
 

 

 

Κέλλσ Μασρομμάηη   

Ζώα εκηροθής, οικόζιηα και νομαδικά, μελίζζια, αλιεύμαηα και θηράμαηα: 

αρτειακό σλικό και επιζηολές  (9ος - 15ος αι.) 

 

Ζ έξεπλα, ζπιινγή θαη θαηαγξαθή δεδνκέλσλ κε ηε κνξθή κεκνλσκέλσλ ιεκκάησλ 

ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ: «Ήκεξε θαη άγξηα παλίδα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν» απέδσζε πιηθφ 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη παξάιιεια πξνζέθεξε ηε 

δπλαηφηεηα απνηχπσζεο παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ ρψξν θαη ηνλ εληνπηζκφ 

νηθφζηησλ θαη άγξησλ είδσλ παλίδαο. Ζ παξνχζα κειέηε αμηνπνηεί ην πιηθφ εγγξάθσλ 

θαη επηζηνιψλ πνπ ηεθκεξηψλνληαη αλαιπηηθά ζηε βάζε, κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε 

ζπλζεηηθήο επηζθφπεζεο γηα ηα είδε ησλ δψσλ, ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, ηνπο 

ρψξνπο, ηνλ βαζκφ αλάπηπμεο θηελνηξνθίαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηελ πεξίνδν 

κεηαμχ 9νπ θαη 15νπ αη. ζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ παξαγσγηθνχ, 

νηθηζηηθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν αξρεηαθφ πιηθφ (απηνθξαηνξηθά έγγξαθα, 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο, δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά θ.ά) σο πξσηνγελήο 

πεγή πξνβάιιεη ηε δηαξθή αλάγθε εμεχξεζεο παξαγσγηθψλ πεγψλ θαη ηε ζπλερή 

αλαδηεπζέηεζε ησλ νξίσλ αλάκεζα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ 

αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ. Πνιχηηκν ζπκπιήξσκα αλαθνξηθά κε ηελ ήκεξε θαη ηελ άγξηα 

παλίδα απνηεινχλ νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη αληηιήςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζε 

επηζηνιέο, νη νπνίεο κεηαθέξνπλ επηπιένλ ινγνηερληθά πξφηππα θαη ξεηνξηθά 

ππνδείγκαηα πνπ αλάγνληαη ζε ζηεξεφηππεο ζεσξήζεηο γηα ηηο ζρέζεηο αλζξψπνπ θαη 

θχζεο. 

ηα βπδαληηλά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ηνπ αζσληθνχ θαη παηκηαθνχ αξρείνπ 

απαληνχλ πνιπάξηζκα ζηνηρεία γηα ηελ θηελνηξνθία θαη ηελ εθηξνθή νηθφζηησλ δψσλ, 

ηε κειηζζνθνκία, ηελ αιηεία θαη ηε ζήξα, δξαζηεξηφηεηεο ζπλδεδεκέλεο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζχκθσλα κε ην πιηθφ πνπ κειεηήζεθε εληνπίδνληαη ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν 

ηεο Μαθεδνλίαο θαη ησλ κηθξψλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ
1
. Eπηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

                                                        
1
Σα βπδαληηλά έγγξαθα ησλ κνλψλ ηνπ Αγίνπ ξνπο έρνπλ εθδνζεί ζηε ζεηξά Archives de l'Athos. Δδψ 

παξαηίζεληαη νη εθδφζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε. Ηβήξσλ, έθδ. J. Lefort – N. 

Oikonomidès – D. Papachryssanthou, Actes d'Iviron. I. Des origines au milieu du XIe siècle [Archives de 

l'Athos XIV], Paris 1985, αξ. 9.88-90 (995) (ζην εμήο Ηβήξσλ I)· έθδ. V. Kravari – J. Lefort – H. Métrévéli 

– N. Oikonomidès – D. Papachryssanthou, Actes d'Iviron II. Du milieu du XIe siècle à 1204 [Archives de 

l'Athos XVI], Paris 1990 (ζην εμήο Ηβήξσλ ΗΗ)· έθδ. Σσλ ίδησλ, Actes d'Iviron III. De 1204 à 1328 

[Archives de l'Athos XVIII], Paris 1994 (ζην εμήο Ηβήξσλ ΗΗΗ)·. Μεγίζηεο Λαχξαο, έθδ. A. Guillou – P. 

Lemerle – D. Papachryssanthou – N. Svoronos, Actes de Lavra. Première partie. Des origines à 1204 

[Archives de l'Athos V], Paris 1970 (ζην εμήο Λαχξαο Η)· έθδ. Σσλ ίδησλ, Actes de Lavra. II. De 1204 à 

1328 [Archives de l'Athos VIII], Paris 1977 (ζην εμήο Λαχξαο ΗΗ)· έθδ. Σσλ ίδησλ, Actes de Lavra. III. De 

1329 à 1500 [Archives de l'Athos VIII],  Paris 1979, αξ. 158.1-3, 6-9 (1405) (ζην εμήο Λαχξαο ΗΗΗ). 

Πξσηάηνπ, έθδ. D. Papachryssanthou, Actes de Prôtaton [Archives de l'Athos VII], Paris 1975 (ζην εμήο 

Πξσηάην). Βαηνπεδίνπ, έθδ. J. Bompaire – C. Giros – V. Kravari – J. Lefort, Actes de Vatopédi I, Des 

origines à 1329 [Archives de l'Athos XXI], Paris 2001 (ζην εμήο Βαηνπεδίνπ)· J. Lefort – V. Kravari – C. 

Giros – K. Smyrlis – R. Estangüi-Gómez, Actes de Vatopédi IΗΗ, de 1377 à 1500 [Archives de l'Athos 

XXIII], Paris 2019 (ζην εμήο Βαηνπεδίνπ ΗΗΗ). Γνρεηαξίνπ, έθδ. N. Oikonomidès, Actes de Docheiariou 

[Archives de l'Athos XIII], Paris 1984 (ζην εμήο Γνρεηαξίνπ). Ξελνθψληνο, έθδ. D. 

Papachryssanthou, Actes de Xénophon [Archives de l'Athos XV], Paris 1986 (ζην εμήο Ξελνθψληνο). 

