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Τρεις διαλέξεις µε θέµα την ∆΄ Σταυροφορία, την ∆ύση και τις ισχυρές της δυνάµεις              
στα τέλη του 12ου-αρχές 13ου αιώνα, την Άλωση της Πόλης και την κατάλυση της 

βυζαντινής εξουσίας, την ιστορία και τοπογραφία της κατακτηµένης πρωτεύουσας (1204-
1261) και τις εξελίξεις στην αλλοτινή βυζαντινή επικράτεια 

Οµιλητής ο Γιάννης Μαυρίκος  

Σηµειώσεις Πρώτης ∆ιάλεξης (18 και 19/11) 

∆ΥΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ                                    

ΤΗΣ  ∆΄  ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Πάπας ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΣ Γ΄  (Κατά κόσµον Giovanni 
Lotario dei conti di Segni). Ανέβηκε στον παπικό θρόνο 
το 1198, σε ηλικία 37 ετών. Σκοπός της ζωής του ήταν 
από την αρχή η ανακατάληψη των Αγίων Τόπων. 
Θεωρείται ο ιδρυτής της παπικής θεοκρατίας. 
Συγκροτηµένη προσωπικότητα, δυναµικός και θελη-
µατικός, κατάφερε να επιβάλλει την βούλησή του σε 
αρκετά κοσµικά θέµατα. Στην αρχή επιδίωξε να 
συνενώσει τους ηγεµόνες της ∆ύσης και τον Βυζαντινό 
αυτοκράτορα σε κοινή πορεία προς την Παλαιστίνη, 
αλλά αυτό το σχέδιο απέτυχε. Επέµεινε όµως και πέτυχε 
την συγκρότηση της ∆΄ σταυροφορίας από φεουδάρχες 
της Γαλλίας, της Φλάνδρας, της Βουργουνδίας και της 

Γερµανίας. Απεχθανόταν την Βενετία, αφενός λόγω των εµπορικών της σχέσεων µε 
τον µουσουλµανικό κόσµο, παρά τις ρητές απαγορεύσεις του,  αφετέρου επειδή η 
Βενετία κράτησε ουδέτερη στάση απέναντι στην διένεξη µεταξύ των Γουέλφων (που 
υποστήριζαν τον Πάπα) και των Γιβελίνων (που υποστήριζαν τους λαϊκούς ηγεµό-
νες), την ώρα που όλη η υπόλοιπη Ιταλία είχε ταχθεί µε τους Γουέλφους (βλέπε και 
πιο κάτω για την διαµάχη αυτή). Επειδή δεν είχε εµπιστοσύνη στους αρχηγούς της 
σταυροφορίας και την Βενετία, προκειµένου να δώσει την ευλογία του στην 
εκστρατεία, έθεσε ρητό όρο να µην προσβληθεί καµία χριστιανική πόλη και δεν 
δίστασε να αφορίσει τους σταυροφόρους όταν παρέβησαν τις εντολές του και 
κατέστρεψαν την Ζάρρα / Ζάρα στις δαλµατικές ακτές (σήµερα Ζάνταρ, Κροατία), το 
1202, και µετά την Κωνσταντινούπολη. Καταδίκασε µεν την εκτροπή της σταυροφο-
ρίας και εξέφρασε τον αποτροπιασµό του για την καταστροφή της Πόλης, τις σφαγές, 
τους βιασµούς και τις λεηλασίες, βιάστηκε όµως, ως ρεαλιστής, να αναγνωρίσει τα 
τετελεσµένα, φροντίζοντας να «λεηλατήσει» και αυτός την πνευµατική και 
θρησκευτική κληρονοµιά του Βυζαντίου επιβάλλοντας την ένωση των εκκλησιών. 
Παρόλα αυτά αντιλήφθηκε ότι η τυπική αυτή ένωση δεν θα είχε καµία τύχη χωρίς την 
πνευµατική ένωση στις ψυχές των βυζαντινών. Πέθανε το 1216, απογοητευµένος 
µπροστά στην συγκλονιστική αυτή για την εκκλησία, πραγµατικότητα. 

