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Οικονομία και κοινωνία τησ υπαίθρου 

τα χρόνια τθσ Μακεδονικισ δυναςτείασ (867-1056): 

1.τακερι αφξθςθ του πλθκυςμοφ 

2.Βελτίωςθ τθσ οικονομίασ 

3.Μεγαλφτερθ ανάπτυξθ τθσ αςτικισ ζναντι τθσ οικονομίασ τθσ 
υπαίκρου 

 

 

 

  



Εξζλιξθ τθσ βυηαντινισ αριςτοκρατίασ από τον 9ο ζωσ τον 11ο αιϊνα: 

1.Οι γαιοκτιμονεσ-αριςτοκράτεσ  του φςτερου ρωμαϊκοφ κράτουσ 
χάκθκαν μετά τισ εχκρικζσ ειςβολζσ του 7ου αι. 

2.Από τον 8ο ςτον 9ο αι δθμιουργοφνται  δφο νζεσ ομάδεσ 
αριςτοκρατϊν: θ  αριςτοκρατία τθσ γθσ (επαρχιακι)  και θ 
αριςτοκρατία των αξιωμάτων (αςτικι) 

3.υχνά οι δφο ομάδεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ με επιγαμίεσ με 
αποτζλεςμα τον 10ο αι να ςυγχωνευτοφν ςε ενιαία αριςτοκρατία, τουσ 
δυνατοφσ. Αυτοί ιταν πολιτικοί, ςτρατιωτικοί και κρθςκευτικοί 
άρχοντεσ κακϊσ και οι διαχειριςτζσ τθσ κρατικισ, τθσ αυτοκρατορικισ, 
τθσ εκκλθςιαςτικισ και τθσ μοναςτικισ περιουςίασ. 



Διαμόρφωςθ των αγροτικϊν τάξεων: 

1.Οι αγροτικζσ μάηεσ ςτο ςφνολό τουσ λζγονταν πζνθτεσ 

2.Αποτελοφνταν από α.τουσ ελεφκερουσ γαιοκτιμονεσ, β.τουσ  ακτιμονεσ 
γεωργοφσ που μίςκωναν τθ γθ για να τθν καλλιεργιςουν και γ. τουσ 
παροίκουσ που δεν είχαν δικαίωμα ςτθ γθ που καλλιεργοφςαν, ιταν 
δεμζνοι με αυτιν και είχαν ςχζςθ απόλυτθσ  προςωπικισ εξάρτθςθσ από 
τουσ κυρίουσ τουσ. 

3.Ιδθ από τον 9ο αιϊνα οι ανεξάρτθτοι αγρότεσ κινδφνευαν από τουσ 
μεγαλοκτθματίεσ, γιατί τουσ ζπαιρναν τα κτιματά τουσ είτε με νόμιμο 
τρόπο (αγορά, κλθροδοςία) είτε με παράνομο τρόπο. 

4.Αντιμετϊπιηαν επίςθσ πολφ μεγάλθ φορολογικι πίεςθ. 

5.Σα μεγάλα κτιματα δεν ιταν ενιαία αλλά αποτελοφνταν από πολλζσ 
διάςπαρτεσ εκτάςεισ, τα χωρία ι προάςτεια, τα οποία καλλιεργοφςαν 
ελεφκεροι ενοικιαςτζσ ι πάροικοι. 

 









Νεαρόσ με το γάιδαρό του από μωςαϊκό του Μεγάλου 
Παλατίου τθσ Κωνςταντινοφπολθσ. 



χζδια γεωργικϊν εργαλείων από βυηαντινό χειρόγραφο. 



Οι ευγενείσ που κατείχαν τισ μεγάλεσ εκτάςεισ: 

1.Ηοφςαν ηωι με μεγάλθ χλιδι 

2.Δε δαπανοφςαν χριματα για να βελτιϊςουν τισ αγροτικζσ 
εγκαταςτάςεισ 

3.Δεν ξόδευαν χριματα για να βελτιϊςουν τα μζςα και τισ τεχνικζσ 
παραγωγισ 

 

ΑΡΑ:θ αγροτικι παραγωγι ςτο Βυηάντιο παρζμεινε ςτάςιμθ και 
ευάλωτθ ςτισ μεγάλεσ κρίςεισ από τα μζςα του 11ου αιϊνα. 



Έμαπ μικοαριάςηπ μεγαλξγαιξκςήμξμαπ 

    Ο Φιλάοεςξπ, γιξπ ςξσ Γεχογίξσ από ςημ Πατλαγξμία] 

ρσγκαςαλεγόςαμ ρςξσπ εσγεμείπ ςξσ Πόμςξσ και ςηπ 

Γαλαςίαπ. Ήςαμ ζάπλξσςξπ και καςείυε πξλλά κξπάδια: 

ενακόρια βόδια, εκαςό ζεσγάοια βξδιώμ για όογχμα, 

ξυςακόρια άλξγα πξσ έβξρκαμ ρςα λιβάδια ςξσ, ξγδόμςα 

άλξγα και μξσλάοια πξσ υοηρίμεσαμ για μεςατξοέπ, 

δώδεκα υιλιάδεπ ποόβαςα. 

