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Αγώνεσ με τουσ Άραβεσ 

Σον 10ο αιϊνα: 
1.Μεγάλθ αντεπίκεςθ των Βυηαντινϊν κατά των Αράβων επί αυτοκράτορα 
Ρωμανοφ ΑϋΛεκαπθνοφ.Σότε ο ςτρατθγόσ Ιωάννθσ Κουρκοφασ κατζλαβε τθν 
Ζδεςςα τθσ υρίασ. 
2.Ζτςι προετοιμάςτθκε το ζδαφοσ για τισ επικζσ νίκεσ που ακολοφκθςαν 
κατά των Αράβων από τουσ Νικθφόρο Φωκά, Ιωάννθ Σηιμιςκι και Βαςίλειο 
Βϋ. 
3.Και οι τρεισ ιταν ςτρατθγοί-αυτοκράτορεσ.Ανζκτθςαν από τουσ Άραβεσ 
τθν Κριτθ (961), τθν Κφπρο (965), τθν Κιλικία και τμιματα τθσ υρίασ και τθσ 
Παλαιςτίνθσ. 
4.Με τισ εκςτρατείεσ αυτζσ αποςκοποφςαν ςτθν ανάκτθςθ όλων των 
παλαιϊν ρωμαϊκϊν εδαφϊν τθσ Εγγφσ Ανατολισ. 



Η Μηθξά Αζία πξηλ από ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ Ισάλλε 

Κνπξθνύα. Οη βπδαληηλέο πεξηνρέο ζεκεηώλνληαη κε ην 

αλνηρηό ρξώκα. Σα ζύλνξα παξνπζηάδνληαη θαηά 

πξνζέγγηζε, επεηδή ιόγσ ησλ ζπλερώλ ζπγθξνύζεσλ 

ήηαλ ηδηαίηεξα επκεηάβιεηα. Δπίζεο ζηνλ ράξηε θαίλνληαη 
θαη ηα ζεκεξηλά πνιηηηθά ζύλνξα. 



Ο Ρωμανός Α΄ ο Λεκαπηνός ή Λακαπηνός  από ηνλ Οίθν ησλ Λεθαπελώλ ήηαλ Αξκέληνοπνπ έγηλε Βπδαληηλόο λαπηηθόο 
δηνηθεηήο θαη βαζίιεςε σο Βπδαληηλόο απηνθξάηνξαο από ην 920 έσο ηελ εθζξόληζή ηνπ ην 944. 

Σν ίδην δηάζηεκα, ε Απηνθξαηνξία ζπληαξαδόηαλ από ηνπο επαλαζηαηεκέλνπο ιάβνπο πνπ είραλ 

εγθαηαζηαζεί ζηε Πεινπόλλεζν θαη από ηηο επηδξνκέο ησλ Βνπιγάξσλ πνπ πξνέιαπλαλ ζρεδόλ 

αλελόριεηνη ζηε Ήπεηξν, ηε Κόξηλζν αθόκε θαη ζην Βόζπνξν. Σν 921 θαηέιαβαλ ηελ Αδξηαλνύπνιε θαη 

ην 923 ζηξαηνπέδεπζαλ έμσ από ηα ηείρε ζηε Βιαρέξλα. Δθεί πξνζεξρόκελνο ν Σζάξνο πκεώλ κε 

ηζρπξή ζπλνδεία ζπλαληήζεθε κε ηνλ Ρσκαλό Α’ κε απιηθή κόλν ζπλνδεία. Ο πκεώλ δέρηεθε δώξα θαη 

θαη απήιζε εηξεληθά. 

Αξγόηεξα κεηά ην ζάλαην ηνπ πκεώλ (927) θαη ηελ αλάξξεζε ηνπ γηνπ ηνπ Πέηξνπ, ν Ρσκαλόο ηνλ 

λύκθεπζε κε ηελ εγγνλή ηνπ Μαξία, θόξε ηνπ ζπκβαζηιέα Χξηζηόθνξνπ. Έηζη επηθξάηεζε κηα καθξά 

εηξήλε θαη ν Ρσκαλόο απεξίζπαζηα κπόξεζε λα ζηξαθεί θαηά ησλ Αξάβσλ, πνπ νξκώκελνη από 

ηε Μεζνπνηακία θαη πξία, εηζέδπαλ από μεξά θαη ζάιαζζα ζηα βπδαληηλά εδάθε. Σόηε ν 

ζηξαηεγόο Ισάλλεο Κνπξθνύαο κεηά από ζπλερείο εθζηξαηείεο θαηάθεξε λα ηνπο θαζππνηάμεη θαη λα 

ηνπο θαηαζηήζεη θόξνπ ππνηειείο. 