Ο πάπας  Ιννοκέντιος  Γ΄ 



ΦΙΛΙΠΠΟΣ της ΣΟΥΑΒΙΑΣ.  Γερµανός ηγεµόνας 
της Σουαβίας (η Σουηβίας), 1198-1208. Η Σουαβία 
είναι η γερµανική περιοχή που συνορεύει σήµερα µε 
την Ελβετία, η περιοχή του Μέλανα ∆ρυµού. Ηγέτης 
της παράταξης των Γιβελίνων (οι Γιβελίνοι 
υποστήριζαν την ανεξαρτησία των λαϊκών ηγεµόνων 
απέναντι στην κυριαρχία του Πάπα, συνεπώς ήταν 
αρχηγός του αντιπαπικού στρατοπέδου). Ο Φίλιππος 
ήταν συγγενής του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ισαάκιου 
Άγγελου*, που είχε ανατραπεί, τυφλωθεί και 
φυλακιστεί από τον σφετεριστή αδελφό του Αλέξιο Γ΄. 
Όταν ο νεαρός γιός του Ισαάκιου, ο Αλέξιος, κατέ-
φυγε στον Φίλιππο προκειµένου να ζητήσει την 
βοήθειά του για την αποκατάσταση του Ισαάκιου στον 
θρόνο, δέχτηκε να παράσχει βοήθεια, βλέποντας µία 
χρυσή ευκαιρία να ρυθµίσει τα πράγµατα στον 
βυζαντινό θρόνο και να προωθήσει έτσι τα σχέδιά του 
για την ένωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας µε την 
Αγία Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία του Γερµανικού Έθνους, 
σε µία ενιαία οικουµενική αυτοκρατορία υπό το 
σκήπτρο του.   

*Philipp von Schwaben. Στις 25 Μαΐου του 1197, παντρεύτηκε την Ειρήνη Αγγελίνα, κόρη του αυτοκράτορα Ισαακίου Β΄ 

του Αγγέλου και χήρα (στα δεκατρία-δεκατέσσερά της) του βασιλιά Ρογήρου Γ΄ της Σικελίας. Το 1197, ο Φίλιππος είχε 

ακόµα τον τίτλο του δούκα της Σουαβίας. Βασιλιάς αναγορεύτηκε το 1198. Η βασίλισσα Ειρήνη, µετονοµάστηκε Μαρία 

στη Γερµανία. Πέθανε το 1208, µερικούς µήνες µετά τη δολοφονία του Φιλίππου. Αν είχε γεννηθεί το 1181, ήταν µόλις 

είκοσι επτά χρονών «ένα τριαντάφυλλο χωρίς αγκάθια».       

 

ΤΙΜΠΩ της Καµπανίας. Ο µεγαλύτερος φεουδάρχης της Καµπανίας, περιοχής της 
Γαλλίας. Εκλέχτηκε οµόφωνα αρχηγός της σταυροφορίας το 1199, λόγω της ισχύος 
και της µεγάλης οικονοµικής του δύναµης. Πέθανε όµως ξαφνικά την ίδια χρονιά αν 
και µόλις 22 ετών. Στην θέση του εκλέχτηκε νέος αρχηγός ο Βονιφάτιος, κόµης του 
Μοµφερά. 

ΒΟΝΙΦΑΤΙΟΣ ο ΜΟΜΦΕΡΑΤΙΚΟΣ.  Ηγεµόνας του Μοµφερά (περιοχή της 
Λοµβαρδίας, στην βόρεια Ιταλία). Έγινε αρχηγός της σταυροφορίας στη θέση του 
Τιµπώ, µετά τον πρόωρο θάνατο του τελευταίου,  µε πρόταση του Γοδεφρείδου 
Βιλλεαρδουίνου. Φίλος και υποτελής, κατά την φεουδαρχική τάξη, του Γερµανού 
βασιλιά Φίλιππου της Σουαβίας, δέχτηκε να θέσει την σταυροφορία στην 
εξυπηρέτηση των φιλοδοξιών και των σχεδίων του Φίλιππου, εκτρέποντάς την προς 
την Κωνσταντινούπολη, µε σκοπό να αποκαταστήσει τον εκθρονισµένο Ισαάκιο 
Άγγελο και τον γιό του Αλέξιο στον θρόνο. Τα κίνητρά του, εκτός από την επιθυµία 
της ικανοποίησης του Φίλιππου, ήταν και ιδιοτελή καθώς προσδοκούσε την άνοδό 
του στον αυτοκρατορικό θρόνο µετά την κατάληψη της Πόλης. Όπως και ο 
φεουδαρχικός του κύριος, ο Φίλιππος της Σουαβίας, ανήκε και αυτός στους 
Γιβελίνους και το αντιπαπικό στρατόπεδο. 



