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Ηράκλειος αυτοκράτορας (610 μ.Χ.) 

 

Προβλήματα: 

 παραμελημένο κράτος 

 άδεια ταμεία 

 παραμελημένος στρατός  και στόλος  

 Πέρσες και Άβαροι δεν επιθυμούν ειρήνη 

 

Βοήθεια: 

 Ο Πατριάρχης Σέργιος         τα χρήματα της εκκλησίας  

 

Ενέργειες Ηράκλειου: 

 οργανώνει στρατό και στόλο 

 επισκευάζει τα τείχη  

 συγκεντρώνει εφόδια και τροφές 

 μοιράζει γη στους στρατιώτες 

 κλείνει ειρήνη με τους Αβάρους (Χαγάνος) 

 Στρέφεται εναντίον των Περσών (Χοσρόης) 

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν  

εναντίον του Βυζαντίου (α΄ μέρος)  

Ηράκλειος, 

φανταστική απεικόνιση 

Ηράκλειος, 

φανταστική απεικόνιση 
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Περίληψη μαθήματος 

 

 

 
 

Ερωτήσεις 

 Ποια προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει ο Ηράκλειος όταν έγινε  

αυτοκράτορας του Βυζαντίου; 

 Με ποιον τρόπο ο Πατριάρχης Σέργιος βοήθησε τον αυτοκράτορα;  

Πώς κρίνεις την ενέργειά του; 

  Ποιες ήταν οι ενέργειες του αυτοκράτορα, όταν εξασφάλισε τα  

 απαιτούμενα χρήματα από τον Πατριάρχη Σέργιο; 

 Πώς πιστεύεις ότι ένιωσε ο Ηράκλειος όταν έγινε αυτοκράτορας  

και πώς όταν συνειδητοποίησε τα προβλήματα της αυτοκρατορίας; 

 Φαντάσου ότι ζεις στην Πόλη και μαθαίνεις ότι ο Πατριάρχης 

Σέργιος έδωσε όλα τα χρυσά αντικείμενα της Αγίας Σοφίας στον 

αυτοκράτορα για να τα λιώσει και να κόψει νομίσματα. Πώς 

νιώθεις; Πιστεύεις ότι όλοι οι κάτοικοι είχαν την ίδια άποψη με  

εσένα; Μπορείς να σκεφτείς τι αντιδράσεις θα υπήρχαν; 

 Με τις ενέργειες του Ηράκλειου η αυτοκρατορία αρχίζει να γίνεται 

και πάλι ισχυρή. Πώς νιώθεις γι’ αυτό; Ποιες είναι οι σκέψεις σου 

για το μέλλον; 

 

 

 

 

 

Ο Ηράκλειος προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της 

αυτοκρατορίας. Με τη βοήθεια του Πατριάρχη Σέργιου 

οργανώνει το κράτος και προετοιμάζεται να εκστρατεύσει 

εναντίον των Περσών,   
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Ηράκλειος 2 εκστρατείες εναντίον των Περσών 

1η εκστρατεία 

  Βαδίζει κατά της Περσίας 

  Πατριάρχης Σέργιος και μάγιστρος Βώνος  

 υπεύθυνοι για τη φύλαξη της Πόλης 

  Οι Πέρσες αποσύρονται από τη Μικρά Ασία 

 και επιστρέφουν  στη χώρα τους 

 

2η εκστρατεία (626 μ.Χ.) 

  Βρίσκεται στην Περσία 

  Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν και πολιορκούν την Πόλη 

  Σέργιος και Βώνος υπερασπίζονται με επιτυχία την πρωτεύουσα  
     (Ακάθιστος Ύμνος) 

  Ο Ηράκλειος νικά τους Πέρσες – παίρνει τον Τίμιο Σταυρό 

  Οι Πέρσες υπογράφουν ειρήνη – επανέρχονται στα παλιά σύνορα 

 

 

 

 

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν  

εναντίον του Βυζαντίου (β΄ μέρος)  
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Ερωτήσεις 

 Όταν εκστράτευσε εναντίον των Περσών ο Ηράκλειος επέλεξε να  

τους πολεμήσει στην ίδια τους την πατρίδα, την Περσία. Πώς κρίνεις 

την απόφαση αυτή; Τι νομίζεις ότι ήθελε να πετύχει ο Ηράκλειος με 

αυτή του την ενέργεια;   

 Ο Ηράκλειος φεύγοντας άφησε υπεύθυνους για την άμυνα της Πόλης 

τον Πατριάρχη Σέργιο και τον μάγιστρο Βώνο. Γιατί νομίζεις ότι τους 

επέλεξε; Τους εμπιστεύονταν ή όχι και γιατί;  

 Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της 1ης εκστρατείας του αυτοκράτορα  

εναντίον των Περσών;  

 Κατά τη διάρκεια της 2ης εκστρατείας του Ηράκλειου εναντίον των 

Περσών οι τελευταίοι συμμάχησαν με τους Αβάρους και επιτέθηκαν 

εναντίον της Πόλης. Πώς κρίνεις αυτή τους την ενέργεια; Τι ήθελαν  

να πετύχουν; Σου θυμίζει κάτι παρόμοιο αυτή η απόφαση; 

 Πώς προσπάθησαν οι Βυζαντινοί να αντιμετωπίσουν την πολιορκία από  

τους Αβάρους και τους Πέρσες και τι συνέβη στο τέλος; 

 Πώς κρίνεις το γεγονός ότι οι Βυζαντινοί απέδωσαν τη σωτηρία τους 

στην Παναγία;  

 Ποια ήταν τα αποτελέσματα της 2ης εκστρατείας του Ηράκλειου 

εναντίον των Περσών; 

 

Ο Ηράκλειος εκστρατεύει κατά των Περσών. Οι Άβαροι 

συνεννοούνται με τους Πέρσες και πολιορκούν από κοινού την 

Κωνσταντινούπολη, στο διάστημα που ο αυτοκράτορας βρίσκεται 

πολύ μακριά και του είναι αδύνατο να την υπερασπιστεί. 


