
Ο Ηράκλειοσ και η δυναςτεία 
του (610-717) 

Εςωτερικθ μεταρρφιμιςη και 
αγώνασ επιβίωςησ 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 2, ΚΕΦ1,ΙΙ 



Σο Βυζάντιο ςε κρίςη 

Η κρίςθ ςτο Βυηάντιο από τα μζςα του 6ου αι ζωσ τισ αρχζσ του 7ου αι 

1.λοιμοί,κακζσ ςοδειζσ, ςειςμοί, ειςβολζσ ξζνων λαϊν 

2.εγκαταλείπεται θ φπαικροσ 

3.οι πόλεισ είναι ςε παρακμι 

4.το εμπόριο και θ κυκλοφορία του νομίςματοσ υποχωροφν 

5.θ δθμόςια οικονομία αδυνατεί να υποςτθρίξει τον ςτρατό και τον 
παραμελεί 

6.επιδρομζσ των λάβων ςτισ ευρωπαϊκζσ επαρχίεσ /επιδρομζσ των 
Περςϊν ςτισ ανατολικζσ επαρχίεσ (φκάνουν μζχρι τισ ακτζσ του 
Βοςπόρου) 



Οικομομία και στρατός στα μέσα του 6ου αι. 

    

Βοήκαμε ςξ δημόριξ μα είμαι καςατξοςχμέμξ με πξλλά υοέη και μα έυει τςάρει ρςη 

υειοόςεοη τςώυεια [...] και ςξμ ρςοαςό ςόρξ παοαμελημέμξ από ςημ έλλειφη ςχμ 

αμαγκαίχμ, ώρςε ςξ κοάςξπ μα ρτσοξκξπείςαι από ςιπ αδιάκξπεπ ειρβξλέπ και επιδοξμέπ 

ςχμ βαοβάοχμ 

 

Από Νεαρά του Ιουστίμου Β' (566 μ. Χ.), Jus Graecoromanum, τ. I, 1-2 (Νεαρά 1). 



• Σο 610 ςτζφεται αυτοκράτορασ ο Ηράκλειοσ(610-641) και 
αντιμετωπίηει πολλαπλά προβλιματα 

                                            

  

                      Ανάγκθ για ριηικι μεταρρφκμιςθ 

 

 

Κινθτοποίθςθ των δυνάμεων του κράτουσ από τον Ηράκλειο και τθ 
δυναςτεία του 



Βιογραφία 
Ο πατζρασ του Ηράκλειοσ ο Πρεςβφτεροσ ιταν ζξαρχοσ τθσ Καρχθδόνασ και ζνασ 
από τουσ παλαιοφσ ςτρατθγοφσ του αυτοκράτορα Μαυρίκιου, με ςθμαντικό 
ιςτορικό κριάμβων ςτο περςικό μζτωπο κατά τον πόλεμο τθσ περιόδου 572-591. 
Σον καιρό τθσ βάναυςθσ βαςιλείασ του ςφετεριςτι αυτοκράτορα Φωκά, ο οποίοσ 
είχε ανατρζψει τον Μαυρίκιο το 602, και τθσ νζασ περςικισ επζλαςθσ ςτθν Εγγφσ 
Ανατολι *…+, ο Ηράκλειοσ διζκοψε αρχικά τθν επικοινωνία με τθν πρωτεφουςα και 
τθν τροφοδοςία τθσ με αφρικανικά ςιτθρά. Σελικά ςυγκζντρωςε ιςχυρζσ ρωμαϊκζσ 
ςτρατιωτικζσ δυνάμεισ προκειμζνου να κινθκεί εναντίον του Φωκά.  
Τπό τθ διοίκθςθ του γιου του Ηράκλειου, ο ςτόλοσ ςαλπάρει από τθν Καρχθδόνα 
το 609 ενϊ ταυτόχρονα ξεκινά ο ςτρατόσ από τθν ξθρά, υπό τθ διοίκθςθ του 
ανιψιοφ του Νικιτα, και οι δυο με τελικό προοριςμό την Κωνςταντινοφπολη. 
 
