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Πενίμδμξ ηεξ θνίζεξ ημο Βοδακηίμο 
(1025-1453)



Ι. Η ελαζζέκεζε ημο Βοδακηίμο 
θαη ημ ζπίζμα με ηε Δύζε

1. Η θνίζε θαη μη απώιεηεξ ηεξ αοημθναημνίαξ 
θαηά ημκ 11μ αηώκα (1025-1081)



Α. Η εζωηενηθή θνίζε
1025-1081 = θνίζημε μεηαβαηηθή πενίμδμξ, ζηαζημόηεηα, οπμπώ-

νεζε ηεξ βοδακηηκήξ δύκαμεξ

Α. Άμοκα

1. 1025 (ζάκαημξ Βαζηιείμο Β΄): Βοδάκηημ = παγθόζμηα δύκαμε με 
εονύηαημ δηεζκή νόιμ

2. Η βοδακηηκή θοβένκεζε επεηδή πηζηεύεη όηη έπεη ελαζθαιηζηεί 
αδηαηάναθηε θαη ζοκεπή εηνήκε παίνκεη μέηνα απμζηναηηθμπμί-
εζεξ:

α/ Παναμειεί ημ ζηόιμ (= «δόλα ηεξ Ρςμακίαξ»)

β/ Δηαιύεη ζηγά ζηγά ηα ζέμαηα θαη ημοξ ζεμαηηθμύξ ζηναημύξ

γ/ Ακηηθαζηζηά ηεκ οπμπνεςηηθή ζηναηηςηηθή ζεηεία με θόνμ

δ/ Χνεζημμπμηεί ημ θόνμ γηα ηε ζηναημιμγία λέκςκ μηζζμθόνςκ 

ε/ Χνεζημμπμηεί πμιιμύξ λέκμοξ ζε ακώηενεξ ζέζεηξ
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Α. Η εζωηενηθή θνίζε

Β. Κμηκωκία

1. Γπηβμιή κέςκ θόνςκ  ελεγένζεηξ ηςκ 

επανπηαθώκ αγνμηηθώκ πιεζοζμώκ

2. Οηθμκμμηθά πνμβιήμαηα

3. Πμιηηηθή αζηάζεηα (1060)  θνίζε



Γίζπναλε θόνωκ



Β. Οη ζηναηηωηηθέξ απμηοπίεξ

Νέμη επζνμί:

1.  ειηδμύθμη (Ακαημιηθά) (= ημύνθηθμ θύιμ): 
(1071) ήηηα Βοδακηίμο ζηε μάπε ημο Μαηδηθένη
(Ανμεκία). Λόγμη: έιιεηρε μπιηζμμύ, πεηζανπίαξ 
θαη εζηθμύ.

2.  Νμνμακδμί Ιηαιηθέξ βοδακηηκέξ θηήζεηξ

3. Ούγγνμη (Βόνεηα)

4. ένβμη (Βόνεηα)
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Ο Αιπ Ανζιάκ ηαπεηκώκεη ημκ αοημθνάημνα 
Ρωμακό μεηά ηε Μάπε ημο Μαηδηθένη.



Νμνμακδμί





1081





ηα θαθμηνάπαια ηα βμοκά
ηα θαθμηνάπαια ηα βμοκά,

με ημ ζμοναύιη θαη ημ δμονκά,

πάκς ζηεκ πέηνα ηεκ αγηαζμέκε,

πμνεύμοκ ηώνα ηνεηξ ακηνεηςμέκμη.

Ο Νηθεθόνμξ θη μ Δηγεκήξ 

θη μ γημξ ηεξ Άκκαξ ηεξ Κμμκεκήξ. 

Δηθή ημοξ είκαη μηα θιμύδα γεξ,

μα εζύ, Χνηζηέ μμο, ημοξ εοιμγείξ

γηα κα γιηηώζμοκ αοηή ηε θιμύδα,

απ’ ημ ηζαθάιη θαη ηεκ ανθμύδα.

Δεξ πςξ πμνεύεη μ Νηθεηανάξ 
θη αεδόκη γίκεηαη μ ηαμπμονάξ! 
Από ηεκ Ήπεηνμ ζημ Μμνηά
θη απ’ ημ ζθμηάδη ζηεκ ιεοηενηά.
Σμ πακεγύνη θναηάεη πνόκηα,
ζηα μανμανέκηα ημο Χάνμο αιώκηα
Κνηηήξ θη αθέκηεξ είκ’ μ ζεόξ 
θαη δναγμομάκμξ ημο μ ιαόξ.


