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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 
Β. Οικονομία και κοινωνία των πόλεων 

 

• Η εκχρηματισμένη αστική οικονομία αναπτύσσεται σε μεγάλο βαθμό με κέντρο τις 

πόλεις → παλιές πόλεις ανοικοδομούνται και ιδρύονται νέες (Πάτρα, Σπάρτη) 

Δημιουργούνται αστυκώμες , δηλ. αγροτοπόλεις : αστικά κέντρα με ημιαγροτικό 

χαρακτήρα (Άρτζε στη Γεωργία , Άνιον στην Αρμενία, πρώην κάστρα) 

Πόλεις με μεγάλη εμπορική κίνηση και ετήσιες εμποροπανηγύρεις (πανηγύρια με 

την ευκαιρία κάποιας θρησκευτικής γιορτής) : → Έφεσος, Τραπεζούντα 

 

               
 

• Οι έμποροι και βιοτέχνες των πόλεων ήταν οργανωμένοι σε ……………………………….. 

ή ……………………………………………. (…………………………………………)και η λειτουργία τους 

καθοριζόταν από το ………….…………………….  …………………………… , συλλογή διατάξεων 

του 10
ου

 αιώνα . Το μέγεθος της παραγωγής  και οι τιμές των προϊόντων  

ήταν…………………………………………………….. . Οι βιοτεχνίες ήταν σχετικές με τρόφιμα, 

αλλά από το 10
ο
 αιώνα υπάρχουν και οι σχετικές με επεξεργασία – εμπορία ……….. 

………….  ……………………………………….., δηλ. ………………………………………….., ……………….. 

…………………………………. και ………………………………………  …………………………………. . 

• Μέσα 10
ου

 αιώνα → ακμή βυζαντινού εμπορίου  

Εμπορικές σχέσεις με →……………………………………… , ………………………………………………., 

……………………………………..  ……………………………….. (Βενετία)και …………………………………. 

Οι βυζαντινοί έμποροι προμηθεύονται από το χαλιφάτο …………………………………………, 

ενώ οι μουσουλμάνοι φέρνουν στο Βυζάντιο ………………………………………, …………………. 

…………………………… και βαφές . Σημαντικότατος ο ρόλος της……………………………………… 

: ήταν κέντρο εκτελωνισμού( δηλ. παραλαβής μετά την πληρωμή των φόρων) των 

εισαγόμενων προϊόντων και εμπορική πύλη της Μ. Ασίας προς την Ανατολή 
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•  Συνέπειες της ανάπτυξης της αστικής οικονομίας  →  δημιουργείται η 

……………………..……………………………….. των ………………………………………………….. που την 

αποτελούσαν οι : ………………………………………………………………. , ……………………………… , 

…………………………………………………………… 

Η τάξη αυτή , οργανωμένη σε …………………………………. ή ………………………………………….. 

υποδαύλιζε …………………………………………………………….. κατά των ………………………………. 

και είχε μεγάλη δύναμη στα μέσα του …………………………………….. . 

 

→ άλλη κοινωνική τάξη των πόλεων : ο ……………………………….. , δηλ.  …………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

................................................................................................................................ 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

1. α. Μελετήστε το χάρτη και υπογραμμίστε τα τοπωνύμια που αναφέρονται στο 

κείμενο (όσα υπάρχουν) . 

β. Με βάση τη θέση της στο χάρτη και όσα αναφέρονται στα 3 παραθέματα της σελ. 

49 του βιβλίου σας, να εξηγήσετε τον οικονομικό ρόλο της Τραπεζούντας στο 

Βυζάντιο . 

 

2. Μελετήστε το επόμενο παράθεμα (απόσπασμα από το Επαρχικόν Βιβλίον) και 

στη συνέχεια απαντήστε στο εξής πρόβλημα : 

 

5Ο Ιωάννης, που πουλάει ψάρια στην Κωνσταντινούπολη, την άνοιξη του 923 

διώχτηκε από τη συντεχνία που ανήκε, αφού πρώτα τιμωρήθηκε με ξύλο και τον 

κούρεψαν. Τι μπορεί να έγινε; 

  

(Πηγή : Λίγη Ακόμη Ιστορία…) 

 

Αυτοί που πουλούν ψάρια πρέπει να έχουν το στέκι τους στις μεγάλες καμάρες της 

πόλης .Εκεί μπορούν ν’ απλώνουν το εμπόρευμά τους, να πουλούν δηλαδή τα ψάρια 

τους. Kαθεμιά καμάρα πρέπει να έχει τον επιστάτη της […] που θα επιβλέπει […] 

πώς πάει το ψάρεμα στη θάλασσα και πώς γίνεται η αγορά και η πώληση. Θα 

παρακολουθεί γενικά το εμπόριο[...]. Πρέπει ακόμη οι επιστάτες κάθε μέρα να 

παρουσιάζονται στον έπαρχο πρωί πρωί και να του αναφέρουν πόση ήταν η ψαριά 

[…] ώστε να πουλήσουν τα ψάρια τους με [την τιμή]που θα ορίσει ο έπαρχος. Όσοι 

τολμούν να πουλούν τα ψάρια τους έξω από όσα ορίζει ονόμος να διώχνονται από 

τη συντεχνία δαρμένοι και κουρεμένοι. 

 

                                                                                                                    Επαρχικόν Βιβλίον 

 

 

Να επιλέξετε τη μία από τις 2 ασκήσεις και να γράψετε την απάντηση στο 

τετράδιο της Ιστορίας   


