
ΣΕΡΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (1025 – 1453 ) 

 

2. ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΚΑΙ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Αλέξιος Α΄ Κομνηνός αυτοκράτορας (1081 – 1118 ) 

Κατάσταση : απελπιστική  → Νορμανδοί : απειλούν τις ακτές της Ηπείρου 

 → Κουμάνοι, Πατζινάκες : λεηλατούν τα Βαλκάνια 

 →Σελτζούκοι Τούρκοι : κατακτούν τμήμα της Μ. Ασίας 

Εσωτερική πολιτική των Κομνηνών  

→ Στα πλαίσια του αριστοκρατικού πατριωτισμού και σε αντικατάσταση του θεματικού 

και μισθοφορικού στρατού  εφαρμόζουν το θεσμό της……………………..…………………… , δηλ. 

παραχωρούν στους ευγενείς για ισόβια χρήση ………………………………………………… και 

…………………………………………………………… με αντάλλαγμα την παροχή…………………………………… 

……………………………………………………………… και οι ευγενείς αυτοί ονομάζονται………………………… 

………………………………………………… ή ………………………………………………………….  . 

Αποτέλεσμα : οι συγκεκριμένοι  ευγενείς………………………………………………………………………………, 

ενώ οι αγρότες του Βυζαντίου ……………………………………………………………………………………………….  

Εξωτερικές επιτυχίες 

•Αλέξιος Α΄ Κομνηνός (1081 – 1118 ) 

→ στη Μ. Ασία : εκμεταλλεύτηκε τις επιχειρήσεις των ………………………………………………και, 

υπογράφοντας συμφωνίες μαζί τους για παροχή διευκολύνσεων, ανέκτησε τη δυτική Μ. 

Ασία με σημαντικές πόλεις : …………………… , ……………………… , ………………………. , ……………………. 

→ στα Βαλκάνια : απαλλάχτηκε από τους ……………………………………. και …………………………………  

χρησιμοποιώντας τον …………………………………… και τη …………………………………………………………..  

•Ιωάννης Κομνηνός (1118 – 1143 ) 

→ στη Μ. Ασία : κατέκτησε …………………………………………………………………………., φτάνοντας ως  

την ……………………………………. της Συρίας . 

→ στα Βαλκάνια : επιβλήθηκε στους …………………………., προσπάθησε να …………………………… 

……………………………………………………………………………….. το ……………………………………… βασίλειο . 

•Μανουήλ Α΄Κομνηνός (1143 – 1180 ) 

→ ακολουθώντας φιλοδυτική πολιτική , στηρίχθηκε στους ……………………………………………… 

→ στα Βαλκάνια : συνήψε ειρήνη με …………………………………………………….., κυριάρχησε στα  

…………………………………………………………………………………………….. , ταπείνωσε τους …………………… 

→ στη Μ. Ασία :  συνέχισε τις εκστρατείες κατά των …………………………………………………………  . 

Η στρατιωτική κατάρρευση  

Ο Μανουήλ εμπλέκεται στο ιταλικό μέτωπο του πόλεμου  

Αποτέλεσμα : οι Σελτζούκοι ξαναρχίζουν τις επιθέσεις κατά βυζαντινών εδαφών  

Τελικά : πανωλεθρία του βυζαντινού στρατού στο …………………………………….. της ………………… 

το 1176 → ήττα αντίστοιχη του Ματζικέρτ  

Αποτελέσματα της ήττας  

Α. το Βυζάντιο χάνει οριστικά τη …………………………………………………………………  

Β. οι μικρασιατικοί χριστιανικοί πληθυσμοί ……………………………., δηλ. προσηλυτίζονται στον 

ισλαμισμό 

Αίτια του εξισλαμισμού :   

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΕΡΓΑΣΙΑ : Να γίνει προφορικά η ερώτηση 2 , σελ. 56 του σχολ. βιβλίου και  γραπτά η 

ερώτηση 3   


