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Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ : 717 – 1025 

 

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΕ Μ. ΑΣΙΑ , ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

 

Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας 

 

Α.) Εδραίωση  και επέκταση των αλλαγών 

 

7
ος

 αιώνας : η απώλεια για το Βυζάντιο των μεγάλων ανατολικών του επαρχιών (Συρίας, 

Μεσοποταμίας, Παλαιστίνης, Αιγύπτου ) σημαίνει και την απομάκρυνση από τον 

οικουμενικό χαρακτήρα του που ήταν γνώρισμα του ρωμαϊκού κράτους .Το Βυζάντιο χάνει 

σημαντικά εδάφη του, αποκτά όμως εθνολογική ομοιογένεια , κι έτσι ενισχύεται ο 

ελληνικός του χαρακτήρας : η χρήση της λατινικής γλώσσας είναι πολύ περιορισμένη. 

 

Μονιμοποίηση των παραπάνω αλλαγών στα χρόνια των δυναστειών : ισαυρικής ή 

συριακής ( 717-802)και της δυναστείας του Αμορίου (802- 867) 

→ μεσαιωνικό ελληνικό βυζαντινό κράτος  (παγίωση) 

 

 

Αγώνες – σύνορα : 

 

Βυζάντιο – χαλιφάτο  → σταθεροποίηση συνόρων : στεριά : στο όριο της Μ. Ασίας 

                       θάλασσα : στη γραμμή : Κιλικίας- Κύπρου - Κρήτης 

 → μέσα 9
ου

 αιώνα : οι Βυζαντινοί αντεπιτίθενται κατά των 

           Αράβων στη Μ. Ασία 

 

Βαλκάνια :      → επιτυχημένοι αγώνες κατά Βουλγάρων 

                         → αφομοίωση Σλάβων - θυμηθείτε :  σκλαβηνίες = -----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Εσωτερικό :   →  οργάνωση της κεντρικής διοίκησης, ειδικά στον τομέα της    

 εξωτερικής πολιτικής 

                        →  γενίκευση θεμάτων σε Μ. Ασία , επέκτασή τους σε Βαλκάνια 

                        → διοικητής – στρατηγός συχνά επικίνδυνος για τον αυτοκράτορα 

                        → υποχρεώσεις στρατιωτών – αγροτών θέματος : ------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Διαβάστε και το σχετικό παράθεμα στη σελ. 33 του βιβλίου σας 

                      

                      → θετικές συνέπειες ανάπτυξης θεματικών στρατών για το Βυζάντιο :  

 1.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Β. Ανάκαμψη οικονομίας 

 

 

Πρώτα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης : → μέσα 8
ου

 αιώνα – επί Κωνσταντίνου Ε΄ 

 

Κατά το πέρασμα από τον 8
ο
    →   9

ο
 αιώνα παρατηρούνται τα παρακάτω ενδεικτικά 

στοιχεία οικονομικής ανάπτυξης  : 

 

Α.)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Β.)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Γ.)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Δ.)------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Βάση της οικονομίας  → παραμένει  η ----------------------------------------------- παραγωγή 

 

 

9
ος

 αιώνας : αυτοκράτορας Νικηφόρος Α΄ (802- 811) - κακώσεις  

 

Οι κακώσεις του Νικηφόρου Α΄ ήταν ------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Διαβάστε το παράθεμα της σελ. 33 του βιβλίου σας : Οι λεγόμενες κακώσεις του 

Νικηφόρου και απαντήστε στην ερώτηση 4 :  

 

Ποιες από τις κακώσεις απέβλεπαν στην αύξηση των εσόδων του κράτους και ποιες στην 

ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας ; (αναφορά φόρων και σχολιασμός τους ) 

 

Αύξηση κρατικών εσόδων : --------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ανάπτυξη εμπορίου και ναυτιλίας :----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ :  

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας την άσκηση 5 στη σελ. 33 του σχολ. βιβλίου 


