
 
 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
 
 

ΑΠO ΤΟΝ 6ο  
 

ΩΣ ΤΟΝ 11ο αι. 



  8ος  – 9ος αι. Αριστοκρατία: 
 
______ Μεγαλογαιοκτήμονες  (δυνατοί) 
            στις επαρχίες  
______  Παλατιανή αριστοκρατία 
             (πολλοί δυνατοί συρρέουν στην 
             Κωνσταντινούπολη, πλάι στον  
             αυτοκράτορα και μισθοδοτούνται) 
  
              
 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 10ος αι.  

   Επιγαμίες :    

μεγαλογαιοκτήμονες + παλατιανοί =  

  

    Βασιλικοί  (νέα κυρίαρχη τάξη φιλόδοξη, 

    ακόρεστη για πλούτο και βασιλική εύνοια) 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



    

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ «ΧΩΡΙΟΝ» 

 

ΑΚΜΗ – ΠΑΡΑΚΜΗ 

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



Τον 6ο αι.  

 Ακμάζει το βυζαντινό «χωρίο» (χωριό) 

  Στο χωρίο  ζουν : 

    ______ ο  ιερέας 

    ______  οι «δυνατοί» (πιο μακριά) 

    ______  οι  ελεύθεροι μικροιδιοκτήτες 

                (βοηθούνται από δούλους) 

 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



Βυζαντινή πόλη 

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 7ος αι.  

   Περίοδος αλλαγών και έναρξη 
στρατιωτικοποίησης (μέχρι μέσα 9ο αι.) 

 

 

  

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 8ος αι. 

 Οι κοινωνικές διαφορές εντείνονται: 

  Μικροκαλλιεργητές 

  _______ φορτωμένοι με φόρους 

  _______ μη μπορώντας να τους πληρώσουν  

               παραχωρούν  τους «κλήρους» τους  

                (χωράφια) στους δυνατούς 

  _______  οι ίδιοι γίνονται «πάροικοι» (=εξαρτημένοι από  

                 κάποιο ισχυρό γαιοκτήμονα)  

  _______  οι φόροι που έμεναν απλήρωτοι από τα  

                 χωράφια αυτών που γίνονταν πάροικοι 

                 επιβάρυναν τους γείτονες 

 _______   και οι γείτονες αναγκαστικά τρέπονταν σε 
φυγή… 

   
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 Τι είναι το «αλληλέγγυον»; 

   - Νόμος που υποχρέωνε τους εύπορους 

     γείτονες να καταβάλλουν φόρους των 

     φτωχών αγροτών της κοινότητας. 

 

   Το αλληλέγγυο καταργείται. Ιδιαίτερα  

     μετά τη βασιλεία του Βασιλείου     Β΄  

     Βουλγαροκτόνου (976-1025)  

 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 Έτσι :  

   α) Ο φόρος  των γεωργών που εγκαταλείπουν τη 
γη τους επιβαρύνει τους γείτονές τους. Και οι 
γείτονες τρέπονται σε φυγή … 

 

   β) Οι «δυνατοί» (γαιοκτήμονες) ισχυροποιούνται 
όλο και περισσότερο εις βάρος των 
ασθενέστερων   μικροκαλλιεργητών. 

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



Γεωργός 
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Τύποι αριστοκρατών 
 

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



Έριδες αριστοκρατών και πληβείων 
 

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 10ος αι. 11ος αι.   Μεσαία τάξη  

 

____έμποροι –βιοτέχνες  (ευημερούν &  

       συντελούν στην   αύξηση νομισματικής 

        κυκλοφορίας) 

 

 

 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



Βιοτέχνες 
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Εργασία γυναικών 
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Επαγγέλματα 
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ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



____ τολμηροί μεγαλέμποροι (επιχειρούν 

        ταξίδια για εμπόριο στην ανατολή: 

         καρικεύματα-πολύτιμους λίθους- 

         υφάσματα) 

 

         <Βενετοί  από το 12ο αι. θα τους 
παραγκωνίσουν και θα  κυριαρχήσουν στη 
Μεσόγειο> 
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ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 
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  Επιχειρηματίες  

    (συμμετέχουν στην πολιτική ζωή :  

    ενθρονίζουν – εκθρονίζουν αυτοκράτορες 

    & γίνονται δεκτοί ως μέλη της  

    Συγκλήτου) 

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 


