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Ανατολή 
 

 

 

 

 

μέσα 11ου αιώνα 

Σελτζούκοι Τούρκοι (Αλπ-Αρσλάν) 

 ασιατικής καταγωγής  

 μισθοφόροι των Αράβων 

 κατακτούν Καππαδοκία, Αρμενία, Καισάρεια 

 τελικός τους στόχος η Κωνσταντινούπολη 

αυτοκράτορας Ρωμανός Δ΄, ο Διογένης (1068 μ.Χ.) 

 διακρίνεται για το ήθος και τη γενναιότητα 

 οργανώνει στρατό παρά τα οικονομικά προβλήματα 

 προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους Σελτζούκους Τούρκους 

μάχη του Ματζικέρτ (1071 μ.Χ.) 

 πανωλεθρία Βυζαντινών – αιχμαλωτίστηκε ο Ρωμανός Δ΄ 

 οι Σελτζούκοι Τούρκοι κατακτούν την Μικρά Ασία 

 

 

 

 

 

 

Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν 

εδάφη από την αυτοκρατορία – α΄ μέρος 

Αλπ-Αρσλάν 

Ρωμανός Δ΄, ο Διογένης 

Η μάχη του Ματζικέρτ 
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Ερωτήσεις 

 Ποιος λαός από την Ανατολή απείλησε τους Βυζαντινούς στα μέσα 

του 11ο αιώνα; Ποιος ήταν ο αρχηγός τους και τι κατάφεραν να  

κάνουν; 

 Ποιος βυζαντινός αυτοκράτορας προσπάθησε να τους αντιμετωπίσει; 

 Τι συνέβη στη μάχη του Ματζικέρτ και γιατί θεωρείται πολύ  

σημαντική από τους σύγχρονους ιστορικούς; 

 Οι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι ένας από τους λόγους της ήττας των 

Βυζαντινών στη μάχη του Ματζικέρτ ήταν ότι ο στρατός τους 

αποτελούνταν κυρίως από μισθοφόρους. Γιατί νομίζεις χρησιμοποιούν 

αυτό το επιχείρημα για να εξηγήσουν την ήττα των Βυζαντινών; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Σελτούκοι Τούρκοι απειλούν την αυτοκρατορία. Ο 

Ρωμανός Δ΄, ο Διογένης προσπαθεί να τους αντιμετωπίσει 

χωρίς επιτυχία στη μάχη του Ματζικέρτ.  

Ο Ρωμανός Δ΄ συλλαμβάνεται από τον Αλπ-Αρσλάν 
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Δύση 
 

 

 

 

 

τέλη 11ου αιώνα 

αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄, ο Κομνηνός (1081 μ.Χ.)  

 προσπαθεί να οργανώσει το κράτος 

 να αντιμετωπίσει τους Σελτζούκους Τούρκους 

Νορμανδοί  

 Σκανδιναβία – βόρεια Ευρώπη 

 διακρίνονται για τις ναυτικές τους ικανότητες 

 καταλαμβάνουν τη νότια Ιταλία και το Δυρράχιο  

 κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη και  

Πελοπόννησο 

ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄, ο Κομνηνός 

 ζητά βοήθεια από τους Βενετούς 

 τους παραχωρεί εμπορικά προνόμια  

 τους επιτρέπει να εγκατασταθούν στον Γαλατά 

Βυζαντινοί και Βενετοί αντιμετωπίζουν 

 με επιτυχία τους Νορμανδούς 

 

Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν 

εδάφη από την αυτοκρατορία – β΄ μέρος 

Αλέξιος Α΄ 

Απόβαση Νορμανδών 
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Ερωτήσεις 

 Ποιος λαός εμφανίστηκε στα χρόνια βασιλείας του Αλέξιου Α΄  

Κομνηνού και απειλούσε το βυζαντινό κράτος; 

 Πώς προσπάθησε να αντιμετωπίσει τους Νορμανδούς ο Αλέξιος Α΄  

Κομνηνός;  

 Ποια ανταλλάγματα πρότεινε ο Αλέξιος Ά για να τον βοηθήσουν οι  

Βενετοί, ώστε να αντιμετωπίσει τους Νορμανδούς; 

 Πιστεύεις ότι οι Βενετοί θα βοηθούσαν τον Αλέξιο Ά να αντιμετω- 

πίσει τους Νορμανδούς χωρίς ανταλλάγματα; 

 Στο προηγούμενο κεφάλαιο μάθαμε ότι 

οι Βυζαντινοί για να μειώσουν τα έξοδα 

του κράτους τους προσέλαβαν 

μισθοφόρους στο στρατό τους, παρα-

μέλησαν το ναυτικό τους και κατήρ-

γησαν το θεσμό των Ακριτών. Με όσα 

έμαθες σήμερα για τον Ρωμανό Δ΄ και 

Αλέξιο Α΄ τελικά το βυζαντινό κράτος 

βγήκε κερδισμένο από αυτές τις 

αποφάσεις;  

 

 

 

 

Ο Αλέξιος Α΄, ο Κομνηνός προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους 

Σελτζούκους, όταν εμφανίζεται ένας νέος εχθρός, οι 

Νορμανδοί. Με τη βοήθεια των Βενετών καταφέρνει να τους 

αντιμετωπίσει. 

Η Κωνσταντινούπολη και ο Γαλατάς 


