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ΕΜΠΕΔΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄- ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ 

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ                               Ημερ.: 27.4.2020 

 

1. Σημείωσε με √  τις ορθές προτάσεις: 
Το Βυζαντινό κράτος προσπαθούσε με πολλούς τρόπους να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο από τους 

εχθρούς του: 

                 √  έκλεινε με αυτούς συμφωνίες ειρήνης. 

                 √  τους έδινε χρήματα. 

                 √  φρόντιζε να τους κάνει χριστιανούς. 

- κατάφερνε με διπλωματία να στρέψει τον ένα εναντίον του άλλου. 

- τους έδινε όπλα. 

√   έβαζαν μόνιμους φρουρούς στα άκρα των συνόρων 
 

2. Αν συμπληρώσεις σωστά την ακροστιχίδα, θα βρεις τον ποταμό, κοντά στον οποίο 
ζούσαν οι Σλάβοι: 

 
Δ Ι Γ Ε Ν Η Σ               Το όνομα του πιο γνωστού Ακρίτα 

 
          Ο Ι Μ Ι Τ     Αυτό το σταυρό πήρε πίσω ο Ηράκλειος 
                                                                            ( αντίστροφα ) 
     
          Υ Γ Ρ Ο    Π Υ Ρ    Ανίκητο όπλο των Βυζαντινών 
 
          Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Σ    Φ Ω Κ  Α Σ            Νίκησε τους Σαρακηνούς και   
                        ελευθέρωσε την Κρήτη 
 
          Α Ρ Α Β Ε Σ               Εχθρός του Βυζαντίου στα ανατολικά  
       σύνορα   
 
          Β Ο Υ Λ Γ Α ΡΟ ΥΣ                       Τους νίκησε οριστικά ο Βασίλειος Β΄ 
 
          Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Σ              Νίκησε τους Πέρσες 
 
          Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ               Πατριάρχης, που βοήθησε την Πόλη  
                 όταν κινδύνευε από τους Αβάρους και  
       τους Πέρσες 
 

3. Υπογράμμισε τη σωστή φράση σε κάθε πρόταση: 
 
            α. Ο πατριάρχης Σέργιος έδωσε στο κράτος όπλα, χρήματα ως δάνειο και τα  

                πολυκάντηλα, τρόφιμα. 

            β.  Ο Ηράκλειος γύρισε στην Κωνσταντινούπολη μετά την αναστήλωση του Τίμιου  

                 Σταυρού στα Ιεροσόλυμα  ηττημένος, θριαμβευτής, άρρωστος. 

            γ.  Οι Ακρίτες φρουρούσαν τα σύνορα, δίδασκαν στα σχολεία, ασχολούνταν με το 

                 εμπόριο. 



4. Γράψε  λίγα λόγια για το καθένα από τα πιο κάτω :  
 

      Υγρόν πυρ: Εύφλεκτο υγρό που όταν αναφλεγόταν δεν έσβηνε ούτε στο νερό. Ήταν       

      εφεύρεση του Σύρου μηχανικού Καλλίνικου και η παρασκευή του αποτελεί ακόμη και σήμερα    

      μυστικό. Με το όπλο αυτό έκαψαν μεγάλο μέρος του στόλου των Αράβων και τους ανάγκασαν    

      να λύσουν την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. 

 

      Ακάθιστος Ύμνος: Ύμνος προς την Παναγία που αποτελείται από 24 οίκους    

      (στροφές). Ψάλθηκε στον ναό της Αγίας Σοφίας από  τους κατοίκους της Πόλης, για να    

      ευχαριστήσουν την Παναγία που βοήθησε να νικήσουν τους Αβάρους. Λέγεται Ακάθιστος     

      Ύμνος γιατί οι κάτοικοι έψαλαν όλο το βράδυ όρθιοι.  

       

           Ακρίτες: Ήταν μόνιμοι φρουροί  των άκρων (συνόρων) του Βυζαντίου, στους οποίους    

           ανατέθηκε από το Βυζάντιο η φύλαξη των συνόρων από τις εχθρικές επιδρομές των          

           γειτονικών λαών. Το Βυζάντιο τους έδωσε δωρεάν γη για καλλιέργεια, άλογα και πανοπλίες. 

   

 

5. Ποιοι ήταν ο Κύριλλος κι ο Μεθόδιος; Ποια η προσφορά τους προς τους Σλάβους; 
 

Ο Κύριλλος κι ο Μεθόδιος ήταν αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη. Σπούδασαν στο 

Αυτοκρατορικό Σχολείο της Πόλης πολλές επιστήμες και τέχνες Ήταν ιεραπόστολοι, αφού 

τους ανατέθηκε από τον Πατριάρχη Φώτιο να διδάξουν τη χριστιανική θρησκεία στους 

Σλάβους. Εργάστηκαν για τον εκχριστιανισμό των Σλάβων τρία χρόνια. Εκπαίδευσαν μαθητές 

και ιερείς, οργάνωσαν τη λειτουργία της Εκκλησίας. Επιπρόσθετα επειδή η σλαβική γλώσσα 

δεν είχε τη δική της γραφή επινόησαν το σλαβικό αλφάβητο, που έχει σαν βάση το ελληνικό 

αλφάβητο. Με όλ’ αυτά συνέβαλαν στην ανάπτυξη φιλικών δεσμών ανάμεσα στους Σλάβους 

και στο Βυζάντιο. Για το έργο τους προς το σλαβικό λαό θεωρούνται ως Εθνικοί προστάτες 

των Σλάβων. 

 

 

 


