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Λίγα λόγια… 

Η Βενετία (ιταλ. Venezia) 
χτισμένη πάνω σε μια 
ομάδα 118  

 
Η Βενετία είναι 
φημισμένη: 
 
• για την ομορφιά της 
τοποθεσίας της 
 

•την αρχιτεκτονική της  
 

•τα έργα τέχνης της.  
 



Η ίδρυση 
 είναι πρωτεύουσα της Περιφέρειας του Βένετο. 

 
Προέλευση ονόματος από :αρχαίο λαό των Βένετων 

 
 ήταν πολύ σημαντικο κέντρο του εμπορίου και της 

τεχνης. 

 



αρχικός πληθυσμός από πρόσφυγες από 
Ρωμαϊκές πόλεις  

• οι Πάντοβα, Ακυληία, Τρεβίζο, Αλτίνο και 
Κονκόρντια (σημερινό Πόρτογκουάρο) & από 
λόγω εισβολών Γερμανών και Ούννων  

• Η παραδοσιακή ίδρυση ταυτοποιείται με 
αφιέρωση της πρώτης εκκλησίας  στο νησάκι 
του Ριάλτο 
 



Η τελευταία και μονιμότερη μετανάστευση 
στο βορρά της Ιταλικής 
Χερσονήσου:Λομβαρδών το 568 

 
• Το Ρωμαϊκό/Βυζαντινό έδαφος οργανώθηκε 

ως Εξαρχάτο της Ραβέννας 
• επιτηρούμενο από ένα αντιβασιλέα (τον 

Έξαρχο),  
• η Ραβέννα και η Βενετία συνδέονταν μόνο δια 

θαλάσσης,  
 



Αυτονομία χάρις την απομονωμένη θέση της 
 Δημιουργήθηκαν νέα λιμάνια Μαλαμόκο και  
στο Τορτσέλο στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας. 
 Οι tribuni maiores, η αρχαιότερη κεντρική 

υπάρχουσα κυβερνητική 
 



• Το 775/776 δημιουργήθηκε η επισκοπική 
έδρα του  

• (811–827) η έδρα των δουκών μετακινήθηκε 
από το Μαλαμόκο στο Ριάλτο, τη σημερινή 
θέση της Βενετίας.  



1. χτίστηκαν εδώ το 
•  μοναστήρι του Αγίου Ζαχαρία  
• πρώτο Παλάτι των Δόγηδων  
• η βασιλική του Αγίου Μάρκου 
• τείχη (civitatis murus)  



• Οι φτερωτοί λέοντες, που μπορείτε να δείτε 
σε όλη τη Βενετία και σε πολλά άλλα μέρη, 
των κτήσεών της στην Ελλάδα 
περιλαμβανομένων, είναι σύμβολο του 
Αγίου Μάρκου. 
 



Οι δόγηδες 



• ελληνοποιημένη ιδιωματική ιταλική λέξη  
• σημαίνει ηγέτης «στρατηγός». 
• εκλεγμένος αρχηγός  
• η Βενετία κυβερνιόταν από εκλεγμένους, 

ισόβιους, μη κληρονομικούς άρχοντες, τους 
Δόγηδες. 

• αποτελούσαν την προσωποποίηση της 
Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αδρία και του 
αριστοκρατικού της πολιτεύματος.  



Ακολουθεί κατάλογος των 
διατελεσάντων Δόγηδων 
κατά χρονολογική σειρά 
  

Πάολο Λούτσιο Αναφέστο 
Γκάλλα (δόγης) 
Ενρίκο Ντάντολο 
Ιοβιανός ο Ύπατος 
Όρσο (δόγης) 
Ιωάννης Φαμπριακός 
Κάρλο Κονταρίνι 
Φραντσέσκο Μοροζίνι 
Ντομένικο Λεόνε 
Μαρτσέλλο Τεγκαλλιάνο 
Τεοντάτο (δόγης) 
Φελίτσε Κορνιόλα 
 





 



 Τι είναι χρυσόβουλα; 
 •  διατάγματα των Αυτοκρατόρων του 

Βυζαντίου  
• σε περγαμηνή  
• εξαρτημένη χρυσή σφραγίδα.  
αφορούσαν  
•  δωρεές προς μοναστήρια, ναούς 



Ο τρόπος σύναψης των 
χρυσόβουλων 

 • υπέγραφε ο Αυτοκράτορας με κιννάβαρη, 
ειδικό ερυθρό μελάνι, 

• Η γραφή τυποποιημένη ιδιαίτερα 
καλλιγραφική με περίλαμπρη διακόσμηση  
 



Αλέξιος ο Α' τους έδωσε με  χρυσόβουλο 
σημαντικά προνόμια 

i.  παραχώρησε τίτλους καθώς και χρηματικές 
χορηγίες στους άρχοντες της Βενετίας, 

ii.  παραχώρησε στους εμπόρους της Βενετίας 
σκάλες (αποβάθρες)  

• εμπορικά καταστήματα στην προκυμαία της 
Κωνσταντινούπολης  

i. επέτρεψε στους Βενετούς να εμπορεύονται 
ελεύθερα χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουν 
δασμούς σε όλα τα λιμάνια της αυτοκρατορίας. 

 



I. οι Βενετοί πέτυχαν την οικονομική τους 
διείσδυση στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία  

• πήραν τον έλεγχο του εμπορίου στην 
Ανατολική Μεσόγειο.  
 





μουσική 
• Gian Piero Reverberi conducts Rondò 

Veneziano - In Concerto- Scaramucce 
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