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ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΕΜΠΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ 

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ 

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών 

Γύρω από τα σύνορα του Βυζαντίου κατοικούν πολλοί λαοί. 

Οι γειτονικοί 

αυτοί λαοί γνωρίζουν το Βυζάντιο και προσπαθούν να το 

κατακτήσουν. 

Οι Βυζαντινοί οργανώνονται και τους αντιμετωπίζουν. 

Γύρω από τα σύνορα του Βυζαντίου υπήρχαν πολλοί λαοί. 

Κάποιοι ζούσαν εκεί από παλιότερα χρόνια και άλλοι 

εμφανίζονταν για πρώτη φορά, κατά τις μετακινήσεις τους.  

Οι Βυζαντινοί επικοινωνούσαν μαζί τους και προσπαθούσαν 

να διατηρούν καλές σχέσεις.  

Αυτοί όμως συχνά δημιουργούσαν προβλήματα στην 

αυτοκρατορία.  

➢ Έκαναν επιδρομές,  

➢ λεηλατούσαν και κατέστρεφαν τις καλλιέργειες, 

➢ καταλάμβαναν τις ακρινές επαρχίες της αυτοκρατορίας 

και 

➢ αιχμαλώτιζαν τους κατοίκους τους.  

➢ Έκλειναν ακόμη τα στενά περάσματα των δρόμων της 

στεριάς και της θάλασσας και 

➢  δυσκόλευαν τον ανεφοδιασμό της πρωτεύουσας με 

σιτάρι, πρώτες ύλες και άλλα αγαθά. 

Όλοι αυτοί οι λαοί 

 1-γνώριζαν την Κωνσταντινούπολη, 

 2-θαύμαζαν τη ζωή και τον πλούτο της και  



 
 

Eμμανουήλ Μπενάκη 76, Αθήνα Τ.Κ. 10681 Τηλ:2121069039 Φαξ:2110123481 email:info@onlearn.gr 
www.onlearn.gr 

3- ονειρεύονταν να την κατακτήσουν κάποτε.  

Πολλές φορές μάλιστα, στα χρόνια ανάμεσα στον 7ο και τον 

11ο αιώνα:  

-  παραβίαζαν τα σύνορα, 

-  έφταναν με στρατό και στόλο έξω από τα τείχη της και 

- την πολιορκούσαν από στεριά και θάλασσα.  

Οι Βυζαντινοί όμως,  

1- οχύρωναν την πόλη τους,  

2- αντιστέκονταν γενναία και  

3- κατάφερναν να τους αντιμετωπίζουν, με πολεμικά, 

οικονομικά και διπλωματικά μέσα. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Ποια προβλήματα δημιουργούσαν οι γειτονικοί λαοί στο 

Βυζάντιο; 

• Με ποιους τρόπους αντιμετώπιζαν οι Βυζαντινοί τους 

γείτονές τους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποια προβλήματα δημιουργούσαν οι γειτονικοί λαοί στο 

Βυζάντιο; 

Οι γειτονικοί λαοί δημιουργούσαν πολλά προβλήματα στο 

Βυζάντιο. Έκαναν πολλές επιδρομές, λεηλατούσαν και 

κατέστρεφαν τις καλλιέργειες. Καταλάμβαναν τις ακρινές 

επαρχίες της αυτοκρατορίας και αιχμαλώτιζαν τους 

κατοίκους τους. Επίσης έκλειναν τα στενά περάσματα των 

δρόμων της στεριάς και της θάλασσας και τέλος δυσκόλευαν 

τον ανεφοδιασμό της πρωτεύουσας με σιτάρι, πρώτες ύλες 

και άλλα αγαθά.  

 

2. Με ποιους τρόπους αντιμετώπιζαν οι Βυζαντινοί τους 

γείτονές τους; 

Οι Βυζαντινοί επικοινωνούσαν με τους γείτονές τους και 

προσπαθούσαν να διατηρούν καλές σχέσεις. Αυτοί όμως 
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πολλές φορές δημιουργούσαν προβλήματα στην 

αυτοκρατορία. Οι Βυζαντινοί τους αντιμετώπιζαν με 

πολεμικά, οικονομικά και διπλωματικά μέσα. Οχύρωναν την 

πόλη τους, αντιστέκονταν γενναία και έτσι κατάφερναν να 

αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τους. 
 

   

Οι γείτονες των Βυζαντινών - Τετράδιο Εργασιών 

(Βιβλίο) - Λύσεις ασκήσεων 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Εντοπίστε στον χάρτη του βιβλίου σας τους λαούς που 

περιέβαλλαν τη Βυζαντινή αυτοκρατορία και σημειώστε το 

όνομα καθενός, μετά το αρχικό του γράμμα: 

Άβαροι           Άραβες 

Βούλγαροι    Πέρσες 

Σλάβοι           Ρώσοι  

 

2. Αντιστοιχίστε τις ενέργειες των γειτονικών λαών με τις 

συνέπειες που αυτές είχαν για το Βυζάντιο. 

 
 

3. Διαβάστε το κείμενο 3 β, που αναφέρεται τους Αβάρους. 

Σημειώστε στον χάρτη την πορεία τους (από την αρχική τους 

εμφάνιση ως την τελική εγκατάστασή τους) και συζητήστε τις 

πιθανές αιτίες μετακίνησής τους, αλλά και τη σημασία που είχε 

γι’ αυτούς η χρήση «πλωτών μέσων». 

Οι Άβαροι, λαός συγγενικός των Ούννων, ήρθαν από τη 

μακρινή Μογγολία και έμειναν αρχικά στην περιοχή του 

Καυκάσου. Αργότερα, χρησιμοποιώντας πλωτά μέσα, 

https://4.bp.blogspot.com/-OkrOxGJSzPw/W3FeAxNuiWI/AAAAAAAAB_s/yD6MXqBmoLQ51qVcdl3SNVbb7txwJfp7gCLcBGAs/s1600/oi_geitones_twn_byzantinwn_tetradio_ergasiwn_aksisi_dyo.jpg
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μετακινήθηκαν 

δυτικότερα και εγκαταστάθηκαν βορείως του Δούναβη, στις 

περιοχές που κατοικούσαν Σλάβοι. Δημιούργησαν μεγάλο και 

δυνατό κράτος και ήταν σε συνεχείς προστριβές με τους 

γείτονές τους. Άβαροι και Σλάβοι στο τέλος του 6ου αιώνα 

πέρασαν τον Δούναβη και κατέκλυσαν τις βόρειες επαρχίες 

του Βυζαντίου.  

Πολύ πιθανόν οι Άβαροι να αναγκάστηκαν να μετακινηθούν 

λόγο προστριβών με τους ντόπιους. Ίσως πάλι να έψαχναν να 

βρουν κάποια πιο εύφορη περιοχή ώστε να εξασφαλίσουν 

τροφή. Το μόνο σίγουρο είναι πως η χρήση «πλωτών μέσων» 

βοήθησε σίγουρα στην μετακίνησή τους. Το ταξίδι μέσα στο 

νερό, ήταν πιο εύκολο, γρήγορο και πολύ πιο ασφαλές. 

 

4. Παρατηρήστε την εικόνα των τειχών και διαβάστε το 

παρακάτω κείμενο-πηγή. Μεταφερθείτε στη θέση των 

πολιορκητών και των πολιορκημένων και συζητήστε για τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Σχολιάστε ιδιαίτερα τα 

μέσα πολιορκίας και τις φράσεις του κειμένου: «πλήθος 

αναρίθμητον» και «στεφάνη θανατηφόρος». 

 

Η θέση των πολιορκημένων ήταν πολύ δύσκολη. Σίγουρα θα 

αισθάνονταν τεράστιο φόβο, βλέποντας «πλήθος αναρίθμητο» 

από εχθρούς να κυκλώνουν την πόλη τους σαν «στεφάνη 

θανατηφόρος». Η πίστη όμως στον Θεό και στον πολιούχο της 

Πόλης τους, Άγιο Δημήτριο, έδινε κουράγιο και ελπίδα στους 

πολιορκημένους, οι οποίοι είχαν να αντιμετωπίσουν πολύ 

ισχυρά όπλα όπως πολιορκητικές μηχανές, πετροβόλα μέσα 

και σιδερένιους κριούς. 

Από την άλλη, οι πολιορκητές, προσπαθούσαν να 

δημιουργήσουν ένα ισχυρό κράτος, με καλή γεωγραφική 

τοποθεσία, οπότε χρειαζόταν να κατακτήσουν την 

Θεσσαλονίκη ώστε να τα καταφέρουν. Χάρη όμως στα γερά 

τείχη, όπως βλέπουμε και στην φωτογραφία, και την γερή 

αντίσταση των πολιορκημένων, αναγκάστηκαν να 
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εγκαταλείψουν μετά από εφτά ημέρες τις προσπάθειές τους. 

  

18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του 

Βυζαντίου 

Ο Ηράκλειος εκστρατεύει κατά των Περσών. Οι Άβαροι 

συνεννοούνται με 

τους Πέρσες και πολιορκούν από κοινού την 

Κωνσταντινούπολη, στο 

διάστημα που ο αυτοκράτορας βρίσκεται πολύ μακριά και 

του είναι αδύνατο να 

την υπερασπιστεί. 

 

Στις αρχές του 7ου αιώνα αυτοκράτορας στο Βυζάντιο έγινε ο 

Ηράκλειος, Έξαρχος της Καρχηδόνας, ως τότε. Βρήκε όμως 

την αυτοκρατορία σε «δεινή» κατάσταση. Καθώς γράφει ο 

ιστορικός Θεοφάνης: 

«ο βασιλιάς Ηράκλειος βρήκε το βυζαντινό κράτος 

παραλυμένον. Την Ευρώπην ερήμωσαν οι Άβαροι και την 

Ασίαν όλην κατάστρεψαν οι Πέρσες. Τις πόλεις αιχμαλώτισαν 

και το στρατό των Ρωμαίων3 κατέστρεψαν στους πολέμους». 

Το χειρότερο όμως γι’ αυτόν ήταν ότι τα ταμεία του κράτους 

ήταν άδεια και χωρίς χρήματα δεν μπορούσε να οργανώσει 

τον παραμελημένο στρατό και στόλο.  

Προσπάθησε να κλείσει ειρήνη με έναν από τους δύο 

αντιπάλους. Οι Πέρσες όμως δε δέχονταν συζήτηση και οι 

Άβαροι ζητούσαν υπερβολικά ανταλλάγματα. Στις δύσκολες 
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αυτές ώρες κοντά στον αυτοκράτορα στάθηκε ο Πατριάρχης 

Σέργιος ο οποίος, σύμφωνα με το Θεοφάνη: 

«έδωσε τα χρήματα της εκκλησίας ως δάνειο στο κράτος. 