Υηιαλδαξίνπ, έθδ. C. Giros – V. Kravari – M. Zivojinovic, Actes de Chilandar I, Des origines à 

1319 [Archives de l'Athos XX], Paris 1998 (ζην εμήο Υηιαλδαξίνπ). Δζθηγκέλνπ, έθδ. J. Lefort, Actes 

d'Esphigménou [Archives de l'Athos VI], Paris 1973. Παληνθξάηνξνο, έθδ. V. Kravari, Actes du 
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ζρέζεηο ηνπ θαιιηεξγεκέλνπ ρψξνπ κε ηνπο ειεχζεξνπο αθαιιηέξγεηνπο ρψξνπο ηνπ 

δάζνπο θαη ησλ δξπκψλ, γηα πξντφληα δεπηεξνγελνχο εθκεηάιιεπζεο (γαιαθηνθνκηθά, 

καιιί, δέξκα, θεξί, πθάζκαηα θ.ά.), θαζψο θαη γηα ηελ παξαγσγή ζηελ Αηηηθή, ζηε λφηηα 

Αηησιία θαη ηα λεζηά, ιακβάλνπκε θπξίσο απφ ην έξγν ηνπ Μηραήι Υσληάηε 

κεηξνπνιίηε Αζελψλ (1183-1222), ηνπ Ησάλλνπ Απνθαχθνπ κεηξνπνιίηε Ναππάθηνπ 

θαη Άξηεο (1205-1230) θαη άιισλ ινγίσλ ηεο επνρήο, νη νπνίνη, έρνληαο πξνζσπηθή 

εηθφλα, θαηαγξάθνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία κε ζεκαληηθή αμηνπηζηία
2
. 

Ο ηχπνο ησλ θξαηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηα δψα, απνθαιχπηεη ηε 

ζεκαζία ησλ ζρεηηθψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο κνλαζηεξηαθνχο 

γαηνθηήκνλεο θαη ην θξάηνο. Ζ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλεηζθέξεη ζηε κειέηε 

ησλ κεραληζκψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ γηα ηελ νξγάλσζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε θνξνιφγεζε 

ηνπ δστθνχ θεθαιαίνπ. Παξάιιεια, ηα θείκελα απηά απνθαιχπηνπλ δηάθνξεο φςεηο ηεο 

θηελνηξνθηθήο δσήο, ηα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο εθηξνθήο νηθφζηησλ δψσλ απφ ηνπο 

εμαξηεκέλνπο ζηηο κνλέο γεσξγνχο (πάξνηθνη)
3
. 

                                                                                                                                                                     
Pantocrator [Archives de l'Athos XVII], Paris 1991 (ζην εμήο Παληνθξάηνξνο). Κσλζηακνλίηνπ, έθδ. N. 

Oikonomidès, Actes de Kastamonitou [Archives de l'Athos], Paris 1978. Γηα ηα έγγξαθα ηεο κνλήο Πάηκνπ 

βι. έθδ. Δ. Βξαλνχζε, Βπδαληηλὰ ἔγγξαθα ηῆο κνλῆο Πάηκνπ, η. Αʹ: Αὐηνθξαηνξηθά, Αζήλα 1980 (ζην εμήο 

Πάηκνπ Α´)· έθδ. Μ. Νπζηαδνπνχινπ-Πειεθίδνπ, Βπδαληηλὰ ἔγγξαθα ηῆο κνλῆο Πάηκνπ Βʹ – Γεκνζίσλ 

ιεηηνπξγῶλ, η. Β´, Ἀζήλα 1980 (ζην εμήο Πάηκνπ Β´)· έθδ. Μ. Γεξνιπκάηνπ, Βπδαληηλὰ ἔγγξαθα ηῆο κνλῆο 

Πάηκνπ, η. Γ  , Παηξηαξρηθά,  Αζήλα 2016 (ζην εμήο Γεξνιπκάηνπ, Πάηκνο). Σν πιηθφ απηφ έρνπλ 

θαηεμνρήλ αμηνπνηήζεη νη V. Kravari, Villes et villages de Macédoine occidentale, Paris 1989· J. Lefort, 

Αγξνηηθή νηθνλνκία (7νο-12νο αηψλαο), ζην Α. Δ. Λαΐνπ (γελ. επνπη.), Οηθνλνκηθή Ηζηνξία ηνπ Βπδαληίνπ 

από ηνλ 7ν έσο ηνλ 15ν αηώλα, η. Α´, Αζήλα 2006, 377-494 (ζην εμήο Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία)· K. 

Smyrlis, La fortune des grands monastères byzantins (fin du Xe-milieu du XIVe siècle) [Monograhies 21], 

CNRS - College de France - Centre de Recherche d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2006 (ζην 

εμήο Smyrlis, La fortune).  
2
 ην ζεκείν απηφ παξαηίζεληαη ηα επηζηνινγξαθηθά θείκελα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηή ηε 

κειέηε. Μηραήι Υσληάηεο, έθδ. F. Kolovou, Michaelis Choniatae Epistulae [Corpus Fontium Historiae 

Byzantinae 41], Berolini et Novi Eboraci 2001 (ζην εμήο Υσληάηεο)· Ησάλλεο Απφθαπθνο, έθδ. N.A. Bees, 

Unedierte Schriftstücke aus der Kanzlei des Johannes Apokaukos des Metropoliten von Naupaktos (in 

Aetolien), Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher 21 (1971-1974) 1-243 (ζην εμήο Απφθαπθνο έθδ. 

Bees)· έθδ. S. Pétridès, Jean Apokaukos. Lettres et autres documents inédits, Izvestija Russkago 

Archeologiceskago Instituta v Konstantinopole 14 (1909) 69-100 (ζην εμήο Απφθαπθνο έθδ. Pétridès). 

Γεκήηξηνο Κπδψλεο, έθδ. R.-J. Loenertz, Démétrius Cydonès. Correspondance [Studi e Testi 208], Città 

del Vaticano 1960 (ζην εμήο Κπδψλεο). Γεληθά γηα ηελ επηζηνιή σο ινγνηερληθφ είδνο βι. A. 

Μαξθφπνπινο, Ζ επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ηεο επηζηνιήο. Πξψηεο εθηηκήζεηο απφ θείκελα ηεο 

κεζνβπδαληηλήο πεξηφδνπ, ζην Ν. Μνζρνλάο (επηκ.), Ζ επηθνηλσλία ζην Βπδάληην. Πξαθηηθά Β΄ δηεζλνύο 

ζπκπνζίνπ [Κέληξν Βπδαληηλψλ Δξεπλψλ/ ΔΗΔ], Αζήλα 1993, 163-168. G. T. Dennis, The Byzantines as 

revealed in their letters, ζην J. Duffy – J. Peradotto (επηκ.), Gonimos. Neoplatonic and Byzantine studies 

presented to Leendert G. Westerink at 75, Buffalo N.Y. 1998, 155-165.  P. Hatlie, Critical studies. 

Redeeming byzantine epistolography, Byzantine Modern Greek Studies 20 (1996), 213-248. H. Hunger, 

Βπδαληηλή ινγνηερλία. Ἡ ιόγηα θνζκηθὴ γξακκαηεία ηῶλ Βπδαληηλῶλ, η. Α´ (κεη. Α. Γ. Μπελάθεο – Η. Β. 

