
ΙΣΤΟΡΙΑ  (Ε΄ ΤΑΞΗ ) 

 

19.  ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποιο γεγονός εκμεταλλεύτηκαν οι Άραβες και επέκτειναν το αραβικό κράτος; 

2. Με ποιες ενέργειες οι Άραβες προσπάθησαν «ν’ ανοίξουν το δρόμο» προς την 

Κωνσταντινούπολη; 

3. Ποιος Βυζαντινός Αυτοκράτορας απέκρουσε τους Άραβες και με ποιο τρόπο; 

Ποιος τον βοήθησε; (δες και πηγή 4) 

4. Με ποιες ενέργειες οι Άραβες προσπάθησαν να επεκταθούν προς τη δυτική 

Ευρώπη; Πού και από ποιους τελικά νικήθηκαν; 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ  (Ε΄ ΤΑΞΗ ) 

 

20 Η ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Γιατί ήταν δύσκολη η φύλαξη των ανατολικών συνόρων; 

2. Πώς αντιμετώπισαν οι Βυζαντινοί το πρόβλημα της φύλαξης των ανατολικών 

συνόρων; 

3. Πότε έγιναν ονομαστοί ο ακρίτες και γιατί; 

4. Τι ένιωθε ο λαός του Βυζαντίου για τους ακρίτες; Τι είναι τα ακριτικά τραγούδια; 

5. Ποιος ήταν ο πιο ξακουστός από τους ακρίτες; Ποιες περιοχές της Ελλάδας τον 

εξύμνησαν και τον τραγούδησαν ιδιαίτερα; 

6. Τι σχέση έχει ο Διγενής με τον Πενταδάχτυλο (βουνό της Κύπρου) και τον 

Ψηλορείτη (βουνό της Κρήτης); (δες πηγή 2) 

 



 

ΙΣΤΟΡΙΑ  (Ε΄ ΤΑΞΗ ) 

 

21 ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Πώς ήταν οι σχέσεις των σλάβων με τους βυζαντινούς από τον 4ο ως τον 7ο αιώνα 

και γιατί; 

2. Πότε αλλάζουν οι σχέσεις των δύο λαών. Ποιες είναι την εποχή αυτή οι σχέσεις 

των Βυζαντινών με τους Σλάβους της νότιας Βαλκανικής; 

3. Την ίδια εποχή τι γίνεται με τους Σλάβους της βόρειας Βαλκανικής; 

4. Ποιος Σλάβος ηγεμόνας και από ποιον Βυζαντινό αυτοκράτορα ζήτησε τον 

εκχριστιανισμό των Σλάβων; 

5. Σε ποιον ανέθεσε το σπουδαίο αυτό έργο ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, 

Φώτιος; 

6. Τι έκαναν οι δύο ιεραπόστολοι που ανέλαβαν τον εκχριστιανισμό του Σλαβικού 

λαού; 

7. Γιατί το έργο των αδελφών Κύριλλου και Μεθόδιου θεωρείται πολύ σημαντικό; 

8. Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος κατάγονταν από τη Θεσσαλονίκη. ΄Τι έγιναν και σε 

μικρή ακόμα ηλικία βρέθηκαν να σπουδάζουν στην αυτοκρατορική σχολή της 

Κωνσταντινούπολης;  (δες πηγή 2) 

9. Σε ποιες σημερινές σλαβικές πόλεις τιμούνται οι αδελφοί Κύριλλος και ο Μεθόδιος; 

Πώς τιμούνται;  (δες πηγή 3) 



ΙΣΤΟΡΙΑ  (Ε΄ ΤΑΞΗ ) 

 

22 ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ 

1. Τι οδήγησε σε σύγκρουση τους Βυζαντινού και τους Βούλγαρους στις αρχές του 

9ου αιώνα; 

2. Ποιες ήταν οι σχέσεις των Βουλγάρων με τους Βυζαντινούς όταν αρχηγός των 

Βουλγάρων ήταν ο Κρούμος; 

3. Ποιες ήταν οι σχέσεις των Βουλγάρων με τους Βυζαντινούς όταν αρχηγός των 

Βουλγάρων ήταν ο Βόγορης; 

4. Ποιες ήταν οι σχέσεις των Βουλγάρων με τους Βυζαντινούς όταν αρχηγός των 

Βουλγάρων ήταν ο Συμεών; 

5. Στα χρόνια ποιου Βούλγαρου ηγεμόνα οι ελληνικές περιοχές δέχτηκαν τις 

φοβερότερες καταστροφές; Ποιος στρατηγός και ποιος αυτοκράτορας τους 

αντιμετώπισε και πώς; 

 

ΟΙ ΡΩΣΟΙ 

1. Πώς ήταν αρχικά οι σχέσεις των δύο λαών και πώς εξελίχθηκαν στη συνέχεια; 

2. Τι έγινε όταν οι Ρώσοι βοήθησαν τους Βυζαντινούς να αντιμετωπίσουν τους 

Βούλγαρους; 

3. Πώς εξελίχθηκαν οι σχέσεις των δύο λαών όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν 

ο Βασίλειος ο Β΄; 

4. Ποια γεγονότα οδήγησαν στον εκχριστιανισμό των Ρώσων; (δες πηγή 5) 

 

 


