
ΙΣΤΟΡΙΑ  (Ε΄ ΤΑΞΗ ) 

 

23. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑΙ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποια εσωτερικά προβλήματα δημιούργησαν στην αυτοκρατορία οι πόλεμοι των 

Βυζαντινών με τους γειτονικούς λαούς; 

2. Ποιος αυτοκράτορας ανέλαβε ν’ αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά και πώς; 

3. Ποιες αλλαγές στη νομοθεσία και τη διοίκηση έκανε ο Λέων ο Γ΄; 

(Ακολούθησε τις λέξεις «κλειδιά»:  «θέματα» 

  ακριτικές περιοχές 

  «Εκλογή» 

  «Γεωργικός Νόμος» 

  κληρικοί και μοναχοί 

  «υπηρέτες της δικαιοσύνης» 

4. Πώς δέχτηκε ο λαός του Βυζαντίου τις μεταρρυθμίσεις του Λέοντα Γ΄; 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ  (Ε΄ ΤΑΞΗ ) 

 

24. Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΔΙΧΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

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

των ταραχών; 

2. Γιατί κλήρος και λαός χωρίστηκαν σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις; Ποιες ήταν οι 

παρατάξεις αυτές; 

3. Πόσα χρόνια κράτησε ο διχασμός και πώς έμεινε γνωστός στην ιστορία; Ποια ήταν τα 

αποτελέσματά του; 

4. Ποιος αυτοκράτορας χρεώθηκε αυτήν την κατάσταση; 

5. Πότε έληξε η εσωτερική αυτή διαμάχη; Ποια ήταν η απόφαση ης Ζ΄ Οικουμενικής 

Συνόδου για τις εικόνες; 

6. τι θυμάται και γιορτάζει σήμερα η εκκλησία μας την πρώτη    Κυριακή των νηστειών 

του Πάσχα; 



ΙΣΤΟΡΙΑ  (Ε΄ ΤΑΞΗ ) 

 

25. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Πότε κυβέρνησαν το Βυζαντινό κράτος οι αυτοκράτορες της Μακεδονικής δυναστείας; 

2. Πώς αντιμετώπισαν οι Μακεδόνες αυτοκράτορες τα εξωτερικά θέματα; 

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

λειτουργία του κράτους; 

(Ακολούθησε τις λέξεις «κλειδιά»:  «θέματα» 

  εσωτερική ηρεμία 

  Επαναγωγή και Πρόχειρος Νόμος 

  «Επαρχιακό βιβλίο» 

  Νόμος «Αλληλέγγυου» 

4. γιατί τελικά η εποχή των Μακεδόνων αυτοκρατόρων ονομάστηκε «χρυσή εποχή 

του Βυζαντίου»; 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ  (Ε΄ ΤΑΞΗ ) 

 

26. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Τι γνωρίζεις για το πανεπιστήμιο της Μαγναύρας; 

(Πότε ιδρύθηκε και από ποιους; - Ποιοι ονομαστοί καθηγητές δίδαξαν σ’ αυτό – Ποια 

μαθήματα διδάσκονταν σ’ αυτό;) 

2. Τι γνωρίζεις για την Πατριαρχική Σχολή; 

(Ποιοι δίδασκαν εκεί; - Ποιους μελετούσαν; - Τι ήταν τα χειρόγραφα βιβλία και οι 

περγαμηνές; - Ποιοι τα έγραφαν και ποιο ήταν το περιεχόμενό τους; Ποιοι σπουδαίοι 

άντρες πρωτοστάτησαν στο έργο αυτό; Τι ήταν οι βυζαντινές μικρογραφίες;) 

3. 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; 

 
 



ΙΣΤΟΡΙΑ  (Ε΄ ΤΑΞΗ ) 

 

27. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ  

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΙΣΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Που κατοικούσε ένα μεγάλο μέρος των Βυζαντινών; 

2. Πώς ήταν τα σπίτια των Βυζαντινών; 

3. Ποια ήταν η θέση της γυναίκας στα χρόνια αυτά; 

4. Πώς ήταν μοιρασμένη και διαμορφωμένη η γη στα χρόνια των Ισαύρων και των 

Μακεδόνων; 