Αλαζηαζίνπ – Γ. Υ. Μαθξήο), Αζήλα 2000, 306-322. M. Mullett, Epistolography, ζην E. Jeffreys – J. 

Haldon – R. Cormack (επηκ.), The Oxford handbook of Byzantine studies, Oxford – New York, 2008, 882-

893.  S. Papaioannou, Letter-writing, ζην P. Stephenson (επηκ.), The Byzantine world, London – New 

York 2010, 189-193.  
3
 Δμαξηεκέλνη αγξφηεο εκθαλίδνληαη ζηα βπδαληηλά θείκελα κε ηνλ φξν πάξνηθνη απφ ηνλ 9ν αη. θαη εμήο. 

Δλδεηθηηθά βι. M. Kaplan, Les hommes et la terre a Byzance du VIe au XIe siecle: propriete et exploitation 

du sol [Centre de Recherches d'Histoire et de Civilisation Byzantines – Byzantina Sorbonensia 10], Paris, 

Sorbonne 1992, 355-358 (ζην εμήο Kaplan, Hommes). Σνπ ίδηνπ, The producing population, ζην J. Haldon 

(επηκ.), A Social History of Byzantium, Oxford 2009, 155 (ζην εμήο Social History), 153-157 (ζην εμήο 

Kaplan, Population).  
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Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηε δηαρείξεζε ηεο παξαγσγήο θαηαγξάθνπλ δεκφζηα 

απηνθξαηνξηθά έγγξαθα, θπξίσο ρξπζόβνπιια, ηα νπνία παξέρνπλ πξνλφκηα πςειφηεξεο 

ή ρακειφηεξεο θιίκαθαο ζηηο κνλέο θαη εθρσξνχλ θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη 

δηθαηψκαηα ρξήζεο ζε θηελνηξνθηθέο θαη αιηεπηηθέο δψλεο εθκεηάιιεπζεο
4
. Αλάινγεο 

ζεκαζίαο δηαρεηξηζηηθέο ππνζέζεηο εθζέηνληαη ζε έγγξαθα απηνθξαηνξηθψλ απνθάζεσλ 

επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ έπεηηα απφ πξνεγνχκελν αίηεκα εθπξνζψπσλ ηεο κνλήο 

(π.ρ. ιύζηο, ὁξηζκόο, πξόζηαγκα, ζεκείσζηο θ.ά.). Σέηνηα έγγξαθα δηεπζεηνχλ δηελέμεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε θηελνηξνθηθά δψα, ιφγσ ηεο δηεθδίθεζεο ρψξσλ θαηάιιεισλ γηα 

βνζθή ή ιφγσ θαηαπαηήζεσλ θαιιηεξγεκέλσλ εθηάζεσλ, ππνζέζεηο πνπ επηιχνληαη 

κέζσ ηεο επηβνιήο πνηλψλ, ηεο νξηνζέηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ εκπιεθνκέλσλ επί ηεο 

ηδηνθηεζίαο. Γηα παξφκνηνπο ιφγνπο κλεκνλεχνληαη νη ζέζεηο εθηξνθήο δψσλ κε βάζε  

ζπλνξηαθέο θαηακεηξήζεηο (ὁξνζέζηνλ ή πεξηνξηζκὸο) ζε έγγξαθα απνγξαθήο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ἀλαγξαθή, παξάδνζηο, γξάκκα θ.ά.). ηγίιιηα ή ζηγγηιηώδε 

γξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε πνηθίιεο ελέξγεηεο ηνπ δεκνζίνπ, θαηαγξάθνπλ κεηαμχ 

άιισλ ην δσηθφ θεθάιαην, ηελ απαιιαγή απφ θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, ηε δηεπζέηεζε 

θηελνηξνθηθψλ δηαθνξψλ, ηνλ θαζνξηζκφ νξίσλ θ.ά. 

Ζ θηελνηξνθία κηθξψλ δψσλ απεηθνλίδεηαη θαηεμνρήλ ζε δεκφζηα δηνηθεηηθά, 

δεκνζηνλνκηθήο-θνξνινγηθήο θχζεσο έγγξαθα, ηα πξαθηηθά, πνπ επίζεο θαιχπηνπλ 

πνηθίιεο ελέξγεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, φπσο ππεξεζηαθά ζέκαηα, 

εθζέζεηο ζπλφξσλ ησλ θηεκάησλ, θνξνινγεηέα πεξηνπζία ησλ κνλψλ ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο θαη ησλ παξνίθσλ ηνπο θ.ά. Παξφκνηα ζέκαηα θαηαγξάθνληαη ζε δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο ηνπ δεκνζίνπ, φπσο γλσκνδνηήζεηο δηθαζηεξίσλ θαη εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ 

(ππφ ηνλ ηχπν θξίζηο, ὑπόκλεκα, ἔγγξαθνλ ὑπόκλεκα, ζεκείσκα θ.ά.). Ηδησηηθά, 

ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα πψιεζεο, εθρψξεζεο, αληαιιαγήο ή θιεξνλνκηθήο παξνρήο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ἔγγξαθνο ἀληαιιαγή, πξαηήξηνλ ἔγγξαθνλ, δηαζήθε, γξάκκα 

θ.ά.)
 
πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο θπξίσο γηα ηελ νηθνλνκηθή αμία ησλ δψσλ αλάινγα κε ην 

είδνο ηνπο
5
.  

Ζ εθηξνθή γεσξγηθψλ δψσλ ζε κηθξή ή κεγάιε θιίκαθα είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε 

ηε ρξήζε ηεο γεο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηνπ εθάζηνηε ππφ εμέηαζε  θπζηθνχ 

ρψξνπ
6

. Ζ νηθνλνκηθή εμέιημε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ αθνινπζεί ηνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Ζ πεξίνδνο πνπ εθηείλεηαη απφ ηνλ 8ν έσο ηνλ 10ν 

αη. ραξαθηεξίδεηαη ζρεδφλ νκφθσλα απφ ηελ έξεπλα σο επνρή άλζεζεο ηεο βπδαληηλήο 

αγξνηηθήο νηθνλνκίαο κε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αλάπηπμε ηεο κεγάιεο 

                                                        
4
 Γηα ηα είδε ησλ εγγξάθσλ απηψλ βι. Η. Καξαγηαλλφπνπινο, Βπδαληηλή δηπισκαηηθή Α´. Απηνθξαηνξηθά 

έγγξαθα, Θεζζαινλίθε 1972, 92-95. Smyrlis, La fortune, 24-31. 
5

 Γηα ηνπο ηχπνπο εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη εδψ βι. Μ. Νπζηαδνπνχινπ-Πειεθίδνπ, Βπδαληηλή 

δηπισκαηηθή. Σα έγγξαθα ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγώλ, Θεζζαινλίθε 2014, 45-46, 49-50, 55-56, 58-59, 61-