ΓΟ∆ΕΦΡΕΙ∆ΟΣ ΒΙΛΛΕΑΡ∆ΟΥΙΝΟΣ.  Γάλλος φεουδάρχης, υποτελής του Τιµπώ 
της Καµπανίας. Με δική του πρόταση εκλέχτηκε ως αρχηγός της σταυροφορίας ο 
Βονιφάτιος, µετά τον θάνατο του Τιµπώ. Συµµετείχε στην αντιπροσωπεία των 
σταυροφόρων για τις διαπραγµατεύσεις µε την Βενετία, στην αντιπροσωπεία που 
διαπραγµατεύτηκε µε τους Βυζαντινούς και σε αυτήν που καθόρισε τους όρους της 
διανοµής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Γνώριζε τις ηγετικές αποφάσεις  από 
πρώτο χέρι και είχε ηγετικό ρόλο στην λήψη τους. Αφού αποσύρθηκε, έγραψε την 
ιστορία της σταυροφορίας και το σύγγραµµά του αποτελεί την πλέον επίσηµη δυτική 
πηγή σχετικά µε  αυτήν (έχει µεταφραστεί στα ελληνικά, στοιχεία θα βρείτε στη 
Βιβλιογραφία). Βλέποντας τα πράγµατα από την ηγετική του θέση, µεροληπτεί 
απροκάλυπτα. Προσπαθεί να ωραιοποιήσει τις σκοτεινές στιγµές και θεωρεί 
αποκλειστικούς υπεύθυνους για την εκτροπή της εκστρατείας τους Βενετούς και τον 
δόγη ∆άνδολο, αποκρύπτοντας τον ρόλο των ηγετών των σταυροφόρων.  

ΒΑΛ∆ΟΥΙΝΟΣ της Φλάνδρας.  Φεουδάρχης της Φλάνδρας (περιοχή της Γαλλίας 
τότε και του Βελγίου σήµερα). Οι σταυροφόροι της Φλάνδρας µάς είναι γνωστοί και 
ως Φλαµανδοί. Ηγετικό στέλεχος της σταυροφορίας, µετριοπαθής και φιλικός προς 
τον Πάπα. Αν και θεωρούνταν ο λιγότερο πιθανός υποψήφιος στην κούρσα της 
εκλογής του Λατίνου αυτοκράτορα, εκλέχτηκε τελικά µε την υποστήριξη του 
∆άνδολου ως αυτοκράτορας Βαλδουίνος A΄ της Κωνσταντινουπόλεως (Baudouin 1er 
de Constantinople).   

ΕΡΡΙΚΟΣ ∆ΑΝ∆ΟΛΟΣ.  Ο δόγης της Βενετίας. 
Ήταν υπέργηρος, πάνω από 80 ετών, και σχεδόν 
τυφλός. Η δύναµη της όρασής του όµως ήταν 
αντιστρόφως ανάλογη µε τον δυναµισµό και την 
φιλοδοξία του. Αφοσιωµένος στην  υπόθεση της 
Βενετίας και την αποκατάσταση του εµπορικού της 
µονοπωλίου στο εµπόριο της Μεσογείου, µισούσε το 
Βυζάντιο και διψούσε να εκδικηθεί την Κωνσταν-
τινούπολη για τον περιορισµό των εµπορικών 
προνοµίων των Βενετών επί Μανουήλ Κοµνηνού, Αλέξιου Β΄ και Ανδρόνικου 
Κοµνηνού. Σε όλη την διάρκεια της σταυροφορίας επέβαλλε την πολιτική του 
αγνοώντας τον πάπα και βγήκε ο περισσότερο κερδισµένος από τις τελικές 
διευθετήσεις µετά την κατάλυση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Συνωµότησε µε τον 
αρχηγό των σταυροφόρων, Βονιφάτιο του Μοµφερά, προκειµένου να εκτραπεί η 
σταυροφορία, κρύβοντας από το στράτευµα τις παπικές εντολές και τους αφορισµούς 
που τις συνόδεψαν. Πέθανε το 1205 και θάφτηκε µέσα ή κοντά στην Αγία Σοφία. Μία 
πλάκα (τοποθετηµένη τον 19ο αι.) µέσα στην εκκλησία, δείχνει τον τάφο του κατά 
µία εκδοχή.                                                                                                               

 Σηµείωση. Για τους πρωταγωνιστές της βυζαντινής πλευράς θα δοθούν στοιχεία στις Σηµειώσεις της 2ης ∆ιάλε-
ξης. Εδώ αναφέρουµε µόνον για την δυναστεία των Αγγέλων, 1185-1204: Ισαάκιος Β΄ Άγγελος, 1185-1195. Ο 
αδελφός του, Αλέξιος, τον συνέλαβε, τον τύφλωσε και τον φυλάκισε. Μαζί και τον νεαρό γιό του Ισαάκιου, 
επίσης Αλέξιο. Ακολουθεί η βασιλεία του σφετεριστή (αδελφού του Ισαάκιου): Αλέξιος Γ΄ Άγγελος, 1195-1203. 
Στο µεταξύ ο νεαρός Αλέξιος το έσκασε από τη φυλακή το 1201. Κατέφυγε στον Φίλιππο της Σουαβίας, τον 
άντρα της αδελφής του Ειρήνης Αγγελίνας. Τον Αύγουστο 1203, οι Σταυροφόροι ανέτρεψαν τον Αλέξιο Γ΄. Βασι-
λεύει ξανά ο τυφλός Ισαάκιος µαζί µε τον γιό του Αλέξιο ∆΄ Άγγελο. Τέλη Ιανουαρίου του 1204 τους ανέτρεψε ο 
Αλέξιος ∆ούκας Μούρζτουφλος που βασιλεύει ως Αλέξιος Ε΄ µέχρι τις 12 Απριλίου 1204, παραµονή της Άλωσης.                          