Πήρε τα πολυκάντηλα και τα άλλα χρυσά σκεύη από τη Μεγάλη 

Εκκλησία, τα έδωσε στον αυτοκράτορα κι αυτός τα έκοψε 

νομίσματα». 

Εμψυχωμένος τώρα ο Ηράκλειος, κι έχοντας τα οικονομικά 

μέσα,  

1- οργάνωσε το στρατό και το στόλο,  

2- επισκεύασε τα τείχη  

3- και συγκέντρωσε εφόδια και τροφές για τους κατοίκους 

της Πόλης.  

4- Μοίρασε γη στους στρατιώτες των συνόρων, με την 

υποχρέωση να την καλλιεργούν και να την 

υπερασπίζονται.  

5- Ακόμη, έκλεισε ειρήνη με το Χαγάνο, τον αρχηγό των 

Αβάρων, προσφέροντάς του τα χρήματα που ζητούσε. 

Έτσι, χωρίς την απειλή των Αβάρων τώρα, στράφηκε κατά 

των Περσών, που, στο διάστημα αυτό, με βασιλιά το Χοσρόη: 

 1-είχαν κατακτήσει τη Συρία, την Παλαιστίνη και την 

Αίγυπτο. 

2-Αιχμαλώτισαν τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και  

3-μετέφεραν τον Τίμιο Σταυρό στην πρωτεύουσά τους 

Κτησιφώντα. 

Ο Ηράκλειος, οδηγώντας ο ίδιος το στρατό του, εκστράτευσε 

δυο φορές κατά των Περσών.  

Την πρώτη διέσχισε τη Μικρά Ασία και, χωρίς να πολεμήσει 

τους Πέρσες που βρίσκονταν εκεί, βάδισε κατά της Περσίας. 

Ήθελε, καθώς έλεγε, να χτυπήσει το εχθρό στην καρδιά της 

δικής του χώρας. Τη φύλαξη της Πόλης, όσο θα έλειπε, 

ανέθεσε στον Πατριάρχη Σέργιο και στο μάγιστρο Βώνο.  
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Το σχέδιό του πέτυχε. Οι Πέρσες αναγκάστηκαν να 

αποσυρθούν από τη Μικρά Ασία και να επιστρέψουν στην 

Περσία. 

Κατά τη δεύτερη εκστρατεία (626 μ.Χ.) όμως, οι Πέρσες τον 

αιφνιδίασαν. Ενώ εκείνος βρισκόταν στην Περσία, αυτοί 

συνεννοήθηκαν με τους Αβάρους και από κοινού 

πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη από στεριά και 

θάλασσα. 

Ο Ηράκλειος ήταν αδύνατο να επιστρέψει, τόσο μακριά που 

βρισκόταν. Ο Πατριάρχης Σέργιος και ο μάγιστρος Βώνος 

πρόσφεραν περισσότερα χρήματα στους Αβάρους, για να 

τηρήσουν τη συνθήκη ειρήνης και να λύσουν την πολιορκία. 

Οι Άβαροι όμως αρνήθηκαν και παρήγγειλαν στους άρχοντες 

της Πόλης: 

«Παραδώστε μας την πόλη, γιατί δεν έχετε καμιά ελπίδα να 

σωθείτε, εκτός αν γίνετε ψάρια και διαφύγετε κολυμπώντας ή 

πουλιά και πετάξετε στον ουρανό». 

Η προκλητική αυτή απάντηση, αντί να φοβίσει,  

1- εξόργισε τους Βυζαντινούς.  

2- Χωρίς δισταγμό και με κάθε μέσο υπερασπίστηκαν την 

πόλη τους. Πολεμώντας γενναία απέκρουσαν τις 

επιθέσεις στη στεριά και βύθισαν με τους δρόμωνές τους 

τα μονόξυλα των Αβάρων στη θάλασσα. Οι Πέρσες, 

βλέποντας αυτή την εξέλιξη, έλυσαν την πολιορκία και 

αναχώρησαν γρήγορα για τη χώρα τους. 

Η Πόλη σώθηκε. Οι κάτοικοί της απέδωσαν τη σωτηρία της 

στην Παναγία και όρθιοι, όλη τη νύχτα, έψαλαν προς τιμή της 

τον Ακάθιστο Ύμνο . 

Η είδηση της νίκης έφτασε και στον αυτοκράτορα. Ο στρατός 

του, ενθαρρυμένος τώρα,  

1-νίκησε τους Πέρσες σε αλλεπάλληλες μάχες.  
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2-Ελευθέρωσε τις υποδουλωμένες περιοχές,  

3-ξαναπήρε τον Τίμιο Σταυρό και  

3-τους ανάγκασε να υπογράψουν ειρήνη  

4-και να επανέλθουν στα αρχικά τους σύνορα.  

5-Ο Ηράκλειος γύρισε θριαμβευτής στην 

Κωνσταντινούπολη. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Πώς η εκκλησία βοήθησε το Βυζαντινό κράτος να ξεπεράσει 

τα οικονομικά του προβλήματα; 

• Οι Άβαροι παρασπόνδησαν2, συνεργάστηκαν με τους Πέρσες 

και επιτέθηκαν από κοινού στο Βυζάντιο. Πώς κρίνετε τις 

ενέργειές τους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Πώς η εκκλησία βοήθησε το Βυζαντινό κράτος να ξεπεράσει 

τα οικονομικά του προβλήματα; 

Όταν ο Ηράκλειος έγινε αυτοκράτορας, τα ταμεία του 

κράτους ήταν άδεια και χωρίς χρήματα. Έτσι δεν μπορούσε 

να οργανώσει τον παραμελημένο στρατό και στόλο, ώστε να 

ετοιμάσει εκστρατεία εναντίον των Περσών. Τότε όμως, ο 

Πατριάρχης Σέργιος, έδωσε ως δάνειο στο κράτος τα 

χρήματα της εκκλησίας. Συγκεκριμένα, πήρε τα 

πολυκάντηλα και τα άλλα χρυσά σκεύη από τη Μεγάλη 

Εκκλησία και τα έδωσε στον αυτοκράτορα. Αυτός τα έκοψε 

νομίσματα και οργάνωσε τον στρατό και τον στόλο, 

επισκεύασε τα τείχη και συγκέντρωσε εφόδια και τροφές για 

τους κατοίκους της Πόλης.  

 

2. Οι Άβαροι παρασπόνδησαν, συνεργάστηκαν με τους Πέρσες 

και επιτέθηκαν από κοινού στο Βυζάντιο. Πώς κρίνετε τις 

ενέργειές τους; 
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Ο Ηράκλειος, μετά την οικονομική βοήθεια του Πατριάρχη 

Σέργιου, έκλεισε ειρήνη με τον τον αρχηγό των Αβάρων, 

Χαγάνο, προσφέροντάς του τα χρήματα που ζητούσε. Κατά 

τη δεύτερη εκστρατεία το 626 μ.Χ. όμως, ενώ ο 

αυτοκράτορας βρισκόταν στην Περσία, οι Πέρσες 

συνεννοήθηκαν με τους Αβάρους και από κοινού 

πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη από στεριά και 

θάλασσα.  

Η κίνηση αυτή ήταν ανήθικη και ανέντιμη. Από την στιγμή 

που το Βυζάντιο και οι Άβαροι είχαν επισυνάψει συνθήκη 

ειρήνης, έπρεπε να σεβαστούν αυτή την συμφωνία. Το 

γεγονός ότι συμμάχησαν με τους Πέρσες την στιγμή που το 

Βυζάντιο βρέθηκε σε δύσκολη θέση, δείχνει πως δεν 

κρατούσαν τον λόγο τους και πως ήταν έτοιμοι να 

προσδώσουν οποιονδήποτε, αρκεί να κερδίσουν κάτι. 

   

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του 

Βυζαντίου - Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - 

Λύσεις ασκήσεων 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Κάποιοι ιστορικοί παραλληλίζουν τον Ηράκλειο με τον Μέγα 

Αλέξανδρο. Συμφωνείτε με αυτό τον παραλληλισμό; Συζητήστε 

το στην τάξη και επισημάνετε ομοιότητες και διαφορές που 

υπάρχουν ανάμεσα στους δύο άνδρες και στις ενέργειές τους. 

Οι ιστορικοί, δίκαια παρομοιάζουν τον Ηράκλειο με τον 

Μέγα Αλέξανδρο. Οι ομοιότητες είναι πολλές. Και οι δύο 

άνδρες έκαναν εκστρατεία εναντίον των Περσών, στην οποία 

μάλιστα ηγήθηκαν. Ελευθέρωσαν αρκετές ελληνόφωνες 

περιοχές και κατάφεραν να νικήσουν πολλές μάχες. Από την 

άλλη μεριά, ενώ έκαναν και οι δύο το ίδιο πράγμα, έχουν όμως 

και αρκετές διαφορές. Ο Μέγας Αλέξανδρος από την μία 
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εκστράτευσε με σκοπό να επεκτείνει την αυτοκρατορία του, ο 

Ηράκλειος από την άλλη ήθελε να αποκρούσει τις επιθέσεις 

των αντιπάλων του. Ο Μέγας Αλέξανδρος διέλυσε την 

Περσική αυτοκρατορία, ενώ ο Ηράκλειος τους έστειλε απλά 

στα παλιά τους σύνορα. Τέλος, η σημαντικότερη διαφορά 

είναι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν γύρισε πίσω ζωντανός, ενώ 

ο Ηράκλειος έφτασε στην πατρίδα του νικητής. 

Έτσι, βλέπουμε πως μπορεί ο Ηράκλειος και ο Μέγας 

Αλέξανδρος να είχαν αρκετά κοινά, είχαν όμως πολλές 

διαφορές στον τρόπο που έκαναν τα πράγματα.  

 

2. Οι Πέρσες, αιχμαλώτισαν τον πατριάρχη των Ιεροσολύμων 

και πήραν μαζί τους τον Τίμιο Σταυρό, το ιερότερο σύμβολο 

του χριστιανισμού. Πώς κρίνετε αυτές τις ενέργειές τους; Είχαν 

κάνει – αυτοί ή κάποιοι άλλοι – κάτι παρόμοιο στο παρελθόν; 

Η πράξη των Περσών είναι βεβήλωση ιερών κειμηλίων και 

θεωρείτε το λιγότερο απαράδεκτη και ανήθικη. Πρέπει όλοι 

οι λαοί να σέβονται τα θρησκευτικά μνημεία, σύμβολα και 

κειμήλια των άλλων λαών, ακόμα και σε περίοδο πολέμου. Οι 

Πέρσες στο παρελθόν, όταν είχαν κατακτήσει την Ελλάδα, 

κατέστρεψαν τους ναούς της Ακρόπολης, κάτι που δείχνει 

πως δεν σέβονταν καθόλου τους αντιπάλους τους.  

