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                                                             ΕΙΣΑΓΩΓΗ             
 
 
 
 
Ο χώρος της βυζαντινής ιστορίας υπήρξε ιδιαίτερα συντηρητικός, γεγονός που εν 

µέρει εξηγείται από την σχέση των βυζαντινών µε τις κλασικές σπουδές, η οποία 

τελικά καθόρισε τους ερευνητικούς προσανατολισµούς της. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι 

βυζαντινές σπουδές αποτέλεσαν ξεχωριστό επιστηµονικό κλάδο µόλις στα τέλη του 

19ου αιώνα. Ακολουθώντας τα κυρίαρχα ρεύµατα της ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας, οι 

βυζαντινοί ιστορικοί του 19ου αιώνα έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στη µελέτη των 

σηµαντικότερων πολιτικών και θρησκευτικών γεγονότων καθώς και σε βιογραφίες 

κυρίως αυτοκρατόρων και πατριαρχών. Η κυρίαρχη τάση έδινε βαρύτητα στην 

πολιτική και γεγονοτολογική ιστορία, αγνοώντας την ανάπτυξη της κοινωνικής 

ιστορίας.  

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται στις αρχές του 20ου αιώνα. Τις έδρες βυζαντινής 

ιστορίας κατείχαν πρόσωπα που έβλεπαν µε δυσπιστία κάθε προσπάθεια για 

οικονοµική και κοινωνική ιστορία, και φαίνονταν ανήµποροι και απρόθυµοι να 

ξεφύγουν από την εµπειριστική προσέγγιση που εξακολουθούσε να είναι ισχυρή. 

Επικρατούσε η έννοια της βυζαντινής αυτοκρατορίας ως µιας στατικής και 

απολιθωµένης κοινωνίας χωρίς αξιόλογες µεταβολές κατά την χιλιόχρονη ιστορία 

της. Το οικονοµικό στοιχείο δεν ήταν πρωταρχικό στη σκέψη των ερευνητών και 

οποιαδήποτε προσπάθεια για κοινωνική και οικονοµική ανάλυση σχετιζόταν µε τις 

επιδιώξεις και τα συµφέροντα των ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων. Οι αναφορές 

στην αγροτική κοινωνία και οικονοµία είχαν χαρακτήρα δευτερεύοντα και 

συµπληρωµατικό και τοποθετούνταν συνήθως στα πλαίσια του ανταγωνισµού µεταξύ 

της κεντρικής εξουσίας και των ανώτερων στρωµάτων.  

Προκύπτει το βασικό ερώτηµα αν τελικά η βυζαντινή ιστορία κατόρθωσε να 

ωφεληθεί από τις επεξεργασίες που γνώρισε η ευρωπαϊκή ιστοριογραφία καθ’ όλη 

την διάρκεια του 20ου αιώνα. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα ο Emile Durkheim µε 

την Année Sociologique και το 1900 ο Henri Berr µε την Revue de Synthèse 

Historique υποδηλώνουν την υπέρβαση της συµβαντολογικής ιστορίας, δίνοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στους οικονοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Στο εισαγωγικό 

σηµείωµα του πρώτου τεύχους ο Durkheim γράφει: η ιστορία είναι επιστήµη µόνο 

όταν εξηγεί και κάποιος εξηγεί µέσω της σύγκρισης… Εφόσον πράγµατι συγκρίνει η 
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ιστορία καθίσταται αδιαχώριστη από την κοινωνιολογία.1 Πέρα από την σύγκριση η 

βασική αρχή του Durkheim υπήρξε ότι η κατανόηση του ατόµου γίνεται µόνο µέσα 

στον περίγυρο µιας κοινωνίας, την οποία µπορούµε να παρατηρήσουµε µε τον τρόπο 

σχεδόν που παρατηρούµε τα φυσικά φαινόµενα. Την ίδια στιγµή ο φιλόσοφος Henri 

Berr προπαγάνδιζε την ανάγκη στροφής της ιστορικής επιστήµης στη συλλογική 

κοινωνική και πολιτισµική ιστορία, χωρίς ωστόσο να αγνοεί και τον ρόλο των 

ατόµων. Με την ευρεία έννοια η ιστορία των Annales ξεκινά από τις συγκεκριµένες 

απόψεις.   

Από την εποχή του µεσοπολέµου οι πιο σηµαντικές τάσεις της ευρωπαϊκής 

ιστοριογραφίας συνίστατο από την σχολή των Annales και τον ιστορικό υλισµό της 

µαρξιστικής θεωρίας. Οι ιστορικοί της σχολής των Annales προτείνουν µια 

διεύρυνση του πεδίου της ιστορίας, εγκαταλείποντας τον χώρο της πολιτικής και 

στρέφοντας το ενδιαφέρον των ιστορικών προς άλλους ορίζοντες: τη φύση, το τοπίο, 

τον πληθυσµό, τη δηµογραφία, τις ανταλλαγές, τα ήθη και τα έθιµα. Το βασικό 

χαρακτηριστικό είναι η απόρριψη του πολιτικού που συνδυάζεται µε µια προσέγγιση 

προσανατολισµένη στο οικονοµικό και κοινωνικό πεδίο. Από την άλλη η µαρξιστική 

σχολή υποστηρίζει ότι η κινητήρια δύναµη που βρίσκεται πίσω από την ιστορία δεν 

είναι οι ιδέες αλλά οι παραγωγικές δυνάµεις, οι οποίες, καθώς αναπτύσσονται 

έρχονται σε σύγκρουση µε τις κοινωνικές συνθήκες µέσα στις οποίες γεννήθηκαν µε 

αποτέλεσµα την διαδοχή των κοινωνικών σχηµατισµών. Η κλασική µαρξιστική 

άποψη της πορείας της ιστορίας από την πρωτόγονη κοινότητα στον καπιταλισµό, 

δίνει έµφαση στον αυξανόµενο έλεγχο του ανθρώπου πάνω στη φύση µε την 

ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων, σαν µια προοδευτική απελευθέρωση της 

ανθρώπινης κοινωνίας από την τυραννία της φυσικής ανάγκης. Η ουσία βρίσκεται 

στο σχήµα ‘βάση-εποικοδόµηµα’, δηλαδή το µοντέλο µιας κοινωνίας που αποτελείται 

από διάφορα επίπεδα που αλληλοεπηρεάζονται. 

Την ίδια περίοδο στο χώρο των βυζαντινολόγων παρατηρούνται κάποια 

ανοίγµατα προς την οικονοµική ιστορία. Οι νέες ερευνητικές προσπάθειες είχαν 

στόχο να διερευνήσουν τις οικονοµικές και κοινωνικές δοµές της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας και την θέση των κοινωνικών οµάδων, που µέχρι τότε είχε αγνοήσει η 

έρευνα. Σε αυτά τα πλαίσια στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η 

µελέτη των αγροτικών κοινωνικών και οικονοµικών δοµών και των παραγωγικών 

                                                 
1 Durkheim E., ‘Préface’, L’Année Sociologique 1 (1896-97), II-III 
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σχέσεων που τις διέπουν. Τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής αγροτικής κοινωνίας, η 

µικρή και µεγάλη ιδιοκτησία, οι δηµογραφικές τάσεις, η κυκλοφορία του νοµίσµατος 

και οι σχέσεις των κοινωνικών οµάδων, επιδέχονται όλο και πιο επεξεργασµένες 

αναλύσεις. Το κεντρικό ερώτηµα είναι αν η έρευνα για την βυζαντινή αγροτική 

οικονοµία, ήρθε τελικά σε επαφή µε τα κυριότερα ιστοριογραφικά ρεύµατα, ιδιαίτερα 

την σχολή των Annales και τη µαρξιστική προσέγγιση.  

Άλλη σηµαντική παράµετρος είναι κατά πόσο το ψυχροπολεµικό κλίµα της 

εποχής, ιδιαίτερα από την δεκαετία του ’50, επηρέασε τις συγκεκριµένες ερευνητικές 

προσπάθειες. Πρέπει να διερευνηθεί αν οι βυζαντινολόγοι χρησιµοποίησαν τα 

ιστοριογραφικά εργαλεία προκειµένου να προωθήσουν την έρευνα ή αν τελικά αυτό 

οδήγησε σε µια προσπάθεια επιβολής του ενός στρατοπέδου πάνω στο άλλο.  
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                                                            ΟΙ ΠΗΓΕΣ 
 
     
 
 

Μετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο οι σοβιετικοί βυζαντινολόγοι και η γαλλική 

σχολή συστηµατοποίησαν την έρευνα στον τοµέα της αγροτικής οικονοµίας. Την 

κατεύθυνση αυτή ευνόησε η φύση των πηγών που αναφερόταν στις αγροτικές 

οικονοµικές και κοινωνικές δοµές. Καταρχήν είναι σαφές πως δεν υπάρχουν 

δεδοµένα που να κάνουν δυνατή την ποσοτική στάθµιση των πραγµάτων, 

τουλάχιστον µέχρι την λατινική κατάκτηση το 1204. Τα έγγραφα που σώζονται σε 

µοναστηριακά αρχεία µε στοιχεία για δωρεές γης και την αγροτική φορολογία 

χρονολογούνται κυρίως από τις αρχές του 14ου αιώνα. Οι βυζαντινοί συγγραφείς, 

ιστορικοί και χρονογράφοι, προσφέρουν, συχνά άθελα τους, φευγαλέες µατιές στις 

βυζαντινές αγροτικές συνθήκες. Πάντως η βυζαντινή λογοτεχνία κυρίως λόγω του 

αποσπασµατικού της χαρακτήρα δεν αποτελεί αξιόπιστη πηγή για την κατανόηση της 

βυζαντινής κοινωνίας. Η εικόνα συµπληρώνεται ή διορθώνεται µε την συνδροµή 

άλλων βυζαντινών πηγών, όπως είναι τα νοµοθετικά κείµενα, οι βίοι αγίων και τα 

δεδοµένα που προκύπτουν από την αρχαιολογική έρευνα. Η επισκόπηση που 

ακολουθεί έχει καθαρά εισαγωγικό χαρακτήρα και περιορίζεται αναγκαστικά σε 

ορισµένες βασικές πηγές που χρησιµοποίησαν οι ερευνητές. 

Ο Γεωργικός Νόµος είναι κείµενο που όλοι θεωρούν προβληµατικό και έχει 

προκαλέσει αντικρουόµενες απόψεις ως προς την προέλευση και τον χρόνο σύνταξης 

του.2 ∆εν διευκρινίζεται αν αποτελούσε δίκαιο του κράτους ή συλλογή τοπικών 

εθίµων, και άγνωστα παραµένουν τα ακριβή γεωγραφικά όρια της εφαρµογής του. 

Γενικά πάντως γίνεται δεκτό ότι δηµοσιεύτηκε τον 7ο ή τον 8ο αιώνα και πιθανότατα 

αφορούσε περιοχές της ενδοχώρας.3 Παρά την συντοµία του, παρέχει µια ζωντανή 

εικόνα των αγροτικών κοινοτήτων, ρυθµίζοντας τις διαφορές που αναφύονταν µεταξύ 

των καλλιεργητών.   

Πλούσιο υλικό σχετικά µε τις αγροτικές συνθήκες προσφέρει η Ανώνυµη 

Φορολογική Πραγµατεία, ένα κείµενο του 10ου αιώνα που σκιαγραφεί τις βασικές 

λειτουργίες της εγγείου φορολογίας, αποκαλύπτοντας ποικίλες µορφές αγροτικής 

                                                 
2 Ashburner W., ‘The Farmer’s Law’, Journal of Hellenic Studies 30 (1910), 85-108. 
3 Ο Σβορώνος στο άρθρο του ‘Notes sur l’origine et la date du Code Rural’, T.M. 8 (1981), 487-500, 
υποστηρίζει µια πρώιµη χρονολόγηση του Γεωργικού Νόµου, επικαλούµενος οµοιότητες του µε τον 
Θεοδοσιανό Κώδικα. 
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εκµετάλλευσης.4  Το Κτηµατολόγιο των Θηβών από το δεύτερο µισό του 11ου αιώνα, 

µας πληροφορεί, όπως και η Φορολογική Πραγµατεία, για την δηµοσιονοµία στο 

Βυζάντιο και ιδιαίτερα τις µεταβολές που επήλθαν στις αγροτικές κοινότητες.5 

Πολλοί ερευνητές χρησιµοποίησαν τα παραπάνω τρία κείµενα για να καταδείξουν 

την µεγέθυνση των ανισοτήτων στην οικονοµική κατάσταση των καλλιεργητών, 

γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις λόγω των διαφορετικών λόγων σύνταξης των 

συγκεκριµένων εγγράφων. Οι ενστάσεις εστιάζονται κυρίως στο ότι ο Γεωργικός 

Νόµος είναι ένα πρακτικό εγχειρίδιο κανονισµών σχετικών µε προστριβές στα 

πλαίσια των αγροτικών κοινοτήτων, ενώ η Φορολογική Πραγµατεία και το 

Κατάστιχο των Θηβών  συνιστούν περιγραφές του φορολογικού συστήµατος.  

Μια ιδιαίτερη κατηγορία πηγών µε βαρύνουσα σηµασία για τη µελέτη της 

κοινωνίας και της οικονοµίας του Βυζαντίου είναι οι βίοι των αγίων, που ουσιαστικά 

συνιστούν εκτενείς διηγήσεις της ζωής και του έργου ενός προσώπου που αγίασε, 

γραµµένες σύµφωνα µε συγκεκριµένους αφηγηµατικούς κανόνες.6 Τα αγιολογικά 

κείµενα αποτελούν µια σηµαντική πηγή, ιδιαίτερα στα πλαίσια της δηµογραφικής και 

οικονοµικής ζωής του Βυζαντίου, για την διερεύνηση των οποίων οι πληροφορίες 

που διαθέτουµε από άλλες πηγές δεν είναι επαρκείς. Ερευνητές όπως οι Kazhdan, 

Kaplan και Patlagean έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση των βίων ως 

αντανάκλαση της γενικότερης κοινωνικής πραγµατικότητας. Αξιοποίησαν κυρίως 

τους βίους των Θεόδωρου Συκεώτη, Ιωάννη του Ελεήµονος, Στέφανου του Νέου, 

Φιλάρετου, Θεόδωρου Στουδίτη, Πέτρου Ατρώας, Ευθυµίου του Νέου, Ευθυµίου 

Θράκης, Λουκά του Στειριώτη, Λουκά του Στυλίτη, Μιχαήλ Μαλεϊνού, Νίκωνος του 

Μετανοείτε, Αθανασίου του Αθωνίτη, Συµεών του Νέου Στυλίτη, Συµεών Νέου 

Θεολόγου, Ιωάννη του Ξένου, Συµεών του Σαλού και Ανδρέα του Σαλού.7 Η 

                                                 
4 Ashburner W., ‘A Byzantine Treatise on taxation’, Journal of Hellenic Studies 35 (1915), 76-84. 
Είναι γνωστή και ως Μαρκιανή Πραγµατεία από το µοναδικό χειρόγραφο που σώζεται στην οµώνυµη 
βιβλιοθήκη.  
5 Svoronos Nicolas, Recherches sur le Cadastre byzantin et la fiscalité aux XIe et XIIe siècles: le 
Cadastre de Thèbes, Paris 1959. 
6 Κιουσοπούλου Αντωνία, Χρόνος και Ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία, Αθήνα 1997, 15.  
7 Vie de Théodore de Sykeon, ed. A. J. Festugiere, Bruxelles 1970. H. Delehaye, ‘Une vie inédite de 
Saint Jean l’Aumônier’, Anal. Boll. 45 (1927), 5-24. ‘Vie d’Etienne le jeune’, PG 100, 1069-1186. M. 
H. Fourmy, M. Leroy, ‘La vie de S. Philarete’, Byzantion 9 (1934), 113-167. ‘Θεόδωρος ο Στουδίτης’, 
PG 99, 114-328. La vie merveilleuse de saint Pierre d’Atroa, ed. V. Laurent, Bruxelles 1956. Vie et 
office de S. Euthyme le jeune, ed. L. Petit, Bibliothèque Hagiographique Orientale V, Paris 1904. 
Antoniades B., ‘Vie d’Euthyme de Thrace’ ∆ελτίον της ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της 
Ελλάδος 4 (1894), 392-422. ∆. Σοφιανός, Όσιος Λουκάς. Ο Βίος του Οσίου Λουκά του Στειριώτη, 
Αθήνα 1989. H. Delehaye, Les Saints Stylites, Bruxelles 1923 (ανατυπ.. 1962), 194-237. Vie et office 
de S. Michel Maleinos, ed. L. Petit, Bibliothèque Hagiographique Orientale IV, Paris 1903. D. F. 
Sullivan, The Life of Saint Nikon, Brookline (Mass) 1987. Vitae duae antique sancti Athanasii 
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πλειοψηφία των Βίων προέρχεται από τη µέση εποχή (7ος-11ος αι.). Η ιδιαίτερη 

σηµασία τους για τη µελέτη της κοινωνικής ιστορίας του βυζαντίου έγκειται στο ότι 

λόγω του ηθικοπλαστικού χαρακτήρα τους, απηχούν και διαµορφώνουν αξίες, 

κοινωνικά πρότυπα και στερεότυπα, τα οποία αποδεσµεύονται κυρίως µέσα από την 

ανάλυση των κοινωνικών τόπων… περιέχουν µε άλλα λόγια στοιχεία της κοινωνίας 

µέσα στην οποία παράγονται, στο επίπεδο των συλλογικών νοοτροπιών.8  

Τα πρακτικά είναι οι πηγές στις οποίες κυρίως στηρίχθηκαν οι ερευνητές για τη 

µελέτη των εσωτερικών δοµών της υπαίθρου και της διερεύνησης των παραγωγικών 

σχέσεων. Πρόκειται για απογραφές των περιουσιακών στοιχείων λαϊκών και 

εκκλησιαστικών γαιοκτηµόνων, οι οποίες περιλαµβάνουν λεπτοµερή καταγραφή των 

εξαρτηµένων χωρικών και της περιουσίας τους. Αντικατοπτρίζουν δοµές και σχέσεις 

που διέπουν την αγροτική κοινωνία κάποτε σε αντιδιαστολή µε όσα θέσπιζε η 

επίσηµη πολιτεία. Η πλειοψηφία τους τοποθετείται στον 14ο και 15ο αι. Οι πηγές 

αναφέρονται κυρίως στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο και το µεγαλύτερο 

µέρος των εγγράφων έχει διασωθεί στα αρχεία των µονών του Αγίου Όρους. Τα 

περισσότερα αναφέρονται σε περιουσίες µονών, και ελάχιστα αφορούν ιδιοκτησίες 

λαϊκών. Είναι βέβαιο ότι η ενασχόληση των ερευνητών µε αυτή την κατηγορία πηγών 

καθόρισε την προσέγγιση τους γύρω από το ζήτηµα της αγροτικής κοινωνίας. Οι 

Uspensky, Petit, Lemerle, Dölger, Guillou, Οικονοµίδης, Λαΐου, Σβορώνος, Kazhdan, 

Lefort, Lipsić ασχολήθηκαν συστηµατικά µε την µελέτη και την έκδοση πρακτικών, 

γεγονός που συνέβαλε στη διατύπωση των βασικών θέσεων τους για την αγροτική 

οικονοµία.9 Από τα στοιχεία των πρακτικών, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί για 

                                                                                                                                            
Athonitae, ed. Noret, Louvain 1982. La vie ancienne de S. Syméon Stylite le jeune, ed. P. Van Den Ven, 
Bruxelles 1962. Un grand mystique byzantin. Vie de Syméon le Nouveau Théologien (940-1022), par 
Nicétas Stethatos, ed. I. Hausherr, G. Horn, Orientalia Christiana 12, Roma 1928. N. Tomadakes, ‘Ο 
άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η ∆ιαθήκη αυτού’, Κρητικά Χρονικά 2 (1948), 57-61. Vie de Syméon le Fou 
et de Jean de Chypre, ed. A. J. Festugiere, L. Ryden, Paris 1974. ‘Ανδρέας ο Σαλός’, PG. 111, 629-
888. Ο όγκος του αγιολογικού υλικού καθιστά την περιήγηση στους βίους των αγίων µια επίπονη 
προσπάθεια. Το γεγονός αυτό κάνει επιτακτική την κατάταξη των βίων σε επιµέρους κατηγορίες, µε 
βάση κυρίως την χρονολόγηση, το φύλο των αγίων, τη διάκριση του κειµένου σε βίους κοσµικών και 
σε βίους µη κοσµικών αγίων, και τη χειρόγραφη παράδοση. 
8 Κιουσοπούλου, Χρόνος, ό.π., 16. 
9 Uspensky F., ‘Akti otvoda jemli monastiriu bogoroditsy Milostivoj (v Strumitse)’, Izvestija Russkago 
Arkheologiceskago Instituta v Konstantinopole 1 (1896), 1-34. Petit L., ‘Actes de Xénophon’, 
Vizantiiskij Vremennik 10 (1903), Παράρτηµα Ι. Petit L., ‘Actes de Pantocrator’, Vizantiiskij 
Vremennik 10 (1903), Παράρτηµα II. Petit L., ‘Actes de Chilandar, I. Actes grecs’, Vizantiiskij 
Vremennik 17 (1911), Παράρτηµα I. Regel W., Kurtz E., Korablev B. ‘Actes de Zographou’, 
Vizantiiskij Vremennik 13 (1907), Παράρτηµα. Regel W., Kurtz E., Korablev B. ‘Actes de Philothee’, 
Vizantiiskij Vremennik 20 (1913), Παράρτηµα I. Lemerle P., Actes de Kutlumus, Paris 1945. Dölger F., 
‘Sechs byzantinische Praktika des 14. Jahrhunderts für das Athoskloster Iberon’, Abhandlungen der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philos.-historische Klasse, N.F. 28 (1949). Guillou A., Les 
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φορολογικούς σκοπούς, επιχειρήθηκε η εξαγωγή συµπερασµάτων για την 

δηµογραφική, κοινωνική και οικονοµική κατάσταση του αγροτικού πληθυσµού. Τα 

πιο χρήσιµα πρακτικά είναι όσα καταγράφουν όλα τα επιµέρους στοιχεία της 

ιδιοκτησίας ενός γαιοκτήµονα: τις εκτάσεις και τους φόρους που του αναλογούν, τις 

αγροτικές οικογένειες µε τις περιουσίες τους και τους φόρους που πλήρωναν στους 

ιδιοκτήτες. Πρόκειται για πηγές εξαιρετικής σηµασίας, αφού µας επιτρέπουν να 

µελετήσουµε τη δοµή της αγροτικής κοινωνίας σε συγκεκριµένες στιγµές και να 

εντοπίσουµε κοινωνικές, οικονοµικές και δηµογραφικές τάσεις.  

Η περαιτέρω εξέλιξη της έρευνας µπορεί να βασιστεί στα υλικά κατάλοιπα του 

Βυζαντίου. Το δυνητικά ευρύτερο πεδίο έρευνας είναι η αρχαιολογία. Πιθανές 

απαντήσεις σε θέµατα αγροτικής εκµετάλλευσης εξαρτώνται από τις ανασκαφές, τα 

αποτελέσµατα των οποίων µπορούν να ενσωµατωθούν στην σύγχρονη έρευνα. Η 

χρήση των αρχαιολογικών ευρηµάτων δεν ήταν ανέκαθεν κάτι αυτονόητο. Ο Lemerle 

το 1945 στο έργο του Philippes et la Macédoine orientale, à l’époque chrétienne et 

byzantin παρατηρεί ότι η χρήση των αρχαιολογικών ευρηµάτων προκάλεσε έκπληξη 

στον κύκλο των βυζαντινολόγων: On s’étonnera peut-être que cet ouvrage soit 

compose de deux parties assez différentes, puisque la première traite d’histoire, la 

seconde d’archéologie.10 Εντούτοις τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι 

ιστορικοί χρησιµοποιούν τα ευρήµατα των αρχαιολογικών ερευνών. Η Όλγα 

Γκράτζιου σχολιάζει σχετικά: Όλο και πιο έντονα, σχεδόν επιτακτικά, οι προσδοκίες 

των ιστορικών στρέφονται προς τους αρχαιολόγους. Προσδοκούν από την 

αρχαιολογική έρευνα, από τις ανακαλύψεις της σκαπάνης και από τις ερµηνείες των 

αρχαιολογικών ευρηµάτων να αντλήσουν τις πληροφορίες που αποσιωπούν οι καλά 

διαβασµένες πια γραπτές πηγές. ∆εκάδες ιστορικές µελέτες βυζαντινολόγων τα 

τελευταία χρόνια τελειώνουν µε την επωδό «την απάντηση όµως στο ζήτηµα αυτό 

                                                                                                                                            
archives de Saint-Jean Prodrome sur le mont Ménécée, Paris 1955. Lemerle P., ‘Un praktikon inédit 
des archives de Karakala (Janvier 1342) et la situation en Macédoine orientale au moment de 
l’usurpation de la Cantacuzène’, Χαριστήριον εις Αναστάσιον Κ. Ορλάνδον, Ι, Αθήνα 1965, 278-298. 
Oikonomides N., Actes de Dionysiou, Paris 1968. Lemerle P., Guillou A., Svoronos N., 
Papachryssanthou D., Actes de Lavra, Première partie, des origines a 1204, Paris 1970. Lefort J., 
Actes d’Esphigmenou, Paris 1973.  Lemerle P., Guillou A., Svoronos N., Papachryssanthou D., Actes 
de Lavra, II (de 1204 a 1328), Paris 1977. Lemerle P., Guillou A., Svoronos N., Papachryssanthou D., 
Actes de Lavra, III (de 1329 a 1500), Paris 1979. Lemerle P., Dagron G., Girkovic S., Actes de Saint 
Pantéléémon, Paris 1982. Lemerle P., Guillou A., Svoronos N., Papachryssanthou D., Actes de Lavra, 
IV, Paris 1982. Lipsic E. E., Medvedev I. P., Piotrovskaja E. K., Vizantijskij Zemledeljceskij Zakon, 
Leningrad 1984. Oikonomides N., Actes de Docheiariou, Paris 1984.  
10 Lemerle Paul, Philippes et la Macédoine orientale, à l’époque chrétienne et byzantine, Paris 1945. 
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µπορεί να µας την δώσει µόνο η αρχαιολογία».11  Προς αυτή την κατεύθυνση στον 

ελλαδικό χώρο σηµαντική είναι η προσφορά της Άννας Αβραµέα, ιδιαίτερα µε το 

έργο Le Péloponnèse du IVe au VIIIe siècle: Changements et persistances.12

Η εικόνα µπορεί να συµπληρωθεί µε µια πληθώρα αρχειακών εγγράφων, όπως οι 

αγοροπωλησίες ή οι διαθήκες. Πρόσθετη βοήθεια δίνουν η αυτοκρατορική 

νοµοθεσία, οι αποφάσεις και τα πρακτικά των οικουµενικών και των τοπικών 

συνόδων, τα έγγραφα της αυτοκρατορικής γραµµατείας, τα νοµίσµατα, οι σφραγίδες, 

τα γεωγραφικά και ρητορικά έργα καθώς και άλλα λογοτεχνικά και λαϊκά κείµενα. 

Εντούτοις αυτό που έχει σηµασία δεν είναι µόνο η ανάδειξη νέων πηγών, αλλά και η 

ανάγνωση, η νέα ανάγνωση των γνωστών πηγών. Ο Σβορώνος υποστηρίζει ότι οι 

πηγές δεν σου λένε τίποτα. ∆εν µιλούν. Απαντούν σε ερωτήµατα. Άµα είσαι ικανός να 

θέσεις το ερώτηµα, θα τη βρεις την απάντηση στις πηγές. Και κυρίως, εκείνο που 

ενδιαφέρει και νοµίζω ότι ενδιαφέρει κάθε ιστορικό, και που είναι η πιο σηµαντική 

πηγή, είναι οι έµµεσες απαντήσεις. Εκείνα δηλαδή που λένε οι πηγές, χωρίς να θέλουν 

να τα πουν. Και που δεν έχουν καµία όρεξη να οµιλήσουν περί αυτού. Απλούστατα δεν 

τους έχει τεθεί το πρόβληµα. Εσύ, ως ιστορικός, και η εποχή σου είναι που τα θέτουν, 

πολύ αργότερα.13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Γκράτζιου Όλγα, ‘Βυζαντινή Αρχαιολογία. Ανάµεσα στην αρχαιολογική προσέγγιση των 
καταλοίπων της µεσαιωνικής εποχής και την ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης’, Αρχαιολογία 88 
(Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέµβριος 2003), 27.   
12 Avramea Anna, Le Péloponnèse du IVe au VIIIe siècle: Changements et persistances, Paris 1997, 
13 : ‘Il ya pourtant, depuis les dernières décennies, un renouveau considérable de la documentation 
archéologique et, comme le notait Paul Lemerle, « après le triomphe de la philologie nous assistons de 
nouveau a celui de l’archéologie au sens le plus large ». 
13 «…Εβύθισα την σκέψη µου µέσα στην πάσαν ώρα» Συνέντευξη µε τον Νίκο Σβορώνο, στο Η 
Μέθοδος της Ιστορίας, Αθήνα 1995, 112. 
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                                         Ο GEORG OSTROGORSKY ΚΑΙ 
            Η ΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΩΝ   
 
 
 
 

Ο Georg Ostrogorsky έκανε τα πρώτα του βήµατα στο χώρο των βυζαντινών 

σπουδών στο πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέργης, όπου φοίτησε από το 1921 υπό την 

καθοδήγηση του οικονοµολόγου και κοινωνιολόγου Edgar Salin. Η Γερµανία στις 

αρχές του 20ου αιώνα είχε µια πλούσια παράδοση κοινωνικής και οικονοµικής 

ιστορίας µε χαρακτηριστική τη λεγόµενη «Νεότερη ιστορική σχολή της Εθνικής 

οικονοµίας».14 Σηµαντικότερος εκπρόσωπος της σχολής ήταν ο Gustav von 

Schmoller. Από εκεί προήλθαν οι πρώτες σηµαντικές έρευνες κοινωνικής και 

οικονοµικής ιστορίας, ιδιαίτερα γύρω από τις συνθήκες ζωής των βιοµηχανικών 

εργατών, και την κοινωνική θέση και την κουλτούρα των τεχνιτών του Μεσαίωνα. 

Ο Ostrogorsky επέλεξε ως θέµα της διδακτορικής του διατριβής το αγροτικό 

φορολογικό καθεστώς στο βυζάντιο τον 10ο αιώνα µε τίτλο Η Φορολογική αγροτική 

κοινότητα των αγροτών στην βυζαντινή αυτοκρατορία τον 10ο αιώνα.15 Επιχείρησε να 

περιγράψει την βυζαντινή κοινωνία της υπαίθρου και τον τρόπο που δοµείται γύρω 

από ένα πλαίσιο οικονοµικών σχέσεων.16 Την ίδια περίοδο ο Franz Dölger 

ασχολήθηκε µε τη µελέτη της οικονοµίας και της διοίκησης του βυζαντινού κράτους 

κατά την µέση περίοδο.17   

                                                 
14 Iggers Georg, Η ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα, Αθήνα 1999, 56: Ήδη από τη δεκαετία του 1880 ο 
Karl Lamprecht έγραψε µια οικονοµική ιστορία της κοιλάδας του Μοζέλα. Ο κύκλος γύρω από τον 
Lamprecht πήρε τον τίτλο ‘Άλλη πλευρά’ . Με το έργο του Γερµανική Ιστορία (Deutsche Geschichte) 
το 1891 αµφισβήτησε δύο βασικές παραδοχές που κυριαρχούσαν στην γερµανική ιστοριογραφία: τον 
ρόλο του κράτους και την έµφαση σε προσωπικότητες και γεγονότα. Υπήρξε τεράστια αντίδραση εκ 
µέρους των Γερµανών επειδή πίστευαν ότι η µετατόπιση από την πολιτική ιστορία στην κοινωνική και 
πολιτισµική, συνιστούσε µια σιωπηρή απειλή για τις γερµανικές κοινωνικοπολιτικές παραδόσεις. 
Εντούτοις το έργο του Lamprecht, που στο επίκεντρο του έθετε τις πολιτισµικές διεργασίες, 
συνιστούσε µια γέφυρα µεταξύ της ιστορικής κοινότητας της εποχής του µε τον χώρο της 
κοινωνιολογίας. 
15 Ostrogorsky Georg, ‚Die landliche Steuergemeinde des byzantinischen Reiches im X Jahrhundert. 
Ihre Structur und Verwaltung’, Vierteljahrschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte 20 (1927), 1-
108. 
16 Grégoire Henri, Βιβλιοκρισία του Ostrogorsky Georg, Die landliche Steuergemeinde des 
byzantinischen Reiches im X Jahrhundert. Ihre Struktur und Verwaltung, Byzantion III (1926/1927), 
485-491: Στο επίκεντρο της εργασίας βρίσκονται οι αγροτικές κοινότητες των ανεξάρτητων γεωργών: 
‘La communauté Byzantine est une unité financière et administrative, mais rien autre’. 
17 Dölger Franz, Beitrage zur Geschichte der Byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 
11. jachrhundert, Leipzing-Berlin, 1927. ∆εν είναι τυχαίο ότι την ίδια περίοδο τόσο ο Dölger όσο και ο 
Ostrogorsky επέλεξαν να ασχοληθούν µε την οικονοµική ιστορία του βυζαντίου, δίνοντας έµφαση 
στην αγροτική οικονοµική ιστορία. Αντικείµενο και των δύο εργασιών αποτέλεσε η φορολογική 
πραγµατεία του 10ου αιώνα. Ο Gregoire συγκρίνοντας τους δύο ερευνητές παρατηρεί: ‘Dölger est plus 
complet et plus savant, Ostrogorsky plus lisible et plus clair’: Henri Gregoire, Βιβλιοκρισία του Dölger 
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Η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος ως αντικειµένου διδακτορικής διατριβής, 

προκαλεί εντύπωση, λαµβάνοντας υπόψη την γερµανική ιστορική παραγωγή των 

αρχών του µεσοπολέµου. Η ήττα της Γερµανίας το 1918 είχε ως αποτέλεσµα τον 

ιστοριογραφικό και πολιτικό συντηρητισµό στα γερµανικά πανεπιστήµια. Τις έδρες 

ιστορίας κατείχαν τα ίδια πρόσωπα που τις κατείχαν προπολεµικά και αντιµετώπιζαν 

µε δυσπιστία κάθε προσπάθεια για οικονοµική και κοινωνική ιστορία. Κύριο µέληµα 

των ιστορικών ήταν να ανασκευάσουν τις κατηγορίες ότι η Γερµανία ήταν υπεύθυνη 

για τον πόλεµο. Το αίτηµα αυτό έγινε ακόµα πιο πιεστικό µετά την κατάληψη της 

εξουσίας από τους Ναζί. Επιπλέον δεν πρέπει να παραβλέπουµε τη µακρά παράδοση 

του κλασικού γερµανικού ιστορισµού που διέτρεχε τις γερµανικές ιστορικές σπουδές 

από τις αρχές του 19ου αιώνα, µε κυριότερο εκπρόσωπο τον Leopold von Ranke. Η 

σχολή του ιστορισµού εστίαζε την προσοχή της σε πολιτικά και θρησκευτικά 

γεγονότα, ιδιαίτερα σε διπλωµατικές και πολεµικές υποθέσεις, σε πράξεις ατόµων µε 

εξουσία και υποστήριζε την ανασύνθεση του παρελθόντος µε βάση τις πρωτογενείς 

πηγές. 18

Ο Ostrogorsky προσπάθησε να περιγράψει τις οικονοµικές σχέσεις στην 

βυζαντινή αγροτική οικονοµία. Η διδακτορική διατριβή του εγκαινίασε µια σειρά 

ερευνών του για τις οικονοµικές και φορολογικές δοµές της βυζαντινής κοινωνίας.19 

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το διδακτορικό του δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό 

Viertelsjahrschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte το οποίο συγκέντρωνε 

                                                                                                                                            
Franz, Beitrage zur Geschichte der Byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. 
jachrhundert, Byzantion IV (1927/1928), 701-704.  
18 Iggers Georg, Νέες κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή ιστοριογραφία, (Μετάφραση: Βασίλης 
Οικονοµίδης) Αθήνα 1995, 26-36: Η σχολή του Ranke διακήρυττε ότι το κράτος στέκεται πάνω από τα 
οικονοµικά και κοινωνικά συµφέροντα, συµβάλλοντας στην πολιτική χρησιµοποίηση της ιστορίας 
προς όφελος εθνικιστικών και εσωτερικών πολιτικών στόχων. Ο βασικός στόχος του Ranke ήταν να 
γράψει, όπως ο Θουκυδίδης, µια ιστορία που να συνδυάζει την πιστή ανάπλαση του παρελθόντος µε 
µια λογοτεχνική κοµψότητα. Οι απόψεις του Ranke για τις ιστορικές σπουδές ικανοποιούσαν το 
αίτηµα για επαγγελµατική ενασχόληση και εστίαζαν την προσοχή τους στις πολιτικές ελίτ. Ο Ranke θα 
γίνει το πρότυπο της επαγγελµατοποιηµένης ιστορικής επιστήµης του 19ου αιώνα.  
19 Ό.π. 130, 132: Είναι ενδιαφέρον ότι το πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέργης όπου ο Ostrogorsky 
εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή, στα µέσα της δεκαετίας του 1950 αποτέλεσε σηµαντικό 
κέντρο ερευνών κοινωνικής ιστορίας µε επίκεντρο τις επιπτώσεις της εκβιοµηχάνισης της Γερµανίας. 
Ο κύκλος εργασίας του Werner Conze για την σύγχρονη κοινωνική ιστορία στη Χαϊδελβέργη, 
καταπιάστηκε µε τις επιδράσεις που είχε η εκβιοµηχάνιση στην πολιτική και την οικονοµία. Το έντονο 
ενδιαφέρον για τις κοινωνικές επιστήµες από µια νεότερη γενιά ιστορικών στην ∆υτική Γερµανία 
συνδεόταν µε την διάθεση τους να προχωρήσουν σε µια κριτική αντιµετώπιση του γερµανικού 
παρελθόντος και µε την αφοσίωση τους σε µια δηµοκρατική κοινωνία. Σε αυτό σηµαντικό ρόλο έπαιξε 
το βιβλίο του Fritz Fischer  Οι στόχοι της Γερµανίας κατά τον πρώτο πόλεµο το 1961, στο οποίο ο 
συγγραφέας υποστήριξε ότι η έρευνα έπρεπε να προχωρήσει πέρα από το αρχειακό υλικό της λήψης 
αποφάσεων σε µια ευρύτερη εξέταση του δοµικού πλαισίου στο οποίο λαµβάνονταν οι αποφάσεις, 
καταλήγοντας ότι οι Γερµανοί όφειλαν να επανεκτιµήσουν την πολιτική της Γερµανίας κατά τον Α΄ 
παγκόσµιο πόλεµο. Η στάση αυτή απηχούσε αλλαγές στην ίδια την δυτικογερµανική κοινωνία. 
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ιστορικούς που έγραφαν κοινωνική και οικονοµική ιστορία ακόµα και κατά την 

διάρκεια του µεσοπολέµου.20

Η παραµονή του στο Παρίσι όπου παρακολούθησε επί δύο εξάµηνα τις 

παραδόσεις των Diehl και Millet, και η διδακτική του σταδιοδροµία στο Μπρέσλαου, 

βάρυναν στην επιστηµονική του σκέψη, ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσαν την αφετηρία 

διαµόρφωσης µιας ολόκληρης γενιάς ιστορικών.21 Το 1933 εγκαταστάθηκε στη 

Γιουγκοσλαβία, συµβάλλοντας στην ίδρυση του Βυζαντινολογικού Ινστιτούτου της 

Σερβικής Ακαδηµίας (του οποίου διετέλεσε διευθυντής από το 1948). Μια από τις 

πρώτες του ενέργειες ήταν η ίδρυση του περιοδικού Zbornik Radova Vizantoloskog 

Instituta, µε αντικείµενο την διερεύνηση των βυζαντινών θεσµών. Το βέβαιο είναι ότι 

η παραµονή του στην Γιουγκοσλαβία επηρέασε την διαµόρφωση της ιστορικής του 

σκέψης και ταυτόχρονα δέχθηκε την επίδραση των νέων κοινωνικών αντιλήψεων. 

Επιπλέον η πολιτική του Τίτο τον βοήθησε να διατηρήσει την επαφή του µε την ∆ύση 

και τους βυζαντινολόγους της. Ο Ostrogorsky από το 1954 έως το 1974 θα τιµηθεί 

από πολλές δυτικές ακαδηµίες.22 Αξιοπρόσεχτο είναι ότι ποτέ δεν τιµήθηκε από 

κάποια σοσιαλιστική χώρα, πέραν της Γιουγκοσλαβίας. 

Ο ρώσος ιστορικός θα θεµελιώσει µια από τις πιο ισχυρές απόψεις για την 

οργάνωση και την εξέλιξη της αγροτικής οικονοµίας στο Βυζάντιο. Το 1941 στην 

πολύτοµη οικονοµική ιστορία της Ευρώπης που εκδόθηκε στο Καίµπριτζ, ο 

Ostrogorsky ανέλαβε το κεφάλαιο για την αγροτική οικονοµία.23 ∆ιατύπωσε την 

άποψη ότι τον 8ο αιώνα παρατηρείται µετασχηµατισµός των δοµών στην αγροτική 

κοινωνία. Αφετηρία της έρευνας του αποτέλεσε ο Γεωργικός νόµος.  

                                                 
20 Iggers Georg, The german conception of history: The national tradition of historical thought from 
Herder to the present, Mittletown 1988, 236, 346: Η εκδοτική οµάδα του περιοδικού που ιδρύθηκε το 
1903, ήταν ένα αµάλγαµα σοσιαλιστών και αντιδραστικών ιστορικών, µεταξύ των οποίων οι Theodore 
Mommsen , Karl Lamprecht, Kurt Brensig, Georg von Below, Werner Sombart. 
21 Hommage à Georg Ostrogorsky, Byzantion 31 (1961), v-xv: ‘Georges Ostrogorsky qui depuis trente 
ans mérite l’affection et l’admiration de ses confrères des deux mondes par le charme de ses brillantes 
synthèses Historiques en quatre langues comme par la profondeur et la nouveauté de ses études 
institutionnelles devenus aussitôt classiques par tous les medievalists’. 
22 Το 1954 έγινε µέλος της ακαδηµίας των επιστηµών στο Gotingen. To 1956 του απονεµήθηκε το Prix 
Gustave Schlumberger. Τα επόµενα χρόνια έγινε µέλος της Royal Historical Society, της Βρετανικής 
ακαδηµίας, της Medieval academy of America, του Orden pour le merite fur Wissenschaften und 
Kunste της ∆υτικής Γερµανίας, της American Academy of Arts and Sciences στη Βοστόνη, της 
Γαλλικής Ακαδηµίας. Το 1974 εξελέγη ξένος εταίρος της Ακαδηµίας Αθηνών: Για την προσωπικότητα 
και το έργο του µιλά η σύζυγος του Φανούλα Παπάζογλου στο Ostrogorsky Georg, Ιστορία του 
Βυζαντινού Κράτους, Α΄,(Μετάφραση Ιωάννης Παναγόπουλος) Αθήνα 1995, 11-22.  
23 Ostrogorsky Georg, ‘Agrarian Conditions in the Byzantine Empire in the Middle Ages’, Cambridge 
Economic History of Europe, I, Cambridge 1941, 205-234. 
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Ο Ostrogorsky έθεσε  στο επίκεντρο της αγροτικής οικονοµίας τις αγροτικές 

κοινότητες. Ενδιαφέρον έχει η προσπάθεια του να δει τις κοινωνικές οµάδες που 

συναποτελούν αυτό το σύστηµα. Τοποθετώντας την σύνταξη του Γεωργικού νόµου 

επί Ιουστινιανού Β΄, διατύπωσε την άποψη ότι ο νόµος στόχευε στην προστασία της 

κινητής και ακίνητης περιουσίας των ανεξάρτητων καλλιεργητών και κατοχύρωνε τα 

δικαιώµατα της ατοµικής ιδιοκτησίας, καταλήγοντας ότι τον 7ο και 8ο αι. ενισχύθηκε 

η µικρή ανεξάρτητη ιδιοκτησία.24  Η βασική παράµετρος της εργασίας του είναι η 

απόπειρα να περιγράψει τις οικονοµικές σχέσεις που διέπουν τη λειτουργία της 

βυζαντινής υπαίθρου. Η κρατική εξουσία αντιµετώπιζε τις κοινότητες των χωριών ως 

διοικητικές και φορολογικές µονάδες και τα µέλη τους ήταν υπεύθυνα για την 

ακέραια καταβολή των φόρων. Η αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή των φόρων 

είναι γνωστή ως αλληλέγγυον και αποτέλεσε την βασική δηµοσιονοµική αρχή που 

συνίστατο σε µεταβίβαση των φόρων και όχι µεταβίβαση της γης.25

Είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι o Ostrogorsky, µε την συµµετοχή του στην 

πολύτοµη οικονοµική ιστορία της Ευρώπης, θα έρθει σε επαφή µε ερευνητές όπως οι 

Dopsch, Jones, Smith, Paraine, Bloch, γεγονός που αποκτά µεγαλύτερες διαστάσεις 

δεδοµένου ότι µέχρι τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο παρατηρούνταν αποµόνωση της 

οικονοµικής και κοινωνικής βυζαντινής ιστορίας από τις σηµαντικές ευρωπαϊκές 

σχολές, όπως η σχολή των Annales. Στη συγκεκριµένη εργασία ο Ostrogorsky 

διατύπωσε την άποψη για την ύπαρξη φεουδαρχίας στο Βυζάντιο, γεγονός που τον 

κατέστησε στα µάτια της δυτικής επιστηµονικής κοινότητας τον κύριο εκπρόσωπο 

για το ζήτηµα της βυζαντινής φεουδαρχίας, παρά την σοβαρή ενασχόληση των 

σοβιετικών ερευνητών για το ίδιο θέµα. 

 Στην µεταπολεµική περίοδο ανήκουν οι κύριες ερευνητικές εργασίες του 

Ostrogorsky µε τις οποίες θεµελίωσε τις απόψεις του για την βυζαντινή φεουδαρχία. 

Μετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία απέκτησαν επιρροή 

µοντέλα ιστορικής έρευνας που έθεταν διαφορετικά ερωτήµατα και ζητούµενα. Ως 

ένα βαθµό αναστράφηκε η σχέση της ιστορίας µε τις κοινωνικές επιστήµες. Οι 

ιστορικοί άρχισαν να εφαρµόζουν κατά την εξέταση των ιστορικών φαινοµένων, 

                                                 
24 Ostrogorsky, Agrarian conditions, ό.π., 208. 
25 Ό.π., 208: Ο κεφαλικός φόρος καταβαλλόταν  ξεχωριστά από τον περιουσιακό και έτσι εξέλιπε ο 
βασικός λόγος που καθήλωνε τους φορολογούµενους σε µόνιµες γαιοκτησίες. Η συνωνή της 
προηγούµενης περιόδου εξελίχθηκε στον βασικό έγγειο φόρο, που βάρυνε την γεωργική παραγωγή και 
όχι την γαιοκτησία. Ο Ostrogorsky υποστήριξε ότι συγκεκριµένες παραγωγικές σχέσεις, όπως η 
ηµισεία και η µορτή, συνέβαλαν στην ανάπτυξη της χρηµατικής οικονοµίας, πράγµα που βοηθούσε 
τους γεωργούς να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα µετρητά για την εξόφληση των φόρων τους. 
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θεωρίες και µεθόδους των κοινωνικών επιστηµών. 26 Η ενασχόληση του Ostrogorsky 

µε τη βυζαντινή αγροτική κοινωνία δείχνει την επίδραση των κοινωνικών επιστηµών, 

απόρροια της µαθητείας του κοντά στον Salin. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 µε το άρθρο La pronoia, Contribution à l’ 

étude de la féodalité à Byzance et chez les slaves du sud, ο Ostrogorsky εξετάζει τον 

θεσµό της πρόνοιας στο Βυζάντιο και στις νοτιότερες σλαβικές κοινότητες της 

βαλκανικής χερσονήσου. Κατά την γνώµη του η πρόνοια αποτέλεσε τον 

σηµαντικότερο θεσµό της βυζαντινής φεουδαρχίας, διαδραµατίζοντας σηµαντικό 

ρόλο στα πλαίσια της αγροτικής οικονοµίας. Αντί αµοιβής για διάφορες υπηρεσίες, 

παραχωρούνταν εκτάσεις γης σε βυζαντινούς, µαζί µε όλα τα έσοδα από τα κτήµατα 

αυτά. Ο θεσµός εµφανίσθηκε για πρώτη φορά στις πηγές στα µέσα του 11ου αιώνα. Η 

προνοιακή γη δεν ήταν ιδιοκτησία του προνοιαρίου, απαγορευόταν η εκποίηση της 

και αρχικά δεν µεταβιβαζόταν ούτε µε κληρονοµιά. Το κράτος διατηρούσε την 

ιδιοκτησία και το δικαίωµα διαθέσεως των προνοιακών κτηµάτων. 27 Θεωρεί ότι ο 

θεσµός αυτός διαδόθηκε και έξω από τα όρια της βυζαντινής αυτοκρατορίας, 

ιδιαίτερα στις νοτιοσλαβικές χώρες, συµβάλλοντας στην επικράτηση του 

φεουδαρχικού συστήµατος στις συγκεκριµένες περιοχές. Με τον Αλέξιο Α΄ Κοµνηνό, 

ο θεσµός της πρόνοιας απέκτησε τον στρατιωτικό του χαρακτήρα. Το κράτος 

διατήρησε την ιδιοκτησία και το δικαίωµα διαθέσεως της προνοιακής γης, ενώ οι 

προνοιάριοι αναλάµβαναν στρατιωτικές υπηρεσίες.28 ∆ιερεύνησε την θέση των 

παροίκων καταλήγοντας ότι στην πλειοψηφία τους ήταν εξαρτηµένοι και 

υποχρεωµένοι να καταβάλλουν τον κρατικό φόρο και το ενοίκιο στον γαιοκτήµονα 

τους. Ο γαιοκτήµονας δηλαδή εισέπραττε την φεουδαρχική πρόσοδο.29 Ο 

Ostrogorsky προσπάθησε να εξετάσει και τον θεσµό της χαριστικής δωρεάς, της 

µεταβίβασης της διοίκησης µοναστηριών και µοναστηριακών περιουσιών σε λαϊκούς. 

