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κατοικία 

οι περισσότεροι Βυζαντινοί κατοικούν στην ύπαιθρο 

 

κωμοπόλεις  χωριά οικισμούς αγροικίες 

μικροκαλλιεργητές σε ισόγειες μικρές κατοικίες 

πλούσιοι (Δυνατοί) σε διώροφα ευρύχωρα σπίτια 

Πλούσιοι και φτωχοί φροντίζουν για σιτάρι, κρασί, λάδι 

γυναίκες 

καθήκοντα και ασχολίες 

 φροντίδα σπιτιού, παιδιών, τροφίμων, φαγητού 

 γεωργικές εργασίες σε περίοδο συγκομιδής 

 ύφανση – κέντημα  

 εργασία σε καταστήματα ή εργαστήρια 

κήποι - περιβόλια 

 καρποφόρα δέντρα, αμπέλια, ελιές, δημητριακά 

 μουριές (μεταξοσκώληκας), βοσκοτόπια, δάση 

 οι Δυνατοί κατέχουν τα περισσότερα κτήματα 

επαγγέλματα 

 γεωργοί – κτηνοτρόφοι 

 ψαράδες – ναυτικοί  

 τεχνίτες 

 μεταφορείς 

 έμποροι 

 

Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια 

των Ισαύρων και των Μακεδόνων 
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Περίληψη μαθήματος 

 

 

 

Ερωτήσεις 

 Διαβάζοντας τις πληροφορίες του μαθήματος μπορείς να συγκρίνεις 

τη ζωή ενός πολίτη του Βυζαντίου με αυτή της οικογένειάς σου;  

Υπάρχουν ομοιότητες ή διαφορές και ποιες είναι αυτές; 

 Γιατί οι Βυζαντινοί επέλεγαν να κτίζουν τα χωριά τους σε πλαγιές 

λόφων και κοντά σε πηγές; Υπάρχουν χωριά στην περιοχή μας με  

αυτά τα χαρακτηριστικά; 

 Τι καλλιεργούσαν οι Βυζαντινοί; Υπάρχουν αυτές οι καλλιέργειες και  

σήμερα; Αν ναι, τι έχει αλλάξει; 

 Ποια ήταν η θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία; Μπορείς να 

τη συγκρίνεις με αυτή των γυναικών στην αρχαία Αθήνα και την  

αρχαία Σπάρτη; 

 Τα πανηγύρια των Βυζαντινών μοιάζουν με τα σημερινά; Τι πιστεύεις; 

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! 

Βυζαντινό πανηγύρι σε ξωκλήσι. 
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Στα χρόνια των Ισαύρων αυτοκρατόρων  

έγιναν τολμηρές μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία και τη διοίκηση 

Συγκεκριμένα: 

 χωρίστηκε η αυτοκρατορία σε θέματα 

 ψηφίστηκαν νόμοι υπέρ των αγροτών 

 οι δικαστές εφάρμοζαν τους νόμους 

Όμως: 

  δημιουργήθηκε το πρόβλημα της λατρείας των εικόνων 

  διχάστηκε ο λαός σε εικονομάχους και εικονολάτρες 

  καταστράφηκαν ανεκτίμητα έργα τέχνης 

  η εικονομαχία σκίασε το έργο και τη δόξα των Ισαύρων 

Η διαμάχη της εικονομαχίας λύθηκε οριστικά με την  

αναστήλωση των εικόνων. 

Στα χρόνια των Μακεδόνων αυτοκρατόρων  

 το κράτος αναδιοργανώθηκε και μεγάλωσε 

 ψηφίστηκαν δίκαιοι νόμοι 

 άνθισαν τα γράμματα και οι τέχνες 

 δημιουργήθηκαν ανώτατες σχολές 

 διασώθηκαν αρχαία ελληνικά κείμενα 

 προόδευσε η γεωργία, η βιοτεχνία και το εμπόριο 

 

Ανακεφαλαίωση μαθημάτων 23-27 
 

 Λέων Γ΄ 

 Βασίλειος Β΄ 



Ιστορία Ε΄ Δημοτικού – «Στα βυζαντινά χρόνια» 

Ενότητα Ε΄: Η μεγάλη ακμή του βυζαντινού κράτους – Ανακεφαλαίωση  
 

Σαμούχος Πέτρος© 

 

 