Έχουμε κι άλλα τέτοια παραδείγματα βεβήλωσης από 

κατακτητές προς κατεκτημένους. Το 1204 όπου συνέβη η 

άλωση της Πόλης από τους Φράγκους, και το 1453 από τους 

Τούρκους, και οι δύο λαοί κατέστρεψαν και λεηλάτησαν του 

ναούς της Κωνσταντινούπολης.  

 

3. Διαβάστε το κείμενο-πηγή του «Ακάθιστου Ύμνου» και τη 

γνώμη της Ελένης Γλύκατζη γι’ αυτόν. Συζητήστε τις 

πληροφορίες που δίνουν για τη σωτηρία της Πόλης, αλλά και 

για τον σεβασμό των κατοίκων προς την προστάτιδα τους 

Θεοτόκο. 

 

Κατά την διάρκεια της Περσική πολιορκίας, ο αυτοκράτορας 

απουσίαζε. Παρόλα αυτά, οι Βυζαντινοί υπερασπίστηκαν 

γενναία την πόλη τους έχοντας πίστη στο Θεό. Ο λαός και ο 
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πατριάρχης Σέργιος με τον κλήρο, περιέφεραν την εικόνα της 

Παναγίας της Βλαχερνίτισσας στα τείχη, εμψυχώνοντας τους 

στρατιώτες και το βράδυ, με θαυμαστό όπως αναφέρουν 

τρόπο, μία φοβερή τρικυμία καταπόντισε όλα τα καράβια των 

Αβάρων και των Περσών του Χοσρόη που πολιορκούσαν την 

Κωνσταντινούπολη. Χάρη σε αυτό το γεγονός, μετά την νίκη 

τους οι Βυζαντινοί έψαλλαν τον Ακάθιστο Ύμνο για να 

ευχαριστούν την Παναγία για την σωτηρία της Πόλης. Τον 

Ύμνο πιστεύουμε πως τον συνέθεσε ο Ρωμανός ο Μελωδός. 

Όπως αναφέρει η βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη, ο 

Ακάθιστος Ύμνος είναι η φωνή ενός λαού, που ψάλει για να 

ευχαριστήσει την προστάτιδά του, την Παρθένο, την 

«υπέρμαχο στρατηγό», όπως την αποκαλεί.   

 

4. Συμπληρώστε τα κενά και συζητήστε τη σημασία των 

ενεργειών του πατριάρχη για το Βυζάντιο και τους 

Βυζαντινούς: 

Ο Πατριάρχης Σέργιος έδωσε στον αυτοκράτορα ως δάνειο τα 

χρήματα της εκκλησίας. Με τα χρήματα αυτά ο 

αυτοκράτορας Ηράκλειος επισκεύασε τα τείχη και έκλεισε 

ειρήνη με τους Αβάρους. Ο Πατριάρχης και ο Μάγιστρος 

Βώνος οργάνωσαν την άμυνα της Κων/πολης. 

 

19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες 

Οι Άραβες προσπαθούν να καταλάβουν εδάφη της Μικράς 

Ασίας και να 

εγκατασταθούν στην Ευρώπη. Συναντούν την αντίσταση 

των Βυζαντινών 

και αλλάζοντας πορεία περνούν από τη βόρεια Αφρική στην 

Ισπανία. 
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Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι ανάμεσα στους Πέρσες και τους 

Βυζαντινούς εξάντλησαν και τα δυο κράτη. Το γεγονός αυτό 

εκμεταλλεύτηκαν οι Άραβες.  

1-Μέσα σε λίγα χρόνια επεκτάθηκαν από την άγονη Αραβία 

και  

2-κατέλαβαν πολλές περσικές και βυζαντινές περιοχές.  

3-Έκαναν πρωτεύουσά τους τη Δαμασκό της Συρίας κι  

4-έγιναν διαρκής κίνδυνος για το Βυζάντιο. 

5-Με στόλο, κατέλαβαν την Κύπρο, τη Ρόδο και άλλα νησιά 

του Αιγαίου  

6-ανοίγοντας θαλάσσιο δρόμο για την Κωνσταντινούπολη. Η 

κατάκτησή της, άλλωστε, ήταν ο μόνιμος σκοπός τους.  

7-Με πολύ στρατό και στόλο προσπάθησαν να καταλάβουν τη 

βασιλεύουσα η οποία δύο φορές βρέθηκε ζωσμένη από στεριά 

και θάλασσα. 

Ο αυτοκράτορας Λέων Γ’ ο Ίσαυρος και οι πολιορκημένοι 

Βυζαντινοί πέρασαν δύσκολες ώρες και αντιστάθηκαν 

γενναία. Τη νίκη όμως τους έδωσε το «υγρό πυρ», το οποίο 

αποδείχθηκε ανίκητο όπλο στα χέρια τους. Μ’ αυτό έκαψαν 

μεγάλο μέρος από το στόλο των Αράβων, τους ανάγκασαν να 

λύσουν την πολιορκία και να επιστρέψουν νικημένοι στα 

εδάφη τους. 

Παρά την αποτυχία τους αυτή, όμως, οι Άραβες δεν 

απογοητεύτηκαν. Στράφηκαν δυτικά, κατέλαβαν την 
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Αίγυπτο, την Καρχηδόνα και, σχεδόν χωρίς αντίσταση, στις 

αρχές του 8ου αιώνα, πέρασαν στην Ισπανία. Από εκεί, αφού 

οργανώθηκαν καλύτερα, διάβηκαν τα Πυρηναία και 

προσπάθησαν να περάσουν στην Ευρώπη από το δρόμο της 

Δύσης.  

Οι συνασπισμένοι Φράγκοι όμως, με αρχηγό τον Κάρολο 

Μαρτέλο, τους νίκησαν στο Πουατιέ της Γαλλίας και τους 

ανάγκασαν να επιστρέψουν στην Ισπανία (732 μ.Χ). 

Μετά τις ήττες αυτές, στην Κωνσταντινούπολη και στο 

Πουατιέ, οι δρόμοι των Αράβων προς την Ευρώπη έκλεισαν 

οριστικά. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Με ποιες μάχες τα ευρωπαϊκά κράτη αντιμετώπισαν τις 

επιθέσεις των Αράβων; 

• Με ποιο όπλο οι Βυζαντινοί αντιμετώπισαν τους Άραβες; 

Ήταν σημαντικός ο ρόλος του στην έκβαση των πολέμων; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Με ποιες μάχες τα ευρωπαϊκά κράτη αντιμετώπισαν τις 

επιθέσεις των Αράβων; 

Οι Άραβες στην προσπάθειά τους να εγκατασταθούν στην 

Ευρώπη ήρθαν αντιμέτωποι με διάφορους λαούς. 

Κατατροπώθηκαν όμως από δύο. Τους Βυζαντινούς και τους 

Φράγκους. Συγκεκριμένα οι Άραβες προσπάθησαν, με πολύ 

στρατό και στόλο, να καταλάβουν τη βασιλεύουσα. Ο 

αυτοκράτορας Λέων Γ´ ο Ίσαυρος και οι Βυζαντινοί πέρασαν 

δύσκολες ώρες, αντιστάθηκαν όμως γενναία. Έτσι ανάγκασαν 

τους πολιορκητές να επιστρέψουν νικημένοι στα εδάφη τους. 

Η δεύτερη ήττα των Αράβων ήταν όταν διάβηκαν τα 

Πυρηναία και προσπάθησαν να περάσουν στην Ευρώπη από 

τον δρόμο της Δύσης. Τότε, οι συνασπισμένοι Φράγκοι με 

αρχηγό τον Κάρολο Μαρτέλο, νίκησαν τους Άραβες στο 

Πουατιέ της Γαλλίας, αναγκάζοντάς τους να επιστρέψουν 
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στην Ισπανία (732 μ.Χ).  

 

2. Με ποιο όπλο οι Βυζαντινοί αντιμετώπισαν τους Άραβες; 

Ήταν σημαντικός ο ρόλος του στην έκβαση των πολέμων; 

 

Στην μάχη με τους Άραβες, τη νίκη έδωσε στους Βυζαντινούς 

το «υγρό πυρ». Ένα όπλο το οποίο αποδείχθηκε ανίκητο στα 

χέρια τους. Ήταν εφεύρεση του Σύρου μηχανικού 

Καλλίνικου, της οποίας η παρασκευή, ήταν κρατικό μυστικό 

κι ακόμη δεν ξέρουμε από τι και πώς ακριβώς φτιαχνόταν. 

Πιστεύουμε πως ήταν ένα εύφλεκτο μείγμα από πίσσα, 

θειάφι, νίτρο, 

φώσφορο κ.ά., το οποίο δεν έσβηνε ούτε στο νερό. Μ’ αυτό 

έκαψαν μεγάλο μέρος από τον στόλο των Αράβων, 

αναγκάζοντας τους να λύσουν την πολιορκία και να 

επιστρέψουν ηττημένοι στα εδάφη τους. 

   

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του 

Βυζαντίου - Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - 

Λύσεις ασκήσεων 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν έξι ερωτήσεις σχετικές με 

το μάθημά μας. 

 

1. Παρατηρήστε στον χάρτη 1 του βιβλίου σας τα βέλη που 

δείχνουν τις κινήσεις επέκτασης των Αράβων και τις περιοχές 

που, τελικά, αυτοί κατέκτησαν. Εντοπίστε στον χάρτη της 

τάξης τα σημερινά κράτη στα οποία ανήκουν οι περιοχές αυτές. 

Οι Άραβες όταν ξεκίνησαν από την Αραβία, κατέλαβαν 

πρώτα ένα κομμάτι της Ασίας. Έπειτα κατευθύνθηκαν προς 

τη βόρεια Αφρική και τέλος κατέλαβαν ένα τμήμα της 

δυτικής Ευρώπης. 

Τα σημερινά κράτη στα οποία ανήκουν αυτές οι περιοχές είναι: 

Ιορδανία, Ισραήλ, Συρία, Λίβανος, Ιράκ, Αίγυπτος, Λιβύη, 

Αλγερία, Τυνησία, Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία.  