                                                 
26 Iggers, Νέες κατευθύνσεις, ό.π., 43-44  
27 Ostrogorsky Georg, ‘La pronoia, contribution a l’étude de la féodalité a Byzance et chez les slaves 
du sud’, Byzantion XXII (1952), 437-518.  
28 Ό.π., 460: Ο Ostrogorsky δικαιολογεί αυτή την εξέλιξη, θεωρώντας ότι την περίοδο των Κοµνηνών 
κυριάρχησε η στρατιωτική αριστοκρατία: ‘L’époque de la dynastie des Comnenes était l’époque de la 
domination de l’aristocratie militaire’. 
29 Ό.π., 464: Η προνοιακή εκχώρηση δεν περιλάµβανε µόνο τη µεταβίβαση κτηµάτων, αλλά και τους 
αγρότες που ζούσαν σε αυτά. Έτσι µεταβάλλονταν σε πάροικους των προνοιαρίων και όφειλαν να 
καταβάλλουν τις φορολογικές υποχρεώσεις σε αυτούς. 
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Σε αντίθεση µε τις προνοιακές εκχωρήσεις, η παραχώρηση χαριστίκιου δεν 

υποχρέωνε τον κάτοχο να επιτελέσει κάποια δηµόσια λειτουργία.30

Το άρθρο δίνει µια ξεκάθαρη εικόνα για τις επιρροές που δέχτηκε ο Ostrogorsky 

από την ανατολικοευρωπαϊκή ιστοριογραφία, ιδιαίτερα τους ρώσους 

βυζαντινολόγους. Επικαλείται τους Vasilievskij,31 Uspenskij, Pancenko32 και 

Vasiliev,33 επισηµαίνοντας ότι το ζήτηµα της βυζαντινής πρόνοιας τέθηκε για πρώτη 

φορά µε ειδικό άρθρο από τον F. Uspenskij, µε τη µελέτη του Znacenie vizantijskoj i 

juznoslavjanskoj pronii, το 1883.34 Πέρα από τους ρώσους, ο Ostrogorsky έχει επαφή 

µε την ευρύτερη οµάδα των ανατολικοευρωπαίων βυζαντινολόγων. Οι αναφορές του 

στους Angelov,35 Mutafciev,36  Maikov,37 Danicić38 και Novaković39 κάνουν σαφές 

                                                 
30 Ostrogorsky, La pronoia, ό.π., 451, 453: ‘Les χαριστίκια représentaient une source de revenu que 
convoitaient, bien entendu, les représentants de l’aristocratie byzantine, qui réclamaient et mendiaient 
de telles donations’. Ο Ostrogorsky απέρριψε την θέση του Skabalanovic ότι η χαριστική δωρεά 
ουσιαστικά αντικατέστησε τον θεσµό της πρόνοιας. 
31 Ό.π., 437-438. O Vasilievskij το 1879 διατύπωσε την άποψη ότι οι δωρεές µοναστικής γης σε 
αυτοκρατορικούς υπαλλήλους µπορούν να θεωρηθούν ως προφεουδαρχικές παραχωρήσεις, 
καταλήγοντας ότι επί Κοµνηνών και Αγγέλων παρατηρείται ανάπτυξη φεουδαρχικών οικονοµικών 
σχέσεων, χωρίς ωστόσο να φτάσουµε σε φεουδαρχία δυτικού τύπου.: ‘Materialy dlja vnutrennej istorii 
vizantijskogo gosudarstva’(sources on the intrernal history of the Byzantine state), στο Zurnal 
Ministerstva Narodnago Prosvescenija, 202, (1879), 160-232. 
32 Ό.π., 440: Ο ρώσος ιστορικός µελέτησε ειδικά τον Γεωργικό νόµο, τον οποίο χαρακτήρισε 
συµπλήρωµα του πρακτικού νόµου που εφάρµοζαν οι χωρικοί. Μελετώντας τον θεσµό της πρόνοιας 
κατέληξε ότι δεν υπήρχε ουσιαστική διαφορά στις δωρεές σε ιδιώτες και σε µονές: ‘Krest’janskaja 
sobstvennost’ v Vizantii (Η ιδιοκτησία των χωρικών στη βυζαντινή αυτοκρατορία), Izvestija Russkogo 
Archeologiceskogo Instituta v Konstantinopole, 9 (1904) 
33 Vasiliev A., ‘On the question of Byzantine Feudalism’, Byzantion 8 (1933), 584-604: Ο Vasiliev 
παραλλήλισε την πρόνοια µε το δυτικό φέουδο, και τόνισε ότι η πρόνοια δεν εµφανίστηκε τον 11ο 
αιώνα αλλά είχε τις ρίζες της στην Ρωµαϊκή αυτοκρατορία, ως επιβίωση του ρωµαϊκού precarium-
beneficium (in the pagan Roman Empire). Οι πρόνοιες από τον 10ο αιώνα παραχωρούνταν έναντι 
στρατιωτικών υπηρεσιών: Istorija Vizantii: Latinskoe vladychestvo na Vostoke, Petrograd 1923. Ο 
Ostrogorsky, σε αντίθεση µε τον Vasiliev, απέρριψε οποιαδήποτε σχέση ανάµεσα στην πρόνοια και τις 
στρατιωτικές υπηρεσίες προγενέστερων αιώνων. 
34 Ostrogorsky, La pronoia, ό.π., 437-438: O F. Uspenskij υποστήριξε ότι η βυζαντινή πρόνοια 
αναπτύχθηκε εις βάρος των αγροτικών κοινοτήτων. Η προνοιακή γη τον 11ο αιώνα παραχωρούνταν 
υπό προϋποθέσεις, έναντι στρατιωτικών υπηρεσιών. Τόνισε την οµοιότητα ανάµεσα στη βυζαντινή 
πρόνοια και το δυτικό φέουδο και έκανε λόγο για κληρονοµική µεταβίβαση των προνοιακών κτηµάτων 
τον 13ο-14ο αι. Znacenie vizantijskoj i juznoslavjanskoj pronii (The significance of pronoia in 
Byzantium and the lands of the southern Slavs), στο Sbornik statej po slavjanovedeniju, sostavlennyj I 
izdannyi uchanikami V.I. Lamanskogo (St. Petersburg 1883), 1-32 
35 Ό.π., 512. O Angelov υιοθετώντας τις απόψεις του Ostrogorsky, είδε την πρόνοια ως κατηγορία 
έγγειας περιουσίας µε αντάλλαγµα την στρατιωτική υπηρεσία του κατόχου της.   
36 Ό.π., 442-443: Ο βούλγαρος ερευνητής Mutafciev, σε αντίθεση µε τον Uspenskij, υποστήριξε ότι η 
βυζαντινή πρόνοια δεν είχε κανένα στρατιωτικό χαρακτηριστικό Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του 
Ostrogorsky : ‘L’erreur principal de Mutafciev est la suivante. Il a perdu de vue que tout phénomène 
historique, au cours du temps, évolue et change aspect, il ne nous explique pas pourquoi la pronoia a 
joue un rôle capital dans l’évolution interne de l’empire byzantin’. 
37 Ό.π., 438: Ο Maikov θεώρησε ότι ο όρος πρόνοια προέρχεται από την γερµανική λέξη Frohne 
(καταναγκαστική εργασία). ∆εδοµένου ότι είδε αυτή τη λέξη σε σερβικά έγγραφα, προτού την 
παρατηρήσει σε βυζαντινές πηγές, πίστευε ότι οι Σέρβοι την δανείστηκαν λόγω της γειτνίασης µε τους 
Γότθους, προκαλώντας την αντίδραση του Ostrogorsky. 
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ότι η ενασχόληση µε την βυζαντινή αγροτική οικονοµία δεν αποτελούσε 

αποκλειστικό προνόµιο των σοβιετικών ερευνητών, αλλά ότι ήταν στο ερευνητικό 

επίκεντρο µιας ευρύτερης οµάδας βυζαντινολόγων.   

 Το 1954 µε την µελέτη Pour l’histoire de la féodalité byzantine, ο Ostrogorsky 

διατύπωσε την βασική του θέση ότι η βυζαντινή οικονοµία ήδη από τον 11ο αιώνα 

κινείται προς την φεουδαρχία, ιδίως µε τον θεσµό της πρόνοιας.40 Οι διαδικασίες 

φεουδαρχοποίησης επιταχύνθηκαν κατά την ύστερη περίοδο, δεν θα καταλήξουν 

όµως σε µια αµιγώς φεουδαρχική κοινωνία δυτικού τύπου. Εντούτοις οι εξελίξεις 

οδήγησαν σε ένα φεουδαρχικό κοινωνικό σχηµατισµό που ο Ostrogorsky 

αντιµετωπίζει αρνητικά και τον εκλαµβάνει ως ένδειξη παρακµής. Κατά τον 

Ostrogorsky η ύπαρξη µιας ισχυρής κεντρικής εξουσίας ήταν σταθεροποιητικός 

παράγοντας σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο, και η αποδυνάµωση της οδήγησε 

στα πρώτα σηµάδια παρακµής.41

 Ο Ostrogorsky απέρριψε την ύπαρξη σχέσης ανάµεσα στην πρόνοια και τα 

στρατιωτικά κτήµατα των προηγούµενων αιώνων, ωστόσο υποστήριξε τον 

στρατιωτικό χαρακτήρα του συγκεκριµένου θεσµού. Χρησιµοποιώντας το χρονικό 

του Μορέως, παραλλήλισε την πρόνοια µε το δυτικό φέουδο.42 Καταλήγοντας τόνισε 

ότι η πρόνοια στο Βυζάντιο και στις νοτιοσλαβικές περιοχές ήταν ένδειξη 

φεουδαρχικού κοινωνικού σχηµατισµού. Η πρόνοια του 13ου αιώνα παρέµεινε 

παραχώρηση υπό προϋποθέσεις, ωστόσο από τα τέλη του αιώνα υπάρχουν ενδείξεις 

για κληρονοµική µεταβίβαση των προνοιακών κτηµάτων.43  

Η συγκεκριµένη µελέτη υπήρξε σηµαντική για την εξέλιξη της έρευνας της 

βυζαντινής αγροτικής οικονοµίας.44 Λόγω της φήµης του ερευνητή στη ∆ύση, η 

                                                                                                                                            
38 Ostrogorsky, La pronoia, ό.π., 439: Κάνει λόγο για βυζαντινή προέλευση της πρόνοιας (στο Rječnik 
iz Književnikh starina srpskin, II). 
39 Ό.π., 439: O Novaković υιοθετεί την επιχειρηµατολογία και τα συµπεράσµατα του Uspenskij. (στο 
Stara srpska vojska, Beograd 1893). 
40 Ostrogorsky Georg, Pour l’histoire de la féodalité byzantine, Bruxelles 1954 
41 Laiou E. Angeliki, ‘In search of the Byzantine economy: Assumptions, methods and models of social 
and economic History’, Bilan et perspective des etudes Medievales en Europe, edit. Jaqueline 
Hamesse, Louvain-La-Neuve 1995, 45-46. 
42 Ostrogorsky,  Féodalité, ό.π., 71: O Ostrogorsky έκανε λόγο για ύπαρξη προνοιακών κτηµάτων µε 
αυτή τη µορφή στην Πελοπόννησο και πριν από την λατινική κατάκτηση το 1204. Στην αυτοκρατορία 
της Νίκαιας η πρόνοια ήταν µια προσωρινή και υπό προϋποθέσεις παραχώρηση (une possession 
conditionelle et temporelle)  
43 Ό.π., 169: Από τα µέσα του 13ου αιώνα µέχρι το τέλος της αυτοκρατορίας, το µεγαλύτερο µέρος των 
µοναστικών κτηµάτων παραχωρήθηκε ως πρόνοια σε µέλη της αριστοκρατικής αριστοκρατίας 
44 Sevcenko I., ‘An important Contribution to the social History of Late Byzantium’, The Annals of the 
Ukrainian Academy of Art and Sciences in the US, 11, 4 (1952), 448-459: Ο Sevcenko χαρακτήρισε 
την συγκεκριµένη µελέτη του Ostrogorsky ως την σηµαντικότερη προσφορά στην έρευνα της 
κοινωνικής ιστορίας του Βυζαντίου. 
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έρευνα του έγινε ευρέως γνωστή και προκάλεσε µια σειρά νέων µελετών γύρω από το 

θέµα, είτε ως απάντηση στις απόψεις του Ostrogorsky, είτε ως συνέχεια αυτών.45  

Το 1956 µε αφορµή τέσσερα σεµινάρια που είχε κάνει στο College de France, στα 

πλαίσια του ιδρύµατος Schlumberger, ο Ostrogorsky εξέδωσε το Quelques problèmes 

d’histoire de la paysannerie Byzantine.46 Έφτασε στο σηµείο να υποστηρίξει ότι η 

τάξη των ανεξάρτητων καλλιεργητών ουσιαστικά εξαφανίστηκε µετά τον 11ο αιώνα, 

αφήνοντας µόνο παροίκους, που ανήκαν είτε στο κράτος είτε σε φεουδάρχες 

κτηµατίες, καταλήγοντας ότι ο εκφεουδαρχισµός ήταν ουσιαστικά µια διαδικασία 

παρακµής.47 Στο επίκεντρο του ανταγωνισµού µεταξύ της κεντρικής εξουσίας και της 

µεγάλης ιδιοκτησίας ήταν η εξασφάλιση της εργατικής δύναµης, δηλαδή ο αριθµός 

των παροίκων που ανήκαν στο κράτος και στους µεγαλογαιοκτήµονες. Φαίνεται ότι η 

εξασφάλιση των παροίκων ήταν πιο σοβαρό ζήτηµα από την απόκτηση των ίδιων των 

κτηµάτων.48

Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριµένης µελέτης έγκειται στο ότι το βιβλίο εκδόθηκε 

µε παρότρυνση των Lemerle και Grégoire, γεγονός που δίνει µια ξεκάθαρη εικόνα για 

την επαφή του Ostrogorsky µε τους βυζαντινολόγους της ∆ύσης. Εξάλλου το 1947, ο 

Ostrogorsky συµµετέχοντας στο περιοδικό Journal of Roman Studies µε το άρθρο The 

peasants pre-emption right φανερώνει την εξοικείωση του µε τις δυτικές ιστορικές 

σπουδές, ιδιαίτερα σε µια ψυχροπολεµική περίοδο, κατά την οποία οι επαφές των 

δυτικών και ανατολικών ερευνητών ήταν σπάνιες, ιδίως την πρώτη δεκαετία µετά τον 

                                                 
45 Χαρακτηριστικές είναι οι µελέτες των Σβορώνου, Λαΐου, Kazhdan, Lemerle, Ahrweiller. 
46 To βιβλίο εκδόθηκε στα πλαίσια του Corpus bruxellense Historiae Byzantinae ύστερα από 
παρότρυνση του Paul Lemerle, και υπό την ευθύνη του Henri Grégoire, διευθυντή του περιοδικού 
Byzantion. 
47 Ostrogorsky Georg, Quelques problèmes d’histoire de la paysannerie byzantine, Bruxelles 1956, 23: 
‘Les paysans jadis indépendants se transformèrent, en grande partie, en pareques de l’Etat. La 
différence entre eux et les pareques seigneuriaux se trouve de ce fait singulièrement diminuée’: Οι 
ελεύθεροι µικροϊδιοκτήτες υπό την πίεση της µεγάλης ιδιοκτησίας και των φορολογικών απαιτήσεων 
πωλούσαν τη γη τους και µετέπιπταν σε καθεστώς παροίκου.  Για να αποτραπεί αυτή η κατάσταση, ο 
Ιωάννης Τζιµισκής τους αφαίρεσε όχι µόνο το δικαίωµα να διαθέτουν κατά βούληση τις ιδιοκτησίες 
τους, αλλά και να µετακινούνται ελεύθερα. 
48 Ό.π., 18: ‘Le droit de ces paysans de quitter la terre qu’ils labouraient était limite. Limite aussi était 
leur droit de disposer librement de leur propriété’.  Ο Ostrogorsky υποστηρίζει ότι ήδη από τον 10ο 
αιώνα η διαµάχη δεν είναι ανάµεσα στη µικρή και τη µεγάλη ιδιοκτησία, αλλά ανάµεσα στην κεντρική 
εξουσία και τους µεγαλογαιοκτήµονες. Ωστόσο οι αυτοκράτορες µέσω της νοµοθεσίας για 
ιδεολογικούς και προπαγανδιστικούς λόγους, εµφανίζονται ως υπέρµαχοι της µικρής ιδιοκτησίας.  
Ενδιαφέρων είναι ο ορισµός που δίνει για την βυζαντινή φεουδαρχία: ‘si l’on reconnaît que la 
seigneurie rurale est la base de la société médiévale dans le monde occidental comme dans l’Empire 
Byzantin tardif, l’expression de la féodalité byzantine paraîtra toute naturelle’ 
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Β΄ παγκόσµιο πόλεµο.49 Ασφαλώς η επαφή του µε τη ∆ύση οφείλεται στη παραµονή 

του στη Γιουγκοσλαβία. 

Ο Ostrogorsky αν και συγκαταλέγεται µεταξύ εκείνων που επέλεξαν να 

αποχωρήσουν µετά την Οκτωβριανή επανάσταση, εντούτοις ήταν ενήµερος για τις 

απόψεις των σοβιετικών βυζαντινολόγων που πρωταγωνίστησαν στις συζητήσεις 

γύρω από το θέµα της αγροτικής οικονοµίας. Το 1958 σε άρθρο του για το προνόµιο 

της εξκουσσίας  έκανε εκτενείς αναφορές σε σύγχρονους του σοβιετικούς ερευνητές, 

αλλά και σε προγενέστερους όπως οι Jakovenko και K. Uspenskij.50 Ο Ostrogorsky 

αναγνωρίζει ότι µέχρι τότε µόνο ρώσοι και σοβιετικοί είχαν ασχοληθεί µε το θέµα της 

εξκουσσείας. Ο Jakovenko στις αρχές του 20ου αιώνα συνέκρινε την βυζαντινή 

εξκουσσεία µε τις φεουδαρχικές φοροαπαλλαγές της δυτικής Ευρώπης και τοποθετεί 

τον 11ο αιώνα την ακµή αυτού του θεσµού (Pour l’histoire de l’immunité à 

Byzance).51 Ο K. Uspenskij διατύπωσε την άποψη ότι η εξκουσσεία αφορούσε κυρίως 

περιουσίες µονών και ότι από τον 12ο αιώνα βρισκόταν σε ύφεση (L’exkousseia – 

immunité dans l’empire byzantine).52 O Ostrogorsky αντέκρουσε τις απόψεις των δύο 

ερευνητών τοποθετώντας την ακµή της εξκουσσείας τον 12ο αιώνα.53 Οι σοβιετικοί 

ερευνητές είχαν ήδη ασχοληθεί µε το συγκεκριµένο ζήτηµα. Ο Gorjanov 

αντιµετώπισε την εξκουσσεία ως µια δηµοσιονοµική εξέλιξη που εµφανίστηκε τον 

11ο αιώνα και διατύπωσε την άποψη ότι η ακµή της τοποθετείται τον 13ο-14ο αι.54 Το 

1956 ο Kazhdan υποστήριξε ότι οι εξκουσσείες οδήγησαν στην διαµόρφωση µιας 
                                                 
49 Είχε προηγηθεί η συµµετοχή του στην πολύτοµη οικονοµική ιστορία της Ευρώπης που εκδόθηκε 
στο Καίµπριτζ. 
50 Ostrogorsky Georg, ‘Pour l’histoire de l’immunité a Byzance’, Byzantion 28 (1958), 165-254. 
51 Ό.π., 166: Φόροι που παλαιότερα κατέληγαν στο κράτος, αργότερα τους καρπούνται αριστοκράτες 
της φεουδαρχίας: ‘le sens de l’immunité pour Jakovenko se trouve dans l’interdiction faite aux 
fonctionnaires de pénétrer dans les possessions de la personne privilégiée’. 
52 Ό.π. 167: O K. Uspenskij (1874-1917) συνέβαλε στη µελέτη της βυζαντινής εξκουσσείας την οποία 
ταύτιζε µε την δυτικοευρωπαϊκή φορολογική ατέλεια µε τη µελέτη του L’exkousseia – immunité dans 
l’empire byzantine στο Viz. Vremennik xiii (1917/1922), 74-117. 
53 Ό.π., 195, 197, 205: ‘l’institution de l’immunité à Byzance au XIIe siècle était loin de s’étioler, 
comme le croyait K. N. Uspenskij’. Ο Ostrogorsky τοποθετεί τις απαρχές αυτού του θεσµού τον 7ο 
αιώνα. Τον 11ο αι. η κεντρική εξουσία αποδεχόταν τις απαιτήσεις των φεουδαρχών και παραχωρούσε 
εξκουσσεία. Οι ισχυρότεροι απαλλάχθηκαν εντελώς και απέκτησαν γενική εξκουσσεία. Έτσι οι φόροι 
δεν κατέληγαν στο δηµόσιο ταµείο αλλά στους µεγαλογαιοκτήµονες. Ενδιαφέρον είναι ότι εκτός από 
την φορολογική απαλλαγή εµφανίστηκε και η δικαστική ασυλία. Οι φεουδάρχες είχαν την δικαιοδοσία 
να δικάζουν τους παροίκους τους. Τα µεγάλα κτήµατα απολάµβαναν φορολογική και δικαστική 
απαλλαγή, σε βαθµό που να απαγορεύεται η είσοδος σε αυτά ακόµα και στους αυτοκρατορικούς 
υπαλλήλους. Το φαινόµενο έφτασε στο απόγειο του τον 12ο αιώνα: ‘Le développement des relations 
féodales au XIIe siècle, l’institution  de l’immunité atteint son apogée et le summum de son extension. 
L’époque des Paléologues nous montre un renforcement toujours plus considérable de l’aristocratie 
féodale, et parallèlement l’élargissement des droits immunitaires’.   
54 Ό.π., 171-172: Ο Gorjanov δε δέχεται τον συσχετισµό οικονοµικών προνοµίων σε µονές του 9ου-10ου 
αι. µε τον θεσµό της εξκουσσείας. Στο Pozdnevizantijskij immunitet, vizantijskij Vremennik 11(1956), 
177-199.   
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εξουσίας φεουδαρχικού τύπου ως προς τον καθορισµό των φορολογικών βαρών και 

την δικαστική δικαιοδοσία των εξαρτηµένων αγροτικών πληθυσµών (La formation du 

domaine feudal à Byzance au Xe siècle).55

Η επίδραση των σοβιετικών βυζαντινολόγων στον Ostrogorsky είναι ακόµα πιο 

εµφανής στο άρθρο του La commune rurale Byzantine, το 1962 στο οποίο 

προσπάθησε να παρουσιάσει την εξέλιξη των αγροτικών κοινοτήτων µέσα στον 

χρόνο, µε αφετηρία τρεις σηµαντικές πηγές: τον Γεωργικό νόµο του 8ου αιώνα, την 

Ανώνυµη Φορολογικά Πραγµατεία του 10ου αιώνα και το κτηµατολόγιο των Θηβών 

που περιέχει στοιχεία για τακτικές πωλήσεις κλασµατικής γης τον 11ο αιώνα.56 Κατά 

τον Ostrogorsky τον 8ο αιώνα η αγροτική τάξη παρουσιάζεται ως η ραχοκοκαλιά του 

κράτους και οι διαφοροποιήσεις ως προς την οικονοµική δραστηριότητα ήταν µικρές. 

Στην φορολογική πραγµατεία οι αγροτικές κοινότητες εµφανίζονται αποδυναµωµένες 

και οι ανισότητες στην οικονοµική κατάσταση των χωρικών είναι εντονότερες.57 Στο 

κτηµατολόγιο των Θηβών οι ανεξάρτητοι καλλιεργητές που αναφέρονται στο 

Γεωργικό νόµο και την Φορολογική Πραγµατεία έπαψαν να υπάρχουν και οι 

φορολογούµενοι ήταν ως επί το πλείστον µέλη της τοπικής αριστοκρατίας.58  

Ο Ostrogorsky φαίνεται ενήµερος για όλες τις σύγχρονες του σοβιετικές 

ανακαλύψεις και αναθεωρήσεις.59 Ο Ostrogorsky µαζί µε τον Sjuzjumov συνέδεαν 

την οικονοµική παρακµή µε την ανάπτυξη τον 11ο και 12ο αιώνα µιας αριστοκρατίας 

που βασιζόταν στην κατοχή γης. Ο  Sjuzjumov το 1956 στο άρθρο του O Kharaktere 

i suscnosti vizantijskoj obsciny po zemledel’ceskomu zakonu µίλησε για τον 

χαρακτήρα των αγροτικών κοινοτήτων, όπως εµφανίζονται στον Γεωργικό νόµο. 

Υποστήριξε ότι ο βυζαντινός φεουδαρχισµός έχει τις ρίζες του στις κοινότητες των 

ελεύθερων αγροτών και επικράτησε τελικά τον 10ο και 11ο αι.60 Ο Ostrogorsky κάνει 

επίσης λόγο για τη σοβιετική θεωρία περί εισαγωγής της σλαβικής κοινοτικής 

οργάνωσης στο Βυζάντιο. Η Lipsić υπογράµµισε την σηµασία των σλαβικών 

επιδροµών, θεωρώντας ότι εξασφάλισαν το απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό για την 

ενίσχυση των αγροτικών κοινοτήτων. Εντούτοις ο Ostrogorsky απορρίπτει την 

                                                 
55 Ostrogorsky, Pour l’histoire de l’immunité, ό.π., 166. 
56 Ostrogorsky Georg, ‘La commune rurale Byzantine’, Byzantion XXXII (1962), 139-166. 
57 Ό.π., 153. 
58 Ό.π., 158-166 
59 Ό.π., 139: Εντούτοις δεν παραβλέπει την συνεισφορά των Vasilievskij και Uspenskij στη µελέτη της 
βυζαντινής αγροτικής οικονοµίας: Les bases de l’etude de l’histoire agraire de Byzance ont été posées 
par les grandes byzantinistes russes V.G. Vasilievskij et F.I. Uspenskij. 
60  Ό.π., 142-144, 147: Ενδιαφέρον είναι ότι το 1940 ο µαρξιστής ιστορικός Levcenko τοποθετεί σε µια 
πρωιµότερη περίοδο τις απαρχές της φεουδαρχίας, τον 5ο-6ο αι.  
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σλαβική προέλευση των βυζαντινών αγροτικών κοινοτήτων, ενώ παράλληλα 

αναφέρει την γενικότερη τάση των σοβιετικών βυζαντινολόγων να αποµακρυνθούν 

από αυτή την θέση.61  

Ενδιαφέρουσα είναι η µελέτη των πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών υπό τις 

οποίες διατυπώθηκαν οι συγκεκριµένες απόψεις, ιδιαίτερα της Lipsić. Μετά τον Β΄ 

παγκόσµιο πόλεµο, η γενικότερη πολιτική κατάσταση, µια κατάσταση η οποία 

υπαγορευόταν από την απελευθέρωση των σλαβικών κρατών της Ανατολικής 

Ευρώπης και της προετοιµασίας της Μόσχας να ιδρύσει το δικό της µπλοκ, άρχισε να 

ανθίζει η επιστηµονική µελέτη των Σλάβων, η σλαβολογία, ενώ εντάσσεται, κατά 

κάποιο τρόπο και η βυζαντινολογία στην γενικότερη αυτή θεµατική. Η ανάπτυξη 

έγινε µε το ένδυµα του πανσλαβισµού, το οποίο ως ιδεολογικό ρεύµα, στην αφετηρία 

του τουλάχιστον, σχετιζόταν µε τους Σλάβους της Αυστριακής και της Οθωµανικής 

αυτοκρατορίας. Ανάλογες τάσεις είχαν εµφανιστεί και στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν 

η ιδεολογία του πανσλαβισµού και το Ανατολικό ζήτηµα συνδυάστηκαν µε την 

ανάπτυξη των σλαβικών και βυζαντινών σπουδών, οι οποίες συµβάδιζαν µε το 

ευρωπαϊκό ενδιαφέρον που εκδηλωνόταν την ίδια εποχή για την ιστορία της 

Ανατολικής Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας.  Σύµφωνα µε την Αντωνία ∆ιάλλα ο ρωσικός 

πανσλαβισµός ήταν απόρροια ενός εξωστρεφούς και εσωστρεφούς ταυτόχρονα 

διαλόγου µεταξύ των ρώσων διανοουµένων για το τι και ποιοι είναι οι Ρώσοι, ποια 

είναι η ρωσική ιδιαιτερότητα σε σχέση µε τον περιβάλλοντα κόσµο. Οι έριδες των 

Ρώσων διανοουµένων περιστράφηκαν γύρω από ερωτήµατα όπως: είναι ή δεν είναι η 

Ρωσία Ευρώπη; Ποιά είναι η σηµασία των απώτερων σλαβικών καταβολών του 

ρωσικού έθνους για την ιδιοπροσωπία του;62     

Γίνεται σαφές ότι ο Ostrogorsky είναι φορέας των ιδεών της προεπαναστατικής 

ρωσικής σχολής της βυζαντινής ιστορίας.63 Στις ρωσικές βυζαντινές σπουδές του 19ου 

και των αρχών του 20ου αι. πρωταγωνιστούν οι ιστορικοί Vassili Vassilievskij και 

Fedor Uspenskij. Ο ίδιος ο Ostrogorsky παρατηρεί ότι σύµφωνα µε την παράδοση που 

ανάγεται στον Vassilievskij και τον Uspenskij, πιο αγαπηµένο θέµα των ρώσων 

                                                 
61 Ostrogorsky, La commune rurale, ό.π., 147: ‘Même la byzantinologie soviétique, qui a été pendant 
quelque temps favorable a cette théorie, s’en éloigne de plus en plus’ 
62 ∆ιάλλα Αντωνία, Πανσλαβισµός και Ανατολικό Ζήτηµα στο δεύτερο ήµισυ του 19ου αιώνα: Ο 
Ρωσικός ∆ιάλογος, Αθήνα 2002, 2 
63 Τσιβίκης Νίκος, Εξελίξεις της οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας του Βυζαντίου ως την δεκαετία 
του 1970: Αγγελική Λαΐου και Εβελύν Πατλαζάν, Ρέθυµνο 2003, 8. 
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βυζαντινολόγων είναι η ιστορία της βυζαντινής αγροτικής οικονοµίας.64 O 

Vassilievskij συνέδεσε την διάδοση των αγροτικών κοινοτήτων µε την παρουσία των 

σλάβων στην βαλκανική χερσόνησο, και έκανε λόγο για σταδιακή επικράτηση της 

µεγάλης ιδιοκτησίας που τελικά απορρόφησε τις ανεξάρτητες αγροτικές κοινότητες.65 

Το 1894 ίδρυσε το περιοδικό Vizantijskij Vremenik (Βυζαντινά Χρονικά), το οποίο 

έγινε το βασικό forum συζήτησης των ρώσων βυζαντινολόγων.66 Μετά τον 

Vassilievskij πρωτοστάτησε ο Uspenskij.67 Το 1895 ίδρυσε την Επετηρίδα του 

Ρωσικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Κωνσταντινούπολη (Izvestija Russkogo 

Archeologiceskogo Instituta v Konstantinopole).68 ∆ιατύπωσε την άποψη ότι στην 

κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη του Βυζαντίου επέδρασε η παρουσία των σλάβων 

που εισήγαγαν στο Βυζάντιο τις αγροτικές κοινότητες. Κατά την γνώµη του σχεδόν 

σε όλη τη βυζαντινή περίοδο διατηρήθηκε η τάξη των ανεξάρτητων γεωργών.69 Οι 

Vassilievskij και Uspenskij θεµελίωσαν τη µελέτη της βυζαντινής αγροτικής 

οικονοµίας, επηρεάζοντας τους σοβιετικούς ερευνητές περισσότερο από µισό αιώνα 

αργότερα.  

Η κύρια κατηγορία που δέχτηκαν είναι ότι η προσέγγιση τους δεσµεύτηκε από τις 

επιδιώξεις του τσαρισµού µέσα στον οποίο εργάζονταν. Είναι βέβαιο ότι ο ρόλος των 

διανοούµενων στη σύλληψη και την διάχυση της τσαρικής ιδεολογίας είναι 

κεντρικός. Ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα οι µορφωµένες ελίτ σε συνεργασία µε 

την τσαρική εξουσία έθεσαν ως στόχο να επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές όσον αφορά 

στις σχέσεις τους µε τη µεγάλη µάζα των αγράµµατων δουλοπάροικων αγροτών. Από 

τους τυπικούς εκπροσώπους αυτού του νέου πνεύµατος θεωρείται ο Alexandr 

Radishev (1749-1802), ο οποίος ήταν από τους πρώτους διανοούµενους που 

                                                 
64 Ostrogorsky Georg, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, (Μετάφραση Ιωάννης Παναγόπουλος) Αθήνα 
1995, Α΄, 59. 
65 Uspenskij Feodor, ‘Notes sur l’histoire des études byzantines en Russie’, Byzantion II (1925), 8-9: 
‘L’idee fondamentale est l’absorption graduelle de la petite propriété foncière par la grande’. 
66 Ό.π., 18: Στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του περιοδικού, δόθηκε βαρύτητα στην έκδοση βυζαντινών 
και σλαβικών πηγών. 
67 Ό.π., 1-3: Ο Uspenskij υποστήριξε ότι οι ρωσικές βυζαντινές σπουδές στα τέλη του 19ου αιώνα 
υποδιαιρούνται σε δύο περιόδους, αυτή µετά το 1870 και µια µε αφετηρία το 1890. Στην πρώτη έχουµε 
την εµφάνιση βυζαντινολόγων που ασχολήθηκαν µε την κοινωνική ιστορία του βυζαντίου, ενώ στη 
δεύτερη περίοδο παρατηρείται µια ενοποίηση των Βυζαντινών σπουδών (unification des etudes 
Byzantines) µε επικεφαλής τον Vasilievskij. Στην Οδησσό ιδρύθηκε κέντρο βυζαντινών σπουδών στο 
οποίο συµµετείχαν ενεργά ερευνητές όπως οι Uspenskij, Leontovic, Kirpicnikov. Η ρωσική σχολή 
βυζαντινολόγων (Vasilievskij, Uspenskij, Skabalanovic, Pancenko) έδωσε µεγάλη σηµασία στη µελέτη 
της αγροτικής οικονοµίας του Βυζαντίου. 
68 Ό.π., 43: ‘La Russie pour la première fois installât une institution savante dans la capitale même de 
l’ancien empire byzantin’. 
69 Valdenberg Vladimir, ‘Les études Byzantines en Russie (1924-1929)’, Byzantion IV (1927/1928), 
483-504: ‘Uspenskij fit fait de grands progrès à l’étude des questions agraires byzantines’. 
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στιγµάτισε µε το έργο του τις αδικίες του θεσµού των δουλοπάροικων. Το 1835 

επιτροπή, που δηµιουργήθηκε µε τσαρική πρωτοβουλία, πρότεινε την ελεύθερη 

µετακίνηση των δουλοπάροικων, µε απώτερο στόχο την δηµιουργία µιας ευρύτερης 

τάξης ανεξάρτητων καλλιεργητών.70 Σε αυτό το πλαίσιο ήταν εύλογη η αναζήτηση 

αναλογιών ανάµεσα στην βυζαντινή και την τσαρική αγροτική οικονοµία, ιδιαίτερα 

αν αναλογιστούµε ότι η Ρωσία αντιλαµβανόταν τον εαυτό της ως συνέχεια της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας. ∆εν είναι τυχαίο ότι και οι ρώσοι ιστορικοί του δυτικού 

µεσαίωνα ασχολήθηκαν µε την αγροτική οικονοµία της µεσαιωνικής Αγγλίας και τις 

συνθήκες στη Γαλλία που οδήγησαν τελικά στην επανάσταση του 1789.71

Το πιο χαρακτηριστικό σηµείο στο έργο του Ostrogorsky είναι ότι ουσιαστικά 

επηρεάστηκε από τις προεπαναστατικές ρωσικές αντιλήψεις, ενσωµατώνοντας 

ταυτόχρονα τις σύγχρονες του σοβιετικές. Συνέβαλε ώστε η δύση να έρθει σε επαφή 

µε τις απόψεις των ρώσων και σοβιετικών ιστορικών και να γνωρίσει την ρωσική και 

σοβιετική παράδοση της βυζαντινής οικονοµικής ιστορίας. Το σηµαντικότερο είναι 

ότι ο Ostrogorsky συγκαταλέγεται µεταξύ των πρωτοπόρων βυζαντινολόγων που 

έφεραν σε επαφή την οικονοµική και κοινωνική βυζαντινή ιστορία µε τις 

σηµαντικότερες ευρωπαϊκές σχολές, όπως η σχολή των Annales. Οι θέσεις του 

σχετικά µε την φεουδαρχία ήταν πιο ήπιες από τις αντίστοιχες των σοβιετικών και τον 

κατέστησαν στα µάτια των δυτικών ιστορικών τον κύριο συνοµιλητή για το 

συγκεκριµένο ζήτηµα. Πάντως είναι σαφές ότι η συζήτηση για τη ύπαρξη 

φεουδαρχίας στο βυζάντιο καθορίστηκε από το ψυχροπολεµικό κλίµα της εποχής, και 

την ‘διαµάχη’ µεταξύ της γαλλικής σχολής βυζαντινολόγων και της µαρξιστικής 

σχολής. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Hugh Seton-Watson, The Russian Empire 1801-1917, Oxford Univ. Press 1967, 229. 
71 Kazhdan Alexander, ‘Soviet studies on Medieval western Europe’, Speculum 57 (1982), 2-3: Ο Paul 
Vinogradoff (1854-1925) ασχολήθηκε µε τον αγγλικό µεσαίωνα µε βιβλία στα αγγλικά όπως 
Villainage in England, Growth of the Manor, κ.α. Με την αγγλική αγροτική οικονοµία ασχολήθηκαν 
επίσης οι Dimitrij Petrusevskij (1863-1942) (Revolt of Wat Tuler) και Alexander Savin (1873-1923) 
(Lectures on the English revolution). Με την γαλλική οικονοµία ασχολήθηκαν οι Nikolaj Kareev 
(1850-1931) και Ivan Lucickij (1845-1918). 
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                        Η ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΩΝ      

                                     ΚΑΙ Ο  ALEXANDER  KAZHDAN             

 

 

 

Ο Alexander Kazhdan γεννήθηκε στη Μόσχα το 1922 και σπούδασε µεσαιωνική 

ιστορία στο πανεπιστήµιο της Μόσχας υπό την εποπτεία του µεσαιωνολόγου Evgenij 

Alekseević Kosminskij. Το έργο του καλύπτει όλη σχεδόν τη βυζαντινή περίοδο, 

επικεντρώνεται ωστόσο µεταξύ του 9ου και 12ου αι. Η εξέταση της περιόδου 

αρθρώνεται γύρω από δύο άξονες, την εξέλιξη των κοινωνικών και οικονοµικών 

δοµών και τα προβλήµατα που θέτουν τα κείµενα ως τεκµήρια των διαφοροποιήσεων 

των κοινωνικών συνθηκών. Η δουλειά του τοποθετείται στο ευρύτερο πλαίσιο 

ανάπτυξης των βυζαντινών ιστορικών σπουδών στην ΕΣΣ∆, που είχε ξεκινήσει µε 

πρωτεργάτες τους Vasilievskij και Uspensky.  

Οι βυζαντινές σπουδές γνώρισαν αξιοπρόσεκτη άνθιση στη Ρωσία από τα τέλη 

του 19ου αιώνα, φαινόµενο που παρατηρείται και µετά την Οκτωβριανή επανάσταση. 

Το γεγονός ότι οι βυζαντινές σπουδές στη Ρωσία ήδη πριν την Οκτωβριανή 

επανάσταση ήταν στραµµένες προς την βυζαντινή αγροτική οικονοµία, επέτρεψε µια 

σχετικά οµαλή µετάβαση από την ιδεολογία των τσαρικών στη µαρξιστική των 

σοβιετικών ερευνητών που είχαν ως κύριο εργαλείο τον ιστορικό υλισµό. Είναι 

γεγονός ότι η δουλειά των προεπαναστατικών βυζαντινολόγων αποτέλεσε την 

αφετηρία της έρευνας των σοβιετικών ερευνητών.72 Υπήρξε και ένας αριθµός 

βυζαντινολόγων που επέλεξαν να αποχωρήσουν µετά την επανάσταση, ιδιαίτερα όσοι 

συνδέονταν µε την αστική τάξη (Ostrogorsky, Vasiliev). 

Μετά το 1917, οι βυζαντινές σπουδές συνέχισαν να καλλιεργούνται. Μέχρι το 

1928 εξακολουθούσε να λειτουργεί το ακαδηµαϊκό όργανο µε την επωνυµία 

‘Επιτροπή Βυζαντινολογίας’ και εκδόθηκαν δύο τόµοι του περιοδικού Vizantijskij 

Vremmenik. Εντούτοις από το 1928 και για µια δεκαετία περίπου το κλίµα υπήρξε 

ιδιαίτερα αρνητικό. Η Lipsić ως µοναδικό λόγο ύπαρξης της βυζαντινολογίας, ως 

δικαιολογία για την ενασχόληση της µε τα βυζαντινά πράγµατα προέβαλε ότι υπό την 

σκέπη του βυζαντινού φεουδαλισµού… αναπτύχθηκε η αγροτική οικονοµία της 

Ανατολής, η κατεξοχήν βάση των υπόδουλων λαών της Ανατολής, των λαών εκείνων 

                                                 
72 Gurevich Aaron, ‘Why am I not a Byzantinist’, DOP 46 (1992), 90 

 23



που είναι το αντικείµενο οικονοµικής εκµετάλλευσης και, για τούτο, αποτελούν τους 

φυσικούς συµµάχους του προλεταριάτου κατά τον σύγχρονο µας επαναστατικό αγώνα.73 

Το βυζάντιο ταυτίζεται στη νέα σοβιετική κοινωνία και ιδεολογία µε µια 

απολιθωµένη έννοια από το παρελθόν, ενώ το κρατικό µόρφωµα που το διαδέχθηκε, 

η Τουρκία, αντιµετωπίστηκε ως το κατεξοχήν σύµβολο της αφυπνιζόµενης 

Ανατολής.74 Την ίδια στιγµή εκτοξεύονταν κατηγορίες εναντίον της ρωσικής 

προεπαναστατικής σχολής βυζαντινολόγων ότι αποτελούσε το πρόσχηµα της 

επιθετικής εξωτερικής πολιτικής του τσαρικού καθεστώτος απέναντι στη Τουρκία. 

Επιπλέον η επικράτηση των κοµµουνιστών είχε ως αποτέλεσµα την επιβολή της 

πολιτικής της obscestvovedenie στο χώρο των ιστορικών σπουδών. Το βάρος έπεσε 

στην περιγραφή της κοινωνικής εκµετάλλευσης και των ταξικών συγκρούσεων της 

πρόσφατης περιόδου µε αποτέλεσµα την αδιαφορία για την αρχαία και µεσαιωνική 

ιστορία. Το κλίµα αυτό επηρέασε και τις βυζαντινές σπουδές.75

Το παράδοξο είναι ότι µε την επικράτηση του Στάλιν σηµειώθηκε η αναβίωση 

των σοβιετικών ιστορικών σπουδών, επειδή προβλήθηκε το ιδεολόγηµα του 

σοσιαλιστικού πατριωτισµού. Το 1934 κυκλοφόρησε το  Σηµειώσεις για τα θέµατα 

των ιστορικών εγχειριδίων υπογεγραµµένο από τους Στάλιν, Ζντάνοφ και Κίροφ, 

υποδεικνύοντας πως πρέπει να εργάζονται οι σοβιετικοί ιστορικοί. Αποφασίστηκε η 

αποκήρυξη της obscestvovedenie και το βάρος έπεσε στη µελέτη της πολιτικής 

ιστορίας, δηλαδή επιστροφή στα γεγονότα.76 O Kosminskij αν και ειδικός στο δυτικό 

µεσαίωνα, συνέβαλε στην ανάπτυξη των βυζαντινολογίας, αφού υπό την εποπτεία 

του ιδρύθηκε τµήµα βυζαντινών σπουδών στο πανεπιστήµιο της Μόσχας.77 H 

ανωτέρω ιδεολογική διαφοροποίηση φάνηκε και στη βυζαντινολογική έρευνα. Ο 

ακαδηµαϊκός Zebelev γράφει το 1938 ότι η βυζαντινολογία σήµερα στη Σοβιετική 

Ένωση βρίσκεται στην οδό της αναγέννησης και κυρίως σε ότι αφορά το ζήτηµα των 

ρωσο-βυζαντινών σχέσεων καθώς και της αρχαιότερης περιόδου της ιστορίας της 

                                                 
73 Ivanov S., ‘Από την Τρίτη ∆ιεθνή στην Τρίτη Ρώµη: η σοβιετική βυζαντινολογία και η σοβιετική 
ιδεολογία (1928-1948)’, στο Το παιχνίδι µε την ιστορία, Ιδεολογικά στερεότυπα και υποκειµενισµός στην 
ιστοριογραφία, επιµ. Φ. Μαλιγκούδης, Θεσσαλονίκη 1994, 14. 
74 Γίνεται σαφές ότι η υπερτίµηση της Τουρκίας στην πρώιµη σοβιετική ιδεολογία, είναι απότοκο του 
φιλικού δεσµού και της συνεννόησης των δύο δυνάµεων. 
75 Kazhdan, Soviet studies, ό.π., 3: Πέρα από την κάµψη των µεσαιωνικών σπουδών στην ΕΣΣ∆, 
πολλοί µεσαιωνολόγοι, όπως οι Kareev, Petrusevskij, Neusychin και Bachtin, υπέστησαν σοβαρές 
διώξεις. 
76 Ό.π., 4 
77 Gurevich ό.π., 90. Το 1958 µε πρωτοβουλία του Kosminskij ο Kazhdan διορίστηκε επιστηµονικός 
συνεργάτης του τµήµατος Ιστορίας της Σοβιετικής Ακαδηµίας Επιστηµών στη Μόσχα όπου του 
δόθηκε η δυνατότητα ερευνητικής ενασχόλησης µε προβλήµατα της βυζαντινής ιστορίας. 
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Σοβιετικής Ένωσης. Σήµερα είναι ανώφελο να εµπλακούµε σε συζήτηση για κάτι που 

είναι αυτονόητο, ότι δηλαδή η βυζαντινολογία έχει κάθε δικαίωµα ενός αυτόνοµου 

γνωστικού αντικειµένου.78 Σε αυτό το πλαίσιο το 1945 αποφασίστηκε να επανεκδοθεί 

το Vizantijskij Vremmenik, το κατεξοχήν δηλαδή όργανο της ρωσικής 

βυζαντινολογίας κατά την ‘αστική’ περίοδο, που µέσα στον επαναστατικό ζήλο, είχε 

απαγορευθεί το 1928.    

Η πρώτη απόπειρα µελέτης της βυζαντινής ιστορίας από µαρξιστικής πλευράς 

έγινε το 1940 από τον Levchenko µε το έργο του Ιστορία του Βυζαντίου. Ασκεί 

έντονη κριτική στην προσέγγιση των προγενέστερων ρώσων βυζαντινολόγων, ενώ 

δίνει µεγάλη προσοχή στις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες.79 Ο ίδιος 

παρατηρεί: Η µεγάλη διδασκαλία του µαρξισµού – λενινισµού µας βοηθάει να 

κατανοήσουµε και να αντιµετωπίσουµε µε καινούργιο τρόπο την ιστορία της 

ανθρωπότητας… Οι µαρξιστές ιστορικοί πρέπει να αποδείξουν ότι πουθενά στην 

µεσαιωνική Ευρώπη οι ταξικές αντιθέσεις δεν έφτασαν σε τόση οξύτητα όσο στο 

βυζάντιο.80 Η ανάκαµψη των βυζαντινών σπουδών µπορεί να ταυτιστεί µε νέες 

ιδεολογικές τάσεις και δεν οφείλεται µόνο σε καθαρά επιστηµονικούς λόγους. Η 

επιτάχυνση της ανάπτυξης µιας ιµπεριαλιστικής ιδεολογίας συµπίπτει χρονικά µε τον 

Β΄ παγκόσµιο πόλεµο και είχε ως αποτέλεσµα την επαναφορά στη σοβιετική 

πραγµατικότητα των συµβόλων του τσαρικού παρελθόντος. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

ανασύρεται από το παρελθόν η θεωρία της ΄Τρίτης Ρώµης’: Ο ορθόδοξος λαός της 

Ανατολής, που µε οδύνη µεγάλη είδε το σύµβολο της Πίστης, τον τίµιο Σταυρό να 

ξηλώνεται από την Αγία Σοφία, τον υπέρλαµπρο ναό του Βυζαντίου, της ∆εύτερης 

Ρώµης, εναπόθεσε από τότε όλες τις ελπίδες του στην ορθόδοξη Μόσχα. Την Τρίτη 

Ρώµη.81  

Ο πόλεµος και οι αντίξοες συνθήκες που ακολούθησαν εµπόδισαν την 

συστηµατική ανάπτυξη των βυζαντινών σπουδών περίπου ως το 1950. Μετά την 

λήξη του πολέµου άρχισε η ανάταση των ιστορικών σπουδών. Ωστόσο το κλίµα 

αντισηµιτισµού έπληξε πολλούς ερευνητές. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο Kazhdan 

                                                 
78 Ivanov, ό.π., 15. 
79 Levchenko M., Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, (Μετάφραση: Γιάννης Βιστάκης), Αθήνα xx, 
15: ‘Ούτε ένας αστός ιστορικός δεν µας µιλάει για την πάλη των τάξεων στο Βυζάντιο. Αντίθετα οι 
περισσότεροι βυζαντινολόγοι της αστικής τάξης µας παρουσιάζουν έτσι τα πράγµατα ώστε να φαίνεται 
πως δεν υπήρχε καµιά πάλη των τάξεων στο Βυζάντιο’. 
80 Ό.π., 16-17. 
81 Ivanov, ό.π., 20. 
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µεταξύ 1947 και 1957 δίδαξε µεσαιωνική ιστορία στο Ιβάνοβο και στην Τούλα.82 Το 

δυσµενές κλίµα για τις βυζαντινές σπουδές φάνηκε το 1948, όταν οι βυζαντινολόγοι 

αποπειράθηκαν να συγκαλέσουν ένα επιστηµονικό συµπόσιο και το αίτηµα τους 

απορρίφθηκε. Η επίσηµη γραµµή που ισχύει από το 1949 είναι ότι οι σοβιετικοί 

βυζαντινολόγοι θα πρέπει οριστικά να αποβάλλουν την λανθασµένη και επιζήµια 

θεωρία περί της θρυλούµενης συνέχειας που δεν εκπροσωπεί παρά την παράδοση της 

αστικής προεπαναστατικής βυζαντινολογίας.83 Ήδη το 1947, όταν εκδόθηκε ο πρώτος 

τόµος του Vizantijskij Vremmenik µετά το 1928, υπήρξαν έντονες κριτικές ότι το 

περιοδικό ακολούθησε τη µέθοδο της ρωσικής προεπαναστατικής σχολής, 

υιοθετώντας τον ‘αταξικό’ τρόπο παραγωγής. Σαφώς οι νέοι αυτοί τόνοι αποτελούν 

το προανάκρουσµα για την περίοδο του ψυχρού πολέµου.   