                                                                                                                           
Το κενοτάφιο του ∆άνδολου στην Αγία Σοφία 

 



Η ∆ΙΑΜΑΧΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΥΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΙΒΕΛΙΝΟΥΣ

Το όνοµα «Γιβελίνοι» 
γερµανικό Wailblingen, 
της δυναστείας των Χοχενστάουφεν, ενώ το 
όνοµα  «Γουέλφοι» προέρχεται από το 
πατρώνυµο µίας δουκικής
Βαυαρίας. Ο αγώνας ανάµεσα στους Γουέλφους 
και τους Γιβελίνους άρχισε στην Ιταλία και 
αργότερα επεκτάθηκε  στην Γερµανία. 

∆ιήρκεσε από το 1150 µέχρι το 1310 περίπου. ∆ιακρίνουµε σαφώς δύο φάσεις. 
πρώτη φάση διαρκεί µέχρι το 1240 και χαρακτηρίζεται από την ένταση 
πολιτική εξουσία (ισχύς των 
(πρωτοκαθεδρία του Πάπα). Υπέρ της προτεραιότητας της κοσµικής εξουσίας των 
ηγεµόνων τάσσεται η παράταξη των Γι
εδώ, αρχηγός της παράταξης των Γιβελίνων είναι ο  Φίλιππος της 
που τον έκανε εχθρό του πάπα
τάσσεται η παράταξη των Γουέλφων (
µέρος των Γουέλφων βρίσκεται ο ανταγωνιστής του Φίλιππου
Όθωνας του Μπράουνσβάικ
Αυτοκρατορίας 1198-1215
σχεδόν οι ιταλικές πόλεις έχουν ταχθεί µε το µέρος των Γουέλφων, µε εξαίρεση την 
Βενετία που παραµένει ουδέτερη, λόγος για τον οποίο την απεχθάνεται ο πάπας. 
Κατά την δεύτερη φάση, 
δίπολο κοσµική ή εκκλησιαστική
διαφορά ανάµεσα στις δύο παρατάξεις µεταφέρεται σε άλλο πεδίο. Στους Γιβελίνους 
ανήκουν τώρα όσοι τάσσονται υπέρ της αυτοκρατορικής δύναµης και επιθυµούν 
ισχυρή κεντρική εξουσία, ενώ στους Γουέλφους ανήκουν όσ
αυτονοµία των περιφερειακών κρατιδίων
διπολισµός έχει πλέον σηµασία. Έτσι µε τους Γουέλφους ή τους Γιβελίνοιυς 
τάσσονται, χωρίς ιδεολογική αναφορά, µεγάλες και ισχυρές ιταλικές αριστοκρατικές 
οικογένειες. Η κατίσχυσή τους σε µία
πόλης αυτής στην µία ή στην άλλη παράταξη
ανήκει στους Γουέλφους,
δύο παρατάξεις µεταφέρεται στον ανταγ
πολιτικός αγώνας παίρνει άλλα χαρακτηριστικά.
 

                                                    

Οι 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Το έµβληµα της γερµανικής 
βασιλικής δυναστείας των Χοχενστάουφεν 
(Hohenstaufen
Staufen
από τη Σουαβία που κατείχαν
ηγεµόνες του Βασιλείου της Σικελίας 1194
1268. 
Οι 
Πάπα). ∆ΕΞΙΑ: Το έµβληµα του βαυαρικού 
Οίκου των Γουέλφων
αι. 
Οίκος του Ανόβερου. 

Η ∆ΙΑΜΑΧΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΥΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΙΒΕΛΙΝΟΥΣ

 προέρχεται από το 
ένα κάστρο-προπύργιο 

της δυναστείας των Χοχενστάουφεν, ενώ το 
προέρχεται από το Welf, 

πατρώνυµο µίας δουκικής οικογένειας της 
Ο αγώνας ανάµεσα στους Γουέλφους 

άρχισε στην Ιταλία και 
στην Γερµανία.  