62, 65. Σν γξάκκα ζπληζηά επξεία θαηεγνξία εγγξάθσλ θαη απφ ηνλ 13ν αη. απνθηά δεκνζηνλνκηθφ 

ραξαθηήξα. Γηα ηνλ νηθνλνκηθφ ξφιν ησλ κνλψλ βι. Κ. κπξιήο, Σα κνλαζηήξηα ζην Όζηεξν Βπδάληην. Ο 

νηθνλνκηθφο ξφινο θαη νη ζρέζεηο κε ην θξάηνο (13νο-15νο αη.), ζην Ζ. Κνινβφο (επηκ.), Μνλαζηήξηα, 

νηθνλνκία θαη πνιηηηθή. Από ηνπο κεζαησληθνύο ζηνπο λεώηεξνπο ρξόλνπο, Κξήηε 2011, 53-68. 
6
 M. Hendy, Studies in the Byzantine monetary economy c.300-1450, Cambridge 1985, 208 (ζην εμήο 

Hendy, Studies). B. Geyer, Φπζηθνί ζπληειεζηέο ηεο εμέιημεο ησλ ηνπίσλ θαη ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο, ζην 

Οηθνλνκηθή Ηζηνξία Α´, 87-100 (ζην εμήο Geyer, Φπζηθνί ζπληειεζηέο). P. Horden – N. Purcell, Μεζόγεηνο, 

ζάιαηηα πνλεξνδηδάζθαινο (κεη. Ν. ακπεζαΐ), Αζήλα 2004, 121 (ζην εμήο Horden – Purcell, Μεζόγεηνο). 
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ηδηνθηεζίαο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γεο
7
. Ζ δεκνγξαθηθή αλάπηπμε θαη ε άλνδνο ηεο 

δήηεζεο νδήγεζαλ ζηελ εμάπισζε ησλ ρψξσλ θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ θαιιηεξγεηψλ κέρξη 

θαη ηνλ 12ν αη., θαζψο θαη ζηελ επέθηαζε ησλ κεγάισλ γαηνθηεζηψλ, ελψ παξάιιεια 

ζεκεηψζεθε θαη αλάπηπμε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ, γεγνλφο πνπ επλφεζε ηελ νηθνλνκηθή 

δπλακηθή ησλ κεγάισλ γαηνθηεκφλσλ: ηεο Δθθιεζίαο θαη ηεο αξηζηνθξαηίαο ηεο 

ππαίζξνπ θαηά ηελ επνρή ησλ Μαθεδφλσλ θαη ησλ Κνκλελψλ
8
. Ήδε απφ ηνλ 9ν αη., ην 

θξάηνο, σο ν ηζρπξφηεξνο γαηνθηήκνλαο, εθρσξνχζε πξνλφκηα πνπ επλφεζαλ ηνπο 

κεγαιντδηνθηήηεο γεο παξέρνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηα θέξδε ηνπο, δηαηεξψληαο, πάλησο δηθαηψκαηα ζε ζεκεία ζεκαληηθνχ νηθνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο
9
.  

Ζ ζχγρξνλε παιαηνθιηκαηηθή έξεπλα απέδεημε φηη ε κεγάιε αλάπηπμε ηεο 

θηελνηξνθίαο ηελ πεξίνδν απηή ζπλέπεζε κε ηε ζηαδηαθή  άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο, πνπ 

νδήγεζε ζε επέθηαζε ησλ βνζθνηφπσλ
10

. Καηά ηνλ 9ν θαη κέρξη ηνλ 11ν αη. ε 

δεκνγξαθηθή άλνδνο θαη ε αγξνην-θηελνηξνθηθή επέθηαζε θαίλεηαη φηη επλνήζεθε απφ  

ηηο  θαιέο απνδφζεηο ηεο παξαγσγήο, ράξε ζηηο άθζνλεο βξνρνπηψζεηο θαη ην ήπην θιίκα. 

Ηδηαίηεξα θαηά ηνλ 12ν αη. ε θιηκαηηθή κεηαηφπηζε πξνο αθφκα πην εληζρπκέλεο 

ζεξκνθξαζίεο ζπλδέεηαη κε ηε ζεκαληηθή θηελνηξνθηθή θαη γεσξγηθή παξαγσγηθφηεηα 

πνπ καξηπξείηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ζηηο βπδαληηλέο αθεγεκαηηθέο πεγέο
11

.  
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 Kaplan, Hommes, 575-581. A. Harvey, Οηθνλνκηθή αλάπηπμε ζην Βπδάληην 900-1200 (κεη. Δ. 

ηακπφγιε), Αζήλα 1997, 394 θ.ε. (ζην εμήο Harvey, Οηθνλνκηθή αλάπηπμε). Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 

379, 396-397, 427-438, 451-468. M. Kaplan, The producing population, ζην Social History, 147-157 (ζην 

εμήο Kaplan, Population).  
8
  Γηα ην κεγάιν γαηνθηεηηθφ θεθάιαην βι. C. Mango, Ζ απηνθξαηνξία ηεο Νέαο Ρώκεο (κεη. Γ. 

Σζνπγθαξάθεο), Αζήλα 2013 (αλαη. London 1980), 65-70. Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 451-463. J.-C. 

Cheynet, The Byzantine aristocracy (8th – 14th centuries), ζην The Byzantine aristocracy and its military 

function [Variorum Collected Studies], Aldershot 2006, Η, 19-30. P. Sarris, Social relations and the land: the 

early period, ζην Social History, 96-104. P. Frankopan, Land and power in the middle and later period, ζην 

ίδην, 113-136. Πξβι. Kaplan, Hommes, 443. 
9
 Ν. Οηθνλνκίδεο, Ο ξφινο ηνπ βπδαληηλνχ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία, ζην Οηθνλνκηθή Ηζηνξία Γ΄, 182-

185, 211-212, 239-242 (ζην εμήο Οηθνλνκίδεο, Ο ξφινο). Γηα ηνπο δπλαηνχο σο γαηνθηήκνλεο βι. Lefort, 

Αγξνηηθή νηθνλνκία, 387-388, 391-392. Γηα ηελ Δθθιεζία βι. Παπαγηάλλε, Ννκηθνί ζεζκνί θαη πξαθηηθή 

ζε ζέκαηα εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο, ζην Οηθνλνκηθή ηζηνξία Γ´, 254. Ζ άπνςε φηη νη απαιιαγέο 

ελίζρπζαλ ηελ απνδπλάκσζε ηνπ θξάηνπο ακθηζβεηείηαη. J. Haldon, Limnos: Monastic holdings and the 

Byzantine state: ca. 1261-1453, ζην A. Bryer – H. Lowry (επηκ.), Continuity and change in late Byzantine 

and early Ottoman society,  Birmingham – Washington D.C. 1986, 186-189 (ζην εμήο Haldon, Limnos). 

