
 

 

Κεφ.17-Κεφ.20 (σελ. 53-63) 

Χριστός Ανέστη παιδιά! Εύχομαι να είστε όλοι καλά! Σήμερα θα κάνετε μια μικρή 

επανάληψη του κεφαλαίου Δ΄ για να μπορούμε να προχωρήσουμε στο μάθημα της 

ιστορίας.  

Συμπληρώστε τις πιο κάτω προτάσεις αφού διαβάσετε πρώτα προσεκτικά το κείμενο 

του κάθε κεφαλαίου. 

Κεφάλαιο 17 (σελ.53) 

1)Γύρω από το Βυζάντιο έμεναν πολλοί λαοί που ήθελαν η Κωνσταντινούπολη να γίνει 

δική τους πόλη. Οι λαοί αυτοί ήταν α) οι _____________________ 

β)οι ________________ γ)οι  __________________ και δ) οι ____________________. 

2) Έτσι έμπαιναν στις περιοχές του Βυζαντίου και δημιουργούσαν πολλά προβλήματα 

στην αυτοκρατορία. Μερικά από τα προβλήματα που δημιουργούσαν ήταν: 

Α) ______________________________________________________________________  

Β______________________________________________________________________  

Γ) ______________________________________________________________________  

Δ______________________________________________________________________  

3) Οι Βυζαντινοί αντιμετώπιζαν τους γειτονικούς λαούς χρησιμοποιώντας 

____________________, ____________________ και ____________________ μέσα. 

 

Κεφάλαιο 18 (σελ.55-56) 

4) Τον 7ο αιώνα αυτοκράτορας του Βυζαντίου έγινε ο ________________________. 

Εκείνα τα χρόνια το Βυζάντιο δεν είχε _________________ και ____________________. 

Ο ______________  __________________ βοήθησε τον Ηράκλειο δίνοντας του χρήματα. 

 Έτσι ο Ηράκλειος οργάνωσε τον στρατό και έκλεισε ειρήνη με τον αρχηγό των 

____________________. 

Επανάληψη Ιστορίας Ε’ Τάξης 

Φύλλο Εργασίας 1 

29/4/20 



5) Μετά ο Ηράκλειος εκστράτευσε δύο φορές κατά των ____________________. Όμως 

οι Άβαροι συνεννοήθηκαν με τους ____________________ και πολιόρκησαν την 

Κωνσταντινούπολη ενώ ο Ηράκλειος έλειπε. 

Κεφάλαιο 19 (σελ.58-59) 

6) Οι Βυζαντινοί με την βοήθεια της _______________ έσωσαν την Πόλη από τους 

Πέρσες και τους Αβάρους. Τότε έψαλαν στην εκκλησία όρθιοι τον __________________         

____________________. 

7) Οι _____________________ μετά από χρόνια έγιναν πολύ δυνατοί και έκαναν δικές 

τους πολλές περιοχές, με αποτέλεσμα να γίνουν ένας διαρκής κίνδυνος για το Βυζάντιο.  

8) Η πόλη που ήθελαν να πάρουν ήταν η ______________________. Την πολιόρκησαν 

δυο φορές. Όμως ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου ________________________ 

χρησιμοποίησε ένα ανίκητο όπλο το «____________ ___________». Έτσι οι Βυζαντινοί 

έκαψαν τα καράβια των ________________________ και δεν τους άφησαν να μπουν 

στην Κωνσταντινούπολη. 

 

Κεφάλαιο 19 (σελ.58-59) 

9) Λόγω της διαρκής απειλής των συνόρων του Βυζαντίου από τους γειτονικούς λαούς, 

οι Βυζαντινοί έβαλαν να προσέχουν τα σύνορα τους φρουροί που λέγονταν 

________________________. 

10) Τους έδιναν  ________________________, ________________________. 

________________________. Όταν δεν πολεμούσαν έχτιζαν 

______________________και γυμνάζονταν στο ________________________ και στο 

________________________. 

11) Ο λαός αγαπούσε πολύ τους Ακρίτες, θαύμαζε την ανδρεία τους και τραγουδούσε 

τραγούδια γι’ αυτούς που τα έλεγαν ________________________. Ένας από τους 

Ακρίτες λεγόταν _____________  _____________________. 

 

Πατώντας πάνω στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να ακούσετε ένα ακριτικό τραγούδι 

για τον Διγενή Ακρίτα. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEqGswXDYQM 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEqGswXDYQM

