
Εμπέδωση & Ψυχαγωγία: Η Ιστορία των Βυζαντινών Χρόνων 

 

Το παρόν πόνημα διατίθεται ελεύθερα μέσω του παρακάτω διαδικτυακού τόπου: 

http://www.empedosi-psychagogia.blogspot.com 

Η μερική αναδιοργάνωση της 

Αυτοκρατορίας από τους 

Κομνηνούς1 
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1 Τις απαντήσεις του μπορείτε να αναζητήσετε στο κεφάλαιο «Οι Κομνηνοί και η μερική 
αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας» του σχολικού βιβλίου (σελίδα 55). 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Οριζόντια: 

1. Τα χρόνια των Κομνηνών, την ανώτερη τάξη απάρτιζαν οι… 

2. Αρχαία λυδική πόλη της Μικράς Ασίας που ανακατέλαβε ο Αλέξιος ο Α΄. 

3. Κομνηνός Αυτοκράτωρ, ο στρατός του οποίου νικήθηκε το 1176 μ.Χ. από τους 

Τούρκους, στην περιοχή της Φρυγίας. 

4. Ένα από τα δεινά που μάστιζε τις πόλεις της Μικράς Ασίας, τον καιρό της τουρκικής 

εισβολής. 

5. Οι Κομνηνοί Αυτοκράτορες επικεντρώθηκαν στο να ανακτήσουν τις σημαντικές … 

πόλεις που βρίσκονταν στα χέρια των Τούρκων. 

6. Ο Αλέξιος Α΄ εκμεταλλεύτηκε τα γεγονότα της Πρώτης … για να ανακτήσει χαμένα 

εδάφη της Αυτοκρατορίας από τους Τούρκους. 

7. Ο Μανουήλ Α΄ ενεπλάκη στρατιωτικά και στο … μέτωπο. 

8. Οι Κομνηνοί Αυτοκράτορες στηρίχτηκαν και ενίσχυσαν τους… 

9. Στην μάχη που έγινε στο … της Φρυγίας το 1176 μ.Χ., οι Τούρκοι κατατρόπωσαν τις 

δυνάμεις των Βυζαντινών.  

10. Σημαντική συριακή πόλη που ανέκτησε ο Ιωάννης Κομνηνός. 

11. Από το 1176 μ.Χ. και ύστερα, η θέση των … στην Μικρά Ασία είχε εδραιωθεί. 

12. Λαός που αντιμετώπισε και νίκησε στα Βαλκάνια ο Αλέξιος ο Α΄. 

13. Ο Ιωάννης Κομνηνός επέβαλε την κυριαρχία του στην… 

14. Αποδείχτηκε τρομερό «όπλο» στα χέρια των Κομνηνών Αυτοκρατόρων. 

 

Κάθετα: 

1. Οι Κομνηνοί παραχώρησαν στους ευγενείς μεγάλες εκτάσεις γης, καθώς και το 

δικαίωμα να συλλέγουν για τον εαυτό τους φορολογικά …  

2. Λοιμώδης ασθένεια που αποτελούσε μέγιστο πρόβλημα των βυζαντινών πόλεων της 

Μικράς Ασίας, τον καιρό της τουρκικής εισβολής. 

3. Οι Τούρκοι, όταν καταλάμβαναν μία βυζαντινή πόλη, προχωρούσαν σε … του 

χριστιανικού της πληθυσμού. 

4. Οι Κομνηνοί έκαναν διάφορους ευγενείς … «ιδιοκτήτες» μεγάλων περιοχών, αλλά δεν 

τους έδιναν το δικαίωμα να τις κληροδοτήσουν στα παιδιά τους. 

5. Κομνηνός Αυτοκράτωρ που αντιμετώπισε επιτυχώς τους Σέρβους στα Βαλκάνια και 

τους Σελτζούκους στην Μικρά Ασία. 

6. Λαός στα βόρεια σύνορα της Αυτοκρατορίας που έκανε επιδρομές στα Βαλκάνια. 

7. Ο Ιωάννης Κομνηνός προσπάθησε να θέσει υπό βυζαντινή κηδεμονία την… 

8. Κομνηνός Αυτοκράτωρ που με τον πόλεμο και την διπλωματία κατάφερε να 

ανακτήσει πολλές πόλεις στην Μικρά Ασία. 

9. Η πείνα, οι αρρώστιες και οι βιαιότητες των Τούρκων, οδήγησαν τους υποταγμένους 

μικρασιατικούς πληθυσμούς στον… 

10. Τέτοια ήταν η πολιτική του Μανουήλ Α΄ Κομνηνού. 

11. Σημαντική βυζαντινή πόλη της Μικράς Ασίας που ανέκτησε ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός. 

12. Με τον θεσμό της …, οι Κομνηνοί προσπάθησαν να καλύψουν το κενό που είχε 

δημιουργηθεί στον στρατιωτικό τομέα όταν κατέρρευσε ο θεσμός των θεμάτων. 


