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Αστική οικονομία 
 

 
 Έχει επίκεντρο τις ............................................... 
 Είναι εκχρηματισμένη, δηλ. λειτουργεί με ..................................................................... 
 Παρουσιάζει μεγάλη ....................................................... 

 

 
 
 
 
Η μορφή των 
πόλεων 

 
 9ος αι. - Παλιές πόλεις  ............................................................ (.............................................................................................) 
 Νέες δημιουργούνται 
 Δημιουργούνται  ...................................................... ή ............................................................, αστικά κέντρα με ημιαγροτικό 

χαρακτήρα, διότι οι κάτοικοι των πόλεων είχαν ασχολίες στην ύπαιθρο.(......................................., 
.................................................................................................................................................................................) 

 Πόλεις με μεγάλη εμπορική κίνηση και εμποροπανηγύρεις: 
.................................................................................................................................................................................  

 

 
 
 
 
Η οργάνωση της 
εμπορικής 
δραστηριότητας 

 
 Έμποροι και βιοτέχνες είναι οργανωμένοι στα ......................................................., δηλ. συντεχνίες ή επαγγελματικά σωματεία 
 Το ύψος της παραγωγής και οι τιμές των προϊόντων είναι .................................................................................................. 
 Επαρχικόν Βιβλίον : είναι μια συλλογή διατάξεων του 10ου αι. που καθορίζει τη λειτουργία των ................................................ 
 Είδος βιοτεχνιών → σχετικές με  .....................................και επεξεργασία και εμπορία ειδών 

.......................................(..............................................................................) 
 Μέσα 10ου αι → αναβίωση βυζαντινού εξωτερικού εμπορίου →  σχέσεις με: ............................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 
 Βυζαντινοί έμποροι  → αγοράζουν .................................................. από ............................................................................ 
 Μουσουλμάνοι έμποροι  → μεταφέρουν στο Βυζάντιο ................................................................................................. 
 Η πόλη Τραπεζούντα → σημείο όπου γίνεται ο .............................................. των προϊόντων, δηλ. η παραλαβή τους μετά την 

πληρωμή των φόρων, εμπορική πύλη της .............................................................................................................  
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Αποτέλεσμα της 
ανάπτυξης της 
αστικής 
οικονομίας 

 Δημιουργείται η μεσαία τάξη των ....................................................που αποτελείται από 
:....................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................Σε μεγάλη ακμή και δύναμη στα μέσα του 11ου αι. 

 Είναι οργανωμένη σε: ....................................................................... και υποδαυλίζει  εξεγέρσεις κατά 
των..................................................................... 

 Άλλη κοινωνική τάξη των πόλεων: ο δήμος, δηλ. οι ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................. 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΗΓΩΝ 
 
Μελετήστε το επόμενο παράθεμα (απόσπασμα από το Επαρχικόν  Βιβλίον) και 
στη συνέχεια απαντήστε στο εξής πρόβλημα : 
 
α5Ο 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 συνέβη;                     (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 ο νόμος να διώχνονται από τη συντεχνία δαρμένοι και κουρεμένοι. 
 
                                                                                                                    Επαρχικόν Βιβλίον 

 
Σκεφτείτε επίσης και γράψτε: Ποιο σκοπό μπορεί να εξυπηρετεί αυτή η κρατική παρέμβαση στον τρόπο άσκησης μιας οικονομικής δραστηριότητας; 