Το 1953 ο θάνατος του Στάλιν σηµατοδότησε µια νέα εποχή της σοβιετικής 

ιστοριογραφίας. Οι ιστοριογραφικές αναζητήσεις επεκτείνονται και πέρα από τον 

ιστορικό υλισµό. Την εποχή εκείνη οι σοβιετικοί ερευνητές απέκτησαν πρόσβαση σε 

πολλά δυτικά βιβλία που τους ήταν απρόσιτα µέχρι τότε. Ανάµεσα σε αυτά ήταν οι 

εργασίες του Bloch και της σχολής των Annales. Η Φεουδαλική κοινωνία του Bloch 

είχε εκδοθεί πριν τον πόλεµο και δεν ήταν δυνατό να φτάσει στις σοβιετικές 

βιβλιοθήκες. Το βιβλίο αυτό άσκησε τεράστια επίδραση στους σοβιετικούς, µε 

καλύτερο παράδειγµα τον Gurevitch που µετέφρασε έργα του Bloch στα ρωσικά και 

που θεωρεί τον εαυτό του µαθητή του Bloch.84   

Οι βυζαντινολόγοι που πρωταγωνιστούν γύρω από το ζήτηµα της αγροτικής 

οικονοµίας και της βυζαντινής φεουδαρχίας είναι οι A.P. Kazhdan, M.Ju. Sjuzjumov, 

E.E. Lipsić, και Z.V. Udalcova. Όντας µαρξιστές δεν θεωρούν τη φεουδαρχία µια 

µορφή πολιτικής οργάνωσης, αλλά ένα στάδιο οικονοµικής εξέλιξης των 

κοινωνιών.85 Θεωρούσαν ότι ολόκληρη η περίοδος της αυτοκρατορίας αφορά ένα 

                                                 
82 Cutler Anthony, ‘Some Talk of Alexander’, DOP 46 (1992), 2 
83 Ivanov, ό.π., 23. 
84 Κυρτάτας ∆ηµήτρης, ‘Βυζάντιο: Η Συνέχεια και η τοµή (Συζήτηση µε τον ιστορικό Α.Π. Καζντάν)’, 
Πολίτης 72 (1986), 16. 
85 Iggers, Η ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα, ό.π., 4: Ο Μαρξ πρότεινε την διάκριση της κοινωνικής 
ιστορίας σε συγκεκριµένες φάσεις που αντιστοιχούν σε διάφορες µορφές παραγωγικής εργασίας και 
παραγωγικών σχέσεων. Η πρώτη είναι η φάση της πρωτόγονης κοινότητας που δεν έχει 
διαφοροποιηµένη κοινωνική διαστρωµάτωση και καταµερισµό εργασίας. Η δεύτερη είναι η φάση της 
δουλοκτητικής κοινωνίας, στην οποία η παραγωγική εργασία γίνεται από τους δούλους. Η τρίτη είναι 
η φάση της φεουδαρχίας όπου η παραγωγική εργασία γίνεται από τους δουλοπάροικους που 
συντηρούν τους ευγενείς. Η τέταρτη φάση κοινωνικής ιστορίας είναι η κεφαλαιοκρατία ή ο 
καπιταλισµός κατά την οποία αναπτύσσεται η χρηµατική οικονοµία. Οι κεφαλαιοκράτες έχουν κατά 
αποκλειστικότητα την ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής. Η πέµπτη φάση είναι ο σοσιαλισµός, µε 
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φεουδαρχικό κράτος. Εντούτοις δεν πρέπει να τους αντιµετωπίσουµε ως ένα 

οµοιογενές σώµα, τη στιγµή που στις απόψεις τους παρατηρούνται διαφοροποιήσεις. 

Ο Kazhdan στο διδακτορικό του που δηµοσιεύτηκε το 1952, είχε ως γενική 

κατεύθυνση να ανακαλύψει φεουδαρχικά στοιχεία στις αγροτικές συνθήκες του 

ύστερου βυζαντίου. Τον 11ο αιώνα άρχισε να γίνεται λόγος για πρόνοια. Ο όρος 

αναφερόταν σε ισόβιες παραχωρήσεις εισοδηµάτων από τη γη, και µέχρι τον 13ο 

αιώνα δεν είχε στρατιωτικό χαρακτήρα. Στο Χρονικό του Μορέως εντόπισε στοιχεία 

που τον οδήγησαν σε παραλληλισµό της πρόνοιας µε το δυτικό φέουδο.86

Το 1956 υποστήριξε ότι οι αγροτικές κοινότητες υπέστησαν σηµαντικούς 

µετασχηµατισµούς µετά τις σλαβικές επιδροµές. Μελετώντας τον Γεωργικό νόµο 

τόνισε την ενίσχυση των οικογενειακών δεσµών. Μεταξύ του 8ου και του 10ου αι. 

παρατηρείται συνύπαρξη των αγροτικών κοινοτήτων και µιας ισχυρής κεντρικής 

εξουσίας, που ασκούσε φορολογική πίεση στους αγρότες. Ο Kazhdan εντοπίζει στις 

αγροτικές κοινότητες τις απαρχές της µεγάλης ιδιοκτησίας. Η εξκουσσεία, που 

αρχικά αφορούσε απαλλαγή από ορισµένες υποχρεώσεις, συνέβαλε στην ανάπτυξη 

της φεουδαρχίας.87

Στο δεύτερο βιβλίο του, το 1960, έκανε µια κριτική της µέχρι τότε προσέγγισης 

του, παρατηρώντας ότι του είχε διαφύγει η βυζαντινή ιδιαιτερότητα. Το βυζάντιο 

παρουσιαζόταν σαν οποιαδήποτε άλλη φεουδαρχική κοινωνία της ∆ύσης. Η 

συγκεκριµένη άποψη µπορεί να εκληφθεί ως µια γενικότερη κριτική στη 

µεθοδολογική προσέγγιση και ερµηνεία των σοβιετικών. Προσπάθησε να εντοπίσει τι 

ήταν διαφορετικό από αυτές τις κοινωνίες. Και πάλι όµως οργάνωσε την έρευνα του, 

όπως ο ίδιος παρατηρεί, µέσα από την λογική των αγροτικών και οικονοµικών 

σχέσεων.88 Ωστόσο µετά τον θάνατο του Στάλιν οι σοβιετικοί ερευνητές είχαν πλέον 

την δυνατότητα να συνδέσουν την εξέλιξη των κοινωνικών και οικονοµικών σχέσεων 

                                                                                                                                            
κύριο γνώρισµα την κοινωνική ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής και την κατάργηση της σχέσης του 
κεφαλαιοκράτη και µισθωτού.   
86 Franklin Simon, ‘Bibliography of works by Alexander Kazhdan’, DOP 46 (1992), 6: Το διδακτορικό 
του φέρει τον τίτλο Agrarnye otnosenija v Vizantii XIII-XIV vv (Les relations agraires à Byzance aux 
XIIIe-XIVe siecles)  
87 Sorlin Irène, ‘Les recherches soviétiques sur l’histoire byzantine de 1945-1962’, T.M. 2 (1967), 508: 
Στο άρθρο Formirovanie feodal’nogo pomest’ja v Vizantii (La formation du domaine feudal à 
Byzance).  
88 Κυρτάτας, ό.π., 16. 
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µε την εξέλιξη του πολιτισµού.89 Την περίοδο αυτή έγραψε ένα βιβλίο για τον 

βυζαντινό πολιτισµό στο οποίο προσπάθησε να συνδυάσει όλα αυτά τα στοιχεία.90  

Το 1974 εξέδοσε το τελευταίο του βιβλίο στην ΕΣΣ∆ πάνω στη δοµή της 

κυρίαρχης τάξης στο βυζάντιο τον 11ο και 12ο αι. Έχοντας ήδη βρεθεί υπό την 

επίδραση των δυτικών µεσαιωνικών σπουδών, ο Kazhdan αναγνωρίζει ότι 

χρησιµοποίησε τις µεθόδους τους. Εξέφρασε τη θέση ότι η προσπάθεια της κεντρικής 

εξουσίας να αποτρέψει τη δηµιουργία µιας αµιγώς φεουδαρχικής κοινωνίας, στέρησε 

τελικά το βυζάντιο από νέες κοινωνικές δυνάµεις, οδηγώντας το στην παρακµή.91  

Για τον Sjuzjumov η βυζαντινή φεουδαρχία έχει τις ρίζες της στις κοινότητες 

ελεύθερων αγροτών, αλλά δεν επικράτησε οριστικά παρά τον 10ο και 11ο αι.: Les 

processus de la feodalisation avaient lieu, au X siècle, dans les formes différentes… 

Mais la victoire finale des institutions féodales dans leur forme classique concerne 

seulement la période suivante de l’histoire de Byzance.92 Πρότεινε µια σύνδεση των 

οικονοµικών εξελίξεων µε τις πολιτικές τύχες του κράτους. Σε αντίθεση µε τον 

Kazhdan υποστήριξε ότι οι αγρότες δεν ήταν εξαρτηµένοι, µε µόνη επιβάρυνση τη 

δηµόσια φορολογία. Η φεουδαρχία προέκυψε στο βυζάντιο µετά τις εισβολές των 

Σλάβων και βασιζόταν στις ελεύθερες αγροτικές κοινότητες. ∆εν απέδοσε 

καθοριστική σηµασία στην επίδραση των Σλάβων, χωρίς ωστόσο να αρνείται την 

επίδραση τους στην δοµή των αγροτικών κοινοτήτων. Σε αντίθεση µε τους Kazhdan, 

Udal’cova και Lipsić, υποστήριξε ότι δεν υπήρξε ρήξη µεταξύ των αγροτικών 

κοινοτήτων της ύστερης ρωµαϊκής περιόδου και του 8ου και 9ου αι. Απέρριψε 

κατηγορηµατικά τη θεωρία του Kazhdan σύµφωνα µε την οποία µέχρι τον 11ο αι. η 

βυζαντινή φεουδαρχία ταυτιζόταν µε τον τύπο που συναντάται στη ∆ύση.93 Είναι 

ενδιαφέρον ότι τη δεκαετία του 1970 ο Sjuzjumov και η Udal’cova χωρίς να 

παραβλέπουν τις ιδιαιτερότητες της βυζαντινής φεουδαρχίας, προσπάθησαν να 

                                                 
89 Κυρτάτας, ό.π., 16: Ο Kazhdan παρατηρεί: ‘Στη σταλινική Ρωσία η µελέτη του µεσαιωνικού 
πολιτισµού ήταν υπερβολικά περιορισµένη γιατί στον πολιτισµό αυτό κυριαρχούσε η θρησκεία, και η 
θρησκεία ήταν εξ ορισµού κάτι το κακό, ένας εχθρός. Έτσι αν κάποιος έπρεπε να ασχοληθεί µε το 
µεσαίωνα όφειλε να πει ότι η θρησκεία ήταν µια εξουσία που συνέβαλε στην εκµετάλλευση των 
αγροτών, των εργατών’. 
90 Sorlin Irène, ‘Les recherches soviétiques sur l’histoire byzantine, 1968-1978’, T.M. 7 (1979), 530-
531: Στο βιβλίο Vizantijskaja Kul’tura (La civilization byzantin).  
91 Ό.π., 531: Στο βιβλίο Social’nyj sostav gospdstvujuscego klassa Vizantii XI-XII vv (La structure de la 
classe dominante à Byzance aux XIe et XIIe siècle) 
92 Siouzioumov M. I., ‘Le village et la ville à Byzance aux IX-X siècles’, στο Recherches International 
à la lumière du marxisme, n. 79 (1974), 70-71. 
93 Sorlin, T.M. 2 (1967) ό.π., 495: Στο άρθρο ‘O Haraktere I suscnosti vizantijskoj obsciny po 
zemledel’ceskomu zakonu’ (Le caractère et la nature de la commune byzantine d’après le code 
Agraire), VV 10 (1956),44. 
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εντάξουν το βυζάντιο σε ένα ευρύτερο ιστορικό-γεωγραφικό πλαίσιο που 

περιλαµβάνει τόσο την Ευρώπη όσο και την Ανατολή.94

Σύµφωνα µε την Udal’cova, η σοβιετική ιστοριογραφία διέκρινε τρεις 

παραλλαγές γέννησης της φεουδαρχίας στην Ευρώπη. Στην πρώτη παραλλαγή, η 

φεουδαρχία γεννιέται άµεσα από το φυλογενετικό καθεστώς των βαρβάρων, χωρίς να 

περάσει από το στάδιο της δουλοκτητικής κοινωνίας. Σε αυτή την περίπτωση, η 

εγκαθίδρυση των νέων κοινωνικών σχέσεων γίνεται χωρίς σύνθεση ή µε σύνθεση 

δευτερευόντων στοιχείων, µε χαρακτηριστικά τα παραδείγµατα της Αγγλίας, της 

Σκανδιναβίας και των σλαβικών περιοχών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. 

Στην δεύτερη παραλλαγή το φεουδαρχικό καθεστώς γεννιέται πάνω στη βάση της 

σύνθεσης των φεουδαρχικών σχέσεων που απαντούν στο δουλοκτητικό σχηµατισµό, 

και των φεουδαρχικών στοιχείων που υπάρχουν σε εµβρυακή κατάσταση στο 

τελευταίο στάδιο ανάπτυξης του βαρβαρικού φυλογενετικού συστήµατος. Αυτός ο 

τύπος απαντά ιδιαίτερα στη Βόρεια Γαλλία και σε αρκετούς σλαβικούς λαούς της 

Νότιας Ευρώπης. Ο τρίτος τύπος φεουδαρχίας γεννιέται και αναπτύσσεται µε 

σύνθεση στοιχείων του δουλοκτητικού σχηµατισµού που αποσυντίθεται και 

φεουδαρχικών σχέσεων που αναπτύσσονται µέσα στη βαρβαρική κοινωνία, µε 

υπεροχή των δουλοκτητικών αρχών, ιδιαίτερα εκείνων που κληρονοµήθηκαν από την 

ρωµαϊκή αυτοκρατορία. Αυτή η παραλλαγή απαντά πιο καθαρά στο Βυζάντιο, την 

Ιταλία, τη Νότια Γαλλία, τη βησιγοτθική Ισπανία και τη Βόρεια Αφρική.95 Η 

Udal’cova θεωρεί ότι οι πρώτες διαδικασίες εκφεουδαρχισµού τοποθετούνται τον 7ο 

αιώνα, ενώ τον 9οαι πήραν µεγαλύτερες διαστάσεις: Ce n’est pas qu’a partir du IX 

siècle que commença a se développer intensivement dans l’empire un type nouveau de 

grande propriété terrienne: la propriété féodale.96    

Σε γενικές γραµµές οι σοβιετικοί τοποθετούν τις απαρχές της βυζαντινής 

φεουδαρχίας τον 7ο αιώνα. Εξαίρεση αποτελεί η Lipsić που θεωρεί ότι οι κολωνοί 

στην υστερορωµαϊκή περίοδο αποτελούν ένα είδος πρωτοφεουδαρχίας: C’est dans les 

provinces orientales plus qu’en Occident que se sont manifestes des avant le IV siècle 

et au sein même de la société esclavagiste antique, des éléments des formes naissantes 

                                                 
94 Sorlin, T.M. 7 (1979), ό.π., 529. ∆ες επίσης: Kazhdan A., ‘La byzantinology soviétique en 1974-
1975’, Byzantion XLIX (1979), 508-509. 
95 Οudaltsova Z., ‘A propos de la genèse du féodalisme  à Byzance (comment se pose le problème)’, 
στο Recherches International à la lumière du marxisme, n. 79 (1974), 36.  
96 Ό.π., 40. 
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d’exploitation, des éléments de rapports de production féodaux.97  Τόνισε την 

σηµασία των σλαβικών επιδροµών οι οποίες θεωρεί ότι εξασφάλισαν το απαραίτητο 

ανθρώπινο δυναµικό για την ενίσχυση των κοινοτήτων που αποτελούνταν από 

ανεξάρτητους καλλιεργητές: L’apparition d’un nombre considérable de communes 

slaves dans les Balkans… la déportation des slaves en Asie mineure, se faisaient 

sentir d’une façon très marquée dans tous les domaines de la vie- politique, culturelle 

et surtout économique.98  

Εξετάζοντας τις απόψεις των σοβιετικών διαπιστώνουµε ότι αντικειµενικός τους 

στόχος ήταν ο εντοπισµός στο βυζάντιο µιας φεουδαρχικής οργάνωσης. Για τους 

σοβιετικούς οι φεουδαρχικές σχέσεις παραγωγής κυριαρχούν στη µεγαλύτερη 

διάρκεια της βυζαντινής ιστορίας (9ος-15ος αι.). Το βυζάντιο γεννιέται σε µια περίοδο 

κοινωνικών αναστατώσεων που προσδιορίζουν το τέλος του δουλοκτητικού 

συστήµατος, για να καταλήξουµε στα µέσα του 9ου αι. σε φεουδαρχικές σχέσεις 

παραγωγής. Είναι σαφές ότι η φεουδαρχία αντιµετωπίζεται σαν απαραίτητο 

καθορισµένο στάδιο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων. Στη διάρκεια της 

λεγόµενης προφεουδαρχικής περιόδου (7ος-9ος αι.) η βυζαντινή αγροτική οικονοµία 

αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, τη στιγµή που διαλύεται  ο παλιός κοινωνικός 

σχηµατισµός και πραγµατοποιείται το πέρασµα σε έναν καινούργιο, το φεουδαρχικό.  

Η διαδικασία σύγκρισης των κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών σε ανατολή και 

∆ύση που έκανε ο Vasilievskij είναι για τους σοβιετικούς µια θεωρία αντιδραστική 

από τη στιγµή που κατά την γνώµη τους όλος ο µεσαιωνικός κόσµος βρίσκεται στο 

ίδιο οικονοµικό στάδιο.99  

Το πιο προφανές συµπέρασµα είναι ότι το σύνολο των σοβιετικών 

βυζαντινολόγων γράφει αποκλειστικά στην ρωσική γλώσσα, µια επιλογή που 

δικαιολογείται από την προσπάθεια τους να προβάλλουν τα επιτεύγµατα της δικής 

τους σχολής. Ωστόσο αυτή η επιλογή δηµιουργεί προβλήµατα πρόσβασης στα µέλη 

της δυτικής επιστηµονικής κοινότητας, ένα πρόβληµα που αποκτά µεγαλύτερες 

διαστάσεις κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέµου. Αυτό συνέβαλε σε µια 

                                                 
97 Lipchits E. E., ‘La fin du régime esclavagiste et le début du féodalisme à Byzance’, στο Recherches 
International à la lumière du marxisme, n. 79 (1974), 20 
98 Lipchits E. E., ‘La ville et le village  à Byzance du VI siècle jusqu'à la première moitie du IX siècle’, 
στο Recherches International à la lumière du marxisme, n. 79 (1974), 51. 
99 Sorlin, T.M. 7 (1979), ό.π., 494: ‘Les Soviétiques ne se demandent pas s’il y eut ou n’y eut pas de 
féodalité byzantine; Ils ne cherchent pas, comme le faisait Vasilievsky a comparer cette féodalité et la 
féodalité occidentale. Marxistes, ils considèrent la féodalité ou plutôt le féodalisme, non comme une 
forme d’organisation politique de la société, mais comme un stade de l’évolution économique des 
sociétés’.   
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περιθωριοποίηση των σοβιετικών ερευνητών, πράγµα που προσπάθησε να ανατρέψει, 

και το κατάφερε ως ένα βαθµό ο Alexander Kazhdan µε την ερευνητική και 

συγγραφική του δραστηριότητα κατά την παραµονή του στις ΗΠΑ. 

Οι σοβιετικοί ασχολήθηκαν µε θέµατα όπως η οικονοµία, οι κοινωνικές συνθήκες 

και τα µέσα παραγωγής που στη ∆ύση δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο του 

ερευνητικού ενδιαφέροντος. Η προσέγγιση τους έγινε µε βάση τη µαρξιστική θεωρία 

και τον ιστορικό υλισµό. Ωστόσο η συγκεκριµένη προσέγγιση συχνά οδηγούσε στο 

φαινόµενο του αγοραίου µαρξισµού.100  

Στα πλαίσια της ενασχόλησης µε τη βυζαντινή αγροτική οικονοµία παρατηρείται 

η εισαγωγή ποσοτικών δεδοµένων και συστηµάτων. Η Hvostova ήδη από τη δεκαετία 

του 1960 χρησιµοποιεί αυτά τα εργαλεία.101

Τα σηµαντικότερα forum συζήτησης των σοβιετικών αποτελούν περιοδικά όπως 

τα Vizantijskij Sbornik, Vizantijskij Vremmenik και Voprosy istorii. Έχουν ως κύρια 

χαρακτηριστικά το µαρξιστικό πλαίσιο γραφής των συµµετεχόντων και την 

συστηµατική ενασχόληση µε τις βυζαντινές πηγές, σε επίπεδο εκδόσεων και 

µετάφρασης.102

Μελετώντας τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ρώσων και σοβιετικών ερευνητών 

είναι δυνατό να διαπιστωθεί η εξέλιξη των βυζαντινών σπουδών από τα τέλη του 19ου 

αιώνα µέχρι τη δεκαετία του 1970. Είναι ξεκάθαρο ότι οι σοβιετικοί βασίστηκαν στο 

έργο των προεπαναστατικών ερευνητών µε κυριότερους εκπρόσωπους τους 

Vassilievsky και Uspensky. Η περίοδος αυτή που καλύπτει το διάστηµα ενός περίπου 

αιώνα, έχει δύο κύριες φάσεις: Η πρώτη διαρκεί µέχρι το 1940 και η δεύτερη µέχρι τη 

δεκαετία του 1970. 

                                                 
100 Hobsbawm Eric, ΄Τι οφείλουν οι ιστορικοί στον Καρλ Μαρξ’, στο Για την Ιστορία, (Μετάφραση: 
Παρασκευάς Ματάλας), Αθήνα 1998, 181-182: Ο «αγοραίος µαρξισµός» περιλαµβάνει 
χαρακτηριστικά όπως: α)την πεποίθηση ότι από τον οικονοµικό παράγοντα εξαρτώνται όλοι οι άλλοι, 
β)το γεγονός ότι το µοντέλο βάση-εποικοδόµηµα ερµηνεύεται σα µια απλή σχέση κυριαρχίας και 
εξάρτησης ανάµεσα στην «οικονοµική βάση» και στο «εποικοδόµηµα», γ)την εµµονή στα «ταξικά 
συµφέροντα και την ταξική πάλη», δ)ειδικά αντικείµενα έρευνας όπως οι ζυµώσεις των 
καταπιεζόµενων τάξεων (αγροτών, εργατών), ε)οι «ιστορικοί νόµοι και η ιστορική αναγκαιότητα», 
αποκλείοντας σε µεγάλο βαθµό το τυχαίο, στοιχείο που µπορεί να ερµηνευθεί ως µια δύσκαµπτη και 
επιβεβληµένη κανονικότητα, όπως ο τρόπος που οι κοινωνικοοικονοµικοί σχηµατισµοί διαδέχονται ο 
ένας τον άλλο. Ωστόσο ο Hobsbawm παρατηρεί: Τα σηµεία της σύντοµης σύνοψης του αγοραίου 
µαρξισµού αντιπροσωπεύουν τις συµπυκνωµένες διανοητικές εκρηκτικές ύλες που προορίζονταν να 
ανατινάξουν κρίσιµα σηµεία των οχυρώσεων της παραδοσιακής ιστορίας.  
101 Sorlin Irène, ‘Les recherches soviétiques sur l’histoire byzantine, 1963-1968’, Τ.Μ. 4 (1970), 493: 
‘Hvostova introduit une innovation dans les recherches soviétiques, en appliquant la méthode 
structurale à l’analyse des rapports de l’économie agraire et du droit à byzance aux XIVe-XVe siècles’. 
102 Sorlin, T.M. 2 (1967) ό.π., 490. 
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Στην πρώτη περίοδο και µέχρι την Οκτωβριανή επανάσταση κυριαρχούν οι ρώσοι 

προεπαναστατικοί ιστορικοί µε επικεφαλής τους Vassilievsky και Uspensky. Το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εξέταση της βυζαντινής κοινωνίας και αγροτικής 

οικονοµίας, αν και η προσέγγιση τους δεσµεύεται από τις συνθήκες του τσαρισµού. 

Οι απόψεις τους αποκτούν τις διαστάσεις ιστορικής σχολής µε ιδιαίτερη αναγνώριση 

από την δυτική επιστηµονική κοινότητα. Η επίδραση τους ήταν τόσο σηµαντική ώστε 

επηρέασε την εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης όχι µόνο των µετέπειτα σοβιετικών 

ερευνητών αλλά και των δυτικών βυζαντινολόγων. Μετά την επανάσταση του 1917 

κορυφαίος βυζαντινολόγος παραµένει ο Uspensky µέχρι τον θάνατο του το 1928. 

Λόγω των νέων πολιτικών συνθηκών πολλοί ερευνητές επέλεξαν να εγκαταλείψουν 

την ΕΣΣ∆ και να καταφύγουν στη ∆ύση, φέρνοντας έτσι σε επαφή την δυτική 

επιστηµονική κοινότητα µε την ρωσική παράδοση της κοινωνικής και οικονοµικής 

ιστορίας. 

Στην δεύτερη περίοδο το ερευνητικό ενδιαφέρον των σοβιετικών βυζαντινολόγων 

επικεντρώθηκε στην εξέταση της κοινωνικής και οικονοµικής ιστορίας, έχοντας ως 

κύριο ερευνητικό εργαλείο τον ιστορικό υλισµό. Αφετηρία µπορεί να θεωρηθεί η 

απόπειρα του Levchenko να προσεγγίσει τη µελέτη της βυζαντινής ιστορίας από 

µαρξιστικής σκοπιάς, το 1940. Ωστόσο παρά την κοινή µεθοδολογική προσέγγιση, θα 

ήταν άτοπο να θεωρηθεί ότι η σοβιετική σχολή βυζαντινολόγων πρέσβευε µια 

µονοδιάστατη άποψη σχετικά µε την κοινωνική και οικονοµική βυζαντινή ιστορία, 

την στιγµή που οι θέσεις των σοβιετικών ερευνητών παρουσιάζουν σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις. Tην περίοδο αυτή τοποθετείται το αποκορύφωµα της µαρξιστικής 

βυζαντινολογίας, όταν το 1967 εκδόθηκε η τρίτοµη Ιστορία του Βυζαντίου, ένα έργο 

συλλογικό, που κεφάλαια του έγραψαν µεταξύ άλλων οι Udal’cova, Kazhdan, 

Sjuzjumov και Litavrin. Στο έργο αυτό εκτίθενται όλα τα ως το 1967 πορίσµατα της 

µαρξιστικής έρευνας, ακόµα και οι αποκλίσεις µεταξύ των µαρξιστών, ιδιαίτερα για 

το ζήτηµα της βυζαντινής φεουδαρχίας.103   

Στα πλαίσια της οµάδας των σοβιετικών βυζαντινολόγων, σηµαντική είναι η 

περίπτωση του Kazhdan, η προσέγγιση του οποίου συνιστά ιδιαίτερη ιστοριογραφική 

τάση. Το 1978 µετανάστευσε στις ΗΠΑ όπου και εργάστηκε ως διευθυντής ερευνών 

στο κέντρο βυζαντινών σπουδών Dumbarton Oaks. Τα πρώτα χρόνια της παραµονής 

του σηµαδεύτηκαν από την προσπάθεια του να προσαρµοστεί στη νέα 

                                                 
103 Λουγγής Τηλέµαχος, Επισκόπηση βυζαντινής Ιστορίας, Αθήνα 1998, Α΄, 24. 
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πραγµατικότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά στο ζήτηµα της γλώσσας. Ήδη από τη 

δεκαετία του 1960 είχε έρθει σε επαφή µε έργα δυτικών που ανήκαν στη σχολή των 

Annales, γεγονός που τον επηρέασε σηµαντικά. Ο ίδιος παρατηρεί σχετικά µε την 

σχολή των Annales: Έχει µια διαφορετική προσέγγιση. Ουσιαστικά αρνείται να 

αναζητήσει αιτίες γεγονότων. Η έµφαση δίνεται στα ίδια τα φαινόµενα όπως υπάρχουν, 

στο σύστηµα όπως υπάρχει. Κάθε τι πρέπει να εξεταστεί µέσα στα πλαίσια ενός 

συστήµατος: Αγροτικές σχέσεις, ιδεολογία, µορφές συµπεριφοράς κ.λπ. Αισθάνοµαι 

πολύ πιο κοντά σ’ αυτό τον τρόπο προσέγγισης, από την αναζήτηση αιτιών. Είµαι 

λοιπόν πολύ επιφυλακτικός όταν χρειάζεται να εξηγήσουµε για ποιο λόγο συνέβη κάτι. 

Πρώτα απ’ όλα δεν ξέρουµε τι ακριβώς έγινε. 104

Σαφώς επηρεασµένος από την σχολή των Annales, ο Kazhdan το 1982 εξέδωσε 

το βιβλίο People and Power in Byzantium. An Introduction to Modern Byzantine 

Studies. Κατασκεύασε τον homo Byzantinus, προσπαθώντας να διερευνήσει τις 

κοινωνικές του διαστάσεις, τις σχέσεις του µε τον χώρο, τον αυτοκράτορα, τον Θεό 

και τους άλλους ανθρώπους.105 Ενδιαφέρουσα είναι η εξέλιξη των απόψεων του  

όσον αγορά στο ζήτηµα της βυζαντινής αγροτικής οικονοµίας. ∆ε µιλά πλέον για 

φεουδαρχική κοινωνική οργάνωση, και προτιµά να µη χρησιµοποιεί τον όρο 

φεουδαρχία.106  

Ασκώντας κριτική στο έργο του Ostrogorsky Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, o 

Kazhdan κάνει λόγο για τη µονοδιάστατη φυσιογνωµία των προσωπικοτήτων που 

πρωταγωνιστούν στην ιστορία του Ostrogorsky. Απουσιάζουν µέλη των κατώτερων 

κοινωνικών τάξεων. Κατά τον Kazhdan αυτό δε δικαιολογείται, την στιγµή που ο 

πλούτος της αυτοκρατορίας βασιζόταν σε µεγάλο βαθµό στους αγρότες.107  

Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του για την αντιφατική δυαδικότητα των 

βυζαντινών θεσµών, για την διπλή σηµασία των βυζαντινών κοινωνικών του µορφών. 

Υποστηρίζει ότι δεν µπορούµε να µιλάµε για µια συγκεντρωτική αυτοκρατορία, αφού 

παράλληλα µε τα κεντροµόλα φαινόµενα υπήρχαν εσωτερικές κεντρόφυγες δυνάµεις. 

Σε επίπεδο αγροτικής οικονοµίας οι αγρότες ήταν δεµένοι µε το χωριό τους, 

υποκείµενοι στην εκµετάλλευση των γαιοκτηµόνων και την κρατική φορολογία. Η 

διασπαρµένη αγροτική παραγωγή, περιορισµένη σε τοπικά οικονοµικά κέντρα, σε 

                                                 
104 Κυρτάτας, ό.π., 19. 
105 Kazhdan Alexander, Giles Constable, People and Power in Byzantium. An Introduction to Modern 
Byzantine Studies, Dumbarton Oaks 1982, 17.  
106 Ό.π., 120: ‘it may be wise to avoid the term’. 
107 Ό.π., 19-21. 

 33



συνδυασµό µε τις γεωγραφικές συνθήκες  έγινε µια σηµαντική οικονοµική αιτία που 

οδήγησε σε φαινόµενα τοπικισµού.108

Σηµαντική είναι η εξέλιξη των απόψεων του Kazhdan που παρατηρείται ήδη από 

την παραµονή του στην ΕΣΣ∆ και θα ήταν άδικο να συσχετισθεί εξ’ ολοκλήρου µε 

την εγκατάσταση του στις ΗΠΑ. Το 1977 δηµοσιεύτηκε στο ‘Αντί’ η εισήγηση του 

στο 15ο ∆ιεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών µε τίτλο Κεντροµόλες και 

Κεντρόφυγες τάσεις στο βυζαντινό κόσµο, 1081-1261, σε µετάφραση Τηλέµαχου 

Λουγγή.109 Όπως στο People and Power µιλά και εδώ για την αντιφατική 

δυαδικότητα των βυζαντινών θεσµών που δεν πρόκειται για παράλληλη ύπαρξη 

φαινοµένων διαφορετικού τύπου αλλά για την διαλεκτική αντίφαση της ίδιας της 

κοινωνικο-πολιτικής δοµής του Βυζαντίου για την εσωτερική του διφορούµενη φύση, 

για την διπλή σηµασία των κοινωνικών του µορφών.110 Ο Kazhdan προχωρώντας πέρα 

από την µαρξιστική προσέγγιση υποστηρίζει ότι δεν επαρκεί η εξέταση των 

οικονοµικών και κοινωνικών σχέσεων, αλλά είναι απαραίτητη και η εξέταση της 

ιδεολογίας.111 Μελετώντας τις αγροτικές συνθήκες είδε την επικράτηση των 

φεουδαρχικών σχέσεων ως ένα φαινόµενο που συνέβαλε στην ανάπτυξη της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας και ότι την αιτία της πτώσης της πρέπει να την ψάξει κανείς 

όχι στον φεουδαρχικό κατακερµατισµό του βυζαντίου αλλά στην ανεπαρκή ανάπτυξη 

των φεουδαρχικών δυνάµεων.112 Αν και δεν χρησιµοποιεί τον όρο ηµιφεουδαρχική 

οργάνωση, οι απόψεις του παραπέµπουν σε αυτές µετά την εγκατάσταση του στις 

ΗΠΑ. Λόγω των πολιτικών συνθηκών στην ΕΣΣ∆, φροντίζει να εντάξει τις απόψεις 

του στα πλαίσια της µαρξιστικής προσέγγισης: Η φεουδαρχία ήταν νόµιµο προϊόν και 

απαραίτητη για µια ορισµένη περίοδο της ιστορικής εξέλιξης, στους κοινωνικο-

οικονοµικούς σχηµατισµούς.113

Ο Kazhdan είχε πρόσβαση στις απόψεις των δυτικών βυζαντινολόγων, 

επωφελούµενος των συνθηκών που επικράτησαν µετά τον θάνατο του Στάλιν, όταν οι 

σοβιετικοί µελετητές απέκτησαν πρόσβαση σε πολλά δυτικά βιβλία που µέχρι τότε 

                                                 
108 People and Power, ό.π., 142-145. 
109 Το 1983 η εισήγηση ανατυπώθηκε στο περιοδικό Βυζαντιακά: Kazhdan Alexander, ‘Κεντροµόλες 
και Κεντρόφυγες τάσεις στο βυζαντινό κόσµο, (1081-1261). Η δοµή της βυζαντινής κοινωνίας’, 
Βυζαντιακά 3 (1983), 92-110. Ο τίτλος του πρωτότυπου κειµένου που εκδόθηκε το 1976 είναι: 
Centrostremitel’nye I centrobeznye sily v vizantijskom mire (1081-1261 gg.) 
110 Ό.π., 93. 
111 Ό.π., 102: ‘Πρέπει να αναζητήσει κανείς την εξέταση όχι µόνο στην προσωπική σφαίρα, αλλά στην 
οικονοµική και κοινωνική και µερικά στην ιδεολογική’. 
112 Ό.π., 105. 
113 Ό.π., 105. 
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τους ήταν απρόσιτα. Οι αναφορές σε έργα των Ahrweiler, Hunger, Charanis, Guillou, 

Guillard, Beck, Ostrogorsky, Ζακυθηνού δικαιολογούν µέχρι ένα σηµείο της εξέλιξη 

των απόψεων του.114 Ο ίδιος παρατηρεί ότι το 1949 ο Οstrogorsky εξέδωσε ένα βιβλίο 

για την «πρόνοια» και παρόλο που το χρειαζόµουν πολύ για το πρώτο µου βιβλίο, δε 

µπορούσα να το βρω πουθενά στη Μόσχα, γιατί ο Στάλιν και ο Τίτο ήταν σε πολύ κακές 

σχέσεις και δεν υπήρχε πρόσβαση στη γιουγκοσλαβική φιλολογία.115 Η τοποθέτηση 

είναι ενδεικτική από τη µια των αντίξοων συνθηκών που αντιµετώπιζαν οι σοβιετικοί 

ερευνητές αλλά και του αντίκτυπου που τελικά είχε στη σοβιετική ιστοριογραφία η 

επαφή µε τη δυτική επιστηµονική κοινότητα.  

Το ενδιαφέρον του Kazhdan για τον 11ο και 12ο αιώνα κατέληξε στην έκδοση του 

βιβλίου Αλλαγές στον βυζαντινό Πολιτισµό κατά τον 11ο και 12ο αιώνα, το 1985. 

Επιχειρεί να ανατρέψει την άποψη ότι το βυζάντιο διακρίνεται από ιδεολογική και 

πολιτισµική αδράνεια, ως κατάλοιπο της Ρώµης. ∆ιερευνώνται οι εξελίξεις στην 

οικονοµική ζωή, στο δίκαιο, την τέχνη, τους θεσµούς, στην επαφή µε τους ξένους 

πολιτισµούς και στη σχέση του δηµιουργού µε το έργο και το κοινό του. Ο Kazhdan 

αντλεί τεκµήρια από τον χώρο της αρχαιολογίας, της φιλολογίας, των καλών και 

εφαρµοσµένων τεχνών: εικονογραφηµένα χειρόγραφα, ψηφιδωτά, νοµίσµατα, 

λογοτεχνικά κείµενα αξιοποιούνται για την διερεύνηση των κοινωνικών αλλαγών.116

Σε επίπεδο αγροτικής οικονοµίας, ο Kazhdan παρουσιάζει τον 7ο αιώνα ως 

αποφασιστική περίοδο για την εξέλιξη της κοινωνίας. Η βασική κοινωνική οµάδα 

στην ύπαιθρο ήταν η πυρηνική οικογένεια γύρω από την οποία είχε οργανωθεί η 

γεωργική παραγωγή.117 Συσχετίζει την αγροτική οικονοµία µε τον δηµογραφικό 

παράγοντα. Ο ίδιος παρατηρεί: Το δηµογραφικό πρόβληµα συνδέεται στενά µε το 

ζήτηµα της αγροτικής ανάπτυξης.118 Ήδη στο People and Power, χρησιµοποιώντας 

                                                 
114 Κεντροµόλες και Κεντρόφυγες τάσεις, ό.π., 108-109. 
115 Κυρτάτας, ό.π., 16 
116 Kazhdan Alexander-Ann Wharton Epstein, Αλλαγές στον βυζαντινό Πολιτισµό κατά τον 11ο και 12ο 
αιώνα, (Μετάφραση: Ανδρέας Παππάς), Αθήνα 1997. (Τίτλος πρωτότυπου: Change in Byzantine 
Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries). 
117 Ό.π., 27-35 
118 Ό.π., 61-62: Χρησιµοποιώντας πρακτικά από χωριά κυρίως της Μακεδονίας του πρώτου µισού του 
14ου αιώνα, καταλήγει ότι την περίοδο αυτή υπάρχει µια σταθερή δηµογραφική ανάπτυξη. Ειδικά για 
το χωριό Ροδολίβος, που ανήκε στη µονή Ιβήρων του Αγίου Όρους, πέραν των απογραφών του 14ου 
αιώνα σώζεται και ένα πρακτικό του 1100 περίπου. Η σύγκριση των δύο πηγών δείχνει ότι ο 
πληθυσµός του Ροδολίβους όχι µόνο δε µειώθηκε αλλά αυξήθηκε σηµαντικά, ενισχύοντας την άποψη 
του Kazhdan για πληθυσµιακή ανάκαµψη.   
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πρακτικά κυρίως από το χώρο της Μακεδονίας, καταλήγει ότι ο πληθυσµός της 

αυτοκρατορίας, µετά τα µέσα του 11ου αιώνα παρουσιάζει µια ανοδική τάση.119

Χρησιµοποιώντας το Κατάστιχο των Θηβών, ο Kazhdan υποστηρίζει ότι από τον 

10ο αιώνα ενισχύθηκε η µεγάλη ιδιοκτησία, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 

εξαφανίστηκαν οι ελεύθεροι αγρότες ή οι ελεύθερες αγροτικές κοινότητες. Εντούτοις 

στο βυζάντιο υπήρχε ένα είδος χωροδεσποτείας (Seigneurie) µε εξαρτηµένους 

αγρότες και όλες τις µορφές µεσαιωνικών οικονοµικών υποχρεώσεων, οδηγώντας 

στην παγίωση µιας ηµιφεουδαρχικής αριστοκρατίας στα τέλη του 11ου και τον 12ο 

αιώνα. Ωστόσο οι ιδιαίτερες δοµές που χαρακτηρίζουν τη µεσαιωνική ∆ύση, και 

ιδιαίτερα την κυρίαρχη τάξη της, µόνο σε εµβρυακή µορφή απαντούν στο 

βυζάντιο.120

Ο Kazhdan προσπαθεί να εξετάσει και άλλες παραµέτρους της αγροτικής 

οικονοµίας, όπως την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις διατροφικές συνήθειες των 

Βυζαντινών. Σε γενικές γραµµές δεν εµφανίζονται νέες µέθοδοι παραγωγής, µολονότι 

ήδη από τον 7ο ή 8ο αιώνα ο Γεωργικός Νόµος αναφέρει ανεµόµυλους.121 Σχετικά µε 

τη διατροφή, ο Kazhdan αν και θεωρεί ότι η κτηνοτροφία έπαιζε σηµαντικό ρόλο στη 

βυζαντινή οικονοµία, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί σε ποιο ακριβώς βαθµό το 

κρέας αποτελούσε στοιχείο της διατροφής των Βυζαντινών.122

Το 1986 σε διάλεξη που έδωσε στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, ο Kazhdan 

στηριζόµενος σε δύο είδη πηγών, τις αγιολογικές και τις νοµικές, υποστήριξε ότι µετά 

τον έκτο ή τον έβδοµο αιώνα διαµορφώθηκε µια νέα νοοτροπία για µια ισχυρή και 

στενά συνδεδεµένη οικογένεια.123 Το ζήτηµα της οικογένειας τον είχε απασχολήσει 

τόσο στο People and Power όσο και στο άρθρο Continuity and Discontinuity in 

Byzantine History.124 Οι ιδιαιτερότητες της βυζαντινής οικογένειας µπορούν να 

κατανοηθούν µόνο αν τοποθετηθούν στα ευρύτερα πλαίσια των κοινωνικών σχέσεων. 

Κάθε κοινωνία οικοδοµεί ένα σύστηµα µικρών οµάδων, των λεγόµενων social 

                                                 
119 People and Power, ό.π., 53-57. 
120 Αλλαγές στον βυζαντινό Πολιτισµό, ό.π., 105 
121 Ό.π., 89 
122 Το 1982 ο Kazhdan επιχείρησε µια δηµογραφική προσέγγιση, εξετάζοντας δεδοµένα σχετικά µε τις 
διατροφικές συνήθειες των βυζαντινών. ∆ες Kazhdan A., ‘Two Notes on Byzantine Demography of the 
Eleventh and Twelfth Centuries’, B.F. 8 (1982), 115-122. 
123 Α.Π. Καζδαν, ‘Η Βυζαντινή οικογένεια και τα προβλήµατα της’, Μνήµων 12 (1989), 195-209. Την 
επιµέλεια του κειµένου και των υποσηµειώσεων έκανε η Τόνια Κιουσοπούλου.  
124 Kazhdan Alexander-Cutler Anthony, ‘Continuity and Discontinuity in Byzantine History’, 
Byzantion 82 (1982), 442-447. 
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microgroups (κοινωνικών µικροδοµών), µε σηµαντικότερες εκτός από την 

οικογένεια, τις συντεχνίες, τα χωριά, τις πόλεις και τις µονές.125  

Η δοµή των χωριών ήταν εντελώς ατοµική και οι σχέσεις ήταν δοµηµένες στην 

αρχή της οικογένειας καθώς και στην άµεση γειτνίαση και όχι µε βάση την κοινωνική 

ενότητα όλου του χωριού. Το γεγονός αυτό είχε αντίκτυπο στις παραγωγικές σχέσεις, 

τον τρόπο εκµετάλλευσης της γης. Κάθε αγρότης δούλευε ανεξάρτητα στον αγρό του, 

ενώ οι συγγενείς και οι άµεσοι γείτονες είχαν µερικά δικαιώµατα πάνω στους 

ιδιωτικούς αγρούς άλλων αγροτών.126 Είναι φανερό ότι επηρεασµένος από το πνεύµα 

των Annales ο Kazhdan προσπάθησε να συσχετίσει τις αγροτικές κοινωνικές και 

οικονοµικές συνθήκες µε διαφορετικές πτυχές της κοινωνικής ζωής, όπως ο θεσµός 

της οικογένειας. 

Το 1993 στο άρθρο State, Feudal and Private Economy in Byzantium, ο Kazhdan 

κάνει λόγο για τρεις κατηγορίες ιδιοκτησίας, την κρατική, την φεουδαρχική και την 

ιδιωτική. Ξεκινώντας από τον Γεωργικό νόµο υποστήριξε ότι οι κοινότητες των 

χωριών ήταν ένας θεσµός µε ετερόκλητα χαρακτηριστικά. Βασιζόταν στην ατοµική 

ιδιοκτησία και την οικογενειακή εργασία, ενώ παράλληλα υπήρχε η συλλογική 

ευθύνη για την καταβολή των φόρων και ο αναβαθµισµένος ρόλος των γειτόνων που 

διεκδικούσαν τα εγκαταλειµµένα κτήµατα.127

                                                 
125 Το 1982 στο άρθρο ‘Small social Grouping (Microstructures) in Byzantine Society’, JÖB 32/2 
(1982), 3-11, ο Kazhdan διερεύνησε την εξέλιξη των νοοτροπιών σε σχέση µε τον θεσµό της 
οικογένειας. Υιοθετώντας την άποψη του Hunger, υποστήριξε ότι ήδη από τον 6ο αιώνα ο θεσµός της 
οικογένειας εµφανίζεται ενισχυµένος, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο της πυρηνικής 
οικογένειας. Ωστόσο ο Kazhdan είναι επιφυλακτικός απέναντι στην άποψη του Hunger για την 
επίδραση του χριστιανισµού στις αλλαγές που επήλθαν στη βυζαντινή οικογένεια.  
126 Καζδαν, Η Βυζαντινή οικογένεια, ό.π., 208 : Οι αγροτικές κοινότητες, οι συντεχνίες, οι πόλεις και 
οι µονές δεν απέκτησαν ουσιαστικά αληθινή συνοχή και επιρροή. Οι συντεχνίες σπάνια δούλεψαν σαν 
µια οµάδα, αφού επικράτησε το ατοµικό εργαστήριο. Σε επίπεδο αστικών κέντρων, στο Βυζάντιο δεν 
αναπτύχθηκαν ισχυρές µεσαιωνικές πόλεις και όλες οι µορφές δηµόσιας ζωής, όπως το θέατρο και ο 
ιππόδροµος, µετασχηµατίστηκαν ριζικά. Όσον αφορά στις µονές, έδιναν τη δυνατότητα στα µέλη τους 
να διατηρήσουν την ιδιαιτερότητα τους, ως ανεξάρτητα άτοµα. Τα παραπάνω µπορούν να 
συσχετισθούν και να δικαιολογήσουν την σηµαντική ενίσχυση της βυζαντινής οικογένειας. 
127 Kazhdan A., ‘State, Feudal and Private Economy in Byzantium’, DOP 47 (1993), 89: Η επικράτηση 
των αγροτικών οικισµών σε συνδυασµό µε την συρρίκνωση των αστικών κέντρων, επηρέασαν τον 
χαρακτήρα της οικονοµίας, γεγονός που οδήγησε στην σταδιακή επικράτηση της οικονοµίας των 
ανταλλαγών σε είδος, µετά τα µέσα του 7ου αιώνα. Αυτό σηµαίνει ότι οι τιµές των προϊόντων και των 
υπηρεσιών αποσταθεροποιήθηκαν. Τα παραγόµενα προϊόντα είτε πωλούνταν είτε ανταλλάσσονταν µε 
άλλα προϊόντα. Ο Kazhdan θεωρεί ότι η χρηµατική οικονοµία υπέστη κάµψη τον 7ο-9ο αι., ωστόσο 
αποδίδει στο τυχαίο την έλλειψη αναφορών σε πράξεις πώλησης και ενοικίασης στο Γεωργικό νόµο. 
Καταλήγει ότι παρά την επικράτηση της ανταλλακτικής οικονοµίας, δεν εξέλιπαν οι χρηµατικές 
δραστηριότητες, ένδειξη των οποίων αποτελούσε το πλεόνασµα της αγροτικής παραγωγής που µέσω 
της φορολογίας κατέληγε στο κράτος. 
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Επισήµανε ότι τον 8ο και τον 9ο αι. δεν υπάρχουν ενδείξεις για µεγάλες 

ιδιοκτησίες.128 ∆ιαφορετική είναι η εικόνα τον 10ο αι. Τη συγκεκριµένη περίοδο η 

µεγάλη ιδιοκτησία ενισχύεται και εµφανίζονται βαθµιαία ορισµένα κοινωνικά και 

οικονοµικά γνωρίσµατα που θυµίζουν φεουδαρχία. Υπάρχει ένα είδος 

χωροδεσποτείας, µε τις εκτάσεις όπου δούλευαν οι εξαρτηµένοι αγρότες (πάροικοι). 