Σελ αζθάιεηα ησλ παξαιίσλ πνπ είρε αλαιάβεη ν λαύαξρνο Ισάλλεο Ραδελόο θέξδηζε ζε λαπκαρία ηνπο 

Άξαβεο θαη απάιιαμε ηνπο παξάιηνπο πιεζπζκνύο από ηηο επηδξνκέο ηνπο. Δθηόο ησλ παξαπάλσ, ν 

Ρσκαλόο θαηάθεξε λα πεξηζηείιεη επηδξνκέο ησλ Σνύξθσλ θαη ηειηθά ην 941 απέθξνπζε ηε κεγάιε από 

ζαιάζζεο επηδξνκή ζην Βόζπνξν ηνπ εγεκόλα ησλ Ρσο Ιγθόξ ηνπ Κηέβνπ. 
Ο Ρσκαλόο Α΄ εμέδσζε λόκνπο αγξνηηθήο πξνζηαζίαο, θαηά ηεο απιεζηίαο ησλ ηζρπξώλ, απάιιαμε ηνπο 

πέλεηεο από ηα ρξέε, παξείρε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο απνθπιαθηζκέλνπο θαη ίδξπζε πνιιά επαγή 

ηδξύκαηα όπσο λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, λανύο, μελώλεο γηα ηνπο άπνξνπο μέλνπο. Έθαλε επίζεο εθηελείο 

επηζθεπέο ζηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. 
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Ο Νικηφόρος Β΄ Φωκάς (912 - 11 Γεθεκβξίνπ 969) ήηαλ Βπδαληηλόο απηνθξάηνξαο από ην 963 έσο ην 969. Σα ιακπξά ζηξαηησηηθά 

θαηνξζώκαηά ηνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλαδσπύξσζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 10νπ αηώλα. 

Ύζηεξα από ελλέα κήλεο δξακαηηθήο πνιηνξθίαο, ην Μάξηην ηνπ 961, θαηέιαβε ην Χάλδαθα θαη επαλέθεξε ηελ Κξήηε ζηνπο θόιπνπο 

ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο γηα ηα επόκελα 250 ρξόληα. Μέξνο από ηα ιάθπξα παξαρώξεζε ζην θίιν ηνπ Αζαλάζην Αζσλίηε, ν 

νπνίνο ηνλ είρε αθνινπζήζεη ζηελ εθζηξαηεία ηεο Κξήηεο, γηα λα ηδξύζεη ηε Μνλή Μεγίζηεο Λαύξαο ζην Άγηνλ Όξνο. 
Μεηά ην ζάλαην ηνπ απηνθξάηνξα Ρσκαλνύ Β', ε ρήξα ηνπ Θενθαλώ θάιεζε ην Νηθεθόξν ζηελ πξσηεύνπζα, έρνληαο πξόζεζε λα 

ηνπ δεηήζεη πξνζηαζία γηα ηα παηδηά ηεο θαη ηελ ίδηα. Με ηελ άθημή ηνπ ζηελ Πόιε, θαη κπξνζηά ζηελ απαζηξάπηνπζα νκνξθηά ηεο 

Θενθαλνύο, θαίλεηαη όηη ηελ εξσηεύηεθε εηιηθξηλά θαη μέραζε ηνπο πξνεγνύκελνπο όξθνπο ηνπ. Όκσο, ηα αηζζήκαηα δελ ήηαλ 

ακνηβαία. Η απηνθξάηεηξα, παξ' όια απηά, κε ραξά δέρηεθε ην γάκν πνπ ηεο πξόηεηλε ν Νηθεθόξνο, δηόηη πξνζηάηεπε ζε κεγάιν 

βαζκό ηα νηθνγελεηαθά θαη πξνζσπηθά ηεο ζπκθέξνληα, κε πξνζηάηε έλαλ αδέθαζην θαη αθνζησκέλν ζηξαηηώηε. Έηζη, ν Νηθεθόξνο 

Φσθάο παληξεύηεθε ηελ Θενθαλώ θαη ηνλ Αύγνπζην ηνπ 963 ζηέθζεθε απηνθξάηνξαο. 

