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9ος - 11ος αιώνας μακεδονική δυναστεία 
 

Αποτέλεσμα 
 

«χρυσή εποχή του Βυζαντίου» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

αντιμετώπιση εξωτερικών θεμάτων 

 οργάνωση αξιόμαχου στρατού – απελευθέρωση εδαφών 

 συνθήκες ειρήνης – φιλίας με λαούς στα βόρεια σύνορα 

 διάδοση του χριστιανισμού και του βυζαντινού πολιτισμού 

 έλεγχος των θαλάσσιων δρόμων 

εσωτερική οργάνωση κράτους 

 οργάνωσαν τα Θέματα – δημιουργία νέων 

 επανέφεραν την ηρεμία στην εκκλησία 

 νέοι νόμοι (Επαναγωγή και Πρόχειρος Νόμος) 
(καθήκοντα αρχόντων, σχέσεις εκκλησίας – κράτους, προσαρμογή νόμων) 

 φρόντισαν για την οικονομία τους κράτους (Επαρχιακό βιβλίο) 
(εμπορικές συναλλαγές, λειτουργία βιοτεχνιών, όρια κέρδους) 

 προστάτευσαν μικροϊδιοκτήτες – γεωργούς, νόμος του Αλληλέγγυου 

   ανάπτυξη 

γεωργίας βιοτεχνίας ναυτιλίας εμπορίου 

 

 

 

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο 

 της ακμής του 
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Περίληψη μαθήματος 

 

 

 

Ερωτήσεις 

 Ποια δυναστεία κυβέρνησε το βυζαντινό κράτος την περίοδο του  

9ου – 11ου αιώνα; 

 Με ποιους τρόπους οι Μακεδόνες αυτοκράτορες προσπάθησαν να  

αντιμετωπίσουν τα εξωτερικά θέματα της αυτοκρατορίας; 

 Ποια μέτρα πήραν οι Μακεδόνες αυτοκράτορες για την εσωτερική  

οργάνωση του κράτους; 

 Τι προέβλεπε ο νόμος του «Αλληλέγγυου»; Πώς τον κρίνεις; 

 Ποιο ήταν το αποτέλεσμα των μέτρων που πάρθηκαν για τα εξωτερικά  

και εσωτερικά ζητήματα της αυτοκρατορίας; 

 Πώς έχει μείνει γνωστή στην ιστορία η περίοδος της μακεδονικής  

δυναστείας; 

 Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες έδωσαν μεγάλη σημασία στην προστασία 

των μικροϊδιοκτητών και των ελεύθερων γεωργών από τους  

«δυνατούς» της εποχής. Γιατί νομίζεις ότι το έκαναν αυτό; 

 Ένα από τα εσωτερικά ζητήματα που ρύθμισαν οι Μακεδόνες 

αυτοκράτορες ήταν και οι σχέσεις  εκκλησίας – κράτους. Γιατί το  

έκαναν αυτό; Τι ήθελαν να πετύχουν; Υπάρχει ανάλογο αίτημα στις 

μέρες μας; Γνωρίζεις κάτι; 

 Γιατί οι Μακεδόνες αυτοκράτορες προσπάθησαν να ρυθμίσουν την 

οικονομία του κράτους με το «Επαρχιακό βιβλίο»; Τι ήθελαν να 

πετύχουν;  

Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες κυβερνούν επί δύο αιώνες την 

αυτοκρατορία. Κάνουν αλλαγές στη διοίκηση και τη νομοθεσία. 

Προστατεύουν τη γεωργία, τη βιοτεχνία και το εμπόριο. Είναι 

περίοδος ακμής και μεγαλείου για το Βυζάντιο. 