Smyrlis, La fortune, 247.  
10

 Σελ πεξίνδν απηή παξαηεξήζεθε επέθηαζε ηεο θηελνηξνθίαο ελψ, ζχκθσλα κε παιπλνινγηθέο 

έξεπλεο, θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηνλ 7ν κέρξη θαη ηνλ 14ν αηψλα, ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ζπξξίθλσζε ησλ 

δαζψλ ηεο πεξηνρήο Μαθεδνλίαο-Ρνδφπεο θαη αλάπηπμε βνζθνηφπσλ. A. Gogou – M. Triantaphyllou – E. 

Xoplaki – A. Izdebski – C. Parinos – M. Dimiza – I. Bouloubassi – J. Luterbacher – K. Kouli – B. Martrat 

– A. Toreti – D. Fleitmann – G. Rousakis – H. Kaberi – M. Athanasiou – V. Lykousis, Climate variability 

and socio-environmental changes in the northern Aegean (NE Mediterranean) during the last 1500 years, 

Quaternary Science Reviews 136 (2016), 223-224 (ζην εμήο Gogou et. al., Climate variability). J. Haldon – 

A. Rosen,  Society and environment in the East Mediterranean ca 300–1800 CE. Problems of resilience, 

adaptation and transformation. Introductory essay, Human Ecology 46 (2018), 287–288 (ζην εμήο Haldon – 

Rosen, Society).  
11

 Απφ ηα ηέιε ηνπ 12νπ αη. (πεξ. 1175-1200) ην θιίκα εηζήιζε ζηαδηαθά ζε κηα πεξίνδν αζπλήζηζησλ 

κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ, κε απμεκέλεο ρεηκεξηλέο μεξαζίεο θαη ζεξηλέο ςχμεηο. Απφ ηα κέζα ηνπ 13νπ 

επέξρεηαη ζηαδηαθά ςχρξαλζε ηνπ θιίκαηνο. Βπδαληηλέο πεγέο θαηαγξάθνπλ ηδηαίηεξα βαξείο ρεηκψλεο 

πνπ πξνθάιεζαλ απψιεηεο ζε αλζξψπνπο θαη άινγα θαηά ηε δηάξθεηα ζηξαηησηηθψλ θηλήζεσλ. Η. Σειέιεο, 

Μεηεσξνινγηθά θαηλόκελα θαη θιίκα ζην Βπδάληην [Πνλήκαηα, πκβνιέο ζηελ Έξεπλα ηεο Διιεληθήο θαη 

Λαηηληθήο Γξακκαηείαο 5/1], η. Β´, Αζήλα 2004, 629-710. Γπηηθέο πεγέο καξηπξνχλ κεγάιεο απψιεηεο ζε 
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Μεηά ηε ιαηηληθή θαηάθηεζε δηαπηζηψλνληαη αιιαγέο ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, 

εθφζνλ ην θξάηνο ράλεη ζηαδηαθά ηελ ελνπνηεηηθή ηνπ δχλακε. Ωζηφζν, παξαηεξνχληαη 

θαη ζπλέρεηεο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, δεδνκέλνπ φηη δσηθνί θαη 

γεσξγηθνί πφξνη εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλνη θπξίσο ζηα ρέξηα 

κεγάισλ γαηνθηεκφλσλ θαη εχπνξσλ ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ. Απφ ηα ηέιε ηνπ 14νπ 

αη. θαη κέρξη ηελ πηψζε ηνπ Βπδαληίνπ, ε νηθνλνκία απνδηαξζξψλεηαη ξαγδαία εμαηηίαο 

πιείζησλ θνηλσληθν-πνιηηηθψλ, δεκνγξαθηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ πηέζεσλ
12

. Σελ 

θαηάζηαζε επηδείλσζε ε ζεκαληηθή πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ε ςχρξαλζε ηνπ 

θιίκαηνο θαζφιν ηνλ 14ν αη. θ.ε.  

Ωο πξνο ηελ αγξνηηθή θαη δσηθή παξαγσγή ζην Βπδάληην, ε ζχγρξνλε έξεπλα 

δηαπηζηψλεη δηαξθείο βειηηψζεηο ρσξίο βέβαηα ζεακαηηθέο αιιαγέο ζηελ ηερληθή θαη 

ηερλνινγηθή πξφνδν. Δπίζεο, έρεη πιένλ θαηαδεηρζεί φηη, πέξα απφ ηηο ζρέζεηο 

αληαγσληζκνχ θαη ππνηέιεηαο, κηθξνθαιιηεξγεηέο θαη κεγάιε ηδηνθηεζία 

αιιεινζπκπιεξψλνληαλ, ζπλεηζθέξνληαο παξάιιεια ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία
13

. 

Παξφιεο ηηο δεζκεχζεηο ηεο αιιειεμάξηεζεο θαη ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο δσήο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ πνηκέλσλ, ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ζθηαγξαθείηαη σο ελεξγφο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο κε ηελ θηελνηξνθία ζην επίθεληξν ηεο παξαγσγήο. Οη δηαπηζηψζεηο 

απηέο αλέηξεςαλ παξαδνζηαθέο «πξνθαηαιήςεηο» γηα ηνπο αζρνινχκελνπο κε ηελ 

θηελνηξνθία πιεζπζκνχο
14

, νη νπνίνη αλαδεηθλχνληαη πξσηαγσληζηέο κηαο δσληαλήο 

                                                                                                                                                                     
δψα ηελ πεξίνδν απηή ιφγσ ηνπ θξχνπ. R. C. Hoffmann, An environmental history of medieval Europe, 

Cambridge 2014, 328-329. Γεληθά γηα ηηο θιηκαηηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο επνρήο βι. I. Telelis, Climatic 

fluctuations in the Eastern Mediterranean and the Middle East, AD 300-1500, from Byzantine documentary 

and proxy physical paleoclimatic evidence. A comparison, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 58 

(2008), 167-207. B. MS. Campbell, The great transition. Climate, disease and society in the late medieval 

world, Cambridge 2013, 36-38, 52-55, 147-151. E. Xoplaki – D. Fleitmann – J. Luterbacher – S. Wagner – 

J. Haldon – E. Zorita – I.  Telelis – A. Toreti – A. Izdebski, The medieval climate anomaly and Byzantium: 

A review of the evidence on climatic fluctuations, economic performance and societal change, Quaternary 

Science Reviews 136 (2016), 229-252, 246-249. Πξβι. ηα γξαθήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ νη J. Preiser-

Kapeller – E. Mitsiou, The Little Ice Age and Byzantium within the Eastern Mediterranean, ca. 1200–1350: 

