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ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ 

 

Χειμερινό εξάμηνο:  

 

ΙΒΥ 311_ Ύστερη βυζαντινή περίοδος: Κράτος και κοινωνία 

 

Περιληπτική παρουσίαση 

Το Βυζαντινό κράτος υφίσταται το 1204, με την άλωση της Κωνσταντινούπολης 

από τους Σταυροφόρους, τον «φυσικό» περιορισμό του. Ο κατακερματισμός της 

βυζαντινής επικράτειας σε μικρές ηγεμονίες αλλάζει τον πολιτικό χάρτη και 

θέτει τις βυζαντινές δυνάμεις σε καθεστώς εξορίας. Στη Νίκαια, την Ήπειρο και 

την Τραπεζούντα δημιουργούνται πυρήνες αντίστασης, από τους οποίους η 

Νίκαια τελικά θα πετύχει την αποκατάσταση της βυζαντινής εξουσίας. Το 1261 

ξεκινά η περίοδος εξουσίας των Παλαιολόγων, η οποία θα προσδιορισθεί από τις 

εσωτερικές διαμάχες, τις εξωτερικές απειλές, την οικονομική και πνευματική 

κρίση, αλλά και μια πρωτοφανή ανάπτυξη της παιδείας και της τέχνης. Στο 

μάθημα, παρουσιάζονται οι πολιτικές συνθήκες, καθώς και πτυχές της 

κοινωνίας των Παλαιολόγειων χρόνων.                  

 

 

ΙΒΥ 219_Οι Βυζαντινοί και οι γείτονές τους στον χώρο των ΝΔ Βαλκανίων 

και της Αδριατικής (12ος - 15ος αι.) 

 

Περιληπτική παρουσίαση 

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην παρουσίαση των πολιτικών συνθηκών στην 

περιοχή των ΝΔ Βαλκανίων κατά τον ύστερο Μεσαίωνα. Στη συγκεκριμένη 

περιοχή εμπλέκονται ποικίλες δυνάμεις, δυτικές, βαλκανικές και ανατολικές, που 

καθόρισαν την ιδιότυπη ιστορία της. Βυζαντινοί, Αλβανοί, Σέρβοι, Ιταλοί και 

Οθωμανοί συγκρούονται και ανταλλάσσουν πρακτικές και αντιλήψεις σε 

ποικίλα επίπεδα. Η συνδιαλλαγή αυτή διερευνάται μέσα από την ανάλυση των 

πολεμικών γεγονότων, την κατανόηση της γεωστρατηγικής σημασίας του 

χώρου, όπως αυτή ορίζεται από τη διαπλοκή πολιτικών και οικονομικών 

συμφερόντων και την εμβάθυνση στο πολιτισμικό υπόβαθρο των 

εμπλεκομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους βαλκανικούς λαούς. Κατά τη 

διάρκεια του σεμιναρίου εξετάζονται εργασίες που παρέχονται στους φοιτητές 

και αφορούν σε ειδικότερα θέματα.          
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Εαρινό εξάμηνο 

 

ΙΒΥ 212_ Το «Δεσποτάτο» της Ηπείρου: Κράτος-Κοινωνία-Τοπογραφία 

 

Περιληπτική παρουσίαση 

Το λεγόμενο Δεσποτάτο της Ηπείρου ήταν ένα βυζαντινό-ελληνικό κρατικό 

μόρφωμα, που αναπτύχθηκε στον χώρο της Μεσαιωνικής Ηπείρου μετά την 

κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1204) και σε 

συνθήκες ρευστότητας, αμφισβήτησης και πολιτικού κατακερματισμού του 

βυζαντινού κόσμου. Η ιδρυτική δυναστεία των Κομνηνοδουκάδων συνέβαλε 

στην ισχύ του συγκεκριμένου κράτους κατά τον 13ο αι., καθώς ανέπτυξε ένα 

πολιτικό πρόγραμμα αυτονομίας και ανεξαρτησίας, ενώ παράλληλα διεκδίκησε 

τη βυζαντινή ηγεμονία. Η ισχύς του «Δεσποτάτου» διατηρήθηκε ώς τις αρχές 

του 14ου αι., οπότε πλήθος διεκδικητών οδήγησαν στη διάσπασή του σε μικρές 

επικράτειες, με σημαντικότερες το σερβικό «δεσποτάτο» των Ιωαννίνων και το 

αλβανικό «δεσποτάτο» της Άρτας, στα μέσα του ίδιου αιώνα.  Η εμφάνιση του 

ιταλού ηγεμόνα Καρόλου Α΄ Τόκκο στις αρχές του επόμενου αιώνα οδήγησε σε 

αναβίωση του παλαιού Δεσποτάτου, το οποίο όμως άρχισε να καταλαμβάνεται 

σταδιακά από τους Οθωμανούς κατά τη διάρκεια του 15ου αι. Στο μάθημα 

παρουσιάζεται η πολιτική ιστορία του «Δεσποτάτου», περιγράφεται η 

οργάνωση της κοινωνίας και αναδεικνύεται ο χώρος ως σημαντικός παράγων 

της κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης.        

 

 

ΙΒΥ 213_Πολεμικές συγκρούσεις και στρατιωτικά κινήματα στο 

Βυζάντιο: μέση και ύστερη περίοδος 

 

Περιληπτική παρουσίαση  

Ο πόλεμος αποτελεί ένα φαινόμενο με ιστορική και πανανθρώπινη διάσταση, το 

οποίο συνοδεύει διαχρονικά την εξέλιξη του πολιτισμού. Στους χρόνους του 

Βυζαντίου έλαβε σχεδόν ενδημικές διαστάσεις και υπήρξε, πέρα από μια 

αναπόφευκτη και τραγική πραγματικότητα, μέσο επιβίωσης μιας 

αυτοκρατορίας, που εξελίχθηκε κατά καιρούς σε υπερδύναμη. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ιδεολογικό οπλοστάσιο της πολιτικής θεωρίας 

των Βυζαντινών, που παρήγαγε μια «υψηλή» στρατηγική, υπεύθυνη για τη 

δημιουργία του μακροβιότερου κέντρου διεθνούς ισχύος στην ιστορία του 

δυτικού πολιτισμού. Στο σεμινάριο εξετάζεται η διεξαγωγή και εξέλιξη του 

πολέμου στο Βυζάντιο κατά τη μέση και ύστερη περίοδο. Παρουσιάζεται η 

πολεμική εμπειρία των Βυζαντινών (π.χ. τακτική και στρατηγική του πολέμου, 

επιχειρησιακές δυνατότητες, εξοπλισμός του βυζαντινού στρατού, πολιορκητική 

τέχνη, ναυτικός πόλεμος, κ.ά.), και αναλύεται η πολεμική τους ιδεολογία. Ο 

πόλεμος αντιμετωπίζεται ως προϊόν ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

παραδόσεων, πεποιθήσεων και ιδεών, ως μία πτυχή του βυζαντινού πολιτισμού.  