Βαζηθή θαηεύζπλζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ ππήξμε ε ζπλέρηζε ησλ αγώλσλ ελαληίνλ ησλ Αξάβσλ ζηελ Αλαηνιή, ηνπο νπνίνπο είρε 

εγθαηληάζεη κε επηηπρία ζε όια ηα επίπεδα. Απνκάθξπλε ηνπο Άξαβεο από ηελ Κηιηθία, αλαθαηέιαβε ηελ Κύπξν θαη πξνζάξηεζε 

κεγάιν κέξνο ηεο πξίαο. Παξάιιεια, έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηθξνύξεζε ησλ βπδαληηλώλ ζπκθεξόλησλ ζηηο επαξρίεο ηεο 

Νόηηαο Ιηαιίαο θαη ηεο ηθειίαο. Δπηβεβαίσζε έηζη ηε βπδαληηλή θπξηαξρία ζηε Μεζόγεην θαη εθηίλαμε ηα ζύλνξα ηεο απηνθξαηνξίαο 

έσο πέξα από ηνλ πνηακό Δπθξάηε.  

Με αλάινγε επαηζζεζία αληηκεηώπηζε θαη ηα πξνβιήκαηα ζηα βόξεηα ζύλνξα ηεο απηνθξαηνξίαο, επηρεηξώληαο ζύληνκε εθζηξαηεία 

θαηά κήθνο ησλ βπδαληηλν-βνπιγαξηθώλ ζπλόξσλ θαη θαηαιακβάλνληαο ρσξίο δπζθνιίεο όια ηα ζεκαληηθά θξνύξηα. 

Ωζηόζν, ε ζπλερήο πνιεκηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ Βπδαληηλώλ γηα κηα νιόθιεξε εμαεηία (963-969) είρε θνπξάζεη ην βπδαληηλό ζηξαηό 

θαη είρε πξνθαιέζεη ηε δπζθνξία ηνπ ιανύ από ηηο επαρζείο θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο. 

Ο αληςηόο ηνπ Φσθά Ισάλλεο Σζηκηζθήο εθκεηαιιεύηεθε ηε δπζθνξία απηή, ζπλεξγάζηεθε κε ηελ απηνθξάηεηξα Θενθαλώ θαη 

νξγάλσζε ζπλσκνζία γηα ηελ εθζξόληζε ηνπ, ε νπνία θαη ζπληειέζηεθε κε ηε δνινθνλία ηνπ απηνθξάηνξα  ην 969. Γνινθνλήζεθε κε 

απερζή ηξόπν, ηελ ώξα πνπ θνηκόηαλ (ζαλ ζηξαηησηηθόο θνηκόηαλ ζην δάπεδν ηνπ δσκαηίνπ, κηα ζπλήζεηα πνπ παξ' νιίγν λα ηνπ 

έζσδε ηε δσή) από ζπλεξγάηεο ηνπ Ισάλλε. 

https://el.wikipedia.org/wiki/912
https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/963
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%82


Νηθεθόξνο Φσθάο 

Νόκηζκα πνπ απεηθνλίδεη ηνλ Ισάλλε Α΄ ηνλ Τσιμισκή λα 

ζηέθεηαη απηνθξάηνξαο από ηε Θενηόθν. 