 
 

Eμμανουήλ Μπενάκη 76, Αθήνα Τ.Κ. 10681 Τηλ:2121069039 Φαξ:2110123481 email:info@onlearn.gr 
www.onlearn.gr 

 

2. Διαβάστε το κείμενο-πηγή 4 και παρατηρήστε τις εικόνες 2, 

3, και 4α, που είναι σχετικές με το «υγρό πυρ» και τη χρήση 

του. Συζητήστε στην τάξη τη σημασία του για την άμυνα του 

Βυζαντίου. Διατηρούν μυστικά όπλα κάποιες χώρες και 

σήμερα; 

Το υγρό πυρ ήταν εφεύρεση του Σύρου μηχανικού 

Καλλίνικου, της οποίας η παρασκευή, ήταν κρατικό μυστικό 

κι ακόμη δεν ξέρουμε από τι και πώς ακριβώς φτιαχνόταν. 

Φαίνεται πως ήταν ένα εύφλεκτο μείγμα από πίσσα, θειάφι, 

νίτρο, φώσφορο κ.ά. Όταν αναφλεγόταν δεν έσβηνε ούτε στο 

νερό. Ήταν ένα ακαταμάχητο όπλο στα χέρια των 

Βυζαντινών, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην άμυνά 

τους, καθώς χωρίς αυτό μπορεί οι Άραβες να είχαν κερδίσει 

την πολιορκία. 

Σήμερα, με την τεράστια άνθιση της τεχνολογίας είναι κοινό 

μυστικό πως όλες (σχεδόν) οι χώρες έχουν μυστικά όπλα, 

κυρίως χημικά, βιολογικά και πυρηνικά, ώστε σε περίπτωση 

πολέμου να είναι ισχυρότερες από τις υπόλοιπες.  

 

3. Οι νίκες του Λέοντα του Γ´ στην Κωνσταντινούπολη και του 

Κάρολου Μαρτέλου, στο Πουατιέ, θεωρήθηκαν σωτήριες για 

την Ευρώπη. Παρατηρήστε πάλι τον χάρτη 1 και συζητήστε 

αυτόν τον χαρακτηρισμό στην τάξη. 

 

Ο Λέων Γ' και ο Κάρολος Μαρτέλος έσωσαν την Ευρώπη από 

την Αραβική απειλή. Ο Λέων και οι Βυζαντινοί έκοψαν τον 

δρόμο των Αράβων από την ανατολή, ενώ ο Μαρτέλος από 

την Δύση. Έτσι οι Άραβες δεν μπόρεσαν να περάσουν στην 

Ευρώπη και να την κατακτήσουν. Για αυτό δικαιολογημένα 

θεωρούμε τις νίκες αυτές σωτήριες.  

 

4. Η θριαμβευτική υποδοχή των νικητών στρατηγών στην 

πρωτεύουσα, ήταν μια συνήθεια που ήρθε στο Βυζάντιο από τη 

Ρώμη. Παρατηρήστε τις εικόνες 4 του 1ου κεφαλαίου και 5.α 

του σημερινού. Διαβάστε τις λεζάντες και το κείμενο 5 και 

διαπιστώστε ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν ανάμεσά 
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τους. 

Παρατηρώντας τις εικόνες βλέπουμε πως και στις δύο 

περιπτώσει οι στρατηγοί κάνουν θριαμβευτική είσοδο στην 

πρωτεύουσα, πάνω σε άλογο ή άρμα χαιρετώντας τον λαό, ο 

οποίος πανηγυρίζει. Υπάρχει όμως μία μεγάλη διαφορά. Ενώ 

στην ρωμαϊκή υποδοχή οι νικητές μπαίνουν στην πόλη μαζί 

με τα λάφυρα και τους αιχμαλώτους που πήρα, πράγμα 

σκληρό, στην Βυζαντινή υποδοχή δεν βλέπουμε τίποτα από 

αυτά, καθώς οι Βυζαντινοί σέβονταν τους ηττημένους.  

 

5. Διαβάστε το κείμενο 6 και συζητήστε στην τάξη παρόμοιες 

περιπτώσεις αλληλεπίδρασης και ειρηνικής συνεργασίας 

ανάμεσα σε λαούς, που πριν ήταν αντίπαλοι. Σχολιάστε ό,τι σας 

κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. 

 

Όπως μας πληροφορεί το κείμενο, οι Βυζαντινοί με τους 

Άραβες δεν ήταν σε μία διαρκή διαμάχη. Ανάμεσά τους 

υπήρξαν περίοδοι μακράς ειρήνης και συνεργασίας. 

Παράδειγμα τέτοιας ειρηνικής συνεργασίας και 

αλληλεπίδρασης αποτελεί η Ελληνορωμαϊκή συνύπαρξη. 

Μπορεί οι Ρωμαίοι να είχαν κατακτήσει τους Έλληνες, 

θαύμασαν και σεβάστηκαν όμως το πνεύμα και τον πολιτισμό 

τους, με αποτέλεσμα να πάρουν αρκετά στοιχεία από αυτόν, 

κάτι που οδήγησε στην δημιουργία του ελληνορωμαϊκού 

πολιτισμού.  

 

6. Παρατηρήστε την παρακάτω εικόνα των άμαχων 

Βυζαντινών προσφύγων και σχολιάστε την ψυχική κατάσταση 

των προσώπων που απεικονίζονται σ’ αυτή. Συμβαίνουν 

παρόμοια γεγονότα σήμερα; Πού και για ποιους λόγους; 

Η θλίψη, ο φόβος και η δυστυχία είναι μερικά από τα 

συναισθήματα που ξεχειλίζουν από την φωτογραφία. Τα 

πρόσωπα που απεικονίζονται εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, 

τον τόπο και τους κόπους τους και αναγκάζονται να τραπούν 

σε φυγή. Έχουν μαζί τους όσα υπάρχοντα μπορούν να σώσουν. 

Δυστυχώς αυτή η εικόνα θα μπορούσε να αφορά την κόσμο 

μας σήμερα. Το προσφυγικό ζήτημα ταλαιπωρεί πάρα 
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πολλούς ανθρώπους. Όχι μόνο τους ξενιτεμένους που 

προσπαθούν να ορθοποδήσουν και να εξασφαλίσουν ένα 

καλύτερο αύριο για τα παιδιά τους, αλλά και τους ντόπιους 

που υποδέχονται αυτούς τους ανθρώπους, καθώς οι υποδομές 

είναι πολύ λίγες και δεν μπορούμε να τους παρέχουμε την 

φροντίδα και τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Καλό 

είναι λοιπόν όσο μπορούμε να βοηθάμε αυτούς τους 

ανθρώπους, είτε με τρόφιμα είτε με ρούχα είτε με το να 

δεχόμαστε αυτά τα παιδάκια στην παρέα μας. 

20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων 

και οι Ακρίτες 

Τα σύνορα της αυτοκρατορίας προστατεύονται από 

μόνιμους φρουρούς, 

τους Ακρίτες. Με τα κατορθώματά τους γίνονται αγαπητοί 

στο λαό, που 

τους κρατάει αθάνατους με τους θρύλους και τα τραγούδια 

του. 

Τα σύνορα της αυτοκρατορίας ήταν απέραντα και η φύλαξή 

τους ήταν διαρκής φροντίδα για το Βυζαντινό κράτος. 

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η προστασία των ανατολικών 

συνόρων. Άρχιζαν από τον Καύκασο και τον Εύξεινο Πόντο, 

κι ακολουθώντας τον Τίγρη και τον Ευφράτη ποταμό 

έφταναν ως τον Περσικό Κόλπο. Πέρα από τα σύνορα αυτά 

ζούσαν λαοί που, συχνά, έκαναν επιδρομές και λεηλατούσαν 

τις ανατολικές βυζαντινές περιοχές. 

Για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό οι Βυζαντινοί, 

έβαλαν στις άκρες αυτές των συνόρων μόνιμους φρουρούς 

που τους ονόμαζαν Ακρίτες.  

Στους Ακρίτες έδιναν  

1- δωρεάν γη για καλλιέργεια,  

2- άλογα και  

3- πανοπλίες για τους πολέμους  
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4- και τους απάλλασσαν από τους φόρους. 

Οι Ακρίτες έγιναν ονομαστοί στα χρόνια που απειλούσαν το 

Βυζάντιο οι Άραβες (7ος – 10ος αι.).  

➢ Χιλιάδες παλικάρια, οργανωμένα σε μεγάλες ομάδες, 

φρουρούσαν τα περάσματα των συνόρων  

➢ κι εμπόδιζαν τους εχθρούς να λεηλατούν τα μέρη εκείνα. 

➢ Όταν δεν πολεμούσαν, γυμνάζονταν στο τρέξιμο και στο 

κοντάρι.  

➢ Βοηθούσαν ακόμη να οχυρωθούν οι ακριτικές πόλεις  

➢ και να χτιστούν κάστρα και βίγλες στα μέρη τα οποία 

φύλαγαν. 

➢ Ο λαός τούς ένιωθε προστάτες του, τους αγαπούσε και 

τους θαύμαζε για την ανδρεία τους.  

➢ Κι έτσι ανδρειωμένους τους εξύμνησε στα ακριτικά 

τραγούδια.  

➢ Τα τραγούδια αυτά, που μιλούν για τη ζωή και τους 

αγώνες των ακριτών, σώθηκαν από γενιά σε γενιά, 

αγαπήθηκαν από το λαό μας κι έγιναν η αρχή των 

δημοτικών μας τραγουδιών. 

➢ Ο πιο ξακουστός από τους ακρίτες ήταν ο Βασίλειος 

Διγενής, που στο πρόσωπό του συγκέντρωνε τα 

χαρίσματα όλων των ακριτών και εξυμνήθηκε ξέχωρα 

στο έπος3 «Βασίλειος Διγενής Ακρίτας».  

➢ Στην Κύπρο, στον Πόντο, στην Κρήτη και σ’ όλη την 

Ελλάδα μιλούν και τραγουδούν, ακόμη και σήμερα, για 

«της γης τον ανδρειωμένο», που είναι απόγονος του 

Ηρακλή, του Αχιλλέα και του Μεγαλέξανδρου, αλλά και 

πρόγονος του κλέφτη του 1821. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Γιατί οι Βυζαντινοί τοποθέτησαν μόνιμους φρουρούς 

στα σύνορα; 

• Πώς περνούσαν οι Ακρίτες τον καιρό της ειρήνης; 

• Γιατί αγαπήθηκαν τόσο πολύ και τραγουδήθηκαν από 

το λαό οι Ακρίτες; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Γιατί οι Βυζαντινοί τοποθέτησαν μόνιμους φρουρούς στα 

σύνορα; 

Τα σύνορα της αυτοκρατορίας ήταν απέραντα και η φύλαξή 

τους ήταν πολύ δύσκολη. Ιδιαίτερο πρόβλημα ήταν η 

προστασία των ανατολικών συνόρων, καθώς οι λαοί που 

ζούσαν πέρα από αυτά, έκαναν συνεχώς επιδρομές και 

λεηλασίες. Για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα αυτό οι Βυζαντινοί, έβαλαν μόνιμους 

φρουρούς  στις άκρες αυτές των συνόρων, που τους ονόμαζαν 

Ακρίτες.  