An essay on old debates and new scenarios, ζην M. Bauch – G. J. Schenk (επίκ.), The crisis of the 14th 

century, teleconnections between environmental and societal change? [Das Mittelalter Perspektiven 

medi vistischer Forschung, Band 13], Berlin 2020, 205-208. Γηα ην ζέκα ηεο ρξνληθήο ηαχηηζεο ηεο αλφδνπ 

ή πηψζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο κε θιηκαηηθέο αιιαγέο βι. παξαθάησ ππ. 145. 
12

 Α. Δ. Λαΐνπ, Ζ αγξνηηθή νηθνλνκία (13νο-15νο αηψλαο), ζην Οηθνλνκηθή Ηζηνξία Α´, 96, 573-574 (ζην 
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θνηλσλία). J. Lefort, Population et peuplement en Macédoine orientale, IXe-XVe siecle, ζην C. Abadie-

Reynal et al. (επηκ.), Hommes et Richesses dans l’Empire Byzantin, η. 2, Paris 1991, 63-89. A. Laiou – C. 

Morrisson, The Byzantine Economy [Cambridge Medieval Textbooks], Cambridge 2007, 176 (ζην εμήο 

Laiou –  Morrisson, Economy). K. Smyrlis, The state, the land, and private property. Confiscating monastic 

and church properties in the Palaiologan Period, ζην D. Angelov (επηκ.), Church and society in Late 

Byzantium [Studies in Medieval Culture, 49], Kalamazoo 2009, 58–87. Σνπ ίδηνπ, Byzantium, ζην H. 

Kitsikopoulos (επηκ.), Agrarian change and crisis in Europe, 1200–1500, New York 2012, 128-164. J. 

Herrin, The collapse of the Byzantine Empire in the twelfth century. A study of a medieval economy, 

updated version ζην Σεο ίδηαο (επηκ.), Margins and Metropolis: Authority across the Byzantine Empire, 

Princeton 2013, 111-129.  
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 Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 385-391, 401, 487. Πξβι. Λαΐνπ, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 573-574.  
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 Ζ. Αλαγλσζηάθεο – Σ. Παπακαζηνξάθεο, Αγξαπινῦληεο θαὶ ἀκέιγνληεο, ζην Ζ Iζηνξία ηνπ ειιεληθνύ 

γάιαθηνο θαη ησλ πξντόλησλ ηνπ, Η´ ηξηήκεξν εξγαζίαο Ξάλζε, 7-9 Οθησβξίνπ 2005, Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα 

Οκίινπ Πεηξαηψο – Ίδξπκα Αξηζηείδεο Γαζθαιφπνπινο, Αζήλα 2008, 214 (ζην εμήο Αλαγλσζηάθεο – 
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ελδνρψξαο πνπ απείρε απφ ηελ νηθνλνκηθή απνκφλσζε θαη ηελ πζηέξεζε ζε θνηλσληθή 

θαη πνιηηηθή επηξξνή
15

.  

Σν ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο γηα ηελ αλίρλεπζε εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ δνκψλ ηεο 

απηνθξαηνξίαο, φπσο ε θνηλσληθή νξγάλσζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο
16
, ν ξφινο ησλ 

πφιεσλ θαη ησλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο πνπ θηλεηνπνηνχλ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο 

ππαίζξνπ
17

, ν ξφινο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο18
, νη ζεζκνί ηεο 

ηδηνθηεζίαο, ην θαζεζηψο ησλ κηθξνθαιιηεξγεηψλ θαη ησλ κηζζσηψλ αγξνηψλ 
19

  

θσηίδνπλ δηάθνξεο φςεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηκέξνπο θιάδνη, φπσο ε 
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– Purcell, Μεζόγεηνο, 114-121.  
16

 Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 439-471. Λαΐνπ, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 518-550. M. Kaplan, L’activité 

pastorale dans le village byzantin du VIIe au XIIe siècle, ζην Εώα θαη Πεξηβάιινλ, 416-420. Laiou – 

Morrisson, Δconomy, 90-165. 
17

 K.–P. Matschke, Ζ νηθνλνκία ησλ πφιεσλ θαηά ηελ πζηεξνβπδαληηλή επνρή (13νο-15νο αηψλαο), ζην 

Οηθνλνκηθή Ηζηνξία Β´, 175-176· Σνπ ίδηνπ, Αληαιιαγέο, εκπφξην, αγνξέο θαη ρξήκα (13νο-15νο αηψλαο), 

ζην ίδην, 561-612, G. Dagron, Ζ αζηηθή νηθνλνκία απφ ηνλ 7ν έσο ηνλ 12ν αηψλα, ζην ίδην, 135. Γηα ηηο 

ηηκέο βι. Kaplan, Hommes, 476-477. C. Morrisson – J.-C. Cheynet, Σηκέο θαη ακνηβέο ζηνλ βπδαληηλφ 

θφζκν, ζην ίδην, 652-655 (ζην εμήο Morrisson – Cheynet, Σηκέο). Μ. Γεξνιπκάηνπ, Αγνξέο, έκπνξνη θαη 

εκπόξην ζην Βπδάληην (9νο- 12νο αη.) [ΔΗΔ/ΗΒΔ, Μνλνγξαθίεο 9], Αζήλα 2008, 81-83 (ζην εμήο 

Γεξνιπκάηνπ, Αγνξέο). 
18

 Γηα ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηα είδε ησλ θφξσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηδηνθηεζία δψσλ θαη 

ηελ παξαγσγή βι. N. Oikonomides, Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (IXe -XIe s.) [Monographies 2 

– Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Institut de Recherches Byzantines], Athènes 1996 (ζην 

εμήο Oikonomidès, Fiscalité). Πξβι. θαη Σνπ ίδηνπ, Ο ξφινο, 141-252. Ζ κειέηε γχξσ απφ ην ζέκα ησλ 

θφξσλ γηα ηα δψα ζπγθεληξψζεθε ζε δίηνκν  εμηθό Οηθνλνκηθώλ Όξσλ, βι. Η. Δ. Καξαγηαλλφπνπινο, 

 εμηθό βπδαληηλήο νξνινγίαο: Οηθνλνκηθνί όξνη [ΑΠΘ, Κέληξν Βπδαληηλψλ Δξεπλψλ], η. Α´, Θεζζαινλίθε 

2000 (ζην εμήο Καξαγηαλλφπνπινο  εμηθό)· Π. Καηζψλε – Μ. Γξεγνξίνπ-Ησαλλίδνπ,  εμηθό βπδαληηλήο 

νξνινγίαο: Οηθνλνκηθνί όξνη [ΑΠΘ, Κέληξν Βπδαληηλψλ Δξεπλψλ], η. Β´, Θεζζαινλίθε 2015 (ζην εμήο 

