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Βυζαντινή Ιστορία
Τεχνικές μελέτης - Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
Παραθέτουμε εισαγωγική θεωρία και
πηγές μελέτης για τη μεταβυζαντινή περίοδο της Ελληνικής Ιστορίας, καθώς και
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ερωτήσεων,
προσαρμοσμένο στο ύφος των διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που επιμελείται η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ.
Επιμέλεια: Αλεξόπουλος Θεοχάρης, Μs
Βυζαντινής Ιστορίας
«Η μελέτη της Βυζαντινής Ιστορίας παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, τόσο για
εκείνον που έρχεται για πρώτη φορά σε
επαφή μαζί της όσο και για τον αφοσιωμένο
ερευνητή και κοινωνό της. Ιδιαίτερα η μελέτη της Υστερης Βυζαντινής Περιόδου, με
την πληθώρα των πολιτικο-στρατιωτικών
γεγονότων και ατελείωτων ημερομηνιών,
επακόλουθα του εδαφικού κατακερματισμού της Bυζαντινής Aυτοκρατορίας, από
τις δυτικο-ευρωπαϊκές δυνάμεις, που συμμετείχαν στη Δ’ Σταυροφορία, παρουσιάζει
τεράστιες δυσκολίες εκμάθησης. Στη θέση
ενός προγενέστερου κεντρικού κράτους
αναδύθηκαν, μετά το 1204, οκτώ, τουλάχιστον, διαφορετικά κρατίδια, γεγονός που
καθιστά την παρακολούθηση της ιστορικής
διαδρομής τους μία εξαιρετικά δύσκολη και
κοπιώδη εργασία. Ωστόσο, στον αντίποδα,
η Υστερη Βυζαντινή Περίοδος αποτελεί,
ίσως, την πλέον ενδιαφέρουσα περίοδο της
Βυζαντινής Ιστορίας, καθώς τότε τέθηκαν
ουσιαστικά οι βάσεις για τη δημιουργία των
μεταγενέστερων εθνικών κρατών στη Βαλκανική Χερσόνησο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν οι αγωνιώδεις προσπάθειες
της αυτοκρατορίας της Νίκαιας (υπό τους
Λασκάριδες) και εν συνεχεία της τελευταίας
δυναστείας του Βυζαντίου, των Παλαιολόγων, να αντεπεξέλθουν στα κατακτητικά
σχέδια των Λατίνων, των Τούρκων, των
Σέρβων και των Βουλγάρων και στα αποσταθεροποιητικά αποσχιστικά κινήματα
μέσα στους ίδιους τους κόλπους της διαρκώς συρρικνούμενης αυτοκρατορίας, χρησιμοποιώντας επιδέξιους διπλωματικούς
χειρισμούς τόσο στο πολιτικό (στρέφοντας
έναν εχθρό εναντίον κάποιου άλλου, μια
πολιτική που απέτυχε μόνο στην περίπτωση των Οθωμανών Τούρκων), όσο και στο
θρησκευτικό επίπεδο (προτάσεις για την
ένωση των δύο Εκκλησιών).
Η μεθοδική προσέγγιση των δύο τελευταίων αιώνων της Βυζαντινής Αυτοκρατο-

ρίας θα δώσει στον υποψήφιο εκπαιδευτικό
τη δυνατότητα να κατανοήσει και να διακρίνει τους ευρύτερους πολιτικούς συσχετισμούς και τα σημαντικότερα πνευματικά
ρεύματα της Παλαιολόγειας Περιόδου,
καθώς και τους λόγους που οδήγησαν
στην παρακμή και συνακόλουθη πτώση
της αυτοκρατορίας και την ανάδειξη μίας
νέας, ισλαμικής, με κέντρο πάλι την Κωνσταντινούπολη.
Ως βασική βιβλιογραφία, για την περίοδο
αυτή, ο υποψήφιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα σχετικά κεφάλαια της Ιστορίας του
Ελληνικού Εθνους (τόμος Θ’), καθώς και τις
παλαιότερες, αλλά ακόμη αξεπέραστες, γενικές, μελέτες των Alexander Vasiliev (Ιστορία
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 324-1453,
2 τομ., 1954) και Georg Ostrogorsky (Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, 3 τομ. Αθήνα
2002). Εξαιρετικά χρήσιμα είναι και τα έργα
του Ι. Καραγιαννόπουλου (Το Βυζαντινό
Κράτος, Θεσσαλονίκη 1996), J. Norwich
(Byzantium. The Decline and Fall, London
1995) και D. Nicolle (Οι τελευταίοι αιώνες
του Βυζαντίου (1261-1453), Αθήνα 2005.
Πιο εξειδικευμένες, κατάλληλες για
εμβάθυνση, θεωρούνται οι μελέτες των
M. Angold (A Byzantine Government in
Exile. Government and Society under
the Laskarids of Nicaea,1204-1261,
Oxford 1975), D.J. Geanakoplos (Ο αυτοκράτωρ Μιχαήλ Παλαιολόγος και η Δύσις, 1258-1282, Αθήνα 1969), A. Laiou
(Constantinople and the Latins: The
Foreign Policy of Andronicus II, 1281-1328,
Cambridge 1972), D. Nicol (The Despotate
of Epiros 1267-1479, Cambridge 1984
και The Immortal Emperor. The Life and
Legend of Constantine Palaiologos, Last
Emperor of the Romans, Cambridge 1992.
Επίσης του ιδίου, The Reluctant Emperor:
a Biography of John Cantacuzene,
Byzantine Emperor and Monk, c. 12951383, Cambridge 1996) και K. Setton (The
Papacy and the Levant, 1204-1371, I, The
Thirteenth and Fourteenth Centuries,
Philadelphia 1976).
Τέλος, λεπτομερή επισκόπηση βραχέων, χρονικά, περιόδων, παρέχει μία σειρά από μελέτες που εκδίδει το Κέντρο
Βυζαντινών Ερευνών (όπως: Βασιλικής
Νεράντζη-Βαρμάζη, V., Το Βυζάντιο και η
Δύση, 1354-1369. Συμβολή στην ιστορία
των πρώτων χρόνων της μονοκρατορίας του Ιωάννη Ε΄Παλαιολόγου, Κέντρο
Βυζαντινών Ερευνών 10, Θεσσαλονίκη
1993, Πολύμνιας Κατσώνη, Μια επταετία

