
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΣΕΡΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (1025 – 1453 ) 

 

3. Η ΕΝΕΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 

 

 

Α. Εμπορικά προνόμια στους Βενετούς  

 

•  Αλέξιος Α΄Κομνηνός (1081- 1118 ) : αδυνατεί να αντιμετωπίσει τους Νορμανδούς που 

λεηλατούν τα παράλια της Ηπείρου και απειλούν την Κων/πολη   

→ ζητά τη  βοήθεια των …………………………………. και τους αποκρούει 

→σε αντάλλαγμα το 1082 παραχωρεί χρυσόβουλο ( επίσημη συμφωνία σφραγισμένη με τη 

χρυσή βούλα του αυτοκράτορα) στους Ενετούς    

Παραχωρήσεις του χρυσόβουλου :  

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

•  Αποτελέσματα των παραχωρήσεων – προνομίων προς τους Ενετούς :  

α. το Βυζάντιο παραιτείται εθελουσίως από τα………………………………., …………………………………… 

και ……………………………………………. δικαιώματά του που παραχωρούνται στους Βενετούς  

β. ΟΙ Βενετοί  εισχωρούν στην οικονομία του Βυζαντίου  και ιδρύουν  ………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

γ. Το Βυζάντιο χάνει το ρόλο του ………………………………………………………………………………………… 

δ. Χάνει επίσης την κυρίαρχη θέση του στο ……………………………………………………………………….. 

•  Αργότερα : επιχειρείται η άρση των αρνητικών συνεπειών του χρυσόβουλου από 

διαδόχους του Αλέξιου και κυρίως από το Μανουήλ : 

→……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

→……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

→……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Β. Το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών – 1054 

 

•  Αυτοκράτορας : Κωνσταντίνος Θ΄( δυναστεία Μακεδόνων )  

Πατριάρχης : Μιχαήλ Κηρουλάριος  

→ Ρήξη και οριστική διακοπή στις σχέσεις της Εκκλησίας της Ρώμης και του Πατριαρχείου 

Κων/πολης ( μαζί του και τα Πατριαρχεία Αντιοχείας, Ιεροσολύμων, Αλεξανδρείας ) , που 

ονομάστηκε ……………………………………… και υπάρχει μέχρι σήμερα . 

Βασικότερος λόγος : ο ανταγωνισμός Πατριαρχείου Κων/πολης και Εκκλησίας της Ρώμης 

για την αρχηγία στο χριστιανικό κόσμο 

Αφορμές   

α. Οι λειτουργικές και δογματικές διαφορές ανάμεσα στις δύο Εκκλησίες 

β.  Η αλαζονεία των διαπραγματευτών , όταν χρειάστηκε να συζητήσουν για να επιλύσουν 

τις διαφορές αυτές  

Συνέπειες : 

→ Διαχωρισμός Εκκλησιών : από τη μια η …………………………………………………………………………… 

και από την άλλη η …………………………………………………………………………………………………………….. 

→ Προκαλείται …………………………………………… και ………………………… μεταξύ ………………………… 

και  ……………………………………  . 

→ Στο μέλλον τραγικά θα είναι τα αποτελέσματα για την τύχη του ……………………………………., 

που θα βρεθεί χωρίς συνδρομή από τα χριστιανικά κράτη της Δύσης μπροστά στη λαίλαπα 

των Οθωμανών Τούρκων 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ : Ανακαλέστε στη μνήμη σας και καταγράψετε  γεγονότα που προηγήθηκαν και 

προετοίμασαν το έδαφος για το Σχίσμα   