Ο Ισάλλεο Σζηκηζθήο επηζηξέθεη ζξηακβεπηήο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε κε ηνλ αηρκαισηηζκέλν 

Βόξη θαη εηθόλεο από ηελ Πξεζιάβα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%84_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%84_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%82


 Ιωάννης Α΄ Κοσρκούας ν ιεγόκελνο Τσιμισκής ήηαλ Ρσκαίνο Απηνθξάηνξαο από ην 969 έσο ην 976. Ήηαλ αληςηόο ηνπ Νηθεθόξνπ Β΄ Φσθά, 

ν νπνίνο ηνλ όξηζε δνκέζηηθν ησλ ρνιώλ ηεο Αλαηνιήο. Οη δηαθσλίεο ηνπ κε ηνλ Φσθά νδήγεζαλ ζε ζπλνκσζία κε άιινπο ζηξαηησηηθνύο, 

πνπ δνινθόλεζαλ ηνλ Νηθεθόξν Β΄ θαη ν Ισάλλεο Α΄ έγηλε Απηνθξάηνξαο. Καηά ηε βαζηιεία ηνπ ζπλέρηζε ηηο εθζηξαηείεο ζηελ αλαηνιή ζηα 

βήκαηα ηνπ Φσθά θαη πέζαλε από αζζέλεηα ή δειεηεξίαζε ιίγν κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην 976. Σν παξσλύκηό 

ηνπ τσιμισκής ζεκαίλεη ζηα αξκεληθά σμιττουρύδης. 

Ήηαλ πάλησο ηθαλόηαηνο εγέηεο κε πνιύπιεπξεο δπλαηόηεηεο. Ήηαλ θηιόπησρνο, επγελήο θαη δίθαηνο θαη έιαβε θηινιατθά κέηξα. 

ηε ζπλσκνζία ηνπ ελαληίνλ ηνπ Νηθεθόξνπ Β΄ ζπκκεηείρε -ή ίζσο θαη πξσηνζηαηνύζε- ε Θενθαλώ, ε νπνία ππήξμε ζύδπγνο αξρηθά 

ηνπ Ρσκαλνύ Β΄ θαη ζηε ζπλέρεηα ζύδπγνο ηνπ Νηθεθόξνπ Β΄ Φσθά. Η Θενθαλώ, θξίλνληαο όηη ν Φσθάο κε ηα απζηεξά κέηξα ηνπ 

πξνθαινύζε ιατθή δπζαξέζθεηα, ζπλσκόηεζε κε ηνλ εξαζηή ηεο Σζηκηζθή λα ηνλ ζθνηώζνπλ θαη λα αλαιάβεη απηόο ηε δηαθπβέξλεζε σο λένο 

ζύδπγόο ηεο.. Όκσο ε ζπλσκνζία ήηαλ παζηθαλήο θαη όιν ην βάξνο έπεζε ζηε Θενθαλώ, κε απνηέιεζκα ν Παηξηάξρεο λα δειώζεη ζηνλ 

Σζηκηζθή, όηη δελ ζα ηνλ έρξηδε Απηνθξάηνξα, αλ δελ απνκάθξπλε ηε Θενθαλώ από ην παιάηη 

Πξνθεηκέλνπ ν Σζηκηζθήο λα απνθύγεη ην πξνθαλέο ζθάλδαιν, ηελ απνθήξπμε θαη ηελ έθιεηζε ζε κνλαζηήξη.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ, είρε ζηε δηάζεζή ηνπ ηθαλνύο ζηξαηεγνύο θαη θπξίσο ηνπο Βάξδα θιεξό θαη Πέηξν Φσθά (αληςηό ηνπ 

Νηθεθόξνπ Β΄). Με ηε βνήζεηά ηνπο, εμνπδεηέξσζε ηελ απεηιή ησλ Ρσο ππό ηνλ βηαηνζιάβν. Αληηκεηώπηζε επίζεο κε επηηπρία ην 

πξαμηθόπεκα ηνπ αδειθνύ ηνπ Πέηξνπ, ηνύ Βάξδα Φσθά ηνπ λεόηεξνπ, ελώ ηαπηόρξνλα ήηαλ κεγαιόςπρα επγεληθόο κε ηνπο ζπλσκόηεο. 

Νπκθεύηεθε κία από ηηο αδειθέο ηνπ Ρσκαλνύ Β΄, ηε Θενδώξα, γπλαίθα ζενζεβή θαη ήπηα, ην 971 Πάληξεςε ηελ θόξε ηεο εμαδέιθεο 

ηνπ Θενθαλώ ησλ θιεξώλ κε ηνλ από ηε Γύζε πξίγθηπα θαη δηάδνρν Όζσλα Β΄, γην ηνπ Όζσλα Α΄ ηεο Γεξκαλίαο, γηα δηπισκαηηθνύο ιόγνπο. 