 

    Ήςαμ επίρηπ ιδιξκςήςηπ ραοάμςα ξκςώ εκςεςαμέμχμ 

αγοξκςημάςχμ (ποξάρςεια) πξσ είυαμ καθξοιρμέμα όοια, 

ήςαμ χοαία και πξλύ μεγάληπ ανίαπ, καθώπ από ςα 

σφώμαςα πξσ βοίρκξμςαμ απέμαμςι από ασςά αμέβλσζε 

κάθε τξοά μια πηγή πξσ μπξοξύρε μα αοδεύρει βαθιά ςα 

υχοάτια πξσ υοειάζξμςαμ πόςιρμα διέθεςε, επίρηπ, 

πξλλξύπ σπηοέςεπ και πάοα πξλλά πλξύςη. 

Βίξπ αγίξσ Φιλαοέςξσ ςξσ Ελεήμξμξπ (ςέλη 8ξσ αι.), 

έκδ. 

Μ.-Η. Fourmy - M. Leroy, Byzantion 9 (1934) 113-115. 



Δείπμο πλουσίωμ. Μικρογραφία χειρογράφου του 
14ου αι. (Παρίσι. Εθμική Βιβλιοθήκη). 



Παλάτι πλουσίου. Μικρογραφία χειρογράφου. 
Ρώμη, Βιβλιοθήκη Βατικαμού. 11ος αι. 



Οικονομία και κοινωνία των πόλεων 
 

• Αςτικι οικονομία: 

1.Μεγάλθ ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ ςτισ πόλεισ 

2.Ιταν εκχρθματιςμζνθ 

3.Κζντρα τθσ αςτικισ οικονομίασ: παλιζσ πόλεισ που ανοικοδομικθκαν 
(Πάτρα, πάρτθ), νζεσ πόλεισ, αςτυκϊμαι ι αγροτοπόλεισ δθλαδι 
αςτικά κζντρα με θμιαγροτικό χαρακτιρα (τα κάςτρα Άρτηε ςτθ 
Γεωργία και Άνιον ςτθν Αρμενία), πόλεισ ςτισ οποίεσ γίνονταν μεγάλεσ 
ετιςιεσ εμποροπανθγφρεισ (Ζφεςοσ, Ευχάιτα,Σραπεηοφντα κ.α.) 

 



4.Συντεχνίεσ ι ςυςτιματα, δθλαδι τα επαγγελματικά ςωματεία ςτα 
οποία ιταν οργανωμζνοι οι ζμποροι και οι βιοτζχνεσ. 

Αυτά ιταν κλειςτά επαγγελματικά ςωματεία με αυςτθρά κακοριςμζνο 
φψοσ παραγωγισ και τιμζσ προϊόντων. Θ λειτουργία τουσ κακοριηόταν 
με αυςτθρζσ διατάξεισ (Επαρχικόν βιβλίον-10οσ αι). Οι βιοτεχνίεσ 
ςχετίηονταν με τον τομζα των τροφίμων και τθν επεξεργαςία και τθν 
εμπορία ειδϊν πολυτελείασ (μετάξι, μπαχαρικά, πολφτιμοι λίκοι) 

5.Το βυηαντινό εμπόριο: α.αφξθςθ των εξαγωγϊν από τον 10 αι 
β.εμπορικζσ ςχζςεισ με Βοφλγαρουσ, Ρϊςουσ, ιταλικζσ πόλεισ όπωσ θ 
Βενετία, το Χαλιφάτο. Οι βυηαντινοί ζμποροι αγόραηαν τα περιηιτθτα 
μπαχαρικά ςτο Κάιρο αλλά και οι μουςουλμάνοι ζμποροι ζφερναν 
μπαχαρικά, αρϊματα και βαφικζσ φλεσ ςτο Βυηάντιο.Σα προϊόντα 
εκτελωνίηονταν ςτθν Σραπεηοφντα, εμπορικι πφλθ τθσ Αςίασ προσ τθν 
Ανατολι.  



Oι ςιδθρουργοί όπωσ και οι άλλοι επαγγελματίεσ ςτθ 
μεςοβυηαντινι κοινωνία ιταν οργανωμζνοι ςτισ ςυντεχνίεσ ι 
ςυςτιματα.  
τθν εικόνα, ελεφαντοςτό, ςτο οποίο απεικονίηεται 
ςφυρθλάτθςθ ςιδιρου. 10οσ-11οσ αιϊνασ. 
New York, The Metropolitan Museum of Art, Gift of J.Pierpont 
Morgan, 1917 (17.190.138-139). 
Photograph © 1996 The Metropolitan Museum of Art, New 
York 



6.Λόγω τθσ ανάπτυξθσ τθσ αςτικισ οικονομίασ δθμιουργείται θ μεςαία 
τάξθ: επιχειρθματίεσ, ζμποροι, βιοτζχνεσ, ναφκλθροι, τραπεηίτεσ. 
Τποκινοφςε ςυχνά λαϊκά κινιματα κατά των ευγενϊν και απζκτθςε 
μεγάλθ κοινωνικι και πολιτικι επιρροι τον 11ο αι. 

