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Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι, αν και έσωσαν την αυτοκρατορία,  

δημιούργησαν πολλά προβλήματα. 

Συγκεκριμένα: 

 αποδιοργάνωσαν τον στρατό 

 αποδυνάμωσαν οικονομικά το κράτος  

 χαλάρωσαν την απονομή δικαιοσύνης  

 οι μικροκαλλιεργητές έχαναν τα κτήματά τους 

Λέων Γ’ ο Ίσαυρος 

αλλαγές στη νομοθεσία και διοίκηση του κράτους 

 χώρισε την αυτοκρατορία σε «Θέματα» 

 μοίρασε γη στους αγρότες ακριτικών περιοχών (Ακρίτες) 

 εκσυγχρόνησε τη νομοθεσία (Εκλογή)  

 προστάτευσε τους γεωργούς – κτηνοτρόφους (Γεωργικός νόμος) 

 αφαίρεσε την εκπαίδευση από τους κληρικούς – μοναχούς  

και επέβαλε φόρο στην εκκλησία  

 όρισε τους δικαστές υπεύθυνους για την τήρηση των νόμων 

Αποτέλεσμα 

          οι φτωχοί      οι πλούσιοι και οι μοναχοί 

      ανακουφίστηκαν            δυσαρεστήθηκαν 

Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται 

Ο Λέων Γ΄, ο Ίσαυρος 
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Περίληψη μαθήματος 

 

 

 

Ερωτήσεις 

 Ποια προβλήματα αντιμετώπιζε το βυζαντινό κράτος στα χρόνια  

του Λέοντα Γ΄ του Ίσαυρου;  

 Ποιος ήταν ο κύριος λόγος για όλα αυτά τα προβλήματα; Θυμάστε  

κάποια αντίστοιχη περίπτωση στο παρελθόν; 

 Πώς προσπάθησε ο Λέων Γ΄ να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που  

υπήρχαν στο κράτος του; 

 Πώς κρίνεις τα μέτρα που πήρε ο αυτοκράτορας; Έδωσαν λύσεις στα  

προβλήματα που υπήρχαν; 

 Μπορείς να εξηγήσεις  για ποιο λόγο ο φτωχός λαός τα δέχτηκε με  

ανακούφιση, ενώ οι πλούσιοι και οι μοναχοί δυσαρεστήθηκαν; 

 Η χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται σε κατάσταση 

οικονομικής ύφεσης και λαϊκής δυσαρέσκειας. Η ανεργία είναι μεγάλη, 

υπάρχουν πολλοί φόροι, πολλοί νιώθουν ότι αδικούνται, ότι δεν 

έχουν μέλλον κ.ά.. Πιστεύεις ότι υπάρχουν ομοιότητες με τα 

προβλήματα της αυτοκρατορίας στα χρόνια του Λέοντα Γ΄; Αν ναι, 

θα μπορούσαμε να παραδειγματιστούμε από τις ενέργειες του Λέων  

Γ΄ του Ίσαυρου; 

 Ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή να γραφτούν οι νόμοι σε απλή και 

κατανοητή γλώσσα. Γι’ αυτό το λόγο οι νομοθέτες επέλεξαν τα 

ελληνικά αντί των λατινικών, που ήταν η επίσημη γλώσσα του 

κράτους. Γιατί νομίζεις ότι το έκαναν αυτό; 

 

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. 


