
ΙΣΤΟΡΙΑ (Ε΄ ΤΑΞΗ)                                   ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………. 
(Ερωτήσεις επανάληψης – κεφαλαίων 23-32) 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Οι νικηφόροι πόλεμοι των Βυζαντινών με τους γειτονικούς λαούς, ιδιαίτερα με τους 

Άραβες, δόξασαν την αυτοκρατορία, αλλά της δημιούργησαν και πολλά εσωτερικά 

προβλήματα. Με ποιες αλλαγές στη νομοθεσία και τη διοίκηση αντιμετώπισε τα 

προβλήματα αυτά ο Λέων ο Γ΄, ο Ίσαυρος; 

2. Τι κλόνισε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στη διάρκεια του 8ου αιώνα; Ποια ήταν η αιτία 

των ταραχών; Πότε έληξε η εσωτερική αυτή διαμάχη; Ποια ήταν η απόφαση της Ζ΄ 

Οικουμενικής Συνόδου για τις εικόνες; 

3. Πώς φρόντισαν οι Μακεδόνες αυτοκράτορες την εσωτερική οργάνωση και την καλή 

λειτουργία του κράτους; Γιατί τελικά η εποχή των Μακεδόνων αυτοκρατόρων 

ονομάστηκε «χρυσή εποχή του Βυζαντίου»; 

4. Γιατί κάποιοι λένε ότι στα χρόνια των Μακεδόνων αυτοκρατόρων «το παλάτι έμοιαζε 

με Ακαδημία»; Ποιες άλλες τέχνες παράλληλα με την μικροτεχνία άνθισαν την εποχή 

αυτή; 

5. Στα τελευταία χρόνια της Μακεδονικής δυναστείας ποιες ενέργειες των 

αυτοκρατόρων οδήγησαν το κράτος σε παρακμή; Πώς επηρέασαν τα παραπάνω 

μέτρα τους αγροτικούς πληθυσμούς και τους ακρίτες; 

6. Τι γνωρίζεις για τους Σελτζούκους Τούρκους; Τι γνωρίζεις για το Ρωμανό το Δ΄ το 

Διογένη; 

7. Γιατί ο Αλέξιος ο Α΄, ο Κομνηνός ζήτησε από τον Πάπα της Ρώμης βοήθεια εναντίον 

των Σελτζούκων Τούρκων; 

8. Γιατί ο Πάπας της Ρώμης δέχτηκε να βοηθήσει τον Αλέξιο τον Α΄, τον Κομνηνό;  

Τι εντολή έδωσε ο Πάπας στους άρχοντες της Δύσης και τι έκαναν εκείνοι; 

9. Πόσες σταυροφορίες έγιναν; Τι σκεφτόταν να κάνουν οι Βενετοί κατά τη διάρκεια της 

τέταρτης σταυροφορίας; Τι συνέβη και άλλαξαν τα σχέδια των Βενετών; 

10. Ποια ήταν η τύχη της Βασιλεύουσας όταν αυτή έπεσε στα χέρια των σταυροφόρων; 

11. Ποια ελληνικά κράτη δημιουργήθηκαν μετά την Άλωση της Πόλης από τους 

Φράγκους; 

12. Πώς κατάφερε ο Μιχαήλ ο Η΄, ο Παλαιολόγος να ανακτήσει την Πόλη; 

13. Ποια είναι η κατάσταση της Θεσσαλονίκης στα χρόνια παρακμής της αυτοκρατορίας; 

Τι γνωρίζεις για την οικονομική και πνευματική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης; 

 


