
ΚΕΦ. Α.ΙΙ.2 Χ. Κωνσταντέλλιας;  

Α.Ι.2. Ο Ηξάθιεηνο θαη ε δπλαζηεία ηνπ (610-717): 

Εζσηεξηθή κεηαξξύζκηζε θαη αγώλαο επηβίσζεο 
 

Όξνη – θιεηδηά 

ιάβνη – Πέξζεο – Σίκηνο ηαπξόο – κεηαξξύζκηζε – ζέκαηα – ζηξαηησηηθά θηήκαηα – 

ζηξαηεγόο – εμειιεληζκόο – πηζηόο ελ Χξηζηώ βαζηιεύο 

 

 

α. Σν Βπδάληην ζε θξίζε 

 

 Πνιύπιεπξε θξίζε ζην Βπδάληην ζηα ηέιε ηνπ 6νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 7νπ αηώλα: 

 

 

           Έρνπλ σο ζπλέπεηεο 

       

 

 

 

 

 Ήηαλ αλάγθε λα θηλεηνπνηεζνύλ όιεο νη δπλάκεηο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

θξίζεο, κε κηα ξηδηθή κεηαξξύζκηζε. 

 Σν έξγν απηό αλέιαβε θαη έθεξε ζε πέξαο ν απηνθξάηνξαο Ηξάθιεηνο (610-641) θαη ε 

δπλαζηεία ηνπ. 

 

β. Η αληεπίζεζε ηνπ Ηξαθιείνπ 

 Ο Ηξάθιεηνο, σο ζηξαηεγόο-απηνθξάηνξαο: 

 Αλέιαβε ηελ εγεζία ηνπ ζηξαηνύ θαη ηνλ αλαδηνξγάλσζε. 

 Εληζρύζεθε νηθνλνκηθά από ηελ Εθθιεζία. 

 Έθαλε ζπλερείο εθζηξαηείεο (κε ζξεζθεπηηθό ραξαθηήξα) θαηά ησλ Πεξζώλ (622-628) θαη 

έθεξε πίζσ ζηα Ιεξνζόιπκα ηνλ Σίκην ηαπξό πνπ είραλ πάξεη νη Πέξζεο (630). 

 πλέηξηςε ηνπο Πέξζεο ζηε κάρε ηεο Νηλεπί θαη πήξε πίζσ όιεο ηηο βπδαληηλέο επαξρίεο 

ηεο Δγγύο Αλαηνιήο. 

 Νίθεζε (ν ζηξαηόο ηνπ) ηνπο Αβάξνπο θαη ηνπο ιάβνπο, όηαλ, ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο 

Πέξζεο, πνιηόξθεζαλ ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε (626). 

 

γ. Θέκαηα θαη εμειιεληζκόο ηνπ θξάηνπο 

 Οη αξαβηθέο επηζέζεηο θαη θαηαθηήζεηο ζθηάδνπλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ηνπ Ηξάθιεηνπ. 

 Οη αλάγθεο γηα ηελ άκπλα νδεγνύλ ζε έλα λέν δηνηθεηηθό ζύζηεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηα ζέκαηα 

(= κεγάιεο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο κε δηθό ηνπο ζηξαηό). 

 ηνλ ζεκαηηθό ζηξαηό ππεξεηνύζαλ ειεύζεξνη αγξόηεο: 

 Σν θξάηνο ηνύο παξαρσξνύζε ζηξαηησηηθά θηήκαηα (= ζηξαηησηόπηα). 

 Οη αγξόηεο-ζηξαηηώηεο ζπληεξνύζαλ ηηο νηθνγέλεηεο θαη αγόξαδαλ ηνλ νπιηζκό ηνπο, κε ηα 

έζνδα από ηα ζηξαηησηηθά θηήκαηα. 

 Ο ζεκαηηθόο ζηξαηόο αληηθαηέζηεζε κε επηηπρία ηνλ παιηό κηζζνθνξηθό ζηξαηό. 

 ε θάζε ζέκα ν ζηξαηεγόο αζθνύζε ηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εμνπζία. 

 

 Λνηκνί 

 Καθέο ζνδεηέο 

 εηζκνί 

 Δηζβνιέο ερζξώλ (ιάβσλ, 

Πεξζώλ) ζηα εδάθε ηεο 

απηνθξαηνξίαο 

 Δγθαηάιεηςε ή παξαθκή ησλ 

πόιεσλ 

 Μείσζε πιεζπζκνύ 

 Παξαθκή ηνπ εκπνξίνπ 

 Μείσζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ 

ρξήκαηνο 

 Παξακέιεζε ηνπ ζηξαηνύ 

  



ΚΕΦ. Α.ΙΙ.2 Χ. Κωνσταντέλλιας;  

 

 ηα ρξόληα απηά ε απηνθξαηνξία εμειιελίδεηαη: 

 Η ειιεληθή γίλεηαη ε επίζεκε γιώζζα ηνπ θξάηνπο (ζηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή 

δηνίθεζε). 

 Ο Ηξάθιεηνο πξώηνο (κεηά ηηο λίθεο ηνπ θαηά ησλ Πεξζώλ) πηνζεηεί ηνλ ηίηιν «βαζηιεύο», 

κε ηελ πξνζζήθε «πηζηὸο ἐλ Χξηζηῷ». 

Οη αιιαγέο απηέο ζεκαηνδνηνύλ ζπκβνιηθά ην ηέινο ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο θαη ηελ 

αξρή ηεο κεζαησληθήο ειιεληθήο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. 

 

 

Εξσηήζεηο 

1. Πνύ νθείιεηαη ε θξίζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Βπδάληην ζηα ηέιε ηνπ 6νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 

7νπ αηώλα; 

2. Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο πνπ εκθαλίζηεθε ζην Βπδάληην ζηα ηέιε ηνπ 6νπ θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 7νπ αηώλα; 

3. Να επηζεκάλεηο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε λίθε ηνπ Ηξαθιείνπ θαηά ησλ Πεξζώλ. 

4. Πνηα αλάγθε ππαγόξεπζε ηελ θαζηέξσζε ηνπ λένπ δηνηθεηηθνύ ζεζκνύ, ησλ ζεκάησλ; 

5. Ση ήηαλ ηα ζέκαηα θαη πώο δηνηθνύληαλ; 

6. Πώο ζπλέβαιε ν ζεζκόο ησλ ζεκάησλ ζηελ άκπλα ηνπ Βπδαληηλνύ θξάηνπο; 

7. Πνηεο αιιαγέο ζεκαηνδνηνύλ ην ηέινο ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο θαη ηελ αξρή ηεο 

κεζαησληθήο ειιεληθήο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο; 

8. Ση ζεκαηνδνηνύλ ε θαζηέξσζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο σο επίζεκεο γιώζζαο ηνπ θξάηνπο 

θαη ν ηίηινο πνπ πηνζέηεζε ν Ηξάθιεηνο: «πηζηόο ελ Χξηζηώ βαζηιεύο»; 

9. Γηαηί ν Ηξάθιεηνο απεηθνλίδεηαη σο Γαβίδ; Πώο εμεγείηαη ν παξαιιειηζκόο; 

 

 


