ΕΝΟΤΗΤΑ 9η
Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ
1. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Η διαίρεση του κράτους
Οι απειλές στα βόρεια σύνορα
Η απόφαση του Θεοδόσιου

Το Ανατολικό κράτος
Το Δυτικό κράτος
Μέτρα του Αρκάδιου και του Η επιδρομή των Γότθων
Θεοδόσιου Β΄
Τα στοιχεία που ένωναν τους Η επιδρομή και η απόκρουση
κατοίκους του
των Ούννων
Οι Βάνδαλοι στη Β.Αφρική

2. ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
o Στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Θεοδόσιου μετακινούμενοι λαοί απειλούσαν την
αυτοκρατορία από το βορρά.
o Ο Θεοδόσιος πριν πεθάνει, μοίρασε την αυτοκρατορία στους γιους του Αρκάδιο (Ανατολή)
και Ονώριο (Δύση).
o Ο Αρκάδιος και ο γιος του Θεοδόσιος ο Β΄ οχύρωσαν με διπλό τείχος την Πόλη, έβαλαν
πλωτές φρουρές στο Δούναβη και έκαναν συμφωνίες ειρήνης με τους γειτονικούς λαούς.
Σε άλλους έδωσαν γη να καλλιεργούν και άλλους τους προσέλαβαν μισθοφόρους στο
στρατό.
o Τους κατοίκους του Ανατολικού κράτους, που ανήκαν σε διάφορα έθνη, ένωναν ο
ρωμαϊκός νόμος, η χριστιανική θρησκεία και η ελληνική γλώσσα.
o Στη Δύση, το 410 μ.Χ., οι Γότθοι με τον Αλάριχο κυρίευσαν τη Ρώμη, τη λεηλάτησαν και
έπειτα έφυγαν.
o Λίγο αργότερα οι Ούννοι με τον Αττίλα στράφηκαν εναντίον του Δυτικού κράτους. Τους
νίκησε όμως ο στρατηγός Αέτιος στα Καταλαυνικά Πεδία.
o Τα επόμενα χρόνια το Δυτικό κράτος δέχτηκε νέες επιθέσεις από βαρβαρικά φύλα. Σε μία
από αυτές οι Βάνδαλοι με τον Γελίμερο πέρασαν στη Βόρεια Αφρική και δημιούργησαν
κράτος με πρωτεύουσα την Καρχηδόνα.
o Την ίδια εποχή οι Γότθοι κατέλαβαν τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Στην Ιταλία οι
Οστρογότθοι με τον Θευδέριχο ίδρυσαν βασίλειο με πρωτεύουσα τη Ραβέννα.
o Το 476 μ.Χ. το Δυτικό ρωμαϊκό κράτος διαλύθηκε.

3. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω φράσεις:
Α. Τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Θεοδόσιου Α΄, μετακινούμενοι λαοί

(…………………………………….
,
………………………………………………….
και
…………………………………………………) παραβίαζαν τα ………………………………. σύνορα της
αυτοκρατορίας.
Β. Το έτος ……………….. ο Θεοδόσιος μοίρασε το κράτος στους δυο γιους του, τον
………………………………………….. και τον ……………………………………………………..
Γ. Το έτος ……………….. οι Γότθοι με αρχηγό τον ……………………………………………….. κυρίευσαν
τη Ρώμη.
Δ. Ο Ρωμαίος στρατηγός Αέτιος νίκησε τους ……………………………………………………. , που είχαν
αρχηγό τον …………………………………………………… στα ……………………………………………
……………………………………. .

