίδα
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α��ρισμ� τ�υ. H Iερ�υσαλήμ κηρύσ-
σεται απαγ�ρευμένη π�λη, �πως και
η Aκρα, �π�υ κατα�εύγει � Φρειδε-
ρίκ�ς. Kανένας Λατίν�ς κληρικ�ς
δεν πλησιά�ει τ�ν α��ρισμέν� αυτ�-
κράτ�ρα, π�υ τελικά υπ�"ρεώνεται
να �ύγει, α�ήν�ντας γερμανικές
�ρ�υρές στα σπ�υδαι�τερα �"υρά.

T�ν επ�μεν� "ρ�ν� � Γρηγ�ρι�ς Θ΄
επικυρώνει τη συνθήκη. Oμως �ι
μ�υσ�υλμάν�ι λεηλατ�ύν τα περί-
"ωρα σκ�τών�ντας τ�υς πρ�σκυνη-
τές, ενώ τ� κύρι� μέλημα των παπι-
κών της Συρίας παραμένει η εκδίω!η
των αυτ�κρατ�ρικών απ� την Iερ�υ-
σαλήμ. Στα 1239 � πάπας στέλνει
τ�υς ισ"υρ�τερ�υς άντρες της Γαλ-
λίας με επικε�αλής τ� #ασιλιά της
Nα#άρας Tιμπ�. Yστερα απ� μια πε-
τυ"ημένη εκστρατεία στη Δαμασκ�,
στρέ��νται κατά της Aιγύπτ�υ, αλλά
συντρί#�νται στη Γά�α.

Σ�#αρ�τερη απ�δεικνύεται η εκ-
στρατεία τ�ιυ Pι"άρδ�υ της K�ρν�υ-
άλης, αδελ��ύ τ�υ #ασιλιά της
Aγγλίας Eρρίκ�υ Γ΄ (Oκτώ#ρης 1240):
Mέσα σε λίγ�υς μήνες υπ�γρά�ει
συνθήκη με την Aίγυπτ� για την απε-
λευθέρωση των αι"μαλώτων, �"υρώ-
νει την Aσκάλωνα κι επιστρέ�ει στην
Aγγλία τ� Mάη τ�υ 1241.

Oμως, � σ�υλτάν�ς της Aιγύπτ�υ
Eγι�ύτ επω�ελείται απ� τ�υς άγρι-
�υς αγώνες των παπικών της Συρίας
εναντί�ν των αυτ�κρατ�ρικών και κα-
λεί τ�υς Xωρεσμί�υς, π�υ υπηρετ�ύ-
σαν τ�υς Σελτ��ύκ�υς. Oι ��#ερές
τ�υρκικές �ρδές εισ#άλλ�υν στη Συ-
ρία καταστρέ��ντας τα πάντα, κυρι-
εύ�υν την Iερ�υσαλήμ και τη Bηθλε-
έμ (Σεπτέμ#ρης 1244). Kατ�πιν επιτί-
θεται στ� σ�υλτάν� της Δαμασκ�ύ,
κυριεύει την π�λη τ� 1245 και επανι-
δρύει τ� κράτ�ς τ�υ Σαλαντίν. Aπαλ-
λάσσεται απ� τ�υς επικίνδυν�υς Xω-
ρεσμί�υς και τ� 1247 καταλαμ#άνει
την Aσκάλωνα. Oι τελευταίες εστίες
των Δυτικών, � Aγι�ς Iωάννης της
Aκρας και η ηγεμ�νία της Aντι�"ειας
#ρίσκ�νται πια στ� έλε�ς τ�υ.

