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Ποιοι ήταν οι Βάνδαλοι
Βάνδαλοι: μια ανατολικογερμανική φυλή

❖ Μέρος του κινήματος «Η περιπλάνηση των λαών/εθνών»                         

(The Wandering of the Nations) 3ο έως τον 5ο αιώνα μ.X. 

Μεταναστεύσεις μεγάλης κλίμακας (συχνά λόγω 

επιδρομών των Ούννων) 

γερμανικές φυλές σε στενότερη επαφή με τη Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία και άλλους πολιτισμούς

❖ Όνομα: πιθανόν σημαίνει «οι περιπλανώμενοι» (the wanderers)

• «Vandilii» από τους ιστορικούς (Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Τάκιτος) 

• αναφέρονται και ως Lugii.

Διαδρομές των Βάρβαρων Εισβολέων

Τμήμα Ιστορίας, Στρατιωτική Ακαδημία Ηνωμένων Πολιτειών

Επειδή σχεδόν όλες οι σωζόμενες πληροφορίες για τις φυλές αυτές 

προέρχονται από ρωμαϊκές πηγές                                                   Η Ιστορία 

έχει λάβει μια γενικά αρνητική άποψη.

Βάναυσοι και απολίτιστοι «βάρβαροι» που βοήθησαν στην κατάρρευση 

της μεγάλης αυτοκρατορίας της Ρώμης στην Ευρώπη. 



Προέλευση και πρώιμη ιστορία 
❖ Καταγωγή των Βανδάλων: Σκανδιναβία 

❖ Μετανάστευσαν στην περιοχή της Σιλεσίας, στη νότια Πολωνία γύρω στο 130 

π.Χ. Κάποιες ομάδες τους μετανάστευσαν προς το νότο. 

❖ Σύμμαχοι των Ρωμαίων στη Δακία (σημερινή Ρουμανία) κατά τους 

Μαρκομμανικούς Πολέμους 166-180 μ.Χ.

❖ Μέχρι το 270 μ.Χ.: τακτικές επιδρομές στα ρωμαϊκά εδάφη. Το 271 μ.Χ. 

νικήθηκαν από τον αυτοκράτορα Αυρηλιανό. 
Γερμανικές φυλές στα μέσα του 1ου αιώνα μ.Χ. Με 
πράσινο χρώμα, η περιοχή των Βανδάλων.

❖ Ρωμαίος αυτοκράτορας Πρόβος: 

•τους νίκησε δύο φορές το 277/278 μ.Χ. και σκότωσε πολλούς (δεν συμπεριφέρονταν σύμφωνα με τη συνθήκη ειρήνης, δεν 

σταματούσαν να πολεμούν). 

•Όσοι επέζησαν και υποτάχθηκαν ενσωματώθηκαν στον ρωμαϊκό στρατό & στάλθηκαν στη Ρωμαϊκή Βρετανία

❖ Εποχή του Μέγα Κωνσταντίνου:

•Bάνδαλοι συγκρούστηκαν με Γότθους και μετανάστευσαν στη γειτονική Παννονία.

•Μέγας Κωνσταντίνος (~330 μ.Χ.): παραχώρησε κτήματα στη δεξιά όχθη του Δούναβη και έζησαν τα επόμενα εξήντα χρόνια.

❖ Το 376 μ.Χ. επιτράπηκε η είσοδος στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία στους Γότθους που δραπέτευσαν από Ούννους και στους 

Ρωμαίους της Παννονίας. Όχι όμως στους Βανδάλους. Οι επιδρομές των Ούννων συνεχίστηκαν. 



Το πέρασμα από 
την Ισπανία

.
409 μ.Χ.: πέρασαν στην Ιβηρική 

χερσόνησο. 

• Mοίρασαν τη χώρα σε 

ομόσπονδες συμμαχίες

• Eγκαταστάθηκαν στην περιοχή της 

Ανδαλουσίας. 

• Στην Ισπανία τους χτύπησαν οι

Βησιγότθοι με εντολή των 

Ρωμαίων, που έβλεπαν με άσχημο 

μάτι το ότι άρχισαν να μειώνονται 

οι κτήσεις τους.

Η είσοδος στη 
ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία

405 μ.Χ.: Βάνδαλοι έφυγαν από την 

Παννονία, ταξιδεύοντας δυτικά κατά 

μήκος του Δούναβη μέχρι τον Ρήνο. Εκεί 

μαζί με τους Αλανούς νίκησαν τους 

Φράγκους και στις 31 Δεκεμβρίου 405, 

οι Βάνδαλοι διέσχισαν τον Ρήνο και  

ξεχύθηκαν στην αυτοκρατορία (406μ.Χ.)

Εισέβαλλαν στη Γαλατία, την οποία 

κατέστρεψαν τρομερά. Βασιλιάς τους 

εκείνη την εποχή ήταν ο Γκούντερικ.



Ίδρυση του Βασιλείου των Βανδάλων & των Αλανών
❖ 429 μ.Χ.: Βάνδαλοι με βασιλιά τον Γιζέριχο (Genseric ή Geiseric) πέρασαν στην Αφρική. 

Κατάκτηση σημερινού Μαρόκου, Αλγερίας, Τυνησίας. 

❖ 439μ.Χ.: κατέλαβαν την Καρχηδόνα και την έκαναν πρωτεύουσά τους 

❖ Το νεοσύστατο βασίλειο κατέκτησε τα νησιά Μαγιόρκα υπό την κυριαρχία των Ρωμαίων, 

Σικελία, Σαρδηνία και Κορσική στη δυτική Μεσόγειο. 

