
Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

146 π.Χ. 
Οι Ρωμαίοι κατακτούν 

την Ελλάδα 

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

313 μ.Χ. 
Το διάταγμα της 

ανεξιθρησκίας 

 
  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

324 μ.Χ. 
Ο Κωνσταντίνος 

μονοκράτορας 

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

330 μ.Χ. 
Ίδρυση της 

Κωνσταντινούπολης 

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

392 μ.Χ. 
Κατάργηση των 

Ολυμπιακών Αγώνων 

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

395 μ.Χ. 
Χωρισμός Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας 

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

476 μ.Χ. 
Κατάλυση του  

Δυτικού κράτους 

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

527 μ.Χ. 
Ο Ιουστινιανός 

αυτοκράτορας 

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

532 μ.Χ. 

Η στάση του Νίκα 

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

537 μ.Χ. 
Τα εγκαίνια της  

Αγίας Σοφίας 

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

626 μ.Χ. 
Πολιορκία Πόλης από 

Άβαρους και Πέρσες 

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

673 μ.Χ. 
Οι Άραβες πολιορκούν 

την Κωνσταντινούπολη 

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

717 μ.Χ. 
Οι Άραβες πολιορκούν 

την Κωνσταντινούπολη 

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

732 μ.Χ. 
Νίκη των Φράγκων  

στο Πουατιέ 

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

843 μ.Χ. 
Αναστήλωση  

των εικόνων 

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

862 μ.Χ. 
Οι Σλάβοι γίνονται 

χριστιανοί 

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

1014 μ.Χ. 
Κλειδί Μακεδονίας 

Νίκη των Βυζαντινών  

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

1071 μ.Χ. 
Ματζικέρτ, νίκη  

των Σελτζούκων  

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

1204 μ.Χ. 
Άλωση Πόλης  

από Φράγκους  

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

1261 μ.Χ. 
Ανάκτηση της 

Κωνσταντινούπολης  

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

1342 μ.Χ. 
Θεσσαλονίκη 

Κίνημα Ζηλωτών  

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

1389 μ.Χ. 
Οι Οθωμανοί 

κατακτούν τη Μ. Ασία  

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

1402 μ.Χ. 
Μάχη της Άγκυρας 

Ήττα των Οθωμανών  

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

1430 μ.Χ. 
Οι Τούρκοι κατακτούν 

τη Θεσσαλονίκη  

 

  



Ιστορική γραμμή με τη μορφή βέλους για τα σημαντικότερα γεγονότα της ρωμαϊκής και βυζαντινή περιόδου  

σύμφωνα με τον χρονολογικό πίνακα του υπάρχει στη σελ. 135 του βιβλίου μαθητή της Ιστορίας Ε΄  

Σαμούχος Πέτρος© 

1453 μ.Χ. 
Άλωση της Πόλης 

από τους Τούρκους  

 

 


