
Κεθάιαημ 1

Οη πνώημη αηώκεξ ημο Βοδακηίμο



ΙΙ. Γλςηενηθά πνμβιήμαηα θαη 
ακαδημνγάκςζε ημο θνάημοξ

1. Ο Ιμοζηηκηακόξ θαη ημ ένγμ ημο



Ιμοζηηκηακόξ Α΄

1. Έκαξ από ημοξ ζεμακηηθόηενμοξ εγέ-
ηεξ ηεξ πνώημεξ βοδακηηκήξ ηζημνίαξ 
(6μξ αη.)

2. Πμιηηηθό ημο πνόγναμμα: Έκα θνάημξ, 
μηα ζνεζθεία, μηα κμμμζεζία







Α. Πμιηηηθή ημο Ιμοζηηκηακμύ

Σνόπμξ εθανμμγήξ πνμγνάμμαημξ (με ηε βμήζεηα ηεξ 
ζοδύγμο ημο Θεμδώναξ):

1. Καηαζημιή ηεξ ελέγενζεξ ηωκ δήμςκ ημο Ιππμ-
δνόμμο (= Πνάζηκμη + Βέκεημη : ζωμαηεία με πμιη-
ηηθή ηζπύ) + ημο ιαμύ ηεξ Κωκζηακηηκμύπμιεξ 

(= ηάζε ημο Νίθα (532))

2. Γκίζποζε ηεξ αοημθναημνηθήξ ελμοζίαξ

3. Πενημνηζμόξ ηεξ δύκαμεξ ηωκ δήμωκ

4. Πνμζπάζεηα πενημνηζμμύ ηεξ δύκαμεξ ηωκ μεγάιωκ 
γαημθηεμόκωκ με αοζηενμύξ κόμμοξ











ηάζε ημο Νίθα



ηάζε ημο Νίθα



εμενηκή όρε ημο ηππμδνόμμο





5. Πνμζπάζεηα επηβμιήξ ηεξ Ονζμδμλίαξ 
ζηεκ αοημθναημνία

α/ Καηαδίωλε μπαδώκ ηωκ αηνέζεωκ

β/ Καηαδίωλε μπαδώκ ανπαίαξ ζνεζθείαξ

γ/ Ακαζημιή ηεξ ιεηημονγίαξ ηεξ Νεμπια-
ηωκηθήξ Αθαδεμίαξ ζηεκ Αζήκα

6. Πνμζπάζεηα δηάδμζεξ ημο Χνηζηηακηζμμύ 
θαη ζε άιιμοξ ιαμύξ (Καύθαζμξ + Ακαημ-
ιηθή Αθνηθή)

Α. Πμιηηηθή ημο Ιμοζηηκηακμύ



Α. Πμιηηηθή ημο Ιμοζηηκηακμύ
7. Κωδηθμπμίεζε Ρωμαϊθμύ Δηθαίμο με ηηξ 

αθόιμοζεξ εθδόζεηξ: 

α/ Ιμοζηηκηάκεημξ Κώδηθαξ = Βάζε ημο 
Δηθαίμο ηεξ Νεόηενεξ Γονώπεξ 

β/ Πακδέθηεξ (γκώμεξ νωμαίωκ κμμηθώκ)

γ/ Γηζεγήζεηξ (εγπεηνίδημ γηα ανπάνημοξ 
ζπμοδαζηέξ ηεξ Νμμηθήξ)

δ/ Νεανέξ (κέμη κόμμη)



Ρςμασθό δίθαημ

Ιμοζηηκηάκεημξ θώδηθαξ

Γηζεγήζεηξ

Πακδέθηεξ Νεανέξ





Β. Γλςηενηθή πμιηηηθή
Πνμζπάζεηα απμθαηάζηαζεξ ηεξ Ρωμαϊθήξ Οη-
θμομέκεξ (= Ρωμαϊθή ελμοζία ζηε Δύζε):

1. Δηάιοζε Βακδαιηθμύ Βαζηιείμο (Β. Αθνηθή)

2. Καηάθηεζε ημο Οζηνμγμηζηθμύ Βαζηιείμο (με 
ζθιενμύξ αγώκεξ)

3. Ακάθηεζε κμηηακαημιηθώκ πανάθηηωκ πενη-
μπώκ από ημ Βεζηγμηζηθό Βαζίιεημ (Ιζπακία)

4. οκζήθε ημο 562: Απμθαηάζηαζε ζπέζεωκ 
Βοδακηίμο – Πενζίαξ



Καηάθηεζε ηεξ Ραβέκκαξ



Νίθε θαηά ηςκ Βακδάιςκ



ηναηηςηηθέξ επηπεηνήζεηξ

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9311










Β. Γλςηενηθή πμιηηηθή

Ωζηόζμ: Γηζβμιέξ ηωκ ιάβωκ θαη άιιωκ 
ιαώκ ζηηξ εονωπαϊθέξ επανπίεξ

Η ελωηενηθή πμιηηηθή ημο Ιμοζηηκηακμύ είκαη 
πμιύ θηιόδμλε. Οη πόιεμμη ελακηιμύκ μηθμ-
κμμηθά ημ θνάημξ θαη ελαζζεκμύκ ηε δηεζκή 
ημο ζέζε εδαθηθή αθεναηόηεηα ζε θίκδοκμ





Γ. Κηίζμαηα θαη Αγία μθία

Καηαζθεοή: 

1. θνμονίωκ θαη ηεηπώκ (άμοκα)

2. καώκ (ζνεζθεία)

3. δεμμζίωκ ένγωκ (δνόμμη, γέθονεξ θιπ.)



Γ. Κηίζμαηα θαη Αγία μθία
Καηαζθεοή:

4. Αγίαξ μθίαξ (= ιαμπνόηενμ θηίζμα βοδακηηκήξ 
ηέπκεξ):

α/ Ανπηηέθημκεξ: Ακζέμημξ (Σνάιιεηξ) + Ιζίδωνμξ 
(Μίιεημξ Μ. Αζίαξ)

β/ Βαζηιηθή μεηά ηνμύιμο

γ/ οκδοαζμόξ βαζηιηθώκ (μαθνόζηεκα) θαη 
πενίθεκηνωκ θηηνίωκ (θοθιηθά ή πμιογωκηθά)

δ/ Κηίνημ ζπεδόκ ηεηνάγωκμ

ε/ Σενάζηημξ ηνμύιμξ πμο μμηάδεη κα θνέμεηαη από 
ημκ μονακό





















Αγία μθία

http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/