υναντϊντασ παντοφ κερμι υποδοχι, και ενιςχφοντασ κακ’ οδόν το ιδθ ςθμαντικό 
ςτράτευμά του, ο νεαρόσ Ηράκλειοσ φτάνει πρώτοσ ςτη Βαςιλεφουςα το 610. 
Μεγαλόςωμοσ, με ξανθά μαλλιά και επιβλητικό παρουςιαςτικό, ειςζρχεται 
θριαμβευτήσ ςτην Πόλη με την υποςτήριξη των Πραςίνων και χωρίσ μάχη. Η 
ανακτορικι φρουρά των Εξκουβιτόρων αυτομολεί ςτθν πλευρά του και τελικϊσ ο 
Φωκάσ ςυλλαμβάνεται και εκτελείται.                Από τθ Βικιπαίδεια, τθν ελεφκερθ εγκυκλοπαίδεια 



όλιδοσ τοφ Ηρακλείου με τον γιο του 
[Ηράκλειο] Κωνςταντίνο Γ΄.  



Εξωτερικθ πολιτικθ-Η αντεπίιεςη του 
Ηρακλείου 
• Ο Ηράκλειοσ αντιπροςωπεφει τον τφπο του ςτρατθγοφ-αυτοκράτορα 

που θγικθκε προςωπικά του βυηαντινοφ ςτρατοφ 

• Αναδιοργανϊνει τον ςτρατό με τθν οικονομικι ενίςχυςθ τθσ 
Εκκλθςίασ 

• Επιχειρεί εκςτρατείεσ κατά των Περςϊν (622-628):ςτθ Νινευί 
ςυντρίβει τουσ Πζρςεσ και ανακτά όλεσ τισ βυηαντινζσ επαρχίεσ ςτθν 
Εγγφσ Ανατολι (627) 

• Ήττα των Αβάρων και των λάβων ςτθν πολιορκία τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ (626), τθν οποία οργάνωςαν κατόπιν μυςτικισ 
ςυνεννόθςθσ με τουσ Πζρςεσ 



Σο 614 θ Παλαιςτίνθ πζφτει ςτα χζρια του Πζρςθ ςτρατθγοφ 
αρ-Μπαράη του βαςιλιά Χοςρόθ Βϋ, ο οποίοσ ςφαγιάηει 
90.000 χριςτιανοφσ, και παίρνει ωσ λάφυρο το κρθςκευτικό 
κειμιλιο του Σίμιου ταυροφ από τον ναό του Παναγίου 
Σάφου ςτθν Ιερουςαλιμ, τον οποίο και μεταφζρει ςτθ 
πρωτεφουςά του, Κτθςιφϊντα.  

Σο 618, με τθν Κωνςταντινοφπολθ υπό διπλι πολιορκία από 
Πζρςεσ και Άβαρουσ, καταςτρϊνει ςχζδιο μεταφοράσ τθσ 
ρωμαϊκισ πρωτεφουςασ ςτθν Καρχθδόνα και ςτο ςτακερότερο 
εξαρχάτο τθσ Αφρικισ, ςχζδιο το οποίο τελικά εγκαταλείπει 
μεταπεικόμενοσ από τον Οικουμενικό Πατριάρχθ ζργιο Αϋ 

Σο 623 κατευκφνεται βόρεια προσ τθν 
Σραπεηοφντα.  

τθν Σραπεηοφντα ματαιϊνει τα ςχζδια του Αβάρου Χαγάνου 
να επιτεκεί ςτθ Βαςιλεφουςα. Χωρίηει τον ρωμαϊκό ςτρατό ςε 
τρία ςϊματα, ςτζλνοντασ το ζνα ςτθν Πόλθ, το άλλο ςτθ 
Μεςοποταμία, ενϊ το τελευταίο και μικρότερο υπό τθν 
προςωπικι του θγεςία παραμζνει ςτθν Σραπεηοφντα. Με τον 
Αυτοκράτορα μακριά, θ Πόλθ τελεί υπό τθν άτυπθ πολιτικι 
θγεςία του Πατριάρχθ ζργιου, ο οποίοσ καταφζρνει να λάβει 
μζτρα επιτυχοφσ υπεράςπιςθσ με μαηικι λαϊκι κινθτοποίθςθ. 

