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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η

ύπαρξη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, για τους περισσότερους ιστορι-

κούς, έχει αφετηρία το έτος 324 όταν ιδρύθηκε η Κωνσταντινούπολη και
ολοκληρώνεται το 1453 με την κατάκτησή της από τους Οθωμανούς Τούρ-

κους. Η ιστορία της διαιρείται σε τρεις περιόδους:


Την πρώιμη (μέχρι τα μέσα του 7ο αιώνα).



Την μέση (μέχρι το 1070 ή το 1204)



Την ύστερη μέχρι το 1453.1

Στην μελέτη αυτή θα περιγράψουμε τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες
κατά την Πρώιμη και Μέση περίοδό της. Η έλλειψη δημόσιου αρχειακού υλικού, το είδος του περιεχομένου των γραπτών κειμένων, η αντικειμενικότητα και η φιλαλήθεια
των σύγχρονων Βυζαντινών συγγραφέων, είναι όμως μερικά από τα ζητήματα που
καθιστούν προβληματική την αξιοποίησή των πηγών παρά τον μεγάλο όγκο τους. Αυτά σε συνδυασμό με την επίσης προβληματική αρχαιολογική έρευνα, δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην μελέτη του βυζαντινού πολιτισμού, παρά το γεγονός ότι η ιστορία
του Βυζαντίου είναι από αυτές που έχουν μελετηθεί περισσότερο στην παγκόσμια ιστορία.2

1
2

Magno C. Βυζάντιο Η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, μτφρ. Δ. Τσουκραράκης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2013, σ.15
ο. π. σ. 18 - 21
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Η ΠΡΩΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η

Πρώιμη περίοδος είναι σημαντική στην βυζαντινή ιστορία. Το κράτος είναι

πολύ μεγαλύτερο από κάθε άλλη περίοδο σε έκταση, πολιτική δύναμη και
πνευματική δημιουργία, αν και δεν υστερεί στον τομέα αυτό η ύστερη πε-

ρίοδος.3 Ο Αυτοκράτορας ονομάζονταν «Αυτοκράτωρ των Ρωμαίων» και σε αυτόν συγκεντρώνονταν η πολιτική και στρατιωτική εξουσία και θεωρείτο «η επίγεια παρουσία
του Θεού». Το βασίλειό του ήταν εικόνα του επουράνιου βασιλείου, ενώ η χριστιανική
3

θρησκεία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην
διαμόρφωση του θεοκρατικού χαρακτήρα
της Αυτοκρατορίας.4 Ο Αυτοκράτορας
ζούσε στο παλάτι στην Κωνσταντινούπολη και περικλείονταν από την αυλή του.
Η αυτοκρατορική διαδοχή ήταν σεβαστή
αλλά απροσδιόριστη, ενώ ρόλο σε αυτή
μπορούσε να είχε μια επιτυχημένη επανάσταση. Την εκλογή του επισφράγιζε ο στρατός, η σύγκλητος και από τον 6ο αιώνα η
θρησκευτική στέψη. Ο ίδιος διάλεγε τους υπουργούς του, ενώ μπορούσε να αναθέσει
την διοίκηση της αυτοκρατορίας σε κάποιους από αυτούς ή σε συγγενικά πρόσωπά.5
Η βυζαντινή κοινωνία θεωρητικά στηρίζεται και διακρίνεται στην ανώτερη, μέση και κατώτερη τάξη.6 Οι τάξεις που την αποτελούν περιγράφονται στις πηγές με

3

ο. π. σ. 16
Αθανασόπουλος Κ. Βυζαντινός και Δυτικός κόσμος: Συγκλίσεις και αποκλείσεις, ΕΑΠ, Πάτρα 2000, σ. 34 - 35
5
Mango C. ο. π. σ. 44 - 45
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διάφορους τρόπους. Συναντάμε μια τριμερή διαίρεση σε στρατό, κλήρο και γεωργούς.
Ο στρατός αποτελούσε την ηγεσία του πολιτικού σώματος και οι γεωργοί ήταν οι προστατευόμενοι του στρατού διότι φρόντιζαν για την τροφή του. Από τον 6ο αιώνα έχουμε έναν διαχωρισμό του πολιτικού σώματος σε δέκα κατηγορίες (κλήρος, δικαστές, συγκλητικοί, οι ασχολούμενοι με την οικονομία, οι επαγγελματίες και οι τεχνίτες, οι έμποροι, οι προμηθευτές πρώτων υλών, οι υπηρέτες, οι άχρηστοι και οι άνθρωποι του
θεάματος). Η ταξινόμηση αυτή όμως δεν μας δείχνει τις δομές της βυζαντινής κοινωνίας7
Η στρατιωτική και η πολιτική εξουσία ήταν γενικά διακριτές, αν και από τον 6o
αιώνα και μετά ενοποιούνται στις λιγότερο ασφαλείς επαρχίες. Στην ηγεσία του στρατού βρίσκονταν μερικοί magistri militium, ενώ στην πολιτική, που ασχολούνταν με την
δικαιοσύνη, την οικονομία και τις δημόσιες υπηρεσίες, οι έπαρχοι. Η Κωνσταντινούπολη και η Ρώμη είχαν διαφορετική διοίκηση με ηγέτη τον έπαρχο της πόλης. Οι ανώτεροι

