
                                                                      ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

                                                                       για το μάθημα 

                                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 

[A.E.Laiou-C.Morrisson, Η Βυζαντινή οικονομία, Αθήνα 2011 (εκδ. Δ. Παπαδήμας)] 

-Β. Η οικονομία της Ύστερης Αρχαιότητας και η μετάβαση στις Μεσαιωνικές δομές (6ος-αρχές 8ου αι.) 

(σ.41-68). 

-Γ. Αναδιοργάνωση, ανάκαμψη και ελεγχόμενη επέκταση (από τις αρχές του 8ου έως τον 10ο αι.) 

(σ.69-92). Πρωτογενής παραγωγή (σ.96-105). Δευτερογενής παραγωγή (σ.105-110). Η βιοτεχνία 

υφασμάτων (σ.117-119). Οι ανταλλαγές και το εμπόριο (σ.119-126). Νομισματικές εξελίξεις. 

Συμπέρασμα (σ.126-133). 

-Δ. Η εποχή της ταχείας ανάπτυξης (11ος-12ος αι.). Δημογραφία. Πρωτογενής παραγωγή (σ.135-168). 

Το Βυζάντιο και το άνοιγμα των αγορών (σ.205-210). Νομισματικές εξελίξεις (σ.210-221). Το κράτος 

υποχωρεί. Πολιτικές (σ.221-227). Συμπέρασμα (σ.232-233). 

-Ε. Οικονομικά μικρού κράτους (από κάποιο σημείο τον 13ο αι. έως τον 15ο αι.). Υφάσματα (σ.266-

274). Η οικονομία των πόλεων (σ.274-281). Οι ανταλλαγές (σ.281-300). 

-ΣΤ. Η Βυζαντινή οικονομία ως πρότυπο. Οι οικονομίες του Βυζαντίου και της Μεσαιωνικής Δύσης 

(σ.321-342). 

 

    Επιπλέον, τα αποσπάσματα των κειμένων από τις πηγές που διδάχθηκαν: 

-Νόμος Γεωργικός (διατάξεις α’-ν’). 

-Βασιλείου Β’, Νεαρά του έτους 996. 

-Επαρχικόν βιβλίον (περί των μυρεψών, κηρουλαρίων, σαπωνοπρατών, σαλδαμαρίων, 

μακελλαρίων, χοιρεμπόρων, ιχθυοπρατών, καπήλων). 

-Μιχαήλ Χωνιάτου Αθηνών, Υπομνηστικόν. 

 

                                                                   Ο Διδάσκων 

                                                             Γεώργιος Χαριζάνης 

                                                     Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας 

 

 



 

 

                                                                        ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

                                                                         για το μάθημα 

                                                           Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

[Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Βυζαντινός πολιτισμός (4ος-15ος αιώνες), Θεσσαλονίκη 2013 (εκδ. Αδελφών 

Κυριακίδη Α.Ε.)]. 

-Η βυζαντινή κοινωνία. Εισαγωγή (σ.9-15). 

-Μέρος Α’.1.Καθημερινή ζωή (σ.17-25). 2. Η ζωή στην ύπαιθρο και στις πόλεις (σ.26-58). 3. Η 

φιλανθρωπία (σ.59-61). 4. Η εκπαίδευση (σ.62-74). 5. Ο μοναχισμός (σ.75-83). 6. Το Βυζάντιο και οι 

άλλοι (σ.84-101). 

-Μέρος Β’.1. Η Μεσαιωνική Ελληνική Γραμματεία. Θεολογία-Ιστοριογραφία-Αγιολογία (σ.103-122). 

Ρητορική-Επιστολογραφία-Φιλοσοφία-Φιλολογία (σ.122-136). Δημώδης λογοτεχνία-Στρατηγικά και 

Τακτικά-Γεωγραφικά, επιστημονικά και νομικά έργα-Επίλογος (σ.143-156). 

 

-Επιπλέον, τα αποσπάσματα των κειμένων από τις πηγές που διδάχθηκαν: 

-Εκλογή Νόμων (Ισαύρων)(περί γάμων και λύσεως αυτών, περί ορφανών). 

-Τυπικόν Πετριτζιωτίσσης. 

-Εις αναζήτησιν βασιλικής μνηστής (Βίος Φιλαρέτου, Ι. Μαλάλας, Συνέχεια Γεωργίου Μοναχού). 

-Μιχαήλ Ψελλός, Χρονογραφία. 

           »  »             , Προς τον βασιλέα Διογένην επιστολή παραμυθητική. 

 

                                                                    Ο Διδάσκων 

                                                             Γεώργιος Χαριζάνης 

                                                     Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας 

   

 

 

 



                                                             

                            

 

 

         