Οι βυζαντινοί γαιοκτήµονες είχαν το δικαίωµα να οικειοποιούνται την πρόσθετη 

εργασία ελεύθερων, φορολογούµενων αγροτών. Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν στην 

παγίωση µιας ηµιφεουδαρχικής αριστοκρατίας στα τέλη του 11ου αιώνα και οι τάσεις 

εκφεουδαλισµού εντάθηκαν κατά τον 12ο αιώνα.129  

Το ενδιαφέρον του άρθρου έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι ο Kazhdan µιλώντας 

για συνύπαρξη τριών κατηγοριών ιδιοκτησίας, ουσιαστικά έρχεται σε σύγκρουση µε 

τη µαρξιστική θεωρία που προτείνει την διάκριση της κοινωνικής ιστορίας σε 

συγκεκριµένες φάσεις που αντιστοιχούν σε διάφορες µορφές παραγωγικής εργασίας 

και παραγωγικών σχέσεων. Η διαφοροποίηση επιτείνεται από τον ισχυρισµό του 

Kazhdan για ύπαρξη ηµιφεουδαρχικού κοινωνικού σχηµατισµού που βασιζόταν 

στους θεσµούς της πρόνοιας και του χαριστίκιου.130   

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια του Kazhdan να προωθήσει την 

συνεργασία µεταξύ των ερευνητών. Το βιβλίο Αλλαγές στον βυζαντινό Πολιτισµό 

κατά τον 11ο και 12ο αιώνα είναι απόρροια της συνεργασίας του µε την Ann Wharton 

Epstein, µιας ιστορικού τέχνης. Κάτι ανάλογο παρατηρείται µε τα βιβλία People and 

Power in Byzantium, που εκδόθηκε σε συνεργασία µε τον Giles Constable, και 

Studies on Byzantine Literature of the Eleventh and Twelfth Centuries, που 

ολοκληρώθηκε µε την βοήθεια του Simon Franklin. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η 

συνεργασία του Kazhdan µε τον Anthony Cutler στο άρθρο Continuity and 

Discontinuity in Byzantine history. Οι Αγγελική Λαΐου και Alice-Mary Talbot στον 

                                                 
128 Το 1996 στο άρθρο ‘The tale of a happy fool: The vita of st. Philaretos the Merciful’, Byzantion 66 
(1996), 351-362, ο Kazhdan αντιµετωπίζει τον Φιλάρετο ως ένα ευκατάστατο χωρικό, χωρίς να τον 
θεωρεί µέλος µιας τοπικής αριστοκρατίας. Αντιµετωπίζει µε επιφυλακτικότητα τα τεκµήρια πλούτου 
που συναντάµε στο βίο του Αγίου. Μολονότι ο Φιλάρετος διέθετε το πιο όµορφο σπίτι του χωριού, η 
ζωή του δεν ήταν άνετη αφού εµφανίζεται να οργώνει µαζί µε άλλους χωρικούς τα κτήµατα του. 
129 Kazhdan, State, Feudal and Private Economy, ό.π., 90-91. 
130 Ο όρος πρόνοια αποτελεί το στοιχείο κλειδί στην συζήτηση γύρω από την ύπαρξη ή µη 
φεουδαρχικής οργάνωσης της βυζαντινής αγροτικής οικονοµίας. Το 1996 ο Kazhdan επιχείρησε µια 
εξαντλητική ιστοριογραφική προσέγγιση του όρου: Kazhdan A., ‘Pronoia: The History of a Scholarly 
Discussion’, στο Intercultural Contacts in the Medieval Mediterranean (edit.: Benjamin Arbel) London 
1996, 133-163: Κατά τον Kazhdan τον 11ο αι. ο όρος αναφερόταν σε ισόβιες παραχωρήσεις 
εισοδηµάτων από τη γη και δεν είχε στρατιωτικό χαρακτήρα. Στη µεγαλοϊδιοκτησία παραχωρούνταν 
µοναστήρια µε χαριστίκιον, δηλαδή µε δικαιώµατα νοµής εφ’ όρου ζωής ή για διάστηµα ως τρεις 
γενιές.  

 38



τιµητικό τόµο του Dumbarton Oaks µε αφορµή τον θάνατο του Kazhdan 

αναγνωρίζουν ότι αυτή η τακτική συνέβαλε στην ανάπτυξη των βυζαντινών σπουδών 

στις ΗΠΑ.131  

Είναι σαφές ότι ο Kazhdan συγκαταλέγεται µεταξύ των σοβιετικών ερευνητών 

που επηρεάστηκαν σηµαντικά από την επαφή µε έργα δυτικών ιστορικών που ανήκαν 

κυρίως στη σχολή των Annales. Αποµακρύνθηκε από τη µαρξιστική θεωρία που 

βασιζόταν στην αναζήτηση αιτίων. Ο ίδιος παρατηρεί: ∆ιαµορφώθηκα υπό την 

επίδραση των δυτικών µεσαιωνικών σπουδών και των µεθόδων τους προσέγγισης στις 

πηγές. ∆εν νοµίζω ότι έχω πολλούς προδρόµους στις βυζαντινές σπουδές στο σηµείο 

αυτό, παρ’ όλο που έχω διάφορους δασκάλους, ρώσους, τον Μαρκ Μπλόκ και όλη τη 

σχολή των Annales.132

Το βιβλίο People and Power, το 1982, αποτέλεσε σταθµό στην θεµατική 

ανανέωση της βυζαντινής ιστορίας. Προτείνοντας ως ερευνητικό αντικείµενο τον 

homo byzantinus, ο Kazhdan άσκησε επίδραση στο σύνολο των βυζαντινολόγων, 

καθώς σήµερα σχεδόν κάθε ιστορικός του Βυζαντίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο που 

τον προσεγγίζει, δεν αγνοεί αυτόν τον βυζαντινό άνθρωπο. Έτσι η µελέτη της 

οικογένειας, των γυναικών, των συλλογικών νοοτροπιών και των αναπαραστάσεων 

είναι θέµατα, µε τα οποία καταπιάνονται όλο και πιο συχνά οι ιστορικοί του Βυζαντίου, 

χωρίς όµως πάντοτε να έχουν επεξεργαστεί την αναγκαία ανθρωπολογική οπτική. 133

Επηρεασµένος από την σχολή των Annales, ο Kazhdan ασχολήθηκε και µε τη 

µελέτη των ιδεολογιών, συµµετέχοντας στον συλλογικό τόµο The Byzantine 

Aristocracy IX to XIII Centuries, µε το άρθρο The aristocracy and the Imperial 

Ideal.134 Ο κοινωνικός ιστός διακατέχεται από µια ορισµένη αντίληψη του κόσµου 

και των πραγµάτων, από µια δεσπόζουσα συλλογική νοοτροπία η οποία κατευθύνει 

τις τάσεις µιας κοινωνίας, συνεπώς και τις προβαλλόµενες ιδεολογίες και είναι ένα 

κατεξοχήν πολιτισµικό γεγονός.135  Εξέτασε την άρθρωση των κοινωνικών σχέσεων 

                                                 
131 Laiou E. Angeliki, Talbot Alice-Mary, ‘Alexander Petrovich Kazhdan 1922-1997’, DOP 51(1997), 
xvi.  
132 Κυρτάτας, ό.π., 16. 
133 Κιουσοπούλου Τόνια, ‘Βυζαντινή Ιστορία, Σύγχρονα Θέµατα 76-77 (2001), 93-94. 
134 Kazhdan Alexander, ‘The Aristocracy and the Imperial Ideal’, στο Angold Michael, The Byzantine 
Aristocracy IX to XIII Centuries, BAR 1984, 43-57. 
135 Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο του George Duby στα µέσα της δεκαετίας του 1970: Duby George, 
‘Κοινωνική ιστορία και ιδεολογίες των κοινωνιών’ στο Jaques Le-Goff, Pierre Nora, Το έργο της 
Ιστορίας, Αθήνα 1988, Α΄, 316-338: ‘Μέσα στη µικρή και τη βραχεία διάρκεια ανάγεται λοιπόν µια 
περιοχή παράδοξης ευρύτητας για τη µελέτη των νοητικών στάσεων, µελέτη χωρίς την οποία δεν θα 
µπορούσαµε να γράψουµε τη µελέτη των κοινωνιών. Στην περιοχή αυτή, την τόσο λίγο ακόµα 
εξερευνηµένη και ανοικτή στις µελλοντικές έρευνες, εγγράφεται αναγκαία η µελέτη των ιδεολογιών’. 
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µέσα στο πλαίσιο ενός συστήµατος αξιών, µελετώντας τις ιδεολογίες, ως δυνάµεις 

που κινούν τις κοινωνίες στην εξέλιξη.136 Το γεγονός αυτό τον φέρνει πιο κοντά στην 

προσπάθεια του Σβορώνου να συσχετίσει την κοινωνική πραγµατικότητα µε την 

πνευµατική ιστορία του Βυζαντίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
136 Στο ίδιο πλαίσιο το 1984 συνεχίζοντας την έρευνα που είχε ξεκινήσει στην ΕΣΣ∆ για τον βυζαντινό 
πολιτισµό εξέδωσε το Studies on Byzantine Literature of the Eleventh and Twelfth Centuries, 
Cambridge Univ. Press–Paris 1984, προσπαθώντας να καταγραφεί η εξέλιξη της έρευνας της 
βυζαντινής πολιτισµικής ιστορίας.  
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                           Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ  ΝΙΚΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ 

 

 

Ο Νίκος Σβορώνος κατά την παραµονή του στο Παρίσι στράφηκε µε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στη µελέτη της βυζαντινής κοινωνίας, αντικείµενο που απέκτησε 

δεσπόζουσα θέση στο ερευνητικό έργο του.137 Η διαµόρφωση του Σβορώνου ως 

ερευνητή και ως ιστορικού δεν είναι άσχετη µε τον τόπο της καταγωγής του, τη 

Λευκάδα. Η µαρξιστική προσέγγιση του επηρεάστηκε από την επτανησιώτικη 

καταγωγή του, αφού στη Λευκάδα γνώρισε µια αυστηρά ταξικά ιεραρχηµένη 

κοινωνία, µε στεγανά ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις. Επηρεάστηκε από τις 

κοινωνιολογικές προσεγγίσεις µαρξιστών, όπως ο Κορδάτος, ο Μάξιµος, ο 

∆ανιηλίδης και παλιότερα ο Σκληρός. Ο ίδιος στη συνέντευξη του στα Σ.Θ. οµολογεί: 

Για την οικονοµική ιστορία είναι σίγουρο ότι ο Κορδάτος έπαιξε σηµαντικό ρόλο… 

Μπορώ να πω αν θέλετε ότι η δουλειά µου είναι συνέχεια της µαρξιστικής 

αντιµετώπισης της ιστορίας, που αρχίζει από τον Σκληρό και φτάνει στον Κορδάτο.138 

Η συµµετοχή του στην αντίσταση και στο αριστερό κίνηµα ήταν αποφασιστικές για 

τη διαµόρφωση του έργου του. 

Το Μάρτιο του 1955 δηµοσιεύθηκε στην Επιθεώρηση Τέχνης το άρθρο του 

Σκέψεις για µια εισαγωγή στη νεοελληνική ιστορία µε το οποίο στράφηκε κατά της 

«εθνικής» σχολής του Παπαρρηγόπουλου που κυριαρχούσε στην Ελλάδα το πρώτο 

µισό του εικοστού αιώνα, προτείνοντας ως ερευνητικό εργαλείο τη µαρξιστική 

µέθοδο.139 Εντούτοις φρόντισε να διαχωρίσει τη θέση του από την τυφλή εφαρµογή 

του µαρξιστικού σχήµατος. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά οδήγησε στην αφαίρεση της 

                                                 
137 Ο ίδιος δικαιολογεί αυτό το ενδιαφέρον προβάλλοντας τρεις λόγους: ‘Πρώτος δεν µπόρεσα ποτέ να 
ξεχωρίσω µε στεγανά τις περιόδους ανάµεσα στη βυζαντινή και τη συνέχεια της… ∆εύτερος στην 
προσπάθεια µου αυτή (της διερεύνησης της νεοελληνικής οικονοµίας), διαπίστωσα ότι για να 
κατανοήσω τι ακριβώς γινόταν τον 18ο αι. έπρεπε να καταλάβω πως αυτό ξεκινούσε και µε τι τρόπο 
έφτασε εκεί πέρα… Τρίτος λόγος είναι ότι στην περιοχή που ζούσα, στο Παρίσι, ήταν έτοιµη η 
υποδοµή για τη βυζαντινή θεώρηση των πραγµάτων. Έτσι η στροφή αυτή είχε διπλό λόγο: δεν ήταν 
µόνο επιστηµονικός, ήταν και ευκαιριακός, επιβεβληµένος από τα πράγµατα’: «…Εβύθισα την σκέψη 
µου µέσα στην πάσαν ώρα» Συνέντευξη µε τον Νίκο Σβορώνο, στο Η Μέθοδος της Ιστορίας, Αθήνα 
1995, 108.  Η συνέντευξη δηµοσιεύθηκε στο τριπλό τεύχος των Σύγχρονων Θεµάτων που εκδόθηκε το 
1988 και είχε ως γενικό τίτλο “Σύγχρονα ρεύµατα στην ιστοριογραφία του νέου Ελληνισµού”.  
138 Ό.π., 113. O Κορδάτος ασχολήθηκε µε την εξέταση της βυζαντινής κοινωνίας υποστηρίζοντας ότι η 
ιστορική έρευνα για να έχει αποδοτικά αποτελέσµατα, πρέπει αφού αξιολογήσει τις πηγές, να µελετήσει 
τους οικονοµικούς και πολιτικοκοινωνικούς όρους της κάθε εποχής, να σταθµίσει καλά ποιες ήταν οι 
παραγωγικές σχέσεις σε συσχετισµό µε την κατάσταση των παραγωγικών δυνάµεων και παραπέρα να 
βρει ποιες ήταν οι κινητήριες δυνάµεις που έφεραν την άνοδο ή την παρακµή. Στο Κορδάτος Γιάννης, 
Ακµή και παρακµή του Βυζαντίου, Αθήνα 1953, 3. 
139 Σβορώνος Νίκος, ‘Σκέψεις για µια εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία’, Επιθεώρηση Τέχνης 3 
(Μάρτιος 1955), 208-212. 
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ελληνικής ιθαγένειας του, µέτρο που µέχρι ένα σηµείο γίνεται κατανοητό µέσα στο 

πλαίσιο της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα µετά τον εµφύλιο πόλεµο.140 Οι 

πολιτικές του πράξεις τον ανάγκασαν να εγκατασταθεί στο Παρίσι όπου ένιωσε 

ελεύθερος από τους ιστοριογραφικούς καταναγκασµούς στην Ελλάδα. Ο Γάλλος 

ιστορικός που άσκησε επίδραση στον Σβορώνο, ιδιαίτερα στο Εµπόριο της 

Θεσσαλονίκης, είναι ο Ernest Labrousse, όχι µόνο στο επίπεδο της επεξεργασίας των 

στατιστικών δεδοµένων αλλά και στην αναγωγή των οικονοµικών δεδοµένων στην 

κοινωνική και πολιτική κατάσταση.141

Την ίδια χρονιά µε το Εµπόριο της Θεσσαλονίκης, δηµοσιεύεται στο περιοδικό 

Annales το άρθρο Petite et grande exploitation à Byzance, για τη µικρή και µεγάλη 

ιδιοκτησία στο Βυζάντιο, στρέφοντας το ενδιαφέρον του προς τις µικροδοµές που 

απαρτίζουν την βυζαντινή αγροτική κοινωνία.142 Ο Σβορώνος διατυπώνει τους 

προβληµατισµούς του σχετικά µε την πορεία της έρευνας, κάνοντας λόγο για 

περιορισµένο αριθµό αναλύσεων µε αντικείµενο την κοινωνική και οικονοµική 

βυζαντινή ιστορία. 

Στο συγκεκριµένο άρθρο προσπαθεί να δει συνολικά την αγροτική οικονοµία 

ξεκινώντας από τον 4ο και 5ο αι. Κάνει λόγο για δύο κατηγορίες αγροτών, τους 

ανεξάρτητους ελεύθερους µικροϊδιοκτήτες και τους ακτήµονες καλλιεργητές που 

είναι ενοικιαστές διαφόρων µορφών και προσδένονται στο κτήµα που καλλιεργούν. 

Εντάσσονται στην κατηγορία των εναπόγραφων παροίκων (coloni adscripticii).143 

                                                 
140 Κωστόπουλος Τάσος, ‘Αφαιρέσεις ιθαγένειας. Η σκοτεινή πλευρά της Νεοελληνικής ιστορίας 
(1926-2003), Σύγχρονα Θέµατα 83 (∆εκ. 2003), 57: ‘Συνολικά πάνω από 135 διατάγµατα και 
υπουργικές αποφάσεις αφαίρεσαν την ελληνική ιθαγένεια από τουλάχιστον 22.366 άτοµα µεταξύ 1948 
και 1963. Σε κάθε περίπτωση, απουσίαζε ολοκληρωτικά όχι µόνο η προβλεπόµενη από το νόµο 
λεπτοµερής εξέταση της κάθε ατοµικής περίπτωσης αλλά και αυτή ακόµα η επιφανειακή απόπειρα 
τεκµηρίωσης του περιεχοµένου της απόφασης. Αντί γι αυτό ως αιτιολογία χρησιµοποιούνταν µια πάγια 
διατύπωση, σύµφωνα µε την οποία τα κατονοµαζόµενα άτοµα: απεστερήθησαν της ελληνικής 
ιθαγένειας ως αποδεδειγµένως εν τω εξωτερικώ, διαρκούσης της παρούσης ανταρσίας, δρώντες 
αντεθνικώς και ενισχύοντες τον κατά του κράτους διεξαγόµενον συµµοριακόν αγώναν’.  
141 Χατζηιωσήφ Χρήστος, ‘Το έργο του Νίκου Σβορώνου και η ελληνική ιστοριογραφία. Πενήντα 
χρόνια αποκλίσεων και συγκλίσεων’, Σύγχρονα Θέµατα 38 (1989), 26: O Labrousse µε το έργο του La 
crise de l’economie francaise à la fin de l’Ancien Regime et au debut de la Revolution, που 
δηµοσιεύθηκε το 1944, προσπάθησε να συσχετίσει την κυκλική εξέλιξη των τιµών και των 
ηµεροµισθίων µε τα πολιτικά γεγονότα, θέλοντας να αναδείξει ότι η οικονοµική συγκυρία επέδρασε 
στη διαµόρφωση της επαναστατικής συγκυρίας. 
142 Svoronos Nicolas, ‘Petite et grande exploitation à Byzance’, Annales 11 (1956), 325-335. [=Études 
sur l’organisation intérieure, la société et l’économie de l’Empire Byzantin, Variorum Reprint, London 
1973, II] 
143 Ό.π., 327: Κατά τον Σβορώνο, λόγω της µείωσης του πληθυσµού παρατηρείται υποχώρηση της 
άµεσης εκµετάλλευσης µε δούλους ή µε ελεύθερους καλλιεργητές µε αποτέλεσµα την ολοένα 
µεγαλύτερη ανάπτυξη της έµµεσης εκµετάλλευσης που συνίσταται στο κατακερµατισµό των µεγάλων 
αγροκτηµάτων σε µικρούς κλήρους, µικρές οικογενειακές γεωργικές επιχειρήσεις που ενοικιάζονται σε 
ακτήµονες καλλιεργητές. Ωστόσο σε µεγάλο αριθµό περιπτώσεων οι ενοικιαστές είναι οι ίδιοι 
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Από τον 7ο- 9ο αι. η κύρια µορφή της κατοχής γης ήταν η µικρή και µεσαία 

ιδιοκτησία των ανεξάρτητων καλλιεργητών. Στις αγροτικές κοινότητες, εκτός από 

τους ελεύθερους γεωργούς υπήρχαν και ακτήµονες γεωργοί που συνδεόταν µε τους 

ιδιοκτήτες γης µε µισθωτικά συµβόλαια. ∆εν είναι δυνατός ο προσδιορισµός της 

αναλογίας µεταξύ των αγροτών. Ωστόσο µέχρι τον 9ο αι. πρέπει να υπήρχε µια 

ισορροπία.144

Την ίδια περίοδο ο θεσµός της οικογένειας, εκτός από την βιολογική και 

κοινωνική λειτουργία του, είχε σηµαντικό οικονοµικό ρόλο. Επικράτησε η άµεση 

εκµετάλλευση όπου κυριαρχούσαν οι µικρές οικογενειακές µονάδες. Σε αυτό το 

πλέγµα οικονοµικών σχέσεων οι αγροτικές κοινότητες αποτέλεσαν τη βασική 

φορολογική µονάδα. Η αυξανόµενη δύναµη της µεγάλης ιδιοκτησίας, ήδη από τα 

τέλη του 9ου αι., άρχισε να απειλεί τις αγροτικές κοινότητες. Οι µεγάλοι ιδιοκτήτες, 

λαϊκοί και εκκλησιαστικοί, δεν ικανοποιούνται µόνο µε την συγκέντρωση της γης 

αλλά απαιτούν και πετυχαίνουν από το κράτος όλο και µεγαλύτερα φορολογικά 

προνόµια και φορολογικές απαλλαγές.145

Λόγω της φύσης των βυζαντινών πηγών, που δεν προσφέρονται για την 

κατασκευή µακρών στατιστικών σειρών, ο Σβορώνος αποµακρύνθηκε από τη µέθοδο 

του Labrousse και ακολούθησε έναν άλλο τρόπο προσέγγισης, κατά το πρότυπο του 

Marc Bloch. Αναζητά στις πηγές όχι µόνο τα γενικά κοινά χαρακτηριστικά αλλά 

κυρίως τις πληροφορίες που προκύπτουν από την ανάλυση τους. Όπως ο Bloch, ο 

Σβορώνος εστιάζει το ενδιαφέρον του στην αγροτική οικονοµία, όπως εκείνος, θα 

καλλιεργήσει την ιστορία-πρόβληµα.146

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 στο άρθρο του για τον όρκο 

υποτέλειας στο βυζαντινό αυτοκράτορα, επιχείρησε σύγκριση ανάµεσα στο βυζάντιο 

                                                                                                                                            
ιδιοκτήτες µικρών γεωργικών κλήρων και εγγράφονται στις αγροτικές κοινότητες της καταγωγής τους 
(coloni liberi) 
144 Svoronos, Petite et grande exploitation, ό.π., 328. 
145 Ό.π., 332-335: Η ελάττωση του αριθµού των ανεξάρτητων µικρών και µεσαίων καλλιεργητών –
ιδιοκτητών, η συγκέντρωση γης στα χέρια ενός µικρού αριθµού µεγάλων ιδιοκτητών, η ελάττωση του 
πληθυσµού της υπαίθρου, συνέπεια, από τα µέσα του 11ου αιώνα καταστροφικών επιδροµών, 
επιβάρυναν την αγροτική οικονοµία. Η οικονοµική κρίση οφείλεται στο ότι δεν κατάφεραν ποτέ στο 
Βυζάντιο η µεγάλη συγκέντρωση γης σε ορισµένα πρόσωπα να συνδυαστεί µε τη δηµιουργία µεγάλων 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Η οικογενειακή εκµετάλλευση δεν προκαλεί σηµαντικό πλεόνασµα. 
146 Χατζηιωσήφ, ό.π., 27. Η δουλειά του Σβορώνου στο Μεσαιωνικό Αρχείο της Ακαδηµίας Αθηνών 
τη δεκαετία του ’30 τον βοήθησε να αντιληφθεί τη σηµασία της αρχειακής δουλειάς. Ο ίδιος 
παρατηρεί: ‘Οι πηγές δε σου λένε τίποτα. ∆εν µιλούν. Απαντούν σε ερωτήµατα. Άµα είσαι ικανός να 
θέσεις το ερώτηµα, θα την βρεις την απάντηση στις πηγές. Και κυρίως, εκείνο που ενδιαφέρει και 
νοµίζω ότι ενδιαφέρει κάθε ιστορικό, και που είναι η πιο σηµαντική πηγή, είναι οι έµµεσες 
απαντήσεις. Εκείνα δηλαδή που λένε οι πηγές, χωρίς να θέλουν να τα πουν’. Η Μέθοδος της ιστορίας, 
ό.π., 112.   
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και τη ∆υτική Ευρώπη.147 Ο Σβορώνος υποστηρίζει ότι αν το µοναδικό κριτήριο είναι 

οικονοµικό, και οι φόροι που δίνονται στους ιδιοκτήτες της γης και όχι πλέον στο 

κράτος, αποτελούν την φεουδαρχική πρόσοδο, τότε είναι δυνατή η ένταξη της 

βυζαντινής οικονοµίας στο γενικό αυτό υπόδειγµα.  Αναλύοντας τον φεουδαρχικό 

σχηµατισµό στη ∆ύση αναφέρεται στον κατακερµατισµό της κρατικής εξουσίας, την 

αυστηρή ιεράρχηση των ανθρώπων σε µια σειρά εξαρτηµένων υποτελών (vassaux) 

και δεσποτών (seigneurs), και τον κατακερµατισµό του ρωµαϊκού δικαίου της 

ιδιοκτησίας. Κατέληξε ότι ο τρόπος παραγωγής στη βυζαντινή οικονοµία είναι 

ανάλογος αλλά όχι ο ίδιος µε το φεουδαρχικό τρόπο παραγωγής. Ενώ στο δυτικό 

φέουδο η άµεση καλλιέργεια γινόταν από τις αγγαρείες των serf, στη βυζαντινή 

οικονοµία η καλλιέργεια µε αγγαρείες είχε περιθωριακή θέση. Βέβαια η χαριστική 

δωρεά µπορεί να θυµίζει το beneficium και η πρόνοια το φέουδο, εντούτοις η µεγάλη 

και µικρή ιδιοκτησία του ρωµαϊκού δικαίου κατείχε κυρίαρχη θέση στο βυζαντινό 

κοινωνικό σύστηµα. Μορφές ιδιοκτησίας όπως η πρόνοια ή η χαριστική δωρεά δεν 

έγιναν ποτέ ο κύριος τρόπος κατοχής γης. Το σύστηµα στο Βυζάντιο παρέµεινε ως το 

τέλος σε προφεουδαρχικές µορφές.148

Η τοποθέτηση του Σβορώνου στο στρατόπεδο των µαρξιστών ερευνητών δε 

σηµαίνει και δογµατική αποδοχή του µαρξιστικού σχήµατος. Ο Σβορώνος 

αναγνωρίζει τη µαρξιστική προσέγγιση ως το καταλληλότερο όργανο της ιστορικής 

διερεύνησης, εντούτοις είναι επιφυλακτικός στο να συµπιέζουµε την ιστορική 

πραγµατικότητα σε µοντέλα: Η βαθύτερη αιτία των κοινωνικών αλλαγών πρέπει να 

αναζητηθεί στις παραγωγικές δυνάµεις και τις παραγωγικές σχέσεις… η πάλη των 

κοινωνικών τάξεων αποτελεί το κέντρο και τη γενεσιουργό αιτία των ιστορικών 

εξελίξεων… Αν οι παραπάνω αρχές ισχύουν για κάθε εποχή και για κάθε λαό, θα 

πρέπει να’ χουν σε κάθε λαό ειδική εφαρµογή, γιατί αλλιώτικα η µηχανιστική εφαρµογή 

τους θα έδινε σαν αποτέλεσµα µια σχηµατική και µονότονη εικόνα απελπιστικά 

σχηµατικών επαναλήψεων.149

Το 1959 δηµοσίευσε το άρθρο Recherches sur le cadastre byzantin et la fiscalité 

aux XIe et XIIe siècle: le cadastre de Thèbes. Μελετώντας το φορολογικό κατάστιχο 

των Θηβών ο Σβορώνος εντόπισε κάποιες εγγραφές τις οποίες αναφέρει ως 

                                                 
147 Svoronos Nicolas, ‘Le serment de fidélité à l’empereur byzantin et sa signification constitutionnelle’ 
Revue des Études byzantines, IX (1951), 106-142. [=Études sur l’organisation intérieure, la société et 
l’économie de l’Empire Byzantin, Variorum Reprints, London 1973, VI] 
148 Ό.π., 136-137. 
149 Σβορώνος Νίκος, Ανάλεκτα Νεοελληνικής ιστορίας και ιστοριογραφίας, Αθήνα 1987, 68. 
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περιπτώσεις ανεξάρτητων αγροτών που διατήρησαν τον έλεγχο της γης τους, 

καταλήγοντας στη συνέχεια των αγροτικών κοινοτήτων µε σηµαντικό ποσοστό 

ανεξάρτητων αγροτών.150 Εντούτοις αναγνωρίζει την ενδυνάµωση της µεγάλης 

ιδιοκτησίας ήδη από τον 10ο αι. Χρησιµοποιώντας την ανώνυµη φορολογική 

πραγµατεία της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης διακρίνει τα µέλη της αγροτικής κοινότητας 

σε χωρίτας και σε χωροοικοδεσπότας. Οι πιο ευκατάστατοι χωρικοί αύξαιναν την 

περιουσία τους και γινόταν ολοένα εντονότερη η οικονοµική διαστρωµάτωση.151

Το κτηµατολόγιο των Θηβών δίνει µια εικόνα της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας 

σε ένα περιορισµένο αριθµό ιδιοκτητών. Εντούτοις ο Σβορώνος υποστηρίζει ότι στο 

κείµενο δεν υπάρχει καµία ένδειξη για την ύπαρξη πρόνοιας-οικονοµίας ή κάποιο 

στοιχείο που να αποδεικνύει των εκφεουδαρχισµό των αγροτικών σχέσεων στα τέλη 

του 11ου αιώνα, ξεφεύγοντας από την επίσηµη γραµµή των µαρξιστών ιστορικών της 

εποχής.152 Επιχειρώντας µια τεχνική ανάλυση του φορολογικού συστήµατος, µε τη 

βοήθεια των µαθηµατικών, ο Σβορώνος προσπάθησε να εντοπίσει τις µεταβολές που 

επέφερε στο νοµισµατικό σύστηµα ο Αλέξιος Κοµνηνός, για να καταλήξει στη 

σύσταση και τη φύση των αγροτικών κοινοτήτων. Ξεκινώντας δηλαδή από την 

φορολογική δοµή προσπάθησε να περάσει στην οικονοµική και από ’κει στην 

κοινωνική. Σε αυτό το πλαίσιο µε το άρθρο L’épibolè à l’époque des Comnènes, 

ασχολήθηκε µε τον θεσµό της επιβολής. Υποστήριξε ότι η επιβολή απόρων και η 

συλλογική ευθύνη των φορολογούµενων µιας περιοχής για την πληρωµή των φόρων, 

θεσµοί της πρώιµης περιόδου, εξακολουθούν να ισχύουν την περίοδο των Κοµνηνών. 

Εντούτοις ο όρος επιβολή αποκτά καινούργιο περιεχόµενο και καθορίζει την σχέση 

της ποσότητας γης που αντιστοιχεί σε ένα ποσό φόρου. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί όχι µόνο ως µέσο ελέγχου αλλά και ως µέτρο καθορισµού της 

φορολογίας, ανάλογα µε τη νοµισµατική κατάσταση της στιγµής.153 Την ίδια περίοδο, 

ιδιαίτερη σηµασία αποκτούν τα ιδιόστατα, τα µεγάλα αγροκτήµατα που δεν 

                                                 
150 Svoronos Nicolas, ‘Recherches sur le cadastre byzantin et la fiscalité aux XIe et XIIe siècle: le 
cadastre de Thèbes’, Bulletin de correspondance hellénique, 83, Paris/ Athènes 1959, 1-166. [=Études 
sur l’organisation intérieure, la société et l’économie de l’Empire Byzantin, Variorum Reprint, London 
1973, III] 
151 Ό.π., 142: Από τον 9ο αιώνα οι µεγάλοι ιδιοκτήτες εισέρχονται όλο και περισσότερο στις αγροτικές 
κοινότητες, χρησιµοποιώντας την εµφύτευση, τις αγορές και τις δωρεές, µεταβάλλοντας την 
οικονοµική και κοινωνική σύνθεση των αγροτών. 
152 Ό.π., 145: ‘il n’y a dans ce document trace de pronoia ni d’oikonomia rien qui suggère de prés ou de 
loin une « feodalisation » des relations rurales a la fin du XIe siècle’. 
153 Svoronos Nicolas, ‘L’epibole à l’époque des Comnenes’, T.M. 3 (1968), 393-394. [=Études sur 
l’organisation intérieure, la société et l’économie de l’Empire Byzantin, Variorum Reprint, London 
1973, V]  
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υπάγονταν στις αγροτικές φορολογικές κοινότητες και αποτελούσαν ξεχωριστές 

φορολογικές µονάδες.154

Το 1966 µε το άρθρο Société et organisation intérieure dans l’empire byzantin au 

XIe siècle, ο Σβορώνος δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις τελευταίες δεκαετίες του 11ου 

αιώνα. Παρουσιάζει µια πολύ απαισιόδοξη εικόνα συρρίκνωσης της αγροτικής 

παραγωγής.155 Χρησιµοποιώντας τη Φορολογική πραγµατεία και το Κατάστιχο των 

Θηβών υπογραµµίζει τη σηµαντική ενίσχυση της µεγάλης ιδιοκτησίας και την 

αποδυνάµωση των αγροτικών κοινοτήτων των ελεύθερων γεωργών. Το γεγονός αυτό 

το συσχετίζει µε µια δηµογραφική κρίση τον 10ο-11ο αι.156

Μια δεκαετία αργότερα, στο άρθρο του Remarques sur les structures 

économiques de l’empire byzantin au XIe siècle, προσπαθεί να δει τη συνολική 

λειτουργία της βυζαντινής οικονοµίας. Αναγνώρισε πως υπάρχουν ενδείξεις για 

ανάπτυξη της αστικής οικονοµίας, αλλά δίστασε να παραδεχτεί µια ανάλογη τάση 

στην αγροτική οικονοµία. Υποστήριξε ότι οι αγροτικές δοµές δεν εξελίχθηκαν 

ικανοποιητικά τουλάχιστον σε σύγκριση µε τις αγροτικές εξελίξεις στον υπόλοιπο 

µεσογειακό χώρο.157  

Ο Σβορώνος στο Παρίσι γνώρισε µια πρωτόγνωρη ελευθερία και ενσωµατώθηκε 

στα ρεύµατα της γαλλικής ιστοριογραφίας, σε συνδυασµό µε την επιλογή της 

µαρξιστικής προσέγγισης. Η επαφή του µε τη γαλλική ιστορική σκέψη τοποθετείται 

πριν από την αναχώρηση του για τη Γαλλία: Τον Hazard τον βρήκα για πρώτη φορά 

εδώ, στον Καουφµαν. ∆εν µου µίλησε κανείς στο πανεπιστήµιο ούτε για τον Marc 

Bloch ούτε για τον Lucien Febvre. Τον Marc Bloch τον διάβασα πριν  φύγω για τη 

Γαλλία, όσο για τον Febvre, τον πρωτογνώρισα στη Γαλλία.158 Στη Γαλλία, γύρω από 

τον Lemerle συγκροτήθηκε µια ολόκληρη σχολή βυζαντινολόγων, η γαλλική σχολή, 

υπό την επίδραση της οποίας βρέθηκε ο Σβορώνος. Εντούτοις διαφοροποιήθηκε 

σηµαντικά από τον Lemerle. Η ιδιαιτερότητα της προσέγγισης του έγκειται στο ότι 

υιοθετεί το µαρξισµό ως όργανο ανάλυσης του κοινωνικού γίγνεσθαι, ενώ την ίδια 

                                                 
154 Svoronos, Epibole, ό.π., 394. 
155 Svoronos Nicolas, ‘Société et organisation intérieure dans l’empire byzantin au XIe siècle: les 
principaux problèmes’, Proceedings of the Thirteenth International Congress of Byzantine Studies. 
Main Papers XII (1966), 1-17. [=Etudes sur l’organisation intérieure, la société et l’économie de 
l’Empire Byzantin, Variorum Reprint, London 1973, IX]  
156 Ό.π., 17: Ο θεσµός της πρόνοιας-οικονοµίας συνέβαλε στην ενίσχυση της µεγάλης ιδιοκτησίας. 
157 Svoronos Nicolas, ‘Remarques sur les structures économique de l’empire byzantin au XIe siècle’, 
Travaux et Mémoire 6 (1976), 67: ‘les structures restent archaïques, elles ne s’adaptent pas aux 
transformations profondes qui commencent a s’opérer dans le reste du monde méditerranéen’.  
158 Η Μέθοδος της ιστορίας, ό.π., 99. 
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ώρα είναι επηρεασµένος από την σχολή των Annales. Αυτό καθόρισε την 

ενασχόληση του µε την βυζαντινή κοινωνία και οικονοµία. Κατέληξε στο βασικό 

συµπέρασµα ότι: τα ίδια µέσα παραγωγής και ο ίδιος τρόπος παραγωγής δεν 

δηµιουργούν αναγκαστικά πάντα και παντού τα ίδια πολιτικά και κοινωνικά 

συστήµατα.159

Παρά τις επιφυλάξεις του για το µαρξιστικό σχήµα, ο Σβορώνος βλέπει τη 

δουλειά του ως συνέχεια της µαρξιστικής αντιµετώπισης της ιστορίας που αρχίζει 

από τον Σκληρό και φτάνει µέχρι τον Κορδάτο. Η σύνδεση του µε την αριστερά τον 

οδήγησε στην έννοια της συνολικής εξήγησης, της εξήγησης της Νεοελληνικής 

ιστορίας συνολικά. ∆εν απέρριψε το σχήµα που πρότεινε ο Παπαρρηγόπουλος ως 

προς τη γέννηση του νέου Ελληνισµού από τα ύστερα βυζαντινά χρόνια, έριξε όµως 

το βάρος από το έθνος στην κοινωνία, αναδεικνύοντας την οικονοµική και κοινωνική 

δυναµική.160 Ο Σβορώνος δεν διστάζει να παραδεχτεί την συµβολή του Άµαντου στο 

συγκεκριµένο ζήτηµα.161  

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Σβορώνος ανήκει στους πρωτοπόρους που θεωρούσαν 

απαραίτητη την διερεύνηση και τον συσχετισµό της κοινωνικής πραγµατικότητας και 

της πνευµατικής ιστορίας του βυζαντίου. Στην συνέντευξη του στα Σύγχρονα θέµατα 

τόνισε ότι σήµερα κατά τη γνώµη µου δύο είναι οι γόνιµες τάσεις της βυζαντινολογίας. 

Οι προσπάθειες που γίνονται από ορισµένους ανθρώπους για το προχώρηµα της 

έρευνας για τη βυζαντινή κοινωνική πραγµατικότητα, και, από την άλλη πλευρά, οι 

έρευνες για τη βυζαντινή πνευµατικότητα, την πνευµατική ιστορία του βυζαντίου. Οι 

δύο αυτοί τοµείς µένουν ασύνδετοι µεταξύ τους. Εκείνο που θα ευχόµουν… εκείνο που 

θεωρώ απαραίτητο, είναι η σύνδεση αυτών των δύο, για τη δηµιουργία ενός ενιαίου 

ιστορικού λόγου.162        

                                                 
159 Σβορώνος, Ανάλεκτα Νεοελληνικής ιστορίας, ό.π., 47: Πρόκειται για άποψη που 
πρωτοδιατυπώθηκε το 1981 σε οµιλία στα πλαίσια της διεθνούς συνάντησης µε θέµα «Η σηµερινή 
κρίση του Καπιταλισµού: Θεωρητικά προβλήµατα και εναλλακτικές λύσεις στη ∆υτική Ευρώπη» που 
οργανώθηκε από το κέντρο Μαρξιστικών σπουδών στη Πάντειο. 
160 Λιάκος Αντώνης, ‘Η Νεοελληνική ιστοριογραφία το τελευταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα’, 
Σύγχρονα Θέµατα 76-77 (2001), 77 
161 Η Μέθοδος της ιστορίας, ό.π., 92. 
162 Ό.π., 156. Αξίζει να σηµειωθεί η µελέτη του Σβορώνου το 1985 στα πλαίσια της Α΄ ∆ιεθνούς 
βυζαντινολογικής συνάντησης στους ∆ελφούς µε την οποία ασχολήθηκε µε την πολιτιστική ιστορία 
του Βυζαντίου συσχετίζοντας την µε την κοινωνική πραγµατικότητα: ‘η βυζαντινή πολιτική εξουσία 
είχε την εµπειρία των αποκεντρωτικών κινηµάτων που προκαλούσαν οι διάφορες αιρέσεις, σε µεγάλο 
βαθµό ιδεολογικές εκφάνσεις πολιτικών αντιθέσεων των διαφόρων εθνοτήτων που συγκροτούσαν την 
Αυτοκρατορία ή ακόµα και κοινωνικών αγώνων: Σβορώνος Νίκος, ‘Παρατηρήσεις για την συµβολή 
του βυζαντίου στην πνευµατική εξέλιξη της ∆υτικής Ευρώπης: Η περίπτωση του Ιωάννη ∆αµασκηνού’ 
στο Βυζάντιο και Ευρώπη, Α΄ ∆ιεθνής Βυζαντινολογική συνάντηση, Αθήνα 1987, 122.   
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Την ίδια περίοδο µε τον Σβορώνο στην Γαλλία δραστηριοποιήθηκε η Ελένη 

Αντωνιάδη-Μπιµπίκου. Αν ο Σβορώνος είναι ο πρώτος έλληνας που δηµοσίευσε στο 

περιοδικό Annales, η Μπιµπίκου δηµοσίευσε στα Cahiers des Annales εργασίες για 

τη βυζαντινή οικονοµία και τη νεοελληνική κοινωνία.163 Το βασικό ερώτηµα που 

προκύπτει είναι αν η δουλειά των βυζαντινολόγων στο εξωτερικό, ιδιαίτερα του 

Σβορώνου, είχε αντίκτυπο στην πορεία των βυζαντινών ιστορικών σπουδών στην 

Ελλάδα. 

Στην Ελλάδα, µέχρι τη δεκαετία του 1920 η ενασχόληση µε το Βυζάντιο 

αποσκοπούσε στην κατασκευή της εθνικής ταυτότητας και καθοριζόταν από τις 

εκάστοτε ιδεολογικές ανάγκες.164 Το Βυζάντιο προβαλλόταν ως ο πρόγονος των 

Νεοελλήνων, που συνέδεε την αρχαιότητα µε τη νεότερη εποχή.  

Την περίοδο του µεσοπολέµου η µορφή που ξεχώρισε είναι ο οικονοµολόγος 

Ανδρέας Ανδρεάδης. Οι εργασίες του για την βυζαντινή αυτοκρατορία στρέφουν την 

προσοχή τους προς την αστική οικονοµία.165 ∆εν δίστασε να ασκήσει έντονη κριτική 

στις έρευνες των Ostrogorsky και Dölger γιατί κατά τη γνώµη του ασχολήθηκαν 

ιδιαίτερα µε την αγροτική οικονοµία, αγνοώντας τα αστικά κέντρα.166  

Ο Ζακυθηνός στις αρχές της δεκαετίας του 1930 µε το έργο Le despotat grec de 

Morée, είναι από τους πρωτοπόρους έλληνες βυζαντινολόγους που έδωσε βαρύτητα 

στη δηµογραφία και την οικονοµική ζωή, χωρίς ωστόσο να παραβλέπει την επίδραση 

των πολιτικών γεγονότων, ακολουθώντας την επίσηµη γραµµή των τότε ιστορικών 

κύκλων. Εντούτοις συνέβαλε στο να έρθουν στην Ελλάδα τάσεις και προβληµατισµοί 

της σύγχρονης γαλλικής ιστοριογραφίας. 

Παρά τις συγκεκριµένες προσπάθειες κοινωνικού και οικονοµικού 

προβληµατισµού, το σύνολο των Ελλήνων βυζαντινολόγων δεν ξεπέρασε τα όρια της 

παραδοσιακής ιστοριογραφίας. Το παράδοξο είναι ότι η δικτατορία συνέβαλε στην 

εξέλιξη των ιστορικών σπουδών, αναγκάζοντας πολλούς ιστορικούς να 

αποµακρυνθούν από την Ελλάδα.167

                                                 
163 Χατζηιωσήφ, ό.π., 29 
164 Κιουσοπούλου Τόνια, ‘Η µελέτη του Βυζαντίου στην Νεότερη Ελλάδα’, Αρχαιολογία 88 (2003), 
20-21. 
165 Ανδρεάδης Ανδρέας, ‘De la monnaie et de la puissance d’achat des métaux preciaux dans l’empire 
byzantin’, Byzantion 1 (1924), 75-115 
166 Ανδρεάδης Ανδρέας, ‘Deux livres récents sur les finances Byzantines: Franz Dölger, Beitrage zur 
Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung des X. und XI. Jahrhundert; Georg Ostrogorsky, Die 
ländliche Steuergemeinde des Byzantinischen Reichs im X. Jahrhundert. Ihre structur und Verwaltung, 
Byzantinische Zeitschrift 28 (1928), 322-323. 
167 Χατζηιωσήφ, ό.π., 29. 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι µετά τη δικτατορία σηµειώνονται οι πρώτες προσπάθειες 

µαρξιστικής προσέγγισης της βυζαντινής ιστορίας. Το 1974 εκδόθηκε η Φεουδαρχική 

Ήπειρος και ∆εσποτάτο της Ελλάδας του Ζιάγκου, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα 

στις παραγωγικές σχέσεις και τα µέσα εργασίας, χρησιµοποιώντας το µαρξιστικό 

σχήµα.168 Ανεξάρτητα από το περιεχόµενο, είναι προφανές ότι τα προηγούµενα 

χρόνια µια ανάλογη προσπάθεια θα έπεφτε θύµα της λογοκρισίας. Σε αυτό το 

πλαίσιο, την ίδια χρονιά επανεκδόθηκε το έργο του Κορδάτου Ακµή και Παρακµή του 

Βυζαντίου. 

Η µεταπολίτευση έφερε τον Σβορώνο στην Ελλάδα, όπου δίδαξε σε πολλά 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Εντούτοις το έργο του Σβορώνου δεν είχε µεγάλη 

απήχηση στους Έλληνες βυζαντινολόγους. Ενδεικτικό είναι ότι η άποψη του 

Σβορώνου για την ύπαρξη ή όχι φεουδαρχίας στο βυζάντιο και οι ιδιαιτερότητες της 

προσέγγισης του, προκάλεσαν την αντίδραση ερευνητών που υιοθέτησαν τη 

µαρξιστική ιδεολογία. Ο Λουγγής τον χαρακτήρισε εκπρόσωπο της αστικής 

επιστήµης, υποστηρίζοντας ότι µαζί µε τον Lemerle επιχειρούν να επιβάλλουν τις 

απόψεις περί κρατισµού.169

 Στο σύνολο τους οι βυζαντινολόγοι παρέµειναν αδρανείς στα σύγχρονα διεθνή 

ιστοριογραφικά ρεύµατα µε εξαίρεση ορισµένα ανοίγµατα προς την ιστορική 

γεωγραφία. 170 Ο Σβορώνος οµολογεί: Είναι βέβαια γεγονός ότι η ελληνική οικονοµία 

και η κοινωνία και η ιστορία τους, η ανθρωπογεωγραφία, η ιστορική γεωγραφία, η 

δηµογραφία, η ανθρωπολογία, η πολιτειολογία και η ιστορία του δικαίου και των 

θεσµών, δεν έγιναν για αρκετά µακρό χρονικό διάστηµα για λόγους πασιφανείς, 

αντικείµενο συστηµατικής µελέτης, κι έµειναν για καιρό έξω από τα πανεπιστήµια.171 Η 

διαπίστωση ενισχύεται από το αφιέρωµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Νίκο 

Σβορώνο, όπου στην πλειοψηφία τους οι συµµετέχοντες βυζαντινολόγοι προέρχονται 

από το εξωτερικό.172 Οι εργασίες του Σβορώνου για τη νεότερη εποχή άσκησαν 

µεγαλύτερη επίδραση και πέραν των ιστορικών. Ιδιαίτερη επιτυχία γνώρισε η 

Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, που γράφτηκε µε στόχο τη σκιαγράφηση των 

                                                 
168 Ζιάγκος Ν. Γ., Φεουδαρχική Ήπειρος και ∆εσποτάτο της Ελλάδας, Αθήναι 1974. 
169 Λουγγής, ό.π., 14-15. 
170 Εδώ αξίζει να αναφερθεί το έργο της Άννας Αβραµέα, Η βυζαντινή Θεσσαλία µέχρι το 1204: 
Συµβολή εις την ιστορικήν γεωγραφία, Αθήνα 1974. 
171 Ανάλεκτα Νεοελληνικής ιστορίας, ό.π., 81.   
172 Πανεπιστήµιο Κρήτης, Αφιέρωµα στο Νίκο Σβορώνο, 2 τόµοι, Ρέθυµνο 1986. Είναι αξιοπρόσεκτο 
ότι ένα κείµενο µικρότερης σηµασίας, το οποίο ουσιαστικά είναι εκλαΐκευση προηγούµενων εργασιών 
του στα γαλλικά, είναι ευρέως γνωστό. Βλ. Σβορώνος Νίκος, Η Βυζαντινή Επαρχία, Αθήνα 1991.  
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διαφόρων σταθµών από τις ρίζες ως τα νεότερα χρόνια, της διαδικασίας που δίνει στο 

Νεότερο Ελληνισµό κάποιον οριακό χαρακτήρα, στο χρόνο και στο χώρο.173

Η παρουσία του Νίκου Σβορώνου αποτέλεσε ισχυρή επιρροή στις νεοελληνικές 

σπουδές και συνέβαλε στην ανάδειξη της οικονοµικής και κοινωνικής δυναµικής. 

Εντούτοις, η Γαλλία είναι ο χώρος που έδωσε τη δυνατότητα στο Σβορώνο να 

αποκρυσταλλώσει τις βασικές του θέσεις και τη µεθοδολογική του προσέγγιση τόσο 

για την ιστορία του βυζαντίου και των µέσων χρόνων όσο και για τη νεότερη εποχή, 

προσπαθώντας την ίδια στιγµή η ιστορία του να µη ταυτιστεί ιδεολογικά µε το 

στρατόπεδο των Σοβιετικών ή των δυτικών ερευνητών. Ο Χρήστος Χατζηιωσήφ στο 

άρθρο του στα Σ.Θ. καταλήγει: Καινοτόµος στο χώρο των βυζαντινολόγων, ο 

Σβορώνος εξακολουθεί να είναι περιθωριακός στα ρεύµατα της νέας γαλλικής 

ιστοριογραφίας. Κατά παράδοξο τρόπο ο µόνος έλληνας ιστορικός που δηµοσίεψε ποτέ 

στο περιοδικό των Annales ανήκει θεωρητικά και µεθοδολογικά περισσότερο στην 

πρώτη, την προπολεµική περίοδο του περιοδικού, παρά σε εκείνη της στιγµής που έγινε 

η δηµοσίευση.174 Η διαπίστωση αυτή µπορεί να συσχετισθεί µε τον ιδιαίτερο τρόπο 

προσέγγισης του Σβορώνου, σαφώς επηρεασµένο από τη µαρξιστική ιδεολογία, που 

δεν του επέτρεψε να αφοµοιωθεί από τα τρέχοντα ιστοριογραφικά ρεύµατα στη 

Γαλλία, ιδιαίτερα την γαλλική σχολή γύρω από τον Lemerle, που από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1960 αποτέλεσε το ιδεολογικό ανάχωµα στο στρατόπεδο των 

µαρξιστών βυζαντινολόγων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
173 Σβορώνος Νίκος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, (Μετάφραση Αικατερίνη Ασδραχά), 
Αθήνα 1994, 24. 
174 Χατζηιωσήφ, ό.π., 27. 
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                                               ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

                              PAUL LEMERLE  – MICHEL KAPLAN   

 

 

 

Η γαλλική βυζαντινολογία µε πρωτεργάτες τους ιστορικούς του ∆ικαίου, άρχισε 

από νωρίς να ασχολείται µε το ζήτηµα της αγροτικής κοινωνίας.175 Ωστόσο οι 

συγκεκριµένες προσεγγίσεις απείχαν χρονολογικά µεταξύ τους, ώστε να 

δηµιουργήσουν µια µόνιµη παράδοση οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας. Το 1958 

ο Paul Lemerle ασχολήθηκε µε την αγροτική οικονοµία εκδίδοντας το Esquisse pour 

une histoire agraire de byzance: les sources et les problèmes.176 Αυτή η µελέτη 

εγκαινίασε µια συστηµατική µελέτη της βυζαντινής αγροτικής οικονοµίας από τους 

δυτικοευρωπαίους βυζαντινολόγους. 

