
18. ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΒΑΡΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 
1. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η προετοιμασία του αγώνα κατά των 
Περσών 

Οι πολεμικές συγκρούσεις και τα 
αποτελέσματά τους 

Τα οικονομικά προβλήματα Η περσική προέλαση 

Η αντιμετώπισή τους Οι εκστρατείες του Ηράκλειου 

Η συμφωνία ειρήνης με τους Αβάρους. Η πολιορκία της Πόλης από Αβάρους και 
Πέρσες 

 Ο θρίαμβος του Ηράκλειου 

2. ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 Όταν ανέβηκε στο θρόνο του Βυζαντίου ο Ηράκλειος(αρχές 7ου αιώνα), βρήκε 

την αυτοκρατορία σε πολύ κακή κατάσταση. 
 Οι Άβαροι στις ευρωπαϊκές περιοχές και οι Πέρσες στις ασιατικές ερήμωναν τα 

πάντα. Η οικονομία βρισκόταν σε άθλια κατάσταση και οι εχθροί απαιτούσαν 
υπέρογκα ανταλλάγματα για να κλείσουν ειρήνη μαζί του. 

 Για την αντιμετώπιση της κατάστασης βοήθησε οικονομικά τον Ηράκλειο ο 
πατριάρχης Σέργιος, με τα χρήματα της Εκκλησίας και τα χρυσά σκεύη της 
Μεγάλης Εκκλησίας. 

 Αξιοποιώντας αυτά τα μέσα ο Ηράκλειος επισκεύασε τα τείχη και έκλεισε 
ειρήνη με το χαγάνο (βασιλιά) των Αβάρων, ενώ παράλληλα μοίρασε γη στους 
στρατιώτες των συνόρων, για να υπερασπίζονται αποτελεσματικά τα σύνορα 
της αυτοκρατορίας. 

 Μετά από αυτές τις προετοιμασίες στράφηκε εναντίον των Περσών, που με το 
βασιλιά τους Χοσρόη είχαν κατακτήσει τις ΝΑ επαρχίες και είχαν μεταφέρει τον 
Τίμιο Σταυρό στην πρωτεύουσά τους Κτησιφώντα. 

 Ο αυτοκράτορας έκανε δυο εκστρατείες κατά των Περσών. Στην πρώτη βάδισε 
κατά της Περσίας, παρακάμπτοντας τον περσικό στρατό που βρισκόταν στη 
Μικρά Ασία, ο οποίος αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Περσία. 

 Στη β΄ εκστρατεία οι Πέρσες τον αιφνιδίασαν, πολιορκώντας την Πόλη σε 
συνεργασία με τους Αβάρους. 

 Οι Βυζαντινοί κατόρθωσαν όμως να αποκρούσουν τις επιθέσεις των Αβάρων σε 
στεριά και θάλασσα, με πρωταγωνιστές τον πατριάρχη Σέργιο και το μάγιστρο 
(πρωθυπουργό) Βώνο, στους οποίους είχε ανατεθεί η φύλαξη της Πόλης. Μετά 
από αυτή την εξέλιξη οι  Πέρσες έλυσαν την πολιορκία και επέστρεψαν στη 
χώρα τους. 

 Τη σωτηρία της Πόλης απέδωσαν οι κάτοικοί της στην Παναγία και έψαλαν προς 
τιμήν της τον Ακάθιστο Ύμνο. 

 Ο Ηράκλειος ενθαρρυμένος από αυτή την επιτυχία, νίκησε τους Πέρσες και τους 
υποχρέωσε να κλείσουν ειρήνη, απελευθέρωσε τις υπόδουλες Βυζαντινές 
επαρχίες, ξαναπήρε τον Τίμιο Σταυρό και επέστρεψε θριαμβευτής στην 
Κωνσταντινούπολη. 

 