∆ιήρκεσε από το 1150 µέχρι το 1310 περίπου. ∆ιακρίνουµε σαφώς δύο φάσεις. 
διαρκεί µέχρι το 1240 και χαρακτηρίζεται από την ένταση 

ισχύς των λαϊκών ηγεµόνων) και την εκκλησιαστ
άπα). Υπέρ της προτεραιότητας της κοσµικής εξουσίας των 

εται η παράταξη των Γιβελίνων (κατά την περίοδο που µας ενδιαφέρει 
εδώ, αρχηγός της παράταξης των Γιβελίνων είναι ο  Φίλιππος της Σουαβίας

εχθρό του πάπα). Υπέρ της δεύτερης τάσης (πρωτοκαθεδρία του πάπα) 
σεται η παράταξη των Γουέλφων (για την περίοδο που µας ενδιαφέρει, µε το 

µέρος των Γουέλφων βρίσκεται ο ανταγωνιστής του Φίλιππου της Σουαβίας
Όθωνας του Μπράουνσβάικ / Brunswick, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωµαϊκής 

1215). Γύρω στο 1200, παραµονές της ∆΄ σταυροφορίας, 
ταλικές πόλεις έχουν ταχθεί µε το µέρος των Γουέλφων, µε εξαίρεση την 

Βενετία που παραµένει ουδέτερη, λόγος για τον οποίο την απεχθάνεται ο πάπας. 
 µετά το 1240, µε την κατίσχυση της παπικής δύναµης, το 

δίπολο κοσµική ή εκκλησιαστική πρωτοκαθεδρία παύει να έχει περιεχόµενο και η 
διαφορά ανάµεσα στις δύο παρατάξεις µεταφέρεται σε άλλο πεδίο. Στους Γιβελίνους 
ανήκουν τώρα όσοι τάσσονται υπέρ της αυτοκρατορικής δύναµης και επιθυµούν 
ισχυρή κεντρική εξουσία, ενώ στους Γουέλφους ανήκουν όσοι υποστηρίζουν την 
αυτονοµία των περιφερειακών κρατιδίων-φέουδων. Στην Ιταλία ούτε αυτός ο 

έχει πλέον σηµασία. Έτσι µε τους Γουέλφους ή τους Γιβελίνοιυς 
τάσσονται, χωρίς ιδεολογική αναφορά, µεγάλες και ισχυρές ιταλικές αριστοκρατικές 

ς. Η κατίσχυσή τους σε µία ιταλική πόλη σηµαίνει και την ένταξη της 
πόλης αυτής στην µία ή στην άλλη παράταξη, όπως για παράδειγµα: 

, ενώ η Πάρµα στους Γιβελίνους. Η ένταση ανάµεσα στις 
δύο παρατάξεις µεταφέρεται στον ανταγωνισµό αριστοκρατικών οίκων και ο 
πολιτικός αγώνας παίρνει άλλα χαρακτηριστικά. 

                                                             ΄   

Γουέλφοι και Γιβελίνοι, 

Οι Γιβελίνοι (υπέρ της κοσµικής εξουσίας).  
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Το έµβληµα της γερµανικής 
βασιλικής δυναστείας των Χοχενστάουφεν 
Hohenstaufen, που ονοµαζόταν και Staufer ή 

Staufen κι ήταν γνωστοί στην Ιταλία ως Svevi 
από τη Σουαβία που κατείχαν), 1138-1254, και 
ηγεµόνες του Βασιλείου της Σικελίας 1194-
1268.  
Οι Γουέλφοι (υπέρ της πρωτοκαθεδρίας του 
Πάπα). ∆ΕΞΙΑ: Το έµβληµα του βαυαρικού 
Οίκου των Γουέλφων (Welf ή και Guelf), 11ος 
αι. - αρχές 20ού. Σύγχρονος κλάδος τους: ο 
Οίκος του Ανόβερου.  

Η ∆ΙΑΜΑΧΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΥΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΙΒΕΛΙΝΟΥΣ 

∆ιήρκεσε από το 1150 µέχρι το 1310 περίπου. ∆ιακρίνουµε σαφώς δύο φάσεις. Η 
διαρκεί µέχρι το 1240 και χαρακτηρίζεται από την ένταση ανάµεσα στην 

ηγεµόνων) και την εκκλησιαστική εξουσία 
άπα). Υπέρ της προτεραιότητας της κοσµικής εξουσίας των 

κατά την περίοδο που µας ενδιαφέρει 
Σουαβίας –λόγος 

Υπέρ της δεύτερης τάσης (πρωτοκαθεδρία του πάπα) 
υ µας ενδιαφέρει, µε το 

της Σουαβίας, ο 
αυτοκράτορας της Αγίας Ρωµαϊκής 

σταυροφορίας, όλες 
ταλικές πόλεις έχουν ταχθεί µε το µέρος των Γουέλφων, µε εξαίρεση την 

