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Ε. Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ 

ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

23. Η νομοθεσία 

και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται 

Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι με τους «γείτονες» λαούς 
δημιουργούν εσωτερικά προβλήματα στην αυτοκρατορία. Ο 

αυτοκράτορας Λέων Γ’ ο Ίσαυρος 
προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει με νομοθετικά και διοικητικά 

μέτρα. 

Οι νικηφόροι πόλεμοι των Βυζαντινών με τους γειτονικούς 

λαούς, ιδιαίτερα με τους Άραβες, έσωσαν την 

Κωνσταντινούπολη και την αυτοκρατορία από μεγάλους 

κινδύνους. Δημιούργησαν όμως στο Βυζάντιο πολλά εσωτερικά 

προβλήματα: 

1. Αποδιοργάνωσαν το στρατό των συνόρων και των 

ακριτικών επαρχιών. 

2. Αποδυνάμωσαν οικονομικά το κράτος  

3.  Στέρησαν την ύπαιθρο από εργατικά χέρια. 

4. Χαλάρωσαν την απονομή της δικαιοσύνης και οι νόμοι δεν 

εφαρμόζονταν με δίκαιο τρόπο για όλους. 

5. Στέρησαν από πολλούς μικροκαλλιεργητές τα κτήματά 

τους και  

6. τους μετέτρεψαν σε δουλοπάροικους των «δυνατών». 

Για ν’ αντιμετωπίσει τα σοβαρά αυτά προβλήματα ο 

αυτοκράτορας Λέων ο Γ’, ο Ίσαυρος, έκανε τολμηρές αλλαγές 

στη νομοθεσία και τη διοίκηση του κράτους: 

ΜΕΤΡΑ ΛΕΟΝΤΟς Γ’ ΙΣΑΥΡΟΥ: 

1. Χώρισε την αυτοκρατορία σε μεγάλες περιφέρειες, τα 

«Θέματα»,  

2. ‘Ορισε ως διοικητές στρατηγούς, υπεύθυνους για την 

ασφάλεια της περιοχής τους. 
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3. Μοίρασε δημόσια γη στους γεωργούς των ακριτικών 

περιοχών, με την υποχρέωση να την καλλιεργούν οι ίδιοι, 

αλλά και να στρατεύονται για να την προστατεύουν στις ώρες 

των κινδύνων. Ήταν οι γνωστοί μας Ακρίτες.  

4. Εκσυγχρόνισε τους παλιούς νόμους του Ιουστινιανού, τους 

προσάρμοσε στις ανάγκες της εποχής και τους δημοσίευσε 

στην «Εκλογή».  

5. Στη συλλογή αυτή των νόμων, που ήταν γραμμένη σε απλή 

και κατανοητή ελληνική γλώσσα, όριζε ότι:«όλοι οι πολίτες 

είναι ίσοι απέναντι στους νόμους 

και τη Δικαιοσύνη».  

6. Με το «Γεωργικό Νόμο» προστάτευσε την περιουσία των 

ελευθέρων γεωργών και των κτηνοτρόφων και  

7. εξασφάλισε καλύτερες συνθήκες ζωής για όσους ζούσαν στην 

ύπαιθρο. 

8. Αφαίρεσε από τους κληρικούς και τους μοναχούς τη δημόσια 

εκπαίδευση και  

9. επέβαλε στα εκκλησιαστικά και τα μοναστηριακά κτήματα 

τον κοινό για όλους φόρο. 

10. Ανέθεσε την τήρηση των «φιλάνθρωπων» νόμων του στους 

«υπηρέτες της δικαιοσύνης», τους δικαστές, των οποίων το 

έργο θεωρούσε «το σημαντικότερο όλων επί της γης». 

Τις μεταρρυθμίσεις αυτές του Λέοντα Γ’ και των διαδόχων του 

δέχτηκαν με ανακούφιση οι λαϊκές τάξεις.  

Δυσαρεστήθηκαν όμως οι πλούσιοι, οι «δυνατοί» και οι μοναχοί, 

γιατί τα μέτρα αυτά τους εμπόδιζαν να κερδίζουν περισσότερα. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Γιατί οι μακροχρόνιοι πόλεμοι αποδυνάμωσαν το κράτος; 

Είχαμε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν; 

• Τα νομοθετικά και τα διοικητικά μέτρα των Ισαύρων 

δίνουν λύσεις στα προβλήματα της αυτοκρατορίας; Ποιο 

απ’ αυτά τα προβλήματα λύνει το καθένα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
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1. Γιατί οι μακροχρόνιοι πόλεμοι αποδυνάμωσαν το κράτος; 

Είχαμε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν; 

Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι είχαν αρνητικά αποτελέσματα για 

το Βυζάντιο, τα οποία αποδυνάμωσαν το κράτος. 

Συγκεκριμένα: 

• Αποδιοργάνωσαν τον στρατό των συνόρων και των 

ακριτικών επαρχιών. 

• Αποδυνάμωσαν το κράτος οικονομικά και στέρησαν την 

ύπαιθρο από εργατικά χέρια. 

• Η απονομή της δικαιοσύνης χαλάρωσε αρκετά, ενώ οι νόμοι 

δεν εφαρμόζονταν με τρόπο δίκαιο για όλους. 

• Στέρησαν από πολλούς μικροκαλλιεργητές τα κτήματά τους 

και τους μετέτρεψαν σε δουλοπάροικους των «δυνατών». 

Στο παρελθόν είχαμε παρόμοια αποτελέσματα, την περίοδο 

που ο Ιουστινιανός προσπάθησε με μακροχρόνιους πολέμους 

να ενώσει το Ανατολικό με το Δυτικό τμήμα της 

Αυτοκρατορίας, χωρίς όμως θετικό αποτέλεσμα.  

 

2. Τα νομοθετικά και τα διοικητικά μέτρα των Ισαύρων δίνουν 

λύσεις στα προβλήματα της αυτοκρατορίας; Ποιο απ’ αυτά τα 

προβλήματα λύνει το καθένα; 

 

Λέων ο Γ´, ο Ίσαυρος, έκανε τολμηρές αλλαγές στη νομοθεσία 

και τη διοίκηση του κράτους, για να αντιμετωπίσει τα 

προβλήματα της αυτοκρατορίας: 

• Χώρισε την αυτοκρατορία σε μεγάλες περιφέρειες, τα 

«Θέματα», και όρισε ως διοικητές στρατηγούς, υπεύθυνους 

για την ασφάλεια της περιοχής τους, ώστε να διοικούνται 

καλύτερα. 

• Μοίρασε δημόσια γη στους γεωργούς των ακριτικών 

περιοχών, με την υποχρέωση να την καλλιεργούν οι ίδιοι, 

αλλά και να στρατεύονται για να την προστατεύουν στις ώρες 

των κινδύνων. Ήταν οι γνωστοί μας Ακρίτες. Έτσι 

εξασφάλισε πως θα έχει διαρκώς στρατιώτες σε εκείνες τις 

περιοχές, οι οποίοι θα μάχονται με την θέλησή τους για να 

προστατεύσουν την γη τους. 

• Εκσυγχρόνισε τους παλιούς νόμους του Ιουστινιανού, τους 
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προσάρμοσε στις ανάγκες της εποχής και τους δημοσίευσε 

στην «Εκλογή». Στη συλλογή αυτή των νόμων, που ήταν 

γραμμένη σε απλή και κατανοητή ελληνική γλώσσα, όριζε 

ότι: «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στους νόμους και τη 

Δικαιοσύνη». Έτσι όλοι οι πολίτες κατανοούσαν τους νόμους 

και επικράτησε στην αυτοκρατορία ειρήνη και δικαιοσύνη. 

• Με τον «Γεωργικό Νόμο» προστάτευσε την περιουσία των 

ελευθέρων γεωργών και των κτηνοτρόφων και εξασφάλισε 

καλύτερες συνθήκες ζωής για όσους ζούσαν στην ύπαιθρο, 

πράγμα που ανακούφισε αυτούς τους ανθρώπους και τους 

έκανε να νιώθουν ασφαλείς. 

• Αφαίρεσε από τους κληρικούς και τους μοναχούς τη 

δημόσια εκπαίδευση και επέβαλε στα εκκλησιαστικά και τα 

μοναστηριακά κτήματα τον κοινό για όλους φόρο, πράγμα 

που έδωσε μία ανάσα στην οικονομική ζωή του κράτους, και 

απέτρεψε τους πολίτες από το να νιώθουν αδικημένοι. 

• Ανέθεσε την τήρηση των «φιλάνθρωπων» νόμων του στους 

«υπηρέτες της δικαιοσύνης», τους δικαστές, των οποίων το 

έργο θεωρούσε «το σημαντικότερο όλων επί της γης», έτσι 

βελτιώθηκε η απονομή της δικαιοσύνης και η εφαρμογή των 

νόμων.  

