
Ηεθάιαημ 3

Πενίμδμξ ηεξ μεγάιεξ αθμήξ ημο Βοδακηίμο 

(717-1025)



Ζ. Παγίςζε ηεξ Βοδακηηκήξ θονηανπίαξ 
ζηα Βαιθάκηα θαη ηε Ι. Αζία

3. Ε βαζηιεία ημο Ιηπαήι Γ΄ 

θαη ε αογήξ ηεξ Κέαξ Γπμπήξ



Α. Έκανλε ηεξ Κέαξ Γπμπήξ

1. Αοημθνάημναξ: Ιηπαήι Γ΄ (842-867): 
ανπή ακάπηολεξ Βοδακηίμο

2. Ιαθεδμκηθή Δοκαζηεία (867-1025): 
απμθμνύθςζε ακάπηολεξ Βοδακηίμο

3. Ακαζηήιςζε εηθόκςκ 

α/ Βειηίςζε άμοκαξ θαηά ηςκ Ανάβςκ

β/ ένγα πμιηηηζμμύ

4. Υπεύζοκμξ θναηηθώκ οπμζέζεςκ (855-
866): θαίζαν Βάνδαξ (ζείμξ Μηπαήι Γ΄)



Ιηπαήι Γ΄



Βαζίιεημξ Α΄, ηδνοηήξ ηεξ Ιαθεδμκηθήξ Δοκαζηείαξ



Σμ Βοδάκηημ θαηά ηε Ιαθεδμκηθή Δοκαζηεία



Βαζίιεημξ Α΄ μ Ιαθεδώκ 
(867-886)

Θέςκ η΄ μ μθόξ 
(886-912)

Αιέλακδνμξ  
(879-913)

Ηςκζηακηίκμξ Δ΄ 
μ Πμνθονμγέκκεημξ 

(912-959)

Ρςμακόξ Α’ μ Θεθαπεκόξ
(920-944)

Ρςμακόξ Β΄
(959-963)



867



925



Κηθεθόνμξ Β΄ 
Φςθάξ (963-969)

Ζςάκκεξ Α΄ Σζημηζθήξ
(969-976)

Βαζίιεημξ Β΄μ Βμοιγανμθηόκμξ
(976-1025)

Ηςκζηακηίκμξ Ε΄
(976-1028) Δςή Α΄ 

(1028—1042)

Ρςμακόξ Γ΄ Ανγονόξ
(1028-1034)





1025



Ιηπαήι Δ΄ μ Παθιαγώκ
(1034-1041)

Ιηπαήι Γ΄ Ηαιαθάηεξ
(1041—1042)

Ηςκζηακηίκμξ Θ΄ 
μ Ιμκμμάπμξ
(1042-1054)

Θεμδώνα 
(1054-1056)

Ιηπαήι η’ μ ηναηηςηηθόξ
(1056-1057)



1040



Β. Ίδνοζε ηεξ ζπμιήξ ηεξ Ιαγκαύναξ

1. Ίδνοζε ηεξ ζπμιήξ ηεξ Μαγκαύναξ με 
πνςημβμοιία ημο Βάνδα

2. Δηεοζοκηήξ: Λέςκ Φηιόζμθμξ (ή Μαζεμα-
ηηθόξ) (δηάζεμμξ επηζηήμμκαξ)

3. Σπμιέξ: α/ Φηιμζμθίαξ

β/ Γεςμεηνίαξ

γ/ Αζηνμκμμίαξ

δ/ Γναμμαηηθήξ

4. Ακαβίςζε ηςκ ανπαίςκ γναμμάηςκ (με απμ-
θμνύθςζε ηεκ επμπή ημο Κςκζηακηίκμο 
Πμνθονμγέκκεημο)



Ακηηγναθή πεηνόναθςκ





Γ. Γκδηαθένμκ γηα ημοξ θιαζζηθμύξ

1. Λόγημη: ζοιιμγή, μειέηε, ακηηγναθή πεηνμ-
γνάθςκ ηεξ ανπαίαξ ειιεκηθήξ γναμμαηείαξ

2. Φώηημξ (μ πημ αληόιμγμξ ιόγημξ):

Ι. Ένγα ημο: α/ Μονηόβηβιμξ = 300 θηιμιμγηθά 
δμθίμηα γηα ανπαία ένγα 

β/ Λεληθό

γ/ Ομηιίεξ

δ/ Θεμιμγηθά ένγα

ΙΙ. Βμήζεζε ηεκ Γθθιεζία ζημκ εθπνηζηηακηζμό
ηςκ Σιάβςκ





Δ. Αναβηθμί πόιεμμη θαη επηθή πμίεζε

1. Γπηδνμμέξ Ανάβςκ (ςξ ηα μέζα ημο 9μο 

αηώκα) ζηηξ μηθναζηαηηθέξ βοδακηηκέξ επαν-

πίεξ: Άιςζε ημο Αμμνίμο (838) (θνμύνημ Μ. 

