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Επαναχρησιµοποίηση Ελληνικών Αρχαιοτήτων στη Βενετία 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το φαινόµενο της επαναχρησιµοποίησης χαρακτήρισε επί αιώνες την σχέση της Βενετίας µε τον 
αρχαίο ελληνορωµαϊκό κόσµο. Γεννηµένη από το νερό και περιζωσµένη από την θάλασσα, η 
Βενετία δεν υψώθηκε πάνω σε προηγούµενο οικισµό, όπως άλλες ιταλικές πόλεις του Μεσαίωνα. 
Τούτη η έλλειψη γερών θεµελίων σε στέρεη γη, λές και την έκανε να είναι πάντα “πεινασµένη για 
πέτρα”. Από τον Μεσαίωνα οι Βενετοί φρόντισαν να στερώσουν, και συνάµα να καλλωπίσουν την 
πόλη τους, µεταφέροντας λίθινες ή µαρµάρινες στήλες, ενεπίγραφες ή µή, από ρωµαϊκά ερείπια της 
ιταλικής ενδοχώρας, κοντινών ή παράκτιων κέντρων, και από πόλεις της Αδριατικής, που 
βρίσκονταν κατά µήκος των εµπορικών οδών προς την Ανατολή. Αργότερα στράφηκαν στις 
κτήσεις τους στην ανατολική Μεσόγειο, αναζητώντας πολύτιµα µάρµαρα για την βασιλική του 
Αγίου Μάρκου, αλλά και για το Δουκικό παλάτι, καθώς και για άλλα δηµόσια και ιδιωτικά κτήρια. 
Οι γεωγραφικές περιοχές εισαγωγής ήταν η Κωνσταντινούπολη, τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, 
αλλά και η ηπειρωτική Ελλάδα. Στόχος τους ήταν η αναζήτηση µαρµάρων ελληνικής και 
ανατολικής προέλευσης, όπως το λευκό των Προκοννήσιων (των νησιών του Μαρµαρά, κοντά 
στην Κωνσταντινούπολη), η το χρωµατιστό της Καρύστου. Η τάση αυτή κορυφώνεται την περίοδο 
της Αναγέννησης, τον 15ο και 16ο αιώνα, όταν τα κτήρια της Γαληνοτάτης, ειδικά οι προσόψεις 
εκκλησιών, δηµοσίων κτιρίων, και αρχοντικών µεγάρων, καλλωπίζονται µε µαρµάρινους στύλους 
και ανάγλυφα.  
Τα λείψανα αυτά του αρχαίου κόσµου συναντάµε ακόµα σήµερα στη Βενετία. Άλλοτε κρυµµένα 
στα θεµέλια κτηρίων, και άλλοτε εµφανή, επιδεικνύουν τον αστικό πλούτο της πόλης, και το 
λαµπρό παρελθόν της.	Στην παρούσα διάλεξη θα σχολιάσουµε αρκετά από αυτά τα “δανεία” του 
αρχαίου κόσµου, - τους µαρµάρινους στύλους, τα κιονόκρανα, τα περίοπτα αγάλµατα, τα 
αφηγηµατικά ή διακοσµητικά ανάγλυφα, τις αναθηµατικές στήλες, και τα άλλα σπαράγµατα - µε τα 
οποία η Βενετία κόσµησε δηµόσια και ιδιωτικά κτήρια, εξωραΐζοντας την αστική εικόνα της, και 
εκµοντερνίζοντας την αισθητική της, σύµφωνα µε το Αναγεννησιακό ιδεώδες για τον καλλωπισµό 
πόλεων. Με τα ωραιότερα από αυτά εµπλουτίστηκε αργότερα το Αρχαιολογικό Μουσείο της. Η 
χρήση λοιπόν του µαρµάρου από τις ανατολικές κτήσεις της Βενετίας είναι ένας ακόµα παράγοντας 
που επισφραγίζει τον πολυχρόνιο πολιτιστικό δεσµό Ελλάδας-Βενετίας, ακόµα σήµερα ορατό και 
αξιόλογο, µάλιστα αντικείµενο µελέτης αρχαιολόγων και ιστορικών τέχνης.  
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Η Βενετία των Ελλήνων. Ένα ταξίδι για να ανακαλύψετε την κληρονοµιά της Κρήτης που 

κρύβεται στις πέτρες της Βενετίας και στον πολιτισµό των κατοίκων της 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η Κρήτη ήταν µια από τις σηµαντικότερες αποικίες της Βενετίας, γι’ αυτό και συχνά µιλάµε για 
την επιρροή που άσκησε η Γαληνοτάτη στο νησί. Σε αυτή την διάλεξη, θα αντιστρέψουµε την 
οπτική γωνία, και θα µιλήσουµε για την επιρροή που άσκησε ο ελληνικός πολιτισµός και η 
ελληνική γλώσσα στη Βενετία. Θα ανακαλύψουµε τις κρητικές εικόνες που τιµούνται ακόµα στην 
εκκλησία της Madonna della Salute (που ανεγέρθηκε ως αναθηµατική προσφορά για την απαλλαγή 
της πόλης από την πανώλη του 1630), τις παραστάσεις της Candia σκαλισµένες στην πέτρινη 
πρόσοψη της εκκλησίας της Santa Maria del Giglio, ή το βενετικό φρούριο Spinalonga, που 
απεικονίζεται στο ταφικό µνηµείο του ναυάρχου Tommaso Alvise Mocenigo, πρωταγωνιστή της 
αντίστασης κατά της Οθωµανικής πολιορκίας του Ηρακλείου που κράτησε είκοσι-δύο χρόνια.  
Τρεις αιώνες αργότερα, τη Σπιναλόγκα επισκέφθηκε ο Ιταλός ιστορικός και γνώστης της 
συντήρησης ιστορικών κτηρίων, ο Giuseppe Gerola (Arsiero 1877- Trento 1938) το µνηµειώδες 
έργο του οποίου, - της καταγραφής των Βενετικών και των Βυζαντινών αρχαιοτήτων της Κρήτης 
στις αρχές του 20ου αιώνα - του επεφύλαξε σηµαντική θέση στην ιστορία και στον πολιτισµό της 
Μεγαλονήσου. Ωστόσο, δεν θα σας αφηγηθώ µόνο µια ιστορία που αποτελείται από κτίσµατα και 
πέτρες, αλλά και από λέξεις, ιστορίες, παραδόσεις και θρύλους. Ένας θησαυρός υλικός και άυλος 
που πάντοτε ένωνε την Κρήτη µε τη Βενετία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