 

24. Η κρίση της εικονομαχίας 

διχάζει τους Βυζαντινούς 

Ο τρόπος λατρείας των εικόνων διχάζει τους Βυζαντινούς για 

έναν αιώνα. Η 

θρησκευτική αυτή διαμάχη βλάπτει σοβαρά την εκκλησία και 

το κράτος. Η Ζ΄ 

Οικουμενική σύνοδος ξαναφέρνει ειρήνη στην εκκλησία και 

στην αυτοκρατορία. 
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Στη διάρκεια του 8ου αιώνα η αυτοκρατορία συγκλονίστηκε από 

σοβαρές ταραχές, οι οποίες δίχασαν τους βυζαντινούς και έφεραν 

σε δύσκολη θέση το κράτος. Αιτία τους ήταν οι αποφάσεις των 

Ισαύρων αυτοκρατόρων Λέοντα Γ’ και Κωνσταντίνου Ε’: 

1. Να απαγορεύσουν την προσκύνηση και τη λατρεία των 

εικόνων. 

2. Να υποχρεώσουν τους μοναχούς και τους κληρικούς να 

υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους, πριν δεχτούν το 

ιερατικό τους αξίωμα. 

Οι αποφάσεις αυτές, καθώς και 3) τα διοικητικά μέτρα για την 

εκκλησία, πάρθηκαν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και 

διαφώτιση του πληθυσμού.  

Γι’ αυτό δημιούργησαν αναταραχή στους κληρικούς και στο λαό 

και τον χώρισαν σε δυο αντιμαχόμενες παρατάξεις: 

• τους εικονομάχους, που στήριζαν τις αποφάσεις του 

αυτοκράτορα και 

• τους εικονολάτρες, που υπερασπίζονταν τη λατρεία των 

εικόνων. 

Και οι δυο πλευρές ήταν ανυποχώρητες και υποστήριζαν με 

φανατισμό τις απόψεις τους. 

Ο διχασμός αυτός κράτησε έναν περίπου αιώνα και είχε 

δυσάρεστες συνέπειες για όλους :  

1. Στη διάρκειά του πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 

άλλοι φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν.  

2. Ναοί και μοναστήρια έκλεισαν και πολλές εικόνες, 

ψηφιδωτά και έργα τέχνης καταστράφηκαν.  

3. Διαταράχτηκαν ακόμη οι σχέσεις ανάμεσα στο Βυζάντιο 

και τη Δυτική εκκλησία, η οποία τάχτηκε με το μέρος των 

εικονολατρών. 

4. Ο αυτοκράτορας Λέων Γ’, που αντιμετώπισε με επιτυχία 

τους Άραβες κι έσωσε την Πόλη και την αυτοκρατορία, 
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έχασε μεγάλο μέρος της δόξας του και χρεώθηκε αυτή την 

αναταραχή, που έβλαψε πολύ το βυζαντινό κράτος. 

Την εσωτερική αυτή διαμάχη, που έμεινε γνωστή ως 

εικονομαχία, σταμάτησε η Ζ’ οικουμενική σύνοδος, την οποία 

συγκάλεσε η αυτοκράτειρα Θεοδώρα (843). Εκεί αποφασίστηκε 

και έγινε δεκτό από όλους ότι: 

«κατά την προσκύνηση των εικόνων η λατρεία των 

πιστών απευθύνεται προς τα εικονιζόμενα ιερά πρόσωπα και όχι 

προς την ίδια την εικόνα και τα υλικά από τα οποία αυτή 

είναι φτιαγμένη».  

Η συμφιλίωση αυτή των χριστιανών και η αναστήλωση των 

εικόνων γιορτάζεται από την εκκλησία μας, με πανηγυρικό τρόπο, 

την πρώτη Κυριακή των νηστειών του Πάσχα και ονομάζεται 

Κυριακή της Ορθοδοξίας. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

• Πώς κρίνετε τα μέτρα των Ισαύρων για τα εκκλησιαστικά 

θέματα; Ήταν όλα αναγκαία; Τι μπορούσε να γίνει για να 

αποφευχθούν οι συγκρούσεις; 

• Θυμάστε προηγούμενες θρησκευτικές διαμάχες στην 

αυτοκρατορία; Κάνετε σύγκριση μεταξύ τους. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Πώς κρίνετε τα μέτρα των Ισαύρων για τα εκκλησιαστικά 

θέματα; Ήταν όλα αναγκαία; Τι μπορούσε να γίνει για να 

αποφευχθούν οι συγκρούσεις; 

Οι αποφάσεις που πήραν οι Ίσαυροι, όπως επίσης και τα 

διοικητικά μέτρα για την εκκλησία, δεν ήταν αναγκαία και 

πάρθηκαν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και διαφώτιση του 

πληθυσμού, γι’ αυτό δημιούργησαν αναταραχή στους 

κληρικούς και στον λαό. Η στρατιωτική θητεία για τους 

μοναχούς και κληρικούς, δεν ήταν ιδιαίτερα κακή απόφαση 
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καθώς πρέπει όλοι να προστατεύουν την πατρίδα τους και να 

υπηρετούν την ελευθερία. Η απαγόρευση όμως τον εικόνων 

ήταν τελείως λάθος απόφαση. Πρώτον, ήταν αντίθετη με το 

διάταγμα της ανεξιθρησκίας που επέτρεπε στους ανθρώπους 

να λατρεύουν ελεύθερα τον Θεό τους και δεύτερον, 

προσπάθησε ένας πολιτικός, να αλλάξει τις θρησκευτικές 

παραδόσεις, χωρίς να έχει τις γνώσεις ή το δικαίωμα για να 

το κάνει. Έτσι αυτή η απόφαση δίχασε τον λαό και τον χώρισε 

σε δυο αντιμαχόμενες παρατάξεις. Όλα αυτά θα μπορούσαν 

να αποφευχθούν, εάν ο αυτοκράτορας ανακοίνωνε στον λαό 

τα μέτρα αυτά, πριν τα κάνει πράξη και ζητούσε την άποψη 

του κλήρου, ο οποίος με τις γνώσεις του θα μπορούσε να τον 

συμβουλεύσει καλύτερα.  

 

2. Θυμάστε προηγούμενες θρησκευτικές διαμάχες στην 

αυτοκρατορία; Κάνετε σύγκριση μεταξύ τους. 

 

Στα προηγούμενα μαθήματα είχαμε μιλήσει για δύο μεγάλες 

θρησκευτικές διαμάχες. Η πρώτη ήταν το 360-363 μ.Χ. όταν 

ο αυτοκράτορας Ιουλιανός προσπάθησε να επαναφέρει πάλι 

την παλιά θρησκεία και η δεύτερη ήταν το 379-395 μ.Χ. όταν 

ο Θεοδόσιος προσπάθησε να επιβάλλει με ακραία μέτρα τον 

Χριστιανισμό σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Εάν 

συγκρίνουμε την εικονομαχία με τις δύο αυτές διαμάχες, θα 

δούμε πως σε όλες υπήρξαν πολλές καταστροφές έργων 

τέχνης, ναών, κτιρίων και το σημαντικότερο, ανθρωπίνων 

ζωών. Ο θρησκευτικός φανατισμός, από όποια θρησκεία και 

αν προέρχεται, δεν είναι ποτέ σωστός. Πρέπει να σεβόμαστε 

τους συνανθρώπους μας αλλά και αυτοί να σέβονται εμάς. 

 

25. Το Βυζάντιο φτάνει 

στο απόγειο της ακμής του 

Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες κυβερνούν επί δύο αιώνες την 

αυτοκρατορία. 
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Κάνουν αλλαγές στη διοίκηση και τη νομοθεσία. Προστατεύουν 

τη γεωργία, τη 

βιοτεχνία και το εμπόριο. Είναι περίοδος ακμής και μεγαλείου 

για το Βυζάντιο. 

 

Από τον 9ο έως τον 11ο αιώνα το Βυζαντινό κράτος κυβέρνησαν 

αυτοκράτορες της μακεδονικής δυναστείας1. Στο διάστημα 

αυτό οι Μακεδόνες αυτοκράτορες, για την αντιμετώπιση των 

εξωτερικών θεμάτων: 

1. Οργάνωσαν αξιόμαχο στρατό  

2.  απελευθέρωσαν πολλά από τα κατακτημένα βυζαντινά 

εδάφη, στην Ανατολή, στη Δύση και στα Βαλκάνια. 

3. Έκλεισαν συνθήκες ειρήνης και φιλίας με τους λαούς του 

Βορρά  

4. και διέδωσαν το χριστιανισμό και το βυζαντινό πολιτισμό 

στις χώρες τους. 

5. Ξαναπήραν από τους Σαρακηνούς τον έλεγχο των 

θαλάσσιων δρόμων  

6. και τα βυζαντινά εμπορικά καράβια ανοίχτηκαν ξανά στο 

Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την Αδριατική και τη νότια Ιταλία. 