Από τθ Βικιπαίδεια, τθν ελεφκερθ εγκυκλοπαίδεια 



Σο ζτοσ 626, και ενϊ ο Αυτοκράτορασ Ηράκλειοσ θγείτο 
εκςτρατείασ του βυηαντινοφ ςτρατοφ κατά των Περςϊν, θ 
Κωνςταντινοφπολθ πολιορκικθκε αιφνιδίωσ από τουσ 
Αβάρουσ. Γνωρίηοντασ τθν απουςία του ςτρατοφ, οι Άβαροι 
απζρριψαν κάκε πρόταςθ εκεχειρίασ και τθν 6θ Αυγοφςτου 
κατζλαβαν τθν Παναγία των Βλαχερνϊν. ε ςυνεργαςία με 
τουσ Πζρςεσ, τθ νφχτα τθσ 7θσ προσ 8θ Αυγοφςτου, 
ετοιμάηονταν για τθν τελικι επίκεςθ, ενϊ ο Πατριάρχθσ 
ζργιοσ περιζτρεχε τα τείχθ τθσ Πόλθσ με τθν εικόνα τθσ 
Παναγίασ τθσ Βλαχερνίτιςςασ και ενεκάρρυνε το λαό ςτθν 
αντίςταςθ. Σθ νφχτα εκείνθ, φοβερόσ ανεμοςτρόβιλοσ, που 
αποδόκθκε ςε κεϊκι αρωγι, δθμιοφργθςε τρικυμία και 
κατζςτρεψε τον εχκρικό ςτόλο, ενϊ αντεπίκεςθ των 
αμυνόμενων προξζνθςε τεράςτιεσ απϊλειεσ ςτουσ Αβάρουσ 
και τουσ Πζρςεσ, οι οποίοι αναγκάςτθκαν να λφςουν τθν 
πολιορκία και να αποχωριςουν άπρακτοι. 

Φορθτι εικόνα τθσ 
Παναγίασ τθσ 
Βλαχερνιϊτιςςασ, που 
μετζφεραν οι 
ταυροφόροι ςτον Άγιο 
Μάρκο τθσ Βενετίασ το 
1204 

Από τθ Βικιπαίδεια, τθν ελεφκερθ εγκυκλοπαίδεια 



«Θεοτόκοσ Δεομζνθ», ρωςικι εικόνα 
του 13ου αιϊνα, με πρότυπο τθν 
περίφθμθ εικόνα τθσ Παναγίασ των 
Βλαχερνϊν 

Η Θεοτόκοσ του Ακακίςτου, ρωςικι εικόνα του 18ου αιϊνα. 
Εικονίηεται θ Θεοτόκοσ ζνκρονοσ, με τον νεαρό Ιθςοφ από 
πάνω τθσ. Περιςτοιχίηεται από προφιτεσ, οι οποίοι κρατοφν 
ειλθτάρια με τισ προφθτείεσ τουσ για τθν Ενςάρκωςθ. τθν 
αυκεντικι εικόνα, περιφερειακά εικονίηονται περιςτατικά τθσ 
ηωισ τθσ Θεοτόκου 

«Σῇ ὑπερμάχῳ ςτρατθγῷ τὰ νικθτιρια, 
ὡσ λυτρωκεῖςα τῶν δεινῶν 
εὐχαριςτιρια, 
ἀναγράφω ςοι ἡ Πόλισ ςου Θεοτόκε. 
Ἀλλ' ὡσ ἔχουςα τὸ κράτοσ 
ἀπροςμάχθτον, 
ἐκ παντοίων με κινδφνων 
ἐλευκζρωςον, 
ἵνα κράηω ςοι· Χαῖρε, Νφμφθ 
ἀνφμφευτε». 

Από τθ Βικιπαίδεια, τθν ελεφκερθ εγκυκλοπαίδεια 



Σθν 8θ Αυγοφςτου, θ Πόλθ είχε ςωκεί από τθ μεγαλφτερθ ωσ τότε απειλι τθσ ιςτορίασ 
τθσ. Ο λαόσ, κζλοντασ να πανθγυρίςει τθ ςωτθρία του, τθν οποία απζδιδε ςε ςυνδρομι 
τθσ Θεοτόκου, ςυγκεντρϊκθκε ςτο Ναό τθσ Παναγίασ των Βλαχερνϊν. Σότε, κατά τθν 
παράδοςθ, όρκιο το πλικοσ ζψαλε τον από τότε λεγόμενο «Ακάκιςτο Υμνο» ςτθν 
Παναγία, αποδίδοντασ τα «νικθτιρια» και τθν ευγνωμοςφνθ του «τῇ ὑπερμάχῳ 
ςτρατθγῷ». 
 