Καηζψλε – Γξεγνξίνπ-Ησαλλίδνπ,  εμηθό). Πξβι. Δ. Κξηαξάο,  εμηθό ηεο κεζαησληθήο ειιεληθήο δεκώδνπο 

γξακκαηείαο (ηφκνη Α-ΗΖ), Θεζζαινλίθε 1969-2012 (ζην εμήο Κξηαξάο,  εμηθό). 
19

 Ο ζεζκφο ηεο πξόλνηαο (ή νἰθνλνκίαο) αθνξά ζε απηνθξαηνξηθέο δσξεέο πεξηνπζίαο απφ ηνλ πξψηκν 

12ν έσο θαη ηνλ 15ν αη., νη νπνίεο φκσο ππφθεηλην γεληθά ζηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο. Σα ζέκαηα απηά θαζψο 

θαη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή νξγάλσζε γχξσ απφ ην γαηνθηεηηθφ θεθάιαην, κέξνο ηνπ νπνίνπ 

απνηειεί ε δσηθή παξαγσγή, πξαγκαηεχεηαη ν M. C. Bartusis, Land and priviledge. The institution of 

pronoia, Cambridge – New York 2012, ηδηαίηεξα 296-301, γηα ηνπο φξνπο νἰθνλνκία θαη πξόλνηα ζζ. 597-

602 (ζην εμήο Bartusis, Land). Πξβι. Oikonomidès, Fiscalité, 223–224. Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 387-

392. Πξβι. K. Smyrlis, The fiscal revolution of Alexios I Komnenos: Timing, scope, and motives, ζην B. 

Flusin – J.-C. Cheynet (επηκ.), Autour du premier humanisme byzantin & des cinq études sur le XIe siècle 

[Travaux et Mémoires 21/2], Association des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 

2017, 593–610.  
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κειηζζνθνκία
20

, ε αιηεία
21
, ε πηελνηξνθία

22
, ε ζήξα

23
, θαζψο θαη ηα θηελνηξνθηθά 

παξάγσγα
24
, ε δηαηξνθή θαη θαηαλάισζε 

25
, αιιά θαη κεκνλσκέλα είδε ηεο παλίδαο, 

                                                        
20

 Φ. Κνπθνπιέο, Βπδαληηλῶλ βίνο θαὶ πνιηηηζκὸο [Collection de l’Institut Francais d’Athènes], η. Δ´, 

Αζήλα1952, 296-309 (ζην εμήο Κνπθνπιέο, ΒΒΠ 5). A. Kazhdan – A. Cutler – J.W. Nesbitt, Apiculture, 

ζην A. P. Kazhdan et. al. (επηκ.), Οxford dictionary of Byzantium, New York 1991, 130 (ζην εμήο ODB). 

Γηα ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο κειηζζνθνκίαο θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ θαηαλαισζε ησλ πξντφλησλ 

ηεο βι. Ζ. Αλαγλσζηάθεο, Βπδαληηλή κεισλπκία θαη κειίθξαηνο πφηνο. Αληηιήςεηο γηα ηε ρξήζε ησλ 

κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ ζην Βπδάληην σο ηνλ 11ν αηψλα, ζην Πνιηηηζηηθφ Σερλνινγηθφ Ίδξπκα ΔΣΒΑ 

– Κνηλφηεηα Νηθήηεο Υαιθηδηθήο – Μειηζζνθνκηθφο πλεηαηξηζκφο Νηθήηεο «ίζσλ» (επηκ.), Ζ Μέιηζζα 

θαη ηα πξντόληα ηεο. Σ´ ηξηήκεξν εξγαζίαο, Νηθήηε, 12-15 επηεκβξίνπ 1996, Αζήλα 2000, 161-189. Η. Αζ. 

Παπάγγεινο, Ζ κειηζζνθνκία ζηε Υαιθηδηθή θαηά ηνπο κέζνπο ρξφλνπο θαη ηελ ηνπξθνθξαηία, ζην ίδην, 

190-210. . Γεξκαλίδνπ, Βπδαληηλόο κειίξξπηνο πνιηηηζκόο [Σν Βπδάληην ήκεξα 7], Δζληθφ Ίδξπκα 

Δξεπλψλ, Αζήλα 2016 (ζην εμήο Γεξκαλίδνπ, Μειίξξπηνο). S. Germanidou, Honey culture in Byzantium - 

An outline of textual, iconographic and archaeological evidence, ζην H. Fani – G. Mavrofridis – R. Jones 

(επίκ.), Beeking in the Mediterranean from antiquity to the present, Nea Moudania 2018, 93-104· I. 

Anagnostakis, Wild and domestic honey in middle Byzantine hagiography: some issues relating to its 

production, collection and consumption, ζην ίδην, 105-118.  
21

 Κνπθνπιέο, ΒΒΠ 5, 331-343. J.W. Nesbitt – A. Kazhdan – A. Cutler, Fishing, ζην ODB, 788. G. 

Dagron, Poissons, pêcheurs et poissonniers de Constantinople, ζην C. Mango – G. Dagron (επηκ.), 

Constantinople and its hinterland. Papers from the twenty-seventh spring symposium of Byzantine studies, 

Oxford, April 1993 [Society for the Promotion of Byzantine Studies 3], Cambridge 1995, 57-73· P. 

Gounaridis, La pêche dans le golfe de Smyrne, ζην Δὐςπρία. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, Paris 

1998, 265-271. H. Kroll, Animals in the Byzantine Empire: An overview of the Archaeozoological 

evidence, Archaeologia Medievale 39 (2012), 105-110 (ζην εμήο Kroll, Animals). E. Ragia, The 

circulation, distribution and consumption of marine products in Byzantium: Some considerations, Journal 

of Maritime Archaeology 13 (2018), 452 (ζην εμήο Ragia, Circulation). I. Anagnostakis – M. Leontsini 

(ππφ έθδνζε), Fishing and fish consumption in the Aegean Sea according to the Lives of Saints, 7th-12th 

centuries, ζην T. Theodoropoulou – T. Gallant (επηκ.), Harvesting the gifts of the sea. Aegean societies and 

marine life,  Springer – Berlin (ζην εμήο Anagnostakis –  Leontsini, Fishing).  
22

 A. Kazhdan – J.W. Nesbitt, Fowl, domestic, ζην ODB, 801-802. Μ. Υξφλε-Βαθαινπνχινπ, Ἀλαθνξὲο 

ηῶλ βπδαληηλῶλ πεγῶλ ζηὰ πηελὰ θαὶ ζηὰ ἐμ αὐηῶλ πξνεξρφκελα πξντφληα, Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηεο 

Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 38 (2007-2008), 281-321 (ζην εμήο Υξφλε-

Βαθαινπνχινπ, Αλαθνξέο). Μ. Λενληζίλε,  Οηθφζηηα, σδηθά θαη εμσηηθά πηελά. Αηζζεηηθή πξφζιεςε θαη 

ρξεζηηθέο φςεηο (7νο-11νο αη.), ζην Εώα θαη Πεξηβάιινλ, 285-317 (ζην εμήο Λενληζίλε, Οηθφζηηα).  
23

 Κνπθνπιέο, ΒΒΠ 5, 387-423. A. Kazhdan - J.W. Nesbitt – A. Cutler, Hunting, ζην ODB, 958. G. T. 