Ιδιαίτερη φροντίδα όμως έδειξαν και για την εσωτερική 

οργάνωση και καλή λειτουργία του κράτους. Για να το 

επιτύχουν: 

1. Οργάνωσαν καλύτερα τα Θέματα της αυτοκρατορίας  

2. και πρόσθεσαν σ’ αυτά και νέα από τις απελευθερωμένες 

και τις ακριτικές περιοχές. 

3. Επανέφεραν την ηρεμία στην ταραγμένη από τις διαμάχες 

της εικονομαχίας εκκλησία  

4. και την έστρεψαν σε έργα ειρηνικά και φιλανθρωπικά. 
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5. Ρύθμισαν με νέους νόμους (Επαναγωγή και Πρόχειρο 

Νόμο) τα καθήκοντα των αρχόντων, 

6. καθόρισαν τις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας  

7. και προσάρμοσαν το δίκαιο στις συνθήκες της εποχής.  

8. Με το «Επαρχιακό βιβλίο» ρύθμισαν τα θέματα των 

εμπορικών συναλλαγών και έβαλαν τάξη στη λειτουργία 

των βιοτεχνιών και των επαγγελματιών, καθώς και στα όρια 

κέρδους καθενός. 

9. Συνέχισαν την προσπάθεια των Ισαύρων για την προστασία 

των μικροϊδιοκτητών και των ελεύθερων γεωργών από τους 

δυνατούς και επέβαλλαν σ' αυτούς το νόμο του 

«Αλληλέγγυου». Αυτός όριζε ότι οι πλούσιοι γαιοκτήμονες, 

μαζί με τους δικούς τους φόρους, πληρώνουν στο κράτος 

και τους φόρους των φτωχών γειτόνων τους, όταν εκείνοι 

αδυνατούν. 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ : Τα μέτρα αυτά βοήθησαν στην ανάπτυξη της 

γεωργίας, της βιοτεχνίας, της ναυτιλίας και του εμπορίου κι 

έφεραν πλούτο και δόξα στην αυτοκρατορία. Η περίοδος αυτή 

ήταν από τις πιο λαμπρές για την αυτοκρατορία και ονομάστηκε 

«χρυσή εποχή του Βυζαντίου». 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Τι πέτυχαν οι Μακεδόνες στα ζητήματα της εκκλησίας; 

• Ποιο από τα παραπάνω μέτρα βοήθησε τη γεωργία, το 

εμπόριο, τη βιοτεχνία, τη ναυτιλία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Τι πέτυχαν οι Μακεδόνες στα ζητήματα της εκκλησίας; 

Μετά την εικονομαχία, οι Μακεδόνες προσπάθησαν να 

βελτιώσουν τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας, ώστε να 

επαναφέρουν την ηρεμία. Έστρεψαν λοιπόν την εκκλησία σε 

έργα ειρηνικά και φιλανθρωπικά. Ρύθμισαν τα καθήκοντα 

των αρχόντων και καθόρισαν τις σχέσεις Κράτους και 

Εκκλησίας, με νέους νόμους (Επαναγωγή και Πρόχειρο 

Νόμο), προσαρμόζοντας έτσι το δίκαιο στις συνθήκες της 

εποχής. 
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2. Ποιο από τα παραπάνω μέτρα βοήθησε τη γεωργία, το 

εμπόριο, τη βιοτεχνία, τη ναυτιλία; 

Οι Μακεδόνες έλαβαν κάποια μέτρα για την εσωτερική 

οργάνωση και την καλή λειτουργία του κράτους. 

Συγκεκριμένα: 

• Γεωργία: Επέβαλαν τον νόμο του «Αλληλέγγυου», ο οποίος 

όριζε ότι οι πλούσιοι γαιοκτήμονες, θα πληρώνουν στο κράτος 

μαζί με τους δικούς τους φόρους και τους φόρους των 

φτωχών γειτόνων τους, όταν εκείνοι αδυνατούν. 

• Εμπόριο - Βιοτεχνία: Με το «Επαρχιακό βιβλίο» ρύθμισαν 

τα θέματα των εμπορικών συναλλαγών και έβαλαν τάξη στη 

λειτουργία των βιοτεχνιών και των επαγγελματιών, καθώς 

και στα όρια κέρδους καθενός. 

• Ναυτιλία: Πήραν ξανά από τους Σαρακηνούς τον έλεγχο των 

θαλάσσιων δρόμων. Έτσι τα βυζαντινά εμπορικά καράβια 

μπορούσαν να ανοιχτούν ξανά στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την 

Αδριατική και τη νότια Ιταλία. 

  

26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η 

μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών 

Στα χρόνια διακυβέρνησης των Μακεδόνων αυτοκρατόρων 
ανθίζουν τα γράμματα 

και οι τέχνες. Οι Βυζαντινοί μελετούν, σώζουν και 
διδάσκουν τους αρχαίους Έλληνες 

συγγραφείς. Ο βυζαντινός πολιτισμός απλώνεται παντού. 

Μετά τη λήξη της εικονομαχίας και στα χρόνια της Μακεδονικής 

δυναστείας, που ακολούθησαν, το Βυζάντιο γνώρισε μεγάλη 

ανάπτυξη στα γράμματα και τις τέχνες.  

Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ’ και ο θείος του καίσαρας1Βάρδας 

ίδρυσαν το πανεπιστήμιο της Μαγναύρας.  

1- Σ’ αυτό δίδαξαν ονομαστοί καθηγητές, όπως ο Λέων 

ο μαθηματικός, ο πατριάρχης Φώτιος, ο Ιωάννης 
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Γραμματικός και ο φωτιστής των Σλάβων 

Κωνσταντίνος-Κύριλλος.  

2- Οι καθηγητές πληρώνονταν από το κράτος και «το 

έργο τους ήταν κάλλιστο και περιβόητο» 2. 

3- Όλα σχεδόν τα μαθήματα γίνονταν στην ελληνική 

γλώσσα και  

4- στην έδρα της Φιλοσοφίας διδάσκονταν οι αρχαίοι 

Έλληνες συγγραφείς.  

5- Η φοίτηση όσων διακρίνονταν για την επιμέλειά τους 

ήταν δωρεάν.  

6- Από τους καθηγητές και τους απόφοιτους του 

Πανεπιστημίου το βυζαντινό κράτος και η εκκλησία 

έπαιρναν τους ανώτερους υπαλλήλους τους. 

Την ίδια περίοδο λειτουργούσε στην Κωνσταντινούπολη και η 

Πατριαρχική Σχολή.  

1- Εκεί, όπως και στη Μαγναύρα, δίδαξαν μορφωμένοι 

κληρικοί και λαϊκοί.  

2- Μελέτησαν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και  

3- κατέγραψαν σε χειρόγραφα βιβλία και περγαμηνές ό,τι από 

τη αρχαία λογοτεχνία, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες είχε 

διασωθεί.  

4- Στο έργο αυτό πρωτοστατούσαν ο πατριάρχης Φώτιος, ο 

επίσκοπος Καισαρείας Αρέθας και ο φιλόσοφος Μιχαήλ 

Ψελλός.  

5- Τα χειρόγραφα αυτά βιβλία, ζωγραφισμένα με θαυμάσιες 

μικρογραφίες, πλούτιζαν τις δημόσιες βιβλιοθήκες του 

κράτους και πωλούνταν στις ιδιωτικές.  

6- Από τα έσοδα των πωλήσεων αγόραζαν τα υλικά γραφής 

των βιβλίων. 

Αλλά και οι ίδιοι οι αυτοκράτορες Λέων ΣΤ’ ο σοφός και 

Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος έγραψαν πολλά βιβλία. Τα 

χρόνια αυτά «το παλάτι έμοιαζε με ακαδημία, όπου όλοι 

μελετούσαν».  

Η ανάπτυξη αυτή των γραμμάτων ωφέλησε και την τέχνη. 
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1- Η μικρογραφία,  

2- η ελεφαντοτεχνία3 και  

3- η διακοσμητική λειτούργησαν παράλληλα  

4- προς την αγιογραφία, που επανήλθε μετά την αναστήλωση 

των εικόνων.  

Για όλα αυτά, πολλοί ονομάζουν την περίοδο αυτή «χρυσή 

εποχή» του Βυζαντίου και άλλοι «μακεδονική αναγέννηση».  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Είναι δικαιολογημένοι οι τίτλοι «χρυσή εποχή» και 

«μακεδονική αναγέννηση», που δίνουν στην περίοδο αυτή; 

Με ποιες παλαιότερες καλές εποχές μοιάζει; 

• Πώς κρίνετε την απόφαση του πανεπιστημίου να φοιτούν 

δωρεάν σ’ αυτό όσοι φοιτητές διακρίνονταν για την 

επιμέλειά τους; Συμβαίνει κάτι ανάλογο σήμερα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Είναι δικαιολογημένοι οι τίτλοι «χρυσή εποχή» και 

«μακεδονική αναγέννηση», που δίνουν στην περίοδο αυτή; Με 

ποιες παλαιότερες καλές εποχές μοιάζει; 

Την περίοδο της Μακεδονικής δυναστείας κοσμούν τίτλοι 

όπως «χρυσή εποχή» ή «μακεδονική αναγέννηση» 

δικαιολογημένα, καθώς τα γράμματα, η τέχνη και ο 

Βυζαντινός πολιτισμός γνώρισαν τεράστια άνθιση. 

