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Ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών 

1. Παραχώρηση εμπορικών προνομίων στους Βενετούς 

 

Ποιος Αλέξιος Α΄ Κομνηνός 

Λόγος, σκοπός Απόκρουση, με τη βοήθεια των Βενετών, των Νορμανδών που είχαν αποβιβαστεί στα παράλια 
της Ηπείρου  

Αποτέλεσμα Νίκη των Βυζαντινών. 

Ανταμοιβή 
Με το χρυσόβουλο (επίσημη έγγραφη συμφωνία, υπογεγραμμένη από τον αυτοκράτορα και 
σφραγισμένη με τη χρυσή του βούλα) του 1082 έδωσε στους Βενετούς προνόμια. 

 
 
 

Ποια ήταν τα 
προνόμια 

1. Παραχώρησε τίτλους και χρηματικές χορηγίες στους κοσμικούς και εκκλησιαστικούς 
άρχοντες της Βενετίας. 

2. Παραχώρησε στους εμπόρους της Βενετίας σκάλες (δηλ. αποβάθρες) και εμπορικά 
καταστήματα στην προκυμαία της πρωτεύουσας. 

3. Επέτρεψε στους Βενετούς να εμπορεύονται ελεύθερα και χωρίς να πληρώνουν 
δασμούς σε όλα τα σημαντικά βυζαντινά λιμάνια.  

Ποιο ήταν το 
αποτέλεσμα για το 
Βυζάντιο; 

1. Το Βυζάντιο ουσιαστικά παραιτήθηκε από ναυτιλιακά, φορολογικά και οικονομικά 
δικαιώματά του. 

2. Οι Βενετοί επωφελήθηκαν και αναπτύχθηκαν πολύ οικονομικά ώστε να γίνεται λόγος 
για ενετική αποικία στην Ανατολή 

3. Το Βυζάντιο έχασε το ρόλο του μεσάζοντα μεταξύ Αράβων και Δυτ. Ευρώπης και την 
κυρίαρχη θέση του στο εμπόριο της Μεσογείου 

Εξήγηση 3 
(ερ. 3 του βιβλίου) 

• Πρώτα οι Βενετοί παρέδιδαν στους Βυζαντινούς τα εμπορεύματα που προορίζονταν για 
την Ανατολή  

• Οι Βυζαντινοί με τη σειρά τους τα προωθούσαν στον προορισμό τους (διαμετακομιστικό 
εμπόριο και κέρδη από φόρους) 

• Με τη συνθήκη του 1082 (χρυσόβουλο) οι Βενετοί τα διακινούσαν μόνοι τους, χωρίς 
μεσάζοντα (το Βυζάντιο), δεν πλήρωναν δασμούς και με αυτό τον τρόπο είχαν πολύ 
υψηλότερα κέρδη.  

• Οι βυζαντινοί έμποροι είχαν λιγότερα κέρδη και αυτό με τη σειρά του οδηγούσε σε 
λιγότερα φορολογικά έσοδα κι έτσι το Βυζάντιο δεν ήταν σε θέση να συντηρήσει στρατό 
και στόλο.  

 

2. Αντίδραση βυζαντινών αυτοκρατόρων 

Επιχείρησαν να αντιδράσουν δημεύοντας τις περιουσίες Βενετών ή υποκινώντας βιαιότητες του πληθυσμού της 

πρωτεύουσας εναντίον τους ή παραχωρώντας προνόμια και στις άλλες ιταλικές ναυτικές πόλεις (Πίζα και Γένουα). 

Το τελευταίο μέτρο εφαρμόστηκε κυρίως από τον Μανουήλ Κομνηνό, ο οποίος πέτυχε να διχάσει τους αντιπάλους του 

και να παρέμβει στρατιωτικά στην Ιταλία, επαναφέροντας στη ζωή τη φιλόδοξη πολιτική του Ιουστινιανού Α'. 

3. Σχίσμα Εκκλησιών 

 

Ποιος Κων/νος Θ΄ (περίοδος βασιλείας 1042-1055) 

Λόγος η παλιά αντιπαράθεση Ανατολής-Δύσης, που αφορούσε ουσιαστικά το ζήτημα της κυριαρχίας 
επί της χριστιανικής οικουμένης 

Αποτέλεσμα Οριστική διακοπή των σχέσεων ανάμεσα στη Δυτική και Ανατολική Εκκλησία 

Πρόσωπα Πάπας Ουμβέρτος και Πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος 

Λόγος Λειτουργικές και δογματικές διαφορές (άζυμος άρτος στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και η 
προσθήκη από τον πάπα του filioque στο Σύμβολο της Πίστεως. 

 