κρίσιμων γεγονότων. Το Βυζάντιο στα έτη
1366-1373, Η διαμάχη Ανδρονίκου και Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγου, [Βυζαντινά Κείμενα
και Μελέται 33], Θεσσαλονίκη 2002, της
ιδίας, Ανδρόνικος Δ’: Βασιλεία και αλληλομαχία [Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 50],
Θεσσαλονίκη 2008, Αναστασίας Κοντογιαννοπούλου, Η εσωτερική πολιτική του
Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου, 1282-1328:
Διοίκηση-οκονομία [Βυζαντινά Κείμενα και
Μελέται 36] Θεσσαλονίκη 2004 και Αλκμήνης Σταυρίδου-Ζαφράκα, Νίκαια και Ηπειρος το 13ο αιώνα. Ιδεολογική αντιπαράθεση στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν
την αυτοκρατορία [Εταιρεία Βυζαντινών
Ερευνών 7], Θεσσαλονίκη 1990».
1. Ο Σικελικός Εσπερινός έλαβε χώρα
α) στο Παλέρμο τον Μάρτιο του 1282,
ύστερα από τη σύμπραξη του Μιχαήλ Η’
Παλαιολόγου με τον Πέτρο Γ’ της Αραγωνίας, γαμπρού του Καρόλου ντ’ Ανζού
β) στο Παλέρμο τον Μάρτιο του 1282,
ύστερα από τη σύμπραξη του Μιχαήλ Η’
Παλαιολόγου με τον Πέτρο Γ’ της Αραγωνίας, γαμπρού του Μανφρέδου
γ) στη Σικελία το 1281, ύστερα από τη σύμπραξη του Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγου με τον
Πέτρο Γ’ της Αραγωνίας
δ) στο Παλέρμο τον Μάρτιο του 1282,
ύστερα από τη σύμπραξη του Μιχαήλ Η’
Παλαιολόγου με τον Πέτρο Γ’ της Αραγωνίας και τον Πέτρο ντε Κουρτεναί
2. Οι «δρόμωνες» ήταν
α) ταχύπλοα βυζαντινά πλοία
β) τα καράβια με τα οποία οι Φοίνικες θαλασσοκράτησαν σε όλη τη Μεσόγειο
γ) διαμορφωμένοι χώροι όπου διεξαγόταν
το άθλημα του δρόμου στους αρχαίους
Ολυμπιακούς Αγώνες
δ) τα αυστηρά κριτήρια πρόκρισης των νεαρών Σπαρτιατών
3. Ο στρατός του Μωάμεθ του Β’ του
Κατακτητή και των πολιορκημένων
υπερασπιστών του Παλαιολόγου ήταν
αντίστοιχα
α) 100.000 έναντι 20.000
β) 150.000 έναντι 10.000
γ) 250.000 έναντι 7.000
δ) 300.000 έναντι 4.000
4. Το 1261 η Κων/πολη απελευθερώθηκε από τους Φράγκους στα χρόνια της
βασιλείας του
α) Ιωάννη Καντακουζηνού

β) Αλεξίου Κομνηνού
γ) Μιχαήλ Παλαιολόγου
δ) Ισαάκιου Αγγέλου
5. Ποιος δεν ήταν «δεσπότης» του Μυστρά;
α) Ο Μανουήλ Καντακουζηνός
β) Ο Θεόδωρος ο Α’ ο Παλαιολόγος
γ) Ο Κωνσταντίνος ο Δραγάσης
δ) Ο Θεόδωρος Λάσκαρης