δημό-

σιοι υπάλληλοι κατείχαν
το αξίωμά τους για ορισμένο χρονικό διάστημα,
ενώ οι μέσοι και κατώτεροι ήταν μόνιμοι. Ο αριθμός τους ήταν σχετικά μικρός και αυτό γιατί οι πόλεις αυτοδιοικούνταν από τα αστικά βουλευτήρια, στα οποία συμμετείχαν οι πλουσιότεροι γαιοκτήμονες της περιοχής, οι οποίοι αποτελούσαν μια αρκετά μεγάλη κοινωνική τάξη. Αυτοί μαζί με την αφρόκρεμα των διανοούμενων, τους ελεύθεροι επαγγελματίες και τους ανώτερους κληρικούς συμμετείχαν στην τοπική βουλή και ονομάζονταν δεκούριοι.8
Στα μέσα του 6ου αιώνα, τα βουλευτήρια των πόλεων ουσιαστικά ήταν ανενεργά, διότι οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής προσπαθούσαν να αποφύγουν την υπηρεσία αυτή, αν και το αξίωμα ήταν αξιοσέβαστο. Αιτία η υποχρέωση να καλύπτουν με
6

Χριστοφιλοπούλου Α. Το πολίτευμα και οι θεσμοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 324 – 1204, Αυτό-έκδοση,
Αθήνα, 2004, σ. 166
7
Mango C. ο. π. σ. 45
8
ο. π. σ. 47
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ίδια κεφάλαια τα έξοδα της πόλης, όταν τα έσοδα δεν επαρκούσαν. Αυτή η υποχρέωση
είχε ως συνέπεια σαν αποτέλεσμα την εξαφάνιση των φτωχότερων μελών των δεκουρίων και την αύξηση του πλούτου των πλουσίων. Το κενό στα βουλευτήρια αναπληρώθηκε από τους διοικητές των επαρχιών και τους επισκόπους.9
Με την παρακμή των βουλευτηρίων οι επίσκοποι αναλαμβάνουν πολιτικά και
κοινωνικά καθήκοντα όπως αυτά της απονομής δικαιοσύνης, της επίβλεψης του εμπορίου, της ρύθμισης των μέτρων και των σταθμών καθώς και τις κατασκευές. Με τον
τρόπο αυτό ο επίσκοπος εξ ισούται με τον διοικητή της επαρχίας συμμετέχοντας στην
διοίκηση. Προέρχεται κυρίως από την Αριστοκρατία10 και δεν είναι απαραίτητο να είναι
θρησκευόμενος. Την περίοδο αυτή η Εκκλησία αποκτά πλούτο, είτε μέσω των κρατικών
επιχορηγήσεων, είτε μέσω των δωρεών. Οι μισθοδοσία των κληρικών και η συντήρηση
των κτηρίων προέρχονταν από τον εκκλησιαστικό προϋπολογισμό.11 Την επιβεβαίωση
του

πλούτου

της

σίας, την περίοδο αυτή,
την

έχουμε

και

με

ολογικές μαρτυρίες λόγω
της κατασκευής πολλών
εκκλησιών. Η εκκλησιαστική εξέλιξη εξασφάλιζε άνετη ζωή και κοινωνικό κύρος με συνέπεια την ύπαρξη μεγάλου αριθμού κληρικών. Βέβαια η Εκκλησία
επιτελούσε σημαντικό κοινωνικό έργο και συντελούσε στην ανακατανομή του πλούτου, παίρνοντας χρήματα από τους πλούσιους και περιθάλποντας ασθενείς κοινωνικές
ομάδες.12
Στην οικονομική κατάσταση των πολιτών της αυτοκρατορίας συναντάμε μεγάλη ανισότητα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Μεγάλα πλούτη έφερναν τα κυβερνητικά
αξιώματα, ενώ υπήρχαν πολλοί που μόλις τα κατάφερναν να ζουν. Η αμοιβή ενός χειρώνακτα ή ανειδίκευτου εργάτη ήταν ανάμεσα σε 10 με 20 νομίσματα τον χρόνο όταν
9