Ο χώρος και ο χρόνος έκδοσης της µελέτης του Lemerle δεν µπορούν να 

αποδοθούν στο τυχαίο. Η ίδρυση του περιοδικού των Annales το 1929 υπήρξε 

αποφασιστική για την εξέλιξη της γαλλικής ιστοριογραφίας. Η ιδρυτική οµάδα των 

Annales, οι Marc Bloch και Lucien Febvre, από το προοίµιο του πρώτου τεύχους του 

περιοδικού τους, έκαναν έκκληση για µια ιστορία των µαζών µε σαφή έµφαση στις 

κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες. Είχαν ως στόχο να ανανεώσουν ριζικά τον 

ιστορικό λόγο δίνοντας βάρος στα παραµεληµένα ως τότε οικονοµικά και κοινωνικά 

φαινόµενα. ∆εύτερο κύριο χαρακτηριστικό είναι η σφοδρή αντίδραση τους στην 

γεγονοτολογική ιστορία. Για τους ιδρυτές των Annales, η ιστορία δεν ήταν 

εξιστόρηση του παρελθόντος. Εναντιώθηκαν στην πολιτική ιστορία διότι πίστευαν 

ότι οδηγεί τον ιστορικό σε ιδεολογικές παγίδες. Σύµφωνα µε τον Bloch και Febvre ο 

ιστορικός θα έπρεπε να διερευνά όχι το «γιατί» αλλά το «πώς».177   

                                                 
175 Brehier, ‘Les populations rurales au IX siècle d’après l’hagiographie byzantine’, Byzantion 1 
(1924), 177-190 και Rouillard Germain, La vie rurale dans l’empire byzantin, Paris 1953. 
176 Το έργο εκδόθηκε σε τρία άρθρα στο περιοδικό Revue Historique, 219 (1958), 33-74, 254-284, 220 
(1958), 43-94, και σε ένα άρθρο στο περιοδικό Cahiers de  Civilisation Médiévale µε τίτλο Recherches 
sur le régime agraire a Byzance: la terre militaire a l’époque des Comnenes, IIe année, no 3(1959), 
265-281. 
177 Dosse François, Η ιστορία σε ψίχουλα, (Μετάφραση Αγγελική Βλαχοπούλου), Ηράκλειο 2000, 79: 
Σύµφωνα µε τον Dosse, οι ιδρυτές των Αnnales πρότειναν µια αλληλοσχέτιση παρελθόντος και 
παρόντος, την αντιπαράθεση των δύο διαστάσεων του ιστορικού χρόνου, προκειµένου να καταλήξουν 
σε συµπεράσµατα. Η «ιστορία-πρόβληµα» ξεκινά από ένα σύγχρονο πρόβληµα και µε αφετηρία αυτό, 
διερευνάται το παρελθόν: ‘Μια άλλη καινοτοµία της σχολής των Annales είναι αυτή της ανάδειξης της 
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Σηµαντική υπήρξε η επίδραση του François Simiand, ιδιαίτερα του άρθρου του  

Méthode Historique et science sociale στο περιοδικό Revue de Synthèse Historique το 

1903, που επαναδηµοσιεύθηκε στα Annales το 1960. Ο Simiand επιτέθηκε στα «τρία 

είδωλα της φυλής των ιστορικών»: «το πολιτικό είδωλο», δηλαδή η ενασχόληση µε 

την πολιτική ιστορία, «το είδωλο της ατοµικότητας», δηλαδή η συνήθεια να 

συλλαµβάνεται η ιστορία ως ιστορία των ατόµων, και το «χρονολογικό είδωλο» 

δηλαδή οι µελέτες περί καταβολών των φαινοµένων.178 Το άρθρο γνώρισε µεγάλη 

επιτυχία και η σχολή των Annales χρησιµοποίησε το πρόγραµµα του για να 

αντικρούσει την ιστορικιστική ιστορία και να προωθήσει µια νέα ιστορία, από τη 

ιστορία-πρόβληµα ως την προώθηση των συλλογικών ερευνών. 

Αυτή η µετατόπιση από το πολιτικό στο οικονοµικό πεδίο συνοδεύτηκε από µια 

σηµαντική διεύρυνση των πηγών. Ο Marc Bloch υπήρξε ο πρώτος που έγραψε 

αγροτική ιστορία, υπερβαίνοντας τα νοµικά πλαίσια οριοθέτησης των ιδιοκτησιών. 

Ενέταξε στην ιστορική του µελέτη τις µεταβολές της παραγωγής, τις ενδείξεις 

νοµισµατικής ροής, τους οικογενειακούς δεσµούς, τη µελέτη του µετασχηµατισµού 

του αγροτικού τοπίου, της δηµογραφίας, των πληθυσµών. Είναι σαφές ότι η 

συνεισφορά της γεωγραφικής σχολής εντάσσεται σε ένα νέο σύνολο.179

Με το έργο του Η Φεουδαλική κοινωνία, που δηµοσιεύθηκε το 1939-1940, 

προσπάθησε να δείξει ότι αλληλοµπλέκονται στενά οι τρόποι εργασίας, οι ιδέες, οι 

σχέσεις κυριαρχίας και εξάρτησης. Προσπαθώντας να διερευνήσει τα κύρια 

χαρακτηριστικά της φεουδαρχικής οργάνωσης προβαίνει σε σύγκριση διαφορετικών 

µορφών φεουδαρχίας στην Ευρώπη και αλλού. Ασχολείται και µε την βυζαντινή 

περίπτωση επισηµαίνοντας: Η κυβέρνηση η οποία είχε διατηρήσει τις µεγάλες 

διοικητικές παραδόσεις της ρωµαϊκής εποχής και την οποία παράλληλα απασχολούσε η 

µέριµνα της συγκρότησης ενός δυνατού στρατού, δηµιούργησε «γαιοκατοχές», 

βεβαρηµένες έναντι του κράτους µε στρατιωτικές υποχρεώσεις: αληθινά φέουδα µε µια 

                                                                                                                                            
ιστορίας-πρόβληµα. Για τους Bloch και  Febvre, ο ιστορικός δεν µπορεί να αρκεστεί στην γραφή «καθ’ 
υπαγόρευση» των πηγών, οφείλει να τους υποβάλλει ερωτήµατα, να τις εντάξει σε µια προβληµατική’.  
178 Dosse, ό.π., 28. 
179 Ό.π., 79: Αυτή η γεωιστορία είναι καρπός της συνάντησης της γεωγραφίας της σχολής του Vidal µε 
τα Annales. Η γεωγραφία του Vidal, η οποία γεννήθηκε τη δεκαετία του 1880, είναι η επιστήµη των 
τόπων, των τοπίων, των αποτελεσµάτων στην γήινη επιφάνεια των διαφόρων φυσικών και ανθρώπινων 
φαινοµένων. Εµπνέεται από βιολογικές έννοιες, παροµοιάζοντας τον αγροτικό ή τον αστικό χώρο µε 
το κυτταρικό πλέγµα, την περιφέρεια µε ένα όργανο και την χώρα µε ένα οργανισµό. Ιδιαίτερα 
σηµαντική είναι η ενασχόληση των γεωγράφων της σχολής του Vidal µε την αγροτική ιστορία, 
αναζητώντας τα διαρκή της χαρακτηριστικά.   
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έννοια, αλλά σε αντίθεση µε τη ∆ύση, φέουδα χωρικών, που το καθένα τους ήταν ένα 

µέτριο αγροτικό νοικοκυριό.180  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν προκαλεί εντύπωση ότι ο Lemerle το 1958 εξέδωσε 

το έργο του για την βυζαντινή αγροτική κοινωνία. Ήδη το 1945 είχε εκδοθεί το 

Philippes et la Macédoine orientale, à l’époque chrétienne et byzantin, µε το οποίο 

έθεσε στο επίκεντρο της έρευνας του τη Μακεδονία και την αγροτική της ύπαιθρο.181 

Στην έρευνα του για την αγροτική κοινωνία τον βοήθησε σηµαντικά η ενασχόληση 

µε την έκδοση των εγγράφων του Αγίου Όρους, που πρόκειται ουσιαστικά για τις 

µοναδικές φορολογικές πηγές και απογραφές από τα βυζαντινά χρόνια. Η 

ενασχόληση µε τις συγκεκριµένες πρωτογενείς πηγές, τον οδήγησε στη βασική του 

θέση για την βυζαντινή αγροτική κοινωνία, αρνούµενος κατηγορηµατικά την ύπαρξη 

φεουδαρχίας για την βυζαντινή περίπτωση, σηµατοδοτώντας την αντίθεση του µε τον 

Ostrogorsky, ο οποίος στα µάτια των δυτικών ήταν ο κυριότερος εκπρόσωπος της 

µαρξιστικής σκοπιάς και της άποψης που πρέσβευε περί φεουδαρχικού κοινωνικού 

σχηµατισµού στο Βυζάντιο. Ενδεικτικό είναι ότι η έκδοση του 1958 αγνοούσε 

εντελώς τη σοβιετική προσέγγιση για τη βυζαντινή κοινωνία, προκαλώντας την 

σοβιετική αντίδραση.182 Εντούτοις η επανέκδοση του 1979 απέδωσε τα δέοντα στη 

ρωσική και σοβιετική παράδοση οικονοµικής ιστορίας, τονίζοντας ωστόσο τη 

δογµατική τους προσέγγιση.183     

Ο Lemerle προσπάθησε να δώσει µια συνολική εικόνα της βυζαντινής αγροτικής 

υπαίθρου και της οικονοµικής της οργάνωσης, ξεκινώντας από τον 4ο και 

καταλήγοντας στον 12ο αιώνα. Μελετώντας τον Γεωργικό νόµο υποστήριξε ότι 

πρόκειται για κείµενο που προσδιορίζει τις δοµές και την συγκρότηση των αγροτικών 

κοινοτήτων, καθορίζοντας ταυτόχρονα το νοµικό καθεστώς των ανεξάρτητων 

καλλιεργητών. Σε επίπεδο φορολογίας, ο Lemerle κάνει λόγο για υποχρεωτική και 

επαναλαµβανόµενη αναδιανοµή των εγκαταλειµµένων κτηµάτων, αφού αυτή η 

κατηγορία γης υπόκειτο σε φορολογία. Η δηµοσιονοµική πολιτική βασιζόταν στην 

είσπραξη φόρων, ενώ δινόταν ελάχιστη σηµασία στα µέσα παραγωγής και στην 

απόδοση της καλλιέργειας.184    

                                                 
180 Bloch Marc, Η Φεουδαλική Κοινωνία, (Μετάφραση Μπάµπης Λυκούδης), Αθήνα 1987, 587. 
181 Lemerle Paul, Philippes et la Macédoine orientale, à l’époque chrétienne et byzantine, Paris 1945. 
182 Kazdan A.P., ‘Esce raz ob agrarnych otnosenijach v Vizantii IV-XI vv.’, VV 16 (1959), 92-113. 
183 Lemerle Paul, The agrarian history of Byzantium from the origins to the Twelfth Century. The 
Sources and Problems, Galway 1979. 
184 Ό.π., 41. 
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Η βασική διαπίστωση είναι ότι το βυζάντιο δεν υπέστη σηµαντικές αλλαγές σε 

επίπεδο δοµών µέχρι τον 10ο αι. Αυτό που χαρακτηρίζει το τέλος της πρώιµης 

βυζαντινής περιόδου σε σχέση µε τη ∆ύση, είναι η συνέχεια της ελληνορωµαϊκής 

παράδοσης. Οι µεταβολές σε επίπεδο αγροτικών δοµών, κοινωνικών, οικονοµικών 

σχέσεων και στρατιωτικής οργάνωσης θα πρέπει να αναζητηθούν µετά τον 10ο αι. Η 

µόνη σηµαντική εξέλιξη που διαβλέπει ο Lemerle είναι σε επίπεδο δηµογραφίας, 

όπου παρατηρούνται σηµαντικές µετακινήσεις πληθυσµών, γεγονός που συσχετίζεται 

µε τις µαζικές εγκαταστάσεις Σλάβων και την εποικιστική πολιτική της κεντρικής 

εξουσίας.185 Μελετώντας την Φορολογική πραγµατεία και το κατάστιχο των Θηβών, 

καταλήγει ότι οι αγροτικές κοινότητες εξακολουθούν να αποτελούνται από 

ανεξάρτητους αγρότες που είτε είναι κύριοι της γης τους, είτε τη νοικιάζουν, 

υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη πρόνοιας-

οικονοµίας. Εντούτοις τονίζει την σηµασία που αρχίζει να αποκτά η µεγάλη 

ιδιοκτησία ήδη από τον 9ο αιώνα, αντικρούοντας ωστόσο τις απόψεις περί 

φεουδαρχίας στο βυζάντιο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Lemerle εκλαµβάνει την 

φεουδαρχία µε την νοµική έννοια των ιεραρχήσεων. Θεωρεί πως η νοµοθεσία του 

10ου αιώνα αναφέρεται σε δυο οµάδες µε διαφορετική κοινωνική θέση και όχι σε δυο 

οικονοµικές τάξεις. Υποστηρίζει πως οι δυνατοί δεν ήταν κατανάγκην πλούσιοι, ούτε 

οι πένητες απαραιτήτως φτωχοί.186

Είναι ενδιαφέρον ότι τα άρθρα του Lemerle για την αγροτική κοινωνία 

δηµοσιεύθηκαν στο περιοδικό Revue Historique, γύρω από το οποίο συγκροτήθηκε η 

µεθοδική σχολή. Ο ιδρυτής του περιοδικού, ο Monod, σε άρθρο του 1896 

οραµατίστηκε την διεύρυνση του πεδίου του ιστορικού: Στην ιστορία συνηθίσαµε να 

στεκόµαστε κυρίως στις λαµπρές, τις ηχηρές και εφήµερες εκδηλώσεις της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, στα µεγάλα γεγονότα ή τους σπουδαίους άνδρες, αντί να επιµένουµε 

στις µεγάλες και αργές κινήσεις των θεσµών, των οικονοµικών και κοινωνικών 

συνθηκών.187 Αν και ο προσανατολισµός του περιοδικού, τουλάχιστον µέχρι τα τέλη 

της δεκαετίας του 1930, παρέµεινε παραδοσιακός, διατηρώντας µια παραδοσιακή 

προσέγγιση της ιστορίας, τα λόγια του Monod φαίνονται να προαναγγέλλουν την 

τοµή που πραγµατοποίησαν οι ιστορικοί της σχολής των Annales.188

                                                 
185 Lemerle, The agrarian history, ό.π., 37, 65. 
186 Ό.π., 107. 
187 Monod Gabriel, ‘France. Epoque Moderne’, Revue Historique 61 (1896), 325. 
188 Dosse, ό.π., 39. 
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Η δουλειά του Lemerle εγκαινίασε µια σειρά ερευνών στη Γαλλία για την 

κοινωνική και οικονοµική ιστορία του βυζαντίου µε σηµαντικότερους πρωταγωνιστές 

τους Σβορώνο, Αρβελέρ, Μπιµπίκου, Οικονοµίδη και αργότερα τους Patlagean, 

Lefort και Kaplan.  

H Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ασχολήθηκε συστηµατικά µε τα κοινωνικά ζητήµατα 

του Βυζαντίου, διατυπώνοντας τις βασικές της απόψεις για την αγροτική κοινωνία 

από την δεκαετία του 1950. Υποστήριξε την ενίσχυση της µεγάλης ιδιοκτησίας που 

είχε ως αποτέλεσµα την µετατροπή ενός σηµαντικού τµήµατος ανεξάρτητων γεωργών 

σε εξαρτηµένους καλλιεργητές.189 Με αφορµή τη συµµετοχή της στο 12ο ∆ιεθνές 

συνέδριο βυζαντινών Σπουδών, ασχολήθηκε µε τον θεσµό της πρόνοιας, 

διακρίνοντας δύο κατηγορίες, την στρατιωτική πρόνοια, που παραχωρούνταν 

εφ’όρου ζωής και ήταν µέτρια σε µέγεθος, και την κληρονοµική πρόνοια που 

πρωτοεµφανίστηκε την περίοδο των Κοµνηνών. Από τον 13ο αιώνα παρατηρείται 

γενίκευση του συστήµατος της πρόνοιας. Οι προνοιάριοι έγιναν προοδευτικά 

αντικαταστάτες της κεντρικής εξουσίας όχι µόνο στην επικαρπία αλλά και στην 

είσπραξη του φορολογίσιµου εισοδήµατος, γεγονός που έγινε συχνά αιτία 

προστριβών µεταξύ των προνοιαρίων και των φορολογούµενων.190 Εντούτοις το 1976 

µε το άρθρο La société Byzantine au XIe siècle  διατύπωσε σοβαρές επιφυλάξεις για 

την ύπαρξη φεουδαρχίας στο Βυζάντιο, διαφωνώντας µε τις απόψεις του 

Ostrogorsky. Τονίζει ότι ο αυτοκράτορας και η κεντρική εξουσία ελέγχουν το σύνολο 

της επικρατείας. Απόδειξη ότι το κράτος εξακολουθεί να εισπράττει το αερικό, την 

σιταρκία, την εύρεση θησαυρού και την αγάπη. Η Αρβελέρ υποστηρίζει ότι η 

φορολογική εξάρτηση του ιδιώτη, δε διαφέρει σε τίποτα από την εξάρτηση από 

υπάλληλο του κράτους που ενεργεί εξ ονόµατος και προς όφελος του 

αυτοκράτορα.191 Eπηρεασµένη από την σχολή των Annales ασχολήθηκε µε το ζήτηµα 

της ιστορικής γεωγραφίας, συµβάλλοντας στην εξέλιξη της βυζαντινής 

                                                 
189 Ahrweiler Hélène, ‘La politique agraire des empereurs de Nicée’ Byzantion XXVIII (1959), 63 
[=Études sur les structures administratives et sociales de Byzance, Variorum Reprint, London 1971, 
IV]: ‘Avec le system des attribution impériales (pronoiai ou apanages) des villages entiers se trouvaient 
du jour au lendemain soumis à un particulier. Les paysans qui les habitaient et exploitaient leur terre, 
propriétaires de leurs biens personnels, devenaient des pareques de telle ou telle personne’. 
190 Ahrweiler Hélène, ‘La concession des droits incorporels. Donations conditionnelles’. Actes du XIIe 
congres International des études  Byzantines, Beograd 1964, 111 [=Études sur les structures 
administratives et sociales de Byzance, Variorum Reprint, London 1971, I] 
191 Ahrweiler Hélène, ‘La société Byzantine au XIe siècle’, T.M. 6 (1976), 118: ‘Cependant la tendance 
de ces auteurs (Ostrogorsky et Beck) a y voir avant tout l’existence d’une forme concrète de féodalité, 
le « ost » à Byzance, n’est pas justifiée par les textes et les réalités byzantines’.   
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γεωγραφίας.192 Είχε ως κύριο στόχο την εκτόπιση του πολιτικού από το πεδίο της, 

καθώς ενδιαφέρεται για τα στοιχεία που διαµορφώνουν τα τοπία της υπαίθρου, για 

την συσχέτιση των γεωγραφικών δεδοµένων µε τις αγροτικές οικονοµικές και 

κοινωνικές συνθήκες.193

Στο ίδιο µοτίβο εντάσσεται ο Οικονοµίδης ο οποίος ασχολήθηκε µε την 

σιγγιλιογραφία, εκδίδοντας σφραγίδες που σχετίζονταν κυρίως µε τους διοικητικούς 

µηχανισµούς.194 Έχοντας ως καθηγητή τον Ζακυθηνό, ο οποίος του µετέδωσε το 

ενδιαφέρον για την οικονοµική ιστορία, ο Οικονοµίδης ασχολήθηκε µε την αγροτική 

κοινωνία και οικονοµία. Λόγω των πολιτικών συνθηκών στην Ελλάδα, αναγκάστηκε 

να την εγκαταλείψει και να καταλήξει τελικά στον Καναδά. Το 1964 µε το άρθρο 

Contribution à l’étude de la pronoia au XIIIe siècle ασχολήθηκε µε τον θεσµό της 

πρόνοιας, υποστηρίζοντας ότι γνώρισε ανάπτυξη από τον 11ο αι.195 Ακολούθησε µια 

σειρά άρθρων του µε τα οποία διατύπωσε τις βασικές του απόψεις για την αγροτική 

κοινωνία. Το 1983 µε το άρθρο Οι βυζαντινοί δουλοπάροικοι προσπάθησε να 

εξετάσει τον θεσµό της δουλοπαροικίας, συγκρίνοντας τον µε τους servi casati της 

∆υτικής Ευρώπης του πρώιµου Μεσαίωνα, για να καταλήξει πως οι βυζαντινοί 

δουλοπάροικοι παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά: ήσαν δούλοι αλλά ταυτόχρονα 

και πάροικοι, δηλαδή ενοικιαστές γης.196 Προτείνει την εµφάνιση των δουλοπαροίκων 

στο βυζάντιο ως Ιταλική επίδραση. Το 1996 ασχολήθηκε µε το φορολογικό σύστηµα 

εκδίδοντας το Fiscalité et exemption Fiscale à Byzance (IXe-XIe s.). Yποστήριξε µια 

γενικευµένη αύξηση των φοροαπαλλαγών και την ενίσχυση της µεγάλης ιδιοκτησίας, 

µε επακόλουθο το Βυζάντιο να αποκτήσει φεουδαρχικά χαρακτηριστικά.197 Στα 

πλαίσια της αριστοκρατίας των επαρχιών, στην οποία εντάσσονται οικογένειες όπως 

των Αργυρών, των Κοµνηνών, των Σκληρών και των ∆ουκών, αναπτύχθηκαν ισχυρά 

πλέγµατα προσωπικών δεσµών αλληλεγγύης (όχι αναγκαστικά εξάρτησης), 
                                                 
192 Ahrweiler Hélène, Les problèmes  de la géographie Historique byzantine’, Proceedings of the XIIIth 
International Congress of Byzantine Studies, Oxford 1967, 465-473. [=Byzance: Les pays et les 
territoires, Variorum Reprint, London 1976, II]. 
193 Άλλες µελέτες ιστορικής γεωγραφίας: Ahrweiler Hélène, ‘L’histoire de la géographie de la région 
de Smyrne entre les deux occupations turques (1081-1317) particulièrement au XIIIe siècle’, T.M. 1 
(1965), 1-202 και  Ahrweiler Hélène, The geography of the iconoclast World, στο Iconoclasm, 
Birmingham 1975, 21-29. 
194 John Nesbitt, Eric McGeer,‘Nicolas Oikonomides 1934-2000’, DOP 54 (2000), IX-XII. 
195 Oikonomides Nicolas,‘ Contribution à l’étude de la pronoia au XIIIe siècle’ Revue des études 
byzantines XXII (1964), 158-175. 
196 Οικονοµίδης Νικόλας, ‘Οι βυζαντινοί δουλοπάροικοι’, Σύµµεικτα 5 (1983), 300.  
197 Oikonomides Nicolas, Fiscalité et exemption Fiscale à Byzance (IXe-XIe s.), Athènes 1996, 23. Την 
ίδια χρονιά µε το άρθρο του The social structure of the Byzantine countryside in the first half of the 
Xth century, Σύµµεικτα 10 (1996), 105-125, µίλησε για την ενδυνάµωση της µεγάλης ιδιοκτησίας και 
τον αντίκτυπο που είχε στους ελεύθερους καλλιεργητές. 
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δηµιουργώντας µια τοπική ιεραρχία παράλληλη – και καµιά φορά αντίθετη προς την 

συγκεντρωτική κρατική ιεραρχία.198  

Το ζήτηµα της φεουδαρχίας απασχόλησε την Ελένη Αντωνιάδη Μπιµπίκου, η 

οποία εντάσσει το Βυζάντιο στο σύνολο της µεσαιωνικής φεουδαρχίας. Το 

ενδιαφέρον της Μπιµπίκου για την κοινωνική ιστορία ξεκίνησε από την δεκαετία του 

1960, όταν ίδρυσε και εξακολουθεί να διευθύνει το σεµινάριο οικονοµικής και 

κοινωνικής ιστορίας του Βυζαντίου και της Νεότερης Ελλάδας. Ενδεικτικό είναι ότι 

επιµελήθηκε τον συλλογικό τόµο Le feodalisme en Byzance. Problème du mode de 

production de l’Empire byzantin, το 1974 στο πλαίσιο της σειράς Recherches 

international sous la lumière du Marxisme, που πραγµατεύεται το ζήτηµα της 

βυζαντινής φεουδαρχίας και στο οποίο συµµετείχαν µε κείµενα τους µεταξύ άλλων οι 

Ostrogorsky και Kazhdan.  Το 1966 εκδόθηκε Το βυζάντιο και ο ασιατικός τρόπος 

παραγωγής, µε το οποίο η Μπιµπίκου αναλύει τα συστατικά στοιχεία του ασιατικού 

τρόπου παραγωγής και µε βάση πρωτογενείς πηγές δίνει απάντηση στο ερώτηµα αν η 

διάρθρωση της κατηγορίας αυτής µπορεί να συµβιβαστεί µε τα δεδοµένα που 

απαντούν στην βυζαντινή περίπτωση. Οι διακριτοί χώροι που αναλύει η συγγραφέας 

είναι η γεωγραφική, νοµική, οικονοµική, κοινωνική, κρατική και ιστορική πλευρά.199 

∆ιατυπώνει τη βασική θέση ότι ο ασιατικός τρόπος παραγωγής δεν έχει πεδίο 

εφαρµογής στο βυζάντιο, το οποίο µπορεί να ενταχθεί στο σύνολο της µεσαιωνικής 

φεουδαρχίας: Με αυτές τις συνθήκες το Βυζάντιο έχει τη θέση του στο σύνολο της 

µεσαιωνικής φεουδαρχίας, µε πολλές, ωστόσο, τοπικές ιδιαιτερότητες, µια από τις πιο 

σηµαντικές είναι, πράγµατι, ότι µια µακρόχρονη προφεουδαρχική περίοδος, κατά την 

οποία τα κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία φεουδαρχοποίησης έχουν συµπιεστεί, 

προηγείται από την φεουδαρχική περίοδο.200 Εξετάζοντας την έννοια της κοινωνικής 

πλευράς, η Μπιµπίκου καταλήγει ότι παρά την έλλειψη ενός αυστηρού και 

αντικειµενικού ορισµού της έννοιας «τάξη» στο βυζάντιο και µιας µελέτης για την 

                                                 
198 Το 2002 στο άρθρο The Role of the Byzantine State in the Economy ο Οικονοµίδης τόνισε ότι τον 
14ο-15ο αι. κλονίστηκε ο κρατικός συγκεντρωτισµός µε την αποδυνάµωση της κεντρικής εξουσίας και 
την ενίσχυση επαρχιακών οικογενειών µε την γενικευµένη παροχή προνοµίων: it granted privileges or 
a status of semi-indepedence. Oikonomides Nicolas, ‘The Role of the Byzantine State in the Economy’, 
στο The Economic History of Byzantium: From the seventh through the Fifteenth Century, (ed. 
Angeliki Laiou), Washington 2002, 1026. 
199 Ελένη Μπιµπίκου-Αντωνιάδη, Το βυζάντιο και ο ασιατικός τρόπος παραγωγής, (Μετάφραση Α. 
Ράλλη), Αθήνα 1988: Ο ασιατικός τρόπος παραγωγής προϋποθέτει ανυπαρξία ιδιωτικής ιδιοκτησίας 
στη γη, η οποία ανήκει εξ’ολοκλήρου στο κράτος. Η εµπορευµατοποίηση του προϊόντος γίνεται µόνο 
στο κρατικό επίπεδο, ενώ οι αγροτικές κοινότητες που κατέχουν τη γη βρίσκονται στο τελευταίο 
στάδιο της αταξικής κοινωνίας πριν από τη δουλοκτησία 
200 Ό.π., 57. 
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συνειδητοποίηση της από τους βυζαντινούς δε µένει καµία αµφιβολία: η βυζαντινή 

κοινωνία είναι µια κοινωνία ταξική.201 Τονίζει ότι η βυζαντινή ιστορία είναι σε όλες 

τις περιόδους της µια κοινωνία ταξική όπου ο χαρακτήρας των τάξεων αλλάζει µε τα 

κοινωνικά συστήµατα που διαδέχονται το ένα το άλλο. 

To 1981 στο άρθρο Προβλήµατα της Φεουδαρχίας στο Βυζάντιο, η  Μπιµπίκου 

αναφέρεται στον «ευρύ» ορισµό του όρου φεουδαρχία, σύµφωνα µε τον οποίο οι 

ιστορικοί στο διεθνές συµπόσιο που έγινε το 1968 συµφώνησαν ως προς την χρήση 

της έκφρασης ‘φεουδαρχικό καθεστώς’ για να υποδηλώσουν ένα καθεστώς που 

χαρακτηρίζεται από µια ιδιαίτερη µορφή της ιδιοκτησίας, συχνά από την δουλοπαροικία 

(servage), πάντα από την πληρωµή φόρων (δοσιµάτων-redevances) που ονοµάζονται 

φεουδαρχικά και αρχοντικά (seigneuriaux) δικαιώµατα.202 Εξετάζοντας την 

περίπτωση του Βυζαντίου, διαπιστώνει ότι εγγράφεται άνετα στον «ευρύ» ορισµό της 

φεουδαρχίας. Υποστηρίζει µάλιστα ότι η φεουδαρχία στο Βυζάντιο, αντίθετα από την 

θέση που δέχεται την εισαγωγή της από τη ∆ύση, είναι ενδογενής, δηλαδή 

δηµιουργείται αυθόρµητα από τις εσωτερικές ανάγκες της οικονοµικο-κοινωνικής του 

εξέλιξης. Αποδέχεται την άποψη του Sjuzjumov περί πρωτοφεουδαρχίας και 

εντοπίζει στον 13ο-15ο αι. την πλήρη ακµή των φεουδαρχικών σχέσεων: Η πρόνοια 

γίνεται κληρονοµική, ο άρχοντας έχει όλα τα δικαιώµατα πάνω στους παροίκους του, 

φορολογικά, διοικητικά, δικαστικά. Αµοιβαιότητα των υποχρεώσεων και δεσµεύσεων 

ανάµεσα στον άρχοντα και στους υποτελείς του, πολιτικός κατακερµατισµός της 

κεντρικής εξουσίας, αύξηση της αυτονοµίας των «κλήρων».203

Tο 1977 δηµοσιεύτηκαν δυο σηµαντικά βιβλία. Στο Παρίσι εκδίδεται το βιβλίο 

της Patlagean για την οικονοµική και κοινωνική ιστορία της πρώιµης περιόδου, ενώ 

στο Πρίνστον των ΗΠΑ εκδίδεται το βιβλίο της Λαΐου για το ίδιο θέµα αλλά την 

Ύστερη περίοδο. 

                                                 
201 Το συγκεκριµένο βιβλίο κατατάσσεται σε µια ευρύτερη όψη της εξέλιξης της µαρξιστικής έρευνας 
τη δεκαετία του 1960 και 1970 µε την οποία αναθεωρήθηκε η τοποθέτηση του πρώιµου βυζαντίου στο 
φεουδαρχικό τρόπο παραγωγής και προτάθηκε ο ασιατικός τρόπος παραγωγής. Βλ Μπιµπίκου, 
Ασιατικός Τρόπος Παραγωγής, ό.π., 9-13. 
202 Μπιµπίκου-Αντωνιάδη Ε., ‘Προβλήµατα της Φεουδαρχίας στο Βυζάντιο’, Επιστηµονική Σκέψη 1 
(Μάης-Ιούνης 1981), 32-33: Πέρα από τον «ευρύ», αναφέρεται και και ο «ακριβής» ορισµός σύµφωνα 
µε τον οποίο η φεουδαρχία αντιστοιχεί µόνον στη µορφή διακυβέρνησης που επικράτησε κατ’ αρχή, στη 
Γαλατία, µετά την κατάκτηση της από τους Φράγκους, προϋποθέτει το φέουδο, το συµβόλαιο ανάµεσα 
στον φεουδάρχη, τον άρχοντα και τον υποτακτικό, τον υποτελή (vassal),  προϋποθέτει δεσµούς µιας 
ειδικής ιδιωτικής µορφής. Εκφράζεται κύρια µε τον όρκο πίστης του υποτελούς στον άρχοντα και µε το 
φέουδο. 
203 Ό.π., 40. 
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 H Patlagean µε το βιβλίο Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance 4e-

7e siècles ασχολήθηκε µε την κοινωνική φτώχεια, προτείνοντας την εφαρµογή των 

απόψεων του Chayanov για την αγροτική οικονοµία,204 έχοντας ως αναλυτικό 

εργαλείο την χρήση της δοµιστικής ανθρωπολογίας του Claude Levi-Strauss.205 Ήδη 

πριν από την έκδοση του βιβλίου αρθρογραφούσε συστηµατικά στο περιοδικό των 

Annales, έχοντας ως στόχο την αξιοποίηση των αγιολογικών πηγών µε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την κοινωνική ιστορία.206 To 1975 µε το άρθρο «Economie paysane» 

et «Féodalité Byzantine» ασχολήθηκε µε την αγροτική κοινωνία, θέτοντας για πρώτη 

φορά το ζήτηµα της εφαρµογής της θεωρίας του Chayanov.207 Αν και κάνει λόγο για 

ύπαρξη ανεξάρτητων γεωργών, θέτει ζήτηµα φεουδαρχικού κοινωνικού 

σχηµατισµού: La féodalité semblait promise au Xe siècle par la nouvelle définition 

des puissants.208

Η Patlagean διετέλεσε συνεργάτης του Mollat συµµετέχοντας στην συλλογική του 

δουλειά για την φτώχεια µε το κεφάλαιο La pauvreté à Byzance au VIe siècle et la 

législation de Justinien: aux origines d’un modèle politique.209 Το αµέσως επόµενο 

βήµα ήταν να ασχοληθεί µε ένα πιο ολοκληρωµένο έργο µε το θέµα της φτώχειας για 

την βυζαντινή περίπτωση.  

Η πρόθεση της Patlagean είναι η εξέταση των βαθύτερων δοµών της βυζαντινής 

κοινωνίας µε όρους που προέρχονται, µέσω των πηγών, από τους ανθρώπους του 

βυζαντινού µεσαίωνα για να περιγράψουν την κατάσταση τους. Είναι σαφές ότι στην 

προσπάθεια αυτή καταλυτικό ρόλο παίζουν οι πηγές. Εξάλλου, σύµφωνα µε την 

δοµιστική προσέγγιση, η διερεύνηση της πραγµατικής δοµής των κοινωνιών 
                                                 
204 Patlagean Evelyne,  Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance 4e-7e siècles, Paris 1977, 5: 
Η θεωρία της αγροτικής κοινότητας που διατύπωσε ο Chayanov προϋποθέτει µια ισορροπία µεταξύ 
των καταναλωτικών αναγκών µιας αγροτικής οικογένειας και της χειρωνακτικής εργασίας. Καθώς 
αλλάζει η σύνθεση της οικογένειας, αυξοµειώνεται αντίστοιχα η περιοχή την οποία καλλιεργεί. Ο 
βασικός στόχος δεν είναι το κέρδος αλλά η αυτάρκεια. 
205 Ό.π., 4-5. Χαρακτηριστική είναι η άποψη του Levi-Strauss σχετικά µε τον ρόλο της ιστορίας: ∆εν 
βρίσκοµαι µακριά από το σηµείο να πιστέψω πως, στις κοινωνίες µας, η Ιστορία έχει αντικαταστήσει τη 
µυθολογία και επιτελεί την ίδια µε αυτήν λειτουργία, ότι για κοινωνίες χωρίς γραφή και χωρίς αρχεία ο 
σκοπός της µυθολογίας είναι η εξασφάλιση πώς το µέλλον θα παραµείνει πιστό στο παρόν και στο 
παρελθόν µε όση ακρίβεια είναι δυνατή- µια και η πλήρης ακρίβεια είναι φανερά αδύνατη. Claude Levi- 
Strauss, Μύθος και Νόηµα, (Μετάφραση Βαγγέλης Αθανασόπουλος), Αθήνα 1986, 95.   
206 Χαρακτηριστικά είναι τα άρθρα: Patlagean Evelyne, ‘Ancienne hagiographie Byzantine et histoire 
sociale’, Annales E.S.C. 23 (1968) 106-126 και της ίδιας ‘L’enfant et son avenir dans la famille 
byzantine’, Annales de démographie historique (1973), 85-93. 
207 Patlagean Evelyne, ‘«Economie paysane» et «Féodalité Byzantine»’, Annales E.S.C. 30 (1975), 
1371-1396.  
208 Ό.π., 1390. 
209 Patlagean Evelyne, ‘La pauvreté à Byzance au VIe siècle et la législation de Justinien: aux origines 
d’un modèle politique’ στο Études sur l’histoire de la pauvreté, moyen Age- XVe siècle (επιµ. Μ. 
Μοllat), 1, Paris 1974, 59-81. Τσιβίκης, ο.π., 25.  
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αποκαλύπτεται µέσω των εµφάσεων και των αρνήσεων, των σιωπών και των 

συµφραζοµένων στις πηγές. ∆ηλαδή η καλύτερη εικόνα για µια κοινωνία είναι αυτή 

που δίνει η ίδια για τον εαυτό της, µε όρους, παραλειπόµενα ή συµφραζόµενα από τις 

πηγές.210 Απόρροια της συγκεκριµένης προσέγγισης είναι η µη χρήση κατηγοριών 

που προέρχονται από το σήµερα και η αναζήτηση κατηγοριών που προέρχονται από 

τις πηγές, δηλαδή από τους ίδιους τους ανθρώπους της βυζαντινής κοινωνίας.  

Το 1981 µε το άρθρο On the Structuralist approach to the Social History of 

Byzantium, o Haldon προσπάθησε να αποτιµήσει την προσπάθεια της Patlagean, 

καταλήγοντας ότι η συγκεκριµένη προσέγγιση οδηγεί σε αδιέξοδο. Αναγνωρίζει ότι η 

Patlagean προσπάθησε να δώσει µια ολοκληρωµένη εικόνα των κοινωνικών και 

οικονοµικών δοµών του Βυζαντίου µελετώντας ζητήµατα όπως η διατροφή, η 

δηµογραφία και ο θεσµός του γάµου. Εντούτοις υποστηρίζει ότι η µη εφαρµογή 

αναλυτικών κατηγοριών που προέρχονται από την σύγχρονη εποχή, από ένα δυτικό 

εκβιοµηχανισµένο κοινωνικό σχηµατισµό, στην προσπάθεια αναζήτησης κατηγοριών 

που προέρχονται από τις πηγές, ουσιαστικά οδηγεί σε ένα αδιέξοδο, καθώς τα 

αναλυτικά εργαλεία του σήµερα έχουν την τάση να εισχωρούν παντού, ως συστατικά 

της γλώσσας µας.211

To αδιέξοδο οφείλεται όχι στον ερευνητή αλλά στην ίδια την µέθοδο, γιατί από 

την δοµιστική προσέγγιση λείπει η δυναµική της κοινωνικής εξέλιξης. Στην 

προσπάθεια να δικαιολογήσει την άποψη του, ο Haldon αναφέρεται στο ότι η 

Patlagean αρνείται την έννοια της τάξης ως αναλυτικού εργαλείου, θεωρώντας την 

αναχρονιστική.212 Εντούτοις στην προσπάθεια της να ερµηνεύσει τις αναταραχές στις 

πόλεις του 6ου αι. και τον ρόλο των φτωχών, καταλήγει να χαρακτηρίζει αυτά τα 

φαινόµενα ως περίπλοκες συγκρουσιακές καταστάσεις, αγνοώντας τις κοινωνικές και 

οικονοµικές ανισότητες: Les inégalités en question ont été présentes, mais elles n’ont 

été décisives ni dans la conscience des antagonistes, ni dans les événements eux-

mêmes, elles ont compte parmi les composants de situations conflictuelles 

complexes.213 Αυτή η προσέγγιση, κατά τον Haldon, ουσιαστικά αγνοεί την 

                                                 
210 Patlagean, ‘Pauvreté économique’, ό.π., 4-5. 
211 Haldon John, ‘On the Structuralist approach to the Social History of Byzantium’, Byzantinoslavica 
42 (1981), 206. 
212 Ό.π., 209. 
213 Patlagean, ‘Pauvreté économique’, ό.π., 224.  
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κοινωνική δυναµική, εξηγώντας εν µέρει την κριτική που ασκήθηκε σε αυτό το 

βιβλίο.214

Την ίδια χρονιά µε το βιβλίο της Patlagean, στο Πρίνστον των ΗΠΑ 

δηµοσιεύτηκε το βιβλίο της Λαΐου Η αγροτική κοινωνία στην Ύστερη βυζαντινή 

εποχή, µε στόχο την εξέταση της διάρθρωσης και της εξέλιξης της αγροτικής 

κοινωνίας. Η Λαΐου προσπαθεί να διερευνήσει τις εσωτερικές δοµές της υπαίθρου, τις 

παραγωγικές σχέσεις, τη δηµογραφική εξέλιξη του αγροτικού πληθυσµού και τον 

τρόπο που επηρέασαν την σύνθεση της αγροτικής κοινωνίας. Η ιδιαιτερότητα της 

προσέγγισης της έγκειται στην ανάλυση µε βάση τη δηµογραφία και την στατιστική.  

Η µελέτη στηρίζεται στα πρακτικά, τις απογραφές περιουσιακών στοιχείων 

λαϊκών και εκκλησιαστικών γαιοκτηµόνων, που περιλαµβάνουν λεπτοµερή 

καταγραφή των εξαρτηµένων χωρικών και της περιουσίας τους. Προέρχονται από ένα 

περιορισµένο γεωγραφικά χώρο, τα βυζαντινά θέµατα Στρυµόνος και Θεσσαλονίκης 

στην περιοχή ανάµεσα στον Αξιό και τον Στρυµόνα, και εκεί περιέχονται οι µεγάλες 

απογραφές της µοναστηριακής περιουσίας τα χρόνια 1300-1301, 1316-1318, 1320-

1321, 1338-1341 καθώς και σποραδικές απογραφές που έγιναν ενδιάµεσα. 

∆ιερευνώντας την θέση των παροίκων καταλήγει ότι η πλειοψηφία των γεωργών 

ήταν εξαρτηµένοι και υποχρεωµένοι να καταβάλλουν στον γαιοκτήµονα τους τον 

κρατικό φόρο και το ενοίκιο, υιοθετώντας την άποψη περί φεουδαρχικού κοινωνικού 

σχηµατισµού στο Βυζάντιο: Η βυζαντινή αγροτική κοινωνία τον Ι∆΄-ΙΕ΄ αιώνα έχει 

έντονα φεουδαλικό χαρακτήρα. Το γενικότερο ερώτηµα σχετικά µε την ύπαρξη 

φεουδαρχίας βυζαντινής µορφής έχει απασχολήσει τους ειδικούς εδώ και αρκετές 

δεκαετίες. Κατά την γνώµη µου η προβληµατική έχει ενδιαφέρον µόνο σε ότι αφορά την 

εποχή ως τον ΙΒ΄ αιώνα. Μετά τους Κοµνηνούς, και ιδιαίτερα την εποχή που µας 

απασχολεί, η βυζαντινή κοινωνία αποκτά εµφανή φεουδαλικά στοιχεία, σε βαθµό που 

να µπορεί να χαρακτηριστεί φεουδαλική, µε τις δικές της πάντα ιδιοµορφίες.215

Η αγροτική κοινωνία της Λαΐου αποτελείται από τους γαιοκτήµονες, είτε είναι 

µονές, είτε λαϊκοί, και τους καλλιεργητές. Η συγγραφέας διευκρινίζει ότι η φύση των 

πηγών οριοθετεί το αντικείµενο της µελέτης της στους εξαρτηµένους αγρότες, τους 

πάροικους της εξεταζόµενης περιοχής και στα µοναστήρια ως γαιοκτήµονες. Κατά 

                                                 
214 Averil Cameron, ‘Late Antiquity- The total view’, Past and Present 88 (1980), 129-135, André 
Guillou, Βιβλιοκρισία στο Patlagean Evelyne,  Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance 4e-
7e siècles’, Byzantinische Zeitschrift 74 (1981), 81-84.  
215 Λαΐου-Θωµαδάκη Αγγελική, Η αγροτική κοινωνία στην Ύστερη βυζαντινή εποχή, (Μετάφραση 
Αγλαΐα Κάσδαγλη), Αθήνα 1987, 23. 
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την Λαΐου ο όρος χωρίον που απαντά στις πηγές αντιστοιχούσε σε ένα οικισµό, 

εντούτοις υποστηρίζει ότι τον Ι∆΄ αιώνα το χωριό είχε πάψει να αποτελεί φορολογική 

µονάδα µε την έννοια της συλλογικής ευθύνης για την πληρωµή του φόρου στο 

κράτος. ∆ιατηρούσε κάποια ενότητα, κυρίως οικονοµική, και κάποια υπολείµµατα 

του κοινωνικού χαρακτήρα του, που συνίστατο κυρίως σε ορισµένες κοινές 

υποχρεώσεις των αγροτών έναντι του γαιοκτήµονα.216 Η ενότητα του χωριού 

φαίνεται ότι στηριζόταν στις συγγενικές σχέσεις που είχαν µεταξύ τους οι κάτοικοι. 

Σχολιάζοντας την διάκριση ανάµεσα στους όρους οικογένεια, νοικοκυριό και εστία η 

Λαΐου καταλήγει ότι η εικόνα για το νοικοκυριό του παροίκου της Μακεδονίας είναι 

αυτή ενός ολιγοµελούς νοικοκυριού µε πυρηνική δοµή.217

Η συγγραφέας εξετάζει διεξοδικά την θέση των γεωργών στην αγροτική ύπαιθρο 

της Μακεδονίας καταλήγοντας ότι στην πλειοψηφία τους ήταν εξαρτηµένοι, 

δεσµευµένοι µε τη γη, διατηρώντας ωστόσο κάποια δικαιώµατα, όπως το να κατέχουν 

προσωπική περιουσία και σε γη και σε κινητά αντικείµενα, και την δυνατότητα να 

την κληροδοτούν στα παιδιά τους. Η εφαρµογή του κληρονοµικού συστήµατος που 

βασιζόταν στην αρχή της ισοµοιρίας, σε συνδυασµό µε την εξάπλωση της µεγάλης 

ιδιοκτησίας, επέφερε την οικονοµική εξαθλίωση των αγροτών.218 Αυτό, κατά την 

Λαΐου, είναι εµφανές παρακολουθώντας τα νοικοκυριά που απαντούν στις πηγές και 

διαπιστώνοντας τη µείωση της συνολικής περιουσίας τους.219 Υποστηρίζει επίσης ότι 

ο αριθµός των ελεύθερων γεωργών πρέπει να ήταν µικρός, αφού οι πηγές που 

σώζονται στα µοναστηριακά αρχεία αναφέρονται σχεδόν αποκλειστικά στους 

παροίκους, ενώ η ισχύς της µεγάλης ιδιοκτησίας θα οδηγούσε και αυτή την 

                                                 
216 Λαΐου, Η αγροτική κοινωνία, ό.π., 69. 
217 Ό.π., 149. 
218 Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2002 η προσέγγιση της Λαΐου είναι πιο αισιόδοξη. Μελετώντας τις 
διατροφικές συνήθειες των βυζαντινών υποστηρίζει ότι η διατροφή τους υπήρξε πιο ισορροπηµένη από 
την αντίστοιχη των δυτικοευρωπαίων, τουλάχιστον σε περιόδους οικονοµικής ανάπτυξης: ‘In the 
periods of economic expansion, and at normal times, it may be that the diet of Byzantines, was indeed, 
better than that of western Europeans’. Laiou Angeliki, ‘Human Resources’, στο The Economic History 
of Byzantium: From the seventh through the Fifteenth Century, (ed. Angeliki Laiou), Washington 2002, 
54. Επιχειρώντας να δώσει µια ευρύτερη εικόνα, η Λαΐου υποστηρίζει ότι οι καταστροφές του 14ου αι. 
πιθανόν έπληξαν σε µικρότερο βαθµό τους αγρότες από τους µεγαλογαιοκτήµονες: ‘The peasants who 
survived the disasters of the second half of the 14th century may have been affected less than the 
landowners, who suffered great loss of productive capacity’. Laiou Angeliki, ‘The Agrarian Economy, 
Thirteenth-Fifteenth Centuries’, στο The Economic History of Byzantium: From the seventh through 
the Fifteenth Century, (ed. Angeliki Laiou), Washington 2002, 366-67.  
219 Λαΐου, Η αγροτική κοινωνία, ό.π., 192-293: Η Λαΐου υποστηρίζει ότι η µείωση του πληθυσµού 
οδήγησε σε αγρανάπαυση περιοχές που µέχρι τα µέσα του 14ου αι. καλλιεργούνταν κανονικά. Έτσι η 
πληθυσµιακή µείωση λειτούργησε αρνητικά για τους αγρότες. Επίσης φαίνεται ότι υπήρχε πίεση που 
οδηγούσε σε µεταβίβαση αγροτικών κλήρων έξω από τις αγροτικές κοινότητες. Εκείνοι που συνήθως 
οφελούνταν από τέτοιες µεταβιβάσεις δεν ήταν άλλοι αγρότες αλλά οι µεγαλογαιοκτήµονες. 
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κατηγορία σε σχέσεις εξάρτησης, χαρακτηριστικότερη µορφή της οποίας ήταν η 

καταβολή της µορτής ως γαιοπροσόδου.220 Την αντίδραση των παροίκων στην 

αυξανόµενη υποτέλεια τους µπορούµε να την διακρίνουµε λιγότερο σε µια ανοικτή 

σύγκρουση µε τον γαιοκτήµονα, αφού εκδηλωνόταν συνήθως παθητικά, µε την 

εγκατάλειψη της γης του γαιοκτήµονα: Το ίδιο πραγµατική ήταν η αντίθεση του σε 

αυτή την υποταγή, αντίθεση που έπαιρνε κάποτε τη µορφή ανοικτής σύγκρουσης µε το 

γαιοκτήµονα, συνήθως όµως  εκφραζόταν παθητικά, δηλαδή µε δραπέτευση από την 

ιδιοκτησία του.221   

Στις ΗΠΑ το ζήτηµα της αγροτικής οικονοµίας είχε απασχολήσει τον Χαράνη. Ο 

ερευνητής ελληνικής καταγωγής ασχολήθηκε συστηµατικά µε την βυζαντινή 

αγροτική οικονοµία, την άρθρωση των κοινωνικών σχέσεων και τις δυνάµεις που τις 

κινούν στην εξέλιξη.222 Η Λαΐου δουλεύοντας αργότερα στο Παρίσι, ήρθε σε επαφή 

µε τον Lemerle, ο οποίος, όπως η ίδια οµολογεί, της έδωσε την δυνατότητα να 

µελετήσει τις ανέκδοτες πηγές που βρίσκονταν στο College de France.223 Καταλυτικό 

ρόλο στην επαφή της µε την αγροτική κοινωνία έπαιξε ο σύζυγος της, ο σοσιαλιστής 

οικονοµολόγος Σταύρος Θωµαδάκης, ιδιαίτερα όσον αφορά στην στατιστική 

επεξεργασία της των δεδοµένων για τα χωριά, τις περιουσίες και τις οικογένειες των 

κατάστιχων από τις µονές του Αγ. Όρους. Πρόκειται για ένα εργαλείο ανάλυσης που 

ήταν εντελώς άγνωστο στους βυζαντινολόγους και που εφαρµοζόταν για πρώτη φορά 

στην περίπτωση της βυζαντινής ιστορίας. Ένα σηµαντικό µέρος της έρευνας της έχει 

υποστεί επεξεργασία µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η ίδια εντούτοις 

παρατηρεί: Η χρήση των ποσοτικών µεθόδων, µε τη βοήθεια ή χωρίς τη βοήθεια του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν καταργεί την παραδοσιακή µέθοδο της έρευνας, την 

ανάλυση των κειµένων.224 Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας 

των υπολογιστών, από την δεκαετία του 1950, οι ποσοτικές µελέτες άρχισαν να 

πολλαπλασιάζονται στις ΗΠΑ και γνώρισαν ιδιαίτερη επιτυχία στο χώρο της 

οικονοµικής ιστορίας. Η κλειοµετρία της «Νέας Οικονοµικής Ιστορίας» κινήθηκε 
                                                 
220 Λαΐου, Η αγροτική κοινωνία, ό.π.,33 
221 Ό.π., 26-27. 
222 Laiou Angeliki, ‘Peter Charanis 1908-1985’, DOP 39 (1985), xiii-xv: Ο Charanis εκπόνησε την 
διδακτορική του διατριβή στο πανεπιστήµιο του Wisconsin υπό την  καθοδήγηση του ρώσου ιστορικού 
Vasiliev που είχε εγκαταλείψει την Σοβιετική Ένωση. Ο Vasiliev µετέδωσε στον Charanis το 
ενδιαφέρον για την κοινωνική και οικονοµική ιστορία του Βυζαντίου: Charanis Peter, ‘On the social 
structure and Economic organization of the Byzantine empire in the thirteenth century and later’, 
Byzantinoslavica XII (1951), 94-153, του ίδιου ‘The Byzantine empire in the eleventh century’, στο 
K.M. Setton, A History of the crusades, I, Philadelphia 1955, 177-219. 
223 Λαΐου, Η αγροτική κοινωνία, ό.π., 11. 
224 Ό.π., 39. 
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προς την κατεύθυνση της ιστορικής µεθόδου όπου κυρίαρχο ρόλο έχουν τα 

αφηρηµένα, ποσοτικά θεωρητικά µοντέλα, έχοντας σε δεύτερη µοίρα τα γεγονότα και 

τα άτοµα.225 Η Λαΐου αναγνωρίζει ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είχε ήδη 

χρησιµοποιηθεί από τους Chvostova και Lefort, στην προσπάθεια µελέτης των 

φορολογικών σχέσεων των αγροτών µε τους γαιοκτήµονες.226  

Ενδιαφέρουσα είναι η κριτική που ασκεί η Patlagean στη Λαΐου. Αναγνωρίζει την 

επιρροή του Chayanov και αντιµετωπίζει θετικά την προσέγγιση της Λαΐου προς την 

κατεύθυνση της στατιστικής επεξεργασίας. Εντούτοις επισηµαίνει ότι για να 

γνωρίσουµε µια κοινωνία δεν αρκεί η εξέταση των οικονοµικών της µόνο 

χαρακτηριστικών.227

Στην Ελλάδα το βιβλίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις µε χαρακτηριστικότερη 

αυτή του Θεοχαρίδη, καθηγητή Βυζαντινή ιστορίας στην φιλοσοφική του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων: αγωνίζεται να κάµη οµελέταν δίχως αυγά, δια να θρέψη 

την προκατάληψιν της περί εκφεουδαλισµού της Μακεδονίας και του βυζαντινού 

κράτους κατά τον 14ο αι. µεταχειριζόµενη θορυβωδώς την γεννηθείσαν εις άλλα 

καθεστώτα ιδέα του «εκφεουδαλισµού» του βυζαντινού κράτους.228 Η αντίδραση αυτή 

οφείλεται στο γεγονός ότι η Λαιου φλερτάρει µε το µαρξιστικό σχήµα. ∆εν είναι 

τυχαίες οι παραποµπές σε έργα σοβιετικών ερευνητών, αλλά κυρίως η άποψη περί 

φεουδαρχικού κοινωνικού σχηµατισµού στην βυζαντινή περίπτωση, που την 

καθιστούν σε µια ψυχροπολεµική περίοδο, φορέα των πιο προχωρηµένων σοβιετικών 

απόψεων. 

