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Γ.Ι.3.  Η ελεηηθή νηθνλνκηθή δηείζδπζε θαη ην ζρίζκα ηωλ Δθθιεζηώλ 

 

Όξνη – θιεηδηά 

Χξπζόβνπιιν ηνπ 1082 – πξνλόκηα – ζθάιεο – απνηθηαθή απηνθξαηνξία Βελεηώλ – ρίζκα 

ηωλ δύν Δθθιεζηώλ 

 

α. Δκπνξηθά πξνλόκηα ζηνπο Βελεηνύο 

 Ο Αιέμηνο Α΄ Κνκλελόο (1081-1118), γηα λα αληηκεησπίζεη ηνπο Ννξκαλδνύο ζηα παξάιηα ηεο 

Ζπείξνπ: 

 Εήηεζε ηε βνήζεηα ηωλ Βελεηώλ 

 Οη Ννξκαλδνί ληθήζεθαλ κε ηε βνήζεηα ησλ Βελεηώλ. 

 Γηα αληάιιαγκα ν Αιέμηνο ππέγξαςε ην Χξπζόβνπιιν1 ηνπ 1082, κε ην νπνίν παξαρώξεζε 

ηα παξαθάησ πξνλόκηα ζηνπο Βελεηνύο: 

 Παξαρώξεζε ηίηινπο θαη ρξεκαηηθέο ρνξεγίεο ζηνπο θνζκηθνύο θαη εθθιεζηαζηηθνύο 

άξρνληεο ηεο Βελεηίαο. 

 Παξαρώξεζε ζηνπο Βελεηνύο εκπόξνπο ζθάιεο (= απνβάζξεο) θαη εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα ζηελ πξνθπκαία ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. 

 Απάιιαμε ηνπο Βελεηνύο εκπόξνπο από ηελ πιεξσκή δαζκώλ (= είδνο θόξνπ γηα 

εκπνξεύκαηα) ζε όια ηα ζεκαληηθά βπδαληηλά ιηκάληα. 

 πλέπεηεο ηνπ ρξπζόβνπιινπ ηνπ 1082: 

 Σν Βπδάληην:  

 Παξαηηήζεθε εθνύζηα (= κε ηε ζέιεζή ηνπ) από ηα θνξνινγηθά, λαπηηιηαθά θαη 

νηθνλνκηθά δηθαηώκαηά ηνπ θαη ηα παξαρώξεζε ζηνπο Βελεηνύο. 

 Έραζε ηνλ ξόιν ηνύ κεζάδνληα (= ηνπ ελδηάκεζνπ) κεηαμύ Αξάβσλ θαη Γπη. 

Δπξώπεο. 

 Έραζε ηελ θπξίαξρε ζέζε ηνπ ζην εκπόξην ηεο Μεζνγείνπ. 

 Οη Βελεηνί: 

 Ίδξπζαλ κηα παλίζρπξε απνηθηαθή απηνθξαηνξία ζηελ Αλαηνιή. 

 

 Αξγόηεξα, νη επόκελνη απηνθξάηνξεο πξνζπάζεζαλ λα δηνξζώζνπλ ηελ θαηάζηαζε κε ηνπο 

Βελεηνύο:  

 Τπνθηλώληαο βηαηόηεηεο (= ηαξαρέο θαη ζπγθξνύζεηο) ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πξσηεύνπζαο 

θαηά ηωλ Βελεηώλ εκπόξσλ. 

 Παξαρσξώληαο πξνλόκηα θαη ζηηο άιιεο ηηαιηθέο πόιεηο (Πίδα θαη Γέλνπα), γηα λα 

δηραζηνύλ νη αληίπαινη (Βελεηνί, Πηζάηεο, Γελνπάηεο). 

