
Η διαμόρφωςθ τθσ μεςαιωνικισ 
ελλθνικισ βυηαντινισ 

αυτοκρατορίασ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΚΕΦ 3,Ι 

 



Παγίωςθ και επζκταςθ των αλλαγϊν 

• 7οσ αιϊνασ:εποχι ριηικϊν μεταρρυκμίςεων από τον Ηράκλειο και 
τουσ διαδόχουσ του με αποτζλεςμα να απομακρυνκεί το Βυηάντιο 
από τισ ρωμαϊκζσ καταβολζσ του  

 

 

• 8οσ και 9οσ αιϊνασ:ςτα χρόνια τθσ δυναςτείασ των Ιςαφρων και του 
Αμορίου οι αλλαγζσ του προθγοφμενου αιϊνα παγιϊκθκαν και 
διαμορφϊνεται το μεςαιωνικό ελλθνικό κράτοσ  

 



• Αλλαγζσ που αποκρυςταλλϊκθκαν: 

1.α.Τα ςφνορα Βυηαντίου-αραβικοφ Χαλιφάτου ςτακεροποιοφνται: 

Στθ ςτεριά είναι θ οροςειρά του Ταφρου ςτθ Μικρά Αςία  

Στθ κάλαςςα είναι θ γραμμι Κιλικί-Κφπροσ-Κριτθ 

 

β. 9οσ  αιϊνασ:Το Βυηάντιο αντεπιτίκεται ςτθ Μικρά Αςία και ςτα 
Βαλκάνια αντιμετωπίηει τουσ Βοφλγαρουσ και αφομοιϊνει τουσ 
ςλαβικοφσ πλθκυςμοφσ. 

 





2.Ενίςχυςθ του ελλθνικοφ χαρακτιρα τθσ αυτοκρατορίασ. Περιοριςμόσ 
χριςθσ τθσ λατινικισ γλϊςςασ. 

 

3.α.Οργάνωςθ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ  του κράτουσ και διοριςμόσ 
αξιωματοφχων υπεφκυνων για τθν εξωτερικι πολιτικι 

β.Γενίκευςθ του κεςμοφ των κεμάτων ςτθ Μ.Αςία και επζκταςθ ςτα 
Βαλκάνια 

γ.Ενίςχυςθ τθσ δφναμθσ των ςτρατθγϊν-διοικθτϊν των κεμάτων και 
εξεγζρςεισ κατά τθσ κεντρικισ εξουςίασ 

δ.Οι ςτρατιϊτεσ-αγρότεσ του κεματικοφ ςτρατοφ διζκεταν δικά τουσ 
κτιματα και ιταν υποχρεωμζνοι να αμυνκοφν όταν δζχονταν εχκρικι 
επίκεςθ.Ζτςι περιορίςτθκαν οι μιςκοφορικοί ςτρατοί και ςτθ βυηαντινι 
φπαικρο κυριάρχθςε θ μικρι και μεςαία αγροτικι ιδιοκτθςία   



Οι υποχρεώσεις του στρατιώτη-αγρότη 

    Έμα επικξσοικό ρώμα ςξσ ασςξκοαςξοικξύ ρςοαςξύ 

ήλθε μα καςαλάβει ςξ ρςοαςόπεδξ πξσ ήςαμ εκεί (κξμςά 

ρςημ πόλη Άμμια ςηπ μικοαριαςικήπ Πατλαγξμίαπ), για μα 

εςξιμάρει εκρςοαςεία καςά ςχμ Αοάβχμ. Ο υιλίαουξπ, ξ 

εκαςόμςαουξπ και ξ πεμςηκόμςαουξπ ποξυώοηραμ ρε 

τοξμςιρμέμη επιθεώοηρη, απαιςώμςαπ αδιάκξπα από ςξ 

πλήθξπ ςχμ ρςοαςιχςώμ μα παοξσριάζξμςαι με ςα άλξγα 

και ςιπ πξλεμικέπ άμανέπ ςξσπ. 

    Εμώ πληρίαζε η επιθεώοηρη, ςξ άλξγξ ςξσ ρςοαςιώςη 

Μξσρξύλιξσ, πξσ ήςαμ πάμτςχυξπ, καςαλήτθηκε αίτμηπ 

από κχλικξύπ πόμξσπ και ρπαρμξύπ, έπερε κάςχ και 

φότηρε. Ο ρςοαςιώςηπ δεμ είυε υοήμαςα μα αγξοάρει 

άλλξ άλξγξ και ήλθε ρε πξλύ δύρκξλη θέρη, εμώ ξ 

εκαςόμςαουξπ ςξμ απειλξύρε ξογιρμέμξπ. 