5. Ποια επαγγέλματα μπορούσε κανείς στο Βυζάντιο στην εποχή των Ισαύρων και των 

Μακεδόνων; 

 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ  (Ε΄ ΤΑΞΗ ) 

 

28. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Στα τελευταία χρόνια της Μακεδονικής δυναστείας ποιες ενέργειες των 

αυτοκρατόρων οδήγησαν το κράτος σε παρακμή; 

2. Πώς επηρέασαν τα παραπάνω μέτρα τους αγροτικούς πληθυσμούς και του ακρίτες; 

3. Σε τι κατάσταση βρίσκονταν τα οικονομικά του κράτους; 

4. Ποιες δαπάνες θεωρήθηκαν μεγάλες και «κόπηκαν»; Πώς εμπλέκονται σε όλα αυτά οι 

Βενετοί; 

5. Ποια ήταν τα αποτελέσματα τελικά των παραπάνω ενεργειών; 

 

 

 



ΙΣΤΟΡΙΑ  (Ε΄ ΤΑΞΗ ) 

 

29. ΝΕΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΟΥΝ ΕΔΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Τι γνωρίζεις για τους Σελτζούκους Τούρκους; 

2. Τι γνωρίζεις για το Ρωμανό το Δ΄ το Διογένη; 

3. Τι έγινε στη μάχη του Ματζικέρτ; 

4. Πότε έγινε αυτοκράτορας ο Αλέξιος Α΄ ο Κομνηνός; Ποιος νέος εχθρός εμφανίζεται 

στα χρόνια του; Πού διακρίνεται ο νέος αυτός εχθρός 

5. Τι εκμεταλλεύτηκαν οι Νορμανδοί και ποιες ήταν οι ενέργειές τους; 

6. Από ποιους ζήτησε βοήθεια ο Αλέξιος Α΄ ο Κομνηνός και με ποια ανταλλάγματα; 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ  (Ε΄ ΤΑΞΗ ) 

 

30 α  Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

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

των Σελτζούκων Τούρκων; 

2.  Γιατί ο Πάπα της Ρώμης δέχτηκε να βοηθήσει τον Αλέξιο τον Α΄, τον Κομνηνό;  

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

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

τέταρτης σταυροφορίας; 

5. Τι συνέβη και άλλαξαν τα σχέδια των Βενετών; 

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

 

 



 

ΙΣΤΟΡΙΑ  (Ε΄ ΤΑΞΗ ) 

 

30 β ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Τι γνωρίζεις για την Αυτοκρατορία της Νίκαιας; 

2. Τι γνωρίζεις για την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας; 

3. Τι γνωρίζεις για το Δεσποτάτο της Ηπείρου; 

4. Τι γνωρίζεις για το Δεσποτάτο του Μιστρά; 

 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ  (Ε΄ ΤΑΞΗ ) 

 

31 Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ  

ΤΟ ΜΙΧΑΗΛ Η΄, ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποιες ενέργειες και ποιες συμμαχίες έκανε ο Μιχαήλ ο Η΄, ο Παλαιολόγος για να 

ανακτήσει την Πόλη; 

2. Πότε το πέτυχε και πώς; 

3. Ποια ήταν η τύχη της Πόλης στα 57 χρόνια που έμεινε στ χέρια των Λατίνων; Σε ποια 

κατάσταση βρίσκονταν η Πόλη μετά την ανάκτησή της; 



 

ΙΣΤΟΡΙΑ  (Ε΄ ΤΑΞΗ ) 

 

32. Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Από πού φαίνεται η σπουδαιότητα της πόλης της Θεσσαλονίκης από τα χρόνια του 

Μεγάλου Κωνσταντίνου; 

2. Ποιοι λόγοι έκανα τη Θεσσαλονίκη τόσο σπουδαία πόλη; 

3. Από ποιους εχθρούς και πότε κινδύνεψε σοβαρά η Θεσσαλονίκη 

4. Τι γνωρίζεις για την οικονομική και πνευματική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης; 

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

6. Τι ήταν οι Ζηλωτές; Τι υπερασπίζονταν και με ποιους ήρθαν σε σύγκρουση; 

7. Τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη στο χρονικό διάστημα από το 1342 ως το 1349; 

 


