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Γ.Η.7. τέζεης Βσδαληίοσ – Γύζες.  Αγώλες γηα ηε δηαηήρεζε ηφλ ηηαιηθώλ 

θηήζεφλ 

 

Όροη – θιεηδηά 

Καηάθηεζε ηες ηθειίας – Μεηοηθεζίες ζηελ Καιαβρία – Θέκαηα Λογγοβαρδίας, Καιαβρίας, 

Λοσθαλίας – Όζφλ Α΄, ασηοθράηφρ Ρφκαίφλ – Καηεπάλφ/Καηεπαλάηο Ηηαιίας – Θεοθαλώ 

– Όζφλ Β΄ - Δλίζτσζε βσδαληηλής επηρροής ζηε Γερκαλία – Βοήζεηα Βελεηώλ – Δκθάληζε 

Νορκαλδώλ 

 

α. Ο Διιεληζκός ηες Ηηαιίας 

 Σηελ Νόηηα Ηηαιία θαη ηθειία ππήξραλ εγθαηεζηεκέλνη Έιιελεο από ηελ αξραηόηεηα (Μεγάιε 

Διιάς). 

 Τνλ 7ν θαη 8ν αη. εγθαηαζηάζεθαλ θαη άιιοη πιεζσζκοί από ηελ Διιάδα, ιόγσ ησλ 

ζιαβηθώλ επηδξνκώλ. 

 Οη Άξαβεο νινθιήξσζαλ ηελ θαηάθηεζε ηεο Σηθειίαο ζηηο αξρέο ηνπ 10νπ αη.          Πνιινί 

Σηθειηώηεο έθσγαλ από ηε Σηθειία θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Νόηηα Ηηαιία (Καιαβρία), πνπ 

παξέκελε βπδαληηλή. 

 Η βπδαληηλή Νόηηα Θηαιία πεξηιάκβαλε ηα ζέκαηα: Λογγοβαρδίας, Καιαβρίας, Λοσθαλίας. 

 Σηα βόξεηα απηώλ ησλ ζεκάησλ ππήξραλ θξαηίδηα πνπ πξνζπαζνύζαλ λα θξαηήζνπλ ηελ 

απηνλνκία ηνπο έλαληη ηνπ Βπδαληίνπ θαη ηνπ Γεξκαληθνύ θξάηνπο. 

 

β. Ζ ηηαιηθή ποιηηηθή ηφλ Μαθεδόλφλ – τέζεης κε ηο Γερκαληθό θράηος 

 Γσλαζηεία ηφλ Μαθεδόλφλ (867-1056) 

 Η πνιηηηθή ησλ Μαθεδόλσλ ζηε Γύζε είρε σο ζθνπό: 

 Τε δηαηήρεζε θαη επέθηαζε ησλ θηήζεσλ ηνπ Βπδαληίνπ ζηελ Θηαιία 

 Τελ απόθξνπζε ησλ αραβηθώλ επηζέζεσλ. 

 Τελ απόθξνπζε ηεο γερκαληθής απεηιήο. (Οη Γεξκαλνί ήζειαλ λα πάξνπλ ηηο βπδαληηλέο 

θηήζεηο ηεο Θηαιίαο.) 

 Ο Κφλζηαληίλος Ε΄ (913-959), γηα λα αληηκεησπίζεη ηνπο Άξαβεο: 

 Πξνζπάζεζε λα εμαζθαιίζεη ζσκκάτοσς ζηε Γύζε. 

 Αληάιιαμε πρεζβείες κε ρώξεο ηεο Γύζεο. 

 Τειηθά, ληθήζεθε ζηξαηησηηθά από ηνπο Άξαβεο (κέζα 10νπ αη.). 

 Ο Νηθεθόρος Φφθάς (963-969) αθνινύζεζε ακσληηθή ηαθηηθή έλαληη ησλ Αξάβσλ ηεο 

Σηθειίαο θαη ησλ Γεξκαλώλ, ζπκκαρώληαο κε ηνπηθνύο εγεκόλεο θαη πιεζπζκό. 

 Έληολε απεηιή γηα ηηο βπδαληηλέο θηήζεηο ηεο Θηαιίαο: 

 Όηαλ ν γεξκαλόο εγεκόλαο Όζσλ Α΄: 

 Αλαθεξύρηεθε βαζηιεύς Ηηαιίας (951). 

 Σηέθζεθε ασηοθράηφρ Ρφκαίφλ από ηνλ πάπα (962). 

 Ο Όζφλ Α΄ πξνζπάζεζε λα προζαρηήζεη ζηε ρώξα ηνπ ηηο βσδαληηλές θηήζεης ζηελ Θηαιία, 

κέζσ γάκοσ κε βπδαληηλή πξηγθίπηζζα. Ο Νηθεθόξνο Φσθάο απέξξηςε ηηο πξνηάζεηο ηνπ. 