Βίος Αγίου Φιλαρέτου, έκδ. M.H. Fourmy - M. Leroy, 

Byzantion 9 (1934) 125-127. 



Ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ 

• 8οσ προσ 9οσ αιϊνασ:  

αφξθςθ του πλθκυςμοφ ςε ςχζςθ με τον 7ο αιϊνα 

αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ ςτθν οικονομία γιατί αυξικθκαν τα κρατικά 
ζςοδα και αναηωογονικθκαν το εμπόριο και θ βιοτεχνία 

θ οικονομία είναι κατά βάςθ αγροτικι 

οι κακϊςεισ του Νικθφόρου Αϋ(802-811):ζτςι ονομάςτθκαν από τουσ 
εχκροφσ του αυτοκράτορα τα τολμθρά  οικονομικά μζτρα που 
απζβλεπαν ςτθν ανάκαμψθ του εμπορίου και τθν αφξθςθ των 
κρατικϊν εςόδων 

 

 



 

 

Nicephorus I and Staraucius 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Staraucius


Ο απηνθξάηνξαο Νηθεθόξνο Α' πξνεξρόηαλ από ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία θαη είρε δηεπζύλεη σο λογοθέτης 

του γενικού ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ Βπδαληίνπ. Έηζη, γλώξηδε ζε βάζνο ηα κεγάια νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηδε ηόηε ε απηνθξαηνξία θαη, γηα λα αλνξζώζεη ηα δεκόζηα νηθνλνκηθά, πήξε 

θάπνηα ηδηαίηεξα ζθιεξά θνξνινγηθά κέηξα. Έζηγαλ θπξίσο ηηο πινπζηόηεξεο ηάμεηο θαη ηελ εθθιεζηαζηηθή 

πεξηνπζία, γη' απηό ν ρξνλνγξάθνο Θενθάλεο, κεγάινο ερζξόο ηνπ Νηθεθόξνπ, ηα νλόκαζε "θαθώζεηο". 

Μάιηζηα, ε αληίδξαζε θαη ε δπζαξέζθεηα πνπ πξνθάιεζαλ, θαηέιεμαλ ζε δνινθνληθή απόπεηξα ελαληίνλ 

ηνπ Νηθεθόξνπ.Οη δέθα "θαθώζεηο" αλαθέξνληαλ ζε ζέκαηα δεκνγξαθηθά ή νηθνλνκηθήο θαη 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη νξηζκέλεο απέβιεπαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζηξαηησηηθήο δύλακεο ηεο ρώξαο. 

Σπγθεθξηκέλα, νη ηξεηο πξώηεο θαθώζεηο επέβαιιαλ εμνηθηζκνύο, ην κέηξν ηεο "επηβνιήο" θαη ηελ 

θαηαβνιή κηαο εθάπαμ εηζθνξάο 2 θεξαηίσλ γηα ηα έμνδα αλαζεώξεζεο ησλ θνξνινγηθώλ θαηαιόγσλ 

(αλαζεώξεζε πνπ ζήκαηλε αλαπξνζαξκνγή πξνο ηα άλσ ηεο θνξνινγίαο). Η ηέηαξηε θαη ε πέκπηε 

αλαθαινύζαλ όιεο ηηο εηο βάξνο ηνπ δεκνζίνπ θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο (ηνπο νλνκαδόκελνπο κουυισμούς), 

πνπ ε απηνθξάηεηξα Εηξήλε είρε ρνξεγήζεη θπξίσο ζε δηακέλνληεο ζε επαγείο νίθνπο, νξθαλνηξνθεία, 

γεξνθνκεία, ζε όζνπο εθκεηαιιεύνληαλ εθθιεζηαζηηθή θαη κνλαζηεξηαθή πεξηνπζία θαη απηνθξαηνξηθέο 

γαίεο. Η έθηε, ε έβδνκε θαη ε όγδνε "θάθσζηο" θνξνινγνύζαλ όζνπο πινύηηδαλ αηθληδίσο, εύξηζθαλ έλα 

ζεζαπξό, έπαηξλαλ θάπνηα θιεξνλνκηά ή αγόξαδαλ δνύινπο. Η έλαηε θαη ε δέθαηε αθνξνύζαλ ηνπο 

λαπηηιινκέλνπο: ε έλαηε πξνέβιεπε ηελ αλαγθαζηηθή αγνξά θξαηηθήο γεο (θπξίσο από απηνύο πνπ 

θαηνηθνύζαλ ζηε Μηθξά Αζία) θαη κάιηζηα ζηελ ηηκή πνπ όξηδε ην θξάηνο, θαη, ηέινο, ε δέθαηε ηνπο 