❖ 442 μ.Χ: οι Ρωμαίοι αναγνώρισαν το βασίλειο των Βανδάλων ως νόμιμη πολιτική 

οντότητα. Υπογραφή συνθήκης μεταξύ Γιζέριχου- Βαλεντινιανού Γ'.

❖ Δημιούργησαν μεγάλο στόλο, πειρατικές επιδρομές στις ακτές Ανατ. και Δυτ. Αυτοκρατορίας. Σημαντική δράση 

βανδάλων στη Μεσόγειο το όνομα στα παλιά αγγλικά Wendelsæ (Θάλασσα των Βανδάλων).

❖ Η λεηλασία της Ρώμης 455μ.Χ.

• ακύρωση συνθήκης και απόβαση Βανδάλων στην Ιταλία

• Πάπας Λέων Α’ ζήτησε από τον Γιζέριχο έλεος «λεηλάτησε την πόλη, 

αλλά μη βλάψεις τους κατοίκους και μην την καταστρέψεις»

• Επί 2 εβδομάδες οι Βάνδαλοι λεηλατούσαν τη Ρώμη. Πήραν οτιδήποτε πολύτιμο, 

θησαυρούς, στολίδια σε κτίρια και αγάλματα, έργα τέχνης, κομψοτεχνήματα, 

αλλά δεν κατέστρεψαν την πόλη και λίγοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. 

Η πράξη τους αυτή έμεινε στην ιστορία με το όνομα «βανδαλισμός» και από τότε έτσι ονομάζεται κάθε 
καταστροφή μνημείων πολιτισμού. 

H λεηλασία της Ράμης
Karl Briullov, 1833–1836

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Briullov


Τα επόμενα χρόνια και η πτώση
❖ 468 μ.Χ.: αυτοκρατορία ενώνεται και στέλνει ολόκληρο τον στόλο εναντίον των Βανδάλων. Νίκη Γιζέριχου και σύναψη 

συνθήκης με Δυτική Αυτοκρατορία.

❖ 476 μ.Χ: Σύναψη «αιώνιας ειρήνης» με την Κωνσταντινούπολη

❖ 478 μ.Χ.: θάνατος Γιζέριχου και έναρξη παρακμής με κύρια αίτια:

•Πρώτοι διάδοχοι ασχολήθηκαν περισσότερο με θρησκευτικές εντάσεις (Δίωξη Τριαδικών Χριστιανών)

•Έλλειψη σθένους μεταγενέστερων Βασιλιάδων στην αντιμετώπιση προβλημάτων 

•Εσωτερικές εξεγέρσεις (φυλάκιση βασιλιά Χιλδέριχου και συγγενών από Γελίμερο (530–534 μ.Χ.) λόγω ήττας από 

Μαυριτανούς και ασπασμού Τριαδικού Χριστιανισμού, ενώ οι Βάνδαλοι ήταν παραδοσιακά Αρειανοί Χριστιανοί) 

❖ Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α’, πιστός Τριαδιστής ζητά από τον 

Γελίμερο να σταματήσει τους διωγμούς αλλά αυτός αρνείται. 

❖ Στέλνει στη Β. Αφρική στρατό με στρατηγό τον Βελισάριο και τους νικά. Ο 

Γελίμερος αιχμαλωτίζεται τον Μάρτιο του 534 μ.Χ. και μεταφέρεται με 

αλυσίδες στην Πόλη. 

Βάνδαλος καβαλάρης, 500 μ.Χ., από ένα ψηφιδωτό 
πεζοδρόμιο στο Bordj Djedid κοντά στην Καρχηδόνα

Μετά την πτώση του Βασιλείου, οι Βάνδαλοι διαλύθηκαν. 
Ανακατεύτηκαν με άλλες φυλές της Βόρειας Αφρικής (Βέρβερους κ.ά.), 

αρκετοί αιχμάλωτοι του Βελισάριου κατατάχθηκαν στον στρατό και 
αφομοιώθηκαν στην πολυεθνική Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Το τελος…



❖ Εμφάνιση: Οι Βάνδαλοι περιγράφονται από τις αρχαίες πηγές ως ψηλοί, 
ξανθοί και εμφανίσιμοι.

❖ Ασχολίες
• Κυρίως αγρότες
• Κτηνοτρόφοι
• Έμποροι 
• Τεχνίτες επιδέξιοι στην κατασκευή κοσμημάτων, στην κεραμική και στην 

υφαντική, αλλά και πολύ καλοί στην κατασκευή όπλων
• Διάσημοι ιππείς 

❖ Οικισμοί: άπλωναν τα εδάφη τους, συνήθως σε κοιλάδες ποταμών, έτσι ώστε 
να σχηματίσουν ένα κυκλικό χωριό. Τα σπίτια την πρώιμη περίοδο ήταν ενός ή 
δύο δωματίων, με τοίχους από ξύλο ή λυγαριά καλυμμένους με πηλό.

❖Βάναυσοι πολεμιστές

Aντίληψη του 16ου αιώνα για τους 
Βανδάλους, που απεικονίζεται σε 
χειρόγραφο. Ζωγραφίστηκε από 
τον Lucas d'Heere στο δεύτερο μισό του 
16ου αιώνα. Σώζεται στη Βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου της Γάνδης

Κέρμα απεικονίζει τον
Γελίμερο (530-534 μ.Χ.)

Βανδαλικό κόσμημα από τον 
3ο ή 4ο αιώνα

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

Σύγχρονη απεικόνιση του Γιζέριχου 
που οδηγεί την λεηλασία της Ρώμης 
το 455 μ.Χ
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