E�δ�μη Σταυρ���ρία
Eνώ � πάπας Iνν�κέντι�ς Δ΄ !�-

δεύει στην πάλη τ�υ ενάντια στ�ν
αυτ�κράτ�ρα τα "ρήματα π�υ εί"ε
συγκεντρώσει με ειδική ��ρ�λ�γία
για την �ργάνωση νέας σταυρ���-
ρίας, � ιδε�λ�γ�ς #ασιλιάς της Γαλ-
λίας Λ�υδ�#ίκ�ς Θ΄ με 50.000 στρα-
τ� τ� άνθ�ς της γαλλικής νε�λαίας,
�τάνει στην Kύπρ� (τέλη 1248) και
τ�ν I�ύνι� τ�υ 1249 καταλαμ#άνει
τη Δαμιέτη. Στις 20 τ�υ N�έμ#ρη εκ-
στρατεύει εναντί�ν τ�υ Kαΐρ�υ, δια-
#αίν�ντας αλεπάλληλες διώρυγες
μέσα σε συνε"είς επιδρ�μές των α-
ντιπάλων π�υ τσακί��υν τ� στρατ�
τ�υ, παράλληλα με τις αρρώστιες
π�υ τ�ν θερί��υν. Mπρ�στά στη
Mανσ�ύρα κατ�ρθώνει να νικήσει
τ�υς μ�υσ�υλμάν�υς, αλλά σε λίγ�
αναγκά�εται να πάρει την απ��αση
για επιστρ��ή. Aι"μαλωτί�εται �μως
στις 6 τ�υ Aπρίλη 1250, έπειτα απ�
μια πανωλεθρία απ� την �π�ία ελά-
"ιστ�ι κατα�έρν�υν να δια�ύγ�υν.
Στις 6 τ�υ Mάη, ύστερα απ� περιπέ-
τειες απελευθερώνεται με αντάλ-
λαγμα την εκκένωση της Δαμιέτης
και 400.000 "ρυσά ν�μίσματα.

Mέ"ρι τ�ν Aπρίλη τ�υ 1254 � Λ�υ-
δ�#ίκ�ς παραμένει στη Συρία – Πα-

λαιστίνη �"υρών�ντας τα παράλια
(Σιδώνα, Kαισάρεια, Aκρα, I�ππη) και
πασ"ί��ντας επί τρία "ρ�νια για την
απελευθέρωση των αι"μαλώτων.
Ωστ�σ�, η νέα συνθήκη τ�υ 1252 με
την Aίγυπτ� για την ανασύσταση
τ�υ #ασιλεί�υ της Iερ�υσαλήμ θα
μείνει γράμμα κεν�. Kαι τ� 1253 �
σ�υλτάν�ς της Bαγδάτης ενώνει
τ�υς αντιμα"�μεν�υς σ�υλτάν�υς
της Aιγύπτ�υ και της Συρίας ενα-
ντί�ν των "ριστιανών. O Λ�υδ�#ίκ�ς
αναγκά�εται να ανα"ωρήσει στις 24
Aπρίλη 1254.

Oγδ�η Σταυρ���ρία

H απειλή των τριών σ�υλτάνων ε-
!�υδετερώνεται "άρη στη συγκυρία

της επιδρ�μής των M�γγ�λων, π�υ
καταλύ�υν τ� "αλι�άτ� της Bαγδά-
της και τ� 1259 κυριεύ�υν τ� Xαλέ-
πι και τη Δαμασκ�. O αρ"ηγ�ς τ�υς
X�υλαγκ�ύ επιστρέ�ει �μως στην
Kεντρική Aσία και �ι Aιγύπτι�ι ει-
σ#άλλ�υν στη Συρία και νικ�ύν τ�υς
M�γγ�λ�υς κ�ντά στ�ν Oρ�ντη.

Σε λίγ� �ι Aιγύπτι�ι θα γίν�υν ιδι-
αίτερα επικίνδυν�ι για τ�υς Δυτι-
κ�ύς της Συρίας, π�υ συνε"ί��υν
τις ατέλειωτες διαμά"ες τ�υς. O"ι
μ�νάδα συντρί#�υν τ�υς M�γγ�-
λ�υς τ� 1264, αλλά αρ"ί��υν να υ-
π�τάσσ�υν τις παράλιες π�λεις:
Kαισάρεια, Aρσ�ύ� (1265), Σα�έντ
των Nαϊτών (1266), Mπ���ρ (1268).
Mε την κατάληψη μάλιστα της

Aντι�"ειας (Mάης 1268) η δυτική
παρ�υσία στη #�ρεια Συρία τερμα-
τί�εται �ριστικά.

Kαι πάλι � Λ�υδ�#ίκ�ς Θ΄ θα α-
νταπ�κριθεί στην αγωνία των τε-
λευταίων �ρ�υρών, ενώ � πάπας
πασ"ί�ει να εκθρ�νίσει τ�υς X�"εν-
στά�υ�εν. Tην άν�ι!η τ�υ 1270 !ε-
κινάει, αλλά πρώτα επιτίθεται στην
Tύνιδα, έπειτα απ� παράκληση τ�υ
αδελ��ύ τ�υ Kαρ�λ�υ τ�υ Aνδε-
γαυικ�ύ, #ασιλιά της Σικελίας. H κα-
τάληψη της Tύνιδας �μως απ�#αί-
νει �λέθρια, καθώς �ι επιδημίες θε-
ρί��υν τ� στρατ� και �δηγ�ύν στ�
θάνατ� και τ�ν ίδι� τ�ν «άγι�» Λ�υ-
δ�#ίκ� στις 25 Aυγ�ύστ�υ 1270.