Βενετία που παραµένει ουδέτερη, λόγος για τον οποίο την απεχθάνεται ο πάπας.  
µετά το 1240, µε την κατίσχυση της παπικής δύναµης, το 

πρωτοκαθεδρία παύει να έχει περιεχόµενο και η 
διαφορά ανάµεσα στις δύο παρατάξεις µεταφέρεται σε άλλο πεδίο. Στους Γιβελίνους 
ανήκουν τώρα όσοι τάσσονται υπέρ της αυτοκρατορικής δύναµης και επιθυµούν 

οι υποστηρίζουν την 
φέουδων. Στην Ιταλία ούτε αυτός ο 

έχει πλέον σηµασία. Έτσι µε τους Γουέλφους ή τους Γιβελίνοιυς 
τάσσονται, χωρίς ιδεολογική αναφορά, µεγάλες και ισχυρές ιταλικές αριστοκρατικές 

ιταλική πόλη σηµαίνει και την ένταξη της 
όπως για παράδειγµα: η Μπολόνια 

ενώ η Πάρµα στους Γιβελίνους. Η ένταση ανάµεσα στις 
ωνισµό αριστοκρατικών οίκων και ο 

 

Γουέλφοι και Γιβελίνοι, Ottavio Baussano 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Ακολουθεί η βασική βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε για τις τρεις διαλέξεις, προκειµένου να 
εµβαθύνουν περισσότερο στα διάφορα θέµατα όσοι ακροατές θα ήθελαν. Έχουν επιλεγεί κυρίως πηγές 
και µελετήµατα που έχουν µεταφραστεί στα ελληνικά.   
 
ΠΗΓΗ Τίτλος: Η  ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 
Συγγραφέας : Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουίνος 
Εκδόσεις : Χατζηνικολή (3η επανέκδοση), Αθήνα 2002 
Η βασική και επίσηµη δυτική πηγή για την ∆΄ Σταυροφορία. Ο Βιλλεαρδουίνος είναι ηγετικό 
στέλεχος της εκστρατείας και η διήγησή του είναι πολύτιµη µια και γνωρίζει τα πράγµατα 
από πρώτο χέρι. Φυσικά δεν είναι αµερόληπτος, ωραιοποιεί τα σκοτεινά σηµεία και 
επιρρίπτει την ευθύνη για το όνειδος της εκτροπής της σταυροφορίας στους Βενετούς απαλ-
λάσσοντας τους ηγέτες των σταυροφόρων. Οι αδυναµίες αυτές φυσικά δεν µειώνουν την 
σηµασία του βιβλίου. Εξάλλου είναι ενδιαφέρων ο τρόπος γραφής του µεσαιωνικού κειµένου. 
Μία καλή γνώση της γαλλικής δίνει την δυνατότητα να το διαβάσουµε και στα µεσαιωνικά 
γαλλικά, µία σαγηνευτική εµπειρία. 
 
ΠΗΓΗ Τίτλος : Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 
Συγγραφέας : Ροµπέρ ντε Κλαρύ 
Εκδόσεις : Χατζηνικολή, Αθήνα 1990 
Η δεύτερη δυτική πηγή για την ∆΄ Σταυροφορία, γραµµένη από τον Ροµπέρ ντε Κλαρύ που 
πήρε µέρος στην εκστρατεία και περιγράφει τα γεγονότα ως αυτόπτης µάρτυρας. Η διαφορά 
µε την « Κατάκτηση» του Βιλλεαρδουίνου είναι ότι ο Κλαρύ προσεγγίζει τα πράγµατα από 
την πλευρά του απλού στρατιώτη, µια και δεν είχε καµία σχέση µε τους κύκλους της ηγεσίας. 
Αυτό κάνει το κείµενό του ακόµη πιο ενδιαφέρον. Μπορούµε να έχουµε την µαρτυρία του 
µέσου σταυροφόρου, απαλλαγµένη από τις σκοπιµότητες της διήγησης κάποιου που είχε 
άµεση ανάµιξη στην λήψη των αποφάσεων. Είναι σηµαντικό να βλέπουµε τις διαφορές 
απόψεων ανάµεσα στους δύο αυτόπτες µάρτυρες, παρά το ότι και οι δύο δεν µπορούν να 
αποφύγουν την «αφέλεια» µε την οποία γράφουν το κείµενό τους. 
 