Συγκεκριμένα, εκείνη την περίοδο ιδρύθηκε το πανεπιστήμιο 

της Μαγναύρας, οι Βυζαντινοί μελετούσαν αρχαίους Έλληνες 

συγγραφείς στην έδρα της Φιλοσοφίας και παράλληλα 

λειτουργούσε η Πατριαρχική Σχολή στην 

Κωνσταντινούπολη, στην οποία δίδαξαν μορφωμένοι λαϊκοί 

και κληρικοί. Η μελέτη των αρχαίων κειμένων, βοήθησε στην 

διάσωσή τους, καθώς οι μελετητές κατέγραφαν τα έργα σε 

χειρόγραφα βιβλία και περγαμηνές. Όπως αναφέρεται «το 

παλάτι έμοιαζε με ακαδημία, όπου όλοι μελετούσαν». 

Παράλληλα, στον τομέα της τέχνης, αναπτύχθηκε η 

μικρογραφία, η διακοσμητική και η αγιογραφία.  

Συνεπώς, είναι δικαιολογημένα τα επίθετα που δίνουν οι 
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ιστορικοί στην περίοδο εκείνη, καθώς η πολιτιστική 

ανάπτυξη ήταν μεγάλη. Θα μπορούσαμε να παραλληλίσουμε 

την «μακεδονική αναγέννηση», με τον «Χρυσό αιώνα του 

Περικλή»  

 

2. Πώς κρίνετε την απόφαση του πανεπιστημίου να φοιτούν 

δωρεάν σ’ αυτό όσοι φοιτητές διακρίνονταν για την επιμέλειά 

τους; Συμβαίνει κάτι ανάλογο σήμερα; 

 

Η απόφαση του πανεπιστημίου ήταν εξαιρετική και 

απαραίτητη. Οι μαθητές είχαν με αυτόν τον τρόπο ένα 

επιπλέον κίνητρο για να διαβάσουν και να μελετήσουν. 

Επίσης, χάρη σε αυτό το μέτρο επικράτησε δικαιοσύνη, 

καθώς φτωχά αλλά ικανά παιδιά μπορούσαν να 

σπουδάσουν και η μόρφωση δεν ήταν πλέον αποκλειστικό 

προνόμιο των πλουσίων.  

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα με τις υποτροφίες. 

Αριστούχοι μαθητές κερδίζουν υποτροφία για φοίτηση σε 

πανεπιστήμια του εξωτερικού ή δωρεάν διαμονή και 

σίτιση. Η παιδεία πρέπει να είναι ελεύθερη και δωρεάν σε 

όλους τους ανθρώπους. 

27. Η καθημερινή ζωή 

στην ύπαιθρο στα χρόνια 

των Ισαύρων και των Μακεδόνων 

Μεγάλο μέρος του βυζαντινού πληθυσμού ζει στην ύπαιθρο 
σε όμορφα 

χωριά και κωμοπόλεις. Τα σπίτια τους είναι ανάλογα με την 
οικονομική 

τους κατάσταση. Οι πιο πολλοί είναι γεωργοί και βοσκοί. 
Αγαπούν τη ζωή 

και τον τόπο τους και χαίρονται με το κυνήγι και το ψάρεμα. 

Μεγάλο μέρος των Βυζαντινών ζούσε στην ύπαιθρο. 

Κατοικούσαν σε κωμοπόλεις και χωριά, αλλά και σε οικισμούς 
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και σε αγροικίες1 χτισμένες γύρω από αυτά. Τα πιο πολλά χωριά 

ήταν χτισμένα στις πλαγιές λόφων πλάι σε πηγές, που ήταν και 

πηγή ζωής για τους κατοίκους τους. Στο κέντρο του χωριού ήταν 

η πλατεία και η μεγάλη εκκλησία. Εκεί τη μέρα της γιορτής του 

προστάτη Αγίου γινόταν τοπικό πανηγύρι. Παρόμοιες γιορτές και 

πανηγύρια γίνονταν και στα ξωκλήσια των χωριών και ιδιαίτερα 

σ’ αυτά που γιόρταζαν την άνοιξη ή το καλοκαίρι. 

Τα σπίτια της υπαίθρου ήταν ανάλογα με την οικονομική 

κατάσταση των ιδιοκτητών.  

1- Οι μικροκαλλιεργητές έμεναν σε ισόγειες στενόχωρες 

κατοικίες με χαμηλές πόρτες και μικρά παράθυρα.  

2- Οι Δυνατοί ζούσαν σε διώροφα σπίτια σκεπασμένα με 

κεραμίδια, με εξωτερική σκάλα και εξώστες, για θέα και 

αναψυχή.  

3- Στα «κατώγια» των σπιτιών και στον ασφαλισμένο 

περίβολό τους υπήρχαν κελάρια, πατητήρια και αποθήκες 

για τους καρπούς και τα τρόφιμα.  

4- Πλούσιοι και φτωχοί φρόντιζαν να μη λείπουν από το σπίτι 

τα απαραίτητα για τη διατροφή της οικογένειάς τους είδη. 

Το σιτάρι, το κρασί και το λάδι της χρονιάς ήταν στην 

πρώτη φροντίδα τους.  

Οι γυναίκες είχαν την επιμέλεια  

1- του σπιτιού, των παιδιών, των τροφίμων και των φαγητών. 

2- Στις γεωργικές εργασίες έπαιρναν συνήθως μέρος μόνο στις 

περιόδους συγκομιδής των καρπών.  

3- Πολλές όμως εργάζονταν στο σπίτι υφαίνοντας και 

κεντώντας και  

4- άλλες σε εργαστήρια και καταστήματα αρωμάτων και 

μεταξιού. 

Κάθε χωριό είχε τη δική του περιφέρεια γης, που ανήκε στους 

κατοίκους του.  

➢ Γύρω από τους οικισμούς υπήρχαν κήποι και περιβόλια με 

καρποφόρα δέντρα και  
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➢ πιο μακριά κτήματα φυτεμένα με αμπέλια, ελιές και 

χωράφια σπαρμένα με δημητριακά.  

➢ Πολλές περιοχές της υπαίθρου ήταν φυτεμένες με μουριές, 

που με τα φύλλα τους έτρεφαν μεταξοσκώληκες.  

➢ Σε κάθε χωριό ακόμη υπήρχε κοινόχρηστη περιοχή με δάση 

και βοσκοτόπια για την προμήθεια ξύλων και για τη βοσκή 

των ζώων.  

➢ Η καλλιεργήσιμη γη ανήκε σε μικροκαλλιεργητές και 

➢  η πιο πολλή σε μεγαλοϊδιοκτήτες ή «Δυνατούς», καθώς 

τους έλεγαν. 

Οι κάτοικοι των στεριανών χωριών ήταν συνήθως γεωργοί και 

βοσκοί.  

Στα νησιά και στα παράλια ασχολούνταν με το ψάρεμα και τη 

ναυτιλία.  

Αρκετοί  ακόμη ήταν τεχνίτες γεωργικών μέσων και εργαλείων, 

μεταφορείς και μικρέμποροι των αγροτικών προϊόντων. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Γιατί οι Βυζαντινοί προτιμούσαν να κτίζουν τα χωριά τους 

σε πλαγιές λόφων και πλάι σε πηγές; Έχετε χωριά με αυτά 

τα χαρίσματα στην περιοχή σας; 

• Τι καλλιεργούσαν οι Βυζαντινοί; Ποιες απ’ αυτές τις 

καλλιέργειες εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Γιατί οι Βυζαντινοί προτιμούσαν να κτίζουν τα χωριά τους 

σε πλαγιές λόφων και πλάι σε πηγές; Έχετε χωριά με αυτά τα 

χαρίσματα στην περιοχή σας; 

Από τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι προτιμούσαν να χτίζουν τα 

χωριά τους, σε περιοχές με ευνοϊκές συνθήκες. Αυτό που 

έψαχναν στις περιοχές που κοιτούσαν ήταν εάν υπάρχει κοντά 

νερό και εάν το έδαφος ευνοούσε για καλλιέργειες. Έτσι 

λοιπόν συνήθιζαν να φτιάχνουν τους οικισμούς τους σε 

πλαγιές λόφων, κοντά σε πηγές ώστε να εξασφαλίσουν τα 
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απαραίτητα για την ζωή τους και να εκμεταλλευτούν την 

φυσική οχύρωση που τους παρείχε η πλαγιά. 