Εκτός από τη Λαΐου, ο Lefort ασχολήθηκε µε τη µελέτη της εξέλιξης της 

αγροτικής οικονοµίας στην περιοχή που συµπίπτει περίπου µε την Ανατολική 

Μακεδονία, εκεί όπου το Αθωνιτικά µοναστήρια είχαν το µεγαλύτερο µέρος των 

                                                 
225 Iggers, Η ιστοριογραφία, ό.π., 67-69: Η Νέα Οικονοµική Ιστορία βασιζόταν σε τέσσερις βασικές 
παραδοχές: 1) Ότι υπάρχουν γενικής ισχύος νόµοι που καθορίζουν την οικονοµική συµπεριφορά και 
αποτελούν ένα θεωρητικό µοντέλο για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η οικονοµία κάτω από ιδανικές 
συνθήκες ελεύθερης αγοράς. 2) Ότι η καπιταλιστική οικονοµία χαρακτηρίζεται από µια συνεχή 
ανάπτυξη, η οποία παίρνει παρόµοιες µορφές σε όλες τις σύγχρονες και εκσυγχρονιζόµενες κοινωνίες. 
3) Ότι η διαδικασία του οικονοµικού εκσυγχρονισµού οδηγεί απαραίτητα και σε πολιτικό 
εκσυγχρονισµό, δηλαδή σε µια κοινωνία ελεύθερης αγοράς και σε µια φιλελεύθερη κοινοβουλευτική 
δηµοκρατία. 4) Ότι η ποσοτική µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί όχι µόνο στις οικονοµικές αλλά και στις 
κοινωνικές διαδικασίες.  
226 Lefort J., ‘Fiscalité médiévale et informatique: Recherche sur les barèmes pour l’imposition des 
paysans byzantins au XIVe siècle’ Revue Historique 512 (1974), 315-354 και Hvostova, Osobennosti 
agrarnopravovyh otnosenii v pozdnei Vizantii XIV-XV vv., Μόσχα 1968.  
227 Patlagean Evelyne, ‘Βιβλιοκρισία στο Laiou-Thomadakis Angeliki, Peasant society in the Late 
Byzantine Empire’, Annales E.S.C. 35 (1980), 278-280. 
228 Θεοχαρίδης Ι., ‘Βιβλιοκρισία στο Laiou-Thomadakis Angeliki, Peasant society in the Late 
Byzantine Empire’, Μακεδονικά 19 (1979), 433. 
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κτηµάτων τους. Οι πηγές που χρησιµοποίησε του επέτρεψαν να σχηµατίσει µια 

εικόνα της κοινωνικής και οικονοµικής εξέλιξης ανάµεσα στον 11ο και 14ο αιώνα. 

Ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε την εξέλιξη των τοπίων, την ιστορία της κατοίκησης και 

της εκµετάλλευσης της γης στην Ανατολική Μακεδονία. 

Το 2002 µε το άρθρο The rural Economy, Seventh-Twelfth Centuries, ο Lefort 

συµµετείχε στον συλλογικό τόµο The Economic History of Byzantium: From the 

seventh through the Fifteenth Century, διατυπώνοντας τις βασικές του θέσεις για την 

αγροτική οικονοµία. Ξεκινώντας από τον 7ο αιώνα, εξετάζει την εξέλιξη των 

αγροτικών κοινοτήτων, που τις βλέπει ως την κύρια οικιστική και κοινωνική δοµή 

που παρείχε στους αγροτικούς πληθυσµούς τα αναγκαία µέσα αυτοάµυνας που τους 

επέτρεπαν εν τέλει να αντεπεξέλθουν στις φορολογικές υποχρεώσεις και τις 

αυξηµένες παραγωγικές ανάγκες: it provided the rural population with a means of 

self-defense, on which the state relied for both winning back its territory and raising 

taxes, as well as a structure aimed at the production of goods.229  

Τον 8ο-9ο αιώνα η µεγάλη ιδιοκτησία άρχισε να επεκτείνεται εις βάρος των 

µικρών ανεξάρτητων καλλιεργητών, ανατρέποντας την ισχύουσα ισορροπία. 

Συγκρίνοντας την κατάσταση των ελεύθερων γεωργών µε αυτή των παροίκων, δε 

δίστασε να υποστηρίξει ότι οι συνθήκες διαβίωσης των τελευταίων ήταν καλύτερες, 

γεγονός που δικαιολογείται από την προστασία που τους παρείχαν οι 

µεγαλογαιοκτήµονες.230 Ο Lefort τονίζοντας την σηµασία των τοπικών γεωγραφικών 

και κλιµατολογικών συνθηκών, όπως ο χειµώνας του 927/928, κατέληξε ότι µέχρι τον 

12ο αιώνα στο βυζάντιο δηµιουργήθηκαν ανάλογες κοινωνικές και οικονοµικές 

συνθήκες µε τις αντίστοιχες της ∆υτικής Ευρώπης την ίδια περίοδο: The equilibrium 

between these two poles (the estate and the village) did alter, when the village and its 

communal economy were replaced by a predominantly domanial economy (Known as 

seigneurial in the West).231

Η βασική διαπίστωση του Lefort είναι ότι υπήρξε µια σηµαντική δηµογραφική 

ανάπτυξη ανάµεσα στο 541 και 1347. Η συνεχής ίδρυση νέων χωριών, η αύξηση του 

πληθυσµού τους, η αποψίλωση των δασών και η συνακόλουθη αύξηση των 

καλλιεργήσιµων εδαφών, οδήγησαν τον Lefort στην άποψη ότι η συγκεκριµένη 

                                                 
229 Lefort Jacques, ‘The rural Economy, Seventh-Twelfth Centuries’, στο The Economic History of 
Byzantium: From the seventh through the Fifteenth Century, (ed. Angeliki Laiou), Washington 2002, 
279. 
230 Ό.π., 237-238. 
231 O.π., 236. 
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διαπίστωση ισχύει και για την περίπτωση της Μακεδονίας.232 Το γεγονός αυτό είχε 

επιπτώσεις τόσο στο στα επίπεδα της παραγωγής όσο και στο είδος της καλλιέργειας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη από το 1985 µελετώντας το κατάστιχο του Ροδολίβου, έκανε 

λόγο για µια σηµαντική δηµογραφική ανάπτυξη που ξεκινά από τον 11ο αιώνα, 

επισηµαίνοντας ότι il est possible de supposer un essor démographique entre le XI et 

le milieu du XIV siècle, soit parce que nous savons par les documents, pour certains 

villages que la population s’est accrue, soit parce que l’on peut établir que le nombre 

de villages a augmenté, mais aussi parce que l’on peut montrer que, sur certains 

versants, la foret descendait encore très bas au XI siècle, et qu’elle avait sensiblement 

régressé aux XIV siècle.233  

Το ενδιαφέρον του Lefort για την αγροτική οικονοµία ξεκίνησε από την δεκαετία 

του ’70. Ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση που επιχειρεί στην προσπάθεια του να 

µελετήσει το φορολογικό σύστηµα της γης κατά την Ύστερη βυζαντινή περίοδο, µε 

το άρθρο Fiscalité médiévale et informatique: Recherche sur les barèmes pour 

l’imposition des paysans byzantins au XIVe siècle. Χρησιµοποίησε την στατιστική 

επεξεργασία των δεδοµένων που προέκυπταν από τις πηγές, µε τη βοήθεια του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η προσέγγιση του προηγήθηκε της 

µελέτης της Λαΐου. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι les règles d’imposition étaient 

indépendantes de la condition des personnes et du mode de possession des biens.234  

Το 1991 συµµετέχοντας στον συλλογικό τόµο Hommes et richesses dans l’empire 

byzantin, o Lefort διατύπωσε την άποψη του µε την οποία συνέκρινε την κοινωνική 

και οικονοµική εξέλιξη του Βυζαντίου µε την αντίστοιχη της ∆υτικής Ευρώπης, 

διαπιστώνοντας αρκετές οµοιότητες: Il n’y a la rien qui diffère, dans la chronologie 

                                                 
232 Ήδη το 1991 µε το άρθρο L’organisation de l’espace rural: Macédoine et Italie du Sud (xe-xiiie 
siècle), o Lefort υποστήριξε ότι αυτή η δηµογραφική ανάπτυξη είχε ως αποτέλεσµα την καλλιέργεια 
περιοχών µε µικρή απόδοση, γεγονός που συνέβαλε στην µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. Lefort 
Jacques, Martin J.M., ‘L’organisation de l’espace rural: Macédoine et Italie du Sud (xe-xiiie siècle)’ 
στο Hommes et richesses dans l’Empire byzantin, Paris 1991, 11-26. Tο γεγονός αυτό προκάλεσε την 
αντίδραση της Λαΐου, η οποία υποστήριξε ότι αν και υπήρχαν αγροτικοί οικισµοί µε µεγάλη 
πληθυσµιακή ανάπτυξη, εντούτοις υπήρχαν και ακαλλιέργητες περιοχές. Laiou, The Agrarian 
Economy, Thirteenth-Fifteenth Centuries, ό.π., 316. 
233 Lefort Jacques, ‘Radolibos: population et paysage’, T.M. 9 (1985), 218. Στο άρθρο ‘Rural economy 
and Social Relations in the Countryside’, DOP 47 (1993) o Lefort µίλησε για τις επιπτώσεις της 
δηµογραφικής ανάκαµψης, κάνοντας λόγο για µια οµογενοποίηση των παραγόµενων ειδών 
(organization of planted lands into homogeneous groups), που είχε ως αποτέλεσµα την µείωση της 
πολυκαλλιέργειας, για να καταλήξει: the demographic rise brought about a more economic 
management and a more rational organization of space. 
234 Lefort Jacques, ‘Fiscalité médiévale et informatique: Recherche sur les barèmes pour l’imposition 
des paysans byzantins au XIVe siècle’, Revue Historique 512 (1974), 334. 
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du moins, de ce qu’on a décrit pour l’Occident médiéval.235 Προτείνει µάλιστα ως 

κοινή αιτία για την δηµογραφική κάµψη από τα µέσα του 14ου αι. την εµφάνιση του 

µαύρου θανάτου. Το ενδιαφέρον όχι µόνο του συγκεκριµένου άρθρου, αλλά 

ολόκληρου του βιβλίου, είναι ότι η µελέτη του Βυζαντίου γίνεται υπό το πρίσµα της 

σύγκρισης του µε τον ευρύτερο µεσογειακό χώρο και της προσπάθειας να βρεθούν 

κοινά χαρακτηριστικά. 

Την ίδια προσέγγιση χρησιµοποίησε το 1986 ο Kaplan, στο άρθρο L’économie 

paysanne dans l’empire Byzantin du Ve au Xe siècle. Στην προσπάθεια του να δει την 

κοινωνική και οικονοµική κατάσταση των ανεξάρτητων καλλιεργητών στο Βυζάντιο, 

κάνει συγκρίσεις µε την ∆υτική Ευρώπη: Les paysans libres sont moins rares en 

Orient qu’en Occident, mais le developpement du patronat menace leur 

indépendance.236 Ο Michel Kaplan, καθηγητής στο πανεπιστήµιο της Σορβόννης, 

ανδρώθηκε επιστηµονικά στη σχολή του Lemerle από την δεκαετία του ’60. Το 1992 

εξέδωσε το βιβλίο Les Hommes et la Terre à Byzance du VIe au XIe siècle. Propriété 

et exploitation du sol, το οποίο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Στον πρόλογο του 

βιβλίου ο Κaplan παρατηρεί:  Notre premier souci a donc été d’essayer de pénétrer 

dans le village byzantin; non pas seulement l’unité fiscal, mais les hommes ainsi 

rassembles, ce qu’ils produisent, pour quoi faire et dans quelles conditions, 

notamment techniques; le groupement des maisons, des jardins, des terroirs cultives 

et des friches, ou au contraire leur dispersion. Bref, la vie rurale quotidienne.237

O Κaplan θέτει ως χρονική αφετηρία της έρευνας του τον 6ο αιώνα, περίοδο στην 

οποία τοποθετεί την ενδυνάµωση των µικρών ανεξάρτητων καλλιεργητών. Η 

αγροτική κοινωνία του Κaplan αποτελείται από τους ανεξάρτητους καλλιεργητές, 

τους πάροικους και τη µεγάλη ιδιοκτησία, η οποία αρχίζει να ενισχύεται από τα τέλη 

του 7ου αιώνα. Ο Κaplan σε αντίθεση µε τον Lemerle, δίνει έµφαση στις αλλαγές. Αν 

και τα µέσα παραγωγής δεν υπέστησαν ριζικές µεταβολές, υπήρξε έντονη 

κινητικότητα σε κοινωνικό επίπεδο και µέχρι τον 11ο αιώνα προέκυψαν νέες 

συνθήκες όσον αφορά στις αγροτικές κοινότητες και τα αστικά κέντρα.238

                                                 
235 Lefort Jacques, ‘Population et peuplement en Macédoine Orientale, IX-XVe siècle’, στο  Hommes 
et richesses dans l’empire byzantin, Paris 1991, 82.  
236 Kaplan Michel, ‘L’économie paysanne dans l’Empire Byzantin du Ve au Xe siècle’, KLIO 68 
(1986), 198.  
237 Kaplan Michel, Les Hommes et la Terre à Byzance du VIe au XIe siècle. Propriété et exploitation du 
sol, Paris 1992, 1.  
238 Ό.π., 86. 
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Η τεχνολογική πρόοδος και η παραγωγικότητα της εργασίας παρέµειναν στάσιµες 

και ήδη από τον 10ο αιώνα η βυζαντινή γεωργία παρουσιάζει καθυστέρηση, σε σχέση 

µε τη ∆ύση, γεγονός που έχει επιπτώσεις σε όλο τον κοινωνικό κορµό. Ο Κaplan 

βλέπει στα πλαίσια των αγροτικών κοινοτήτων κοινωνικές και οικονοµικές 

διαβαθµίσεις, αφού οι κάτοικοι διέφεραν ως προς την οικονοµική και νοµική 

κατάσταση τους: υπήρχαν οι ιδιοκτήτες της γης, οι ενοικιαστές και οι απλοί πάροικοι. 

Αναφέρει τις περιπτώσεις του Φιλάρετου, της ∆ανηιλίδος, του Βοΐλα και του Μιχαήλ 

Ατταλειάτη για να αποδείξει την ενίσχυση της µεγάλης ιδιοκτησίας και χρησιµοποιεί 

τον όρο élite villageoise για να προσδιορίσει το ανώτερο κοινωνικά στρώµα µεταξύ 

των χωρικών.239  Εντούτοις καταλήγει ότι στο βυζάντιο δεν υπήρξαν συνθήκες που 

να παραπέµπουν σε φεουδαρχικό κοινωνικό σχηµατισµό.240  

Ακολουθώντας την άποψη του Σβορώνου, ο Kaplan µιλά για εκµετάλλευση της 

γης σε οικογενειακό επίπεδο, µε κύριο στόχο την αυτάρκεια. Ενδιαφέρουσα είναι η 

ανάλυση της έννοιας της αυτάρκειας, που αντιµετωπίζεται ως ένδειξη ταξικών 

διαφορών: pour l’aristocrate l’autarcie est un idéal et non, comme pour le paysan un 

carcan économique.241 Εντούτοις το ιδεώδες της αυτάρκειας καταλήγει σε αδιέξοδο: 

Des lors que l’exploitation s’accroît trop, il faut engager un salarie, ou plusieurs, et 

la rentabilité de l’exploitation décrois.242 Η έννοια του bloquage είναι παρµένη από 

τον Lemerle, έστω και αν αυτό το bloquage par l’autarcie στο βιβλίο του Κaplan 

εντοπίζεται από τον 7ο αι. 

Ο Kaplan συσχέτισε την εξέλιξη της αγροτικής οικονοµίας µε τις 

κλιµατολογικές συνθήκες και τη φύση του εδάφους. Το κλίµα ευνοούσε την 

δενδροκαλλιέργεια και την αµπελουργία, ενώ σηµαντικό ρόλο είχε η παραγωγή 

σιτηρών. Πολλοί αγρότες προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες τους ασχολούνταν 

µε την κηπουρική. Η διαµόρφωση και η γονιµότητα του εδάφους επηρέασαν τις 

αγροτικές εγκαταστάσεις . Η διατήρηση της γονιµότητας επηρεάζονταν από το κλίµα, 

                                                 
239 Μελετώντας τις αγροτικές κοινότητες στο άρθρο ‘Les villageois aux premiers siècles byzantins (VI 
eme-Xeme siècles: une société homogène?’, BS 43 (1982), 202-217, καταλήγει ότι η αγροτική 
κοινωνία είχε έντονες αντιθέσεις, οι οποίες εντούτοις δηµιουργούσαν µια ισορροπία: ‘D’une part, une 
très grande disparité sociale à l’intérieure même de la classe paysanne entre les exploitations aises, de 
surcroît souvent propriétaires de leur terre, et d’humbles paysans dépourvus de terre… D’autre part, 
une très forte cohésion de la communauté villageoise, au sein de laquelle les plus aises occupent certes 
les places les plus importantes, mais qui fournit tout de même aux plus pauvres une protection 
élémentaire’. 
240 Les Hommes et la Terre, ό.π., 573. 
241 Ό.π.,  493. 
242 Ό.π., 521. 
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ενώ οι ευνοϊκές τοποθεσίες προτιµούνταν των ορεινών περιοχών. Τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά συνέβαλαν σε µια διασπορά των αγροτικών πληθυσµών.243

Το βιβλίο του Κaplan προκάλεσε την αντίδραση του Kazhdan και το 1994 µε το 

άρθρο One more agrarian history of Byzantium του άσκησε έντονη κριτική. Η πρώτη 

διαπίστωση του Kazhdan είναι ότι ο Kaplan παρουσιάζει την αγροτική ιστορία του 

Βυζαντίου σαν να οφείλεται πρωταρχικά στη γαλλική επιστήµη, αποσιωπώντας την 

συνεισφορά των σοβιετικών ερευνητών και αγνοώντας έργα όπως το βιβλίο της 

Λαΐου.244 Αν και αντιµετωπίζει θετικά την χρήση µεγάλου αριθµού πρακτικών, 

αγιολογικών και νοµοθετικών κειµένων, αντιδρά στην χρήση στατιστικών πινάκων 

που βασίζονται σε ασαφή δεδοµένα: unreliable statistical information.245 Επιπλέον 

διατυπώνει σοβαρές επιφυλάξεις για το γεωγραφικό και χρονολογικό πλαίσιο της 

έρευνας του Kaplan.246  

Οι ενστάσεις του Kazhdan δεν περιορίζονται µόνο σε ζητήµατα βιβλιογραφίας 

και µεθοδολογίας, αλλά επεκτείνονται και στις βασικές θέσεις του βιβλίου. Ο 

Kazhdan βλέπει την ενδυνάµωση της µικρής ιδιοκτησίας ως αποτέλεσµα της 

οικονοµικής εξέλιξης των προγενέστερων αιώνων και δεν αντιµετωπίζει τον 6ο αι. ως 

ορόσηµο µιας νέας εποχής. Σε αντίθεση µε τον Kaplan υποστηρίζει ότι οι πιέσεις της 

µεγάλης ιδιοκτησίας στις αγροτικές κοινότητες έγιναν σηµαντικές µετά τον 10ο αι. 

Την περίοδο αυτή υπήρξε οικονοµική ανάπτυξη που οδήγησε τελικά στην 

επικράτηση ηµιφεουδαρχικών δυνάµεων (quasi-feudal forces).247 Ο Kaplan 

αντιδρώντας στις εστιάσεις του Kazhdan, τον κατηγόρησε για απαρχαιωµένες 

οικονοµικές απόψεις: Les conception de KAZHDAN en matière d’histoire 

économique soient quelque peu vieillies.248    

Η πρώτη βασική διαπίστωση είναι ότι η γαλλική σχολή βυζαντινολόγων είναι 

επηρεασµένη από την σχολή των Annales, τη µαρξιστική προσέγγιση και την θεωρία 

του Chayanov. Από την δεκαετία του 1960 µέχρι τις αρχές του ’90 αποτέλεσε το 

ιδεολογικό ανάχωµα στο στρατόπεδο των µαρξιστών βυζαντινολόγων. Ενδεικτική 

είναι η αντιπαράθεση των Lemerle και Ostrogorsky σχετικά µε την ύπαρξη ή µη 

φεουδαρχίας στο Βυζάντιο. Αυτό δεν προκαλεί εντύπωση αν ληφθεί υπόψη το 

ψυχροπολεµικό κλίµα της εποχής. Ο Dosse σχολιάζοντας την προσέγγιση των Bloch 
                                                 
243 Les Hommes et la Terre, ό.π., 23. 
244 Kazhdan Alexander, ‘One more agrarian history of Byzantium’, Byzantinoslavica 54 (1994), 67, 69. 
245 Ό.π., 66. 
246 Ό.π.,  68-69. 
247 Ό.π., 88. 
248Kaplan Michel ‘Réponse à A.P. Kazhdan’, Byzantinoslavica 54 (1994), 93  
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και Febvre παρατηρεί: Αυτός ο προβληµατισµός καταλήγει στην απόρριψη των δύο 

πραγµατικοτήτων της εποχής: του καπιταλισµού µε τις αντιφάσεις και τις κρίσεις του, οι 

οποίες απολήγουν σε εκατοµµύρια ανέργων και σε ολοκληρωτικά καθεστώτα όπως ο 

φασισµός και ο ναζισµός, αλλά και της λύσης µιας κολεκτιβιστικής επανάστασης και, 

συνεπώς, και του σοβιετικού µοντέλου.249 Μέσα σε αυτό το κλίµα, η έκδοση των 

γνωστών άρθρων του Lemerle το 1958 αγνοούσε την σοβιετική παραγωγή  

οικονοµικής ιστορίας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Kazhdan.250 Στο ίδιο 

πλαίσιο ο µαθητής του Lemerle, ο Kaplan, εκδίδοντας το 1992 το βιβλίο του για την 

αγροτική οικονοµία αποσιώπησε την συνεισφορά όχι µόνο των σοβιετικών 

ερευνητών, αλλά και άλλων, που αν και εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο της 

δυτικής επιστηµονικής κοινότητας, η προσέγγιση τους είναι επηρεασµένη από την 

µαρξιστική ιστορική σκοπιά, προκαλώντας και πάλι την αντίδραση του Kazhdan. 

Μαζί µε τον Lemerle βρίσκουµε στο µεταπολεµικό Παρίσι και τον Νίκο 

Σβορώνο, ο οποίος στην προσπάθεια του να δώσει µια συνολική εικόνα της 

βυζαντινής οικονοµίας, είναι επηρεασµένος από την σχολή των Annales, έχοντας 

παράλληλα υιοθετήσει το µαρξισµό ως όργανο ανάλυσης του κοινωνικού γίγνεσθαι. 

Σε παράλληλες κατευθύνσεις µε τον Νίκο Σβορώνο κινήθηκε και η Ελένη 

Αντωνιάδη-Μπιµπίκου που έλαβε µέρος στη συζήτηση µε την οποία αναθεωρήθηκε η 

τοποθέτηση του πρώιµου βυζαντίου στον φεουδαρχικό τρόπο παραγωγής και 

προτάθηκε ο ασιατικός τρόπος παραγωγής. Λίγο αργότερα η Λαΐου έγινε φορέας των 

κύριων σοβιετικών θέσεων σχετικά µε την ύπαρξη φεουδαρχίας στο βυζάντιο, και η 

προσέγγιση της µε την αριστερά δεν έµεινε σε θεωρητικό επίπεδο, αφού την 

βρίσκουµε να αρθρογραφεί στο περιοδικό Επιστηµονική Σκέψη, το οποίο έχει 

ξεκάθαρες αριστερές κατευθύνσεις.251 Η ύπαρξη γάλλων βυζαντινολόγων µε 

µαρξίζουσες κατευθύνσεις δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση, αν ληφθεί υπόψη ότι 

στον κύκλο των Annales παρατηρούνται παρόµοιες τάσεις µε ιστορικούς όπως οι 

Vilar, Labrousse, Lefebvre, Soboul και Aries. 

Εξετάζοντας το έργο των γάλλων ερευνητών, ιδιαίτερα τις περιπτώσεις των 

Lemerle και Kaplan, διακρίνουµε ένα κοινό χαρακτηριστικό: Εγγράφουν την 

                                                 
249 Dosse, ό.π., 24. 
250 Βλ. υποσ. 182. 
251 Λαΐου-Θωµαδάκη Αγγελική, ‘Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία’, Επιστηµονική Σκέψη 4 (1981), 
26-32. Η αναφορά του ονόµατος της Λαΐου στα πλαίσια της γαλλικής σχολής, δεν σηµαίνει ένταξη της 
ερευνήτριας στον συγκεκριµένο χώρο, αφού ως γνωστόν η ερευνητική δραστηριότητα της 
τοποθετείται στις ΗΠΑ. Εντούτοις είναι σαφές ότι το έργο της, ιδιαίτερα το βιβλίο του 1977, άσκησε 
επίδραση στους γάλλους βυζαντινολόγους, κυρίως στον Lefort. 
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ιστορική τους έρευνα στα πλαίσια της «µακράς διάρκειας». Η «µακρά διάρκεια» το 

βαθύτερο υπόστρωµα µιας ιστορικής πραγµατικότητας, είναι ο κύριος χώρος 

αναφοράς του Braudel και ταυτόχρονα το σπουδαιότερο εννοιολογικό εργαλείο που 

προσέφερε στους ιστορικούς. Το 1958 στο άρθρο Histoire et science sociales. La 

longue durée που δηµοσιεύθηκε στα Annales, αντιπαράθεσε στον Claude Levi-

Strauss το πλεονέκτηµα κλειδί του ιστορικού: τη διάρκεια, όχι εκείνη του 

παραδοσιακού δίπολου γεγονός-χρονολόγηση, αλλά αυτή του µακρού χρόνου που 

επιδρά ως και στις πιο αναλλοίωτες δοµές που επικαλείται ο ανθρωπολόγος.252 

Πρόκειται ουσιαστικά για µια ιστορία που ερευνά σε ολόκληρους αιώνες ταυτόχρονα, 

και οι δοµές που υπάγονται στη µακρά διάρκεια επιβιώνουν ως κατασκευές σε µακρά 

χρονικά διαστήµατα. Εξαίρεση αποτελούν οι οικονοµικές δοµές που ενδέχεται να 

είναι ιδιαίτερα ασταθείς, ειδικά σε οικονοµικά αναπτυσσόµενες κοινωνίες. O Braudel 

χρησιµοποίησε τον όρο «ολική ιστορία», που σηµαίνει την µελέτη ολόκληρων 

κοινωνικών σχηµατισµών σε όλες τις µορφές της ιστορικής διάρκειας τους. Ο ίδιος 

παρατηρεί: Για µένα η ιστορία είναι το άθροισµα όλων των πιθανών ιστοριών – µια 

συλλογή εργαλείων και απόψεων, χτεσινών, σηµερινών, αυριανών.253 Η Μπιµπίκου 

τόνισε την ανάγκη εγγραφής της µελέτης του βυζαντίου στη «µακρά διάρκεια»: Το 

βυζάντιο µε τους θρύλους του και τις παραδόσεις, την Πόλη και την εκκλησία, µε την 

στενή καθηµερινή ζωή και τις κοινωνικές αντιθέσεις, που συνεπάγονται συχνά και 

διαφορετικές τοποθετήσεις και συµπεριφορές των µελών της υπόδουλης κοινωνίας 

µπροστά στον κατακτητή, αποτελεί απαραίτητη ερµηνευτική αναφορά για τον ιστορικό 

της µεταβυζαντινής και νεότερης εποχής του ελληνισµού.254

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 οι γάλλοι βυζαντινολόγοι, µε 

αποκορύφωµα τη δουλειά του Lefort, άρχισαν να ασχολούνται µε την στατιστική 

επεξεργασία των δεδοµένων από τις πηγές. Προς αυτή την κατεύθυνση βοήθησε και 

το άρθρο του Σβορώνου για το φορολογικό κατάστιχο των Θηβών, το 1950, στο 

οποίο επιχείρησε µια τεχνική ανάλυση του φορολογικού συστήµατος µε τη βοήθεια 

των µαθηµατικών. Τα Annales κατά την πρώτη µεταπολεµική εικοσαετία στράφηκαν 

σε δύο συναφείς και αλληλένδετους τρόπους ιστορικής ερµηνείας, την ποσοτική και 

την σειραϊκή ιστορία. Στόχος της ποσοτικής ιστορίας ήταν να συγκροτήσει το ιστορικό 
                                                 
252 Dosse, ό.π., 122. 
253 Braudel Fernard, ‘Histoire et science sociales. La longue durée’, Annales (1958), 725-753. O 
Braudel διακρίνει τρεις διαφορετικούς ιστορικούς χρόνους: α) ένα σχεδόν στατικό γεωλογικό χρόνο, β) 
τη «µακρά διάρκεια» που αφορά τους κοινωνικούς θεσµούς και γ) τον «σύντοµο χρόνο» που είναι ο 
χρόνος των συµβάντων. 
254 Μπιµπίκου-Αντωνιάδη Ελένη, Προβλήµατα Ιστορίας Βυζαντινά Μεταβυζαντινά, Αθήνα 1996, 16. 

 71



γεγονός σε χρονικές σειρές οµογενών και παραβλητών ενοτήτων, και µε αυτόν τον 

τρόπο να µπορέσει να µετρήσει την εξέλιξη τους µε δοσµένες διακοπές χρόνου, ετήσιες 

κατά κανόνα.255 Αποτέλεσµα της επικράτησης της σειραϊκής ιστορίας ήταν η εισβολή 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε αυτό το πλαίσιο ο Francois Furet γράφει: Μόνον η 

ποσοτικοποίηση επιτρέπει να εκτιµήσουµε τη βαρύτητα των διάφορων κοινωνικών 

φαινοµένων του παρελθόντος.256 Ίσως η πιο φιλόδοξη ποσοτική ιστορία της δεκαετίας 

του 1960 να είναι Οι χωρικοί του Languedoc του Le Roy Ladurie. Ουσιαστικά 

πρόκειται για ένα έργο όπου παρατηρείται συνύπαρξη της γεγονοτολογικής ιστορίας, 

µε ένα συνδυασµό δηµογραφικών, οικονοµικών και κοινωνικών ιστοριών. Το τελικό 

συµπέρασµα είναι ότι οι δηµογραφικές αλλαγές έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο στις 

αλλαγές των κοινωνικών δοµών της εποχής.257 Οι γάλλοι βυζαντινολόγοι, µε σχετική 

καθυστέρηση, ακολουθώντας το παράδειγµα της Λαΐου, άρχισαν να ασχολούνται µε 

ανάλογες µελέτες, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη δηµογραφική ιστορία. Ενδεικτικές 

είναι οι µελέτες των Lefort και Μπιµπίκου.258

Εξετάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά των γάλλων ερευνητών είναι σαφές ότι 

υπάρχουν δύο κύριες φάσεις όσον αφορά στην εξέλιξη της έρευνας της βυζαντινής 

αγροτικής οικονοµίας. Στην πρώτη περίοδο, η οποία ουσιαστικά ξεκινά µε τη έκδοση 

των περίφηµων άρθρων του Lemerle το 1958, πρωταγωνιστούν ερευνητές όπως οι 

Σβορώνος, Αρβελέρ και Μπιµπίκου. Συνυπάρχουν προσεγγίσεις, όπως αυτή του 

Lemerle, που έχει σαφείς αντιµαρξιστικές διαθέσεις, µε εκείνη του Σβορώνου, ο 

οποίος είναι επηρεασµένος από το µαρξιστικό σχήµα. Είναι µια περίοδος που 

ουσιαστικά θεµελίωσε την συστηµατική µελέτη της βυζαντινής αγροτικής οικονοµίας 

από τους γάλλους και όχι µόνο ερευνητές, γεγονός που µπορεί να συσχετισθεί µε τις 

ευρύτερες εξελίξεις στο χώρο της γαλλικής ιστοριογραφίας και την ίδρυση του 

περιοδικού των Αnnales, περίπου τριάντα χρόνια πιο πριν. 

Το 1977 σηµατοδοτεί µια νέα περίοδο, µε την έκδοση των βιβλίων των Λαΐου 

και Patlagean. Οι δύο αυτές µελέτες προκάλεσαν αντιδράσεις µε τα νέα στοιχεία που 

έφερναν ή τουλάχιστον ευαγγελίζονταν ότι θα έφερναν. Η Patlagean πρότεινε την 

εφαρµογή της θεωρίας του Chayanov για την αγροτική οικονοµία, κάνοντας 

                                                 
255 Γαγανάκης Κώστας, ‘Τα Annales 1929-1990: Σχολή ιστορίας ή κίνηση ιστορικών;’, Θεωρία και 
Κοινωνία 5 (Ιούνιος 1991), 29-66.  
256 Furet “Avertissement”, Livre et société dans la France du XVIIe siècle, Paris 1965. 
257 Iggers, Ιστοριογραφία, ό.π., 84. 
258 Lefort Jacques, ‘Population et peuplement en Macédoine Orientale, IΧe-XVe siècle’, στο Hommes 
et Richesses, ό.π., 63-81. Bibicou-Antoniadis, ‘Mouvement de la population et villages désertes’, Actes 
du XVe Congres d’études Byzantines, Αθήνα 1980, 19-27. 
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παράλληλα χρήση της δοµιστικής ανθρωπολογίας του Claude Levi-Strauss. Από την 

άλλη η ανάλυση της Λαΐου βασίστηκε στη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων 

της, που σε µεγάλο βαθµό έχουν υποστεί την επεξεργασία του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Επιπλέον η προσέγγιση της είναι φανερά επηρεασµένη από το 

µαρξιστικό σχήµα, κάνοντας λόγο για ύπαρξη φεουδαρχίας στο βυζάντιο. 

Τα τελευταία χρόνια είναι σαφές ότι στο χώρο των γάλλων βυζαντινολόγων 

υπάρχουν δύο κυρίαρχες τάσεις. Από τη µια είναι η οµάδα των βυζαντινολόγων που 

βρίσκονται πιο κοντά στο παράδειγµα του Lemerle, προεξάρχοντος του µαθητή του, 

του Kaplan. Ο Kaplan υπερασπιζόµενος το περιεχόµενο του βιβλίου του, ουσιαστικά 

υπερασπίζεται την παρακαταθήκη των Σβορώνου και Lemerle, και εµφανίζεται ως 

συνεχιστής της δουλειάς τους: Je n’ai aucune raison de renier mes maîtres, on le 

verra par la suite, et mon livre se situe dans la continuité de ce qu’ils m’ont appris.259 

Στο ίδιο πλαίσιο η Ahrweiler, προκάτοχος του Kaplan στην ίδια έδρα και διευθύντρια 

της σειράς Byzantina Sorbonensia, παρατηρεί ότι ο Kaplan έγραψε ένα βιβλίο που, 

παρά το µεγάλο όγκο του, είναι άνετο να παρακολουθηθεί: cet important effort de 

synthèse n’a pas empêche Michel Kaplan d’écrire un ouvrage aère et agréable a 

lire.260 Το βιβλίο του Kaplan για την αγροτική οικονοµία πραγµατεύεται την ίδια 

περίπου περίοδο µε το αντίστοιχο του Lemerle, έστω και αν βλέπει µεταβολές και 

εξέλιξη εκεί που ο Lemerle βλέπει κανονική εξέλιξη διαχρονικά. ∆εν είναι τυχαίο ότι 

το έργο και των δύο ερευνητών προκάλεσε την αντίδραση του Kazhdan για τον ίδιο 

λόγο, ότι η αγροτική ιστορία του βυζαντίου παρουσιάζεται σαν να οφείλεται 

πρωταρχικά στη γαλλική επιστήµη, αποσιωπώντας την συνεισφορά της σοβιετικής 

σχολής. Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται οι ερευνητές που ακολουθούν το παράδειγµα 

της Λαΐου, όπως είναι ο Jacques Lefort. Έχοντας ως αντικείµενο έρευνας τον χώρο 

της Μακεδονίας, ακολούθησε την στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων, µε τη 

βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, προχωρώντας σε διαπιστώσεις για την 

δηµογραφική εξέλιξη της περιοχής. Ενδεικτικό είναι ότι ερευνητές όπως οι Cecile 

Morisson, Jean Pierre Sodini, Jacques Lefort, Nicolas Oikonomides, Jean-Michel 

Spieser και Jean-Claude Cheynet συµµετείχαν τόσο στο συλλογικό τόµο Hommes et 

Richesse dans l’Empire Byzantin που καλύπτει µια περίοδο από τον 4ο-15ο αι., όσο 

                                                 
259 Réponse à A.P. Kazhdan, ό.π., 89. 
260 Les Hommes et la Terre, ό.π., IX. 
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και στον συλλογικό τόµο The Economic History of Byzantium: from the Seventh 

through the Fifteenth Century, υπό την εποπτεία της Αγγελικής Λαΐου.261

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
261 Το συλλογικό έργο The Economic History of Byzantium: from the Seventh through the Fifteenth 
Century είναι σαφές ότι έχει επηρεαστεί από τη σχολή των Annales. Η ίδια η Λαΐου εγγράφει τη 
µελέτη της βυζαντινής οικονοµίας στα πλαίσια της µακράς διάρκειας: ‘certain important characteristics 
and structures derive from long-term factors that were common to medieval systems, especially 
Mediterranean ones’. Laiou Angeliki, ‘The Byzantine Economy: An Overview, στο The Economic 
History of Byzantium: From the seventh through the Fifteenth Century, (ed. Angeliki Laiou), 
Washington 2002, 1162. Στο ίδιο πλαίσιο χαρακτηριστική είναι η ενασχόληση µε τη µελέτη των 
ιδεολογιών, ιδιαίτερα του ιδεώδους της αυτάρκειας, καταλήγοντας ότι ήταν περισσότερο ένα 
λογοτεχνικό κατασκεύασµα, παρά ένα ισχύον οικονοµικό µοντέλο. Laiou Angeliki, ‘Economic 
Thought and Ideology, στο The Economic History of Byzantium: From the seventh through the 
Fifteenth Century, (ed. Angeliki Laiou), Washington 2002, 1129. Άλλο χαρακτηριστικό αυτού του 
έργου είναι ότι η µελέτη της βυζαντινής οικονοµίας γίνεται υπό το πρίσµα της σύγκρισης της µε τη 
δυτική Ευρώπη. Ο Toubert προσπαθεί να συσχετίσει την βυζαντινή περίπτωση µε τη ∆ύση, 
καταλήγοντας ότι παρατηρείται ενότητα του µεσογειακού χώρου ιδιαίτερα όσον αφορά στις αγροτικές 
εγκαταστάσεις, το βυζαντινό χωρίον και το λατινικό tenimentum. Toubert Pierre, ‘Byzantium and the 
Mediterranean Agrarian Civilization’, στο The Economic History of Byzantium: From the seventh 
through the Fifteenth Century, (ed. Angeliki Laiou), Washington 2002, 382. Εντούτοις δεν παραβλέπει 
τις ιδιαιτερότητες του Βυζαντίου, όπως την επικράτηση της νοµισµατικής οικονοµίας και τον ενεργό 
ρόλο του κράτους στην αγροτική οικονοµία. 
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        ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

 Ο ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΟ ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ

 

 

Στη Μεγάλη Βρετανία υπήρχε από το 1947 ως το 1956 µια επίσηµα οργανωµένη 

«Ιστορική οµάδα του κοµµουνιστικού κόµµατος» µε µέλη όπως οι Dobb, Hilton, Hill, 

Thompson, Kiernan, Rude, Morton και  Saville.262 Πολλοί από τους µαρξιστές 

ιστορικούς ήρθαν σε ρήξη µε το Κοµµουνιστικό κόµµα το 1956, µετά το λόγο του 

Χρουστσόφ στο 20ο συνέδριο του ΚΚΣΕ και της σοβιετικής εισβολής στην 

Ουγγαρία, διαµαρτυρόµενοι ενάντια στις κατασταλτικές πρακτικές της Σοβιετικής 

Ένωσης.263 Αυτό αποκτά µεγαλύτερες διαστάσεις αναλογιζόµενοι ότι το διάστηµα 

1946-1956 οι σχέσεις της συγκεκριµένης οµάδας ιστορικών µε το κοµµουνιστικό 

κόµµα ήταν, κατά τον Hobsbawm, σχεδόν αδιατάραχτες.264

Στα πρώτα χρόνια µετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο οι µαρξιστικές συζητήσεις στη 

∆ύση γίνονταν στα πλαίσια των ορθόδοξων µαρξιστικών αντιλήψεων για την 

ιστορική διαδικασία. Ενδεικτική είναι η αντιπαράθεση µεταξύ των Dobb και Sweezy 

σχετικά µε το πέρασµα από την φεουδαρχία στον καπιταλισµό. Σηµαντικό µέρος 

αυτής της συζήτησης διεξήχθη µέσα από το αµερικανικό µαρξιστικό περιοδικό 

Science and Society.265 Το κεντρικό ερώτηµα ήταν αν η φεουδαρχία κατέρρευσε 

εξαιτίας των εσωτερικών οικονοµικών της αντιφάσεων, όπως υποστήριξε ο Dobb, ή 

αν η άνοδος του εµπορίου υπήρξε ένας αποφασιστικός εξωτερικός παράγοντας 

παράγων που οδήγησε στο θάνατο της, όπως ισχυριζόταν ο Sweezy. Την δεκαετία 

του ’50 συνέβαλαν αποφασιστικά σε αυτή την συζήτηση οι Hilton, Hill και 

Hobsbawm. Ο Hilton µε αφορµή την συγκεκριµένη συζήτηση παρατηρεί: Στους 

Βρετανούς ακαδηµαϊκούς ιστορικούς δεν αρέσει ο µαρξισµός. Και οπωσδήποτε η 

                                                 
262 Ο Perry Anderson πρωτοεισήγαγε τον όρο ‘δυτικός µαρξισµός’: Μέσα σε αυτό το αλλαγµένο 
περιβάλλον  (µετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο) η επαναστατική θεωρία ολοκλήρωσε τη µεταλλαγή που 
δηµιούργησε αυτό που σήµερα, αναδροµικά, µπορούµε να ονοµάσουµε «δυτικό µαρξισµό».  Θεωρεί ότι 
οι θεωρητικοί του δυτικού µαρξισµού ήταν αποµονωµένοι στα πανεπιστήµια µακρυά από τη ζωή του 
προλεταριάτου στη χώρα τους.  Το γεγονός αυτό συνοδεύτηκε από µια πτώση του επιπέδου διεθνούς 
αλληλογνωριµίας ή επικοινωνίας ανάµεσα στους θεωρητικούς από διάφορες χώρες. Το πνευµατικό 
τους ενδιαφέρον οδήγησε σε µια αναζήτηση των πνευµατικών καταβολών του µαρξισµού στην 
προηγούµενη ευρωπαϊκή φιλοσοφία, που συνδυάστηκε µε την ανακάλυψη των πρώιµων γραπτών του 
Μαρξ. Το βασικό χαρακτηριστικό των πορισµάτων τους ήταν ότι κατέληγαν σε µια µόνιµη κατάσταση 
απαισιοδοξίας. Anderson Perry, Ο δυτικός µαρξισµός (Μετάφραση Αλέκος Ζάννας), Αθήνα 1978, 51, 
153. 
263 Kaye Harvey J., The British Marxist Historians, Cambridge 1984, 9-10. 
264 Ό.π., 15. 
265 Iggers, Η Ιστοριογραφία, ό.π., 115. 
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πρώτη µεταπολεµική δεκαετία κάθε άλλο παρά ευνοούσε µια αµερόληπτη συζήτηση για 

κάποια µαρξιστική ερµηνεία του καπιταλισµού. Σε αυτό θα πρέπει βέβαια να προστεθεί 

και η καχυποψία τους, όχι απλώς για την θεωρία και τις αφηρηµένες έννοιες, αλλά και 

για γενικευµένες ερµηνείες που µπορεί να περιέχουν µικρή µόνο δόση θεωρίας, όπως 

για παράδειγµα η φιλελεύθερη ερµηνεία της ιστορίας. Η βρετανική ακαδηµαϊκή 

παράδοση, τουλάχιστον από τα τέλη του 19ου αιώνα, προτιµάει τις ακριβείς και 

λεπτοµερείς προσπάθειες, που αναλώνονται στην συσσώρευση επαληθεύσιµων 

δεδοµένων.266   

Το 1952 ιδρύθηκε το περιοδικό Past and Present από Βρετανούς µαρξιστές, 

χωρίς ωστόσο να ελέγχεται από το κόµµα. Η εκδοτική οµάδα του περιοδικού 

περιελάµβανε τους Dobb, Hilton Hill, Hobsbawm και αργότερα τον Morris. Σύντοµα 

το περιοδικό κατέστη ένα φόρουµ συζήτησης µεταξύ µαρξιστών και µη µαρξιστών 

ερευνητών, όπως είναι ο ιστορικός Lawrence Stone, ο κοινωνιολόγος και  

ανθρωπολόγος Jack Goody.267 Με την ευρύτητα των ενδιαφερόντων του για θέµατα 

κοινωνίας και κουλτούρας άρχισε να καταλαµβάνει στη Μεγάλη Βρετανία θέση 

ανάλογη µε αυτή που είχαν τα Annales στη Γαλλία. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Rodney Hilton, ο οποίος 

συνέβαλε καταλυτικά στην εξέλιξη των βυζαντινών ιστορικών σπουδών στη Μεγάλη 

Βρετανία, επηρεάζοντας τον χαρακτήρα του τµήµατος βυζαντινής ιστορίας στο 

πανεπιστήµιο του Μπέρµιγχαµ. Ο Hilton µετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο, κατά τον 

οποίο υπηρέτησε στη Μέση Ανατολή και την Ιταλία, τοποθετήθηκε λέκτορας στο 

πανεπιστήµιο του Μπέρµιγχαµ όπου αργότερα κατέλαβε την θέση του καθηγητή 

Μεσαιωνικής και Κοινωνικής ιστορίας.268

Συµµετέχοντας στην συζήτηση για τη µετάβαση από τη φεουδαρχία στον 

καπιταλισµό, ο Hilton τόνισε την ανάγκη η ιστορική έρευνα να στραφεί σε τοµείς 

όπως η αγροτική ιστορία και η ιστορία της διασύνδεσης µεταξύ της οικονοµικής 

βάσης και της πολιτικονοµικής υπερδοµής.269 Γι αυτόν ο θεµελιώδης νόµος της 

                                                 
266 Μωρις Ντοµπ, Πωλ Σουηζυ, Ροντνι Χιλτον, Κοατσιρο Τακαχασι, Κριστοφερ Χιλ, Ζωρζ Λεφεµπρ, 
Τζουλιανο Προκατσι, Ερικ Χοµπσµπαουµ, Τζων Μαρινγκτον, Η Μετάβαση από τον Φεουδαλισµό στον 
Καπιταλισµό, (Μετάφραση Παύλος Γρεβενίτης), Αθήνα 1986, 12-13 
267 Kaye, ό.π., 16. 
268 Ό.π., 72 
269 Ο Hilton έγραψε µια σειρά έργων µε κατεύθυνση προς την αγροτική ιστορία: The English 
Peasantry in the Later Middle Ages, Oxford 1975, The Transition from Feudalism to Capitalism, 
London 1976, ‘Rent and Capital Formation in Feudal Society’ στο The English Peasantry in the Later 
Middle Ages, Oxford 1975, 174-214, ‘Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-
industrial Europe: A Crisis of Feudalism’ Past and Present 80 (1978), 3-19. 

