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Γ.Ι.5. Η Βπδαληηλή Επνπνηία. Επηθνί αγώλεο θαη επέθηαζε ηεο Απηνθξαηνξίαο 

 

 

 

Όξνη – θιεηδηά 

ηξαηηωηηθή αληεπίζεζε – πκεώλ – βαζηιεύο Βνπιγάξωλ θαη Ρωκαίωλ – ηζάξνο ακνπήι 

– ίδξπζε λένπ Βνπιγαξηθνύ θξάηνπο – κάρε πεξρεηνύ – κάρε Κιεηδίνπ – άλζεζε ηεο 

νηθνλνκίαο – δηεζλέο θύξνο ηνπ θξάηνπο 

 

 

 

α. Αγώλεο κε ηνπο Άξαβεο 

 ηα ρξόληα ηνπ απηνθξάηνξα Ρσκαλνύ Α΄ Λαθαπελνύ (ή Λεθαπελνύ) (920-944) άξρηζε ε 

κεγάιε ζηξαηηωηηθή αληεπίζεζε θαηά ησλ Αξάβσλ. 

 Η πξώηε επηηπρία ηνπ Βπδαληίνπ: ε θαηάιεςε ηεο Έδεζζαο ηεο πξίαο από ηνλ ζηξαηεγό 

Ισάλλε Κνπξθνύα. 

 Σξεηο ζηξαηεγνί απηνθξάηνξεο (Νηθεθόξνο Φσθάο [963-969], Ισάλλεο Σδηκηζθήο [969-976], 

Βαζίιεηνο Β΄ [976-1025]) πήξαλ πίζω από ηνπο Άξαβεο: 

 Σελ Κξήηε (961) 

 Σελ Κύπξν (965) 

 Σηο πόιεηο ηεο Κηιηθίαο 

 Σκήκαηα ηεο πξίαο θαη ηεο Παιαηζηίλεο 

 

 

 

β. Αγώλεο κε ηνπο Βνπιγάξνπο 

 Οη ζρέζεηο ησλ Βπδαληηλώλ κε ηνπο Βνπιγάξνπο έγηλαλ ερζξηθέο, όηαλ ζηνλ βνπιγαξηθό ζξόλν 

αλέβεθε ν πκεώλ. 

 Ο πκεώλ: 

 Πνιηόξθεζε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε (896 θαη 913). 

 Πήξε ηνλ ηίηιν ηνπ απηνθξάηνξα (βαζηιεύο Βνπιγάξωλ θαη Ρωκαίωλ). 

 Δπέθηεηλε ηα όξηα ηνπ βνπιγαξηθνύ θξάηνπο. 

 Ο δηάδνρνο ηνπ πκεώλ, Πέηξνο, ζπλήςε ζπλζήθε εηξήλεο κε ην Βπδάληην θαη λπκθεύζεθε 

ηελ αληςηά ηνπ Ρσκαλνύ Λαθαπελνύ, Μαξία. 

 Η πεξίνδνο εηξήλεο κεηαμύ Βπδαληηλώλ θαη Βνπιγάξσλ δηαθόπεθε όηαλ ν ηζάξνο (= βαζηιηάο) 

ησλ Βνπιγάξσλ ακνπήι ίδξπζε λέν Βνπιγαξηθό Κξάηνο θαη πξνζπάζεζε λα θαηαιάβεη όιε 

ηε Βαιθαληθή ρεξζόλεζν. 

 Ο απηνθξάηνξαο Βαζίιεηνο Β΄, κε ηηο λίθεο θαηά ησλ Βνπιγάξσλ ζηνλ πεξρεηό (997) θαη ζην 

Κιεηδί (1014) ηεξκάηηζε νξηζηηθά ηηο θηινδνμίεο ησλ Βνπιγάξσλ. 

 Η Βνπιγαξία ππνηάρζεθε πιήξσο ζην Βπδάληην, έγηλε επαξρία ηνπ θαη νξγαλώζεθε ζε δύν 

ζέκαηα. 

 Σα ζύλνξα ηνπ Βπδαληίνπ έθηαζαλ θαη πάιη ζηνλ Γνύλαβε. 
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γ. Οηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηωλ πνιέκωλ 

 Οη θαηαθηήζεηο ηνπ βπδαληηλνύ ζηξαηνύ θαη ε επέθηαζε ησλ ζπλόξσλ βνήζεζαλ ηελ άλζεζε 

(αλάπηπμε) ηεο νηθνλνκίαο. 

 Έζνδα πξνζηέζεθαλ ζην θξάηνο ράξε: 

 ηα λέα εδάθε 

 ην παξαγσγηθό δπλακηθό (λένη θαιιηεξγεηέο) πνπ πξνζηέζεθε ζην Βπδάληην. 

 Η λέα θαηάζηαζε επέηξεςε ηελ εηξεληθή θαιιηέξγεηα ηεο γεο. 

 Παξαηεξείηαη ινηπόλ: 

 Αύμεζε ηεο παξαγωγήο 

 Αύμεζε ησλ λνκηζκαηηθώλ απνζεκάηωλ ηνπ Βπδαληηλνύ θξάηνπο. 

 Ο πινύηνο 

 Έθεξε επεκεξία θαη ριηδή θαη ελίζρπζε ην δηεζλέο θύξνο ηεο απηνθξαηνξίαο. 

 Γεκηνύξγεζε αηζζήκαηα απηνπεπνίζεζεο θαη πεξεθάληαο ζηνπο Βπδαληηλνύο. 

 

Εξωηήζεηο 

Βηβιίν, ζει. 42. Δξσηήζεηο 1, 2, 3. 

Δπηπιένλ: 

1. Πώο έιεμαλ νη αγώλεο ησλ Βπδαληηλώλ κε ηνπο Άξαβεο ηνλ 10 αηώλα. Πνηνη ζπλέβαιαλ (= 

βνήζεζαλ) ζην απνηέιεζκα απηό; 

2. Πώο ηεξκαηίζηεθε ν αγώλαο ηνπ Βπδαληίνπ θαηά ησλ Βνπιγάξσλ ηνλ 11ν αηώλα; 

3. Πνύ νθείιεηαη ε αύμεζε ησλ εζόδσλ ηνπ θξάηνπο θαηά ηνλ 10ν θαη 11ν αηώλα, κεηά ηηο 

επηηπρίεο ησλ Βπδαληηλώλ θαηά ησλ Αξάβσλ θαη ησλ Βνπιγάξσλ; 

4. Πνηα επίδξαζε είραλ νη επηηπρίεο ησλ Βπδαληηλώλ ζηνπο πνιέκνπο κε ηνπο Άξαβεο θαη ηνπο 

Βνπιγάξνπο ηνλ 10ν θαη 11ν αηώλα ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ζην θξόλεκα ησλ 

Βπδαληηλώλ; 

 