Αζίαξ, ηόπμξ θαηαγςγήξ ημο Μηπαήι Γ΄) 

Κηκεημπμίεζε ηςκ Χνηζηηακώκ Ακαημιήξ θαη 

Δύζεξ από ημκ αοημθνάημνα Θεόθηιμ γηα 

γεκηθή ζομμαπία θαηά ημο Ιζιάμ

2. Βοδακηηκή ακηεπίζεζε: Νίθε θαηά ημο Γμίνε 

ηεξ Μειηηεκήξ (863) (πένα από ημκ Γοθνάηε)





Άιςζε Αμμνίμο



Δ. Αναβηθμί πόιεμμη θαη επηθή πμίεζε

Γίδε ιμγμηεπκίαξ πμο ακαπηύζζμκηαη ζημ Βοδάκηημ: 

α/ Λόγηα Γναμμαηεία

β/ Δεμώδεξ ή ιασθόηνμπε ιμγμηεπκία: επηθή 
πμίεζε (ζέμα: πόιεμμη θαηά ηςκ Ανάβςκ) 

i. Ψάιιεηαη από πενηθενόμεκμοξ ηναγμοδηζηέξ 
(=ηνμβαδμύνμη)

ii. Γλομκμύκηαη:

α/ αγώκεξ αθνηηώκ (= ζηναηηώηεξ ζηα ακαημιηθά 
ζύκμνα = άθναη) 

β/ αγώκεξ ημο Δηγεκή Αθνίηα

γ/ άζιμη ημο Ανμμύνε



Αθνίηεξ





Δηγεκήξ Αθνίηαξ

Ο Δηγεκήξ ροπμμαπεί

Ο Δηγεκήξ ροπμμαπεί θη ε γε ηόκε ηνμμάδεη

θη ε πιάθα ημκ ακαηνηπηά πώξ ζα ηόκε ζθεπάζεη

γηαηί από 'θεηά πμο θείηεηαη ιόγηα ακηνεηςμέκμο 
ιέεη:

Νάπεκ ε γεξ παηήμαηα θη μ μονακόξ θενθέιηα

κα πάημοκ ηα παηήμαηα κα 'πηακα ηα θενθέιηα

κ' ακέβαηκα ζημκ μονακό κα δηπιςζώ κα θάηζς

κα δώζς ζείζμα η' μονακμύ.



Δηγεκήξ Αθνίηαξ



Ο Δηγεκήξ θη μ Χάνμκηαξ (Παιαμάξ Ηςζηήξ)
Ηαβάια πάεη μ Χάνμκηαξ ημκ Δηγεκή ζημκ Άδε,

θη άιιμοξ μαδί... Ηιαίεη δένκεηαη η' ακζνώπηκμ θμπάδη.

Ηαη ημοξ θναηεί ζημο αιόγμο ημο δεμέκμοξ ηα θαπμύιηα,

ηεξ ιεβεκηηάξ ημκ άκεμμ, ηεξ μμμνθηάξ ηεκ πμύιηα.

Ηαη ζα κα μεκ ημκ πάηεζε ημο Χάνμο ημ πμδάνη

μ Αθνίηαξ μόκμ αηάναπα θμηηάεη ημκ θαβαιάνε

«Ο Αθνίηαξ είμαη, Χάνμκηα δεκ πενκώ με ηα πνόκηα. 

Ι' άγγηλεξ θαη δε μ' έκμηςζεξ ζηα μανμανέκηα αιώκηα;

Γγώ είμαη ε αθαηάιοηε ροπή ηςκ αιαμίκςκ,

ζηεκ Γθηάιμθεκ έθενα ημ ζπαζί ηςκ Γιιήκςκ.

Δε πάκμμαη ζηα Σάνηανα, μμκάπα λαπμζηαίκς,

ζηε δςή λακαθαίκμμαη θαη ιαμύξ ακαζηαίκς!».



Σμ έπμξ ημο Δηγεκή Αθνίηα





Ανμμύνεξ



Ανμμύνεξ