Στην Πελοπόννησο υπάρχουν πολλά παραδείγματα χωριών 

που είναι χτισμένα σε πλαγιές και κοντά σε πηγές. Μια από 

τις πιο γνωστές και τουριστικές κωμοπόλεις είναι τα 

Καλάβρυτα, που είναι χτισμένα στα Αροάνια Όρη, στην 

πλαγιά του Χελμού.  

 

2. Τι καλλιεργούσαν οι Βυζαντινοί; Ποιες απ’ αυτές τις 

καλλιέργειες εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα; 

 

Οι Βυζαντινοί είχαν κήπους στους οποίους καλλιεργούσαν 

λαχανικά. Επιπλέον καλλιεργούσαν καρποφόρα δέντρα, ελιές, 

αμπέλια και δημητριακά. Τέλος είχαν μουριές, από τις οποίες 

έπαιρναν τα φύλλα και έτρεφαν μεταξοσκώληκες. 

Στις μέρες μας, οι αγρότες εξακολουθούν να καλλιεργούν τα 

προϊόντα που αναφέραμε, εκτός από τις μουριές και τους 

μεταξοσκώληκες. 

Ε. Ανακεφαλαίωση  

 

Στα χρόνια των Ισαύρων αυτοκρατόρων έγιναν τολμηρές 

μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία και στη διοίκηση: 

1- Χωρίστηκε η αυτοκρατορία σε θέματα. 

2- Ψηφίστηκαν νόμοι για καλύτερες συνθήκες ζωής στους 

αγρότες. 

3- Ανατέθηκε στους δικαστές η πιστή εφαρμογή των νόμων. 

Όμως:  

• Δημιουργήθηκε το πρόβλημα της λατρείας των εικόνων. 

• Διχάστηκε ο λαός σε εικονομάχους και στους 

εικονολάτρες. 

• Καταστράφηκαν ανεκτίμητα έργα τέχνης. 

• Η εικονομαχία σκίασε το έργο και η δόξα των Ισαύρων. 
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Το πρόβλημα της εικονομαχίας λύθηκε οριστικά με την 

αναστήλωση των εικόνων. 

 

Στα χρόνια διακυβέρνησης των Μακεδόνων: 

• Το κράτος αναδιοργανώθηκε και μεγάλωσε. 

• Ψηφίστηκαν φιλάνθρωποι και δίκαιοι νόμοι. 

• Άνθισαν ιδιαίτερα τα γράμματα και οι τέχνες. 

• Δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν ανώτατες σχολές. 

• Διδάχτηκαν και διασώθηκαν πολλά αρχαία ελληνικά 

κείμενα. 

• Προόδευσε η γεωργία, η βιοτεχνία και το εμπόριο. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται - 

Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις ασκήσεων 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν πέντε ερωτήσεις σχετικές 

με το  μάθημά μας. 

 

1. Με ποιο σημερινό διοικητικό τμήμα της χώρας μας 

παρομοιάζεται το βυζαντινό Θέμα; Ποιες ομοιότητες και ποιες 

διαφορές έχουν; 

Η διαίρεση της αυτοκρατορίας σε θέματα, μοιάζει αρκετά με 

τους δικούς μας νομούς. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, 

υπάρχει κάποιος άνθρωπος (διοικητής τότε, νομάρχης πριν 

μερικά χρόνια, περιφερειάρχης τώρα), όπου είναι υπεύθυνος 

για την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής που διοικεί. 

Υπάρχουν βέβαια και διαφορές. Ενώ ο διοικητής του 

Θέματος διοριζόταν από τον αυτοκράτορα, ο περιφερειάρχης 

επιλέγεται μέσω εκλογών από τον λαό. Ενώ ο διοικητής του 

Θέματος ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια και την τάξη στην 

περιοχή του, ο περιφερειάρχης είναι αρμόδιος για τις 
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διοικητικές διαδικασίες και για τα δημόσια έργα ανάπτυξης 

της περιοχής του.  

 

2. Παρόμοιες με τον Λέοντα Γ´ μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 

έκανε, πριν από δύο αιώνες περίπου, και ο αυτοκράτορας 

Ιουστινιανός. Τι αποτελέσματα είχαν; Κάνετε σύγκριση 

ανάμεσα στις δυο περιπτώσεις. 

Ο Λέων Γ' και ο Ιουστινιανός έκανα παρόμοιες 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Συγκεκριμένα, και οι δύο: 

• Εκσυγχρόνισαν τους παλιούς νόμους και τους συμπλήρωσαν 

με κάποιους καινούργιους. 

• Κατάργησαν τα προνόμια των Δήμων και των 

μεγαλοκτηματιών (ο Ιουστινιανός) και των κληρικών (Ο 

Λέων Γ'). 

• Στάθηκαν κοντά στους μικροκαλλιεργητές, προστατεύοντας 

την περιουσία τους. 

• Μερίμνησαν για την σωστή τήρηση των νόμων με τους 

λογοθέτες (ο Ιουστινιανός) και με τους δικαστές (ο Λέων Γ') 

• Έκανα τη φορολογία πιο δίκαιη για όλους.  

 

Βέβαια και οι δύο με τα μέτρα που πήραν δυσαρέστησαν 

αρκετά τους πλούσιους. Η διαφορά τους είναι πως ο 

Ιουστινιανός κατέπνιξε την εξέγερση (στάση του νίκα) με 

βίαιο και απόλυτο τρόπο, ενώ ο Λέων Γ' δεν κατάφερε να 

καταργήσει τις εικόνες.  

 

3. Διαβάστε τα κείμενα-πηγές 2 και 5. Πώς κρίνετε τις οδηγίες 

του αυτοκράτορα προς τους δικαστές και πώς την ανάθεση σ’ 

αυτούς της ευθύνης τήρησης των Νόμων; Γίνεται κάτι ανάλογο 

σήμερα; 

Ο Λέων Γ' πολύ σωστά έλεγε ότι, από όλα τα επίγεια αγαθά 

προτιμήσαμε τη δικαιοσύνη. Μόνο αν φέρουμε αυτή κοντά 

στον λαό θα μπορέσει η αυτοκρατορία να αποκρούσει τους 

εχθρούς της. Πίστευε πως όλοι οι πολίτες είναι και πρέπει να 

είναι ίσοι απέναντι στους νόμους, για αυτό συμβούλευε και 

έδινε εντολή σε όσους υπηρετούν τη δικαιοσύνη, να μην 

επηρεάζονται από τις ανθρώπινες αδυναμίες. Πρέπει να 
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αποδίδουν το δίκαιο στον καθένα, ανάλογα με τις πράξεις του 

και όχι ανάλογα με την οικονομική και κοινωνική του 

κατάσταση. Επίσης, ήταν υποστηρικτής της Αριστοτελική 

θέσης «Μέτρον Άριστον» (και όχι ΠΑΝ μέτρον άριστον*), 

που στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει πως δεν πρέπει να 

δείχνουν ούτε υπερβολική αυστηρότητα, ούτε υπερβολική 

επιείκεια. Αυτό (τις περισσότερες φορές) γίνεται και σήμερα, 

καθώς οι δικαστές δικάζουν με βάσει τις παραβάσεις των 

νόμων και όχι με βάση την κοινωνική ή οικονομική θέση.  

 

4. Διαβάστε τις δυο διατάξεις-πηγές (3.α και β) του «Γεωργικού 

Νόμου» και παρατηρήστε τις εικόνες-πηγές 1,4, και 6. 

Σχολιάστε τη σημασία τους και κρίνετε αν οι γεωργοί είχαν 

λόγους να είναι ευχαριστημένοι από τις μεταρρυθμίσεις του 

Λέοντα Γ´ Ίσαυρου. 

 

Οι διατάξεις του Γεωργικού Νόμου είχαν πολύ μεγάλη 

σημασία για την προστασία των φτωχών μικροϊδιοκτητών 

και μικροκαλλιεργητών. Με αυτόν τους προστάτευε από τους 

μεγαλοκτηματίες που τους εκμεταλλεύονταν και από τις 

κλοπές που έκαναν οι οπωροφύλακες και οι φύλακες 

κοπαδιών. Παρατηρώντας τις εικόνες, καταλαβαίνουμε πως 

οι άνθρωποι ήταν ικανοποιημένοι από την νέα νομοθεσία, 

καθώς οι πλέον ζούσαν και εργάζονταν ήσυχοι χωρίς τον φόβο 

που είχαν παλιά.  

 

5. Συμπληρώστε τα κενά της παραγράφου με τις λέξεις που 

λείπουν: 

Ο αυτοκράτορας Λέων Γ´ αντιμετώπισε με νομοθετικά και 

διοικητικά μέτρα τα εσωτερικά προβλήματα του κράτους. 

