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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΚΡΗΖ ΣΟΤ ΒΤΕΑΝΣΗΟΤ (1025-1453) 

 

 Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Βαζηιείνπ Β΄ (1025) άξρηζε κηα πεξίνδνο θξίζεο ηνπ Βπδαληίνπ. 

 Η δπλαζηεία ησλ Κνκλελώλ (1081-1185) αληηκεηώπηζε ηελ θξίζε θαη άξρηζε ηελ 

αλαζπγθξόηεζε ηνπ θξάηνπο. 

 Οη απηνθξάηνξεο ηεο δπλαζηείαο ησλ Αγγέισλ (1185-1204) δελ κπόξεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ 

ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο θαη ην θξάηνο θαηαιύζεθε από ηνπο ζηαπξνθόξνπο (1204). 

 Μεηά ηελ άιωζε ηεο Κωλζηαληηλνύπνιεο από ηνπο ζηαπξνθόξνπο (1204), 

δεκηνπξγήζεθαλ ειιεληθά θαη ιαηηληθά θξάηε ζηε ζέζε ηνπ βπδαληηλνύ θξάηνπο. 

 Έλα από απηά ηα θξάηε, ε απηνθξαηνξία ηεο Νίθαηαο, θαηέθεξε λα απνθαηαζηήζεη ηε 

Βπδαληηλή απηνθξαηνξία. 

 Σηνλ 14ν αηώλα πξνρσξεί ε εμαζζέλεζε ηνπ ζηξαηνύ θαη ηεο νηθνλνκίαο. Απηό βνεζάεη ηελ 

επέθηαζε ησλ έξβωλ θαη αξγόηεξα ησλ Οζωκαλώλ.  

 Τν θξάηνο απηό δηαιύζεθε ηειηθά από ηνπο Οζωκαλνύο Σνύξθνπο (1453). 

 Μέζα ζ’ απηέο ηηο ηειεπηαίεο ηξαγηθέο ζηηγκέο ηνπ Βπδαληίνπ δηακνξθώλεηαη ε ζπλείδεζε ηνπ 

Νένπ Διιεληζκνύ. 

 

 

Η. Ζ ΔΞΑΘΔΝΖΖ ΣΟΤ ΒΤΕΑΝΣΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΗΜΑ ΜΔ ΣΖ ΓΤΖ 

 

1. Ζ θξίζε θαη νη απώιεηεο ηεο απηνθξαηνξίαο θαηά ηνλ 11ν αηώλα (1025-1081) 

 

Όξνη θιεηδηά 

Απνζηξαηηωηηθνπνίεζε – κηζζνθόξνη – θόξνη – πνιηηηθή αζηάζεηα – θξίζε – κάρε 

Μαηδηθέξη – πηώζε ηνπ Μπάξη  

 

α. Ζ εζωηεξηθή θξίζε 

 Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Βαζηιείνπ Β΄ (1025) πνιηηηθή αζηάζεηα επηθξαηεί ζην Βπδάληην. 

 Πνιινί, αδύλακνη θαη αλίθαλνη απηνθξάηνξεο αλέβεθαλ ζηνλ ζξόλν. 

 Δπεηδή ζεσξνύζαλ όηη είρε επηηεπρζεί (από ηνπο πξνεγνύκελνπο απηνθξάηνξεο) δηαξθήο 

εηξήλε, αιιά θαη γηα λα κεηώζνπλ ηελ ηζρύ ησλ Γπλαηώλ, πήξαλ κέηξα 

απνζηξαηηωηηθνπνίεζεο ηνπ Βπδαληίνπ:  

 Παξακέιεζαλ ηνλ ζηόιν. 

 Γηέιπζαλ ζηαδηαθά ηα ζέκαηα θαη ηνπο ζεκαηηθνύο ζηξαηνύο. 

 Έδσζαλ ην δηθαίωκα εμαγνξάο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο (ζεζκόο ηνπ εμαξγπξηζκνύ). 

 Χξεζηκνπνίεζαλ μέλνπο κηζζνθόξνπο ζηνλ βπδαληηλό ζηξαηό. 

