Φειμεπινό εξάμενο:
ΙΒΥ 311_ Ύζηεπε βςδανηινή πεπίοδορ: Κπάηορ και κοινωνία
Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε
Τν Βπδαληηλό θξάηνο πθίζηαηαη ην 1204, κε ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο από
ηνπο Σηαπξνθόξνπο, ηνλ «θπζηθό» πεξηνξηζκό ηνπ. Ο θαηαθεξκαηηζκόο ηεο
βπδαληηλήο επηθξάηεηαο ζε κηθξέο εγεκνλίεο αιιάδεη ηνλ πνιηηηθό ράξηε θαη ζέηεη ηηο
βπδαληηλέο δπλάκεηο ζε θαζεζηώο εμνξίαο. Σηε Νίθαηα, ηελ Ήπεηξν θαη ηελ
Τξαπεδνύληα δεκηνπξγνύληαη ππξήλεο αληίζηαζεο, από ηνπο νπνίνπο ε Νίθαηα ηειηθά
ζα πεηύρεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βπδαληηλήο εμνπζίαο. Τν 1261 μεθηλά ε πεξίνδνο
εμνπζίαο ησλ Παιαηνιόγσλ, ε νπνία ζα πξνζδηνξηζζεί από ηηο εζσηεξηθέο δηακάρεο,
ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο, ηελ νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή θξίζε, αιιά θαη κηα
πξσηνθαλή αλάπηπμε ηεο παηδείαο θαη ηεο ηέρλεο. Σην κάζεκα, παξνπζηάδνληαη νη
πνιηηηθέο ζπλζήθεο, θαζώο θαη πηπρέο ηεο θνηλσλίαο ησλ Παιαηνιόγεησλ ρξόλσλ.

ΙΒΥ 219_Οι Βςδανηινοί και οι γείηονέρ ηοςρ ζηον σώπο ηων ΝΓ Βαλκανίων και
ηερ Αδπιαηικήρ (12ορ - 15ορ αι.)
Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε
Τν ζεκηλάξην απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε ησλ πνιηηηθώλ ζπλζεθώλ ζηελ πεξηνρή
ησλ ΝΓ Βαιθαλίσλ θαηά ηνλ ύζηεξν Μεζαίσλα. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή
εκπιέθνληαη πνηθίιεο δπλάκεηο, δπηηθέο, βαιθαληθέο θαη αλαηνιηθέο, πνπ θαζόξηζαλ
ηελ ηδηόηππε ηζηνξία ηεο. Βπδαληηλνί, Αιβαλνί, Σέξβνη, Ιηαινί θαη Οζσκαλνί
ζπγθξνύνληαη θαη αληαιιάζζνπλ πξαθηηθέο θαη αληηιήςεηο ζε πνηθίια επίπεδα. Η
ζπλδηαιιαγή απηή δηεξεπλάηαη κέζα από ηελ αλάιπζε ησλ πνιεκηθώλ γεγνλόησλ, ηελ
θαηαλόεζε ηεο γεσζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνπ ρώξνπ, όπσο απηή νξίδεηαη από ηε
δηαπινθή πνιηηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ θαη ηελ εκβάζπλζε ζην
πνιηηηζκηθό ππόβαζξν ησλ εκπιεθνκέλσλ. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνπο
βαιθαληθνύο ιανύο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ εμεηάδνληαη εξγαζίεο πνπ
παξέρνληαη ζηνπο θνηηεηέο θαη αθνξνύλ ζε εηδηθόηεξα ζέκαηα.

