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Γ.ΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

1. Οη εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλωλία (717-1025) 

 

Όξνη – θιεηδηά 

Αξηζηνθξαηία ηωλ αμηωκάηωλ – Αξηζηνθξαηία ηεο γεο – Γπλαηνί – Πέλεηεο – Πάξνηθνη – 

Χωξία ή πξνάζηεηα – Δθρξεκαηηζκέλε νηθνλνκία – Αζηπθώκεο – Δκπνξνπαλεγύξεηο – 

Δμωηεξηθό εκπόξην – Μαθξηλό εκπόξην – Μπαραξηθά – Τάμε επηρεηξεκαηηώλ – Σπληερλίεο 

(ζπζηήκαηα) – Γήκνο 

 

 ηα ρξόληα ηεο δπλαζηείαο ηωλ Μαθεδόλωλ (867-1056): 

 Η δεκνγξαθηθή εμέιημε (ν πιεζπζκόο) ζηαζεξνπνηήζεθε. 

 Η νηθνλνκία βειηηώζεθε. 

 Η αζηηθή νηθνλνκία (ηωλ πόιεωλ) αλαπηύρζεθε πεξηζζόηεξν από ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία. 

 

α. Οηθνλνκία θαη θνηλωλία ηεο ππαίζξνπ 

 Οη γαηνθηήκνλεο-αξηζηνθξάηεο ηνπ Ρωκαϊθνύ θξάηνπο ράζεθαλ θαηά ηηο ερζξηθέο επηδξνκέο 

ηνπ 7νπ αηώλα. 

 ηε κεηάβαζε από ηνλ 8ν ζηνλ 9ν αη. άξρηζε λα ζρεκαηίδεηαη κηα λέα αξηζηνθξαηία ηεο γεο 

(επαξρηαθή) από κεγαινθηεκαηίεο. 

 Παξάιιεια κε ηελ αξηζηνθξαηία ηεο γεο, ππάξρεη θαη ε αξηζηνθξαηία ηωλ αμηωκάηωλ 

(αζηηθή). Απνηειείηαη από απηνύο πνπ έρνπλ δηάθνξα αμηώκαηα ζην βπδαληηλό θξάηνο. 

 Οη δύν νκάδεο ηεο αξηζηνθξαηίαο ζπλδένληαη κε γάκνπο (επηγακίεο) θαη ζπγρωλεύνληαη ζε 

εληαία ηάμε ζηα ηέιε ηνπ 10νπ αη., κε ην όλνκα Γπλαηνί. 

 ηελ ηάμε ηωλ Γπλαηώλ αλήθνπλ: 

 Πνιηηηθνί. 

 Σηξαηηωηηθνί. 

 Θξεζθεπηηθνί άξρνληεο. 

 Γηαρεηξηζηέο ηεο θξαηηθήο, απηνθξαηνξηθήο, εθθιεζηαζηηθήο θαη κνλαζηηθήο πεξηνπζίαο. 

 ηελ αγξνηηθή ηάμε (πέλεηεο = θηωρνί) πεξηιακβάλνληαη:  

 Διεύζεξνη γαηνθηήκνλεο. 

 Αθηήκνλεο γεωξγνί πνπ ελνηθίαδαλ γε, γηα λα ηελ θαιιηεξγνύλ. 

 Πάξνηθνη («δεκέλνη» κε ηε γε ή κε πξνζωπηθή εμάξηεζε από ηα αθεληηθά ηνπο). 

 Από ηηο αξρέο ηνπ 9νπ αη. νη αλεμάξηεηνη αγξόηεο θηλδπλεύνπλ: 

 Από ηνπο κεγαινθηεκαηίεο πνπ απνθηνύζαλ ηα θηήκαηα ηωλ κηθξνκεζαίωλ γαηνθηεκόλωλ, 

κε λόκηκν ή παξάλνκν ηξόπν. 

 Από ηε θνξνινγηθή πίεζε ηνπ θξάηνπο. 

 Σα κεγάια θηήκαηα απνηεινύληαλ από πνιιέο δηάζπαξηεο εθηάζεηο, ηα ρωξία ή πξνάζηεηα, 

πνπ ηα θαιιηεξγνύζαλ ειεύζεξνη ελνηθηαζηέο ή πάξνηθνη. 

 Οη Γπλαηνί (επγελείο): 

 Ενύζαλ πνιπηειή δωή, κε ηα έζνδά ηνπο από ηα θηήκαηα θαη ηνπο κηζζνύο πνπ έπαηξλαλ 

από ην θξάηνο. 

