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Γ.Η.2. Οη Κνκλελνί θαη ε κεξηθή αλαδηνξγάλωζε ηεο απηνθξαηνξίαο (1081-1185) 
 

Όξνη – θιεηδηά 

Πξόλνηα – πξνλνηάξηνη – αλάθηεζε εδαθώλ – απνθαηάζηαζε βπδαληηλήο θπξηαξρίαο – 

απόθξνπζε Παηδηλαθώλ θαη Κνπκάλωλ – κάρε Μπξηνθεθάινπ – εμηζιακηζκόο Μ. Αζίαο 

 

α. Καηάζηαζε ηεο απηνθξαηνξίαο 

 Τελ επνρή πνπ ν Αιέμηνο Α΄ Κνκλελόο (1081-1118) αλέβεθε ζηνλ ζξόλν, ην Βπδάληην δερόηαλ 

επηζέζεηο ζε όια ηα κέησπα. 

 Σπγθεθξηκέλα:  

ΟΗ ΔΥΘΡΟΗ ΣΟΤ ΒΤΕΑΝΣΗΟΤ ΣΑ ΣΔΛΖ ΣΟΤ 11νπ ΑΗΩΝΑ 

ΟΝΟΜΑ ΛΑΟΤ (ΔΥΘΡΟΤ) Ζ ΓΡΑΖ ΣΟΤ 

Ννξκαλδνί  Απεηινύλ ηηο αθηέο ηεο Ηπείξνπ. 

Κνπκάλνη – Παηδηλάθεο  Λεειαηνύλ ηα Βαιθάληα. 

Σειηδνύθνη Τνύξθνη Καηαθηνύλ κέξνο ηεο Μ. Αζίαο. 

 

β. Δζωηεξηθή πνιηηηθή 

 Ήδε από ηελ επνρή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Θ΄ ηνπ Μνλνκάρνπ (1042-1055) άξρηζε λα εθαξκόδεηαη 

ν ζεζκόο ηεο Πξόλνηαο. Σηελ επνρή ησλ Κνκλελώλ απηνθξαηόξσλ ν ζεζκόο επεθηάζεθε. 

 Θεζκόο ηεο Πξόλνηαο: Παξαρώξεζε αγξνθηεκάησλ θαη θνξνινγηθώλ εζόδσλ ζε επγελείο 

(σο αληάιιαγκα γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θξάηνο), κε ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ 

ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο ζην θξάηνο. Οη επγελείο απηνί νλνκάζηεθαλ πξνλνηάξηνη ή 

ζηξαηηώηεο θαη έγηλαλ ε άξρνπζα ηάμε. 

 Οη απινί αγξόηεο βπζίζηεθαλ ζηελ αζιηόηεηα. 

 

γ. Δμωηεξηθέο επηηπρίεο 

 Ο Αιέμηνο Α΄ Κνκλελόο (1081-1118): 

 Αλέθηεζε ηε δπηηθή Μηθξά Αζία (αμηνπνηώληαο ζπκθσλίεο κε ηνπο ζηαπξνθόξνπο). 

 Αληηκεηώπηζε κε επηηπρία ηηο επηδξνκέο ησλ Παηδηλαθώλ θαη ησλ Κνπκάλωλ ζηα 

Βαιθάληα. 

 Ο Ηωάλλεο Κνκλελόο (1118-1143): 

 Αληηκεηώπηζε κε επηηπρία ηνπο ειηδνύθνπο ζηε Μηθξά Αζία θαη έθηαζε σο ηε ζπξηαθή 

Αληηόρεηα. 

 Επέβαιε ηελ θπξηαξρία ηνπ ζηνπο έξβνπο ζηα Βαιθάληα. 

 Πξνζπάζεζε λα ζέζεη ππό βπδαληηλή θεδεκνλία (επηξξνή) ην Οπγγξηθό βαζίιεην 

(αλαδπόκελε δύλακε). 

 Ο Μαλνπήι Α΄ Κνκλελόο (1143-1180): 

 Σην εζσηεξηθό:  

 Αθνινύζεζε θηινδπηηθή (ιαηηλόθηιε) πνιηηηθή. 

 Επέηξεςε ηε δηείζδπζε δπηηθώλ (Φξάγθσλ) ζε ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. 

 Σην εμσηεξηθό: 

 Σπλήςε εηξήλε κε ηνπο Ούγγξνπο. 

 Κπξηάξρεζε ζηα βνξεηνδπηηθά Βαιθάληα, ηαπεηλώλνληαο ηνπο έξβνπο. 

 Σπλέρηζε ηηο εθζηξαηείεο θαηά ησλ ειηδνύθωλ ζηε Μηθξά Αζία 

δ. Ζ ζηξαηηωηηθή θαηάξξεπζε 
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 Οη ειηδνύθνη αλαλεώλνπλ ηηο επηζέζεηο ηνπο θαηά ησλ Βπδαληηλώλ. 

 Σηε κάρε ζην Μπξηνθέθαιν ηεο Φξπγίαο ηεο Μηθξάο Αζίαο (1176) ν βπδαληηλόο ζηξαηόο 

εμνινζξεύηεθε από ηνπο Σειηδνύθνπο. 

 

 πλέπεηεο ηεο λίθεο ησλ Σειηδνύθσλ ζην Μπξηνθέθαιν: 

 ηαζεξνπνηήζεθε ε ζέζε ηνπο ζηε Μηθξά Αζία. 

 Καηέιαβαλ πνιιέο πόιεηο. 

 Καηέζθαμαλ ρξηζηηαληθνύο πιεζπζκνύο. 

 Τνπο πιεζπζκνύο ηεο Μηθξάο Αζίαο εμόλησζαλ  

ε πείλα θαη ε παλνύθια. 

 

 

Δξωηήζεηο 

 

Βηβιίν, ζει. 56, εξσηήζεηο 1, 3. 

Επηπιένλ: 

1. Πνηεο απεηιέο δέρεηαη ην Βπδαληηλό θξάηνο ηελ επνρή ηνπ Αιέμηνπ Α΄ Κνκλελνύ (από 

πνηνπο θαη ζε πνηα κέξε); 

2. Τη ήηαλ ν ζεζκόο ηεο «Πξόλνηαο» θαη ζε ηη θαηάζηαζε νδήγεζε ηνπο αγξόηεο; 

3. Πνηεο ήηαλ νη επηηπρίεο ηνπ Αιέμηνπ Α΄ θαη ηνπ Ισάλλε Κνκλελνύ ζην ζηξαηησηηθό πεδίν; 

4. Πνηα πνιηηηθή αθνινύζεζε ν Μαλνπήι Α΄ Κνκλελόο ζην εζσηεξηθό θαη ζην εμσηεξηθό; 

5. Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο ηεο ήηηαο ησλ Βπδαληηλώλ ζην Μπξηνθέθαιν γηα ηε Μηθξά Αζία; 

 

Δμηζιακηζκόο ηνπ 
κηθξαζηαηηθνύ 
πιεζπζκνύ 

 