Tην άν�ι!η τ�υ 1271 � Eδ�υάρ-
δ�ς της Aγγλίας απ�#ι#ά�εται στην
Aκρα, επιστρέ�ει άπρακτ�ς �μως,
καθώς πληρ���ρείται πως �ι Φρά-
γκ�ι της Συρίας εί"αν ήδη υπ�γρά-
ψει συνθήκη ειρήνης 11 ετών με
τ�υς Aιγύπτι�υς. Mια συνθήκη π�υ
έμεινε κι αυτή «στα "αρτιά». Oπως
ακρι#ώς και η σταυρ���ρία π�υ κή-
ρυ!ε � πάπας Γρηγ�ρι�ς I΄ στη Σύ-
ν�δ� της Λυών (1274), �π�υ συμ-
�ωνήθηκε η «ένωση των Eκκλη-
σιών».

T� τέλ�ς της δυτικής παρ�υσίας
στη Mέση Aνατ�λή θα σημάνει τ�
Mάρτη τ�υ 1291, �ταν �ι Aιγύπτι�ι
πρ�λα#αίν�υν τ�υς κατ�ίκ�υς της
Aκρας, π�υ �εύγ�υν για να σωθ�ύν
έπειτα απ� την επίθεση εναντί�ν
της και τ�υς α�ανί��υν με γενική
σ�αγή. Oμως �ύτε η �ρίκη της
σ�αγής θα πρ�καλέσει νέα σταυρ�-
��ρία.

Σταυρ���ρίες
μετά τις Σταυρ���ρίες

Xαρακτήρας σταυρ���ρίας έ"ει
πρ�σδ�θεί σε π�λλ�ύς στρατιωτι-
κ�ύς συνασπισμ�ύς π�υ επι"είρη-
σαν να αντιμετωπίσ�υν τ�ν μ�υ-
σ�υλμανικ� κίνδυν�, ιδιαίτερα τ�ν
�θωμανικ�. Oι σπ�υδαι�τερες απ�
τις εκστρατείες αυτές ήταν:

α) T�υ #ασιλιά της Oυγγαρίας Σι-
γισμ�ύνδ�υ με τη #�ήθεια Γάλλων
κυρίως αρ"�ντων, π�υ κατέλη!ε
στη μεγαλύτερη καταστρ��ή των
σταυρ���ρων στην ιστ�ρία (ήττα
απ� τ�ν Mπαγι�ίτ A΄ στη μά"η της
Nικ�π�λεως, 25 Σεπτέμ#ρη 1396).

#) Tων Oύγγρων, Π�λωνών, Bλά-
"ων και Tρανσυλ#ανών, π�υ κήρυ-
!ε � πάπας Eυγένι�ς Δ΄, αλλά κατέ-
λη!ε στην επίσης �λέθρια μά"η
της Bάρνας (ήττα απ� τ�ν M�υράτ
B΄, 10 Σεπτέμ#ρη 1444).

Eλληνικ� ενδια�έρ�ν έ"�υν �ι
αγωνιώδεις πρ�σπάθειες των
Eλλήνων λ�γίων τ�υ ανθρωπιστι-
κ�ύ κινήματ�ς (Iσιδώρ�υ Kιέ#�υ,
Bησσαρίωνα, Γιάνν�υ (Iαν�ύ) Λά-
σκαρη, κ.ά.) πλάι στ�υς πάπες Nι-
κ�λα� E΄, Kάλλιστ� Γ΄ και ιδίως τ�ν
Πί� B΄, π�υ �μως δεν �δήγησαν σε
σ�#αρή εκστρατεία των Δυτικών
εναντί�ν των Oθωμανών. E!άλλ�υ,
μετά την Aλωση και ιδίως μετά τ�
1517, �π�τε � Oθωμαν�ς μ�νάρ-
"ης έγινε και θρησκευτικ�ς αρ"η-
γ�ς �λων των μ�υσ�υλμάνων,
π�λλά κράτη της Eυρώπης (Bενε-
τία, Γέν�#α, Γαλλία) απ�δέ"τηκαν
πλήρως τ� κράτ�ς τ�υ ως μέρ�ς
τ�υ συστήματ�ς της ευρωπαϊκής ι-
σ�ρρ�πίας. Eί"ε αρ"ίσει η επ�"ή
των περί�ημων «δι�μ�λ�γήσεων».
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Συνέ�εια απ� την  27η σελίδα O Λ
υδ
�ίκ
ς της Γαλλίας, 
 επι-
καλ
ύμεν
ς και Aγι
ς, σε νωπ
-
γρα!ία τ
υ Iταλ
ύ $ωγρά!
υ T$ι�-
τ
 (1266-1337), στ
 παρεκκλήσι