β) η Καλλίπολη
γ) η Σόφια		
δ) η Θεσσαλονίκη

11. Η κοσμοϊστορικής σημασίας μάχη
μεταξύ των Οθωμανών υπό τον Μουράτ τον Α’ και των συνασπισθέντων
χριστιανικών λαών Σέρβων, Βοσνίων,
Κροατών, Πολωνών, Ούγγρων, Βλάχων
και Αλβανών έγινε
α) στην Ανδριανούπολη το 1354 μ.Χ.
6. Ποιο δεν ανήκει στα φραγκικά κρατί- β) στη Σόφια το 1382 μ.Χ.
δια που δημιουργήθηκαν μετά την άλω- γ) στο Κοσσυφοπέδιο το 1389 μ.Χ.
ση της Κων/πολης από τους Φράγκους δ) στη Νίσσα το 1381 μ.Χ.
το 1204;
α) Το βασίλειο της Θεσ/νικης
12. Στη μάχη της Αγκυρας το 1402 μ.Χ.
α) Αρχηγός των Οθωμανών ήταν ο Μουβ) Το βασίλειο της Σμύρνης
ράτ ο Α’
γ) Το δεσποτάτο των Αθηνών
β) Αρχηγός των Οθωμανών ήταν ο Βαδ) Το πριγκιπάτο του Μοριά
γιαζήτ
7. Η ανακατάληψη της Κων/πολης μετά γ) Αρχηγός των Μογγόλων ήταν ο ΑλπΑρσλάν
την άλωση από τους Σταυροφόρους
δ) Αρχηγός των Μογγόλων ήταν ο Τζεγα) Εγινε το 1241 μ.Χ.
β) Επετεύχθη από τον αυτοκράτορα Νικαί- γίς-Χαν
ας Ιωάννη Βατατζή
γ) Αποδίδεται στο στρατηγό Αλέξιο Στρα- 13. Ο Μουράτ ο Β΄ κατέλαβε οριστικά
τηγόπουλο
τη Θεσ/νίκη το
δ) Εγινε από τον αυτοκράτορα Νίκαιας α) 1428 μ.Χ.
Ιωάννη Δ’ τον Λάσκαρη
β) 1430 μ.Χ.
γ) 1432 μ.Χ.
8. Κατά τον «Σικελικό Εσπερινό» το δ) 1442 μ.Χ.
1282:
α) Οι Γάλλοι με την υποκίνηση του Μιχαήλ 14. Ποιος δεν απετέλεσε πρόμαχο της
του Η’ του Παλαιολόγου κατέσφαξαν τους χριστιανικής Ανατολής εναντίον του μωΣικελούς στον εσπερινό του Πάσχα
αμεθανισμού;
β) Οι Σικελοί με την υποκίνηση του Μιχαήλ α) Ο Γεώργιος Καστριώτης ή Σκενδέρμπετου Η’ του Παλαιολόγου κατέσφαξαν τους ης
Γάλλους στον εσπερινό του Πάσχα
β) Ο Ιωάννης Ουνυάδης, ηγεμόνας της
γ) Ο βασιλιάς των δύο Σικελιών Κάρολος Ουγγαρίας
σύναψε ειρήνη με τους Γάλλους
γ) Ο Κων/νος ο ΙΑ’ ο Παλαιολόγος
δ) Ο Μιχαήλ ο Η’ ο Παλαιολόγος συμμα- δ) Ο Ιωάννης ο ΣΤ’ ο Καντακουζηνός
χώντας με τους Γάλλους κατατρόπωσε
ξαφνικά στον εσπερινό του Πάσχα τους 15. Στην Κρόια της Αλβανίας το 1447
Σικελούς που στήριζαν με στόλο το πρι- α) ο αρχηγός των Οθωμανών Βαγιαζήτ
γκιπάτο της Αχαΐας
κατατροπώνει τους Αλβανούς
β) ο Ελληνοαλβανός Γεώργιος Σκεντέρ9. Το οθωμανικό κράτος ιδρύθηκε για μπεης κατακερματίζει το στρατό των Οθωπρώτη φορά από τον Οσμάν Οθωμάν μανών
το 1326 και είχε πρωτεύουσα
γ) οι Σέρβοι, οι Βόσνιοι και οι Ούγγροι πεα) την Τραπεζούντα
τυχαίνουν ιστορικής σημασίας νίκη επί του
β) την Αγκυρα
Οθωμανικού Στρατού
δ) ο αρχηγός των Τούρκων Μουράτ ο Α’
γ) τα Αδανα
εκμηδενίζει και την τελευταία αντίδραση
δ) την Προύσα
του ανατολικού χριστιανικού κόσμου.
10. Η πρώτη πόλη που κατέλαβαν οι
Τούρκοι επί ευρωπαϊκού εδάφους ήταν Απαντήσεις: 1β, 2α, 3γ, 4γ, 5δ, 6β, 7γ,
8α, 9δ, 10β, 11γ, 12β, 13β, 14δ, 15β
α) η Ανδριανούπολη