 

2. Πώς περνούσαν οι Ακρίτες τον καιρό της ειρήνης; 

Οι Ακρίτες όταν δεν πολεμούσαν, γυμνάζονταν στο τρέξιμο 

και στο κοντάρι, βοηθούσαν στην οχύρωση ακριτικών 

πόλεων και έχτιζαν κάστρα και βίγλες στα μέρη τα οποία 

φύλαγαν.  

 

3. Γιατί αγαπήθηκαν τόσο πολύ και τραγουδήθηκαν από τον 

λαό οι Ακρίτες; 

Ο λαός ένιωθε τους Ακρίτες προστάτες του και τους 

αγαπούσε και τους θαύμαζε για την ανδρεία τους. Για αυτό 

τους εξύμνησε μέσα από τα ακριτικά τραγούδια. Τα 

τραγούδια αυτά σώθηκαν από γενιά σε γενιά και μιλούν για 

τη ζωή και τους αγώνες των Ακριτών. Αγαπήθηκαν από τον 

λαό μας κι έγιναν η αρχή των δημοτικών μας τραγουδιών. 

   

Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι 

Ακρίτες - Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις 

ασκήσεων 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις 

σχετικές με το  μάθημά μας. 
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1. Συμπληρώστε την ακροστιχίδα των βυζαντινών φρουρών. 

Κάποιες από τις ζητούμενες λέξεις είναι και από τα 

προηγούμενα μαθήματα. 

ΑΚΡΕΣ - Έτσι έλεγαν τις περιοχές των ανατολικών συνόρων. 

ΚΡΗΤΗ - Αυτό το νησί υπέφερε από τους Άραβες πειρατές. 

ΡΟΔΟΣ - Κι αυτή τη νήσο την κατέλαβαν νωρίς οι Άραβες. 

ΙΣΑΥΡΟΣ - Αυτό το πρόσθετο όνομα (προσωνύμιο) είχε ο 

Λέων Γ´. 

ΤΡΕΞΙΜΟ - Γυμνάζονταν και σ’ αυτό οι Ακρίτες. 

ΕΥΦΡΑΤΗ - Κι αυτού του ποταμού φύλαγαν τα περάσματα. 

ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ - Ήταν ο φόβος και ο τρόμος των νησιών.  

 

2. Το κείμενο-πηγή 2 του βιβλίου αναφέρει ότι ο Διγενής, στα 

βυζαντινά χρόνια, φύλαγε την Κρήτη και την Κύπρο από τους 

Σαρακηνούς. «Στα πολύ παλιά χρόνια» ένας άλλος μυθολογικός 

γίγαντας, ο Τάλως, φύλαγε την Κρήτη του Μίνωα από τους 

εχθρούς. Τι γνωρίζετε γι’ αυτόν; Συζητήστε τους δύο θρύλους, 

παρατηρήστε την εικόνα 2α και συσχετίστε τους. 

 

Στην Κρήτη και στην Κύπρο έλεγαν πως ο Διγενής, εκτός από 

τη φύλαξη των συνόρων της Ανατολής προστάτευε και αυτά 

τα δύο νησιά, που τα χρόνια εκείνα δέχονταν συχνά πυκνά τις 

επιθέσεις των Αράβων (Σαρακηνών). Όταν κινδύνευε η 

Κρήτη, πάταγε γερά στην Ασία, στήριζε το δεξί του χέρι στις 

κορυφές των κυπριακών βουνών και μ’ ένα πήδημα 

βρισκόταν ορθός στην κορυφή του Ψηλορείτη. Από την 

φωτογραφία βλέπουμε πως οι άνθρωποι τον θεωρούσαν 

τεράστιο και πολύ δυνατό. Πολλοί έλεγαν πως τα σάλτα του 

ήταν τόσο δυνατά, που άφησαν σημάδι της παλάμης του στο 

κυπριακό βουνό, τον Πενταδάκτυλο, και αχνάρι της 

πατημασιάς του στον Ψηλορείτη της Κρήτης. Οι παλιοί το 

λένε ακόμη: «η πατουχιά του Διγενή!». 

Ο Τάλως ήταν ένα γίγαντας με σώμα από χαλκό και μορφή 

ανθρώπου, που φιλούσε την Κρήτη. Δεν γεννήθηκε αλλά 

φτιάχτηκε. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκδοχές για τον 

δημιουργό του. Άλλοι λένε πως φτιάχτηκε από τον ίδιο το Δία 

ή με την εντολή του, από τον πολυτεχνίτη Δαίδαλο ή τον 
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Ήφαιστο, θεό της φωτιάς και του σιδήρου. Δουλειά του ήταν 

να προστατεύει από κάθε εισβολέα την Κρήτη. Για αυτό 

έκανε τον γύρο του νησιού τρεις φορές τη μέρα.   

Και οι δύο έχουν αρκετές ομοιότητες: 

• Προστάτευαν την Κρήτη 

• Είχαν μυθικές δυνάμεις  

• Ήταν γιγάντιοι και οι δύο πέθαναν επειδή τους ξεγέλασαν  

 

3. Συμπληρώνω τα κενά της παραγράφου με λέξεις που 

ολοκληρώνουν το νόημά της: 

Τα σύνορα της αυτοκρατορίας λέγονταν άκρες και τα 

φρουρούσαν μόνιμοι φύλακες οι Ακρίτες. Αυτοί φύλαγαν τα 

στενά περάσματα των συνόρων, την εποχή που την 

αυτοκρατορία απειλούσαν οι Άραβες. Το κράτος τους 

παραχώρησε γη για καλλιέργεια, τους έδινε άλογα και 

πανοπλίες και τους απάλλασσε από τους φόρους. Πρώτος 

ανάμεσά τους ήταν ο Βασίλειος Διγενής. 

 

4. Αφιερώστε τη «γωνιά της ιστορίας» της τάξης σας στους 

Ακρίτες και: • Ακούστε και τραγουδήστε στην τάξη ριζίτικα 

και ποντιακά ακριτικά τραγούδια. Προσπαθήστε να 

αποδώσετε θεατρικά κάποια από αυτά. • Κάνετε συλλογή 

ακριτικών τραγουδιών και διατηρήστε τα σε λεύκωμα. • 

Παρατηρήστε την εικόνα 2α, διαβάστε το παρακάτω κείμενο-

πηγή και ζωγραφίστε εδώ, τον Διγενή Ακρίτα, όπως εσείς τον 

φαντάζεστε. 

Διαβάζουμε το παράθεμα 2 του μαθήματός μας και 

παρατηρούμε την εικόνα 2.α. για να πάρουμε μερικές ιδέες 

για το πως θα ζωγραφίσουμε τον Διγενή. 

21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει 

τους Σλάβους 

Οι σλαβικές φυλές οργανώνονται σε κράτη. Επικοινωνούν 

με το Βυζάντιο 

και δέχονται απ’ αυτό τη θρησκεία και τον πολιτισμό του. 
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Από τον 4ο έως τον 7ο αιώνα οι σχέσεις των Βυζαντινών με 

τους Σλάβους δεν ήταν καλές. Κύρια αιτία αυτής της έντασης 

ήταν οι επιθέσεις που έκαναν οι Σλάβοι, μαζί με άλλους λαούς, 

κατά των βυζαντινών περιοχών. 

Από τις αρχές του 8ου αιώνα όμως οι σχέσεις αυτές 

βελτιώθηκαν.  

1- Πολλοί Σλάβοι εγκαταστάθηκαν στη νότια 

Βαλκανική  

2- ενσωματώθηκαν στους βυζαντινούς πληθυσμούς και 

στον τρόπο ζωής τους.  

3- Κοντά τους γνώρισαν τη χριστιανική θρησκεία και 

πολλοί βαφτίστηκαν χριστιανοί.  

4- Σ’ αυτούς συχνά οι Βυζαντινοί έδιναν γη για καλλιέργεια 

5-  και τους χρησιμοποιούσαν ως μισθοφόρους στο στρατό 

ή ως τεχνίτες στα δημόσια έργα. 

Δεν έγινε το ίδιο όμως με τους Σλάβους της βόρειας 

Βαλκανικής.  

1- Εκεί οι σλαβικές φυλές συνεργάστηκαν μεταξύ τους και 

οργάνωσαν δικά τους κράτη.  

2- Το διοικητικό σύστημά τους ήταν επηρεασμένο από το 

Βυζάντιο,  

3- με το οποίο επικοινωνούσαν και, 

4-  για μεγάλες περιόδους, διατηρούσαν καλές σχέσεις. 

ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΛΑΒΩΝ – ΚΥΡΙΛΛΟΣ, 

ΜΕΘΟΔΙΟΣ: 

Το 862 μ.Χ., ο Σλάβος ηγεμόνας της Μοραβίας Ρατισλάβος 

έστειλε πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησε από 

τους Βυζαντινούς να στείλουν ιεραποστόλους για να διδάξουν 

στο λαό του τη χριστιανική πίστη. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ 

ο Γ’ αποδέχτηκε την πρόσκληση του Ρατισλάβου και ο 

πατριάρχης Φώτιος ανέθεσε τη σημαντική αυτή αποστολή σε 
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δυο αδελφούς από τη Θεσσαλονίκη, τον Κύριλλο και τον 

Μεθόδιο, επίλεκτα στελέχη της εκκλησίας και της 

Πατριαρχικής Σχολής, οι οποίοι μιλούσαν τη σλαβική 

γλώσσα. 

Οι δυο ιεραπόστολοι  

✓ πήγαν με επιλεγμένους συνεργάτες τους στη Μοραβία  

✓ και εργάστηκαν εκεί επί τρία χρόνια. 

✓  Εκπαίδευσαν μαθητές και ιερείς,  

✓ οργάνωσαν τη λειτουργία της εκκλησίας 

✓  και κήρυξαν το χριστιανικό λόγο.  

✓ Επειδή όμως η σλαβική γλώσσα δεν είχε δική της 

γραφή, επινόησαν το σλαβικό αλφάβητο, που βάση του 

έχει το ελληνικό. 

✓  Έτσι μετέφρασαν σε απλό και κατανοητό λόγο τα ιερά 

κείμενα  

✓ και έθεσαν τις βάσεις της γραπτής σλαβικής γλώσσας. 

✓ Το έργο που δημιούργησαν ήταν μεγάλο και σημαντικό: 

 

• Εκχριστιάνισαν1 τους Σλάβους και οργάνωσαν την 

εκκλησία τους. 