ΠΗΓΗ Τίτλος : Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΕΡΡΙΚΟΥ ΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 
Συγγραφέας : Ερρίκος της Βαλανσιέν 
Εκδόσεις : Χατζηνικολή, Αθήνα 1987 
Το βιβλίο, γραµµένο από αυτόπτη µάρτυρα της εποχής του Ερρίκου, διαδόχου του 
Βαλδουίνου της Φλάνδρας στο θρόνο της Λατινικής Αυτοκρατορίας, είναι η µόνη δυτική 
πηγή για τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του. Εκτός από την γοητεία του µεσαιωνικού 
κειµένου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι υποσηµειώσεις καθώς παρέχουν εξαιρετικές 
πληροφορίες για τις ορολογίες και τους θεσµούς της εποχής. Σηµειώνω ότι στο τέλος του 
βιβλίου περιλαµβάνεται κατάλογος µε τα µεσαιωνικά ονόµατα των προσώπων της 
σταυροφορίας και  της εποχής, µε την αυθεντική τους προφορά. 
 
ΠΗΓΗ Για το έργο του Νικήτα Χωνιάτη παραπέµπω στο διαδίκτυο: Νικήτας Χωνιάτης, 
Χρονική ∆ιήγησις, όπου βρίσκεται ολόκληρο το αυθεντικό κείµενο µε τίτλο ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΩΝΙΑΤΟΥ ΚΥΡ ΝΙΚΗΤΑ ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΚΑΙ ΛΗΓΟΥΣΑ ΜΕΧΡΙΣ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ιδίως το δεύτερο µέρος για την εποχή των Αγγέλων. 
 
Τίτλος:  Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 1204 
Υπότιτλος: Ιστορία της τέταρτης σταυροφορίας. 
Συγγραφέας: Σερ Έντουιν Πήρς (Sir Edwin Pears) 
Εκδόσεις : Στοχαστής, Αθήνα 2004 
Πρόκειται για την πλήρη ανάπτυξη της ιστορίας της σταυροφορίας από τον Πήρς, γραµµένη 
στην Κωνσταντινούπολη, όπου έζησε από το 1873 ως το 1909 και έγινε πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού  ∆ικηγορικού Συλλόγου της Κωνσταντινούπολης. Εξαιρετικά πιστή στην 
ιστορική αλήθεια, µε µοναδικό µειονέκτηµα το ότι τον καιρό που γράφτηκε δεν είχαν ακόµη 
µελετηθεί πολλές πλευρές του θέµατος. 



Τίτλος :  Η ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ∆ΥΣΗ 
Υπότιτλος: 5ος-15ος αιώνας 
Συγγραφέας : Ζαχαρίας Τσιρπανλής 
Εκδόσεις : ΒΑΝΙΑΣ , Θεσσαλονίκη 2004 
Ένα πάρα πολύ καλό εµπεριστατωµένο βιβλίο του σηµαντικού αυτού καθηγητή της 
Μεσαιωνικής Ιστορίας. Απλό, συνοπτικό, αλλά πλήρες και πολύ καλά γραµµένο κείµενο µε 
επαρκείς αναφορές στο θέµα της ∆΄ Σταυροφορίας. Νοµίζω η καλύτερη πηγή πληροφόρησης 
για τον µη ειδικό που θέλει να έχει ολοκληρωµένη πληροφόρηση για το θέµα. 
 
Τίτλος:  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  (3 τόµοι) 
Συγγραφέας : Georg Ostrogorsky 
Εκδόσεις : Ιστορικές εκδόσεις Στέφανος Βασιλόπουλος, Αθήνα 1993 
Την ∆΄ Σταυροφορία πραγµατεύεται ο τρίτος τόµος αυτού του κλασικού έργου. 
 
Τίτλος : ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 324-1453 
Συγγραφέας :  A. A. Vasiliev 
Εκδόσεις : Μπεργαδή , Αθήνα 1954 
Τα θέµατα που σχετίζονται µε την ∆΄ Σταυροφορία στις σελίδες 546-634. Ειδικότερα για την 
πολιτική και τα σχέδια του Φίλιππου της Σουαβίας σελ. 551-554. Οι διάφορες θεωρίες για 
την εκτροπή της σταυροφορίας (µία ολοκληρωµένη παρουσίαση) στις σελ. 561-564. 
 