Mπάρντι της Σάντα Kρ�τσε στη
Φλωρεντία. Eργ
 της �ψιμης πε-
ρι�δ
υ τ
υ T$ι�τ
, �ρ
ν
λ
γείται
γύρω στα 1325. H καθ
λική εκκλη-
σία αγι
π
ίησε τ
ν Λ
υδ
�ίκ
,
σύμ!ωνα με μια εκδ
�ή, γύρω στα
1317. Aκ�μα και αμ!ισ�ητ
ύμενη η
�ρ
ν
λ
γία, 
 Λ
υδ
�ίκ
ς �ρίσκε-
ται ανάμεσα στα πρ�σωπα π
υ τι-
μ
ύνταν πριν απ� την επίσημη α-
γι
π
ίηση, α!
ύ εί�ε ήδη τη !ήμη
αγί
υ. Mετα�ύ των Γάλλων ευγε-
νών π
υ τ
ν ακ
λ
υθ
ύσαν στην
E�δ
μη Σταυρ
!
ρία, ήταν και 

Z
υαν�ίλ, συγγρα!έας τ
υ «Bί
υ
τ
υ Aγί
υ Λ
υδ
�ίκ
υ». H Σταυρ
-
!
ρία τ
υ Γάλλ
υ �ασιλιά, αρ�ικά
με επιτυ�ίες, κατέλη�ε σε τραγω-
δία. Aι�μαλωτίσθηκε απ� τ
υς Aρα-
�ες 
 ίδι
ς μα$ί με π
λλ
ύς στρα-
τιώτες τ
υ. O Λ
υδ
�ίκ
ς και 
ι
Γάλλ
ι ευγενείς της συν
δείας τ
υ
κρατήθηκαν για λύτρα, ενώ π
λλ
ί
μη ευγενείς αι�μάλωτ
ι !
νεύθη-
καν. Aπελευθερωμέν
ς θεώρησε
υπ
�ρέωσή τ
υ να διαπραγματευ-
θεί και την απελευθέρωση �σ
 τ

δυνατ�ν περισσ�τερων !υλακισμέ-
νων αι�μαλώτων. Aυτ� ήταν μια
πρά�η ε�ιλέωσης για την απ
τυ�ία
της Σταυρ
!
ρίας (!ωτ.: «T$ι�τ
»,
εκδ. Nίκ
ς B�τσης, 1994).

O αυτ
κράτ
ρας της Γερ-
μανίας Φρειδερίκ
ς B΄ με
στ
λή και εμ�λήματα
σταυρ
!�ρ
υ �πως απει-
κ
νί$εται σε μικρ
γρα!ία
�ειρ
γρά!
υ της Bι�λι
-
θήκης τ
υ Bατικαν
ύ. O
Φρειδερίκ
ς B΄ ανταπ
-
κρίθηκε στην Πέμπτη
Σταυρ
!
ρία μ�ν
 με ε-
νισ�ύσεις. Στην επ�μενη
κυριαρ�εί η σύγκρ
υσή
τ
υ με τ
ν Πάπα. Kαλ
-
καίρι τ
υ 1228, ανα�ωρώ-
ντας για την Eκτη Σταυ-
ρ
!
ρία, 
 Φρειδερίκ
ς
�ρέθηκε στην παράδ
�η
θέση εν�ς σταυρ
!�ρ
υ
α!
ρισμέν
υ απ� την κα-
θ
λική Eκκλησία. O νέ
ς
πάπας Γρηγ�ρι
ς Θ΄ τ
ν
εί�ε α!
ρίσει. Mε τη δι-
πλωματία και μ�ν
 κέρδι-
σε τ
 �ασίλει
 της Iερ
υ-
σαλήμ και μπήκε στην π�-
λη �ωρίς την επίσημη εκ-
πρ
σώπηση της καθ
λι-
κής Eκκλησίας. Aργ�τερα
συμ!ιλιώθηκε με τ
ν πά-
πα και έγινε (1230) άρση
τ
υ α!
ρισμ
ύ.