 Χξεζηκνπνίεζαλ πνιινύο μέλνπο ζε αλώηεξεο ζηξαηησηηθέο ζέζεηο. 

 Σην επίπεδν ηεο θνηλσλίαο: 

 Δπέβαιαλ λένπο θόξνπο πνπ νδήγεζαλ ζε εμεγέξζεηο ησλ επαξρηαθώλ αγξνηηθώλ 

πιεζπζκώλ. 
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β. Οη ζηξαηηωηηθέο απνηπρίεο 

 Νένη ερζξνί άξρηζαλ λα απεηινύλ ην Βπδάληην: 

 Σηελ Αλαηνιή εκθαλίζηεθαλ νη ειηδνύθνη (ηνπξθηθό θύιν). 

 Σηε κάρε ηνπ Μαηδηθέξη (1071) νη Σειηδνύθνη ζπλέηξηςαλ ηα κηζζνθνξηθά ζηξαηεύκαηα 

ηνπ Βπδαληίνπ. 

 Αίηηα ηεο ήηηαο: 

 Έιιεηςε νπιηζκνύ 

 Έιιεηςε πεηζαξρίαο θαη εκπεηξίαο 

 Έιιεηςε εζηθνύ 

 Η ήηηα ηνπ βπδαληηλνύ ζηξαηνύ ζην Μαηδηθέξη: 

 Πξνθάιεζε εζσηεξηθέο δηακάρεο. 

 Δπέηξεςε ζηνπο Σειηδνύθνπο λα θάλνπλ ηελ πξσηεύνπζα ηνπ θξάηνπο ηνπο ζηε 

Νίθαηα (θνληά ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. 

 Έθνςε ηνπο δξόκνπο ησλ Βπδαληηλώλ πξνο ηηο αλαηνιηθέο επαξρίεο. 

 Άλνημε ηνλ δξόκν γηα ηνλ εθηνπξθηζκό ησλ πιεζπζκώλ ηεο Μηθξάο Αζίαο. 

 Σηε Γύζε εκθαλίζηεθαλ νη Ννξκαλδνί (ζθαλδηλαβηθήο θαηαγσγήο). 

 Καηέιαβαλ ηηο ηηαιηθέο θηήζεηο ηνπ Βπδαληίνπ. 

 Τν 1071 πέθηεη ην ηειεπηαίν νρπξό ηνπ Βπδαληίνπ ζηελ Ιηαιία, ην Μπάξη. 

 Τα βόξεηα ζύλνξα απείιεζαλ νη Ούγγξνη θαη νη έξβνη. 

 Γεληθά ε πεξίνδνο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Βαζηιείνπ Β΄ (1025) θαη κέρξη ηελ άλνδν ζηνλ ζξόλν 

ηεο δπλαζηείαο ησλ Κνκλελώλ (1081) απνηειεί κηα πεξίνδν ζηαζηκόηεηαο θαη ππνρώξεζεο 

ηεο βπδαληηλήο δύλακεο.  

 

Δξωηήζεηο 

 

Βηβιίν, ζει. 54, εξσηήζεηο: 1, 2, 3. 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηα κέηξα ησλ απηνθξαηόξσλ ηεο πεξηόδνπ 1025-1081, ζρεηηθά κε ηνλ ζηξαηό, νδήγεζαλ 

ζηελ εμαζζέλεζή ηνπ; 

2. Πνηα ήηαλ ηα αίηηα ηεο ήηηαο ηνπ βπδαληηλνύ ζηξαηνύ ζην Μαηδηθέξη; 

3. Πνηα ήηαλ ε ζεκαζία ηεο ήηηαο ζην Μαηδηθέξη γηα ην Βπδάληην; 

4. Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο ηεο ήηηαο ηνπ βπδαληηλνύ ζηξαηνύ ζην Μαηδηθέξη (1071). 

5. Πνηνη ερζξνί απείιεζαλ ην Βπδάληην ζηε Γύζε θαη ηη θαηάθεξαλ; 

 