• Συνέβαλαν στην ανάπτυξη φιλικών δεσμών ανάμεσα 

στους σλαβικούς λαούς και το Βυζάντιο. 

Οι δεσμοί αυτοί διατηρούνται και στις μέρες μας. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Τι μέτρα πήρε το βυζαντινό κράτος για τους Σλάβους 

που είχαν μπει στα εδάφη του; 

• Ποιοι ανέλαβαν να εκχριστιανίσουν τους Σλάβους; 

Περιορίστηκαν μόνο σ’ αυτή την αποστολή; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποια μέτρα πήρε το βυζαντινό κράτος για τους Σλάβους που 

είχαν μπει στα εδάφη του; 
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Πολλοί Σλάβοι είχαν εγκατασταθεί στη νότια Βαλκανική, από 

τις αρχές του 8ου αιώνα. Ενσωματώθηκαν στους βυζαντινούς 

πληθυσμούς και στον τρόπο ζωής τους, γνώρισαν τη 

χριστιανική θρησκεία και πολλοί μάλιστα βαφτίστηκαν 

χριστιανοί. Οι Βυζαντινοί συχνά, έδιναν σε αυτούς γη για 

καλλιέργεια και τους χρησιμοποιούσαν ως μισθοφόρους στον 

στρατό ή ως τεχνίτες στα δημόσια έργα. 

 

2. Ποιοι ανέλαβαν να εκχριστιανίσουν τους Σλάβους; 

Περιορίστηκαν μόνο σ’ αυτή την αποστολή; 

Ο πατριάρχης Φώτιος ανέθεσε τον εκχριστιανισμό των 

Σλάβων σε δυο αδελφούς από τη Θεσσαλονίκη, τον Κύριλλο 

και τον Μεθόδιο. Ήταν επίλεκτα στελέχη της εκκλησίας και 

της Πατριαρχικής Σχολής και μιλούσαν τη σλαβική γλώσσα. 

Οι δυο ιεραπόστολοι, δεν περιορίστηκαν μόνο στον 

εκχριστιανισμό, αλλά εκπαίδευσαν μαθητές και ιερείς και 

οργάνωσαν τη λειτουργία της εκκλησίας. Η σλαβική γλώσσα 

δεν είχε δική της γραφή, οπότε επινόησαν ένα νέο αλφάβητο, 

το σλαβικό, που είχε ως βάση του το ελληνικό και μετέφρασαν 

σε αυτό τα ιερά κείμενα της εκκλησίας.  

 

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους - 

Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις ασκήσεων 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Συζητήστε στην τάξη: 

 

• Ποια ήταν η σημασία του εκχριστιανισμού των Σλάβων για 

τους ίδιους και για τη Βυζαντινή αυτοκρατορία; 

• Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος έχουν ανακηρυχθεί Άγιοι από την 

εκκλησία μας. Τιμούνται όμως ιδιαίτερα από τους χριστιανούς 

όλων των σλαβικών χωρών. Το έργο τους δικαιολογεί αυτή την 

ξεχωριστή τιμή;  
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• Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων είχε τεράστια σημασία για 

εκείνους, όχι απλά επειδή ασπάστηκαν μια νέα θρησκεία, που 

δίδασκε την αγάπη και την αλληλεγγύη, αλλά γιατί χάρη στον 

Κύριλλο και τον Μεθόδιο απέκτησαν δικό τους αλφάβητο, 

στο οποίο μεταφράστηκαν και τα ιερά κείμενα. Το αλφάβητο 

είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα για ένα έθνος, 

καθώς με αυτό μεταφέρετε η πολιτιστική κληρονομιά. Για να 

κατανοήσουμε την σημασία του, αρκεί να σκεφτούμε ότι 

χάρη στο ελληνικό αλφάβητο έχουμε την δυνατότητα να 

μελετήσουμε τους αρχαίους μας ποιητές και φιλοσόφους. 

Έτσι ο εκχριστιανισμός πέρα από την θρησκεία, πρόσφερε 

στους Σλάβους κάτι ιδιαίτερα πολύτιμο. Επιπλέον βοήθησε 

στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με το Βυζάντιο, καθώς πλέον 

είχαν περισσότερα κοινά. 

 

• Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος έκαναν σπουδαίο έργο και οι 

τιμές που τους αποδίδουν είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Όχι 

μόνο εκχριστιάνισαν τον λαό, αλλά εκπαίδευσαν μαθητές και 

ιερείς, οργάνωσαν τη λειτουργία της εκκλησίας και το 

κυριότερο, δημιούργησαν το σλαβικό αλφάβητο. 

  

2. Το σλαβικό αλφάβητο ονομάστηκε κυριλλικό επειδή το 

επινόησε ο Κύριλλος. Για τη δημιουργία του χρησιμοποίησε τα 

κεφαλαία γράμματα της ελληνικής προσαρμοσμένα στην 

ιδιαίτερη προφορά της σλαβικής γλώσσας:  

• Παρατηρήστε τον πίνακα με τα γράμματα του σλαβικού 

αλφαβήτου. 

• Συγκρίνετέ τα με τα αντίστοιχα ελληνικά. Βρείτε ομοιότητες 

και διαφορές. 

Ο Κύριλλος έφτιαξε το αλφάβητο βασιζόμενος κυρίως στο 

ελληνικό. Οπότε είναι φυσικό να υπάρχουν κοινά γράμματα 

με το ελληνικό αλφάβητο 

(Α,Β,Γ,Δ,Ε,Κ,λ,Μ,Ν,Ο,Π,Ρ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ,ω). Υπάρχουν όμως και 

γράμματα τα οποία είναι βασισμένα στην ιδιαίτερη προφορά 

της γλώσσας τους και δεν προέρχονται από το δικό μας 

αλφάβητο. 
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3. Παρατηρήστε την εικόνα 2.α του Κύριλλου και του Μεθόδιου 

και διαβάστε το κείμενο 2. Συζητήστε τις δυσκολίες που, 

πιθανόν, συνάντησαν στη ζωή και το έργο τους, αλλά και τα 

στοιχεία που τους βοήθησαν να τις ξεπεράσουν. 

 

Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος κατάγονταν από σεβαστή 

οικογένεια, που ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς, ο 

πατέρας τους πέθανε, όταν ο Κύριλλος ήταν δεκατεσσάρων 

ετών. Τότε, πρότειναν στη μητέρα των παιδιών, από τη σχολή 

της Μαγναύρας  να στείλει τους δυο γιους της να σπουδάσουν 

δωρεάν στο αυτοκρατορικό σχολείο. Έτσι έλαβαν και οι δύο 

μόρφωση που τους βοήθησε ιδιαίτερα στο έργο τους. Σίγουρα 

όμως θα αντιμετώπισαν δυσκολίες. Δεν είναι καθόλου εύκολο 

να ζει κάποιος σε μία ξένη χώρα, ειδικά εάν έχει αναλάβει ένα 

τόσο σημαντικό έργο, όσο αυτό του Κύριλλου και του 

Μεθόδιου. Έπρεπε να διδάξουν τον Χριστιανισμό και να 

βοηθήσουν τους Σλάβους να καταλάβουν το νόημα των ιερών 

κειμένων, σε μία ξένη γλώσσα, έπειτα έπρεπε να 

δημιουργήσουν νέο αλφάβητο και να μεταφράσουν τα ιερά 

κείμενα σε αυτό. 

 

4. Συμπληρώστε τα κενά της παραγράφου: 

Ο Σλάβος ηγεμόνας της Μοραβίας Ρατισλάβος ζήτησε από 

τους Βυζαντινούς να διδάξουν στους Σλάβους τη χριστιανική 

πίστη. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ' έστειλε τον Κύριλλο και 

τον Μεθόδιο, αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη. Αυτοί δίδαξαν 

στους Σλάβους το χριστιανισμό και ίδρυσαν την εκκλησία. 

Επειδή η σλαβική γλώσσα δεν είχε γραφή, ο Κύριλλος 

δημιούργησε το σλαβικό αλφάβητο που, από τ’ όνομά του, 

ονομάστηκε κυριλλικό. 

22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με 

τους Βούλγαρους και τους Ρώσους 

Βούλγαροι και Ρώσοι επικοινωνούν με το Βυζάντιο και 

εκχριστιανίζονται. 

Οι σχέσεις τους με το βυζαντινό κράτος όμως περνούν και 
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περιόδους 

εντάσεων και συγκρούσεων. 

 

 
 

Α. Οι Βούλγαροι 

Στις αρχές του 9ου αιώνα οι Βούλγαροι εξακολουθούσαν να 

κατοικούν μέσα στα εδάφη του Βυζαντίου, έχοντας την 

υποχρέωση να εμποδίζουν άλλους λαούς να κάνουν το ίδιο. 

Δεν περιορίστηκαν όμως στα εδάφη που όριζε η συνθήκη τους 

με το Βυζάντιο και σταδιακά προσπάθησαν να προσαρτήσουν 

στο κράτος που ίδρυσαν όλες τις περιοχές όπου ως τότε 

κατοικούσαν οι Σλάβοι. 

Η ενέργειά τους αυτή οδήγησε σε προστριβές και 

συγκρούσεις με το Βυζάντιο, που κράτησαν περίπου δύο 

αιώνες. Τον 9ο αιώνα οι Βούλγαροι, με αρχηγό τους τον 

Κρούμο, έκαναν επιδρομές στη Θράκη κι έφτασαν ως και την 

Κωνσταντινούπολη. Οι Βυζαντινοί κατάφεραν να τους 

απωθήσουν ύστερα από σκληρές μάχες. Σε μια από αυτές 

μάλιστα σκοτώθηκε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου 

Νικηφόρος Α’. 

Yπήρξαν όμως και περίοδοι ειρηνικής συνύπαρξης και καλής 

γειτονίας μεταξύ τους. Στα χρόνια που βασιλιάς των 

Βουλγάρων ήταν ο Βόγορης, οι σχέσεις τους ξανάγιναν 

ειρηνικές. Ο Βόγορης βαφτίστηκε χριστιανός και πήρε το 

όνομα Μιχαήλ. Το παράδειγμά του ακολούθησαν χιλιάδες 

άλλοι ομοεθνείς του. Την ίδια περίοδο πήραν από τους 

Σλάβους το κυριλλικό αλφάβητο και το χρησιμοποίησαν για 

την οργάνωση του κράτους, για την εκπαίδευσή τους και για 
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τη λειτουργία της εκκλησίας τους. Έτσι ήρθαν πιο κοντά στον 

τρόπο ζωής και στον πολιτισμό των Βυζαντινών. 

