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Империята е в руини , когато Ираклий (610-641) , един от най-

големите владетели във византийската история , поема 

управлението.Страната е съсипана стопански и 

финансово.Остарелият вече управленски механизъм не 

сработва.Армейската организация , изградена на принципа на 

наемничеството , вече не функционира , защото липсват пари,а 

досегашните източници за обезпечаване на войската са 

изчерпани.Страните в сърцето на империята са в ръцете на 

врагове:На Балканския полуостров се разпореждат авари и 

славяни , в центъра на Мала Азия са персите.Само вътрешна 

реорганизация би могла да спаци империята от гибел.Спасението 

наистина идва , защото Византия успява да намери в себе си сили 

, за дълбоко социално , политическо и културно обновление.В 

началото обаче положението е тежко – Империята е изправена 

безсилна и обедняла пред вражеските набези, без да може да се 



защити.Доста дълго дори Ираклий живее с мисълта да премести 

резиденцията си в Картаген и от там да организира ответната 

офанзива , така както преди време от същото място започва 

похода срещу деспотичната власт на Фока. Императорът обаче се 

отказва от този свой план , виждайки , че с това ще хвърли в 

отчаяние населението,а и поради несъгласието на патриарх 

Сергий. Самото съществуване на такава идея все пак е 

доказателство за изключително тежкото положение на Изток , 

както и за невероятната важност на Западните територий.Ако към 

края на 6-тото столетие вече са факт откъслечни заселвания на 

славяни върху Балканския полуостров, то е от първите години на 

7-мото столетие , след неуспеха на Дунавската експредиция на 

Маврикий , започва голямото славянско завземане на територии. 

Неизброими палчиста от славяни и авари заливат целия 

Балкански полуостров чак до Адриетическите брегове на запад , 

до Егейско море на юг и на изток. След жестоки плечкосвания и 

опустошения аварите в голямата си част се оттеглят отново зад 

Дунава.Славяните обаче остават твърдо на Балканския 

полуостров и стават собственици на земите.Византийското 

господство на балканите търпи поражение.Не само дунавските 

провинции , но и цяла Македония са завзети от огромни 

славянски маси , а Тракия е опустошена чак до стените на 

Константинопол. Особено опустошени са набезите към 

Солун,много кратно обсъждан и щурмуван от безбройни 

славянски и аварски орди.Градът устоява , но цялата околност е 

под властта на славяните и през Тесалия славяно-аварската вълна 

се разлива към Средна Гърция и Пелопонес. Оттук славяните , 

които добре се справят по море , преминават на гръцките острови 

и дебаркират успешно дори и на Крит. Не по малко сериозни са 

набезите в Далмация. През 614г. Салона , центъра не римско-

византийското управление в Далмация , е разрушен и с това е 

потвърден краят на …………………………….. 


