
Για τα τμήματα: Β3, Β4 ,Β5 

Γεια σας παιδιά. Ξεκινάμε με ένα επαναληπτικό φυλλάδιο των δύο 

τελευταίων μαθημάτων .Αφού συμπληρώσετε σε λογικόοο χρόνο(1 

εβδομάδα ας πούμε) το φυλλάδιο μπορείτε να μου το στέλνετε στο email 

alepoura@gmail.com. 

Με την ευχή και την ελπίδα να είμαστε όλοι καλά θα το ξεπεράσουμε. 

Άννυ Λέπουρα 

 

    

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην ΙΣΤΟΡΙΑ   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΟΙ Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της 

αυτοκρατορίας σ.55-56 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:Η Ενετική οικονομική διείσδυση  και το σχίσμα των 

εκκλησιών  σ.57-58 

 

1.Αφού μελετήσετε το παράθεμα και ανατρέξετε στις γνώσεις σας να 

απαντήσετε α. τι ήταν ο θεσμός της πρόνοιας  β. ποιος ο ρόλος των 

προνοιάριων  και από ποια κοινωνική τάξη προέρχονταν; 

« …Υπάρχουν πράγματι πολλές κοινές πλευρές ανάμεσα στην εικονομαχική 

περίοδο  και την περίοδο των Κομνηνών , σ’ότι αφορά τουλάχιστο την 

κατάσταση της Αυτοκρατορίας και τη θέση της στον κόσμο. Κι οι δύο περίοδοι 

χαρακτηρίζονται από τον επικείμενο κίνδυνο, που απειλεί  την ίδια την 

υπόσταση του Βυζαντίου…Ωστόσο η εικονομαχία και η περίοδος των 

Κομνηνών  διαφέρουν σε ένα βασικό σημείο: Ενώ οι Ίσαυροι στηρίχθηκαν 

κυρίως στο λαϊκό εθνικό στοιχείο ,οι Κομνηνοί έφεραν σε πέρας την 

προσπάθειά τους ,ευνοώντας κυρίως την αριστοκρατία της χώρας, δηλαδή τις 

μεγάλες αστικές και στρατιωτικές οικογένειες που σφετερίστηκαν τον κρατικό 

μηχανισμό….» 

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ « Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας» σ.83 

 

2.Με ποιο τρόπο ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός κατόρθωσε  να ανακτήσει  τη 

δυτική Μικρά Ασία; 

 

 

mailto:alepoura@gmail.com


3.Ποιές συνέπειες υπέστη η Αυτοκρατορία μετά την ήττα από τους 

Σελτζούκους στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας ( 1176) 

 Παγίωσε----------------------------------------------------------------------------------

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

 Οι καταλήψεις-----------------------------, ---  -------------και – φυγή των 

Χριστιανών στις-----------------------   χώρες ,σε συνδυασμό με τις 

συνέπειες της-------------- και -----------------επέφεραν τον------------------

των μικρασιατικών επαρχιών . 

4.Για ποιους λόγους ο Αλέξιος Α΄ παραχώρησε προνόμιά στους 

Βενετούς; 

 

 

 

5.Ποιά προνόμια παραχώρησε ο Αλέξιος Α΄ με το χρυσόβουλο του 1082 

Α. Παραχώρησε  τίτλους και---------------------------------------------------------------

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

Β. Παραχώρησε  στους εμπόρους------------------------------------------------------- 

Γ. Επέτρεψε--------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

6. Να δώσεις τον ορισμό των παρακάτω ιστορικών όρων 

α. Χρυσόβουλο 

β. Σχίσμα των δύο εκκλησιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               