 76



φεουδαρχικής κοινωνίας είναι η τάση της εκµεταλλεύτριας τάξης να καρπώνεται τη 

µεγαλύτερη δυνατή πρόσοδο από την εργασία των άµεσων παραγωγών, προσπάθεια 

που έρχεται σε σύγκρουση µε την αναγκαιότητα της κοινωνικής ανάπτυξης και 

οδηγεί σε αντιφάσεις µέσα στην ίδια την εκµεταλλεύτρια τάξη: Το βασικό 

χαρακτηριστικό γνώρισµα του τρόπου παραγωγής στην φεουδαλική κοινωνία είναι ότι 

οι ιδιοκτήτες των µέσων παραγωγής, οι γαιοκτήµονες, επιδιώκουν ακατάπαυστα να 

ιδιοποιούνται για λογαριασµό τους το σύνολο του πλεονάσµατος που παράγουν οι 

άµεσοι παραγωγοί.270

Αυτές οι συνθήκες επηρέασαν το έργο δύο βυζαντινολόγων µε έδρα του 

Μπέρµιγχαµ, τους Alan Harvey και John Haldon. Οι δύο ερευνητές έδωσαν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην εξέταση της βυζαντινής αγροτικής οικονοµίας, υιοθετώντας το 

µαρξιστικό σχήµα της ιστορικής εξέλιξης. 

Ο Alan Harvey µε το βιβλίο Οικονοµική ανάπτυξη στο Βυζάντιο 900-1200 

υποστηρίζει ότι η βυζαντινή οικονοµία συνέχισε να αναπτύσσεται σε όλο τον 11ο και 

τον 12ο αιώνα. Η οικονοµική ανάπτυξη συνοδεύτηκε από µια αντίστοιχη 

δηµογραφική. Ασχολήθηκε µε την θέση των ανεξάρτητων καλλιεργητών σε αυτόν 

τον κοινωνικό σχηµατισµό, θεωρώντας ότι υπήρχε πάντα µια τάση υποταγής τους 

στους µεγάλους γαιοκτήµονες. Σταδιακά οι ανεξάρτητοι καλλιεργητές συµπιέστηκαν 

µεταξύ του κράτους και των ισχυρών γαιοκτηµόνων. Με την αύξηση του πληθυσµού, 

οι πάροικοι, που ελέγχονταν είτε από το κράτος είτε από τους µεγάλους γαιοκτήµονες 

αποτελούσαν ολοένα µεγαλύτερο ποσοστό της αγροτικής τάξης.271 Μελετώντας τον 

Γεωργικό νόµο, τη φορολογική Πραγµατεία και το Κατάστιχο των Θηβών, είδε ότι 

υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για διαφορές στην οικονοµική και κοινωνική κατάσταση 

των µελών των αγροτικών κοινοτήτων, και εκλαµβάνει αυτή την κοινωνική 

διαστρωµάτωση ως θεµελιώδη αιτία για την εξάπλωση της µεγάλης ιδιοκτησίας. 

Αναφέρει ενδεικτικά τις περιπτώσεις των Φιλάρετου, ∆ανιηλίδας, Βοΐλα και 

Πακουριανού, τους οποίους εντάσσει στα πλαίσια της µεγάλης ιδιοκτησίας. Από τον 

7ο ως τον 9ο αιώνα η δύναµη των µεγάλων γαιοκτηµόνων αυξανόταν και η εξάπλωση 

τους έγινε εν µέρει εις βάρος των µικρών παραγωγών. Ήταν µια µεταβατική 

περίοδος, στην διάρκεια της οποίας η κοινωνική δοµή του βυζαντίου χαρακτηριζόταν 

από την αυξηµένη σηµασία των ανεξάρτητων καλλιεργητών που ήταν ιδιοκτήτες της 

                                                 
270 Η Μετάβαση από τον Φεουδαλισµό, ό.π., 164. 
271 Harvey Alan, Οικονοµική ανάπτυξη στο βυζάντιο 900-1200, (Μετάφραση Ελένη Σταµπογλη), 
Αθήνα 1997, 26-27. 
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γης τους και πλήρωναν τους φόρους απευθείας στο κράτος. Εντούτοις ο Harvey 

τοποθετεί σε αυτή την περίοδο τις απαρχές της βυζαντινής φεουδαρχίας, όταν οι 

γαιοκτήµονες εκµεταλλεύτηκαν τη δύναµη που αντλούσαν από τον ρόλο τους στην 

διοίκηση των επαρχιών προκειµένου να εµπεδώσουν την οικονοµική τους ισχύ. 

Προσπαθώντας να διερευνήσει τη βυζαντινή περίπτωση, ο Harvey ορίζει την 

φεουδαρχία ως τρόπο παραγωγής που αποτελείται από τις δυνάµεις παραγωγής (την 

υλική βάση της παραγωγικής διαδικασίας) και τις σχέσεις παραγωγής (τις σχέσεις 

µεταξύ γαιοκτηµόνων και αγροτών). Στο φεουδαρχικό σύστηµα η πλειοψηφία των 

άµεσων παραγωγών που ήταν αγρότες, ήταν υποταγµένοι σε µια αριστοκρατία 

γαιοκτηµόνων. Το απαραίτητο χαρακτηριστικό αυτής της σχέσης ήταν ο πολιτικός 

εξαναγκασµός που µπορούσε ασκήσει ο γαιοκτήµονας πάνω στο αγροτικό σπιτικό 

προκειµένου να εξασφαλίσει την καταβολή των πληρωµών.272 Ο Harvey πιστεύει ότι 

το πλεόνασµα εργασίας που απαιτούσε το κράτος για τις ανάγκες του 

συγκεντρωτικού γραφειοκρατικού µηχανισµού και ενός πολυάριθµου στρατού δε 

µπορεί να εξεταστεί κάτω από το ίδιο πρίσµα, και ότι ο παραπάνω ορισµός της 

φεουδαρχίας ανταποκρίνεται περισσότερο στην έγγειο περιουσία της αριστοκρατίας 

και των µοναστηριών. Σε περίπτωση που το κράτος εκχωρούσε στους 

µεγαλογαιοκτήµονες το δικαίωµα είσπραξης φόρων, αυτοί θα πρέπει να ασκούσαν 

κάποιο είδος εξαναγκασµού στον αγροτικό πληθυσµό , χωρίς ωστόσο αυτό να είναι 

επαρκώς τεκµηριωµένο. Καταλήγει ότι η σύγκρουση αυτή µεταξύ του συγκεντρωτικού 

κράτους και της φεουδαρχίας υπήρξε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της βυζαντινής 

ιστορίας. Η ανάπτυξη της φεουδαρχίας περιορίστηκε λόγω της επιβίωσης του κρατικού 

µηχανισµού της Ύστερης Αρχαιότητας, αλλά κατέληξε να απειλήσει σοβαρά την 

ακεραιότητα του συγκεντρωτικού κράτους.273

Η προσέγγιση του Harvey είναι επηρεασµένη από τους Kazhdan και Hendy. 

Συµφωνεί µε τον Kazhdan ότι αυτοί που κυρίως επωφελούνταν ήταν κυρίως οι 

γαιοκτήµονες. Εξηγεί την φαινοµενική ανακολουθία ανάµεσα στην ισχυρή 

οικονοµική παρουσία του βυζαντίου τον 11ο αιώνα και την πολιτική του αδυναµία 

στις µεσαιωνικές συνθήκες, όπου η οικονοµική ανάπτυξη δηµιουργεί φυγόκεντρες 

δυνάµεις, οι οποίες λειτουργούν επιβλαβώς για την κεντρική εξουσία. Ακολουθώντας 

την άποψη του Hendy υποστηρίζει ότι ο κύριος στόχος των αγροτικών κοινοτήτων 

ήταν η αυτάρκεια, το αγροτικό σπιτικό είχε ως βασική επιδίωξη τη δική του 
                                                 
272 Harvey, ό.π., 29. 
273 Ό.π., 30. 
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αναπαραγωγή, γεγονός που εκλαµβάνει ως τον σηµαντικότερο ανασχετικό παράγοντα 

στην οικονοµική ανάπτυξη του βυζαντίου.274

Ο Haldon το 1990 δηµοσίευσε το βιβλίο Byzantium in the Seventh Century µε το 

οποίο προσπαθεί να εξετάσει τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές εξελίξεις 

κατά την περίοδο από το 610 ως το 717. Βαρύνουσα θέση έχει η µελέτη της 

αγροτικής οικονοµίας και η θέση των ανεξάρτητων καλλιεργητών στα πλαίσια των 

αγροτικών παραγωγικών σχέσεων. Από την αρχή του βιβλίου προσδιορίζει ότι η 

προσέγγιση του είναι επηρεασµένη από το µαρξιστικό σχήµα, έχοντας ως ερευνητικό 

εργαλείο τον ιστορικό υλισµό.275

Ο Haldon υποστηρίζει ότι η γη στο βυζάντιο, όπως σε όλες τις προβιοµηχανικές 

κοινωνίες, αποτέλεσε το κύριο µέσο παραγωγής.276 Χρησιµοποιώντας πηγές όπως το 

Γεωργικό Νόµο, το Βίο του Φιλάρετου και το Βίο του Θεόδωρου Συκεώτη καταλήγει 

σε συνύπαρξη της µικρής και µεγάλης ιδιοκτησίας.277 Ο Γεωργικός Νόµος 

αναφέρεται σε αγροτικές κοινότητες των οποίων τα µέλη ήταν κυρίως ανεξάρτητοι 

µικροκαλλιεργητές που υπόκειντο σε άµεση φορολογία. Η αυξηµένη σηµασία των 

κοινοτήτων υποδεικνύει ότι αυξήθηκε ο αριθµός τους, είτε λόγω εγκατάλειψης και 

αναδιανοµής εκτάσεων που ανήκαν στη µεγάλη ιδιοκτησία, είτε στις σλαβικές 

εγκαταστάσεις.278

Ο Haldon προσπαθώντας να δώσει µια ευρύτερη εικόνα για τις αγροτικές 

κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, ασχολείται µε την εξέλιξη του φορολογικού 

συστήµατος, την οποία, σε αντίθεση µε τον Ostrogorsky, αντιµετωπίζει ως 

αποτέλεσµα της ασταθούς αγροτικής παραγωγής, λόγω της έλλειψης εργατικού 

δυναµικού και της επακόλουθης µείωσης των εσόδων από τη γη. Το φορολογικό 

σύστηµα εξελίχθηκε από κατ’ απονοµή φορολογική επιβάρυνση (distributive) σε 

φορολόγηση επί της αξίας (contributive), δηλαδή ενισχύθηκε η ατοµική ευθύνη για 

την καταβολή των φόρων, το µέγεθος των οποίων ήταν ανάλογο της ατοµικής 

ιδιοκτησίας.279

                                                 
274 Harvey, ό.π., 198. 
275 Haldon F. John, Byzantium in the Seventh Century, Cambridge Univ. Press 1990, 6: ‘The main point 
to make is that this book is conceived and written within a historical materialist framework- that is to 
say, it is written from a Marxist perspective’. 
276 Ό.π., 125: ‘Land constituted the dominant means of production in the byzantine world, as indeed it 
does in all pre-industrial cultures’. 
277 Ό.π., 139. 
278 Ό.π., 140. 
279 Ό.π., 150 
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Παρά την σηµαντική θέση των ανεξάρτητων καλλιεργητών, στον Γεωργικό Νόµο 

υπάρχουν ενδείξεις για οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες στα πλαίσια των 

αγροτικών κοινοτήτων. Το ερώτηµα είναι αν αυτή η κατάσταση οδήγησε σε ενίσχυση 

της µεγάλης ιδιοκτησίας και στην επικράτηση φεουδαρχικών σχέσεων. Το πρόβληµα 

αυτό απασχόλησε τον Haldon στο άρθρο The Feudalism Debate once More: The 

Case of Byzantium. Κατά τον Haldon είναι σαφές ότι στο Βυζάντιο επικράτησαν 

φεουδαρχικές σχέσεις παραγωγής, χωρίς ωστόσο αυτό να αποκλείει την ύπαρξη 

θεσµών που παραπέµπουν σε άλλους κοινωνικούς σχηµατισµούς, όπως ο θεσµός της 

δουλείας.280 Υποστηρίζει ότι σε αυτό τον κοινωνικό σχηµατισµό θεµελιώδης είναι η 

εξαγωγή της προσόδου µε την έννοια της φεουδαρχικής προσόδου. Η εξαγωγή δεν 

εξαρτάται από το εάν οι χωρικοί είναι ενοικιαστές κάποιου φεουδάρχη, αλλά από το 

ότι ο µη οικονοµικός εξαναγκασµός αποτελεί τη βάση εξαγωγής του υπερπροϊόντος 

από µια άρχουσα τάξη ή τους εντολοδόχους της. Είναι σαφές ότι οι σχέσεις ανάµεσα 

στους άρχοντες και τους υποτελείς είναι εκµεταλλευτικές. Εντούτοις είναι σηµαντικό 

η προσοχή να εστιαστεί στις ιδιαιτερότητες της βυζαντινής περίπτωσης. Ο Haldon 

στο έργο Μαρξισµός και ιστοριογραφία, προσπαθώντας να διερευνήσει τις 

ιστοριογραφικές εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία κάνει λόγο για την βυζαντινή 

περίπτωση επισηµαίνοντας: Στη βάση του φεουδαλικού τρόπου παραγωγής εξέτασα 

αλλού τον ύστερο ρωµαϊκό, βυζαντινό και οθωµανικό κρατικό σχηµατισµό. Πρόθεση 

µου ήταν να διευκρινίσω δύο σηµεία: 1) Ότι οποιοσδήποτε και αν είναι ο βαθµός 

αυτονοµίας µιας κρατικής δοµής και της ελίτ που την στελεχώνει, οσοδήποτε και αν 

είναι εκτεταµένη η θεσµοποιηµένη της εξουσία, τόσο ιδεολογικά (θεωρία), όσο και 

ουσιαστικά (πρακτική), η ιστορική της εξέλιξη και η δυνατότητα µετεξέλιξης 

καθορίζονται από τις οικονοµικές σχέσεις, από τις σχέσεις παραγωγής που τις 

δηµιουργούν. 2) Τα κράτη µπορούν να δράσουν αυτόνοµα από την άρχουσα τάξη της 

κοινωνίας τους µόνον για µια περιορισµένη περίοδο και κάτω από ορισµένες 

ιδεολογικές προϋποθέσεις. Όταν αντιτίθεται στα συµφέροντα της άρχουσας τάξης, 

προκύπτει µια πολιτική και δοµική κρίση. Εκεί όπου επιτυγχάνουν να προωθήσουν µια 

αυτόνοµη πολιτική, ανταγωνιστική στα συµφέροντα της άρχουσας τάξης, το αποτέλεσµα 

είναι συνήθως η κατάρρευση ή ο κατακερµατισµός του κράτους.281

                                                 
280 Haldon John, ‘The Feudalism Debate once More: The Case of Byzantium’, The Journal of Peasant 
Studies 17/ 1 (1989), 16. 
281 Haldon John, Μαρξισµός και Ιστοριογραφία. Πρόσφατες εξελίξεις και σύγχρονες συζητήσεις στη 
Βρετανία, (Μετάφραση: Κώστας Γαγανάκης), Αθήνα 1992, 101 
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Παρά τη µαρξιστική προσέγγιση του, o Haldon δεν είναι ο κλασικός µαρξιστής 

ερευνητής, διατυπώνοντας τις δικές του ιδιαίτερες απόψεις. ∆ιαφωνεί µε την θέση 

του Ostrogorsky που παραλληλίζει την πρόνοια µε το αντίστοιχο του δυτικού 

φέουδου, θεωρώντας ότι ο θεσµός της πρόνοιας δεν επέφερε ουσιώδεις µεταβολές 

στα πλαίσια των αγροτικών παραγωγικών σχέσεων.282 Την ίδια στιγµή απορρίπτει 

την έννοια της πρωτοφεουδαρχίας, που είχε εισαγάγει ο Sjuzjumov για να περιγράψει 

τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες κατά τον 6ο-7ο αι. Κατά τον Haldon η 

φεουδαρχία προϋπήρχε, ήδη από την ύστερη ρωµαϊκή περίοδο, γεγονός που τον 

διαφοροποιεί σηµαντικά από την κλασική µαρξιστική προσέγγιση και το µαρξιστικό 

σχήµα ιστορικής ανάλυσης: The earlier period, from the fifth or sixth or seventh 

century is therefore not a ‘proto-feudal’ period, in which two antagonistic modes of 

surplus appropriation struggle for dominance. On the contrary the feudal mode 

clearly dominates.283 Εντούτοις λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 

βυζαντινής περίπτωσης, υποστηρίζει ότι στο Βυζάντιο δεν υπάρχει η ελίτ που θα 

µπορούσε να διεκδικήσει τον ρόλο του αυτοκράτορα. Η νέα τάξη, η αριστοκρατία της 

δηµόσιας υπηρεσίας είναι ακόµα στα σπάργανα, µε αποτέλεσµα την επιβίωση ενός 

συγκεντρωτικού κράτους.284

 Την ίδια περίοδο από τη «σχολή του Καίµπριτζ» προέρχονται µια σειρά ερευνών 

από ιστορικούς της αρχαιότητας µε σαφή προσανατολισµό σε ζητήµατα οικονοµίας. 

Ενδεικτικά είναι τα βιβλία του Hopkins µε αριθµητικά µοντέλα για τη δουλεία στη 

ρωµαϊκή εποχή και του Garsney για την διακίνηση των εµπορευµάτων και τους 

λιµούς στην αρχαιότητα.285 Η απήχηση της «σχολής» αυτής σε ζητήµατα οικονοµίας 

φαίνεται από την έκδοση του βιβλίου του Hendy για την βυζαντινή νοµισµατική 

οικονοµία, το οποίο πραγµατεύεται µια περίοδο από τον 4ο ως τον 15ο αιώνα. Άλλο 

σηµαντικό κέντρο ενασχόλησης µε την βυζαντινή οικονοµία είναι το πανεπιστήµιο 

της Οξφόρδης στο οποίο ξεχωρίζουν οι Angold και Mango.  

Ο Hendy µε το έργο Studies in the Byzantine Monetary Economy c. 300-1450, 

προσπαθεί να διερευνήσει τα δεδοµένα της νοµισµατικής κυκλοφορίας και εν τέλει 

καταλήγει σε σηµαντικά συµπεράσµατα για τη δοµή της αγροτικής οικονοµίας. Η 

                                                 
282 Haldon John, The Feudalism Debate, ό.π., 26: There is absolutely no change in either the mode of 
surplus, or in the relationship of the primary producers to the means of production and their means of 
subsistence’. 
283 Ό.π., 27 
284 Ό.π., 28 
285 Κυρτάτας ∆ηµήτρης, ‘Η µελέτη της αρχαιότητας. Ένας απολογισµός της εικοσαετίας’, Σύγχρονα 
Θέµατα 76-77 (2001), 97. 
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πρώτη βασική διαπίστωση είναι ότι το κράτος µονοπωλούσε την έκδοση νοµίσµατος, 

το οποίο χρησιµοποιούσε για να καλύψει διοικητικά και στρατιωτικά έξοδα. 

Ανακτούσε το χρυσό νόµισµα µέσω της φορολογίας. Ήταν έντονη λοιπόν η σφραγίδα 

του κράτους στη νοµισµατική και εµπορική δραστηριότητα. Από τα τέλη του 11ου αι. 

υπήρξε µια σηµαντική δηµογραφική ανάπτυξη που συνοδεύτηκε από την υποβάθµιση 

ενός σηµαντικού τµήµατος του αγροτικού πληθυσµού στο καθεστώς του πάροικου. 

Το κράτος και η αριστοκρατία των µεγαλογαιοκτηµόνων µοιράστηκαν τα οφέλη από 

την αύξηση του αγροτικού εργατικού δυναµικού και την επέκταση των 

καλλιεργούµενων εκτάσεων. Στη Μικρά Ασία οι µεγάλες αριστοκρατικές οικογένειες 

κυριαρχούσαν στα θέµατα Καππαδοκίας, Παφλαγονίας, και ιδιαίτερα στο 

Ανατολικών. Στις ευρωπαϊκές επαρχίες τα περισσότερα στοιχεία για την ύπαρξη 

σηµαντικών κτηµάτων αφορούν τη Μακεδονία και τη Θράκη.286 Οι γραπτές πηγές 

καταγράφουν διαµαρτυρίες των αγροτικών πληθυσµών για τη βαριά φορολογία που 

υπήρξε αποτέλεσµα της αστάθειας του φορολογικού συστήµατος και των µεγάλων 

αποκλίσεων στους φορολογικούς δείκτες.287 Είναι δύσκολο να εκτιµήσει κανείς το 

κατά πόσο οι αγρότες παραγωγοί διέθεταν χρήµα σε ρευστό. Μπορούσαν να 

εξασφαλίσουν µετρητά, απαραίτητα για να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις, είτε µέσω καταναγκαστικών πωλήσεων προς το κράτος, είτε 

απευθυνόµενοι στην ελεύθερη αγορά. Η κατάσταση για τους εξαρτηµένους αγρότες 

ήταν διαφορετική. Οι υποχρεώσεις τους προς τον γαιοκτήµονα υπολογίζονταν σε 

µετρητά στα πρακτικά, αλλά αυτό δεν σηµαίνει αναγκαστικά πως οι γαιοκτήµονες 

πληρώνονταν σε χρήµα. Ένας απλούστερος διακανονισµός θα ήταν η εξόφληση σε 

είδος, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι αγρότες δεν είχαν εύκολη πρόσβαση σε κάποια 

τοπική αγορά.288 Η βασική διαπίστωση του Hendy είναι ότι η δοµή της αγροτικής 

οικονοµίας περιόριζε το δυναµισµό της νοµισµατικής κυκλοφορίας. Οι αγροτικές 

οικογένειες παρήγαγαν τα απαραίτητα για τις δικές τους ανάγκες, ενώ συµµετείχαν σε 

εµπορικές δραστηριότητες µόνο στο βαθµό που τις ανάγκαζαν οι φορολογικές πιέσεις 

που ασκούσε το κράτος. Αυτό το ιδεώδες της αυτάρκειας απαντά και σε περιπτώσεις 

µεγάλων ιδιοκτησιών.289 Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα το εµπόριο να 

παραµείνει ένα σχετικά δευτερεύον στοιχείο στο σύνολο της οικονοµίας που 
                                                 
286 Hendy Michael, Studies in the Byzantine Monetary Economy c. 300-1450, Cambridge Univ. Press 
1985, 100-108. 
287 Ό.π., 516-517 
288 Ό.π., 297-298. 
289 Ό.π., 219: ‘Coinage was thus relatively little used, even amongst the greatest possessors of wealth, 
members of the landed aristocracy, who clearly aimed rather at self-sufficiency (autarkeia)’ 
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εξακολούθησε να κυριαρχείται από την έγγειο ιδιοκτησία.290 Ο Hendy δε διστάζει να 

συγκρίνει το Βυζάντιο µε την Αγγλοσαξονική οικονοµία, για να καταλήξει ότι η 

νοµισµατική κυκλοφορία στη βυζαντινή αγροτική ύπαιθρο ήταν εξαιρετικά 

περιορισµένη.291

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Hendy στον πρόλογο του βιβλίου του ασχολείται µε τη 

διαµάχη των µαρξιστών και µη µαρξιστών ερευνητών, θεωρώντας ότι τελικά 

συνέβαλε σε µια οπισθοδρόµηση της έρευνας για τη βυζαντινή νοµισµατική ιστορία. 

Υποστηρίζει ότι οι µαρξιστές ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα της φεουδαρχίας, ενώ από 

την άλλη οι αντίπαλοι τους αναλώθηκαν σε θέµατα όπως το εµπόριο και οι σχέσεις 

ανάµεσα στην ανατολή και ∆ύση, κυρίως όµως στο να αντικρούσουν τις απόψεις των 

µαρξιστών σχετικά µε την ύπαρξη φεουδαρχίας.292  

Μια δεκαετία νωρίτερα, το ζήτηµα της φεουδαρχίας είχε απασχολήσει τον 

Angold µε το έργο του A Byzantine Government in Exile, στο επίκεντρο του οποίου 

ήταν η αυτοκρατορία της Νίκαιας. Θεωρεί ότι η συγκεκριµένη περίοδος υπήρξε 

αποφασιστική για την επικράτηση φεουδαρχικών σχέσεων. Η βαριά φορολογία ήταν 

µια από τις κύριες αιτίες που ανάγκαζαν τους χωρικούς είτε να εγκαταλείπουν τα 

υπάρχοντα τους είτε να τα πουλούν. Υπό αυτή την έννοια ήταν εµµέσως υπεύθυνη 

για την περιουσία των χωρικών που περνούσε στα χέρια των γαιοκτηµόνων. Κατά 

τον Angold ο θεσµός της πρόνοιας και οι φορολογικές απαλλαγές υπήρξαν 

παράγοντες σηµαντικοί για την επικράτηση της φεουδαρχίας. Πρόκειται για µια 

διαδικασία που ενισχύθηκε από τα τέλη του 11ου αι., µε µεγάλους γαιοκτήµονες να 

απολαµβάνουν απαλλαγές από την φορολογία. Ενδιαφέρον είναι ο ορισµός που δίνει 

για τη βυζαντινή φεουδαρχία: This process of interposing a new layer of authority 

between the state and the subject has been termed the ‘feodalization of the Byzantine 

state. If it has to be thought of in terms of western European Feudalism, it comes 

much closer to the ‘bastard feudalism’ of the later Middle Ages than to the ‘classic 

feudalism’ of the High Middle Ages. It was essentially the rights of lordship accruing 

from a grant of state revenues.293 Οι οικογένειες µε µεγάλη κτηµατική περιουσία 

αποτέλεσαν το επίκεντρο του συλλογικού τόµου The Byzantine Aristocracy IX to XIII 

Centuries που επιµελήθηκε ο Angold. Συµµετέχοντας σε αυτό τον τόµο ο Angold 

υποστήριξε ότι από τα τέλη του 10ου αι. άρχισαν να ενισχύονται οι µεγάλες 
                                                 
290 Hendy, ό.π., 590-602. 
291 Ό.π., 301. 
292 Ό.π., 10-11. 
293 Angold Michael, A Byzantine Government in Exile, Oxford Univ. Press 1975, 142. 
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οικογένειες της Μ. Ασίας µε σηµαντική κτηµατική περιουσία. Κάνει λόγο για µια 

κληρονοµική αριστοκρατία (Hereditary aristocracy) της οποίας η δύναµη βρίσκονταν 

ουσιαστικά στις επαρχίες.294 Επηρεασµένος από τον Kazhdan µιλάει για την 

αντιφατικότητα της βυζαντινής αριστοκρατίας. Ενώ οι αριστοκράτες ήταν υποτελείς 

του αυτοκράτορα, την ίδια στιγµή είχαν ένα έντονο συναίσθηµα οικογενειακής 

ανεξαρτησίας, γεγονός που τελικά οδήγησε στην επικράτηση φεουδαρχικών σχέσεων 

στη βυζαντινή ύπαιθρο.295

Το 1980 µε αφορµή το βιβλίο Βυζάντιο, Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώµης, ο 

Mango καταπιάστηκε µε το ζήτηµα της αγροτικής οικονοµίας. Η πρώτη παρατήρηση 

είναι ότι ήδη από την πρώιµη περίοδο υπήρχε µια κραυγαλέα ανισότητα ανάµεσα 

στους πλούσιους και τους φτωχούς. Η κύρια πηγή πλούτου, όπως και φορολογίας, 

ήταν η γεωργία. Με αφετηρία τον Αγροτικό Νόµο κάνει λόγο για ανάπτυξη των 

µικρών ανεξάρτητων γεωργών, ενώ την ίδια στιγµή τα µεγάλα κτήµατα 

εξακολουθούν να υπάρχουν µε ενδεικτικά τα παραδείγµατα του Αγίου Φιλάρετου, 

του Θεοφάνη του Οµολογητή και της ∆ανιηλίδας. Σηµαντικότερες ήταν οι µεγάλες 

οικογένειες που αναδείχτηκαν στην ανατολική Μ. Ασία τον 9ο και 10ο αι. όπως οι 

Φωκάδες, οι Σκληροί, οι Μαλεϊνοι και οι ∆ούκες. Κατά τον Mango η βυζαντινή 

κοινωνία στη Μέση περίοδο χαρακτηρίζεται από µια σταθερή πορεία προς ένα είδος 

φεουδαρχίας στην οποία δύο θεσµοί είχαν σηµαντικό ρόλο: Ο πρώτος είναι η πρόνοια 

και ο δεύτερος η ανάπτυξη των ιδιωτικών στρατών. Η εδραίωση µιας αριστοκρατίας 

της γης, η σταδιακή αποµάκρυνση των τεράστιων κτηµάτων της από τον άµεσο 

έλεγχο της κυβέρνησης και η µείωση των µικρών γαιοκτηµόνων, οδήγησαν τον 

Mango  στη θέση ότι ενώ λοιπόν µπορούµε να δεχτούµε ότι ποτέ δε δηµιουργήθηκε στο 

Βυζάντιο µια ολοκληρωµένη δοµή φεουδαλικών σχέσεων, εντούτοις πρέπει επίσης να 

παραδεχτούµε ότι αναπτύχθηκε ένα κάπως άτυπο σύστηµα, που είχε από πολλές 

απόψεις οµοιότητες µε τον φεουδαλισµό. Η διάσπαση της κεντρικής εξουσίας ήταν 

συγχρόνως η αιτία και το αποτέλεσµα του.296  

Είναι σαφές ότι από τα µέσα της δεκαετίας του 1970, αναπτύχθηκε στη Μεγάλη 

Βρετανία ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη µελέτη της βυζαντινής αγροτικής 

κοινωνίας, µε πρωταγωνιστή το κέντρο βυζαντινών σπουδών στο πανεπιστήµιο 

Μπέρµιγχαµ. Είναι αλήθεια ότι οι βρετανοί βυζαντινολόγοι άργησαν να αναπτύξουν 
                                                 
294 Angold Michael, ‘Introduction’ στο The Byzantine Aristocracy IX to XIII Centuries, Oxford 1984, 3. 
295 Ό.π., 8 
296 Mango Cyril, Βυζάντιο, Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώµης, (Μετάφραση ∆ηµήτρης Τσουγκαράκης), 
Αθήνα 2002, 70 
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την αγροτική οικονοµική ιστορία. Εντούτοις υπό την επίδραση µιας οµάδας 

µαρξιστών ερευνητών, και ιδιαίτερα χάρη στην αντιπαράθεση σχετικά µε το πέρασµα 

από την φεουδαρχία στον καπιταλισµό, άρχισαν να εµφανίζονται οι πρώτες έρευνες 

µε προσανατολισµό προς την κοινωνικο-οικονοµική ιστορία βυζαντίου. 

Η επίδραση του Hilton, ιδιαίτερα στους Harvey και Haldon είναι εµφανής. Τους 

µετέδωσε το ενδιαφέρον για τη µελέτη της αγροτικής οικονοµίας, που τους οδήγησε 

τελικά στο ερώτηµα αν υπάρχει φεουδαρχία στο βυζάντιο. Έχοντας υιοθετήσει και οι 

δύο το µαρξιστικό σχήµα ιστορικής προσέγγισης, καταλήγουν στην ύπαρξη 

φεουδαρχίας, ωστόσο οι προσεγγίσεις τους έχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Ο 

Haldon αποκλίνει από το µαρξιστικό σχήµα και την ‘επίσηµη’ µαρξιστική θέση για 

την ύπαρξη φεουδαρχίας, θεωρώντας ότι ο φεουδαρχικός κοινωνικός σχηµατισµός 

προϋπήρχε από την Ύστερη ρωµαϊκή περίοδο, γεγονός που κατά τον Haldon δεν 

αποκλείει την ύπαρξη θεσµών που παραπέµπουν σε άλλους κοινωνικούς 

σχηµατισµούς, όπως ο θεσµός της δουλείας. Σε αυτό το σηµείο φαίνεται επίκαιρη η 

άποψη του Iggers σχετικά µε την πορεία των ιστορικών σπουδών στη ΕΣΣ∆ από τη 

µια και σε χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία ή οι δυτικές από την άλλη: Στις 

πρώτες οι επιστήµονες ίσως δεν ελέγχονται άµεσα και εντελώς από το κόµµα, ωστόσο 

τους επιβάλλονται κάποιες βασικές ιδεολογικές κατευθύνσεις. Στη δεύτερη οµάδα 

χωρών έχει καθιερωθεί, µάλλον σε µεγάλο βαθµό, η αυτονοµία των επιστηµονικών 

κύκλων.297 Η συγκεκριµένη άποψη συνάδει µε την θέση του Anderson ο οποίος 

υποστήριξε ότι η σταλινοποίηση των κοµµουνιστικών κοµµάτων, των κληρονόµων 

της Οκτωβριανής επανάστασης, έκανε αδύνατη κάθε σοβαρή θεωρητική εργασία.298 

Το γεγονός αυτό εξηγεί εν µέρει την διαφοροποίηση του Haldon από την επίσηµη 

µαρξιστική γραµµή, αν µάλιστα ληφθεί υπόψη το προηγούµενο της αποχώρησης της 

                                                 
297 Iggers, Νέες κατευθύνσεις, ό.π., 200-201 
298 Perry Anderson, Από την αρχαιότητα στον Φεουδαρχισµό (Μεταφραση Ελένη Αστερίου), Αθήνα 
1981, 78, 322-324: Απόρροια αυτής της θέσης είναι ότι εκλαµβάνει την εµφάνιση του δυτικού 
µαρξισµού ως προϊόν µιας ήττας. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Anderson ασχολήθηκε και µε την βυζαντινή 
περίπτωση θεωρώντας ότι το αδιέξοδο των αγροτικών τρόπων παραγωγής οδήγησε σε µια στάσιµη 
αγροτική τεχνολογία και σε ένα βαθύ εσωτερικό αδιέξοδο στα πλαίσια της πολιτικής οικονοµίας και 
πολιτικής συγκρότησης: ‘Αυτός ο φαινοµενικός «εκφεουδαρχισµός» του βυζαντινού κοινωνικού 
σχηµατισµού ποτέ δεν απέκτησε µια οργανική ή αυθόρµητη συνοχή. Οι θεσµοί του ήταν ένα οµοίωµα 
των δυτικών µορφών που στερούνταν ολοκληρωτικά την ιστορική δυναµική που τις είχε παραγάγει… 
Οι ύστερες βυζαντινές φεουδαρχικές µορφές ήταν το τελικό αποτέλεσµα µιας µακρόχρονης 
αποσύνθεσης ενός ενιαίου αυτοκρατορικού πολιτεύµατος που είχε διατηρηθεί σε µεγάλο βαθµό 
αµετάβλητο για επτά αιώνες. Με άλλα λόγια, ήταν το προϊόν ενός προτσές διαµετρικά αντίθετου από 
εκείνο που γέννησε το δυτικό φεουδαρχισµό- δηλαδή µιας δυναµικής ανασύνθεσης των δυό 
διαλυµένων προηγούµενων τρόπων παραγωγής που απελευθέρωσε τις παραγωγικές δυνάµεις σε µια 
χωρίς προηγούµενο κλίµακα’.     
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«Ιστορικής οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος» το 1956 λόγω διαφωνίας µε την 

επίσηµη πολιτική της ΕΣΣ∆.  

Η ενασχόληση των Βρετανών βυζαντινολόγων µε την αγροτική οικονοµία µπορεί 

να συσχετισθεί µε την ευρύτερη προσπάθεια των ιστορικών της βρετανικής 

µαρξιστικής σχολής από την δεκαετία του ’60 η ιστορία να ειδωθεί από εκείνες τις 

κοινωνικές κατηγορίες που είχαν παραµεληθεί από την ιστοριογραφική έρευνα, 

εισάγοντας τον όρο history from below δηλαδή «Ιστορία από τα κάτω».299 Σύµφωνα 

µε τον Hobsbawm η πολιτική της άρχουσας τάξης, στο µεγαλύτερο µέρος της 

ιστορίας µέχρι τα τέλη του 19ου αι. µπορούσε να διεκπεραιώνεται χωρίς να γίνεται 

αναφορά στη µάζα των υπηκόων, ενώ από την άλλη, ο απλός λαός αποδεχόταν την 

υποδεέστερη θέση του: Η ιστορία των κοινών ανθρώπων εισέρχεται στην 

παραδοσιακή ιστορία- στην ιστορία των µεγάλων πολιτικών αποφάσεων και 

γεγονότων- µόνον από την στιγµή που ο απλός κόσµος γίνεται σταθερός παράγων 

αυτών των αποφάσεων και γεγονότων.300 Σε αυτό το πλαίσιο ο Thompson στο έργο 

του The Making of the English Working Class, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο πως 

οργανώνεται µια εργατική κουλτούρα. Γι αυτόν η τάξη δεν είναι ένα ιστορικό 

φαινόµενο που µπορούµε να το αποµονώσουµε ως τµήµα της κοινωνικής δοµής. Η 

τάξη είναι µια σχέση που εξελίσσεται στον χρόνο µέσα από κοινές εµπειρίες. Οµοίως 

και η ταξική συνείδηση διαµορφώνεται από την ίδια την εργατική τάξη. ∆ηλαδή ο 

ανθρώπινος παράγοντας µεσολαβεί και παρεµβαίνει και παίζει σπουδαίο ρόλο στην 

διαµόρφωση των εµπειριών.301

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
299 Kaye, ό.π., 5-6 
300 Hobsbawm Eric, ‘Για την ιστορία από τα Κάτω’, στο Για την ιστορία, (Μετάφραση Παρασκευάς 
Ματάλας), Αθήνα 1998, 248. 
301 Thompson E. P., The Making of the English Working Class, New York 1966, 9. Ο Thompson 
µίλησε για την ηθική οικονοµία της αγγλικής εργατικής τάξης, υποστηρίζοντας ότι σε 
προκαπιταλιστικές κοινωνίες οι άνθρωποι ρυθµίζουν την οικονοµική συµπεριφορά τους, µε βάση 
ηθικά κριτήρια και όχι µε στόχο να µεγιστοποιήσουν τα οικονοµικά τους οφέλη.   

 86



                                              ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 

Στόχος της µελέτης, όπως είχε εξαρχής ορισθεί, ήταν η διερεύνηση της πορείας 

των βυζαντινών ιστορικών σπουδών µε επίκεντρο το ζήτηµα της αγροτικής 

οικονοµίας. Η πρώτη βασική διαπίστωση είναι ότι ο όρος πρόνοια αποτελεί το 

στοιχείο κλειδί στην συζήτηση γύρω από την ύπαρξη ή µη φεουδαρχικής οργάνωσης 

της βυζαντινής αγροτικής οικονοµίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο χώρο των 

βυζαντινών σπουδών ως τα χρόνια της δεκαετίας του ’60 έχουµε συγκριτικά µε άλλα 

πεδία της ιστορικής επιστήµης µια σχετική καθυστέρηση στην οικονοµική και 

κοινωνική ιστορία. Ενδεικτικό είναι ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα οι 

βυζαντινολόγοι ασχολούνταν µε βιογραφίες προσωπικοτήτων, κυρίως αυτοκρατόρων 

και πατριαρχών, και µε τη µελέτη πολιτικών και θρησκευτικών γεγονότων, 

αγνοώντας ζητήµατα κοινωνικής και οικονοµικής ιστορίας. Είναι σαφές ότι οι 

απαρχές της βυζαντινής οικονοµικής ιστορίας θα πρέπει να αναζητηθούν στις 

εργασίες των ρώσων βυζαντινολόγων στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Ostrogorsky 

παρατηρεί ότι σύµφωνα µε την παράδοση που ανάγεται στον Vassilievskij και τον 

Uspenskij, πιο αγαπηµένο θέµα των ρώσων βυζαντινολόγων είναι η ιστορία της 

βυζαντινής αγροτικής οικονοµίας.302  

Ο Vasilievsky  µελετώντας την αγροτική ιστορία και το φορολογικό σύστηµα του 

Βυζαντίου, υποστήριξε ότι τον 8ο και 9ο αιώνα ήταν διαδεδοµένες σε µεγάλη κλίµακα 

στη βυζαντινή ύπαιθρο οι αγροτικές κοινότητες, φαινόµενο που το συνέδεσε µε την 

κατάληψη της βαλκανικής από τους Σλάβους. Την ίδια στιγµή ο Uspensky διατύπωσε 

την άποψη του ότι στην κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη του βυζαντίου επέδρασε το 

κοινοτικό καθεστώς των σλάβων, που µετέδωσαν στο βυζάντιο την κοινοτική 

οργάνωση. Βλέπει την βυζαντινή πρόνοια ως το αντίστοιχο του δυτικού φέουδου. 

Αυτή η προεπαναστατική ρωσική παράδοση της οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας 

του Βυζαντίου θα επιβιώσει και πέραν την Οκτωβριανής Επανάστασης, 

επηρεάζοντας τους σοβιετικούς ερευνητές περισσότερο από µισό αιώνα αργότερα. Το 

γεγονός αυτό αποκτά µεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς τις κατηγορίες 

που κατά καιρούς δέχτηκαν οι Vasilievsky και Uspensky, ότι η επιστηµονική τους 

                                                 
302 Βλ. υποσ. 64. 
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προσέγγιση εξυπηρετούσε τις επιδιώξεις του τσαρισµού, καθώς η αυτοκρατορική 

Ρωσία αντιλαµβανόταν τον εαυτό της ως απευθείας συνέχεια της Βυζαντινής. 

Εντούτοις δε µπορούµε να παραβλέψουµε τον ρόλο των διανοούµενων στη διάχυση 

της τσαρικής ιδεολογίας, ιδιαίτερα όσον αφορά στις σχέσεις της κεντρικής εξουσίας 

µε τη µάζα των δουλοπάροικων αγροτών.303

Η ιστοριογραφική παράδοση της σχολής των Annales από τη µια, και της 

µαρξιστικής προσέγγισης του ιστορικού υλισµού από την άλλη ήρθε µε σχετικά 

καθυστέρηση στο χώρο των βυζαντινών σπουδών. Η πρώτη απόπειρα µελέτης της 

βυζαντινής ιστορίας από τη µαρξιστική σκοπιά έγινε το 1940 από τον Levchenko µε 

το έργο του Ιστορία του Βυζαντίου. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να προκαλεί 

εντύπωση αν λάβουµε υπόψη τον ευρύτερο αντίκτυπο της µαρξιστικής προσέγγισης 

στην εξέλιξη των ιστορικών σπουδών. Είναι σαφές ότι ο Μαρξ λαµβάνει υπόψη τις 

βίαιες αλλαγές και τις νοµιµοποιεί και οι επαναστάσεις εµφανίζονται ως αποτέλεσµα 

µιας κανονικότητας. Έχουµε να κάνουµε µε µια υλιστική φιλοσοφία, η οποία ήταν 

δύσκολο να γίνει αντιληπτή και αποδεκτή από όσους υποστήριζαν τα ιδεοκρατικά 

συστήµατα. ∆εν είναι τυχαίο ότι ακόµα και στην Σοβιετική Ένωση, µόλις το 1940 

έγινε η πρώτη µαρξιστική προσέγγιση για το Βυζάντιο, σχεδόν 23 χρόνια µετά την 

Οκτωβριανή Επανάσταση.   Οι Σοβιετικοί βυζαντινολόγοι που πρωταγωνιστούν γύρω 

από το ζήτηµα της αγροτικής οικονοµίας και της βυζαντινής φεουδαρχίας είναι οι 

Kazhdan, Sjuzjumov, Lipsic, και Udalcova. Αντικειµενικός τους στόχος ήταν ο 

εντοπισµός στο βυζάντιο µιας φεουδαρχικής οργάνωσης, τις απαρχές της οποίας 

τοποθετούν σε γενικές γραµµές τον 7ο αιώνα. Η προσέγγιση τους έγινε µε βάση τη 

µαρξιστική θεωρία και τον ιστορικό υλισµό, αν και αυτό συχνά οδηγούσε σε 

φαινόµενα αγοραίου µαρξισµού. Η επιλογή τους να γράφουν αποκλειστικά στη 

ρωσική γλώσσα δηµιουργούσε προβλήµατα πρόσβασης στα µέλη της δυτικής 

επιστηµονικής κοινότητας, γεγονός που αποκτούσε µεγαλύτερες διαστάσεις λόγω των 

ψυχροπολεµικών συνθηκών.  

Σε αυτό το σηµείο σηµαντική είναι η συνεισφορά του Ostrogorsky, ο οποίος 

συνέβαλε ώστε η ∆ύση να έρθει σε επαφή µε τις απόψεις των ρώσων και σοβιετικών 

ιστορικών και να γνωρίσει τη ρωσική και σοβιετική παράδοση της βυζαντινής 

οικονοµικής ιστορίας. Η µαθητεία του Ostrogorsky κοντά στον οικονοµολόγο και 

κοινωνιολόγο Edgar Salin τον έκανε ανοικτό στις θεωρίες και µεθόδους των 

                                                 
303 Βλ. υποσ. 70 και 71. 
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κοινωνικών επιστηµών. Το γεγονός ότι ασχολήθηκε µε το ζήτηµα της αγροτικής 

οικονοµίας σε µια περίοδο που η πλειοψηφία, τουλάχιστον των δυτικών 

βυζαντινολόγων ασχολούνταν αποσπασµατικά µε το συγκεκριµένο ζήτηµα, δείχνει 

την επίδραση των κοινωνικών επιστηµών. Σε αυτό το πλαίσιο η µεγαλύτερη πιθανόν 

συνεισφορά του Ostrogorsky είναι ότι έφερε σε επαφή την οικονοµική και κοινωνική 

ιστορία του Βυζαντίου µε τα τρέχοντα ιστοριογραφικά ρεύµατα, όπως είναι η σχολή 

των Annales και η µαρξιστική προσέγγιση. ∆ιατύπωσε τη βασική θέση ότι η 

βυζαντινή οικονοµία ήδη από τον 11ο αιώνα κινείται προς ένα φεουδαρχικό 

κοινωνικό σχηµατισµό, ιδίως µε τον θεσµό της πρόνοιας, τον οποίο παραλληλίζει µε 

το δυτικό φέουδο. Ο Ostrogorsky  εκλαµβάνει αυτή την εξέλιξη ως ένδειξη 

παρακµής, γεγονός που τον φέρνει πιο κοντά στις θέσεις των ερευνητών της ∆ύσης. 

Αξιοπρόσεχτο είναι ότι για τους δυτικούς βυζαντινολόγους ο Ostrogorsky υπήρξε ο 

κύριος συνοµιλητής για το ζήτηµα της βυζαντινής φεουδαρχίας, παρά την εκτεταµένη 

δουλειά των σοβιετικών, γεγονός που µπορεί να ενταχθεί στο ψυχροπολεµικό κλίµα 

της εποχής. 

Χαρακτηριστική είναι η διαµάχη του Ostrogorsky µε τον Lemerle  για το ζήτηµα 

της βυζαντινής φεουδαρχίας. Ο Lemerle µε µια σειρά άρθρων του το 1958 αρνήθηκε 

κατηγορηµατικά την ύπαρξη φεουδαρχίας για τη βυζαντινή περίπτωση, 

σηµατοδοτώντας την αντίθεση του µε τον Ostrogorsky, ο οποίος θεωρούνταν ο 

κυριότερος εκπρόσωπος της µαρξιστικής σκοπιάς και της άποψης περί φεουδαρχικού 

κοινωνικού σχηµατισµού. Η βασική θέση του Lemerle είναι ότι το Βυζάντιο δεν 

υπέστη σηµαντικές αλλαγές σε επίπεδο δοµών µέχρι τον 10ο αιώνα. Αν και 

αναγνωρίζει την σηµασία που αρχίζει να αποκτά η µεγάλη ιδιοκτησία ήδη από τον 9ο 

αιώνα, αντικρούει τις απόψεις περί φεουδαρχίας στο Βυζάντιο, υποστηρίζοντας ότι 

δεν υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη πρόνοιας-οικονοµίας, τουλάχιστον µέχρι τα τέλη 

του 11ου αιώνα.  

Πέρα από την ψυχροπολεµική διαµάχη, είναι ενδιαφέρον ότι τα άρθρα του 

Lemerle δηµοσιεύθηκαν στο περιοδικό Revue Historique, γύρω από την οποία 

συγκροτήθηκε η µεθοδική σχολή στη Γαλλία µε πρωταγωνιστή τον Gabriel Monod. 

Παρά τη διακήρυξη του Μonod σε άρθρο του το 1896 για την διεύρυνση του πεδίου 

των ιστορικών, η µεθοδική σχολή είναι επηρεασµένη από τον γερµανικό ιστορισµό 

στην παρηκµασµένη του µορφή, τον ιστορικισµό: σβήνει ο θεωρητικός 

προβληµατισµός, το σχήµα του παρελθόντος είναι δεδοµένο και το βάρος πέφτει στη 

 89



συλλογή και την έκδοση πηγών.304 Από αυτή την κατεύθυνση επωφελήθηκαν δυο 

επιστήµες που επεδίωξαν να καλύψουν το κενό, η κοινωνιολογία και η γεωγραφία. 