ο. π. σ. 48
Με τον όρο αυτό ορίζουμε τα μέλη της κοινωνίας που έχουν κάποιο τιμητικό τίτλο και είναι εύποροι πολίτες.
11
ο. π. σ. 49
12
ο. π. σ. 51 - 52
10
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οι ανάγκες μιας οικογένειας για την αγορά λαχανικών ήταν 10 νομίσματα για την ίδια
περίοδο. Οι τιμές των βιοτεχνικών αγαθών και κυρίως των ενδυμάτων ήταν ιδιαίτερα
υψηλές. 13
Δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτε για τα εισοδήματα της μέσης τάξης, του μεγαλύτερου τμήματος του πληθυσμού, αν υπολογίσουμε ότι περίπου 1/10 του πληθυσμού
ήταν οι πλούσιοι και άλλο τόσο οι άποροι. Οι τεχνίτες ήταν οργανωμένοι σε συντεχνίες
και ήταν οικονομικά και κοινωνικά ανώτεροι από τους λιανοπωλητές, ενώ κάποιοι είχαν σημαντικά εισοδήματα. Ένας τεχνίτης μπορούσε να αποκτήσει σπίτι, να αγοράσει
έναν δούλο, καλύμματα για το κρεβάτι του και μπρούτζινα σκεύη. Οι έμποροι μπορούσαν να αποκτήσουν σημαντική
περιουσία. Το εμπόριο μεγάλων
αποστάσεων γίνονταν σε ευρεία
κλίμακα. Το εμπόριο όμως δεν
μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλες περιουσίες, διότι η αγοραστική δύναμη ήταν μικρή, υπήρχε
αυτάρκεια προϊόντων σε πολλές
περιοχές, ο κίνδυνος στις μεταφορές ήταν μεγάλος, τα επιτόκια
δανεισμού υψηλά και το κράτος
δεν κατέφευγε σε υπηρεσίες ιδιωτών για τον εφοδιασμό του.14
Κύρια πηγή πλούτου ήταν η αγροτική οικονομία. Σε αυτή συναντάμε μεγάλες
γαιοκτησίες που είναι ένα σύνολο διασκορπισμένων κτημάτων που άνηκαν σε έναν
ιδιοκτήτη (ιδιώτη, Εκκλησία ή Αυτοκράτορα) και μεσαίων ή μικρών καλλιεργητών που
συγκροτούσαν ομάδες αυτόνομων κοινοτήτων. Από τον 4ο έως τον 6ο αιώνα υπήρχε η
τάση διάσπασης των μεγάλων ιδιοκτησιών και η ανάπτυξη χωριών, οι κάτοικοι των
οποίων ήταν ευκατάστατοι και ελεύθεροι γεωργοί. Οι δούλοι γενικά απουσιάζουν από
τις καλλιέργειες ενώ συναντάμε εξαρτώμενους αγρότες, τους κολονούς, οι οποίοι ενώ
ήταν ελεύθεροι, στην πραγματικότητα ήταν δεμένοι με την γη τους.15
13

ο. π. σ. 53
ο. π. σ. 55-56
15
ο. π. σ. 57-58
14
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Σημαντικός θεσμός της αυτοκρατορίας ήταν η φορολογία. Τακτικοί και έκτακτοι φόροι επιβάλλονταν οι οποίοι πληρώνονταν σε είδος από τους αγρότες και σε
χρήμα από τους κάτοικους της πόλης. Έπλητταν κυρίως τους αγρότες, με συνέπεια οι
χωρικοί να εγκαταλείπουν τα χωριά και να μετακομίζουν σε μοναστήρια ή να λιποτακτούν στον εχθρό. Η φορολόγηση γίνονταν με βάση την ινδικτιώνα.16

7

16

ο. π. σ. 58
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Η ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η

