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1. Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία  
2. Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας  και η σύγκρουση της με τους «δυνατούς» 

 

 

1. Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία  
 

Δυναστεία Μακεδόνων: Χαρακτηρίζεται από δημογραφική σταθεροποίηση και οικονομική ανάπτυξη. 

Χαρακτηριστικά οικονομίας: αστική οικονομία (οικονομία της πόλης) και οικονομία της υπαίθρου. 

 

 

 

 Η οικονομία της υπαίθρου στηρίζεται στην καλλιέργεια της γης, αλλά τον 11ο αι. περνάει κρίση. 

Κοινωνικές τάξεις της υπαίθρου:  

1. Δυνατοί:  άρχοντες αριστοκρατικής καταγωγής (στρατιωτικοί, θρησκευτικοί άρχοντες και διαχειριστές       

κρατικής, αυτοκρατορικής, εκκλησιαστικής και μοναστικής περιουσίας, κατέχουν οικονομική και πολιτική 

δύναμη λόγω του ότι κατέχουν μεγάλες εκτάσεις γης, εποφθαλμιούν και τη γη των φτωχών αγροτών την οποία 

και αποσπούν με νόμιμο τρόπο (αγορά) ή και με παράνομο, εκμεταλλευόμενοι τις οικονομικές δυσκολίες. Ζουν 

με χλιδή, αδιαφορούν για τους πάροικους (αγρότες που έχουν στη δούλεψή τους) και δεν επενδύουν σε 

υποδομές και τεχνικές παραγωγής. 

2. Πένητες (αγροτικές μάζες, λαός) 

Σε αυτούς ανήκουν: οι ελεύθερο γεωργοί (νοικιάζουν μεγάλες εκτάσεις γης. Μπορούσαν να εγκαταλείψουν 

τη γη και να εγκατασταθούν στις πόλεις) 

                                 οι ακτήμονες (νοικιάζουν μικρά κομμάτια γης)   

                                 οι πάροικοι: η πιο φτωχή κατηγορία της οικονομίας της υπαίθρου, εργάτες γης),  

                                  δεν κατέχουν δική τους γη και βρίσκονται  στη δούλεψη και κάτω από την εξουσία των 

                                  μεγαλογαιοκτημόνων (δυνατοί). Δεν μπορούσαν, όπως οι ελεύθεροι γεωργοί να εγκαταλείψουν 

                                 τη γη. 

                                  

 

  

                                                              

 

Η οικονομία της πόλης  

α)  είναι εκχρηματισμένη (οι συναλλαγές σε χρήμα)      

β)  στηρίζεται στο εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο (Βούλγαροι, Ρώσοι, Άραβες, Ιταλοί)                                                                      

   Κοινωνικές τάξεις της αστικής οικονομίας (οικονομίας της πόλης): 

1. Ευγενείς, αριστοκράτες: κατέχουν αξιώματα (πολιτικά, στρατιωτικά, θέσεις) 

2. Έμποροι, βιοτέχνες, τραπεζίτες: Οργανωμένοι σε σωματεία (συντεχνίες) 

3. Δήμοι: λαϊκές μάζες, οι φτωχοί που εργάζονται περιστασιακά και οι άνεργοι. 

 
 

 
 

ΥΠΑΙΘΡΟΣ 

ΠΟΛΗ 



 
 
2α    Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας  και η σύγκρουση της με τους «δυνατούς» 

 

Οι αυτοκράτορες της δυναστείας των Μακεδόνων  

α. αναθεώρησαν τη νομοθεσία των Ισαύρων1 και  

β. εξέδωσαν νέους νόμους (Νεαρές), επικαιροποιημένους 

ΣΚΟΠΟΣ:  

α. Η εύρυθμη τη λειτουργία της διοίκησης και  

β. η λύση επειγόντων κοινωνικών προβλημάτων 

 

  2β    Νόμοι και αγώνας κατά των δυνατών 

Τι επεδίωκαν πάντα οι δυνατοί;  

α. να ιδιοποιηθούν τη γη των φτωχών 

β. να αποσπάσουν προνόμια και  

γ. να κατακτήσουν την πολιτική εξουσία 

Ποια ήταν η στάση του βυζαντινού κράτους και ποιοι λόγοι επέβαλαν τη στάση του αυτή; 

Το βυζαντινό κράτος δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτή την κατάσταση για τους εξής λόγους: 

Οι ελεύθεροι αγρότες 

α. υπηρετούσαν στους στρατούς των θεμάτων  

β. πλήρωναν φόρους, που αποτελούσαν την κύρια πηγή κρατικών εσόδων. 

γ. Η διάλυση του θεματικού στρατού θα είχε ως συνέπεια το πισωγύρισμα στην εποχή των μισθοφόρων  

(αμφίβολη αποτελεσματικότητα > συντήρηση > χρήματα > αύξηση φορολογίας)  

 

Συμπέρασμα:  Η άμυνα και η οικονομία του Βυζαντίου ήταν αδιανόητα χωρίς τη μικρή και μεσαία αγροτική ιδιοκτησία. Γι' αυτό 

επί 80 ολόκληρα χρόνια (922-1002) οι αυτοκράτορες προσπάθησαν με τις Νεαρές τους να προστατεύσουν την 

αγροτική κοινότητα και τους ελεύθερους καλλιεργητές από τις καταχρήσεις των δυνατών. 

 

 

 

 

 

 
1  α)  Οι Ίσαυροι χτυπάνε τις μεγάλες γαιοκτησίες της εκκλησίας και στηρίζουν τους στρατιώτες- αγρότες. 
   β)  Γεωργικός νόμος: προστάτευε την περιουσία των ελεύθερων αγροτών που κινδύνευε να πέσει στα   
       χέρια των δυνατών. 
   γ)  Λέων Γ΄ Ισαυρος: Μοίρασε γη στους ακρίτες (καλλιέργεια, προστασία).  
   δ)  Επέβαλε φόρο στην εκκλησία (εκκλησιαστικά και μοναστηριακά κτήματα) 
 