Χώρισε την αυτοκρατορία σε θέματα και με τα νομοθετικά 

κείμενα της «εκλογής» και του «Γεωργικού νόμου» 

προσπάθησε να επιβάλει δικαιοσύνη. Τα μέτρα αυτά 

βελτίωσαν ιδιαίτερα τη ζωή των κατοίκων της υπαίθρου. 
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Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους 

Βυζαντινούς - Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - 

Λύσεις ασκήσεων 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Διαβάστε τα κείμενα-πηγές 3 και 4. Κρίνετε τη συμπεριφορά 

των δύο ιεραρχών προς τον αυτοκράτορα και εκτιμήστε τις 

επιπτώσεις που είχε αυτή η διαφωνία στην εκκλησία και την 

αυτοκρατορία. Θυμάστε τον Ηράκλειο και τον Πατριάρχη 

Σέργιο; Κάνετε μια σύγκριση του τρόπου συνεργασίας αυτών 

των ηγετών και εκείνων. 

Όταν ο αυτοκράτορας Λέων ο Γ΄ εξέδωσε το Διάταγμα, 

προσκάλεσε τον αγιότατο πατριάρχη Γερμανό να το 

υπογράψει. Τότε όμως ο γενναίος ιεράρχης αρνήθηκε και 

έδωσε τα ιερά άμφιά του στον αυτοκράτορα. Αυτό που 

ζήτησε ο βασιλιάς από εκείνον, ήταν αδύνατο να το κάνει, 

χωρίς απόφαση Οικουμενικής Συνόδου, είπε και αποχώρησε. 

Από την άλλη, ο πάπας της Ρώμης, όταν έμαθε για την 

καθαίρεση των σεπτών εικόνων, εμπόδισε να σταλούν οι 

φόροι της Ρώμης και της Ιταλίας στην Κωνσταντινούπολη. 

Έστειλε επίσης μία επιστολή στην οποία μήνυσε στον 

αυτοκράτορα ότι δεν πρέπει ο βασιλιάς να μεταβάλει την 

αρχαία πίστη της εκκλησίας, η οποία έχει καθιερωθεί από 

τους αγίους πατέρες εδώ και αιώνες. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση λοιπόν, ο κλήρος εναντιώθηκε στον αυτοκράτορα, 

εξαιτίας της απόφασής του.  

Αντίθετα, επί αυτοκράτορα Ηράκλειου, ο Πατριάρχης 

Σέργιος, όχι απλά δεν εναντιώθηκε στις αποφάσεις του 

βασιλιά, αλλά πρόσφερε τα χρήματα της εκκλησίας ως 

δάνειο, για να χρηματοδοτήσει ο Ηράκλειος την εκστρατεία 

κατά των Περσών. Βλέπουμε λοιπόν πως ο κλήρος και ο 

αυτοκράτορας δεν είχαν πάντα διαφορές, αλλά πολλές φορές 

συνεργάζονταν ενωμένοι.  

 

2. Διαβάστε ξανά τις αποφάσεις των Ισαύρων αυτοκρατόρων 
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για τα εκκλησιαστικά θέματα. Συζητήστε μεταξύ σας ποιες απ’ 

αυτές νομίζετε ότι ήταν σωστές και ποιες λαθεμένες. 

Δικαιολογείται τόση αναταραχή και για τόσο πολύ χρόνο στο 

κράτος; 

 

Η υποχρεωτική θητεία των μοναχών και των κληρικών δεν 

ήταν κακή απόφαση, και σίγουρα δεν θα προκαλούσε 

αναταραχές και διαμάχες. Περισσότεροι στρατιώτες θα 

βοηθούσαν στην άμυνα της πόλης. Η απαγόρευση των 

εικόνων όμως ήταν τελείως λάθος απόφαση και προκάλεσε 

πολλές αντιδράσεις. Οι λόγοι που τις απαγόρευσε ήταν ότι 

από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όπου ξεκίνησε η 

απεικόνιση του Σταυρού, των Αποστόλων, του Χριστού και 

της Παναγίας, ο λαός και οι μοναχοί, ξεπέρασαν τα όρια της 

ευλάβειας και άρχισαν να τιμούν τις εικόνες φανατικά, 

φτάνοντας στα όρια της ειδωλολατρίας. Επίσης πολλοί, όπως 

οι Μουσουλμάνοι και οι Άραβες, διακήρυτταν πως οι 

Χριστιανοί είναι ειδωλολάτρες, και έτσι ο Λέων έχανε την 

ευκαιρία να τους προσεγγίσει. Τέλος, ο αυτοκράτορας 

θεωρούσε υπερβολική την ανάπτυξη και την δύναμη των 

μοναχών, καθώς πολλοί άνθρωποι γίνονταν μοναχοί και 

ζούσαν μακρυά από την κοινωνία και εκτός αυτού, τα 

μοναστήρια από τις δωρεές είχαν αποκτήσει πολύ πλούτο. 

Παρόλα αυτά, η πράξη του Λέοντος ήταν άδικη και 

απολυταρχική καθώς δεν έδωσε το δικαίωμα ψήφου και 

παρέβηκε το διάταγμα της ανεξιθρησκίας, οπότε ο λαός ήταν 

λογικό να ξεσπάσει εναντίον του. 

 

3. Η παρακάτω επιστολή του Πάπα στάλθηκε από τη Ρώμη 

στον επίσκοπο Μασσαλίας, στα πρώτα χρόνια της 

εικονομαχίας. Η απόφαση της «αναστήλωσης των εικόνων» 

πάρθηκε έναν αιώνα αργότερα! Έπρεπε να χαθεί τόσος χρόνος; 

Ο Λέων Γ' είχε δίκιο να απαγορεύσει την "Λατρεία" των 

εικόνων, δεν είχε όμως κανένα δικαίωμα να τις καταστρέψει. 

Πράγματι, οι άνθρωποι είχαν φτάσει να λατρεύουν τις εικόνες 

ως αντικείμενα και όχι αυτό που απεικονίζουν. Οπότε η 

απαγόρευση της "ειδωλολατρίας" ήταν σωστή, αλλά ο 
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τρόπος που προσπάθησε να το κάνει ήταν λάθος. Εάν είχε 

μοιραστεί την σκέψη του με τους κληρικούς θα είχαν βρει μια 

πιο απλή λύση και με την κατάλληλη εκπαίδευση, ο λαός θα 

μάθαινε πως, όταν προσκυνάμε μία εικόνα, δεν προσκυνάμε 

την ζωγραφιά ή το ξύλο, αλλά την χρησιμοποιούμε ως "μέσο" 

για να λατρέψουμε το πρόσωπο που απεικονίζεται. Άρα, δεν 

έπρεπε να χαθεί τόσος χρόνος, και κυρίως ζωές, καθώς όλα θα 

είχαν λυθεί εάν ο Λέων είχε επιλέξει τον διάλογο και όχι την 

ρήξη με την εκκλησία. Ωστόσο, εμείς έχουμε την ευκαιρία να 

διδαχθούμε από τα λάθη των ιστορικών προσώπων και να 

πάρουμε πολύτιμα μαθήματα για την ζωή.  

 

4. Στο κείμενο 6 η σύγχρονη ιστορικός Ελένη Γλύκατζη-

Αρβελέρ αμφισβητεί την αντικειμενικότητα των 

εικονολατρικών μαρτυριών. Διαβάστε τα κείμενα 3, 4 και 5 του 

Θεοφάνη, παρατηρήστε και την εικόνα 1, και εντοπίστε 

στοιχεία φανατισμού που στηρίζουν την άποψή της. 

 

Η σύγχρονη ιστορικός αμφισβητεί την αντικειμενικότητα 

των εικονολατρικών μαρτυριών, κατηγορώντας τον Θεοφάνη 

και τους εικονολάτρες, πως αμαύρωσαν το έργο των 

εικονομάχων. Διαβάζοντας τα κείμενα του μαθήματός μας, 

δεν φαίνεται πως ο ιστορικός Θεοφάνης, ήταν ένας φανατικός 

εικονολάτρης, αλλά πως ήταν ένας ορθόδοξος χριστιανός, ο 

οποίος διαφωνούσε με τις αποφάσεις του Λέοντος και των 

εικονομαχών. Από τις φράσεις που χρησιμοποιεί ο ιστορικός: 

«αγίων και σεπτών εικόνων», «δυσσεβής Λέων Γ΄», 

«αγιότατο Πατριάρχη» και «γενναίος ιεράρχης», δεν 

αποδεικνύεται πως ήταν φανατικός, παρά μόνο ότι ήταν ένας 

ευσεβής πιστός. Έπειτα στην εικόνα 1, βλέπουμε τους 

εικονομάχους να παρουσιάζονται σαν αυτούς που σταύρωσαν 

τον Χριστό, πράγμα το οποίο είναι λογικό, εάν σκεφτούμε πως 

για έναν εικονολάτρη, η καταστροφή των εικόνων, ήταν 

σίγουρα ένα συγκλονιστικό γεγονός, που αποκλείεται να τον 

άφηνε ανεπηρέαστο. Έτσι, και επειδή δεν έχουμε άλλες πηγές, 

δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα. Μπορεί οι 

μαρτυρίες να μην είναι απολύτως αντικειμενικές (ούτως ή 
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άλλως, όλοι οι ιστορικοί "βλέπουν" τα γεγονότα μέσα από το 

δικό τους οπτικό πεδίο), δεν παύουν όμως να αναφέρουν τα 

γεγονότα που έγιναν. 