ανώτερη τάξη της Μέσης Περιόδου δεν είναι η αντίστοιχη κλειστή της

προηγουμένης, όπου η ευγενική καταγωγή αποτελούσε τίτλο τιμής και επιδιώκονταν η προβολή της. Η εμφάνιση αξιωματούχων με τίτλους, που

είχε απονείμει ο Αυτοκράτορας ή είχαν εξαγοραστεί, ήταν η αιτία της αύξησης των μελών της τάξης. Η ύπαρξη ατόμων με κρατική θέση, πλούτο και δύναμη επιρροής δημιουργεί, από τον Θ’ αιώνα, την ισχυρή κατηγορία των Δυνατών, που δεσπόζει στην αυλή
και την διοίκηση. Από τον Ζ’ αιώνα, με την αύξηση των ελευθέρων καλλιεργητών, μεγαλώνει και η μεσαία τάξη.17
Οι Δυνατοί της περιόδου ήταν άνθρωποι με εξουσία όπως οι Μάγιστροι και οι
Πατρίκιοι, οι οποίοι ήταν κάτοχοι διοικητικών ή στρατιωτικών τίτλων, που
μπορούσαν να τρομοκρατήσουν ή να
δωροδοκήσουν προς όφελός τους, μέλη
της αυτοκρατορικής συγκλήτου, καθώς και οι επίσκοποι ή οι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι. Από την άλλη τα
μέλη της φρουράς και οι κατώτεροι
δημόσιοι υπάλληλοι αποτελούσαν την κορυφή της τάξης των πτωχών και ακολουθούσαν όλοι αυτοί που δεν είχαν κάποια διοικητική θέση. Στην βυζαντινή κοινωνία πά-

17

Χριστοφυλοπούλου Α. ο. π. σ. 167-168
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ντως υπήρχε η δυνατότητα κάποιος να ανέβει την κοινωνική ιεραρχία ή αντίστοιχα να
ξεπέσει κοινωνικά.18
Οι πολύ μεγάλες διοικητικές περιοχές, τα θέματα, αποτελούν τη διοικητική δομή της Αυτοκρατορίας την περίοδο αυτή. Ο θεσμός των magister militum καταργείται και
στην θέση του εμφανίζεται μεγάλος αριθμός αξιωματούχων οι οποίοι είναι υπόλογοι
στον Αυτοκράτορα. Η αρχή της ιεραρχίας αντικαθίσταται από αυτή της ισοβαθμίας,
όπου πολλοί κατέχουν υψηλά αξιώματα. Κάθε θέμα διοικείται από έναν στρατηγό με
πολιτικές και στρατιωτικές αρμοδιότητες.19 Ένα τέτοιο θέμα, για παράδειγμα, ήταν η
Πελοπόννησος το 810.20
Τα θέματα στρατιωτικοποιούν την
αυτοκρατορία διότι στους γεωργούς δίδονται
εκτάσεις γης με αντάλλαγμα την κληρονομική στρατιωτική υπηρεσία σε αυτά και την
καλλιέργειά τους. Συνετέλεσαν στην κατάργηση της μεγάλης γαιοκτησίας, αν και
συναντάμε μεγάλες εκτάσεις κτημάτων τον
8ο ή τον 9ο αιώνα. Στον αγροτικό νόμο του
7ου ή των αρχών του 8ου αιώνα βρίσκουμε
διάφορες κατηγορίες αγροτών. Έχουμε αγρότες που έχουν στην κατοχή τους δούλους
ή νοικιάζουν βοσκούς, είναι ιδιοκτήτες γης
και ελεύθεροι να μετακινούνται, όπως και
φτωχούς αγρότες που εγκαταλείπουν τον τόπο κατοικίας όταν οι φόροι γίνονται δυσβάστακτοι.21
Στην Μέση περίοδο η πόλη αντικαταστάθηκε από το κάστρο, το οποίο είναι η
έδρα της διοικητικής και εκκλησιαστικής διοίκησης και είναι ο τόπος όπου κατέφευγε ο
πληθυσμός σε περιόδους εισβολών. Η αστική ζωή στην πραγματικότητα περιορίστηκε
μόνο στην Κωνσταντινούπολη.22 Η μείωση του αστικού πληθυσμού είχε σαν αποτέλε18