Κατά τθν επικρατζςτερθ άποψθ, δεν ιταν δυνατό να ςυνετζκθ ο φμνοσ ςε μία νφκτα. 
Άρα, μάλλον είχε ςυντεκεί νωρίτερα και μάλιςτα κεωρείται ότι ψαλλόταν ςτο 
ςυγκεκριμζνο ναό ςτθν αγρυπνία τθσ 15θσ Αυγοφςτου κάκε ζτουσ. Απλϊσ, εκείνθ τθν 
θμζρα ο φμνοσ εψάλθ «ὀρκοςτάδθν», ενϊ αντικαταςτάκθκε το ωσ τότε προοίμιο («Σὸ 
προςταχκὲν μυςτικῶσ λαβὼν ἐν γνϊςει») με το ωσ ςιμερα χρθςιμοποιοφμενο «Σῇ 
ὑπερμάχῳ ςτρατθγῷ τὰ νικθτιρια», το οποίο ζδωςε τον δοξολογικό και εγκωμιαςτικό 
τόνο ςτον ωσ τότε διθγθματικό και δογματικό φμνο. 
 
φμφωνα όμωσ με άλλεσ ιςτορικζσ πθγζσ, ο Ακάκιςτοσ Υμνοσ ςυνδζεται και με άλλα 
παρόμοια γεγονότα, όπωσ τισ πολιορκίεσ και τθν ςωτθρία τθσ Κωνςταντινοφπολθσ επί 
των Αυτοκρατόρων Κωνςταντίνου του Πωγωνάτου (673), Λζοντοσ του Ιςαφρου (717-718) 
και Μιχαιλ Γϋ (860). Δεδομζνων των τότε ιςτορικϊν ςυνκθκϊν (εικονομαχικι ζριδα, 
κλπ.), δε κεωρείται απίκανο θ Παράδοςθ να ζχει αλλοιϊςει τθν ιςτορικι 
πραγματικότθτα, με αποτζλεςμα να κακίςταται πολφ δφςκολο να λεχκεί μετά 
βεβαιότθτοσ ποιο ιταν το ιςτορικό περιβάλλον τθσ δθμιουργίασ του Υμνου. 



Χαρακτθρασ των εκςτρατειών του Ηράκλειου 

• Οι Πζρςεσ είχαν αρπάξει τον Σίμιο ταυρό, το ιερότερο κειμιλιο του 
Χριςτιανιςμοφ,  

• Αυτό το γεγονόσ υπιρξε αφορμι για να εξυψϊςει ο Ηράκλειοσ το 
φρόνθμα των ςτρατιωτϊν του με φλογερζσ ομιλίεσ κατά των εχκρϊν 
του Χριςτιανιςμοφ και τθσ Ρωμανίασ 

• Ζτςι ζδωςε ζντονα κρθςκευτικό χαρακτιρα ςτισ εκςτρατείεσ κατά 
των Περςϊν  

• Οι ςτρατιϊτεσ πολζμθςαν με αυταπάρνθςθ και είχαν επιτυχίεσ, αλλά 
οι επιτυχίεσ αποδείχτθκαν πρόςκαιρεσ 



Μάχη μεταξφ του ςτρατοφ του Ηρακλείου και των Περςών υπό τον Χοςρόη Β΄. 
Σοιχογραφία του Piero della Francesca, 1452 



 Ο Ηράκλειοσ, ζχοντασ πετφχει μεγάλεσ ςτρατιωτικζσ επιτυχίεσ 
και ζχοντασ εξουδετερϊςει τον από αιϊνων εχκρό τθσ 
Αυτοκρατορίασ, επιςτρζφει ςτθ Βαςιλεφουςα, όπου 
ειςζρχεται κριαμβευτικά από τθ Χρυςι Πφλθ, ςτισ 14 
επτεμβρίου 628. Μπροςτά του βριςκόταν το ανακτθκζν από 
τουσ Πζρςεσ κειμιλιο του Σίμιου ταυροφ. Ο Αυτοκράτορασ 
είναι πια 54 ετϊν, ευτυχισ, αλλά καταβεβλθμζνοσ. 

