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τελευταία χρόνια Μακεδονικής δυναστείας 

προβλήματα  

  το κράτος βρίσκεται σε παρακμή 

  οι αυτοκράτορες παίρνουν το μέρος των πλουσίων 

με νομοθετικά μέτρα 

  καταργούν τον νόμο του «Αλληλέγγυου» 

  σταματούν να δίνουν γη στους Ακρίτες και επιτρέπουν την 

 πώληση των κτημάτων τους  

  προσλαμβάνουν ξένους μισθοφόρους στον βυζαντινό στρατό 

αποτέλεσμα 

αναταραχή στο κράτος – εσωτερικά προβλήματα 

  οι αγρότες έμειναν απροστάτευτοι απέναντι στους πλούσιους 

  καταργήθηκε ο θεσμός των Ακριτών, τα κτήματα φορολογήθηκαν  

 και πολλοί τα πούλησαν 

  τα κρατικά έσοδα περιορίστηκαν 

  ο πολεμικός και εμπορικός στόλος παραμελήθηκε 

  παραχωρήθηκαν εμπορικά προνόμια στους Βενετούς 

οι ενέργειες αυτές 

  μείωσαν ακόμα τα κρατικά έσοδα 

  το Βυζάντιο εξαρτάται από τις ναυτικές πόλεις της Ιταλίας 

  δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πλέον τους εχθρούς του 

Το κράτος αντιμετωπίζει  

μεγάλα εσωτερικά προβλήματα 
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Περίληψη μαθήματος 

 

 

 

Ερωτήσεις 

 Γιατί τα τελευταία χρόνια της Μακεδονικής δυναστείας το βυζαντινό  

κράτος οδηγήθηκε στην παρακμή; 

 Ποια νομοθετικά μέτρα δημιούργησαν αναταραχή στην αυτοκρατορία; 

  Γιατί οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών ένιωθαν αποκομμένοι από  

την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας;  

 Τι συνέβη με τους Ακρίτες; Πώς κρίνεις την κατάργηση του θεσμού  

των Ακριτών; Ποιον ωφέλησε τελικά; 

 Γιατί οι Βυζαντινοί στήριξαν την ασφάλειά τους στους Βενετούς, με  

αντάλλαγμα εμπορικά προνόμια; 

 Πώς κρίνεις το γεγονός ότι αντικαταστάθηκε ο εθνικός στρατός από  

μισθοφόρους; Ωφέλησε την αυτοκρατορία; 

 Πώς κρίνεις το γεγονός ότι οι Βυζαντινοί παραχώρησαν εμπορικά 

προνόμια στις πόλεις της Ιταλία; Τους ωφέλησαν τελικά; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μέτρα για την προστασία των γεωργών δεν εφαρμόζονται. 

Η πρωτεύουσα αποξενώνεται από τις αγροτικές επαρχίες 

της. Ο στρατός αποδυναμώνεται, ο λαός δυσαρεστείται και τα 

οικονομικά του κράτους παραλύουν. 

 Βυζαντινός φορολόγος εισπράττει χρήματα από τους οφειλέτες 