Mango C ο. π. σ. 66 -67
ο. π. σ. 60
20
ο. π. σ. 63
21
ο. π. σ. 61-62
22
ο. π. σ. 92-93
19
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σμα την αύξηση των προς διάθεση τροφίμων με συνέπεια την πτώση των τιμών τον 8ο
αιώνα. Με την κατάρρευση των πόλεων το κύρος των επαρχιακών επισκόπων μειώθηκε και η σύνοδος του 869 με διάφορα μέτρα προσπαθεί να το αποκαταστήσει.23 Προς το
τέλος της περιόδου η αστική ζωή αρχίζει να επανακάμπτει, λόγω της μείωσης των εξωτερικών εχθρών και του ανοίγματος των εμπορικών οδών κυρίως αυτών των μεγάλων αποστάσεων.24 Οι νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται τον 11ο αιώνα, η αύξηση των
μελών των επαγγελματικών τάξεων και η κυκλοφορία αργυρών και χάλκινων νομισμάτων, δημιουργούν προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης και ανάκαμψης της αστικής οικονομίας.25
Στην μεσαία τάξη ανήκουν καλλιεργητές γης, κατώτεροι κρατικοί υπάλληλοι
και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν επαγγέλματα υψηλής στάθμης και είναι εγκατεστημένοι στα αστικά κέντρα. Στην κατώτερη τάξη άνηκε ένα ετερόκλιτο πλήθος
ατόμων που δεν είχε σταθερή εργασία και εισοδήματα και χαρακτηρίζονται ως πένητες.26
Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η κοινωνία και οικονομία της Μέσης περιόδου
έχει δυο αντικρουόμενα χαρακτηριστικά. Από την μια έχει μια τάση προς τον φεουδαλισμό και από την άλλη μια μικρή ανάπτυξη της αστικής τάξης. Οι κοινωνικές ανακατατάξεις του τέλους του 7ου και του 8ου αιώνα εξαφάνισαν τις ηγετικές οικογένειες,
λόγω των οικονομικών συνθηκών και των διώξεων των Αυτοκρατόρων, ενώ οι νεόφερτοι επιφανείς άνδρες μάλλον δεν είναι
Βυζαντινοί.27
Ο λιμός του 927 – 928 ανάγκασε πολλούς αγρότες να εγκαταλείψουν την γη τους και έτσι να αυξηθεί ο αριθμός των μεγάλων γαιοκτημόνων οι
οποίοι αγοράζουν την γη των φτωχών αγροτών και με τον τρόπο αυτόν γίνονταν μέλη
των κοινοτήτων τους. Με την μέθοδο αυτή οι Δυνατοί εκμεταλλεύονται προς όφελός
23

ο. π. σ. 64
ο. π. σ. 70
25
ο. π. σ. 73
26
Χριστοφυλοπούλου Α. ο. π. σ. 169-170
27
Mango C ο. π. σ. 65-66
24
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τους την δυστυχία των Ταπεινών.28 Η αγροτική κοινωνία τον 10ο αιώνα χαρακτηρίζεται
από την εδραίωση μιας αριστοκρατίας της γης, τον σταδιακό περιορισμό της κατοχής
γης από το κράτος και την ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των ελεύθερων αγροτών.
Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να μιλάμε για φεουδαλισμό, αλλά μια τάση προς αυτόν.
Δύο νέοι θεσμοί εμφανίζονται την περίοδο αυτή, ο θεσμός της Πρόνοιας και οι ιδιωτικοί
στρατοί.29

11

28
29

ο .π σ. 66
ο. π. σ. 68
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η

δημιουργία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με την μεταφορά της διοικητι-

κής και πολιτικής έδρας στην Κωνσταντινούπολη και η επικράτηση του
Χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας, έδωσε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

στην λειτουργία και την οργάνωσή της. Ο Αυτοκράτορας ως απόλυτος κυρίαρχος, η
ανάμιξη της Εκκλησίας στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα, αν και το κράτος ήταν
ένα κοσμικό κράτος και τη μεγάλη έκταση που η Αυτοκρατορία είχε ανά διαστήματα,
έχουν άμεση επίπτωση στην διαμόρφωση των χαρακτηριστικών αυτών και στην έκφρασή τους στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική διάρθρωση.
Η ανάπτυξη και η πτώση του ρόλου των πόλεων και η σημαντική συμμετοχή
του αγροτικού τομέα στην οικονομία, κατά την Μέση περίοδο, έδωσαν χαρακτηριστικά
φεουδαλισμού τα οποία ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν και δεν δόθηκε η δυνατότητα στο
εμπόριο και στην αστική τάξη να αναπτυχθούν για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις
μετάλλαξης της κοινωνίας και της οικονομίας.
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