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1. Οι ζηασροθορίες και η πρώηη άλφζη ηης Πόλης 

 

‘Οροι – κλειδιά 

ηασροθορίες – προζκσνήμαηα – ιερός πόλεμος – εκηροπή ηέηαρηης ζηασροθορίας – 

άλφζη Πόλης – διανομή Ρφμανίας 

 

α. Οριζμός και παράγονηες 

 ηασροθορίες: Κίνηζη πνπ εθδειώζεθε ζηε Γύζε από ηνλ 11ν αηώλα κε πξσηνβνπιία ησλ 

παπώλ. ηότο είρε ηελ απελεσθέρφζη ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ θαη ησλ Αγίσλ Σόπσλ, πνπ είραλ 

θαηαθηήζεη νη ειηδνύθνη Σνύξθνη ην 1077. 

 Παράγονηες πνπ δηακόξθσζαλ ηελ θίλεζε ησλ ζηαπξνθνξηώλ: 

 Ζ θεκνινγία γηα ηηο αγριόηηηες ηφν Αράβφν και ηφν Σούρκφν θαηά ησλ πξνζθπλεηώλ 

ζηνπο Αγίνπο Σόπνπο. 

 Σα οικονομικά θαη κοινφνικά πξνβιήκαηα ηεο Γύζεο. 

 Σν κάλεζμα για βοήθεια, πνπ απεύζπλε ν Αιέμηνο Α΄ Κνκλελόο ζηνπο εγεκόλεο ηεο 

Γύζεο. 

 

β. Οι ηρεις πρώηες ζηασροθορίες 

 Ζ πρώηη ζηασροθορία (1096-1099) είρε θπξίσο ζξεζθεπηηθό ραξαθηήξα. 

 πκκεηείραλ: 

 Λατθέο κάδεο 

 Φενπδάξρεο 

 Οη θεοσδάρτες: 

 Νίθεζαλ ηνπο Σνύξθνπο. 

 Ανέκηηζαν θαη παξαρώξεζαλ ζην Βπδάληην (βάζεη ζπκθσλίαο) ηε δσηική Μικρά Αζία. 

 Καηέλαβαν ηην Ηεροσζαλήμ (15-7-1099) 

 Ίδρσζαν ηγεμονίες και ασηοηελή κραηίδια ζηε πξία θαη ηελ Παιαηζηίλε. 

 Ζ δεύηερη ζηασροθορία (1147-1149): 

 Δίρε σο αξρεγνύο: 

 Σνλ βαζηιηά Λοσδοβίκο Ε΄ ηεο Γαιιίαο. 

 Σνλ βαζηιηά Κονράδο Γ΄ ηεο Γεξκαλίαο. 

 Γεν είτε επιηστία ζηνπο ζηόρνπο ηεο. 

 Ζ ηρίηη ζηασροθορία (1189-1193):  

 Πξνθιήζεθε από ηελ θαηάιεςε ηεο Ηεξνπζαιήκ από ηνλ νπιηάλν ηεο Αηγύπηνπ, αιαληίλ. 

 Δίρε σο αξρεγνύο: 

 Σνλ βαζηιηά ηεο Αγγιίαο, Ριτάρδο ηνλ Λενληόθαξδν. 

 Σνλ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο, Φίλιππο-Αύγοσζηο. 

 Σνλ βαζηιηά ηεο Γεξκαλίαο, Φρειδερίκο Βαξβαξόζζα. 

 Γεν πέηστε ηον ζηότο ηης (θαηάιεςε ηεο Ηεξνπζαιήκ). 

 Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζηαπξνθνξίαο ο Ριτάρδος καηέλαβε ηην Κύπρο ηελ νπνία 

παξαρώξεζε ζηνπο Ναΐηεο Ηππόηεο. Απηνί, κε ηε ζεηξά ηνπο, ηελ παξαρώξεζαλ ζηνλ 

Φξάγθν Γθπ ληε Λνπδηληάλ. 
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Ζ ηέηαρηη ζηασροθορία (1202-1204): 

 Δίρε πολιηικό θαη οικονομικό ραξαθηήξα. 

 Δίρε αξρηθά ζηότο ηελ καηάληυη ηης Αιγύπηοσ. 

 Καηέιεμε ζηελ άλφζη ηης Κφνζηανηινούπολης (1204), όηαλ ν Αιέμηνο Γ΄ Άγγεινο 

δήηεζε ηε βνήζεηα ησλ ζηαπξνθόξσλ, γηα λα θαηαιάβεη απηόο ηνλ απηνθξαηνξηθό ζξόλν. 

 Μεηά ηελ άισζε ηεο Πόιεο, νη ζηαπξνθόξνη κνηξάζηεθαλ ηα βπδαληηλά εδάθε (ηε Ρσκαλία). 

 

Δξσηήζεηο 

 

Βηβιίν, ζει. 61, εξσηήζεηο 1, 2, 3. 

 

Δπηπιένλ: 

1. Ση ήηαλ νη ζηαπξνθνξίεο θαη πνηνη παξάγνληεο πξνθάιεζαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο; 

2. Πνηνη ήηαλ νη ζηόρνη ησλ ζηαπξνθνξηώλ; 

3. Πνηνο ήηαλ ν ραξαθηήξαο ηεο πξώηεο ζηαπξνθνξίαο, πνηνη ζπκκεηείραλ ζ’ απηήλ θαη πνηα 

ηα απνηειέζκαηά ηεο; 

4. Πνηνη ήηαλ αξρεγνί ζηε δεύηεξε θαη ηξίηε ζηαπξνθνξία θαη πνηα ηα απνηειέζκαηά ηνπο; 

5. Πνηνο ήηαλ ν ραξαθηήξαο ηεο ηέηαξηεο ζηαπξνθνξίαο, πνηνο ν ζηόρνο ηεο θαη πνην ην 

απνηέιεζκα; 