 Ο Μαλνπήι Κνκλελόο παξελέβε ζηξαηηωηηθά ζηελ Ηηαιία κε ζθνπό λα αλαθηήζεη ηηο 

ρακέλεο θηήζεηο ηνπ Βπδαληίνπ. 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1
 Χρυσόβουλλο = Επίςημη έγγραφη ςυμφωνία, υπογεγραμμένη από τον αυτοκράτορα και ςφραγιςμένη με τη χρυςή του 

βοφλλα. 
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β. Σν ρίζκα ηωλ δύν Δθθιεζηώλ 

 Με ηνλ όξν ρίζκα ησλ δύν Δθθιεζηώλ ελλννύκε: 

 Σελ πιήξε δηαθνπή ηωλ ζρέζεωλ ηνπ παηξηαξρείνπ ηεο Ρώκεο (Ρσκαηνθαζνιηθή 

Δθθιεζία) κε ην παηξηαξρείν ηεο Κωλζηαληηλνύπνιεο (Οξζόδνμε Δθθιεζία). Με ην 

παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνύπνιεο ζπκπαξαηάρζεθαλ ηα παηξηαξρεία Αληηνρείαο, 

Ιεξνζνιύκωλ θαη Αιεμαλδξείαο. 

 Ζ αηηία: 

 Παιηόηεξε αληηπαξάζεζε ησλ δύν Δθθιεζηώλ γηα ηελ θπξηαξρία ζηε ρξηζηηαληθή 

νηθνπκέλε. 

 Πόηε έγηλε; 

 ηα ρξόληα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Θ΄ Μνλνκάρνπ (1054) 

 Πώο έγηλε; 

 Πξεζβεία ηνπ πάπα (Λένληνο Θ΄) επηζθέθηεθε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, γηα λα ζπδεηήζεη 

κε ηνλ παηξηάξρε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο (Μηραήι Κεξνπιάξην) ιεηηνπξγηθέο θαη 

δνγκαηηθέο δηαθνξέο. 

 Οη δηαθνξέο δελ ήηαλ αγεθύξσηεο, αιιά ε αιαδνλεία ησλ δηαπξαγκαηεπηώλ νδήγεζε ηηο 

ζπδεηήζεηο ζε αδηέμνδν θαη ζε ξήμε (= δηάζπαζε). 

 

 ην εμήο (θαη κέρξη ζήκεξα) ηα δύν παηξηαξρεία αληηπξνζσπεύνπλ δύν δηαθνξεηηθέο 

Δθθιεζίεο. 

 

 πλέπεηεο ηνπ ρίζκαηνο: 

 Σν ρίζκα δίραζε ηνπο ρξηζηηαλνύο πνιύ βαζηά. 

 Πξνθάιεζε κεγάιε αληηπαιόηεηα θαη κίζνο κεηαμύ Αλαηνιήο θαη Γύζεο. 

 πλέβαιε (θαηά θάπνην ηξόπν) ζηελ ππνδνύιωζε ησλ Βπδαληηλώλ ζηνπο Οζσκαλνύο θαη 

ζηελ άισζε ηεο Πόιεο (1453), γηαηί, όηαλ ην Βπδάληην ρξεηάζηεθε ηε βνήζεηα ησλ Γπηηθώλ, 

νη Γπηηθνί δελ ηνπο βνήζεζαλ. 

 

Δξωηήζεηο 

 

Βηβιίν, ζει. 58, εξσηήζεηο: 1, 2 

 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηα πξνλόκηα παξαρώξεζε ν Αιέμηνο Α΄ Κνκλελόο ζηνπο Βελεηνύο, κε ην Υξπζόβνπιιν 

ηνπ 1082; 

2. Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο ηνπ Υξπζόβνπιινπ ηνπ 1082 γηα ην Βπδάληην θαη γηα ηνπο Βελεηνύο; 

3. Με πνηνπο ηξόπνπο πξνζπάζεζαλ νη απηνθξάηνξεο κεηά ηνλ Αιέμην Α΄ Κνκλελό λα 

δηνξζώζνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε ην Υξπζόβνπιιν ηνπ 1082; 

4. Ση είλαη ην ρίζκα ησλ δύν Δθθιεζηώλ, πόηε, πώο θαη γηαηί έγηλε; 

5. Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο ηνπ ζρίζκαηνο γηα ηνπο ρξηζηηαλνύο γεληθά θαη γηα ην Βπδάληην 

εηδηθόηεξα; 

 

 