7.Οι λαϊκζσ μάηεσ των πόλεων: α.αποτελοφςαν τον Διμο β.ιταν κυρίωσ 
φτωχοί που εργάηονταν περιςταςιακά ι ιταν άνεργοι   



Εμπξοική ρημαρία ςηπ Τοαπεζξύμςαπ 

    α. Οι μσοεφξι ξτείλξσμ μα παοαλαμβάμξσμ από ςξσπ ειραγχγείπ ςημ ποαμάςεια πξσ ςξσπ 

αμαλξγεί, ρςημ ςιμή πξσ έυει κάθε είδξπ, ςημ ημέοα πξσ ειράγεςαι ρςημ Κχμρςαμςιμξύπξλη από 

εμπόοξσπ ςηπ Χαλδίαπ ή ςηπ Σοαπεζξύμςαπ ή κάπξιαπ άλληπ πεοιξυήπ [...]. Και απ εμπξοεύξμςαι 

πιπέοι, μαοδόρςαυσ καμέλα, νσλαλόη, άμβαο, μόρυξ, λιβάμι, ρμύομα, βαοζί (κόκκιμη βατή), 

λξσλάκι, λάκα, λαζξύοι, υοσρόνσλξ, ζσγαία, και ό,ςι άλλξ ρυεςικό με ςη μσοεφική και ςη βατική. 

Επαοχικόμ Βιβλίξμ, 10. 2, έκδ. J. Koder, Βιέμμη 1991, 

110-111. 

 

    β. ςιπ ακςέπ ςηπ Μαύοηπ Θάλαρραπ είμαι η Σοαπεζξύμςα. Δκεί, ρςη διάοκεια ςξσ έςξσπ, 

γίμξμςαι πξλλέπ εμπξοικέπ εκθέρειπ, και έουξμςαι πξλλξί λαξί για εμπόοιξ: Μξσρξσλμάμξι, 

Βσζαμςιμξί, Αομέμιξι και άλλξι, ακόμη και άμθοχπξι από ςημ Κιογιζια. 

Al-Mas'udi, Χοσρά λιβάδια, γεομ. μες. G. Rotter, Μόμαχξ 1982, 85 εν. 

    

 γ. Η Σοαπεζξύμςα είμαι ρσμξοιακή πόλη ςχμ Ρχμαίχμ. Δκεί μεςαβαίμξσμ όλξι μαπ ξι έμπξοξι. 

Όλα ςα στάρμαςα ςηπ ελλημικήπ βιξςευμίαπ, όλα ςα μεςανχςά πξσ ειράγξμςαι ρςημ επικοάςεια ςξσ 

Ιρλάμ, μεςατέοξμςαι διάμέρξσ ςηπ Σοαπεζξύμςξπ. 

Al-Istakri, γαλ. μες. Defremery, Journal Asiatique 14 (1849) 462. 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Πϊσ εξελίχκθκε θ οικονομία ςε γενικζσ γραμμζσ τθν εποχι τθσ Μακεδονικισ δυναςτείασ; 

2. α.Ποια πορεία ακολοφκθςε θ αριςτοκρατία του Βυηαντίου και πϊσ διαχωρίςτθκε; β.Ποια ιταν 
θ νζα ομάδα αριςτοκρατϊν και πϊσ προζκυψε τον 10ο αι; γ.Ποιεσ ομάδεσ αποτελοφςαν τθ 
μάηα των αγροτϊν; 

3. ε ποια δεινι κατάςταςθ άρχιςε να περιζρχεται θ αγροτικι κοινότθτα από τισ αρχζσ του 9ου αι 
και για ποιουσ λόγουσ; 

4. α.Από ποιεσ εκτάςεισ αποτελοφνταν τα μεγάλα κτιματα, ποιοι τα καλλιεργοφςαν και ποιοι 
επωφελοφνταν από τα ζςοδα; β.Ποια οικονομικι τακτικι ακολοφκθςαν οι ευγενείσ ωσ προσ 
τισ επενδφςεισ και πϊσ αυτό επθρζαςε τθν βυηαντινι οικονομία μζχρι τα μζςα του 11ου αι; 

5. Ποιο είδοσ οικονομίασ αναπτφχκθκε κυρίωσ από ιδθ από τισ αρχζσ του 9ου αι και ποια 
χαρακτθριςτικά είχε; 

6. α.ε ποιεσ ομάδεσ ιταν οργανωμζνοι οι εμποροβιοτζχνεσ και πϊσ κακοριηόταν θ λειτουργία 
τουσ; β.Ποιο ιταν το αντικείμενο τθσ εμπορικισ και βιοτεχνικισ δραςτθριότθτασ; 

7. Ποια προϊόντα διακινοφςαν οι Βυηαντινοί ςτο εξωτερικό εμπόριο από τον 10ο αι και με ποιουσ 
είχαν εμπορικζσ ςχζςεισ; 

8. Πϊσ επθρζαςε τθ βυηαντινι κοινωνία θ ανάπτυξθ τθσ αςτικισ οικονομίασ; 


