
Κεθάλαιο 3

Περίοδος ηης μεγάλης ακμής ηοσ Βσζαμηίοσ 

(717-1025)



Ι. Παγίωζη ηης Βσζαμηιμής κσριαρτίας 
ζηα Βαλκάμια και ηη Μ. Αζία

7. Στέζεις Βσζαμηίοσ-Δύζης

Αγώμες για ηη διαηήρηζη ηωμ ιηαλικώμ κηήζεωμ



Α. Ο Γλλημιζμός ηης Ιηαλίας
1. ιαβηθέξ επηδνμμέξ ζηεκ Γιιάδα 

Έιιεκεξ ζηε ηθειία θαη ηε Ν. Ιηαιία 
(Μεγάιε Γιιάδα)

2. Καηάθηεζε ηεξ ηθειίαξ από ημοξ Άναβεξ 
 ηθειηώηεξ ζηε Ν. Ιηαιία

3. Βοδακηηκή Ν. Ιηαιία: Θέμαηα: 

α/Καιαβνίαξ 

β/Λμγγμβανδίαξ 

γ/ Λμοθακίαξ



Μεγάλη Γλλάδα







Β. Η ιηαλική πολιηική ηωμ Μακεδόμωμ 
– ζτέζεις με ηο Γερμαμικό Κράηος

1. Ιηαλική πολιηική ηωμ Μακεδόμωμ:

α/ δηαηήνεζε + επέθηαζε ηςκ θηήζεςκ 
ζηεκ Ιηαιία

β/ απόθνμοζε αναβηθώκ επηζέζεςκ

γ/ απμμάθνοκζε γενμακηθήξ απεηιήξ



2. Νικηθόρος Φωκάς:

αμοκηηθή ηαθηηθή απέκακηη ζημοξ Άνα-

βεξ θαη ημοξ Γενμακμύξ (ζομμαπίεξ με 

Ιηαιμύξ εγεμόκεξ + βμήζεηα από ημκ 

ημπηθό πιεζοζμό)



Νικηθόρος Φωκάς



3. Ο Όθωμ Α΄ (γενμακόξ εγεμόκαξ):

α/ ακαθενύζζεηαη βαζηιεύξ Ιηαιίαξ (951)

β/ ζηέθεηαη αοημθνάηςν Ρςμαίςκ από ημκ 
Πάπα (962)

γ/ δηα μέζς ημο Λημοηπνάκδμο (πνεζβεοηήξ + 
επίζθμπμξ Κνεμώκαξ) δεηά γάμμ ημο γενμα-
κμύ δηαδόπμο με μηα βοδακηηκή πνηγθίπηζζα 
θαη πνμίθα ηε βοδακηηκή Ν. Ιηαιία  Ο Νη-
θεθμνόξ Φςθάξ ανκείηαη + ηαπεηκώκεη ημκ 
Λημοηπνάκδμ



Όθωμ Α΄ 





Λιοσηπράμδος



5. Ο Ιωάμμης Τζιμιζκής:

α/ ζοκεκώκεη ηα ηνία ηηαιηθά ζέμαηα

β/ ηδνύεη ημ θαηεπακάημ (=δημηθεηήνημ) 
Ιηαιίαξ (≈ 975) με έδνα ημ Μπάνη

γ/ πακηνεύεη ηεκ ακηρηά ημο Θεμθακώ
(972) με ημκ Όζςκα Β΄ (= δηάδμπμξ 
γενμακηθμύ ζνόκμο)



Ιωάμμης Τζιμιζκής



Όθωμ και Θεαμώ



6. Ο Όθωμ Β΄:
α/ δηαζπίδεη ηε Ν. Ιηαιία (βοδακηηκό έδαθμξ)

β/ ζοκηνίβεηαη από ημοξ Άναβεξ ζε καομαπία 
θμκηά ζημ ιημάκη ημο Κνόηςκα (Ν. Ιηαιία) 
(982)

γ/ Πεζαίκεη: Απμθαηάζηαζε ζπέζεςκ 
Γενμακίαξ – Βοδακηίμο  έκημκε βοδακηηκή 
επίδναζε ζηε Γενμακία όζμ ε Θεμθακώ
επηηνμπεύεη (= ειέγπεη) ημκ ακήιηθμ γημ ηεξ 
(983-992)



Όθωμ Β΄



7. Ο Βαζίλειος Β΄:

ακηαιιάζζεη εμπμνηθά πνμκόμηα γηα ηε 

βμήζεηα ηςκ Βεκεηώκ θαη ηςκ Πηζαηώκ

ώζηε κα ακηημεηςπίζεη ελςηενηθέξ 

απεηιέξ



Βαζίλειος Β΄ 







8. Μέζα 11οσ αιώμα:

Γμθάκηζε Νμνμακδώκ: Καηάθηεζε εδαθώκ 

Ν. Ιηαιίαξ  απεηιή γηα ηηξ βοδακηηκέξ 

θηήζεηξ




