
Ιστορία Ε΄ Δημοτικού – «Στα βυζαντινά χρόνια» 

Ενότητα Β΄: Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται – Κεφάλαιο 9ο  

Σαμούχος Πέτρος© 

 

 

 

  Ο Θεοδόσιος μοιράζει την αυτοκρατορία (395 μ.Χ.) 

           Ανατολικό τμήμα   Δυτικό τμήμα 

               Αρκάδιος     Ονώριος 

 

 Μαζί με τον γιο του Θεοδόσιο Β’  

 Οργανώνουν το κράτος 

 Αντιμετωπίζουν με διπλωματικά και πολεμικά μέσα τους κινδύνους 

 

 Οχυρώνουν με διπλό τείχος την Κωνσταντινούπολη 

 Πλωτές φρουρές στον Δούναβη 

 Συμφωνίες ειρήνης με τους γειτονικούς λαούς 

Αποτέλεσμα: 

Οι κάτοικοι νιώθουν ασφαλείς. 

Αν και ανήκουν σε διαφορετικά έθνη, τους ενώνουν: 

 ο ρωμαϊκός νόμος 

 η χριστιανική θρησκεία 

 η ελληνική γλώσσα 

 

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται  

σε Ανατολική και Δυτική (α΄ μέρος)  
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Περίληψη μαθήματος 

 

 

Ερωτήσεις 

 Για ποιον λόγο ο Θεοδόσιος χώρισε την αυτοκρατορία σε  
Ανατολική και Δυτική; 

 Ποιοι ανέλαβαν τη διοίκηση των δύο τμημάτων της αυτοκρατορίας; 

 Πώς οργάνωσαν το ανατολικό κράτος ο Αρκάδιος και ο γιος του  
Θεοδόσιος Β΄; 

 Ποια ήταν τα κοινά στοιχεία που ένωναν τους κατοίκους του  
ανατολικού κράτους; 

 Για ποιο λόγο οι αυτοκράτορες του ανατολικού κράτους έδιναν γη 
για καλλιέργεια στους εχθρούς τους ή τους έπαιρναν ως μισθοφόρους 

στο στρατό τους;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Θεοδόσιος χωρίζει ξανά την αυτοκρατορία σε Ανατολική και 

Δυτική. Η Ανατολική (Βυζαντινή) οργανώνεται και προοδεύει.   
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Ο Θεοδόσιος μοιράζει την αυτοκρατορία (395 μ.Χ.) 

           Ανατολικό τμήμα   Δυτικό τμήμα 

               Αρκάδιος     Ονώριος 

 

        Αντιμετωπίζει προβλήματα 

            με επιθέσεις εχθρών 

  Γότθοι 

   Κυριεύουν τη Ρώμη και την λεηλατούν - Αλάριχος (410 μ.Χ.)  

  Ούννοι 

Απειλούν το Δυτικό ρωμαϊκό κράτος – Αττίλας 

Ηττούνται στα Καταλαυνικά Πεδία – Αέτιος  

  Βάνδαλοι 

   Κυριεύουν την Καρχηδόνα – Γελίμερος 

  Γότθοι 

Κατακτούν Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία 

  

   Οστρογότθοι                                           (Αττίλας) 

Ιδρύεται το «γοτθικό βασίλειο της Ιταλίας» - Θευδέριχος 

476 μ.Χ. το Δυτικό ρωμαϊκό κράτος διαλύεται 
 

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται  

σε Ανατολική και Δυτική (β΄ μέρος)  
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Περίληψη μαθήματος 

 

 

 
Ερωτήσεις 

 Πώς εξελίχθηκε η απειλή των Γότθων με τον Αλάριχο για το 

δυτικό κράτος;  

 Πώς αντιμετωπίστηκαν οι Ούννοι από το Δυτικό κράτος; 

 Τι έκαναν οι Βάνδαλοι; 

 Γιατί το Δυτικό κράτος δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τους Γότθους; 

 Τι ίδρυσαν οι Οστρογότθοι στην Ιταλία; 

 Φαντάσου ότι είσαι κάτοικος της Ρώμης όταν την κυριεύουν οι  

Γότθοι με αρχηγό τον Αλάριχο. Περιέγραψε σύντομα τι συμβαίνει  

γύρω σου και πώς αισθάνεσαι για όσα ζεις. 

 Το 476 μ.Χ. όταν το Δυτικό κράτος καταλύθηκε από τους 

Γότθους, αυτοκράτορας του Ανατολικού ήταν ο Ζήνωνας. 

Φαντάσου ότι είσαι ένας από τους συνεργάτες του αυτοκράτορα 

και μόλις σας πληροφορούν για την κατάληψη του Δυτικού 

κράτους από τους Γότθους. Περιέγραψε τι συμβαίνει γύρω σου  

και πώς αισθάνεσαι για το γεγονός αυτό.  

 Μάθαμε ότι μια από τις γοτθικές φυλές ονομαζόταν «Βάνδαλοι». 

Στο ελληνικό λεξιλόγιο υπάρχει η λέξη «βανδαλισμός». Πιστεύεις 

ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στις δύο λέξεις; 

 

 

Ο Θεοδόσιος χωρίζει ξανά την αυτοκρατορία σε Ανατολική και 

Δυτική. Οι Γότθοι κατακτούν τη Δυτική. Οι Βάνδαλοι περνούν 

στην Αφρική και κυριεύουν την Καρχηδόνα. 