Έχει ήδη γίνει λόγος για την προσφορά της σχολής του Vidal και την ενασχόληση της 

µε την αγροτική οικονοµία.305 Έτσι δεν προκαλεί εντύπωση ότι η ενασχόληση των 

βυζαντινολόγων  µε τα στοιχεία που διαµορφώνουν τα στοιχεία της υπαίθρου, στην 

προσπάθεια τους να συσχετίσουν τα γεωγραφικά δεδοµένα µε τις αγροτικές 

οικονοµικές και κοινωνικές δοµές.306  

 Το βασικό ερώτηµα που προκύπτει είναι αν υπάρχουν κυρίαρχα µοντέλα 

ιστορικής ανάλυσης της αγροτικής κοινωνίας του Βυζαντίου, αν δηλαδή µπορούν να 

εντοπιστούν ιστοριογραφικές κατευθύνσεις και τάσεις που να αντιστοιχούν σε 

συγκεκριµένες χώρες ή οµάδες ερευνητών. Με µια πρώτη µατιά υπάρχουν δυο 

διακριτές τάσεις, από τη µια η γαλλική σχολή που συγκροτήθηκε γύρω από τον 

Lemerle, µε σαφείς αντιµαρξιστικές διαθέσεις, και από την άλλη η σχολή των 

σοβιετικών βυζαντινολόγων που χρησιµοποιούν το µαρξιστικό σχήµα. Εντούτοις µια 

προσεκτικότερη µελέτη των απόψεων κάνει σαφές ότι υπάρχουν σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό και των δύο στρατοπέδων. 

Μαζί µε τον Lemerle βρίσκουµε στο Παρίσι τον Νίκο Σβορώνο, ο οποίος 

υποστηρίζει ότι ο τρόπος παραγωγής στη βυζαντινή οικονοµία είναι ανάλογος αλλά 

όχι ο ίδιος µε τον φεουδαρχικό τρόπο παραγωγής. Ο Σβορώνος αν και αναγνωρίζει τη 

µαρξιστική προσέγγιση ως το καταλληλότερο όργανο της ιστορικής ανάλυσης, δεν 

υιοθετεί τη δογµατική αποδοχή του µαρξιστικού σχήµατος και είναι επιφυλακτικός 

στο να συµπιέζουµε την ιστορική πραγµατικότητα σε µοντέλα. Στο ίδιο πλαίσιο η 

Ελένη Αντωνιάδη Μπιµπίκου εντάσσει το Βυζάντιο στο σύνολο της µεσαιωνικής 

φεουδαρχίας, τονίζοντας τον ταξικό χαρακτήρα της βυζαντινής κοινωνίας. Πήρε 

µέρος στη συζήτηση µε την οποία προτάθηκε ο ασιατικός τρόπος παραγωγής για τη 

βυζαντινή περίπτωση, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της, θεωρώντας ότι ο 

συγκεκριµένος τρόπος παραγωγής δεν έχει πεδίο εφαρµογής στο βυζάντιο. Το 1977 

σηµατοδοτεί µια νέα περίοδο µε την έκδοση των βιβλίων της Λαΐου και της 

Patlagean. Η προσέγγιση της Λαΐου είναι επηρεασµένη από το µαρξιστικό σχήµα, 

                                                 
304 Iggers, Νέες κατευθύνσεις, ό.π., 71: Η συγκεκριµένη ιστοριογραφική εξέλιξη στη Γαλλία 
εµφανίστηκε µετά την εθνική καταστροφή του 1870 και µέσα από την προσπάθεια των Γάλλων να 
εντοπίσουν τις αιτίες της ήττας. Έριξαν το βάρος στο εκπαιδευτικό σύστηµα  και µετέφεραν τον 
γερµανικό ιστορισµό στην πιο αφυδατωµένη του µορφή, δίνοντας βαρύτητα στις πηγές. Αυτή η σχολή 
ονοµάζεται και θετικιστική. 
305 Βλ. υποσ. 179. 
306 Χαρακτηριστική είναι η δουλειά της Αρβελέρ. 
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µιλώντας για ύπαρξη φεουδαρχίας στο βυζάντιο, ενώ την ίδια στιγµή βασίστηκε στην 

στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων της µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Από την άλλη η Patlagean επιχειρεί να ενσωµατώσει στο έργο της 

στοιχεία του λεβιστρωσιανού δοµιστικού παραδείγµατος, προτείνοντας παράλληλα 

την εφαρµογή της θεωρίας του Chayanov για την αγροτική οικονοµία. Η βασική 

διαπίστωση είναι ότι η γαλλική σχολή είναι επηρεασµένη από τη σχολή των Annales, 

τη µαρξιστική προσέγγιση και την θεωρία του Chayanov. Αν και αποτέλεσε το 

ιδεολογικό ανάχωµα στο στρατόπεδο των µαρξιστών βυζαντινολόγων, είναι εµφανής 

η ύπαρξη ιστορικών µε µαρξίζουσες κατευθύνσεις όπως οι Σβορώνος, Αντωνιάδη 

Μπιµπίκου, γεγονός που δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση, αφού κάτι ανάλογο 

παρατηρείται στα πλαίσια της σχολής των Annales µε ιστορικούς όπως οι Vilar, 

Labrousse, Lefebvre, Soboul και Aries.  

Αυτή η κατάσταση προκαλεί δύο εύλογα ερωτήµατα. Το πρώτο αφορά την 

προσέγγιση των µαρξιστών ιστορικών, δηλαδή τι σηµαίνει η φράση κάνω µαρξιστική 

ιστορία. Το δεύτερο ερώτηµα σχετίζεται µε την σχέση της γαλλικής οµάδας 

βυζαντινολόγων µε το µαρξισµό, και ευρύτερα µε τις σχέσεις των ιστορικών της 

σχολής των Annales µε το µαρξιστικό στρατόπεδο. 

Όσον αφορά στο πρώτο ερώτηµα είναι σαφές ότι δεν υπάρχει αναγκαστική 

αντιστοιχία ανάµεσα στον τρόπο που γράφει κανείς και την πολιτική του στράτευση. 

∆εν είναι τυχαίο ότι πολλοί «ορθόδοξοι» µαρξιστές ιστορικοί επιδίδονται σε µια άνευ 

προηγουµένου γεγονοτολογική ιστορία.307 Η µαρξιστική προσέγγιση καθορίζεται 

κυρίως από το αντικείµενο της έρευνας και την αποδοχή της ταξικής δοµής των 

κοινωνιών. Η προσέγγιση δεν είναι ιδεαλιστική, καθώς υποστηρίζει ότι η κινητήρια 

δύναµη των κοινωνικών εξελίξεων είναι οι παραγωγικές δυνάµεις, που τελικά 

προκαλούν την διαδοχή των κοινωνικών σχηµατισµών. Είναι εµφανές ότι οι 

προσεγγίσεις των Σβορώνου, Μπιµπίκου είναι σαφώς επηρεασµένες από το 

µαρξιστικό σχήµα. Ωστόσο αυτό µας φέρνει στο δεύτερο ερώτηµα, πως δηλαδή 

µπορεί να δικαιολογηθεί η παρουσία βυζαντινολόγων µε µαρξίζουσα κατεύθυνση στα 

πλαίσια της ευρύτερης γαλλικής σχολής, ιδιαίτερα σε µια ψυχροπολεµική περίοδο.  

                                                 
307 Αυτό δε σηµαίνει ότι όλοι οι µαρξιστές κάνουν γεγονοτολογική ιστορία, αλλά ότι η πολιτική 
στράτευση και η ένταξη στο κοµµουνιστικό κόµµα, δεν καθορίζει αναγκαστικά τον τρόπο γραφής. 
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Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την κατάσταση έπαιξε η πολιτική συγκυρία και η 

πολιτική που εφάρµοσε ο Braudel.308 Ο κύριος στόχος του Braudel ήταν να διευρύνει 

την προσέγγιση των Annales και να ανταποκριθεί στο αίτηµα της 

διεπιστηµονικότητας που από τις αρχές του αιώνα είχε διατυπώσει ο φιλόσοφος Henri 

Berr. Έτσι άνοιξε τις πύλες των Annales σε πολλούς µαρξιστές ιστορικούς, όπως ο 

Vilar. Σε αυτή την προσπάθεια ο Braudel αναζήτησε και βρήκε σηµαντικά πολιτικά 

στηρίγµατα. ∆εν είναι τυχαίο ότι το έκτο τµήµα της Ecole Pratique χρηµατοδοτήθηκε 

από το ίδρυµα Ροκφελλερ, ως ένας ακαδηµαϊκός θεσµός που ήταν διαφορετικός από 

την συντηρητική γαλλική παράδοση και ως αντίπαλο δέος στο µαρξισµό και το 

γαλλικό κοµµουνιστικό κόµµα (ήταν το µεγαλύτερο κόµµα στη Γαλλία µέχρι τα τέλη 

της δεκαετίας του ’60).309 O Braudel άσκησε πολιτική προσεταιρισµού προκειµένου 

να εντάξει στη σχολή των Annales µαρξιστές ιστορικούς. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγµα του βυζαντινολόγου Guillou, ο οποίος αν και ήταν µέλος του 

κοµµουνιστικού κόµµατος, ήταν ενταγµένος στην École Pratique. Επίσης η 

Μπιµπίκου προσεκλήθη από τον Braudel να εργαστεί στο Έκτο τµήµα της École 

Pratique.310  Εντούτοις είναι ξεκάθαρο ότι τα Annales δεν είναι επαναστατική 

ιστορία, αλλά µεταρρυθµιστική. Σε καµία περίπτωση δε νοµιµοποιεί τη βία ως µέσο 

κοινωνικών εξελίξεων. Την ίδια στιγµή επηρέασε σηµαντικά τους γάλλους 

βυζαντινολόγους, ιδιαίτερα όσον αφορά στην προσέγγιση τους για την αγροτική 

οικονοµία. 

Οι ιδρυτές των Annales Bloch και Febvre, έδωσαν το ιστοριογραφικό τους 

στίγµα. Ο Bloch ασχολήθηκε µε τη µεσαιωνική οικονοµική ιστορία και αναφέρθηκε 

και στη βυζαντινή περίπτωση.311 O Febvre έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιστορία 

                                                 
308 Ήδη το 1939-40 ο Bloch στο έργο Η Φεουδαλική κοινωνία, υποστήριξε ότι ο περιορισµένος 
σεβασµός που έδειχναν οι άνθρωποι του Μεσαίωνα για την αξία της ανθρώπινης ζωής έπρεπε να 
ερµηνευθεί ως προϊόν της ιδεολογικής κυριαρχίας της φεουδαρχικής αριστοκρατίας. Η ερµηνεία 
συλλογικών νοοτροπιών ως προϊόντων ταξικών σχέσεων και ιδεολογίας από πλευράς του Bloch, 
ώθησε πολλούς ιστορικούς να ισχυρισθούν ότι ο Bloch είχε προσεταιρισθεί τις µαρξιστικές αρχές 
ιστορικής ερµηνείας. Αυτό υποστήριξε ο Duby στον πρόλογο της επανέκδοσης του βιβλίου του Bloch, 
Απολογία για την Ιστορία το 1974. Βλ. Bloch Marc, Apologie pour l’histoire, Paris 1974. Ο Γαγανάκης 
παρατηρεί ότι αν και ο ίδιος ποτέ δεν προσδιόρισε ακριβώς τη σχέση του µε το µαρξισµό, είναι γεγονός 
ότι η όλη του σύλληψη της «ιστορίας των νοοτροπιών» διέφερε σηµαντικά από εκείνη του Febvre. 
Γαγανάκης, ό.π., 42. 
309 Χαρακτηριστικό είναι το κλείσιµο της διατριβής του Braudel, γραµµένο το ∆εκέµβρη του 1948: 
Θεωρώ, για παράδειγµα, ότι ο Ατλαντικός βρίσκεται στο κέντρο του σύγχρονου κόσµου, µα για πόσο 
καιρό ακόµα; Ίσως δε θα µπορούµε να µιλάµε πια έτσι γι αυτόν τη µέρα που, ας ευχηθούµε να αργήσει 
όσο το δυνατό περισσότερο, η παρακµή του ωκεανού θα τον αναγκάσει να ακολουθήσει τη µοίρα άλλων 
θαλασσών, ή την τερατώδη µοίρα της ξηράς. Το τέρας στο οποίο αναφέρεται δεν είναι άλλο από την 
Σοβιετική Ένωση. 
310 Μπιµπίκου-Αντωνιάδη Ελένη, Προβλήµατα Ιστορίας. Βυζαντινά, Μεταβυζαντινά, Αθήνα 1996, 17. 
311 Βλ υποσ. 180. 
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των ιδεών, των ιδεολογιών και των νοοτροπιών. Σε αυτό το πλαίσιο ξεχωριστό 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν µεµονωµένες περιπτώσεις ερευνητών που συνιστούν 

ιδιαίτερες τάσεις. Το παράδειγµα του Kazhdan είναι ενδεικτικό της εµφάνισης 

ερευνητών µε αναλίζοντα χαρακτηριστικά στα πλαίσια της µαρξιστικής σχολής. 

Εξέτασε την άρθρωση των κοινωνικών σχέσεων, µελετώντας τις ιδεολογίες ως 

δυνάµεις που κινούν τις κοινωνίες στην εξέλιξη. Την ίδια στιγµή ο Σβορώνος, αν και 

αναγνωρίζει τη µαρξιστική προσέγγιση ως το καταλληλότερο όργανο ιστορικής 

ανάλυσης, έχει δεχθεί ισχυρές επιρροές από την σχολή των Annales. ∆εν είναι τυχαίο 

ότι και οι δύο ερευνητές θεωρούν απαραίτητη την διερεύνηση και τον συσχετισµό της 

κοινωνικής πραγµατικότητας και της πνευµατικής-πολιτισµικής ιστορίας του 

Βυζαντίου. 

Άλλη σηµαντική επιρροή των Annales υπήρξε η ιστορία-πρόβληµα. Για τους 

Bloch και Febvre ο ιστορικός δε µπορεί να αρκεστεί στην καθ’ υπαγόρευση των 

πηγών, οφείλει να τους υποβάλλει ερωτήµατα, να τις εντάξει σε µια προβληµατική. Η 

ιστορία-πρόβληµα είναι πιο φανερή στον Bloch που θέλει να ανασυνθέσει τη δοµή 

της φεουδαρχικής κοινωνίας. Συνέλαβε µια συνολική πραγµατικότητα που 

περιλαµβάνει την οικονοµία, την κοινωνία και τη νοοτροπία. Με τον τρόπο αυτό ο 

ιστορικός του κοινωνικού πεδίου αποκαθιστά µια πραγµατικότητα πολύ πιο σύνθετη 

απ’ ότι ο ιστορικός που περιορίζεται στο γραπτό δίκαιο.312 Σε αυτό το πλαίσιο ο 

Σβορώνος αναζητά στις πηγές όχι µόνο τα γενικά κοινά χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως 

τις πληροφορίες που προκύπτουν από την ανάλυση τους. Όπως ο Bloch, ο Σβορώνος 

θα καλλιεργήσει την ιστορία-πρόβληµα.313

Η δεύτερη γενιά των ιστορικών των Annales µε επικεφαλής τον Braudel άσκησαν 

εξίσου σηµαντική επίδραση στους γάλλους βυζαντινολόγους. Τους προσέφεραν το 

εννοιολογικό εργαλείο της «µακράς διάρκειας», στα πλαίσια της οποίας εγγράφουν 

την έρευνα τους ιστορικοί όπως οι Lemerle και Kaplan, ενώ η Μπιµπίκου τόνισε την 

ανάγκη εγγραφής της µελέτης του Βυζαντίου στη «µακρά διάρκεια».314

Τα Annales κατά την πρώτη µεταπολεµική εικοσαετία στράφηκαν στην ποσοτική 

και σειραϊκή ιστορία.315 Χαρακτηριστική είναι η προσπάθεια του Ladurie να 

συσχετίσει την εξέλιξη των κοινωνικών δοµών µε τις δηµογραφικές αλλαγές. Από τα 

µέσα της δεκαετίας του ’70 οι γάλλοι βυζαντινολόγοι , µε επικεφαλής του Lefort, 
                                                 
312 Dosse, ό.π., 82. 
313 Βλ. υποσ. 146. 
314 Βλ υποσ. 254. 
315 Βλ. υποσ. 255 και 256.  
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άρχισαν να ασχολούνται µε την στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων από τις 

πηγές, ακολουθώντας και το παράδειγµα της Λαΐου.316   

Ανάλογη κατάσταση παρατηρείται και στο µαρξιστικό στρατόπεδο. Έχοντας 

διαµορφωθεί ένα σύνολο εννοιών και προτάσεων που εύκολα αναγνωρίζονται ως 

µαρξιστικές, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις. Η κεντρική αντίληψη 

βλέπει την κοινωνική µεταβολή και την επανάσταση ως σύγκρουση των 

παραγωγικών δυνάµεων µε τις παραγωγικές σχέσεις όταν οι τελευταίες δε µπορούν 

να αφοµοιώσουν την πρόοδο των παραγωγικών δυνάµεων. Κάθε τρόπος παραγωγής, 

κάθε κοινωνικός σχηµατισµός γνωρίζει µια περίοδο όπου οι παραγωγικές δυνάµεις 

αναπτύσσονται σε αρµονία, σε αντιστοιχία µε τις παραγωγικές σχέσεις. Εντούτοις οι 

παραγωγικές δυνάµεις καθώς αναπτύσσονται πέρα από ένα ορισµένο σηµείο έρχονται 

σε σύγκρουση µε τις παραγωγικές σχέσεις, γεγονός που οδηγεί εντέλει στην 

κοινωνική ανατροπή και στη µετάβαση σε νέο κοινωνικό σχηµατισµό, σε νέο τρόπο 

παραγωγής. Είναι σαφές ότι σε αντίθεση µε την σχολή των Annales, η µαρξιστική 

προσέγγιση έχει επαναστατικό χαρακτήρα. Στην ιστορική της πορεία και στην 

προσπάθεια των οπαδών του Μαρξ να ανταποκριθούν στις πολιτικές συνθήκες που 

τους υπαγόρευε η πολιτική συγκυρία, η θεωρία του Μαρξ αναδιατυπώθηκε 

περισσότερο από µια φορά. Έτσι είδαν το φως οι διάφορες εκδοχές της.317  

Ανάλογα στο χώρο των µαρξιστών βυζαντινολόγων, αν και αντικειµενικός τους 

στόχος ήταν ο εντοπισµός στο Βυζάντιο µιας φεουδαρχικής οργάνωσης, τις αρχές της 

οποίας τοποθετούν τον 7ο αιώνα, υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Ενδεικτική 

είναι η περίπτωση της Lipsić, η οποία τόνισε την σηµασία των σλαβικών επιδροµών 

για την ενίσχυση των αγροτικών κοινοτήτων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα 

διαφοροποίησης είναι ο Kazhdan, οι θέσεις του οποίου διαµορφώθηκαν, από την 

δεκαετία του ’60, υπό την επίδραση των δυτικών που ανήκαν στη σχολή των 

Annales. Την εποχή εκείνη οι σοβιετικοί ερευνητές απέκτησαν πρόσβαση σε πολλά 

δυτικά βιβλία που τους ήταν απρόσιτα µέχρι τότε, επωφελούµενοι των νέων 

συνθηκών που επικράτησαν µετά τον θάνατο του Στάλιν το 1953. Η Φεουδαρχική 

Κοινωνία του Bloch άσκησε τεράστια επίδραση στους σοβιετικούς και ο ίδιος ο 

                                                 
316 Βλ. υποσ. 257. Χαρακτηριστικά είναι τα άρθρα των Λαΐου και Morrisson στο Economic History of 
Byzantium: Laiou, Agrarian Economy, ό.π., 311-366, Laiou, ‘The Byzantine Economy’, ό.π., 1145-
1164, Morrisson Cecile, ‘Byzantine Money: Its Production and Circulation’, στο  The Economic 
History of Byzantium: From the seventh through the Fifteenth Century, (ed. Angeliki Laiou), 
Washington 2002, 909-966. 
317 Αντωνοπούλου Μαρία, Θεωρία και ιδεολογία στη σκέψη των κλασσικών της κοινωνιολογίας, Αθήνα 
1991, 68 
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Kazhdan παραδέχεται την επιρροή της σχολής των Annales στο έργο του.318 Σε αυτό 

το πλαίσιο το 1976 µε το άρθρο Κεντροµόλες και Κεντρόφυγες τάσεις στο Βυζαντινό 

Κόσµο, 1081-1261 προχωρά πέρα από τη µαρξιστική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι 

δεν επαρκεί η εξέταση των οικονοµικών και κοινωνικών σχέσεων αλλά είναι 

απαραίτητη και η εξέταση της ιδεολογίας. Μελετώντας τις αγροτικές συνθήκες, αν 

και δεν χρησιµοποιεί ακόµα τον όρο ηµιφεουδαρχική οργάνωση, οι απόψεις του 

παραπέµπουν στις αντίστοιχες µετά την εγκατάσταση του στις ΗΠΑ. Είναι σαφές ότι 

η προσέγγιση των σοβιετικών βυζαντινολόγων έγινε µε βάση τη µαρξιστική θεωρία 

και τον ιστορικό υλισµό. Ασχολήθηκαν µε ζητήµατα όπως η οικονοµία και τα µέσα 

παραγωγής, τη στιγµή που στη δύση ανάλογες έρευνες βρίσκονταν σε εµβρυακό 

στάδιο. Εντούτοις υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις τόσο σε επίπεδο θέσεων 

όσο και στη µεθοδολογική τους προσέγγιση, µε χαρακτηριστική την περίπτωση του 

Kazhdan και τις επιρροές που δέχτηκε από την σχολή των Annales.  

Παρόµοια φαινόµενα παρατηρούνται και στα πλαίσια του δυτικού µαρξισµού, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας. Οι Haldon και Harvey αν και 

επηρεάστηκαν από τον Hilton, ο οποίος επηρέασε το κέντρο βυζαντινών σπουδών 

στο Μπέρµιγχαµ και τους µετέδωσε το ενδιαφέρον για τη µελέτη της αγροτικής 

οικονοµίας, οι προσεγγίσεις τους έχουν σηµαντικές διαφορές. Ο Harvey είναι 

επηρεασµένος από τους Kazhdan και Hendy. Χαρακτηριστική είναι η έννοια της 

‘αυτάρκειας’ που έχει δανειστεί από τον Hendy, γεγονός που εκλαµβάνει ως τον 

σηµαντικότερο ανασχετικό παράγοντα στην οικονοµική ανάπτυξη του Βυζαντίου. Η 

ανάλυση του Harvey είναι πιο κοντά στο ‘ορθόδοξο’ µαρξιστικό σχήµα, αφού 

τοποθετεί τις απαρχές της φεουδαρχίας τον 7ο-9ο αιώνα, εκλαµβάνοντας τον πολιτικό 

εξαναγκασµό ως το κύριο χαρακτηριστικό της σχέσης µεταξύ των αγροτών και της 

αριστοκρατίας των γαιοκτηµόνων. Την ίδια στιγµή ο Haldon παρά τη µαρξιστική του 

προσέγγιση, διαφοροποιείται από το µαρξιστικό σχήµα, απορρίπτοντας την έννοια 

της προφεουδαρχίας που είχε εισαγάγει ο Sjuzjumov και προτείνοντας την ύπαρξη 

φεουδαρχίας από την ύστερη ρωµαϊκή περίοδο παράλληλα µε την επιβίωση ενός 

συγκεντρωτικού κράτους. Επιπλέον δεν αποκλείει την ύπαρξη θεσµών που 

παραπέµπουν σε άλλους κοινωνικούς σχηµατισµούς, όπως ο θεσµός της δουλείας. 

Είναι σαφές ότι η κυρίαρχη ιστοριογραφική προσέγγιση στη Μ. Βρετανία, και πέρα 

από τον χώρο των βυζαντινών σπουδών, ακολουθεί το µαρξιστικό σχήµα. 

                                                 
318 Βλ. υποσ. 132. 
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Αξιοπρόσεκτη είναι η αναγνώριση της αξίας της εργασίας των µαρξιστών ιστορικών, 

οι οποίοι εντάχθηκαν στο πανεπιστηµιακό σύστηµα  και συνέβαλαν στη διαµόρφωση 

αν όχι ιστορικών σχολών, τουλάχιστον κυρίαρχων ιστοριογραφικών προσεγγίσεων. 

Σε αυτή την προσπάθεια αναζήτησαν συµµάχους, ιδιαίτερα από τον χώρο της σχολής 

των Annales. Έτσι η ίδρυση του περιοδικού Past and Present συνέβαλε στο διάλογο 

µαρξιστών και µη µαρξιστών ιστορικών, και έγινε προσπάθεια το περιοδικό να 

καταλάβει στη Μ Βρετανία µια θέση ανάλογη µε αυτή που είχαν τα Annales στη 

Γαλλία.  

Τα παραπάνω παραδείγµατα κάνουν σαφές ότι είναι δύσκολο να διακρίνουµε 

τάσεις και συγκεκριµένες ιστορικές γραφές γύρω από το ζήτηµα της βυζαντινής 

αγροτικής κοινωνίας. Ασφαλώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Η γαλλική σχολή που 

συγκροτήθηκε γύρω από τον Lemerle είχε ένα αντιµαρξιστικό χαρακτήρα, 

τουλάχιστον όσον αφορά στις απόψεις του θεµελιωτή της. Εντούτοις στα πλαίσια της 

γαλλικής σχολής υπήρξαν ερευνητές που χρησιµοποίησαν το µαρξιστικό σχήµα, 

χωρίς ωστόσο να ενστερνίζονται την, κατ’ αυτούς, δογµατική προσέγγιση των 

σοβιετικών. Προκύπτει το βασικό συµπέρασµα ότι δεν είναι δυνατή η ταύτιση των 

κατά καιρούς ιστοριογραφικών τάσεων  και κατευθύνσεων µε συγκεκριµένες χώρες ή 

οµάδες ερευνητών. Ωστόσο είναι σαφές ότι το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει 

µετατοπιστεί από την γεγονοτολογική και πολιτική προς την κοινωνική ιστορία, 

γεγονός που ενισχύεται από την ενασχόληση των ερευνητών µε την αγροτική 

κοινωνία του βυζαντίου και µε το αν µπορεί να εντοπιστεί ένας φεουδαρχικός 

κοινωνικός σχηµατισµός στη βυζαντινή περίπτωση.  

Είναι ξεκάθαρο ότι στο διάλογο µεταξύ µαρξιστών και µη µαρξιστών ιστορικών 

καθοριστικό ρόλο είχαν οι ψυχροπολεµικές συνθήκες. Ιδεολόγοι και από τα δυο 

στρατόπεδα προσπάθησαν να χαράξουν ξεκάθαρες διαχωριστικές γραµµές και 

ασυµβατότητες. Από τη µια οι µαρξιστές βυζαντινολόγοι της Σοβιετικής Ένωσης οι 

οποίοι πρέσβευαν ότι οι φεουδαρχικές σχέσεις παραγωγής κυριαρχούν στη 

µεγαλύτερη διάρκεια της βυζαντινής ιστορίας. Σύµφωνα µε το µαρξιστικό σχήµα, το 

βυζάντιο σαν κοινωνικός και πολιτικός οργανισµός γεννήθηκε σε µια περίοδο 

κοινωνικών αναστατώσεων που προσδιορίζουν το τέλος του αρχαίου κόσµου σαν 

δουλοκτητικού συστήµατος. Η βυζαντινή κοινωνία εξελίσσεται µέσα από αντιθέσεις 

που χαρακτηρίζουν την πορεία προς το µεσαιωνικό κοινωνικό σύστηµα, τη 

φεουδαρχία. Οι µαρξιστές ιστορικοί εκλαµβάνουν τη φεουδαρχία σαν απαραίτητο 

καθορισµένο στάδιο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων. Από την άλλη η 
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γαλλική σχολή, προεξάρχοντος του Lemerle, αρνείται κατηγορηµατικά την ύπαρξη 

φεουδαρχίας, καταγγέλλοντας την προσέγγιση των σοβιετικών ως δογµατική και ως 

µια προσπάθεια να συµπιεστεί η πραγµατικότητα σε προκαθορισµένα µοντέλα. 

Ενδεικτική είναι η αναφορά του Lemerle στους σοβιετικούς, συµµετέχοντας στο 12ο 

∆ιεθνές Συνέδριο βυζαντινών Σπουδών: Considérant dans son ensemble, comme il se 

doit, l’évolution économique – sociale de Byzance, ils posent qu’elle correspond 

nécessairement, comme celle de n’importe quel people ou époque, à un certain 

schéma, applicable  à toute evolution Historique, dont ce schéma fournit l’explication 

ou plutôt, établit le caractère inéluctable. C’est le terme de ‘féodalisme’ qui, sous leur 

plume, exprime ce dogmatisme.319 Είναι σαφές ότι η αντιπαράθεση έχει ένα έντονο 

ιδεολογικό και πολιτικό υπόβαθρο. Σε αυτή πήραν µέρος ερευνητές όπως ο 

Ostrogorsky, ο οποίος αντιµετωπίστηκε από την δυτική επιστηµονική κοινότητα ως ο 

κύριος εκπρόσωπος της µαρξιστικής αντίληψης για το ζήτηµα της αγροτικής 

κοινωνίας και της φεουδαρχίας, παραβλέποντας ότι ο Ostrogorsky ανήκε στην τάξη 

των ρώσων émigré οι οποίοι τελικά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Ρωσία µετά 

την επικράτηση της Οκτωβριανής επανάστασης. Χαρακτηριστική είναι η άποψη του 

Ostrogorsky για τους σοβιετικούς, µε αφορµή την συνεισφορά του Vasilievsky: Στην 

αρχή οι σοβιετικοί επιστήµονες προσπάθησαν να συνεχίσουν το έργο (των ρώσων 

βυζαντινολόγων), τουλάχιστον µέχρι το 1927, αν και οι προσπάθειες ήταν 

µεµονωµένες. Τώρα όλα είναι ολοκληρωτικά καταπνιγµένα και πεθαµένα. Οι ρωσικές 

βυζαντινές σπουδές υπάρχουν, µόνο χάρη στην εργασία ρώσων επιστηµόνων στο 

εξωτερικό.320

Είναι βέβαιο ότι η µελέτη των ιστοριογραφικών τάσεων όσον αφορά στο ζήτηµα 

της βυζαντινής αγροτικής οικονοµίας και κοινωνίας πρέπει να εγγραφεί στο ευρύτερο 

πλαίσιο των ιστοριογραφικών και πολιτικών εξελίξεων του 20ου αιώνα. Η βασική 

κατεύθυνση της ιστορικής σκέψης είναι ότι σχετίζεται µε τον µετασχηµατισµό της 

αφηγηµατικής, γεγονοτολογικής ιστορίας στις κοινωνικο-οικονοµικές µελέτες. Η 

τάση αυτή συνδέεται µε ένα ευρύτερο µεθοδολογικό και ιδεολογικό φάσµα που 

εκτείνεται από τις ποσοτικές κοινωνιολογικές και οικονοµικές προσεγγίσεις και τον 

στρουκτουραλισµό της σχολής των Annales ως τη µαρξιστική ταξική ανάλυση. 

Εντούτοις η “ορθή” επιστηµονική προσέγγιση, η αµεροληψία, συχνά εµφανίζεται ως 

                                                 
319 Lemerle Paul, Actes du XIIe Congres International d’ études Byzantines, Ochride 1961, I, 275. 
320 Ostrogorsky Georg, ‘V. G. Vasilievsky as byzantinologist and creator of modern Russian 
byzantinology’, Annales des l’Institut Kondakov 11 (1938), 235. 
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προϊόν της σωστής πολιτικής θέσης. Σε αυτό το πλαίσιο µπορούν να ενταχθούν οι 

απόψεις του Lemerle και του Ostrogorsky, την ίδια στιγµή που ο Λουγγής κατηγορεί 

τον Σβορώνο ως εκπρόσωπο της αστικής επιστήµης και φορέα των απόψεων του 

Lemerle περί κρατισµού. Πρόκειται για συµπεριφορές που απαντούν επίσης στον 

χώρο της σχολής των Annales και των µαρξιστών ιστορικών.  

Χαρακτηριστική είναι η στάση των Annales, όσον αφορά στις επιδράσεις από τον 

χώρο των γερµανικών ιστορικών σπουδών. Η γεωγραφική σχολή του Vidal de la 

Blache επηρεάστηκε από τον Γερµανό Friedrich Ratzel, ενώ ο Karl Lamprecht 

αρθρογραφούσε συχνά στο περιοδικό Revue de Synthèse Historique. Το γεγονός αυτό 

αποσιωπήθηκε µετά τον Α΄ παγκόσµιο πόλεµο, και την τακτική αυτή υιοθέτησε και η 

σχολή των Annales, η οποία στράφηκε κατά της προσέγγισης του ιστορισµού στη 

Γερµανία. Εντούτοις δεν είναι τυχαίο ότι το περιοδικό των Annales ονοµάστηκε 

αρχικά Annales d’histoire économique et sociale, αντιγράφοντας εν µέρει τον τίτλο 

του γερµανικού περιοδικού Vierteljahrschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte, 

στο οποίο δηµοσιεύτηκε το διδακτορικό του Ostrogorsky το 1927.321 Επιπλέον η 

επίδραση του βέλγου Pirenne, µαθητή του Lamprecht, στους Bloch και Febvre, δίνει 

µια ξεκάθαρη εικόνα για τις επιρροές που δέχτηκαν τα Annales από τη Γερµανία. Τα 

Annales αν και αναγνωρίζουν την αξία του Pirenne, δηµιούργησαν τη δική τους 

µυθολογία, αρνούµενα να δηλώσουν την καταγωγή τους.322  

Σε ανάλογα πλαίσια µπορεί να τοποθετηθεί η υποδοχή της µαρξιστικής 

προσέγγισης στη ∆ύση. Ως αντίδραση, παρατηρείται η τάση µερίδας ιστορικών να 

µετατραπούν σε απολογητές του συστήµατος. Ασχολούνται µε επιµέρους ζητήµατα 

µε ένα τεχνικό τρόπο: ∆ηµοσίευση πηγών χωρίς προσπάθεια σχολιασµού, µε 

απώτερο στόχο τη νοµιµοποίηση του υφιστάµενου συστήµατος.323

Παρά την ιδεολογική διαµάχη, οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ της σχολής των 

Annales και του µαρξισµού είναι σηµαντικές. Αυτή την εντύπωση ενισχύουν οι 

προσανατολισµοί του περιοδικού των Annales, όπως η ενασχόληση µε τον 

οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. Αλλά αυτό που χαρακτηρίζει τόσο την σκέψη του 

Μαρξ όσο και την σκέψη των Bloch και Febvre είναι η τάση της ολοκληρωτικής, της 

σφαιρικής σύλληψης της πραγµατικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο ο Febvre παρατηρεί: 

Ευχαρίστως θα έλεγα διαβάστε τον Mαρξ… ∆ιαβάστε επίσης τον Λένιν και όλους όσοι 
                                                 
321 Βλ. υποσ. 15. 
322 Dosse, ό.π., 53. 
323 Βλ. υποσ. 319. Χαρακτηριστικές είναι και οι κριτικές των Ostrogorsky και Lemerle στους 
µαρξιστές ιστορικούς. 
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προέκτειναν την προσπάθεια του Μαρξ σε κάποια αποφασιστικά σηµεία.324 Ανάλογες 

τάσεις παρατηρούνται και στο χώρο των βυζαντινών ιστορικών. Ενδεικτικές είναι οι 

περιπτώσεις των Σβορώνου και Kazhdan, οι οποίοι έχοντας επηρεαστεί από το 

µαρξιστικό σχήµα, την ίδια στιγµή αναγνωρίζουν τον αντίκτυπο της σχολής των 

Annales.325 Χαρακτηριστική είναι η επίδραση της Φεουδαλικής Κοινωνίας του Bloch 

στο χώρο της σοβιετικής ιστοριογραφίας, γεγονός που αναγνωρίζει ο Kazhdan.326

Αυτή η αλληλεπίδραση µεταξύ ιστοριογραφικών τάσεων είναι εµφανής και στα 

πλαίσια του δυτικού µαρξισµού. Ο Thompson εξετάζοντας τη δηµιουργία και εξέλιξη 

της εργατικής κουλτούρας στην Αγγλία, ασχολήθηκε µε την έννοια της ηθικής 

οικονοµίας της αγγλικής εργατικής τάξης, σύµφωνα µε την οποία σε 

προκαπιταλιστικές κοινωνίες οι άνθρωποι ρυθµίζουν την οικονοµική τους 

συµπεριφορά όχι µε στόχο να µεγιστοποιήσουν τα οικονοµικά τους οφέλη, αλλά µε 

ηθικά κριτήρια. Ενδιαφέρουσα είναι η διαµάχη του Thompson µε τους γάλλους 

µαρξιστές, ιδιαίτερα τον Louis Althusser. Ο Thompson διατύπωσε ενστάσεις για τις 

γαλλικές θεωρητικές προσεγγίσεις, και στηρίχθηκε στη συσσώρευση εµπειρικών 

δεδοµένων, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανθρωπολογική διάσταση. Απεναντίας ο 

Althusser συγκαταλέγεται µεταξύ των µαρξιστών στρουκτουραλιστών που δεν 

δέχονταν την ουσιαστική παρέµβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Αυτή η διαµάχη 

υπήρξε η αφετηρία για νέες αντιλήψεις, ήδη από τη δεκαετία του ’70, ως προς την 

ταξική ανάλυση και την ύπαρξη ή µη κοινωνικών τάξεων. Ενδεικτική είναι η 

περίπτωση της Patlagean η οποία αρνείται την έννοια της τάξης ως αναλυτικό 

εργαλείο, θεωρώντας την αναχρονιστική, µε αποτέλεσµα η συγκεκριµένη διαµάχη να 

µεταφερθεί στον χώρο των βυζαντινολόγων.327

Ένα βασικό γνώρισµα της σχολής των Annales είναι ότι δεν προβληµατίστηκε για 

την σχέση του ιστορικού µε το αντικείµενο του, πως δηλαδή προσλαµβάνεται και 

αποδίδεται η ιστορική πραγµατικότητα. Ήταν µια σχολή που έδινε ιδιαίτερη έµφαση 

στη µέθοδο και όχι στην ιστορία. Πέρα από την έλλειψη γνωσιοθεωρητικών 

προϋποθέσεων, τα Annales αµφισβήτησαν τον επιστηµονικό χαρακτήρα της ιστορίας, 

υποστηρίζοντας ότι η ιστορία είναι µια ενασχόληση που γίνεται µε επιστηµονικό 

τρόπο. Αν η ιστορία είναι επιστήµη και έχει θεωρία, µπορεί να προβλέψει την εξέλιξη 

                                                 
324 Dosse, ό.π., 69 
325 Βλ. υποσ. 104, 159. 
326 Βλ. υποσ. 84 
327 Βλ. υποσ. 211. Ο Haldon αποτιµώντας την προσπάθεια της Patlagean κατέληξε ότι οδηγεί σε 
αδιέξοδο. 
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των κοινωνιών, προσέγγιση που παραπέµπει σε µαρξιστικές αντιλήψεις. Πάνω σε 

αυτόν τον αγνωστικισµό, ο οποίος επιτείνεται µετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο, 

αναπτύσσεται µια κριτική στα Annales που προέρχεται από το εσωτερικό. Ο 

ιστορικός Paul Veyne ανέπτυξε την άποψη ότι η ιστορία οφείλεται στο τυχαίο και ότι 

η ιστορία-πρόβληµα είναι άσκοπη: Η ιστορία, κατά συνέπεια, εξαρτάται µεν από την 

επιστήµη, αλλ’ η εξάρτηση της παραµένει πάντοτε µερική, γιατί το µεγαλύτερο µέρος 

του ρου της, παρότι µπορεί να προσδιοριστεί, δεν παύει να είναι τυχαίο, υποκείµενο σε 

µια αναγκαιότητα καθαρά «υλική» µε την αριστοτέλεια έννοια του όρου.328 Την ίδια 

στιγµή ο Foucault αµφισβητούσε όχι µόνο τον επιστηµονικό χαρακτήρα της ιστορίας 

αλλά τον ίδιο τον ορθολογισµό. Η προσέγγιση του συνεπάγεται τη ρήξη µε την 

αναζήτηση ενός αιτιακού συστήµατος. Είναι άσκοπη οποιαδήποτε προσπάθεια 

διάκρισης του πραγµατικού από το φαινόµενο: Ο Φουκώ τεµαχίζει την 

πραγµατικότητα σε φέτες ανάλυσης, κάθε σειρά των οποίων έχει το δικό της ρυθµό, τις 

δικές της σηµαντικές τοµές ανεξάρτητα από το γενικό πλαίσιο: «Στο εξής το πρόβληµα 

είναι η αποκατάσταση σειρών».329

Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν τα Annales σε µια πραγµατική αποδόµηση της 

ιστορίας.330 ∆εν πρόκειται για την ιστορία αλλά για τις ιστορίες. Ορισµένοι 

προβληµατίζονται αν η συγκεκριµένη προσέγγιση συνιστά πράγµατι διεύρυνση των 

οριζόντων των ιστορικών. Σε αυτό το πλαίσιο ο Dosse ασκεί κριτική στους 

κληρονόµους του Braudel  ότι διασπάθισαν την κληρονοµιά των Annales: Στα 

χαρακτηριστικά αυτά του µοντερνισµού αναγνωρίζουµε τους βασικούς παράγοντες 

διαµόρφωσης του λόγου των Annales, ο οποίος προσαρµόζεται στη σύγχρονη κοινωνία 

µας συνθέτοντας µια ιστορία σε ψίχουλα, ποσοτική, αποσυνθέτοντας την ιστορική 

συνολικότητα σε ετερογενή αντικείµενα… Σε αντίθεση µε τη σφαιρική προσέγγιση, η 

µέθοδος των σειρών µάλλον φτώχυνε παρά εµπλούτισε την ιστορική εργασία.331  

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι σε αυτή τη συζήτηση οι Γάλλοι δέχτηκαν επιρροές από το 

εξωτερικό, κυρίως τις ΗΠΑ.  Η κλειοµετρία της «Νέας Οικονοµικής Ιστορίας» 
                                                 
328 Veyne Paul, ‘Η εννοιολόγηση στην ιστορία’, στο Το Έργο της Ιστορίας, (Μετάφραση Κλαίρη 
Μητσοτάκη), Αθήνα 1975, 92. 
329 Dosse, ό.π., 199. 
330 Χατζηιωσήφ Χρήστος, Η Ιστορία και οι άλλες κοινωνικές επιστήµες, Ρέθυµνο 2002, 12. Η αµηχανία 
των Annales εκδηλώθηκε ήδη από το 1973 µε την αλλαγή του υπότιτλου από περιοδικό οικονοµικής 
και κοινωνικής ιστορίας, σε περιοδικό των χώρων, των κοινωνιών και των πολιτισµών. Η εξαφάνιση 
του όρου ιστορία από τον υπότιτλο σηµαδεύει το τέλος της προσπάθειας να εξασφαλιστεί η 
διεπιστηµονικότητα υπό την αιγίδα της ιστορίας. Οι ιστορικοί άρχισαν να αναζητούν επιστηµονική 
νοµιµοποίηση µέσω της υιοθέτησης της προσέγγισης και µεθόδων άλλων κοινωνικών επιστηµών. Έτσι 
δικαιολογούνται οι αναφορές στην κοινωνική ανθρωπολογία. 
331 Dosse, ό.π., 206, 210 
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ενίσχυσε την τάση κατακερµατισµού της ιστορίας και της απόδοσης της σε σειρές. 

Στο χώρο των βυζαντινολόγων, αυτή η κλειοµετρία επηρέασε πρωτίστως τη Λαΐου, η 

οποία µε την σειρά της άσκησε επιρροές ιδιαίτερα στους γάλλους βυζαντινολόγους. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκε ο ρόλος των ΗΠΑ στα 

πλαίσια των ιστοριογραφικών εξελίξεων. Ενδεικτική είναι η συζήτηση για την 

αναγνώριση της σηµασίας της γλώσσας ή του λόγου στη δόµηση των κοινωνιών. Η 

βασική ιδέα της µεταµοντέρνας θεωρίας για την ιστοριογραφία είναι η άρνηση του 

ότι η ιστορική γραφή αναφέρεται σε ένα πραγµατικό ιστορικό παρελθόν. Άλλοι 

ιστορικοί βλέπουν τη γλώσσα σαν ένα εργαλείο προσέγγισης της κοινωνικής και 

πολιτισµικής πραγµατικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο µπορεί να ενταχθεί η άποψη της 

Patlagean ότι η ιστορία είναι το έργο του ιστορικού, διαµορφωµένη από τον ίδιο µε 

την χρήση του διαθέσιµου υλικού: Tant il est banalement vrai que l’histoire est 

l’oeuvre de l’historien, delibérémént et passionnellement modelée par lui dans la 

masse infinie et indifférente du matériau disponible.332

Η προσέγγιση της Patlagean, επηρεασµένη από τον ανθρωπολόγο Levi- Strauss, 

µπορεί να ενταχθεί στην ευρύτερη τάση της σύγχρονης ιστοριογραφίας να στραφεί 

περισσότερο σε κοινωνικές επιστήµες που εξετάζουν την συλλογική συνείδηση και 

αντιµετωπίζουν τους ανθρώπους ως ενεργούς παράγοντες στην ιστορική 

πραγµατικότητα. Έτσι πολλοί ιστορικοί άρχισαν να αναζητούν την έµπνευση τους 

από τον χώρο της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Ο Χρήστος Χατζηιωσήφ υποστηρίζει 

ότι αρχίζει τότε µια σειρά προσαρµογών, επιλογών και απορρίψεων που καταλήγει σε 

ένα νέο σηµείο ασταθούς ισορροπίας το 1994, όταν ο τίτλος του περιοδικού (των 

Annales) αλλάζει για ακόµα µια φορά και γίνεται ‘Ιστορία, Κοινωνικές Επιστήµες. Η 

επανεµφάνιση της ιστορίας δεν σηµαίνει ότι η νέα διευθύνουσα οµάδα επανέρχεται στην 

αξίωση για την πρωτοκαθεδρία της ιστορίας. Στην πραγµατικότητα επιχειρείται ένας 

συµβιβασµός, η ιστορία είναι πλέον πρώτη µεταξύ ίσων.333 Έτσι δικαιολογούνται οι 

αναφορές των βυζαντινολόγων στην σηµασία της ανθρωπολογίας.334

                                                 
332 Patlagean, ‘Pauvreté économique’, ό.π., 2 
333 Χατζηιωσήφ, Η Ιστορία, ό.π., 15-16. 
334 Η Λαΐου κάνει λόγο για την συνεισφορά της ανθρωπολογίας, αξιολογώντας το έργο ερευνητών 
όπως ο Marcel Mauss, ο οποίος ασχολήθηκε µε την ανταλλαγή δώρων, καταλήγοντας ότι η 
συγκεκριµένη πρακτική είχε σκοπό όχι το οικονοµικό κέρδος αλλά την δηµιουργία ή διατήρηση 
σχέσεων εξάρτησης και υποτέλειας. Βλ. Laiou Angeliki, ‘Economic and Noneconomic Exchange’, στο 
The Economic History of Byzantium: From the seventh through the Fifteenth Century, (ed. Angeliki 
Laiou), Washington 2002, 684. 
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Αυτή η τάση µπορεί να συσχετισθεί µε την ευρύτερη κοινωνική λειτουργία της 

ιστορίας. Ήδη από τον 18ο αι. η ιστορία αποτέλεσε ένα ουσιαστικό στοιχείο της 

ατοµικής και συλλογικής ταυτότητας των εθνών και των κρατών. Εξελίχθηκε από µια 

ιδεαλιστική ιστορία όπου οι ιδέες δηµιουργούνται µέσα από ένα είδος 

παρθενογένεσης, µιας ιστορίας που καθοδηγείται από την αντίληψη περί µιας 

γραµµικής προόδου, µιας ιστορίας που ερµηνεύει το παρελθόν µε βάση τις αξίες του 

παρόντος, σε µια ιστορία της επιστήµης που λαµβάνει υπόψη τις υλικές, κοινωνικές 

και πνευµατικές συνθήκες παραγωγής της. Σε όλη αυτή την πορεία αποστολή της 

ιστορίας δεν ήταν απλώς να εξηγήσει ή να ανασυστήσει το παρελθόν, αλλά να 

νοµιµοποιήσει το εκάστοτε πολιτικό καθεστώς, εξασφαλίζοντας την κοινωνική 

συνοχή. Η κρίση που προέκυψε από την δεκαετία του ’70, ιδιαίτερα στον χώρο της 

σχολής των Annales, σχετίζεται µε τον διαφορετικό ρόλο που καλείται να 

διαδραµατίσει σήµερα η ιστορία. Από τον ιστορικό ζητάνε πλέον να αποδοµήσει: όσο 

η κοινωνική αλληλεγγύη ήταν ψηλά στον κατάλογο των πολιτικών προτεραιοτήτων, η 

ιστορία µπορούσε να αδιαφορεί για τις επιστηµολογικές προκλήσεις. Από τη στιγµή που 

θεµελιακές αξίες του αστικού συστήµατος άρχισαν να αµφισβητούνται, η ιστορική 

επιστήµη έχασε την αποστολή της.335  

Το γεγονός ότι οι διαφωνίες στους κόλπους της επιστηµονικής ιστορικής 

κοινότητας συνεχίζονται ή εντείνονται, αποτελεί στην πραγµατικότητα αναπόσπαστο 

τµήµα της ενεργητικότητας της ιστοριογραφίας, που οφείλεται στον ανταγωνισµό 

των ερευνητών, οι οποίοι προσπαθούν να προωθήσουν, είτε θετικά είτε απαντώντας 

στους αντιπάλους τους, την άποψη τους. Είναι βέβαιο ότι η ανάπτυξη της βυζαντινής 

κοινωνικής ιστορίας και ιδιαίτερα της αγροτικής κοινωνίας, είναι αποτέλεσµα 

πολλών επιδράσεων και σε αυτό το σηµείο συµπεριλαµβάνουµε την ιδιαίτερη 

συνεισφορά του µαρξισµού και της σχολής των Annales, σε συνθήκες ιδιαίτερα 

δυσχερείς, λόγω του ψυχροπολεµικού κλίµατος της εποχής. Σε αυτό το πλαίσιο 

µπορεί να ενταχθεί η άποψη του Le Goff ότι η «ιστοριογραφία» εµφανίζεται ως µια 

ακολουθία καινούργιων αναγνώσεων του παρελθόντος, γεµάτη απώλειες και 

αναβλύσεις, κενά µνήµης και αναθεωρήσεις.336  

 
                                                 
335 Χατζηιωσήφ, Η Ιστορία, ό.π., 21. Την ίδια στιγµή παρατηρείται ενίσχυση της τάσης για 
µικροϊστορία. Για τους Καρλο Γκίνσµπουργκ και Κάρλο Πόνι, η βασική αιτία παρακµής των 
µακροϊστορικών αντιλήψεων και των κοινωνικο-επιστηµονικών προσεγγίσεων στην ιστορία, ήταν η 
απώλεια της πίστης στην αισιόδοξη άποψη για τα κοινωνικά και πολιτικά αποτελέσµατα της 
τεχνολογικής προόδου. Iggers, Η Ιστοριογραφία, ό.π., 135. 
336 Ζακ Λε Γκοφ, Ιστορία και Μνήµη, (Μετάφραση Γιάννης Κουµπουρλής), Αθήνα 1998, 158. 
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