  

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του - 

Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις ασκήσεων 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν πέντε ερωτήσεις σχετικές 

με το  μάθημά μας. 

 

1. Ποιοι εμπόδιζαν τα βυζαντινά εμπορικά καράβια να 

ταξιδεύουν στο Αιγαίο και τη δυτική Μεσόγειο; Τι σήμαινε για 

το Βυζάντιο και την οικονομία του η επανάκτηση αυτής της 

ευκαιρίας; 

 

Οι Σαρακηνοί, ήταν Άραβες πειρατές που είχαν υπό τον 

έλεγχό τους τη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου και της δυτικής 

Μεσογείου. Οι αυτοκράτορες της Μακεδονικής δυναστείας, 

πήραν πίσω των έλεγχο των θαλάσσιων δρόμων το 961 και 

έτσι ο Βυζαντινός στόλος κυριάρχησε σταδιακά στο Αιγαίο 

και τη Δυτική μεσόγειο. Η σημασία αυτής της κατάκτησης 

ήταν μεγάλη καθώς το εμπόριο είναι από τις σπουδαιότερες 

πηγές πλούτου για την αυτοκρατορία, καθώς την εφοδιάζει 

με χρήματα, τρόφιμα και απαραίτητα προϊόντα για την ζωή 

των ανθρώπων. Έτσι όταν οι εμπορικοί δρόμοι άνοιξαν ξανά, 

ένα συναίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς κατέκλυσε τους 

Βυζαντινούς. 

 

2. Διαβάστε τα κείμενα-πηγές 2 και 4. Συζητήστε μεταξύ σας 

και αναζητήστε τους λόγους για τους οποίους νομίζετε ότι η 

βυζαντινή πολιτεία αντέδρασε με τόση αυστηρότητα στην 

παράνομη συμπεριφορά των δυνατών. 

 

Οι δυνατοί συνέχεια εκμεταλλεύονταν και κέρδιζαν εις βάρος 

των αδυνάτων και φτωχών. Αγόραζαν γη από τους 
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μικροϊδιοκτήτες, που βρίσκονταν σε ανάγκη, σε 

εξευτελιστικές τιμές. Για αυτόν τον λόγο, η αυτοκρατορία 

θέσπισε το νόμο του «Αλληλέγγυου» και ακύρωσε όλες τις 

αγοραπωλησίες που έκαναν οι πλούσιοι με τους φτωχούς. 

Αποφάσισαν πως η γη θα επιστραφεί πίσω στους φτωχούς, 

χωρίς να πάρουν χρηματική αποζημίωση οι πλούσιοι και 

επιπλέον απαγόρευσε να γίνονται αγοραπωλησίες μεταξύ 

διαφορετικών τάξεων. Οι πλούσιοι με τους πλούσιους και οι 

φτωχοί με τους φτωχούς. 

 

3. Παρόμοια με τους Μακεδόνες αυτοκράτορες μέτρα, για την 

προστασία των πενήτων γεωργών από τους δυνατούς, είχαν 

πάρει και οι Ίσαυροι. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι αυτό 

επαναλαμβάνεται μετά από κάποιες δεκαετίες; 

Η τακτική προστασίας των φτωχών γεωργών βλέπουμε πως 

επαναλαμβάνεται μετά από μερικές δεκαετίες. Αυτό 

πιστεύουμε πως έγινε για διάφορους λόγους. Συγκεκριμένα: 

• Η εικονομαχία είχε προκαλέσει τεράστια πολιτική 

αναστάτωση, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται σωστά 

αρκετοί νόμοι, έτσι οι πλούσιοι κατάφεραν να βρουν 

«παραθυράκια» ώστε να επιστρέψουν στις παλιές τους 

συνήθειες. 

• Με το πέρασμα του χρόνου μερικοί νόμοι είχαν 

"χαλαρώσει", με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται σωστά. 

 

4. Το «Επαρχιακό Βιβλίο» και οι «Νεαρές» διατάξεις ρύθμιζαν 

τις συναλλαγές και το επιτρεπόμενο κέρδος των βυζαντινών 

εμπόρων. Γίνεται κάτι ανάλογο σήμερα από την πολιτεία; Ποιοι 

έχουν αυτή την ευθύνη; 

Με το Επαρχιακό βιβλίο και τις Νεαρές, οι Βυζαντινοί 

ρύθμιζαν τις εμπορικές συναλλαγές και έβαζαν όρια κέρδους 

στους εμπόρους, ώστε να μην πλουτίζουν παράνομα, εις βάρος 

των πολιτών. Ακόμα και σήμερα, το κράτος παρακολουθεί 

και επεμβαίνει σε περιπτώσεις όπου ο πωλητής έχει αυξήσει 

υπερβολικά και αδικαιολόγητα τις τιμές στα προϊόντα του, 

ώστε να είναι δίκαιο το εμπόριο και να μην υπάρχει 

αισχροκέρδεια. Τα όργανα που έχουν αναλάβει αυτό το έργο 
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είναι το Υπουργείο Εμπορίου, η Αγορανομία, ο Συνήγορος 

του καταναλωτή και το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

 

5. Διαβάστε το κείμενο για τις βυζαντινές συντεχνίες και 

σχολιάστε όσα αναφέρονται σ’ αυτό. Παραλληλίστε τες με τα 

σημερινά επαγγελματικά σωματεία και εκτιμήστε τον 

κοινωνικό τους ρόλο. 

Οι επαγγελματίες στο Βυζάντιο, ήταν οργανωμένοι σε 

σωματεία, τις συντεχνίες. Υπήρχαν συντεχνίες για κάθε 

επάγγελμα όπως κρεοπωλών, αρτοποιών, βιοτεχνιών, 

οικοδόμων, κτλ. Η κάθε συντεχνία αγόραζε συλλογικά τις 

πρώτες ύλες και τις έδινε στα μέλη της και παράλληλα 

προστάτευαν τους επαγγελματίες. Οι συντεχνίες του 

Βυζαντίου αντιστοιχούν στα επαγγελματικά σωματεία και 

στους συνεταιρισμούς που έχουμε σήμερα. Όπως και τότε, τα 

επαγγελματικά σωματεία (π.χ των δικηγόρων, των γιατρών) 

έχουν στόχο να προστατεύσουν τα συμφέροντα και τα 

δικαιώματα των μελών τους. Οι συνεταιρισμοί (π.χ. των 

κτηνοτρόφων, των γεωργών) συλλέγουν και διακινούν τα 

προϊόντα των μελών τους στην αγορά. 

Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των 

αρχαίων Ελλήνων κλασσικών - Τετράδιο 

Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις ασκήσεων 

1. Διαβάστε το κείμενο-πηγή 3 για τον Λέοντα τον μαθηματικό 

και παρατηρήστε την εικόνα 3.α. Συζητήστε στην τάξη και 

σχολιάστε την αξία του επιστήμονα, την πρόταση του χαλίφη 

και την απάντηση του Θεόφιλου. Υπάρχουν σήμερα Έλληνες 

επιστήμονες που διακρίνονται στο εξωτερικό; 

 

Ο Λέων ο μαθηματικός, ήταν ένας επιστήμονας με πολύ 

μεγάλη αξία για το βυζαντινό κράτος. Την αξία του 

επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο Άραβας χαλίφης της Βαγδάτης, 

προσέφερε τρομερά ανταλλάγματα στο Βυζάντιο, όπως χρυσό 

και συνθήκη ειρήνης, για να το πάρει στην αυλή του. Ο 

Θεόφιλος όμως, αρνήθηκε να τον δώσει, καθώς πίστευε πως 
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το μυαλό και το έργο του Λέοντος αλλά και κάθε επιστήμονα, 

είναι πολύ πιο σημαντικά από τα υλικά αγαθά. 

Στις μέρες μας, έχουμε πολλά λαμπρά μυαλά που διαπρέπουν 

στο εξωτερικό, σε πανεπιστήμια ή σε εταιρίες. Αυτό 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην οικονομική κρίση, η 

οποία αναγκάζει τους νέους να στραφούν προς το εξωτερικό 

για αναζήτηση καλύτερης τύχης. Το φαινόμενο αυτό 

ονομάζεται Brain Drain, που σημαίνει διαρροή μυαλών, 

καθώς οι καλύτεροι επιστήμονές μας φεύγουν στο εξωτερικό, 

πράγμα που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην χώρα. Πέρα 

από το γεγονός πως νέοι άνθρωποι αναγκάζονται να 

εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, το επιστημονικό επίπεδο 

της χώρας μας πέφτει, με αποτέλεσμα να είναι χαμηλότερο 

από των υπόλοιπων χωρών.  

