
Κεθάιαημ 3

Πενίμδμξ ηεξ μεγάιεξ αθμήξ ημο Βοδακηίμο 

(717-1025)



ΙΙ. Κμηκωκία θαη μηθμκμμία

1. Οη ελειίλεηξ ζηεκ μηθμκμμία 

θαη ηεκ θμηκωκία









Α. Οηθμκμμία θαη θμηκωκία 
ηεξ οπαίζνμο



α. Κμηκωκία

Ι. Οη γαημθηήμμκεξ-ανηζημθνάηεξ ημο ύζηενμο 
Ρςμασθμύ θνάημοξ:

1. πάκμκηαη θαηά ημκ 7μ αηώκα ιόγς ηςκ 
επζνηθώκ εηζβμιώκ

2. επακεμθακίδμκηαη ζηα ηέιε 8μο-ανπέξ 9μο

αηώκα  κέα ανηζημθναηία:

ηεξ γεξ (=επανπηαθή) 

ηωκ αληωμάηωκ (= αζηηθή = εογεκείξ)  


}





a. Κμηκωκία
α/ ζοκδέμκηαη με γάμμοξ

β/ ζογπςκεύμκηαη  δοκαημί =

i/ πμιηηηθμί

ii/ ζηναηηςηηθμί

iii/ ζνεζθεοηηθμί άνπμκηεξ

iv/ δηαπεηνηζηέξ ηεξ θναηηθήξ, ηεξ ανη-
ζημθναηηθήξ, ηεξ εθθιεζηαζηηθήξ θαη 
μμκαζηηθήξ πενημοζίαξ

3. δμοκ πιηδάηε δςή (μηζζόξ αληςμαημύπμο + 
έζμδα από θηήμαηα)





Τναπέδη πιμοζίωκ





α. Κμηκωκία

II. Οη αγνμηηθέξ μάδεξ = πέκεηεξ = 

i. Γιεύζενμη γαημθηήμμκεξ 

ii. Aθηήμμκεξ γεςνγμί (πιενώκμοκ 

εκμίθημ γηα ηε γε πμο θαιιηενγμύκ)

iii. Πάνμηθμη 

α/ από ημοξ μεγαιμθηεμαηίεξ πμο ημοξ 
παίνκμοκ ηε γε κόμημα ή πανάκμμα

β/ από ηε θμνμιμγηθή πίεζε ημο θνάημοξ 

θηκδοκεύμοκ







β. Οηθμκμμία

1. Χωνία ή πνμάζηεηα = θηήμαηα (όπη εκηαία, 
αιιά δηάζπανηα) πμο θαιιηενγμύκηαη από 
ειεύζενμοξ εκμηθηαζηέξ ή ημοξ πανμίθμοξ

2. Οη γαημθηήμμκεξ δεκ δηαζέημοκ πνήμαηα γηα 
ηε βειηίςζε ηςκ οπμζηαηηθώκ ημοξ μύηε γηα 
ηα μέζα θαη ηηξ ηεπκηθέξ παναγςγήξ 
ζηάζημε + εοάιςηε αγνμηηθή παναγςγή ζημ 
Βοδάκηημ (μέζα 11μο αηώκα)



Β. Οηθμκμμία θαη θμηκωκία 
ηωκ πόιεωκ



α. Οηθμκμμία
Ι. Μεγάιε ακάπηολε ηεξ αζηηθήξ μηθμκμμίαξ:

1. Ακμηθμδόμεζε πόιεςκ (π.π. Πάηνα, 
πάνηε)

2. Δεμημονγία κέςκ πόιεςκ

3. Κάζηνα  αζηηθά θέκηνα (=αζηοθώμαη ή 
αγνμημπόιεηξ) με εμηαγνμηηθό παναθηήνα 
(π.π. Άνηδε Γεςνγίαξ, Άκημκ Ανμεκίαξ)

4. Μεγάιε εμπμνηθή θίκεζε ζε δηάθμνεξ 
πόιεηξ (Έθεζμξ, Σναπεδμύξ θ.α.) 







α. Οηθμκμμία
5. Σοζηήμαηα (= ζοκηεπκίεξ ή επαγγειμαηηθά 

ζςμαηεία εμπόνςκ θαη βημηεπκώκ) :

α/ Πνμθαζμνίδμοκ: 

i. ηηξ ηημέξ ηςκ πνμσόκηςκ

ii. ημ ύρμξ παναγςγήξ

β/ Λεηημονγμύκ ζύμθςκα με ημ Γπανπηθόκ
Βηβιίμκ = ζοιιμγή δηαηάλεςκ θαη κόμςκ 
(ανπέξ 10μο αηώκα)



Σοκηεπκίεξ



Σοκηεπκίεξ



α. Οηθμκμμία

ΙΙ. Α. Βημηεπκίεξ:

1. Σνμθίμςκ (θονίςξ)

2. Γπελενγαζία θαη εμπμνία εηδώκ 

πμιοηειείαξ (μεηάλη, μπαπανηθά, 

πμιύηημμη ιίζμη) (10μξ αηώκαξ)



α. Οηθμκμμία
Β. Γμπόνημ:

α/ ζε μεγάιε αθηίκα δνάζεξ: 

i. Βμοιγανία

ii. Ρςζία

iii. Ιηαιηθέξ πόιεηξ (θονίςξ Βεκεηία)

iv. Χαιηθάημ

β/ είδε: i. μπαπανηθά

ii. ανώμαηα

iii. βαθηθέξ ύιεξ

γ/εθηειςκηζμόξ ζηεκ Σναπεδμύκηα













Γπαγγέιμαηα ζημ Βοδάκηημ

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9668


β. Κμηκωκία
1. Τάλε ηωκ επηπεηνεμαηηώκ (= μεζαία ηάλε): 

α/ απμηειείηαη από: i. εμπμνμβημηέπκεξ

ii. καύθιενμη

iii. ηναπεδίηεξ

β/ οπμθηκεί ηα ιασθά ζηνώμαηα θαηά ηςκ 
εογεκώκ

2. Δήμμξ = ιασθέξ μάδεξ: 

i. θηςπμί

ii. πενηζηαζηαθά ενγαδόμεκμη

iii. άκενγμη




