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――  ΙΙσσττοορρίίαα  ――    ττάάξξηη    ΕΕ΄́  

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα::  ……………………………………………………………………    

ΌΌννοομμαα  ::  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11..  ΘΘυυμμηηθθεείίττεε  όόσσαα  μμάάθθααττεε  σσττηηνν  εεννόόττηητταα  ααυυττήή  κκααιι  σσυυμμππλληηρρώώσσττεε  τταα  κκεεννάά  ττοουυ  κκεειιμμέέννοουυ..  

 Ο Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος έκανε αλλαγές στη νομ………………………….... και τη διοί…………………….... Τα 

μέτρα του Λέοντα για την Εκκ………………………… δημιούργησαν αναστάτωση και χώρισαν το λαό σε δύο παρα-

τάξεις, τους ει………………………………… και τους ει…………………………………. Η ...…… Οικουμενική 

σ……………………… σταμάτησε την εικονομαχία, και αποφάσισε την α…………………………… των εικόνων, το 

8............. 

 Στα χρόνια της μ…………………………….... δυναστείας το Βυζάντιο έφτασε στο απόγειο της 

δό………………… του. Η περίοδος αυτή ονομάστηκε « χ……………....... επ………………....... » του Βυζαντίου, γιατί 

αναπτύχθηκαν τα γρά………………………….... και η τέ…………………....  

 Οι Βυζαντινοί ασχολούνταν με τη γ...……………………, την κ..……………………………….., το 

ψ...…………………… και τη ναυ……………………… Τα σπίτια των φτωχών ήταν ισ…………………....  και στενό-

χωρα, ενώ των πλουσίων ήταν διώ................................... Οι γυναίκες είχαν τη φροντίδα του σπ............................. 

και των παι......................... Βοηθούσαν ακόμα και στις γεω...................................... εργασίες. 

 

22..  ΑΑννττιισσττοοιιχχίίσσττεε  τταα  ννοομμοοθθεεττιικκάά  κκααιι  δδιιοοιικκηηττιικκάά  μμέέττρραα  ττωωνν  ΙΙσσααύύρρωωνν  κκααιι  ττωωνν  ΜΜαακκεεδδόόννωωνν  ααυυττοοκκρρααττόόρρωωνν  σσττηη  σσηημμαασσίίαα  

ττοουυςς..  

«Εκλογή»     Προστάτευε την περιουσία των γεωργών. 

«Γεωργικός Νόμος»     Διοικητικές περιφέρειες.  

Θέματα      Συλλογή νόμων που εκσυγχρόνιζαν παλιότερους. 

«Επαρχιακό βιβλίο»     Οι πλούσιοι έπρεπε να πληρώνουν τους φόρους των φτωχών. 

«Αλληλέγγυος»     Ρύθμιζε τις εμπορικές συναλλαγές. 

 

33..  ΒΒάάλλττεε    ΘΘ  μμππρροοσσττάά  ααππόό  ττιιςς  εεννέέρργγεειιεεςς  πποουυ  θθεεωωρρεείίττεε  θθεεττιικκέέςς  κκααιι  ΑΑ  μμππρροοσσττάά  ααππόό  εεννέέρργγεειιεεςς  πποουυ  θθεεωωρρεείίττεε  ααρρννηηττιικκέέςς..  

______  Ο Λέων Γ' ο Ίσαυρος απαγόρευσε την προσκύνηση και τη λατρεία των εικόνων. 

______  Ο Λέων Γ' ο Ίσαυρος επέβαλε φόρο στα εκκλησιαστικά και μοναστηριακά κτήματα.  

______  Τα μέτρα για την Εκκλησία πάρθηκαν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πληθυσμού. 

______  Την περίοδο της εικονομαχίας καταστράφηκαν έργα τέχνης, ψηφιδωτά, εικόνες. 

______  Η Θεοδώρα συγκάλεσε την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο.  

______  Η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος αποφάσισε την αναστήλωση των εικόνων. 

 

44..  ΒΒάάλλττεε  ΣΣ  γγιιαα  ττηη  σσωωσσττήή  ππρρόότταασσηη  κκααιι  ΛΛ  γγιιαα  ττηη  λλάάθθοοςς  ππρρόότταασσηη::  

Οι Βυζαντινοί αντιμετώπισαν τους Σαρακηνούς με συνθήκες ειρήνης και με την προσπάθεια εκχριστιανισμού τους.  ............... 
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Η ναυτιλία προόδευσε ξανά, όταν άνοιξαν οι θαλάσσιοι δρόμοι μετά τον περιορισμό της πειρατείας. ............... 

Με το «Επαρχιακό Βιβλίο» καθορίστηκαν οι σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας.    ............... 

Ο νόμος του «Αλληλέγγυου» ήταν υπέρ των πλουσίων.        ............... 

Η περίοδος των Μακεδόνων αυτοκρατόρων ονομάστηκε «χρυσή εποχή του Βυζαντίου», γιατί, χάρη  

στα νέα χρυσωρυχεία της αυτοκρατορίας, κόπηκαν πολλά νέα χρυσά νομίσματα.    ............... 

Στη Ζ' Οικουμενική Σύνοδο αποφασίστηκε ότι η λατρεία των εικόνων απευθύνεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο.  ............... 

Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες διέδωσαν το χριστιανισμό στους λαούς του Βορρά.    ............... 

Την εποχή των Μακεδόνων λειτούργησαν στην Κωνσταντινούπολη το Πανεπιστήμιο της Μαγναύρας και η Πατριαρ-

χική Σχολή.             ............... 

Σε πολλά χωριά του Βυζαντίου ασχολούνταν με την εκτροφή των μεταξοσκωλήκων.    ............... 

 

55..  ΘΘυυμμηηθθεείίττεε  κκααιι  ττααξξιιννοομμήήσσττεε  ττιιςς  ααλλλλααγγέέςς  πποουυ  έέκκααννεε  οο  ΛΛέέωωνν  ΓΓ΄́  σσττοουυςς  ττρρεειιςς  ττοομμεείίςς..  

Διοίκηση  (2) 

Χώρισε την αυτοκρατορία σε .......................................... 

Έδωσε γη στους ...................................................................................................................................... 

Νομοθεσία   (3) 

Εκσυγχρόνισε τους ......................................................................... 

Προστάτευσε την περ............................................................................................................... 

Ανέθεσε την τήρηση των νόμων στους δ................................................ 

Εκκλησία (4) 

Αφαίρεσε από την Εκκλησία την εκ................................................... 

Επέβαλε φ...................................................................................................................... 

Απαγόρευσε τη λ........................................................................................................ 

Υποχρέωσε τους κληρικούς και τους μοναχούς να ........................................................................................ 

 

Βαθμοί: …………………. / 100       


