
Η διαίρεση του Κράτους

1. Οι απειλές στα βόρεια σύνορα από βαρβαρικούς    
    λαούς. Αυτοί ήταν κυρίως:

α. Γότθοι ( = Γερμανοί)

β. Ούννοι

2. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α΄ παίρνει  
    την απόφαση να διαιρέσει την αυτοκρατορία  
    σε δύο τμήματα

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική & Δυτική
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Διαίρεση             της Αυτοκρατορίας

Ο Θεοδόσιος Α΄ μοιράζει 
την αυτοκρατορία  

στους δύο γιους του

Αρκάδ ιος
Ονώρ ιος
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Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος
Αρκάδιος & Θεοδόσιος Β΄

Η Πόλη οχυρώνεται με διπλό τείχος

Δημιουργούνται πλωτές φρουρές 
στον ποταμό Δούναβη

Κλείνονται συμφωνίες ειρήνης  
με γειτονικούς λαούς

Τα 3 στοιχεία που ενώνουν τους κατοίκους του Ανατολικού 
Ρωμαϊκού Κράτους

Αρκάδιος Θεοδόσιος Β΄

Ρωμαϊκός Νόμος Χριστιανική Θρησκεία Ελληνική Γλώσσα

Εξωτερικό 
τείχος

Εσωτερικό 
τείχος

Παρατείχιον

υδάτινη τάφρος

Τομή του τείχους της Κωνσταντινούπολης
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Δυτικό Ρωμαϊκό Κράτος
Ονώριος

Με αρχηγό τον Αλάριχο κυριεύουν τη Ρώμη, 
την λεηλατούν και αποχωρούν [410 μ.Χ.]Γότθοι

Ιδρύουν μεγάλη αυτοκρατορία με αρχηγό 
τον Αττίλα και απειλούν την ΑυτοκρατορίαΟύννοι

Μάχη στα Καταλαυνικά Πεδία [451 μ.Χ.] 
Ο Ρωμαίος στρατηγός Αέτιος νικά τους Ούννους του Αττίλα 

Με αρχηγό τον Γιζέριχο καταλαμβάνουν  
την Καρχηδόνα και ιδρύουν κράτος  
στην Αφρική

Βάνδαλοι

Καταλαμβάνουν τη Γαλλία (το νοτιοδυτικό 
τμήμα της) και την ΙσπανίαΒησιγότθοι

Καταλαμβάνουν την Ιταλία και με αρχηγό τον 
Θεοδώριχο ιδρύουν βασίλειο με πρωτεύουσα 
τη Ραβέννα

Οστρογότθοι

476 μ .Χ .  :  Οριστ ική  διάλυση  του  Δυτικού  Ρωμαϊκού  Κράτους
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