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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΑΚΜΖ ΣΟΤ ΒΤΕΑΝΣΗΟΤ (717-1025) 

 

 ηα ρξόληα ηεο δπλαζηείαο ησλ Ηζαύξσλ (ή πξηαθήο Γπλαζηείαο) (717-802) ζην Βπδάληην 

παξνπζηάζηεθαλ δύν πξνβιήκαηα: 

 Αληηπαξάζεζε κε επίθεληξν ηε ιαηξεία ησλ εηθόλσλ (εηθνλνκαρία, 726-842). 

 Πόιεκνη κε ηνπο Βνπιγάξνπο θαη ηνπο Άξαβεο. 

 ηα ρξόληα ηνπ Μηραήι Γ΄ (842-867): 

 Τεξκαηίζηεθε ε δηακάρε γηα ηηο εηθόλεο. 

 Άξρηζε λα ηζρπξνπνηείηαη ην θξάηνο. 

 Η νηθνλνκία άξρηζε λα αλαπηύζζεηαη. 

 Εθρξηζηηαλίζηεθαλ νη Μνξαβνί (Σιάβνη) (863) θαη νη Βνύιγαξνη (864). 

 Τε ζηξαηησηηθή δύλακε ηνπ Βπδαληίνπ απηή ηελ επνρή εθθξάδνπλ ηα αθξηηηθά ηξαγνύδηα. 

 ηα ρξόληα ηεο Μαθεδνληθήο Γπλαζηείαο (867-1056) ην Βπδάληην θζάλεη ζην απόγεην ηεο 

δύλακήο ηνπ. Έρεη ζηξαηησηηθέο επηηπρίεο θαη επεθηείλεη ηα ζύλνξά ηνπ, ράξε: 

 Σηε ζηαζεξόηεηα ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο. 

 Σηελ νηθνλνκηθή ππεξνρή ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. 

 Σηελ θπξηαξρία ηεο αξηζηνθξαηίαο ησλ πόιεσλ. 

 Σηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηξαηνύ. 

Αθόκε 

 Σηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία: 

 Αλαπηύζζεηαη ην εκπόξην θαη ε βηνηερλία. 

 Απμάλεηαη ν πιεζπζκόο θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή. 

 Πξνζηαηεύνληαη νη αγξόηεο από ηνπο κεγάινπο γαηνθηήκνλεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η. ΠΑΓΗΩΖ ΣΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ 

 

1. Ζ δηακόξθσζε ηεο κεζαησληθήο ειιεληθήο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο 

Όξνη – θιεηδηά 

ηαζεξνπνίεζε ζπλόξσλ – ζηξαηησηηθή αληεπίζεζε – ελίζρπζε ειιεληθόηεηαο – 

θεληξηθέο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο – επέθηαζε ζεκάησλ – ζηξαηηώηεο-αγξόηεο – 

αύμεζε πιεζπζκνύ – θαθώζεηο – αλάπηπμε εκπνξίνπ θαη βηνηερλίαο 
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Α. Παγίσζε θαη επέθηαζε ησλ αιιαγώλ 

 Αιιαγέο πνπ απνκάθξπλαλ ην Βπδάληην από ηε ξσκατθή θπζηνγλσκία ηνπ, ηνλ 7ν αη.: 

 Η ειιεληθή έγηλε ε επίζεκε γιώζζα ηνπ θξάηνπο. 

 Οη ξσκατθνί ηίηινη αληηθαηαζηάζεθαλ από ειιεληθνύο. 

 Σηα ρξόληα ηεο δπλαζηείαο ησλ Ιζαύξσλ (= Σπξηαθήο) (717-802) θαη ηνπ Ακνξίνπ (802-867): 

 Οη παξαπάλσ αιιαγέο απνθξπζηαιιώζεθαλ (ζηαζεξνπνηήζεθαλ) θαη δηακνξθώζεθε ην 

κεζαησληθό ειιεληθό Βπδαληηλό θξάηνο. Άιιεο εμειίμεηο ζηελ πεξίνδν απηή: 

Εμσηεξηθή πνιηηηθή: 

 Τα ζύλνξα κεηαμύ Βπδαληίνπ θαη Χαιηθάηνπ (= θξάηνπο ησλ Αξάβσλ) ζηαζεξνπνηήζεθαλ 

ζηηο παξπθέο (όξηα) ηεο Μ. Αζίαο θαη ζηε γξακκή Κηιηθία – Κύπξνο – Κξήηε. 

 Σηα κέζα ηνπ 9νπ αη. άξρηζε ε βπδαληηλή αληεπίζεζε ζηε Μ. Αζία. 

 Σηα Βαιθάληα: 

 Τν Βπδάληην αληηκεηώπηζε κε επηηπρία ηε βνπιγαξηθή απεηιή. 

 Τν Βπδάληην άξρηζε λα αθνκνηώλεη ηνπο Σιάβνπο. 

Εζσηεξηθή πνιηηηθή: 

 Εληζρύζεθε ν ειιεληθόο ραξαθηήξαο ηεο απηνθξαηνξίαο. 

 Πεξηνξίζηεθε ε ρξήζε ηεο ιαηηληθήο γιώζζαο. 

 Οξγαλώζεθαλ θαιύηεξα νη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. 

 Ο ζεζκόο ησλ ζεκάησλ επεθηάζεθε ζε όιε ηε Μ. Αζία θαη ζηα Βαιθάληα. 

 Ο ζηξαηεγόο (= δηνηθεηήο ζέκαηνο) ζπρλά γηλόηαλ επηθίλδπλνο γηα ηελ θεληξηθή εμνπζία. 

 Σηελ ύπαηζξν θπξηάξρεζε ε κηθξή θαη κεζαία αγξνηηθή ηδηνθηεζία. 

 

β. Αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο 

 Πξώηεο ελδείμεηο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο ζηα ρξόληα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ε΄ (741-775). 

 Ο πιεζπζκόο ηνπ Βπδαληίνπ απμάλεηαη ζεκαληηθά. 

 Απμάλνληαη ηα θξαηηθά έζνδα. 

 Αλαπηύζζεηαη ην εκπόξην θαη ε βηνηερλία. 

 Ο ραξαθηήξαο ηεο νηθνλνκίαο, σζηόζν, παξακέλεη θπξίσο αγξνηηθόο. 

 Η θαηάζηαζε θαη νη αλάγθεο ηεο βπδαληηλήο νηθνλνκίαο ζηηο αξρέο ηνπ 9νπ αη. θαίλνληαη ζηηο 

θαθώζεηο (= νηθνλνκηθά κέηξα) ηνπ Νηθεθόξνπ Α΄ (802-811), πνπ είραλ σο ζηόρν ηελ 

αλάθακςε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ ηνπ θξάηνπο. 

 

Δξσηήζεηο 

Βηβιίν, ζει. 33. 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηεο αιιαγέο ηνπ 7νπ αη. ζπλέβαιαλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ βπδαληηλνύ θξάηνπο σο 

ειιεληθνύ; 

2. Πνηεο είλαη νη εμειίμεηο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ζηελ πεξίνδν 717-867; 

3. Πνηεο είλαη νη εμειίμεηο ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ζηελ πεξίνδν 717-867; 

4. Πνηα ζηνηρεία απνδεηθλύνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ζηα ρξόληα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ε΄ 

(741-775); 

5. Πνύ απέβιεπαλ (= ηη ζηόρν είραλ) νη θαθώζεηο (= νηθνλνκηθά κέηξα) πνπ πήξε ν Νηθεθόξνο 

Α΄; 

 


