
O Αλέξιος Α’ Κομνηνός ανέβηκε στον θρόνο κατά το 1081 μετά από 
στάση κατά του Νικηφόρου Γ’. Το Βυζάντιο τότε είχε χάσει πολλή από 
την αίγλη του, ειδικά μετά το σχίσμα του 1054. Ο Αλέξιος ήταν ο πρώτος 
Κομνηνός, η δεύτερη ενδοξότερη βυζαντινή δυναστεία. Είχε εξασφαλίσει 
την εύνοια των Δουκών. Τα δέκα προηγούμενα χρόνια είχε διακριθεί 
συλλαμβάνοντας στασιαστές και συμμετέχοντας σε μάχες που συχνά 
έβγαινε νικητής. Αντιμετώπισε τους εχθρούς αποτελεσματικά. Τότε το 
Βυζάντιο είχε μόνο τρία χαρτιά να παίξει:

• Χρυσάφι (λίγο)
• Κατάσκοποι (πολλοί)
• Την πίστη του

Οι Ενετοί ήθελαν το πρώτο και ο πάπας το τρίτο. Όμως ο Αλέξιος 
χειρίστηκε καλά τα πράγματα.

o Πρώτος εχθρός, πρώτος πελάτης: Ροβέρτος Γυισκάρδος. Ιδιοφυία. 
Και φυσικά Νορμανδός. Έδιωξε τους Άραβες από τη Σικελία και 
ίδρυσε εκεί βασίλειο. Όλοι μιλούν ελληνικά και η σικελική μοιάζει 
με τη βυζαντινή αυλή, αλλά ο Γυισκάρδος θέλει να καταστρέψει το 
Βυζάντιο. Την ίδια χρονιά που ανέβηκε ο Αλέξιος στον θρόνο, ο 
στρατός των Νορμανδών πολιορκούσε το Δυρράχιο, απ’ όπου 
ξεκινούσε η Εγνατία Οδός. Αν έπεφτε το Δυρράχιο, το Βυζάντιο 
έχανε την πρόσβαση στην Αδριατική. Ο Αλέξιος χρηματοδοτεί 
πρίγκιπες στο εσωτερικό της Σικελίας να οργανώσουν στάσεις και 
εξεγέρσεις και παραχωρεί στους Βενετούς εμπορικά προνόμια αν 
φράξουν τον δρόμο στους Νορμανδούς με τον ενετικό στόλο. Θα 
συντριβούν, αλλά ο Γυισκάρδος αποδυναμώνεται και σε λίγο 
πεθαίνει. Το Δυρράχιο είναι ακόμα βυζαντινό.

o Πετσενέγκοι. Τούρκοι και νομάδες από την Κασπία μπαίνουν στην 
Ευρώπη και απειλούν συνεχώς το Κίεβο. Επιτίθενται στο 
Βυζάντιο. Αυτό δεν είναι στρατός: είναι όλοι οι Πετσενέγκοι. Ο 
Αλέξιος πρέπει να έχει όλον τον λαό μαζί του. Καταργείται ένας 
φόρος, ο κλήρος καλείται να συνεισφέρει, συγκεντρώνονται τα 
χρήματα και χρηματοδοτεί τους Κουμάνους να επιτεθούν στους 
Πετσενέγκους. Και οι δύο εξοντώνονται κοντά στη Βουλγαρία: Αν 
οι δύο συμμορίες αλληλοσκοτώνονταν, οι πολιτισμένοι θα 
υπέφεραν λιγότερο.

o Σε τελευταία ανάλυση, οι Τούρκοι είναι μουσουλμάνοι. Ο Αλέξιος 
στέλνει επιστολές σε όλους τους δυτικούς χριστιανούς. Με την 
Πρώτη Σταυροφορία η Ανατολία περνά στο Βυζάντιο ξανά.


