
Κεθάιαημ 1

Οη πνώημη αηώκεξ ημο Βοδακηίμο



ΙΙ. Γλςηενηθά πνμβιήμαηα θαη 
ακαδημνγάκςζε ημο θνάημοξ

2. Ο Ηνάθιεημξ θαη ε Δοκαζηεία ημο (610 – 717):

Γζςηενηθή μεηαννύζμηζε θαη αγώκαξ επηβίςζεξ



Α. Τμ Βοδάκηημ ζε θνίζε

6μξ αη. (ηέιμξ) – 7μξ αη. (ανπέξ): 

Κνίζε ζημ Βοδάκηημ: 

Αίηηα: 1. Λμημμί

2. εηζμμί

3. Καθέξ ζμδεηέξ

4. Γηζβμιέξ ζηα εδάθε ηεξ αοημθναημνίαξ

α/ Οη ιάβμη θαηαθιύδμοκ ηηξ εονςπασθέξ 
επανπίεξ

β/ Οη Πένζεξ θηάκμοκ ζηηξ αθηέξ ημο 
Βμζπόνμο



Α. Τμ Βοδάκηημ ζε θνίζε

οκέπεηεξ:

1. Γγθαηάιεηρε θαη παναθμή πόιεςκ

2. Μείςζε ημο πιεζοζμμύ

3. Τπμπώνεζε ημο εμπμνίμο

4. Τπμπώνεζε ηεξ κμμηζμαηηθήξ θοθιμθμνίαξ

5. Παναμέιεζε ημο ζηναημύ
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Ένγμ Ηνάθιεημο (+Δοκαζηείαξ ημο):

1. Κηκεημπμίεζε όιςκ ηςκ δοκάμεςκ ημο 
θνάημοξ 

2. Ρηδηθή μεηαννύζμηζε 

 Απμηνμπή θαηαζηνμθήξ





Β. Η ακηεπίζεζε ημο Ηναθιείμο

Ο Ηνάθιεημξ ςξ ζηναηεγόξ θαη αοημθνάημναξ:

1. Ηγείηαη ημο ζηναημύ + ακαδημνγακώκεη ημ ζηνάηεομα 
(ε εθθιεζία βμεζάεη μηθμκμμηθά)

2. Γπηπεηνεί ζοκέπεηα εθζηναηείεξ εκακηίμκ ηςκ Πενζώκ 
(622-628):

α/ οκηνίβεη ημοξ Πένζεξ ζηε μάπε ηεξ Νηκεοή θαη 
παίνκεη πίζς όιεξ ηηξ βοδακηηκέξ επανπίεξ ζηεκ 
Γγγύξ Ακαημιή

β/ Απμηνέπεη ηεκ πμιημνθία ηεξ Κςκζηακηηκμύπμιεξ 
από Πένζεξ, Αβάνμοξ θαη  ιάβμοξ (626)

3. Κάκεη εθζηναηείεξ ζνεζθεοηηθμύ παναθηήνα γηα κα 
πάνεη πίζς από ημοξ Πένζεξ ημκ Τίμημ Σηαονό





Γθζηναηείεξ Ηναθιείμο



Γηζβμιή Πενζώκ





Άβανμη
Πένζεξ
Ηνάθιεημξ



Πμιημνθία Κςκζηακηηκμύπμιεξ

Φηηάλε ζηναηό θαη πνμζηάηερε ηεκ πόιε ζμο 

http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=game&lang=gr&id=6




Γ. Θέμαηα θαη ελειιεκηζμόξ ημο θνάημοξ

Αναβηθέξ θαηαθηήζεηξ θαηά ηα ηειεοηαία πνόκηα ηεξ 
βαζηιείαξ ημο Ηναθιείμο ακαγθάδμοκ ημοξ δηαδόπμοξ 
ημο κα θάκμοκ ηηξ ελήξ αιιαγέξ ζηε Μ. Αζία:

1. Θέμαηα = Δημηθεηηθέξ πενηθένεηεξ με δηθό ημοξ 
ζηναηό = 

Θεμαηηθόξ ζηναηόξ (όπη μηζζμθμνηθόξ) πμο απμηε-
ιείηαη από:
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Θεμαηηθόξ ζηναηόξ:
Ι. Σηναηηώηεξ = ειεύζενμη αγνόηεξ ζημοξ 

μπμίμοξ ημ θνάημξ παναπςνεί ζηναηηςηηθά 
θηήμαηα ή ζηναηηςηόπηα. Με ηα έζμδά ημοξ:

α/ οκηενμύκ ηηξ μηθμγέκεηέξ ημοξ

β/ Αγμνάδμοκ όπια

γ/ Καιύπημοκ ηα έλμδα ηςκ εθζηναηεηώκ

ΙΙ. Σηναηεγό:

α/ είκαη πμιηηηθόξ θαη ζηναηηςηηθόξ δημηθεηήξ 
ηςκ επανπηώκ 

β/ αζθεί ακώηαηε ελμοζία μέζα ζηα όνηα ημο 
ζέμαημξ









Γ. Θέμαηα θαη ελειιεκηζμόξ ημο θνάημοξ

2. Οιμθιήνςζε ημο ελειιεκηζμμύ ηεξ θναηηθήξ 
δημίθεζεξ: 

α/ Σα ειιεκηθά = επίζεμε γιώζζα ζηεκ πμιηηηθή 
θαη ζηναηηςηηθή δημίθεζε

β/ Ακηηθαηάζηαζε νςμασθώκ ηίηιςκ από ειιε-
κηθμύξ

γ/ Τημζέηεζε ημο ηίηιμο «βαζηιεύξ» από ημκ 
Ηνάθιεημ με ηεκ πνμζζήθε «πηζηόξ ἐκ Υνηζηῷ» 


Σέιμξ ηεξ Ρςμασθήξ αοημθναημνίαξ + ανπή ειιε-
κηθήξ Βοδακηηκήξ Αοημθναημνίαξ