Γηεμήγαγε ζεκαληηθέο κάρεο ζηε Βνπιγαξία, αιιά θαη ζηελ Αλαηνιή, θαηαθηώληαο αραλείο εθηάζεηο ζε Βνξξά θαη Αλαηνιή γηα ινγαξηαζκό ηεο 

Απηνθξαηνξίαο. Ο ζάλαηόο ηνπ επήιζε από θάπνηνπ είδνπο δειεηεξίαζε. 

 

Απνινγηζηηθά ην έξγν ηνπ είλαη ιακπξό θαη είλαη ζίγνπξα έλαο από ηνπο ζπληειεζηέο ηεο πνξείαο πξνο ηελ θνξύθσζε ηεο δύλακεοηεο 

Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, πνπ έκειιε λα γίλεη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ επόκελνπ Απηνθξάηνξα Βαζηιείνπ Β΄ ηνπ Βοσλγαροκτόνοσ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/969
https://el.wikipedia.org/wiki/976
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%C2%B4_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%8E_(10%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%92%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%B1_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%B1_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AC%CF%82_%CE%BF_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%8E%CF%81%CE%B1_(%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%96%CE%84)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84


Αγώνεσ με τουσ Βουλγάρουσ 

Α.Όταν θγεμόνασ των Βουλγάρων ιταν ο υμεϊν: 

1.Είχε ελλθνικι παιδεία (ἡμιέλλην) αλλά ιταν τρομερά φιλόδοξοσ. 

2.Ζςτρεψε τουσ Βουλγάρουσ, που τότε διατθροφςαν φιλικζσ ςχάςεισ με το 
Βυηάντιο, εναντίον τθσ Κωνςταντινοφπολθσ με ςκοπό να ιδρφςει μια 
βουλγαροβυηαντινι αυτοκρατορία ςτθ κζςθ τθσ Βυηαντινισ και 
αυτοτιτλοφορικθκε Βασιλεύς Βουλγάρων και Ρωμαίων. Ο κάνατόσ του 
όμωσ εμπόδιςε τθν πραγματοποίθςθ των ςχεδίων του. 

Β.Όταν θγεμόνασ των Βουλγάρων ιταν ο Πζτροσ: 

1.Ήταν ο διάδοχοσ του υμεϊν. 

2.υνιψε ςυνκικθ ειρινθσ με το Βυηάντιο 

3.Νυμφεφτθκε τθ Μαρία, τθν ανεψιά του Ρωμανοφ Λεκαπθνοφ. 





Γηα λα απνδείμεη ηνλ εαπηό ηνπ σο αμηόινγν δηάδνρν ζηνλ παηέξα ηνπ ηόζν 

ζηε παηξίδα όζν θαη ζηα κάηηα ησλ μέλσλ θπβεξλήζεσλ, ν Πέηαξ μεθίλεζε 

ηε βαζηιεία ηνπ κε ζηξαηησηηθή επίζεζε ζηε Βπδαληηλή Θξάθε ην 927, ε 

νπνία ήηαλ ε ηειεπηαία εθζηξαηεία ηνπ Βπδαληηλνβνπιγαξηθνύ πνιέκνπ ηνπ 

913-927.  

Παξ΄όια απηά, αθνινύζεζε ηηο γξήγνξεο επηηπρίεο ηνπ, 

δηαπξαγκαηεπόκελνο θξπθά κηα εηξελεπηηθή ζπλζήθε, ελώ ε βπδαληηλή 

θπβέξλεζε είρε ηελ επθαηξία λα αληηδξάζεη. Ο βπδαληηλόο απηνθξάηνξαο 

Ρσκαλόο Α΄ Λαθαπελόο δέρηεθε κε αλππνκνλεζία ηελ πξόηαζε γηα εηξήλε 

θαη θαλόληζε έλα δηπισκαηηθό γάκν κεηαμύ ηεο εγγνλήο ηνπ Μαξίαο θαη ηνπ 

βνπιγάξνπ κνλάξρε.  