Από τθ Βικιπαίδεια, τθν ελεφκερθ εγκυκλοπαίδεια 



Σθν ίδια περίπου εποχι, κάνει τθν εμφάνιςι του το Ιςλάμ 
αντικακιςτϊντασ τον περςικό κίνδυνο. Η Παλαιςτίνθ πζφτει 
ςτα χζρια των μουςουλμάνων το 633, ενϊ θ Βόρεια Αφρικι, θ 
Ιβθρικι Χερςόνθςοσ, θ υρία και θ Αντιόχεια κα 
ςυμπλθρϊςουν τισ κτιςεισ τουσ μζςα ςε λιγότερο από ζναν 
αιϊνα. Ο Ηράκλειοσ παρακολουκεί ςυντετριμμζνοσ τθν πτϊςθ 
των επαρχιϊν, για τθν απελευκζρωςθ των οποίων αφιζρωςε 
όλθ του τθ ηωι. Η ψυχικι του υγεία κα διαταραχκεί, ιδιαίτερα 
μετά τθν τρομερι ιττα και πλιρθ ςυντριβι βυηαντινισ 
δφναμθσ 80.000 ανδρϊν ςτθ μάχθ του ποταμοφ Γιαρμοφκ τθσ 
Γαλιλαίασ, το 636. τθ ςυνζχεια κα ακολουκιςουν και άλλεσ 
μάχεσ με τουσ Άραβεσ, οι οποίοι με αρχθγό τον Χαλίντ ιμπν 
Ουαλίντ, κα κατακτιςουν ολόκλθρθ τθ Παλαιςτίνθ, τθν 
Ιορδανία και τθ υρία μζχρι τθν Αντιόχεια και τθ Γερμανίκεια. 
Δεν ανζκτθςε οφτε τθν ψυχικι οφτε και τθ ςωματικι του 
υγεία. Πζκανε τον Φεβρουάριο του 641 και ετάφθ ςτον ναό 
των Αγίων Αποςτόλων. 



Εςωτερικθ πολιτικθ-Θέματα και εξελληνιςμόσ 
του κράτουσ 
• Λόγω των αραβικών επιδρομϊν και κατακτιςεων ςτα ανατολικά 

ςφνορα τθσ αυτοκρατορίασ (Μικρά Αςία) παρουςιάςτθκαν 
αυξθμζνεσ ανάγκεσ για άμυνα 

• Γι’αυτόν τον λόγο οι διάδοχοι του Ηράκλειου εφάρμοςαν τον 7ο αι 
ζνα νζο διοικθτικό ςφςτθμα ςτθ Μικρά Αςία που ςτθριηόταν ςτα 
Θζματα 

• Θζματα=διοικθτικζσ περιφζρειεσ με δικό τουσ ςτρατό, τον κεματικό 
ςτρατό 

 

 



• Θεματικόσ ςτρατόσ: ςε αυτόν υπθρετοφςαν ελεφκεροι αγρότεσ ςτουσ 
οποίουσ το κράτοσ είχε παραχωριςει τα ςτρατιωτικά κτιματα ι 
ςτρατιωτόπια. Με τα ζςοδά τουσ από αυτά οι ςτρατιϊτεσ 
ςυντθροφςαν τισ οικογζνειζσ τουσ, αγόραηαν τον οπλιςμό τουσ και 
κάλυπταν τα ζξοδα των εκςτρατειϊν.  

• Αξιολόγθςθ του κεςμοφ:ο κεματικόσ ςτρατόσ αντικατζςτθςε τον 
παλιό μιςκοφορικό ςτρατό και αποτζλεςε ζνα είδοσ εκνικοφ ςτρατοφ 
που αποδείχκθκε εξαιρετικά αποτελεςματικόσ για τθν άμυνα τθσ 
αυτοκρατορίασ   

 



• Η ςτρατιωτικι και θ πολιτικι διοίκθςθ: 

1.Με το παλιό ςφςτθμα θ ςτρατιωτικι και διοικθτικι εξουςίαςτισ 
επαρχίεσ του κράτουσ αςκοφνταν από διαφορετικά πρόςωπα 

2. Με το ςφςτθμα των κεμάτων θ εξουςία ςυγκεντρϊνεται ςτα χζρια 
ενόσ προςϊπου, του ςτρατθγοφ, που αςκοφςε τθν ανϊτατθ εξουςία 
μζςα ςτα όρια του κζματοσ 

• τα τζλθ του 7ου αι το ςφςτθμα των κεμάτων εφαρμόςτθκε και ςτισ 
άλλεσ επαρχίεσ του κράτουσ, τισ ευρωπαϊκζσ. 