Τα ειρηνικά χρόνια όμως δεν κράτησαν πολύ. Όταν αρχηγός 

των Βουλγάρων έγινε ο Συμεών, άρχισαν νέοι πόλεμοι με τους 
Βυζαντινούς. Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς, βρέθηκε σε 
τόσο δύσκολη θέση, ώστε ζήτησε τη βοήθεια και των Ρώσων 
για να τους αντιμετωπίσει. 

Λίγα χρόνια αργότερα οι Βούλγαροι, με αρχηγό το Σαμουήλ, 

επιτέθηκαν ξανά κι έκαναν φοβερές καταστροφές στις 

ελληνικές περιοχές, φτάνοντας ως την Πελοπόννησο. 

Ακολούθησαν σκληρές και μακροχρόνιες συγκρούσεις 

ανάμεσα στους δυο στρατούς. Ο βυζαντινός στρατηγός 

Νικηφόρος Ουρανός τούς αντιμετώπισε νικηφόρα στο 

Σπερχειό ποταμό και ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Β’ 

συνέτριψε το στρατό τους στα στενά του Κλειδιού της 

Μακεδονίας, πλάι στον ποταμό Στρυμόνα (1014). 

Μετά τις ήττες αυτές, το βουλγαρικό κράτος διαλύθηκε και η 

Βουλγαρία έγινε βυζαντινή επαρχία. Για πολλές δεκαετίες 

ύστερα οι Βούλγαροι δεν ενόχλησαν πλέον το Βυζάντιο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

• Γιατί οι σχέσεις Βυζαντινών και Βουλγάρων βελτιώθηκαν 

όταν ο Βόγορης και πολλοί Βούλγαροι έγιναν Χριστιανοί;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Γιατί οι σχέσεις Βυζαντινών και Βουλγάρων βελτιώθηκαν 

όταν ο Βόγορης και πολλοί Βούλγαροι έγιναν Χριστιανοί; 

Από τότε που ο Βόγορης, ο βασιλιάς των Βουλγάρων, 

βαφτίστηκε χριστιανός, οι σχέσεις μεταξύ των δύο λαών 

βελτιώθηκαν. Χιλιάδες Βούλγαροι ακολούθησαν το 

παράδειγμά του και βαπτίστηκαν. Επίσης εκείνη την περίοδο 

πήραν από τους Σλάβους το κυριλλικό αλφάβητο και το 

χρησιμοποίησαν για την οργάνωση του κράτους, για την 

εκπαίδευσή τους και για τη λειτουργία της εκκλησίας τους. 
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Με αυτόν τον τρόπο απέκτησαν περισσότερα κοινά με τους 

Βυζαντινούς και ήρθαν πιο κοντά στον τρόπο ζωής και στον 

πολιτισμό τους. 

Β. Οι Ρώσοι 

Οι Ρώσοι είναι ο νεότερος, χρονικά, λαός που έγινε «γείτονας» 

των Βυζαντινών. Κατέβηκαν από τη Σκανδιναβική 

χερσόνησο κι εγκαταστάθηκαν στην ανατολική Ευρώπη, 

στην περιοχή του σημερινού Κιέβου της Ουκρανίας. 

Οι αρχικές σχέσεις με το Βυζάντιο ήταν φιλικές.  

Το 860 μ.Χ. όμως, ρωσικός στόλος με 200 πλοιάρια μπήκε στο 

Βόσπορο, λεηλάτησε τις ακτές και τα νησιά της Προποντίδας 

και επιτέθηκε κατά της Κωνσταντινούπολης. 

 Οι Βυζαντινοί, παρότι εκείνη την εποχή βρίσκονταν σε 

πόλεμο με τους Άραβες, κατάφεραν να τους απωθήσουν στον 

Εύξεινο Πόντο.  

Τα επόμενα χρόνια ήρθαν σε συμφωνίες ειρήνης και 

συνεργασίας μαζί τους. 

Όταν οι Ρώσοι βοήθησαν τους Βυζαντινούς να 

αντιμετωπίσουν τους Βουλγάρους, κράτησαν για τον εαυτό 

τους τα εδάφη της αυτοκρατορίας που κατέλαβαν. Οι 

Βυζαντινοί με τον Ιωάννη Τσιμισκή πολέμησαν εναντίον τους 

και τους ανάγκασαν να αποσυρθούν και να επιστρέψουν στη 

χώρα τους. 

Στα χρόνια που αυτοκράτορας ήταν ο Βασίλειος Β’, και μετά, 

οι Ρώσοι εκχριστιανίστηκαν από τους Βυζαντινούς.  

1- Ο εκχριστιανισμός βοήθησε να αποκτήσουν οι ίδιοι και 

το Βυζάντιο μεγάλη πολιτική, οικονομική και 

πνευματική ακτινοβολία.  

2- Ανάμεσα στα δύο κράτη αναπτύχθηκαν στενοί 

θρησκευτικοί και πολιτικοί δεσμοί.  
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3- Οι Ρώσοι γνώρισαν το βυζαντινό πολιτισμό και 

προόδευσαν,  

4- ενώ οι Βυζαντινοί εξασφάλισαν ειρήνη και συνεργασία 

μαζί τους.  

5- Οι φιλικοί αυτοί δεσμοί διατηρήθηκαν επί πολλούς 

αιώνες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

• Οι Βούλγαροι και οι Ρώσοι δέχτηκαν με παρόμοιο τρόπο το 

χριστιανισμό. Πόσο επηρέασε αυτό τον πολιτισμό τους;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Οι Βούλγαροι και οι Ρώσοι δέχτηκαν με παρόμοιο τρόπο τον 

χριστιανισμό. Πόσο επηρέασε αυτό τον πολιτισμό τους; 

 

Οι Βούλγαροι και οι Ρώσοι, επηρεάστηκαν πολύ από του 

Βυζαντινούς μετά τον εκχριστιανισμό τους. Και οι δύο 

δέχτηκαν τον χριστιανισμό μέσω ιεραποστόλων και ο λαός 

και οι ηγεμόνες βαπτίστηκαν. Χρησιμοποίησαν και οι δύο το 

κυριλλικό αλφάβητο στην οργάνωση του κράτους, της 

εκπαίδευσης και της παιδείας τους. Όπως βλέπουμε λοιπόν η 

αποδοχή του Χριστιανισμού είχε μόνο θετικά αποτελέσματα 

για τους δύο αυτούς λαούς καθώς συνέβαλε στην πολιτική, 

οικονομική και πνευματική πρόοδο τους. 

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους 

Βούλγαρους και τους Ρώσους - Τετράδιο 

Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις ασκήσεων 
 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις 

σχετικές με το  μάθημά μας. 

 

1. Αντιστοιχίστε τα πρόσωπα με τις ενέργειές τους και 

συζητήστε τη σημασία που καθεμιά από αυτές είχε στην 

εποχή της. 
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2. Συζητήστε στην τάξη τη σημασία που είχαν για τους 

«γείτονες» λαούς (Σλάβους, Βούλγαρους και Ρώσους), αλλά και 

για το Βυζάντιο: 

• Ο εκχριστιανισμός τους από το Βυζάντιο, 

• το βάπτισμα του βασιλιά Βόγορη και της Δούκισσας Όλγας, 

• η χρησιμοποίηση κοινής (σλαβικής) γλώσσας και γραφής. 

• Ο εκχριστιανισμός των γειτονικών λαών από τους 

Βυζαντινούς είχε πολλά οφέλη και για τις δύο πλευρές. Από 

την μία οι λαοί γνώρισαν τον Χριστιανισμό και διδάχθηκαν 

την αγάπη, την ηθική και τον σεβασμό. Επίσης, χάρη στον 

Κύριλλο και τον Μεθόδιο απέκτησαν δικό τους αλφάβητο, με 

το οποίο μπόρεσαν να μεταφράσουν πολλά αρχαία αλλά και 

ιερά κείμενα στην γλώσσα τους. Όλα αυτά οδήγησαν στην 

πνευματική ανάπτυξη αυτών των λαών. Οι Βυζαντινοί από 

την άλλη μεριά, απέκτησαν φιλικές σχέσεις με τους γείτονές 

τους, έτσι δεν ανησυχούσαν πια για τυχόν επιθέσεις. 

• Με το βάπτισμά τους ο Βόγορης και η Δούκισσα Όλγα, 

αποτέλεσαν παράδειγμα για τον λαό τους, προτρέποντάς τους 

να ασπαστούν και αυτοί τον Χριστιανισμό. Όταν ο απλός λαός 

έβλεπε τον βασιλιά του να βαπτίζεται, του ήταν πολύ πιο 

εύκολο να κάνουν το ίδιο.   

• Έχοντας γραπτή μορφή της γλώσσας οι Σλάβοι, οι 

Βούλγαροι και οι Ρώσοι, είχαν την ευκαιρία να αναπτυχθούν 

πνευματικά. Μπορούσαν πλέον να μεταφράζουν κείμενα 

σοφών προσώπων και να τα μελετούν, προάγοντας έτσι την 

παιδεία. Επίσης, μπορούσαν να μεταφράσουν ιερά κείμενα 

και να τελούν τα μυστήρια της νέας τους θρησκείας.  

 

3. Διαβάστε το κείμενο-πηγή 3 και παρατηρήστε την εικόνα 3.α 

του Παρθενώνα. Σχολιάστε τη μετατροπή του σε ναό της 

https://3.bp.blogspot.com/-o6X2lnKlJ3E/W4L7pqZVDmI/AAAAAAAACB4/l2wrIv1gfSMjbRJT7Ejd49-F5KrvHq1LQCLcBGAs/s1600/filikes_sxeseis_kai_sygkroyseis_me_toys_boylgaroys_kai_toys_rwsoys_tetradio_ergasiwn_askhsh_ena.jpg
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Παναγίας και την ενέργεια του Βασιλείου Β´ να αποδώσει σ’ 

αυτή «τα νικητήρια». Θυμάστε κάποιες παρόμοιες αφιερώσεις 

στο παρελθόν; 

 

Ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Β΄, μετά την υποταγή των 

Βουλγάρων, κατέβηκε στη νότια Ελλάδα, για να εμψυχώσει 

τους πληθυσμούς που είχαν υποστεί τις επιθέσεις και τις 

καταστροφές τους. Όταν έφτασε στην Αθήνα, ανέβηκε στην 

Ακρόπολη, την οποία μετέτρεψε σε ναό της Παναγίας και της 

πρόσφερε τα ευχαριστήρια της νίκης. Έπειτα κόσμησε το ναό 

με πολλά λαμπρά και πολυτελή αναθήματα και γύρισε στην 

Κωνσταντινούπολη. 

Παρόμοιες πράξεις γίνονταν στο παρελθόν. Πολλές φορές, 

μετά την νίκη οι ηγεμόνες προσέφεραν μερικά λάφυρα στο 

ναό του θεού που ασπαζόταν. Παράδειγμα, όταν ο Μέγας 

Αλέξανδρος νίκησε τους Πέρσες, στον Γρανικό ποταμό, 

αφιέρωσε τα λάφυρα στην Αθηνά.  

