
Κεθάλαιο 3

Περίοδος ηες μεγάλες ακμής ηοσ Βσδαμηίοσ 

(717-1025)



Ι. Παγίωζε ηες Βσδαμηιμής κσριαρτίας 
ζηα Βαλκάμια και ηε Μ. Αζία

5. Η Βσδαμηιμή εποποιία

Γπικοί αγώμες και επέκηαζε ηες ασηοκραηορίας



Α. Αγώμες με ηοσς Άραβες
θμπόξ: ακάθηεζε όιςκ ηςκ παιαηώκ νςμασθώκ 
εδαθώκ ηεξ Γγγύξ Ακαημιήξ:

1. Ρωμαμός Λεκαπεμός (βαζηιηάξ): εγθαηκηάδεη ηεκ 
ακηεπίζεζε θαηά ηςκ Ανάβςκ

2. Ιωάμμες Κοσρκούας (ζηναηεγόξ): θαηαιαμβάκεη ηεκ 
Έδεζζα ηεξ ονίαξ

3. Νικεθόρος Φωκάς, Ιωάμμες Σζιμιζκής, Βαζίλειος 
Β’ (αοημθνάημνεξ - ζηναηεγμί): ακαθημύκ: 

α/ Κνήηε (961)

β/ Κύπνμ (965)

γ/ Κηιηθία

δ/ Σμήμαηα ηεξ ονίαξ θαη ηεξ Παιαηζηίκεξ



Ρωμαμός Α’ ο Λεκαπεμός
(920-944)



Νικεθόρος Β΄ 
Φωκάς (963-969)

Ιωάμμες Α΄ Σζιμιζκής
(969-976)

Βαζίλειος Β΄ο Βοσλγαροκηόμος
(976-1025)







Β. Αγώμες με ηοσς Βοσλγάροσς

1. Ο σμεώμ (Βμύιγανμξ βαζηιηάξ):  

α/ πμιημνθεί ηεκ Κςκζηακηηκμύπμιε 

β/ ζέιεη κα ηδνύζεη μηα βμοιγανμβοδακηηκή
αοημθναημνία 

γ/ αοημηηηιμθμνείηαη: βαζηιεύξ Βμοιγάνςκ 
θαη Ρςμαίςκ

 επζνηθέξ ζπέζεηξ Βοδακηίμο-Βμοιγανίαξ

(Βιβλίο ζελ. 41) Απεικόμιζε ματώμ
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σμεώμ





Β. Αγώμες με ηοσς Βοσλγάροσς

2. Δηάδμπμξ Πέηρος: 

α/ θάκεη εηνήκε με ημ Βοδάκηημ

β/ πακηνεύεηαη ηε Μανία (ακηρηά 

ημο Ρςμακμύ Λεθαπεκμύ)



Πέηρος



Β. Αγώμες με ηοσς Βοσλγάροσς

3. Σζάνμξ αμοσήλ: Ιδνύεη κέμ Βμοιγανηθό 
θνάημξ με επίθεκηνμ ηεκ πενημπή ηεξ 
Απνίδαξ 

α/ κίθε ημο Βαζηιείμο Β’ ζε μάπεξ ζημ 
πενπεηό θαη ζημ Κιεηδί (1014)

β/ οπμηαγή ηεξ Βμοιγανίαξ (1018)

γ/ μνγάκςζε Βμοιγανίαξ ζε δύμ ζέμαηα

δ/ ζύκμνα Βοδακηίμο: Δμύκαβεξ

Η πνμζςπηθόηεηα ημο Βαζηιείμο Β΄ 
(βηβιίμ ζει. 41)
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αμοσήλ





Ήηηα Βοσλγάρωμ ζηο Κλειδί



Μάτε Κλειδίοσ
Θάμαηος αμοσήλ



Η Βσδαμηιμή ασηοκραηορία καηά ηομ Βαζίλειο Β΄



Γ. Οικομομικές ζσμέπειες ηωμ πολέμωμ

Άκζεζε ηεξ μηθμκμμίαξ πάνε ζηηξ θαηαθηήζεηξ θαη ηεκ 
επέθηαζε ηςκ ζοκόνςκ:

α/ κέα εδάθε

β/ παναγςγηθό δοκαμηθό

γ/ αύλεζε ηεξ παναγςγήξ  πνήμαηα ζηα ηαμεία ημο 
θνάημοξ: 

i. πιμύημξ

ii. πιηδή

iii. εκίζποζε δηεζκμύξ θύνμοξ ηεξ αοημθναημνίαξ

iv. αίζζεμα αοημπεπμίζεζεξ θαη πενεθάκηαξ ζημοξ 
Βοδακηηκμύξ

Βιβλίο ζελ. 42
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Η  βσδαμηιμή ασηοκραηορία μέτρι ηομ Βαζίλειο Β΄ 

http://byzantium.seashell.net.nz/articlemain.php?artid=mapbase_565