Γέμεση τωμ θεμάτωμ και επικράτηση της ελλημικής 

   Όςαμ ήςαμ ασςξκοάςξοαπ ξ Ηοάκλειξπ [610-641] πξσ 

καςαγόςαμ από ςη Λιβύη, η επικοάςεια ςξσ Ρχμαψκξύ 

Κοάςξσπ περιορίστηκε και ακρωτηριάστηκε ςόρξ ρςημ 

Αμαςξλή όρξ και ρςη Δύρη. Τόςε ξι διάδξυξι ςξσ, πξσ δεμ 

ήνεοαμ πξύ και πώπ μα αρκήρξσμ ςημ ενξσρία 

ςξσπ, κατέτμησαμ ρε μικοά ςμήμαςα ςη διξίκηρη ςξσπ και 

ςα μεγάλα ρςοαςιχςικά ρώμαςα και εγκαςέλειφαμ ςημ 

ποξγξμική ςξσπ λαςιμική, σιξθεςώμςαπ ςημ ελλημική 

γλώρρα [...]. Γιαςί (παλιόςεοα) ξμόμαζαμ 

ςξσπ χιλίαρχους λογγίμους και ςξσπ εκατόμταρχους 

κεμτουρίωμες και ςξσπ ςχοιμξύπ στρατηγούς κόμητες. 

Αλλά και η ξμξμαρία θέμα είμαι ελλημική και όυι οχμαψκή 

και ποξέουεςαι από ςη θέση. 

Κωμσταμτίμος Πορφυρογέμμητος, 

Περί θεμάτωμ, έκδ. A. Pertusi, 

Πόλη του Βατικαμού 1952, 60. 



 

 

 

 

 

 

 
Η θεματική οργάμωση της Μ. Ασίας κατά τημ περίοδο 7ος-9ος αι. 



• Εξελλθνιςμόσ τθσ κρατικισ διοίκθςθσ: 

1.Επίςθμθ γλϊςςα του κράτουσ ςτθν πολιτικι και ςτρατιωτικι 
διοίκθςθ γίνεται πλζον θ ελλθνικι, αντί τθσ λατινικισ που ιταν πριν 

 2.Οι ρωμαϊκοί τίτλοι των αξιωμάτων («Imperator Caesar, Augustus») 
αντικαταςτάκθκαν από ελλθνικοφσ: «βαςιλεφσ, πιςτόσ ἐν Χριςτῷ» 

3.Αυτά ςυμβολίηουν το οριςτικό τζλοσ τθσ Ρωμαϊκισ αυτοκρατορίασ 
και τθν αρχι τθσ μεςαιωνικισ ελλθνικισ Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ  



ΕΡΩΣΗΕΙ 
1. Ποιεσ ιταν οι πτυχζσ τθσ κρίςθσ του Βυηαντίου ςτισ αρχζσ του 7ου αι; 

2. Ποιοι εξωτερικοί εχκροί επιτζκθκαν ςτο Βυηάντιο τθν ίδια περίοδο; 

3. Πϊσ κα μποροφςε να αντιμετωπιςτεί θ κρίςθ; 

4. Ποιεσ ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ ζκανε ο Ηράκλειοσ; 

5. Σι είδουσ χαρακτιρα πιρε ο πόλεμοσ κατά των Περςϊν και γιατί; 

6. Σι ιταν τα κζματα και ποιοι λόγοι οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία τουσ; 

7. Πϊσ ιταν οργανωμζνοσ ο κεματικόσ ςτρατόσ; 

8. Ποιοσ αςκοφςε τθν εξουςία ςτα κζματα; 

9. Πϊσ εξελίχκθκε ο κεςμόσ των κεμάτων; 

10. Με ποιεσ ενζργειεσ ολοκλθρϊκθκε ο εξελλθνιςμόσ του Βυηαντίου ςτα 
χρόνια του Ηράκλειου; 