επέβαιιε λα δαλεηζηνύλ ππνρξεσηηθά 12 ιίηξεο ρξπζνύ από ην θξάηνο θαη λα ηα επηζηξέςνπλ κε ηόθν 

16,66%.                                                                                           http://www.ime.gr/chronos/09/gr/o/610/main/o5c1.html 

http://www.ime.gr/chronos/09/gr/o/610/main/o5c1.html
http://www.ime.gr/chronos/09/gr/o/610/main/o5c1.html
http://www.ime.gr/chronos/09/gr/o/610/main/o5c1.html


 
 
 

Οι λεγόμενεσ κακϊςεισ του Νικθφόρου 
 

 
     

[Πρϊτθ κάκωςθ+: Το ζτοσ αυτό (810) ο Νικθφόροσ *...+ αφοφ μετζφερε 
χριςτιανοφσ από όλα τα κζματα, τουσ διζταξε να εγκαταςτακοφν ςτισ 
ςκλαβθνίεσ. 
 
    Η δεφτερθ κάκωςθ ιταν θ διαταγι να ςτρατολογοφνται οι φτωχοί και να 
εξοπλίηονται με ζξοδα των ςυγχωριανϊν τουσ, οι οποίοι όφειλαν να 
καταβάλουν ςτο δθμόςιο ταμείο και 18.5 χρυςά νομίςματα (για κάκε φτωχό), 
επειδι το χωριό πλιρωνε ςτο δθμόςιο με πνεφμα αλλθλεγγφθσ τουσ φόρουσ 
των μελϊν του.. 
 
    Η τρίτθ κάκωςθ ιταν θ διαταγι να ανακεωρθκοφν οι φορολογικοί κατάλογοι 
και να αυξθκοφν τα τζλθ, γιατί κάκε φορολογοφμενοσ όφειλε να πλθρϊςει και 
δφο κεράτια (1/12 ανά νόμιςμα φόρου=8,33%) ωσ ζξοδα γραφικισ φλθσ 
(χαρτιατικϊν ζνεκα) *Σθμ.: Πρόκειται πικανϊσ για τον φόρο δικζρατον]. 
 



Η τζταρτθ κάκωςθ ιταν θ διαταγι να καταργθκοφν οι κουφιςμοί 
(φοροαπαλλαγζσ)*τθσ Ειρινθσ, 797-802]. 
 
    Η πζμπτθ κάκωςθ ιταν θ διαταγι να ηθτθκεί από τουσ παροίκουσ (εξαρτθμζνουσ 
γεωργοφσ) των ευαγϊν ιδρυμάτων, δθλ. του ορφανοτροφείου και των ξενϊνων και 
των γθροκομείων των εκκλθςιϊν και των βαςιλικϊν μονϊν, ο καπνικόσ φόροσ (φόροσ 
για κάκε εςτία που καπνίηει, δθλ. για κάκε νοικοκυριό) αναδρομικά από το πρϊτο 
ζτοσ τθσ παράνομθσ βαςιλείασ του *...+. 
 
    Η δζκατθ κάκωςθ: Διζταξε να ςυγκεντρωκοφν οι επιφανείσ εφοπλιςτζσ τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ και τουσ ζδωςε δάνειο δϊδεκα λίτρεσ χρυςοφ (72X12=864 χρυςά 
νομίςματα), με τόκο τζςςερα κεράτια ανά χρυςό νόμιςμα (=16,66%), με τθν 
υποχρζωςθ να πλθρϊνουν και το ςφνθκεσ κομμζρκιον (φόροσ 10% επί τθσ αξίασ των 
εμπορευμάτων). 
 
  
Θεοφάνθσ, Χρονογραφία, ζκδ. C. de Boor, τ. 1, Λειψία 1883, 486-487. 



ΕΡΩΣΗΕΙ 

1. Ποια μορφι πιρε το βυηαντινό κράτοσ μετά τον 7ο αι και ποιεσ 
δυναςτείεσ αυτοκρατόρων παγίωςαν αυτι τθ μορφι; 

2. Ποιεσ αλλαγζσ ζγιναν ςτα ςφνορα τθσ αυτοκρατορίασ ςτθν Ανατολι και 
τα Βαλκάνια; 

3. Τι είδουσ χαρακτιρα απζκτθςε το κράτοσ και πϊσ αποδεικνφεται αυτό; 

4. Ποιεσ διοικθτικζσ αλλαγζσ μεκοδεφτθκαν και ποιεσ ςυνζπειεσ είχαν; 

5. Ποια ιταν θ κατάςταςθ τθσ οικονομίασ τον 8ο και 9ο αι; 

6. Τι ιταν οι «κακϊςεισ»;Ποιοσ αυτοκράτορασ τισ επζβαλε και με ποιο 
ςκοπό; 


