
Νικηφόροι 
πόλεμοι

Έσωσαν την 

Κωνσταντινούπολη και 

την αυτοκρατορία από 
μεγάλους κινδύνους.

Δημιούργησαν στο 

Βυζάντιο πολλά 

εσωτερικά 
προβλήματα,.

Αποδιοργάνωσαν τον 
στρατό

Αποδυνάμωσαν 
οικονομικά το κράτος

Χαλάρωσαν την απονομή 

της δικαιοσύνης
Στέρησαν από μικροκαλλιεργητές 

τα κτήματά τους

Αυτοκράτορας Λέων Γ ́ ο Ίσαυρος
Αλλαγές στη νομοθεσία 

του κράτους:
Αλλαγές στη διοίκηση 

του κράτους

Χώρισε την 

αυτοκρατορία. 
«Θέματα»

Μοίρασε 

δημόσια γη 
στους Ακρίτες

Εκσυγχρόνισε 

τους νόμους.  
«Εκλογή»

προστάτευσε 

την περιουσία. 
«Γεωργικό Νόμο»

Αφαίρεσε από 

τους κληρικούς 
τη εκπαίδευση.

Ανέθεσε την τήρηση 

των νόμων του 
στους δικαστές,

Αποτελέσματα 

μεταρρυθμίσεων

Ανακουφίστηκαν

οι λαϊκές τάξεις.

Δυσαρεστήθηκαν 

οι «δυνατοί».



ΕΗ μεγάλη ακμή του βυζαντινού κράτους

Δ

Γιατί οι μακροχρόνιοι πόλεμοι αποδυνάμωσαν το κράτος; Είχαμε παρόμοιες

περιπτώσεις στο παρελθόν;

Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι με τους «γείτονες» λαούς δημιούργησαν εσωτερικά προβλή-

ματα στην αυτοκρατορία με αποτέλεσμα να την αποδυναμώσουν. Συγκεκριμένα:

• Αποδιοργάνωσαν τον στρατό των συνόρων και των ακριτικών επαρχιών.

• Αποδυνάμωσαν οικονομικά το κράτος και στέρησαν την ύπαιθρο από εργατικά χέρια.

• Χαλάρωσαν την απονομή της δικαιοσύνης και οι νόμοι δεν εφαρμόζονταν με δίκαιο 

τρόπο για όλους.

• Στέρησαν από πολλούς μικροκαλλιεργητές τα κτήματά τους και τους μετέτρεψαν σε 

δουλοπάροικους των «δυνατών».

Στο παρελθόν είχαμε παρόμοιες περιπτώσεις επί αυτοκρατορίας του  Ιουστινιανού και 

του Ηράκλειου.



ΕΗ μεγάλη ακμή του βυζαντινού κράτους

Δ

Τα νομοθετικά και τα διοικητικά μέτρα των Ισαύρων δίνουν λύσεις στα προ-

βλήματα της αυτοκρατορίας; Ποιο απ’ αυτά τα προβλήματα λύνει το καθένα;

Τα νομοθετικά και τα διοικητικά μέτρα των Ισαύρων έδωσαν λύσεις στα προβλήματα της 

αυτοκρατορίας. Συγκεκριμένα:

• Χωρίζοντας την αυτοκρατορία σε «Θέματα», την βοήθησαν να διοικείται καλύτερα.

• Μοιράζοντας δημόσια γη στους γεωργούς των ακριτικών περιοχών, κατάφεραν να υπάρχουν 

στρατιώτες σε αυτές τις περιοχές, οι οποίοι θα μάχονταν με την θέλησή τους για να προστα-

τεύσουν την γη τους. 

• Αφαιρώντας από τους κληρικούς και τους μοναχούς τη δημόσια εκπαίδευση και φορολογώντας 

τα εκκλησιαστικά και τα μοναστηριακά κτήματα συγκέντρωσαν χρήματα και επικράτησε το 

αίσθημα της δικαιοσύνης.

• Με την ανάθεση στους δικαστές την τήρηση των νόμων, βελτιώθηκε η απονομή της 

δικαιοσύνης και η εφαρμογή των νόμων. 

• Με την «Εκλογή» όλοι οι πολίτες μπορούσαν να κατανοούν τους νόμους και παράλληλα έτσι  

επικράτησε στην αυτοκρατορία ειρήνη και δικαιοσύνη. 

• Με τον «Γεωργικό Νόμο» προστάτευσαν την περιουσία των ελευθέρων γεωργών και των 

κτηνοτρόφων και εξασφάλισαν καλύτερες συνθήκες ζωής για όσους ζούσαν στην ύπαιθρο.




