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Σύνορα αυτοκρατορίας (απέραντα) 
(Καύκασος – Εύξεινος Πόντος – Τίγρης και Ευφράτης ποταμός – Περσικός Κόλπος) 

 

Ακρίτες (άκρα) 

 μόνιμοι φρουροί στα σύνορα 

 έγιναν γνωστοί τον 7ο – 10ο μ.Χ. αιώνα (πόλεμοι με Άραβες) 

Προνόμια: 

 δωρεάν γη για καλλιέργεια 

 άλογα και πανοπλίες  

 απαλλαγή από φόρους  

 

Υποχρεώσεις: 

 φρουρούν τα περάσματα 

 εμπόδιζαν τους εχθρούς να λεηλατούν 

 γυμνάζονταν για να είναι ετοιμοπόλεμοι 

 βοηθούσαν στην οχύρωση ακριτικών πόλεων 

 

Ο λαός τους θαύμαζε και τους αγαπούσε 

 

ακριτικά τραγούδια 

 

 

Ο πιο γνωστός ήταν ο Βασίλειος Διγενής Ακρίτας 

Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων  

και οι Ακρίτες  
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Περίληψη μαθήματος 

 

 

 
 

Ερωτήσεις 

 Ποιους ονόμαζαν «Ακρίτες» οι Βυζαντινοί; 

 Γιατί οι Βυζαντινοί τοποθέτησαν μόνιμους φρουρούς στα σύνορα; 

 Ποια ήταν τα προνόμια των Ακριτών; 

 Ποιες υποχρεώσεις είχαν οι Ακρίτες; 

 Ποιος ήταν ο πιο γνωστός Ακρίτας; Ήταν υπαρκτό ή φανταστικό  

πρόσωπο; Τι γνωρίζεις γι’ αυτόν; 

 Ακόμα και σήμερα όταν αναφερόμαστε σε κατοίκους απομακρυσμένων  

περιοχών ή νησιών τους ονομάζουμε «Ακρίτες». Γιατί πιστεύεις ότι 

γίνεται αυτό; Έχουν κάτι κοινό με τους «Ακρίτες» της βυζαντινής 

περιόδου; 

 Πιστεύεις ότι οι «Ακρίτες» βοήθησαν στην προστασία της αυτοκρα-

τορίας από εχθρικές επιθέσεις; Τι ήταν αυτό που τους έκανε τόσο  

ξεχωριστούς κατά τη γνώμη σου; 

 Με ποιον τρόπο ο απλός λαός έδειξε την αγάπη του και τον θαυμασμό  

του για τα κατορθώματα των Ακριτών; 

 Φαντάσου ότι είσαι ένας κάτοικος μιας απομακρυσμένης περιοχής 

κοντά στα σύνορα με το κράτος των Αράβων. Κάποια στιγμή φτάνουν 

στα μέρη σου και εγκαθίστανται μόνιμα Ακρίτες. Πώς ένιωθες πριν 

έρθουν και πώς νιώθεις τώρα που βρίσκονται δίπλα σου;  

Τα σύνορα της αυτοκρατορίας προστατεύονται από μόνιμους 

φρουρούς, τους Ακρίτες. Με τα κατορθώματά τους γίνονται 

αγαπητοί στον λαό, που τους κρατάει αθάνατους με τους θρύλους 

και τα τραγούδια του. 