 Γελ βειηίωλαλ ηηο αγξνηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα κέζα θαη ηηο ηερληθέο ηεο παξαγωγήο. 

 πλέπεηα ηωλ παξαπάλω: Η αγξνηηθή παξαγωγή παξέκεηλε ζηάζηκε. 
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β. Οηθνλνκία θαη θνηλωλία ηωλ πόιεωλ 

 Η αζηηθή νηθνλνκία (νηθνλνκία ηωλ πόιεωλ) γλώξηζε κεγάιε αθκή. 

 Ήηαλ εθρξεκαηηζκέλε (= νη εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο γίλνληαλ κε βάζε ην λόκηζκα). 

 Χάξε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε: 

 Παιηέο πόιεηο αλνηθνδνκήζεθαλ (Πάηξα, πάξηε). 

 Ιδξύζεθαλ λέεο πόιεηο. 

 Κάζηξα (Άξηδε, Άληνλ) έγηλαλ αζηπθώκαη (θωκνπόιεηο) ή αγξνηνπόιεηο (= αζηηθά 

θέληξα κε εκηαγξνηηθό ραξαθηήξα). 

 Μεγάιε εκπνξηθή θίλεζε είραλ νη πόιεηο Έθεζνο, Δπράϊηα, Σξαπεδνύο (εηήζηεο 

εκπνξνπαλεγύξεηο). 

 Οη έκπνξνη θαη νη βηνηέρλεο ήηαλ νξγαλωκέλνη ζε ζπληερλίεο ή ζπζηήκαηα (= επαγγεικαηηθά 

ζωκαηεία ηα νπνία θξόληηδαλ γηα ηα ζπκθέξνληα ηωλ επαγγεικαηηώλ). 

 Η παξαγωγή θαη νη ηηκέο ηωλ πξνϊόληωλ ήηαλ πξνθαζνξηζκέλεο. 

 Η ιεηηνπξγία ηωλ ζπληερληώλ ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε θαζνξηδόηαλ από ην Δπαξρηθόλ 

Βηβιίνλ (= ζπιινγή δηαηάμεωλ ηωλ αξρώλ ηνπ 10νπ αη. ζρεηηθά κε ηηο ζπληερλίεο) 

 Οη πεξηζζόηεξεο βηνηερλίεο αζρνινύληαλ κε ηα ηξόθηκα. 

 Από ηνλ 10ν αη. εκθαλίδνληαη επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο εηδώλ πνιπηειείαο 

(κεηάμη, κπαραξηθά, πνιύηηκνη ιίζνη). 

 Σν βπδαληηλό εμωηεξηθό εκπόξην αλαπηύρζεθε ηδηαίηεξα από ηα κέζα ηνπ 10νπ αη. 

 Οη Βπδαληηλνί αλέπηπμαλ εκπνξηθέο ζρέζεηο κε:  

 Βνπιγάξνπο 

 Ρώζνπο 

 Άξαβεο 

 Ιηαιηθέο πόιεηο (θπξίωο Βελεηία) 

 Η ζπλερήο αλάπηπμε ηεο αζηηθήο νηθνλνκίαο είρε ωο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ηεο κεζαίαο 

ηάμεο (επηρεηξεκαηηώλ). 

 Η κεζαία ηάμε πεξηιάκβαλε: 

 Δκπόξνπο θαη βηνηέρλεο 

 Ναύθιεξνπο (λαπηηθνύο) 

 Σξαπεδίηεο 

 Η κεζαία ηάμε: 

 πρλά ππνθηλνύζε ιαϊθά θηλήκαηα θαηά ηωλ επγελώλ. 

 Έθηαζε ζην απόγεην ηεο θνηλωληθήο θαη πνιηηηθήο ηεο επηξξνήο ζηα κέζα ηνπ 11νπ αη. 

 Οη ιαϊθέο κάδεο ηωλ πόιεωλ (δήκνο) πεξηιάκβαλαλ: 

 Δξγαδόκελνπο πεξηζηαζηαθά. 

 Αλέξγνπο. 

 

Δξωηήζεηο 

Βηβιίν, ζει. 49, εξωηήζεηο 1, 3. 

1. Ση ήηαλ νη Γπλαηνί; 

2. Πνηνη αλήθαλ ζηελ Αγξνηηθή ηάμε θαη πνηα πξνβιήκαηα αληηκεηώπηδαλ; 

3. Ση ήηαλ νη ζπληερλίεο; 

4. Ση ήηαλ ην «Δπαξρηθόλ Βηβιίνλ»; 

5. Πνηνπο επαγγεικαηίεο πεξηιάκβαλε ε κεζαία ηάμε ζηηο πόιεηο; 


