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Οι Άραβες εκμεταλλεύονται τους μακροχρόνιους πολέμους  

Περσών και Βυζαντινών. 

Αποτέλεσμα: 

 Καταλαμβάνουν περσικές και βυζαντινές περιοχές  

 Πρωτεύουσά τους η Δαμασκός της Συρίας 

 Μόνιμη απειλή για τους Βυζαντινούς 

Σκοπός τους η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης 

 Πολιορκούν την Πόλη 2 φορές 

 673 μ. Χ.  717 μ. Χ.  

διαρκεί 5 χρόνια Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος 

       «υγρό πυρ» 

  υποχώρηση Αράβων 

Οι Άραβες στρέφονται στα δυτικά: 

 Καταλαμβάνουν Αίγυπτο και Καρχηδόνα 

 Περνούν στην Ισπανία – Πυρηναία (αρχές 8ου αιώνα μ.Χ.) 

 Οι Φράγκοι τους νικούν στο Πουατιέ της Γαλλίας (732 μ.Χ.) 

(Κάρολος Μαρτέλος) 

 Επιστρέφουν στην Ισπανία 

 

Οι Άραβες μετά τις ήττες σε Κωνσταντινούπολη και Πουατιέ 

δεν απειλούν πλέον την Ευρώπη. 

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες  
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Περίληψη μαθήματος 

 

 

 
 

Ερωτήσεις 

 Ποιο γεγονός εκμεταλλεύτηκαν οι Άραβες και εξαπλώθηκαν τόσο 

γρήγορα;  

 Ποια τα αποτελέσματα των κατακτήσεών τους και ποιος ήταν ο 

τελικός τους στόχος; 

 Πώς αντιμετώπισαν οι Βυζαντινοί τους Άραβες στη δεύτερη πολιορκία 

της Πόλης το 717 μ.Χ.; Ποιος ήταν ο βυζαντινός αυτοκράτορας  

εκείνη την περίοδο; 

 Τι ήταν το «υγρό πυρ» και τι γνωρίζεις γι’ αυτό το υπερόπλο των  

Βυζαντινών; 

 Πώς νομίζεις ότι ένιωθαν οι εχθροί των Βυζαντινών όταν έβλεπαν  

τους αντιπάλους τους να χρησιμοποιούν το «υγρό πυρ»; 

 Όταν ηττήθηκαν οι Άραβες στην Κωνσταντινούπολη προς τα πού  

στράφηκαν και τι συνέβη στο Πουατιέ της Γαλλίας; 

 Οι Φράγκοι εκείνη την περίοδο ήταν χωρισμένοι σε διάφορες φυλές. 

Πιστεύεις ότι η συμμαχία τους για να αντιμετωπίσουν τους Άραβες  

έπαιξε ρόλο στην τελική τους νίκη;  

 Γιατί οι ιστορικοί θεωρούν τόσο σημαντικές τις ήττες των Αράβων 

στη Κωνσταντινούπολη το717 μ.Χ. και στο Πουατιέ της Γαλλίας το 

732 μ.Χ.;  

Οι Άραβες προσπαθούν να καταλάβουν εδάφη της Μικράς Ασίας 

και να εγκατασταθούν στην Ευρώπη. Συναντούν την αντίσταση 

των Βυζαντινών και αλλάζοντας πορεία περνούν από τη βόρεια 

Αφρική στην Ισπανία. 