Τίτλος: Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ   δεύτερος τόµος 
Υπότιτλος :  Η Βυζαντινή αυτοκρατορία (641-1304) 
Συλλογικό έργο υπό την διεύθυνση του Jean Claude Chenet 
Εκδόσεις : ΠΟΛΙΣ , Αθήνα 2011 
 
Τίτλος : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ  (3 τόµοι) 
Συλλογικό έργο µε την εποπτεία της Αγγελικής Λαΐου  
Εκδόσεις : Μ.Ι.Ε.Τ , Αθήνα 2006 
Ειδικότερα για την χρονική περίοδο που µας ενδιαφέρει εδώ, ανά θεµατική ενότητα στον 
τρίτο κυρίως τόµο ( από τον 7o έως τον 15o αιώνα). Επειδή το έργο είναι συγκροτηµένο ανά 
θεµατικές ενότητες, θέµατα που έµµεσα ή άµεσα αγγίζουν την ∆΄ Σταυροφορία θα βρούµε 
και στους άλλους δύο τόµους. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η ανάπτυξη του ζητήµατος των 
εµπορικών προνοµίων των ιταλικών πόλεων.  
 
Τίτλος :  Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ Α΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ  1143-1180                                                   
Συγγραφέας : Paul Magdalino 
Εκδόσεις :  Μ.Ι.Ε.Τ,  Αθήνα 2008 
Πολύ καλή ανάπτυξη της περιόδου των Κοµνηνών προ και κατά την διάρκεια της βασιλείας 
του Μανουήλ Κοµνηνού. Σηµειώνω ότι ο γνωστός βυζαντινολόγος Μαγκνταλίνο διαφο-
ροποιείται µε την άποψη περί παρακµής και αποσύνθεσης της αυτοκρατορίας στον βαθµό 
που θα παρουσιαστεί από εµένα στην πρώτη διάλεξη.  
 
Τίτλος : Η ∆΄ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΗΣ 
Συγγραφέας: Μενέλαος Παγουλάτος 
Εκδόσεις : Γεωργιάδη-Βιβλιοθήκη των Ελλήνων, Αθήνα 2006 
Το βιβλίο παρέχει την ευκαιρία της συντεταγµένης ανάπτυξης των γεγονότων και της 
συγκέντρωσης των ονοµάτων µέσα από το χάος των πληροφοριών. Η χωριστή  πραγµάτευση 
της ιστορίας κάθε κράτους που προκύπτει από την διάσπαση της βυζαντινής αυτοκρατορίας 
είναι το µεγάλο του πλεονέκτηµα.  Τα προτερήµατά του όµως σταµατούν εδώ καθώς δεν 
αντέχει στην περαιτέρω κριτική, µεροληπτώντας µε άκοµψο τρόπο υπέρ των ελληνικών 
θέσεων.  
 
Τίτλος  : BYZANTIO   Υπότιτλος: Παρακµή και πτώση 
Συγγραφέας : John Joulious Norwich    Εκδόσεις : INTERED, Αθήνα 1999 
Ιστοριογραφία, παρά ιστορική µελέτη, θα χαρακτηρίζαµε το έργο του γνωστού ιστορικού, ο 
οποίος δεν αποφεύγει τις απλουστεύσεις και τα λάθη. 



Τίτλος : VOCABULAIRE HISTORIQUE DU MOYEN ÂGE 
Υπότιτλος : Occident, Byzance, Islam 
Εκδόσεις : La boutique de l’histoire  (4η επαυξηµένη έκδοση), Paris 2007 
Και 
Τίτλος: DICTIONNAIRE DU MOYEN ÂGE 
Εκδόσεις : Presses Universitaires de France (PUF), Paris 2012 
Και τα δύο παραπάνω έργα, συνδυασµένα µεταξύ τους, παρέχουν έναν απέραντο θησαυρό 
για κάθε µεσαιωνική έννοια και λέξη. 
 
Για την τοπογραφία της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης χρησιµοποιήθηκαν τα: 
 
Τίτλος : CONSTANTINOPLE BYZANTINE 
Υπότιτλος : Développement urbain et répertoire topographique 
Συγγραφέας :  Raymond Janin  
Εκδόσεις:  Institut français d’études byzantines, Paris 1964 
Έργο αξεπέραστο και πολύτιµο, συνοδευόµενο µε λεπτοµερείς χάρτες. 
 
Τίτλος : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
Υπότιτλος: Ιστορία και αρχαιολογία 
Συγγραφέας : Peter Schreiner 
Εκδόσεις : M.I.E.T , Αθήνα 2014 
Εξαιρετικό βιβλίο µε πολλές λεπτοµερείς πληροφορίες γύρω από τα τοπογραφικά της Κων-
σταντινούπολης και πολύ καλό κείµενο.  
 
 

Γιάννης Μαυρίκος 
  

 
 

 

Ψηφιδωτό πανό του 1213 που απεικονίζει τους Σταυροφόρους στην Κ/Πολη.  
Είναι εντοιχισµένο στον Άγιο  Ιωάννη τον Βαπτιστή, στη Ραβέννα. 
 

Πολιτιστική  Εταιρεία  Πανόραµα  και  Αρχείο  (ΑΠΑΝ)   apan.gr                            ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ  2015 