Σνλ Οθηώβξην ηνπ 927 ν Πέηξνο έθηαζε θνληά ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε γηα 

λα ζπλαληήζεη ηνλ Ρσκαλό θαη ππέγξαςε ηελ εηξελεπηηθή ζπλζήθε, θαη 

παληξεύηεθε ηε Μαξία. Γηα λα ζεκάλεη ηε λέα επνρή ζηηο βνπιγαξν-

βπδαληηλέο ζρέζεηο, ε πξηγθίπηζζα κεηνλνκάζηεθε ζε Δηξήλε.  

Η ζπλζήθε ηνπ 927 αληηπξνζσπεύεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνλ θαξπό ησλ 

ζηξαηησηηθώλ επηηπρηώλ θαη ησλ δηπισκαηηθώλ πξσηνβνπιηώλ ηνπ πκεώλ, 

πνπ ζπλερίζηεθαλ από ηελ θπβέξλεζε ηνπ γηνπ ηνπ. Η εηξήλε απνθηήζεθε 

κε ηα ζύλνξα πνπ απνθαηαζηάζεθαλ ζηα όξηα πνπ νξίζηεθαλ ζηηο 

ζπλζήθεο ηνπ 897 θαη ηνπ 904.  

Οη Βπδαληηλνί αλαγλώξηζαλ ηνλ απηνθξαηνξηθό ηίηιν ηνπ Βνπιγάξνπ 

κνλάξρε (βαζηιεύο, ηζάξνο) θαη ην θαζεζηώο απηνθεθαιίαο ηνπ 

βνπιγαξηθνύ παηξηαξρείνπ, ελώ ε πιεξσκή ελόο εηήζηνπ θόξνπ ζηε 
Βνπιγαξία από ηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία αλαλεώζεθε 

Seal (state seal) of bulgarian tsar Petar I. 





Γ.Όταν θγεμόνασ των Βουλγάρων ιταν ο αμουιλ: 

1.Ίδρυςε νζο βουλγαρικό κράτοσ με επίκεντρο τθν περιοχι τθσ 
Αχρίδασ. 

2.Ο αυτοκράτορασ Βαςίλειοσ Βϋ ζκανε μακροφσ και δφςκολουσ αγϊνεσ 
αλλά κατζφερε να ςυντρίψει τουσ Βουλγάρουσ ςτισ μάχεσ του 
περχειοφ (997) και του Κλειδίου (1014). 

3.Η Βουλγαρία υποτάχκθκε πλιρωσ (1018) και οργανϊκθκε ςε δφο 
κζματα. 

4.Σα ςφνορα του Βυηαντίου ζφταςαν και πάλι ςτον Δοφναβθ. 



Η ήηηα ησλ Βνπιγάξσλ ζην πεξρεηό. 

Νίθε ησλ Βπδαληηλώλ επί ησλ Βνπιγάξσλ. 



Σν 1014 ν ακνπήι απνθάζηζε λα αλαθόςεη ην Βαζίιεην πξηλ πξνιάβεη λα εηζβάιεη ζην Βνπιγαξηθό έδαθνο. Καζώο νη Βπδαληηλνί 

ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ηηο εηζβνιέο ηνπο ζηε Βνπιγαξία ηελ θνηιάδα ηνπ Πνηακνύ ηξσκληηζηώηε, ν ακνπήι αλήγεηξε έλα παρύ μύιηλν 
ηείρνο ζηα θαξάγγηα γύξσ από ην ρσξηό Κιεηδί γηα λα εκπνδίζεη ηνλ ερζξό. 

Παξά ηελ απεγλσζκέλε αληίζηαζε νη Βπδαληηλνί ζπλέηξηςαλ ην Βνπιγαξηθό ζηξαηό θαη αηρκαιώηηζαλ 14.000 ζηξαηηώηεο, ζύκθσλα κε 

κεξηθέο πεγέο 15.000. Ο Βαζίιεηνο Β΄ έζηεηιε ακέζσο δπλάκεηο ππό ηνλ επλννύκελό ηνπ δηνηθεηή Θενθύιαθην Βνηαλεηάηε λα 

θαηαδηώμεη ηνπο επηδήζαληεο Βνπιγάξνπο, αιιά νη Βπδαληηλνί ληθήζεθαλ ζε ελέδξα από ην Γθαβξίι Ραληνκίξ, πνπ ζθόησζε 

πξνζσπηθά ην Βνηαλεηάηε. Μεηά ηε Μάρε ηνπ Κιεηδίνπ κε δηαηαγή ηνπ Βαζίιεηνπ Β΄ νη αηρκάισηνη Βνύιγαξνη ζηξαηηώηεο ηπθιώζεθαλ. 

