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Η τέταρτη σταυροφορία & η άλωση τησ Κωνσταντινούπολησ από τουσ Φράγκουσ
Οι Σελτζούκοι καταλαµβάνουν τα Ιεροσόλυµα
Αλέξιοσ Α΄ ο Κοµνηνόσ


Ζητά βοήθεια από το Πάπα


∆έχεται για να µπορεί να παρεµβαίνει στην ανατολική Εκκλησία
Πείθει τουσ άρχοντεσ τησ ∆ύσησ να οργανώσουν εκστρατείεσ.


Σταυροφορίεσ
Σκοπόσ των Σταυροφόρων

να νικήσουν τουσ Σελτζούκουσ και

να κρατήσουν δικά τουσ όσα µέρη ελευθερώσουν.

Βενετοί





4η Σταυροφορία
δίνουν καράβια & πληρώµατα

παίρνουν µισά εδάφη & λάφυρα

Ο εκθρονισµένοσ αυτοκράτορασ
Αλέξιοσ Άγγελοσ



ζητά τη βοήθεια των Βενετών να ξαναπάρει
το θρόνο & υπόσχεται χρήµατα, προνόµια

Οι Βενετοί αλλάζουν πορεία και αντί για την Αίγυπτο κατευθύνονται στην Κωνσταντινούπολη.

ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Απρίλιοσ 1204)
Η λεηλασία και η καταστροφή από τουσ σταυροφόρουσ ήταν τροµερή…

Πολλοί Βυζαντινοί χάθηκαν.

Ιερά σκεύη & έργα τέχνησ
µεταφέρθηκαν στη ∆ύση.

Ιεροί ναοί (και η Αγία Σοφία)
βεβηλώθηκαν

& µνηµεία καταστράφηκαν.
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