 Ο Θσάλλεο Τδηκηζθήο (969-976) έλσζε ηα ηξία ζέκαηα ηεο Θηαιίαο θαη ίδξπζε ην θαηεπαλάηο 

ηες Ηηαιίας (πεξί ην 975). Ο θαηεπάλφ (= δηνηθεηήο) είρε ηελ έδξα ηνπ ζην Μπάξη. 

 Τν 972 ε Θεοθαλώ, αληςηά ηνπ Τδηκηζθή, παληξεύηεθε ηνλ Όζφλα Β΄, δηάδνρν ηνπ γεξκαληθνύ 

ζξόλνπ. 
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 Ο Όζφλ Β΄, δείρλνληαο αιαδνλεία απέλαληη ζηνπο Βπδαληηλνύο, δηέζτηζε ηε Νόηηα Θηαιία 

(βπδαληηλό έδαθνο). Ηηηήζεθε από ηνπο Άξαβεο ζηελ λαπκαρία θνληά ζηνλ Κξόησλα (982). 

 Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Όζσλα Β΄, νη ζρέζεηο Βπδαληηλώλ θαη Γεξκαλώλ αποθαηαζηάζεθαλ. 

 Η Θεοθαλώ, πνπ βαζίιεςε σο επίηξνπνο ηνπ αλήιηθνπ γηνπ ηεο Όζσλα Γ΄ (983-992), 

ζπλέβαιε ζηε κεηάδοζε ηοσ βσδαληηλού ποιηηηζκού ζηοσς Γερκαλούς. 

 Ο Βαζίιεηος Β΄ (976-1025) αληηκεηώπηζε ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο κε ηε βοήζεηα ηφλ Βελεηώλ 

(Βελεηία) θαη Πηζαηώλ (Πίδα). Σηνπο Βελεηνύο παξαρώξεζε ηα πρώηα εκπορηθά προλόκηα. 

 Σηα κέζα ηνπ 11νπ αη. εκθαλίζηεθε ην πξόβιεκα ησλ Νορκαλδώλ πνπ απεηινύζαλ ηηο 

βπδαληηλέο θηήζεηο ζηελ Θηαιία. 

 

Δρφηήζεης 

Βηβιίν, ζει. 47, εξσηήζεηο 2, 3, 4. 

 

 

 

ύληοκε περίιευε 

 

 Τν Βπδάληην ζηε δηάξθεηα ηεο δπλαζηείαο ησλ Μαθεδόλσλ (867-1056) πεξηιακβάλεη ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπ έλα ηκήκα ηεο Νόηηαο Θηαιίαο, πνπ είλαη ρσξηζκέλν ζε ηξία ζέκαηα 

(Λνγγνβαξδίαο, Καιαβξίαο θαη Λνπθαλίαο) θαζώο θαη ηε Σηθειία (βι. ράξηε, ζει. 42). 

 Οη πεξηνρέο απηέο απεηινύληαη από ηνπο Άξαβεο θαη από ηνπο Γεξκαλνύο. 

 Οη Άξαβεο θαηαθηνύλ ηε Σηθειία (αξρέο 10νπ αη.).  

 Οη απηνθξάηνξεο, Νηθεθόξνο Φσθάο, Θσάλλεο Τδηκηζθήο θαη Βαζίιεηνο Β΄ πξνζπάζεζαλ κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο, πόηε κε ζπκκαρίεο, (Κσλζηαληίλνο Ζ΄, Νηθεθόξνο Φσθάο), πόηε κε 

κεηξηνπαζή πνιηηηθή (Θσάλλεο Τδηκηζθήο) θαη πόηε κε ηε βνήζεηα άιισλ (Βελεηώλ θαη 

Πηζαηώλ) (Βαζίιεηνο Β΄), λα δηαηεξήζνπλ ηηο βπδαληηλέο πεξηνρέο ζηελ Κάησ Θηαιία. 

 Οη ζρέζεηο ησλ Βπδαληηλώλ κε ηνπο Γεξκαλνύο, αθνύ πέξαζαλ θάζεηο ζπγθξνύζεσλ θαη 

αληηπαξαζέζεσλ κε αληηθείκελν ηηο βπδαληηλέο πεξηνρέο ηεο Θηαιίαο, απνθαηαζηάζεθαλ κε 

ηνλ γάκν ηνπ εγέηε ησλ Γεξκαλώλ, Όζσλα Β΄, κε ηελ αληςηά ηνπ βπδαληηλνύ απηνθξάηνξα, 

Θσάλλε Τδηκηζθή, Θενθαλώ. 

 Με ηε Θενθαλώ ζηνλ γεξκαληθό ζξόλν, σο επίηξνπν ηνπ αλήιηθνπ γηνπ ηεο, ε επηξξνή ηνπ 

βπδαληηλνύ πνιηηηζκνύ ζηνπο Γεξκαλνύο γίλεηαη έληνλε. 

 

 

 