Έλαο από θάζε 100 άλδξεο αθέζεθε κνλόθζαικνο, ώζηε λα νδεγήζεη ηνπο ππόινηπνπο ζηελ παηξίδα ηνπο. Οη ηπθισκέλνη ζηξαηηώηεο 

ζηάιζεθαλ πίζσ ζην ακνπήι, πνπ θέξεηαη λα ππέζηε θαξδηαθή πξνζβνιή βιέπνληάο ηνπο. Πέζαλε κεηά από δύν κέξεο, ζηηο 14 

Οθησβξίνπ 1014. απηή ε ζεξησδία έδσζε ζην Βπδαληηλό απηνθξάηνξα ην πξνζσλύκην Βνπιγαξνθηόλνο. Μεξηθνί ηζηνξηθνί 

ππνζηεξίδνπλ όηη ήηαλ ν ζάλαηνο ηνπ επλννύκελνύ ηνπ δηνηθεηή, πνπ εμόξγηζε ην Βαζίιεην Β΄ ώζηε λα ηπθιώζεη ηνπο αηρκάισηνπο 
ζηξαηηώηεο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85


Θέκαηα ζηε Βπδαληηλή 

Απηνθξαηνξία επί ηνπ 

Βαζηιείνπ Β΄. 



Οικονομικέσ ςυνέπειεσ των πολέμων 
Οι κατακτιςεισ του βυηαντινοφ ςτρατοφ και θ επζκταςθ των ςυνόρων 
ευνόθςαν τθν άνκθςθ τθσ οικονομίασ: 
1.Προςτζκθκαν νζα εδάφθ 
2.Αυξικθκε το παραγωγικό δυναμικό 
3.Νζα ζςοδα προςτζκθκαν ςτο κράτοσ 
4.Η διακοπι των αραβικϊν επιδρομϊν επζτρεψε τθν απρόςκοπτθ 
καλλιζργεια τθσ γθσ 
5.Πολλαπλαςιάςτθκε θ παραγωγι και τα νομιςματικά αποκζματα του 
κράτουσ 
6.Ο πλοφτοσ ζφερε ςτθ βυηαντινι κοινωνία ευμάρεια και χλιδι 
7.Ενίςχυςε το διεκνζσ κφροσ τθσ αυτοκρατορίασ 
8.Η ανκθρι οικονομία γζννθςε αιςκιματα περθφάνειασ και 
αυτοπεποίκθςθσ ςτουσ υπθκόουσ του κράτουσ. 
 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• 1.Πότε ξεκίνθςε θ μεγάλθ βυηαντινι αντεπίκεςθ κατά των Αράβων 
και με ποιον απϊτερο ςτόχο; Ποιοι ςτρατθγοί και αυτοκράτορεσ 
πρωτοςτάτθςαν και ποια εδάφθ κατζκτθςαν; 

• 2.α.Πϊσ εξελίχκθκαν οι ελλθνοβουλγαρικζσ ςχζςεισ όταν θγεμόνασ 
των Βουλγάρων ιταν ο υμεϊν Αϋ; β.Ποια πορεία ακολουκικθκε από 
τον διάδοχό του Πζτρο; γ.Ποιεσ κινιςεισ ζκανε ο δυναμικόσ θγεμόνασ 
αμουιλ και πϊσ αντιμετωπίςτθκε από τον αυτοκράτορα Βαςίλειο 
Βϋ;Ποια τφχθ είχε τελικά το βουλγαρικό κράτοσ; 

• 3.Ποιεσ ςυνζπειεσ είχαν για τθ βυηαντινι οικονομία οι κατακτιςεισ 
το βυηαντινοφ ςτρατοφ και θ επζκταςθ των ςυνόρων κατά τον 10ο αι 
και τισ αρχζσ του 11ου αι; 