 

4. Παρατηρήστε τις εικόνες 4 και 6.α του μαθήματος και 

διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί. Αξιολογήστε και σχολιάστε 

τις σχέσεις, ανάμεσα στους δύο λαούς. 

Οι σχέσεις των Ρώσων με τους Βυζαντινούς μετά από τον 

εκχριστιανισμό τους έγιναν πολύ στενές. Η Μεγάλη Δούκισσα 

της Ρωσίας Όλγα, το 957 μ.Χ. βαπτίστηκε στην Αγία Σοφία 

με μεγαλοπρεπή τελετή στην οποία μετείχαν ο αυτοκράτορας 

και ο πατριάρχης του Βυζαντίου. Ο εγγονός της και διάδοχος 

Βλαδίμηρος, ο Μέγας, παντρεύτηκε την αδελφή του 

αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄, Άννα. Επίσης Ρώσοι Άγιοι 

δοξάστηκαν από τους Βυζαντινούς. Για παράδειγμα, σε 

τιμητική θέση στον ναό της Αγίας Σοφίας στην 

Κωνσταντινούπολη, ήταν τοποθετημένη εικόνα των Ρώσων 

Αγίων αδελφών Βόρη και Γκλεμ.  

  

Δ. Ανακεφαλαίωση (17-22) 
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Οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν πολλούς τρόπους για να 

αντιμετωπίσουν τους γειτονικούς λαούς και να ζήσουν 

ειρηνικά μαζί τους: 

• Ασφάλιζαν με στρατό τα σύνορά τους κι αντιμετώπιζαν 

τις απειλές τους. 

• Επικοινωνούσαν κι υπέγραφαν συνθήκες ειρήνης μαζί 

τους. 

• Χρησιμοποιούσαν διπλωματικά μέσα για να λύνουν τις 

διαφορές τους. 

• Εξαγόραζαν με χρήματα τη συμφωνία τους, σε κάποιες 

περιπτώσεις. 

• Τους παραχωρούσαν γη και τους έπαιρναν μισθοφόρους 

στο στρατό τους. 

Συγκεκριμένα:  

• Έκλεισαν ειρήνη με τους Αβάρους, δίνοντάς τους πολλά 

χρήματα. 

• Πολέμησαν και νίκησαν τους Πέρσες στη χώρα τους 

• Απώθησαν τους Άραβες από την Πόλη 

χρησιμοποιώντας το «υγρό πυρ». 

• Εκχριστιάνισαν τους Σλάβους, τους Βουλγάρους και 

τους Ρώσους. 

• «Χρησιμοποίησαν τη διπλωματία συχνότερα από το 

ξίφος». 

Επαναληπτικό Μαθημάτων 17 - 22 - Ιστορία Ε' 

Δημοτικού 

Οι απαντήσεις, στις εργασίες και στα 

ερωτήματα του τετραδίου εργασιών. 
 

1. Παρατηρήστε τον χάρτη 17.2 του βιβλίου σας και τον 

σημερινό πολιτικό χάρτη της Ελλάδας. Ποιοι λαοί ήταν 

γείτονες του Βυζαντίου και ποιοι είναι της σημερινής 

Ελλάδας; Ποιες είναι οι σχέσεις της χώρας μας μαζί τους; 

Παρατηρώντας τον χάρτη βλέπουμε τους γείτονες του 
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Βυζαντίου: 

Βόρεια: Άβαροι, Σλάβοι, Βούλγαροι 

Ανατολικά: Ρώσοι, Πέρσες, Άραβες 

Δυτικά: Φράγκοι 

Παρατηρώντας τον σημερινό χάρτη βλέπουμε εξής λαούς: 

Βόρεια: Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ., Βουλγαρία 

Ανατολικά: Τουρκία 

Δυτικά: Ιταλία 

Οι σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες αυτές είναι σχετικά 

καλές, και υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους. 

 

2. Επιβεβαιώστε τη χώρα καταγωγής των προσώπων της 

πρώτης στήλης και βάλτε Χ στο κατάλληλο πλαίσιο. 

 

Νικ. Φωκάς: Βυζαντινός 

Βλαδίμηρος: Ρώσος 

Κρούμμος: Βούλγαρος 

Χοσρόης: Πέρσης 

Μωάμεθ: Άραβας 

 

3. Αντιστοιχίστε τα πρόσωπα με τις ενέργειές τους και 

συζητήστε τα αποτελέσματα που καθεμιά από αυτές είχε για 

την αυτοκρατορία. 

 
 

4. Πώς βοηθήθηκε ο Ηράκλειος για να αντιμετωπίσει τις 

οικονομικές απαιτήσεις της εκστρατείας εναντίον των 

Περσών; Διαβάστε το παρακάτω κείμενο και σχολιάστε τις 

ενέργειες των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτό. 

Τον Ηράκλειο βοήθησε σε αυτήν την δύσκολη στιγμή ο 

Πατριάρχης Σέργιος, ο οποίος έδωσε ως δάνειο στον 

αυτοκράτορα τα χρήματα των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων 

https://4.bp.blogspot.com/-3F6T43At6iQ/W4OzokQkTtI/AAAAAAAACCM/-Da38szlK8o9zs3tyJ-Qt1veUgQ_JdmmACLcBGAs/s1600/epanaliptiko_mathimaton_17_22_askhsh_tria.jpg
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και τα πολυκάντηλα και τα άλλα λειτουργικά σκεύη της 

Αγίας Σοφίας. Με αυτά ο Ηράκλειος έκοψε νομίσματα και 

χρηματοδότησε την εκστρατεία κατά των Περσών. Η πράξη 

του Πατριάρχη είναι αξιέπαινη, καθώς δεν σκέφτηκε τα 

χρήματα, αλλά νοιάστηκε για την σωτηρία της 

αυτοκρατορίας. 

 

5. Διάβασε το κείμενο που ακολουθεί και φαντάσου ότι είσαι κι 

εσύ ξένος απεσταλμένος στο Βυζάντιο. Διηγήσου, μετά την 

επιστροφή, στον αρχηγό του κράτους τις εντυπώσεις από την 

υποδοχή που σου έγινε στο παλάτι. 

 

Όταν μπήκα στο παλάτι, έπεσα στο έδαφος και προσκύνησα 

τον βασιλιά. Τότε τα όργανα άρχισαν να ηχούν. Όταν αυτά 

σταμάτησαν, άρχισαν να βρυχώνται μηχανικά λιοντάρια και 

να κελαηδούν μελωδικά μηχανικά πουλιά των δέντρων. Τα 

θηρία του θρόνου σηκώθηκαν όρθια, τα όρνεα έκραζαν, ενώ 

ταυτόχρονα ένας αυλικός έδινε στον βασιλιά τα δώρα που του 

έφερα. Αφού τελείωσε η διαδικασία των δώρων τα πάντα 

ηρέμησαν. Αφού έγιναν οι συνήθεις ερωτήσεις και 

συνομίλησε μαζί μου, ο αυλικός με προέτρεψε να 

προσκυνήσω και να αποχωρήσω. Εκείνη την στιγμή άρχισαν 

πάλι τα όργανα, τα λιοντάρια και τα όρνεα να βγάζουν το 

καθένα τη φωνή του και τα άγρια ζώα να σηκώνονται από τα 

βάθρα τους. Όταν πια είχα βγει από το παλάτι όλα 

σταμάτησαν και επικράτησε ηρεμία. 

 

6. Ποιους διπλωματικούς τρόπους χρησιμοποιούσε το 

Βυζάντιο για την επικοινωνία και τη συνεργασία του με τους 

γείτονες λαούς; Αναφέρετε και σχολιάστε τρεις από αυτούς, 

τους οποίους θεωρείτε πιο αποτελεσματικούς για την εποχή 

τους. 

Οι Βυζαντινοί είχαν διάφορους τρόπους επικοινωνίας με τους 

γειτονικούς λαούς. Οι τρεις αποτελεσματικότεροι από αυτούς 

ήταν: 

• Εκχριστιανισμός. Αυτή η τακτική ήταν από τις αγαπημένες 

των Βυζαντινών και την χρησιμοποιούσαν συχνά. 
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Διδάσκοντας τον Χριστιανισμό στους άλλους λαούς 

ανέπτυσσαν παράλληλα φιλικές σχέσεις με αυτούς και έτσι 

δεν είχαν λόγο να φοβούνται για επιθέσεις. 

• Γάμοι μεταξύ των ηγεμόνων με ξένες πριγκίπισσες και το 

αντίστροφο.  Μέσα από τα ιερά δεσμά του γάμου, "έδεναν" 

και τους δύο λαούς μεταξύ τους με δεσμά ειρήνης και φιλίας. 

Όταν οι ηγεμόνες των δύο λαών ήταν ενωμένοι, ο λαός δεν 

είχε λόγο για εχθροπραξίες. 

•  Εξαγορά συνθηκών ειρήνης. Οι Βυζαντινοί πολλές φορές 

πρόσφεραν χρήματα ή εκτάσεις γης (στους Άβαρους και 

στους Βούλγαρους αντίστοιχα) ώστε να εξαγοράσουν μία 

συνθήκη ειρήνης με τον εκάστοτε λαό. 

 

7. Βάλτε Σ στην αρχή κάθε σωστής πρότασης και Λ στην αρχή 

κάθε λανθασμένης. Αν χρειαστεί σχολιάστε την επιλογή σας. 

Σ - Ο Βασίλειος Διγενής ήταν ο πιο ονομαστός από τους 

ακρίτες. 

Σ - Ο Νικηφόρος Φωκάς νίκησε τους Σαρακηνούς κι 

ελευθέρωσε την Κρήτη. 

Λ - Ο Βόγορης βαφτίστηκε Χριστιανός και ονομάστηκε 

Ραφαήλ. 

Σ - Ο Μωάμεθ, πριν γίνει προφήτης του Ισλάμ, ήταν έμπορος. 

Λ - Οι Άβαροι δεν ενόχλησαν ποτέ το Βυζάντιο. 

Λ - Οι Ρώσοι ήταν λαός ασιατικής καταγωγής. 

Σ - Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος κήρυξαν τον χριστιανισμό 

στους Σλάβους. 

 

8. Βάλτε στα τετραγωνάκια τον αριθμό της εικόνας που 

αντιστοιχεί σε κάθε κείμενο. 

Η αντιστοιχία κειμένων με εικόνων είναι η εξής: 

α-2, β-1, γ-4, δ-3, ε-5, στ-6 
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