 

2. Συμπληρώστε τα κενά: 

 

Στα χρόνια των Μακεδόνων αυτοκρατόρων αναπτύχθηκαν 

πολύ τα γράμματα και οι τέχνες. Μελετήθηκαν οι αρχαίοι 

Έλληνες συγγραφείς. Ασκημένοι γραφείς αντέγραψαν τα 

βιβλία τους και τα διακόσμησαν με ωραίες μικρογραφίες. Η 

περίοδος αυτή ονομάστηκε- «χρυσή εποχή» για το Βυζάντιο. 

 

3. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο για τον βυζαντινό ρυθμό και 

παρατηρήστε τις εικόνες. Συζητήστε στην τάξη για τις 

εκκλησίες της περιοχής σας και οργανώστε κάποιες επισκέψεις 

σ’ αυτές, προσέχοντας και τον ρυθμό που καθεμιά είναι 

χτισμένη. 

Για αυτήν την άσκηση θα πρέπει να επισκεφτούμε την ενορία 

της γειτονιάς μας. Καλό θα ήταν να έχουμε ήδη σκεφτεί τι 

ερωτήσεις θα κάνουμε στον ιερέα και να καταγράψουμε τις 

απαντήσεις. Έπειτα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα 

λεύκωμα με αυτές. Μερικές ερωτήσεις που μπορούμε να 

κάνουμε είναι οι εξής: 

• Πότε χτίστηκε ο ναός; 

• Πώς ονομαζόταν ο πρώτος ιερέας που λειτούργησε στον ναό; 

• Με ποιον τρόπο έγινε η αγιογράφηση του ναού; 
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• Σε τι ρυθμό είναι χτισμένος; 

• Τι πληροφορίες μπορείτε να μας δώσετε για τον ρυθμό του 

ναού; 

• Τι συμβολίζει ο ρυθμός του ναού; 

• Τι συμβολίζει το κάθε σημείο του ναού; 

Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια 

των Ισαύρων και των Μακεδόνων - Τετράδιο 

Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις ασκήσεων 

 

1. Μοιάζει η καθημερινή ζωή στη βυζαντινή ύπαιθρο με τη 

σημερινή; Επισημάνετε τις ομοιότητες και τις διαφορές που 

υπάρχουν στους τόπους διαμονής, στις ασχολίες των κατοίκων, 

στους τρόπους και στα μέσα εργασίας και σε άλλα θέματα που 

αναφέρονται στο μάθημα (τότε και τώρα). 

 

Η καθημερινή ζωή στη βυζαντινή ύπαιθρο, παρουσιάζει 

αρκετά κοινά, αλλά και διαφορές, με την ζωή των αγροτών 

σήμερα. Συγκεκριμένα: 

Κοινά: 

• Τα σπίτια ήταν και είναι χτισμένα ανάλογα με την 

οικονομική δυνατότητα των κατοίκων. 

• Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων είναι η κτηνοτροφία, η 

γεωργία, το κυνήγι, το εμπόριο, η αλιεία και η ναυτιλία.  

Διαφορές:  

• Οι γυναίκες ήταν υπεύθυνες μόνο για την ανατροφή των 

παιδιών και τις δουλειές του σπιτιού. Στις μέρες μας έχουν 

επωμιστεί με πολύ περισσότερες ασχολίες, ενώ δεν είναι 

σπάνιο φαινόμενο να δουλεύουν και αυτές στα χωράφια. 

• Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι αύξηση των απαιτήσεων 

που έχει επιφέρει, έχει αλλάξει τον παραδοσιακό τρόπο 

καλλιέργειας και έχει δημιουργήσει νέα επαγγέλματα και 

ειδικότητες. 

 

2. Πώς κρίνετε τη φροντίδα των βυζαντινών να έχουν 

εξασφαλισμένα στο σπίτι «σίτον, οίνον και έλαιον», όπως 
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έλεγαν; Συμβαίνει κάτι παρόμοιο σήμερα στα χωριά μας; 

Κάνετε μια μικρή έρευνα με τους παππούδες και τις γιαγιάδες 

σας και με γνωστούς σας χωρικούς. 

Οι βυζαντινοί φρόντιζαν να έχουν εξασφαλισμένα στο σπίτι 

τους, είτε ήταν φτωχοί, είτε πλούσιοι, τα απαραίτητα για την 

ζωή τους: το σιτάρι, το κρασί και το ελαιόλαδο. Αυτό είναι 

πολύ σωστό, καθώς έτσι θα εξασφάλιζαν την επάρκεια του 

σπιτιού για όλη την χρονιά. Ακόμα και σήμερα στα χωριά, οι 

άνθρωποι έχουν αποθήκες στις οποίες αποθηκεύουν όχι μόνο 

τρόφιμα, κρασί και λάδι, αλλά και πολλά άλλα πράγματα. 

Συγκεκριμένα, ο παππούς μου στις αποθήκες φυλάει κρασί, 

λάδι, αλεύρι, σκόρδα, κρεμμύδια ξερά και ξύλα για το τζάκι. 

 

3. Διαβάστε το κείμενο «Αυτό μοσχοβολάει» από την πηγή 3 

και το παλαιό Δημοτικό μας τραγούδι που ακολουθεί και 

συζητήστε εάν τα άνθη και τα βότανα που αναφέρονται εκεί 

υπάρχουν στην εποχή μας και στον τόπο σας και εάν έχουν 

παρόμοια χρήση. Κάνετε μια «μικρή συλλογή» αρωματικών 

φυτών της πατρίδας μας για την τάξη σας. 

 

Στην πηγή 3 αναφέρονται κάποια άνθη και βότανα, όπως ο 

βασιλικός, ο δυόσμος, ο μόσχος και το τριαντάφυλλο. Όλα 

αυτά χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα στην μαγειρική, 

την ζαχαροπλαστική, ακόμα και στον καλλωπισμό, καθώς με 

αυτά παράγονται καλλυντικά, στην αρωματοποιΐα την 

φαρμακευτική και την ιατρική. Στην πατρίδα μας έχουμε 

μεγάλη ποικιλία αρωματικών φυτών με πολλές χρήσεις όπως: 

ρίγανη, δενδρολίβανο, θυμάρι, λεβάντα, μάραθος, δάφνη, 

τσάι, χαμομήλι, και πολλά άλλα. 

 

4. Ποιος είναι ο προστάτης-πολιούχος Άγιος της πόλης ή του 

χωριού που κατοικείτε; Γίνεται πανηγύρι τη μέρα της γιορτής 

του; Αργούν τα σχολεία και οι υπηρεσίες αυτή τη μέρα; Γιατί; 

Υπάρχουν ξωκλήσια στην ύπαιθρο της περιοχής σας ή του 

τόπου καταγωγής σας; Ποια και πότε γιορτάζουν; Συζητήστε 

γι’ αυτά, συλλέξτε πληροφορίες και πλουτίστε μ’ αυτές και με 

τις φωτογραφίες τους τη γωνιά της «τοπικής σας ιστορίας». 
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Όλες οι πόλεις και τα χωριά, έχουν κάποιον άγιο προστάτη 

που τον ονομάζουμε πολιούχο. Σε κάποιες πόλεις, ο 

μητροπολιτικός ναός είναι αφιερωμένος στον πολιούχο τους, 

ενώ σε άλλες όπως για παράδειγμα στην Πάτρα, δεν είναι. 

Την παραμονή και ανήμερα της εορτής του Αγιού, τελούνται 

εσπερινός και θεία λειτουργία αντίστοιχα, ενώ απέξω 

διάφοροι μικροπωλητές πουλάνε τα προϊόντα τους. Συνήθως 

ανήμερα της εορτής, παραμένουν κλειστές οι δημόσιες 

υπηρεσίες και τα καταστήματα, ενώ τα σχολεία δεν 

λειτουργούν και πολλές φορές πηγαίνουν τα παιδιά στην 

εκκλησία. Στα γύρω χωριά υπάρχουν πολλά ξωκκλήσια, τα 

οποία είναι αφιερωμένα σε τοπικούς και μη αγίους. 

Για να λύσουμε λοιπόν αυτήν την άσκηση πρέπει να 

αναφέρουμε ποιος είναι ο πολιούχος της πόλης μας, πότε 

γιορτάζει και τι γίνεται τις μέρες αυτές. Π.χ. στην Πάτρα ο 

πολιούχος είναι ο Άγιος Ανδρέας ο οποίος εορτάζει στις 30 

Νοεμβρίου, όπου αργούν τα σχολεία και οι δημόσιες 

υπηρεσίες. 

 

 

 