Δαπινό εξάμενο
ΙΒΥ 212_ Το «Γεζποηάηο» ηερ Ηπείπος: Κπάηορ-Κοινωνία-Τοπογπαθία
Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε
Τν ιεγόκελν Γεζπνηάην ηεο Ηπείξνπ ήηαλ έλα βπδαληηλό-ειιεληθό θξαηηθό
κόξθσκα, πνπ αλαπηύρζεθε ζηνλ ρώξν ηεο Μεζαησληθήο Ηπείξνπ κεηά ηελ
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θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο από ηνπο Σηαπξνθόξνπο (1204) θαη ζε ζπλζήθεο
ξεπζηόηεηαο, ακθηζβήηεζεο θαη πνιηηηθνύ θαηαθεξκαηηζκνύ ηνπ βπδαληηλνύ θόζκνπ.
Η ηδξπηηθή δπλαζηεία ησλ Κνκλελνδνπθάδσλ ζπλέβαιε ζηελ ηζρύ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο θαηά ηνλ 13ν αη., θαζώο αλέπηπμε έλα πνιηηηθό πξόγξακκα
απηνλνκίαο θαη αλεμαξηεζίαο, ελώ παξάιιεια δηεθδίθεζε ηε βπδαληηλή εγεκνλία. Η
ηζρύο ηνπ «Γεζπνηάηνπ» δηαηεξήζεθε ώο ηηο αξρέο ηνπ 14νπ αη., νπόηε πιήζνο
δηεθδηθεηώλ νδήγεζαλ ζηε δηάζπαζή ηνπ ζε κηθξέο επηθξάηεηεο, κε ζεκαληηθόηεξεο
ην ζεξβηθό «δεζπνηάην» ησλ Ισαλλίλσλ θαη ην αιβαληθό «δεζπνηάην» ηεο Άξηαο,
ζηα κέζα ηνπ ίδηνπ αηώλα. Η εκθάληζε ηνπ ηηαινύ εγεκόλα Καξόινπ Α΄ Τόθθν ζηηο
αξρέο ηνπ επόκελνπ αηώλα νδήγεζε ζε αλαβίσζε ηνπ παιαηνύ Γεζπνηάηνπ, ην νπνίν
όκσο άξρηζε λα θαηαιακβάλεηαη ζηαδηαθά από ηνπο Οζσκαλνύο θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ 15νπ αη. Σην κάζεκα παξνπζηάδεηαη ε πνιηηηθή ηζηνξία ηνπ «Γεζπνηάηνπ»,
πεξηγξάθεηαη ε νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο θαη αλαδεηθλύεηαη ν ρώξνο σο ζεκαληηθόο
παξάγσλ ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο νξγάλσζεο.

ΙΒΥ 213_Πολεμικέρ ζςγκπούζειρ και ζηπαηιωηικά κινήμαηα ζηο Βςδάνηιο: μέζε
και ύζηεπε πεπίοδορ
Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε
Ο πόιεκνο απνηειεί έλα θαηλόκελν κε ηζηνξηθή θαη παλαλζξώπηλε δηάζηαζε, ην
νπνίν ζπλνδεύεη δηαρξνληθά ηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνύ. Σηνπο ρξόλνπο ηνπ
Βπδαληίνπ έιαβε ζρεδόλ ελδεκηθέο δηαζηάζεηο θαη ππήξμε, πέξα από κηα
αλαπόθεπθηε θαη ηξαγηθή πξαγκαηηθόηεηα, κέζν επηβίσζεο κηαο απηνθξαηνξίαο, πνπ
εμειίρζεθε θαηά θαηξνύο ζε ππεξδύλακε. Τν γεγνλόο απηό νθείιεηαη ζε κεγάιν
βαζκό ζην ηδενινγηθό νπινζηάζην ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο ησλ Βπδαληηλώλ, πνπ
παξήγαγε κηα «πςειή» ζηξαηεγηθή, ππεύζπλε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ καθξνβηόηεξνπ
θέληξνπ δηεζλνύο ηζρύνο ζηελ ηζηνξία ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ. Σην ζεκηλάξην
εμεηάδεηαη ε δηεμαγσγή θαη εμέιημε ηνπ πνιέκνπ ζην Βπδάληην θαηά ηε κέζε θαη
ύζηεξε πεξίνδν. Παξνπζηάδεηαη ε πνιεκηθή εκπεηξία ησλ Βπδαληηλώλ (π.ρ. ηαθηηθή
θαη ζηξαηεγηθή ηνπ πνιέκνπ, επηρεηξεζηαθέο δπλαηόηεηεο, εμνπιηζκόο ηνπ
βπδαληηλνύ ζηξαηνύ, πνιηνξθεηηθή ηέρλε, λαπηηθόο πόιεκνο, θ.ά.), θαη αλαιύεηαη ε
πνιεκηθή ηνπο ηδενινγία. Ο πόιεκνο αληηκεησπίδεηαη σο πξντόλ ελόο νινθιεξσκέλνπ
ζπζηήκαηνο παξαδόζεσλ, πεπνηζήζεσλ θαη ηδεώλ, σο κία πηπρή ηνπ βπδαληηλνύ
πνιηηηζκνύ.
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