Dennis, Some notes on hunting in Byzantium, ζην J. D. Alchermes – H. C. Evans – T. K. Thomas (επηκ.), 

 λαζήκαηα  νξηηθά. Studies in Honor of Thomas F. Mathews, Mainz 2009, 131-134. Α. Κ. ηλάθνο, Σν 

θπλήγη θαηά ηε κέζε βπδαληηλή επνρή (7νο-12νο αη.), ζην Εώα θαη Πεξηβάιινλ, 72-79 (ζην εμήο ηλάθνο, 

Κπλήγη).  
24

 Κνπθνπιέο, ΒΒΠ 5, 326-330. Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 426. C. Morrisson – J.-P. Sodini, Ο έθηνο 

αηψλαο, ζην Οηθνλνκηθή Ηζηνξία Α´, 319 (ζην εμήο Morrisson – Sodini, Έθηνο). Η. Αζ. Παπάγγεινο, 

Κηελνηξνθία ζηελ Υαιθηδηθή, ζην Εώα θαη Πεξηβάιινλ, 455-456, 460-461 (ζην εμήο Παπάγγεινο, 

Κηελνηξνθία). Αλαγλσζηάθεο – Παπακαζηνξάθεο, Ἀγξαπινῦληεο, 226-229. G. C. Maniatis, The 

Byzantine cheesemaking industry, Byzantion 84 (2014), 259-261. Γηα ηελ παξαγσγή δεξκάησλ βι. I. 

Anagnostakis, Leather in the life and culture of Byzantium, ζην K. Zarkia (επηκ.), Preindustrial tanning in 

Greece [ETBA Cultural Foundation – Peloponneese region, General Secretariat], Athens 1997, 37-39. G. 

C. Maniatis, Organization, market structure and modus operandi of the guild-organized leather 

manufacturing industry in tenth-century Constantinople, Byzantinische Zeitschrift 103 (2010), 639-677. Γηα 

ηε ζεξνηξνθία βι. A. Muthesius, Ζ παξαγσγή κεηαμσηψλ πθαζκάησλ: Μέζνδνη, εξγαιεία, ηερληθέο φςεηο, 

ζην Οηθνλνκηθή Ηζηνξία Α´, 249-278. G. Dagron, Ζ αζηηθή νηθνλνκία απφ ηνλ 7ν έσο ηνλ 12ν αηψλα, ζην 

ίδην Β´, 107-116. Α. Δ. Λαΐνπ, Οη αληαιιαγέο θαη ην εκπφξην απφ ηνλ 7ν έσο ηνλ 12ν αηψλα, ζην ίδην Β´, 

531-532. 
25

 Γηα ηε δηαηξνθή βι. Κνπθνπιέο, ΒΒΠ 5, 47-88. J. Koder, Ζ θαζεκεξηλή δηαηξνθή ζην Βπδάληην κε 

βάζε ηηο πεγέο, ζην Γ. Παπαληθφια-Μπαθηξηδή (επηκ.), Βπδαληηλώλ δηαηξνθή θαη καγεηξείαη. Πξαθηηθά 

εκεξίδαο «πεξί ηεο δηαηξνθήο ζην Βπδάληην», Θεζζαινλίθε Μνπζείν Βπδαληηλνύ πνιηηηζκνύ 4 Ννεκβξίνπ 

2001, Αζήλα 2005, 22-23. Μ. Υξφλε, Ζ παλίδα ζηελ δηαηξνθή θαη ζηελ ηαηξηθή ζην Βπδάληην, Αζήλαη 2012. 

Σνλ ζπιινγηθφ ηφκν: I. Anagnostakis (επηκ.), Flavours and delights. Tastes and pleasures of ancient and 

Byzantine cuisine, Athens 2013 (ζην εμήο Flavours and delights). B. Caseau, Nourritures terrestres, 



 

 8 

κειεηψληαη σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αμία ζηνλ θαζεκεξηλφ βίν, ηνλ πιηθφ θαη πλεπκαηηθφ 

πνιηηηζκφ κέζα απφ δηάθνξεο βπδαληηλέο πεγέο θαη αξραηνινγηθά ηεθκήξηα
26

.  

Παξάιιεια, ηα πνξίζκαηα ησλ δσναξραηνινγηθψλ θαηαινίπσλ έρνπλ αλαλεψζεη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ησλ θηελνηξνθηθψλ κεγεζψλ, ηεο εθηξνθήο, θαηαλάισζεο θαη 

βηνινγηθήο εηθφλαο ησλ δψσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο απηνθξαηνξίαο
27

. Νέεο, ζχγρξνλεο 

κνξθέο έξεπλαο, φπσο ε κειέηε ηνπ θιίκαηνο, ησλ παιαηνπεξηβαιιφλησλ απφ εηδηθνχο 

ηεο γεσινγίαο θαζψο θαη ην πιηθφ απφ ηελ παιαηνβνηαληθή, αλ θαη ζε ζρεηηθά πξψηκν 

ζηάδην γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν, ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ηζηνξηθή 

έξεπλα γηα ηελ παλίδα ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Με βάζε ην πιηθφ ησλ πεγψλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη ηελ 

βηβιηνγξαθηθή ππνδνκή γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ππφ εμέηαζε ζέκα, ην  πιηθφ 

ηεο βάζεο «Ήκεξε θαη άγξηα παλίδα» πξνζθέξεη πιεξνθφξεζε (1) γηα ηα δψα (είδε, 

νξνινγία, εθηξνθή θαη δηαρείξηζε), (2) ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο (θνξνινγία, 

εθκεηάιιεπζε, θαηεγνξίεο γαηψλ, βνζθφηνπνη) θαη (3) γηα ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο 

θηελνηξνθίαο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παλίδα ηνπ ειιαδηθνχ 

ρψξνπ. Ζ παξνπζίαζε πνπ αθνινπζεί επηρεηξεί λα αλαιχζεη ηα δεηήκαηα απηά ζχκθσλα 

κε ηα επηζηεκνληθά πεδία πνπ ηεθκεξηψλνληαη ζηε βάζε.  

1. Τα ζώα 

                                                                                                                                                                     
nourritures célestes. La culture alimentaire à Byzance [Collège de France – CNRS, Centre de recherches 

d’histoire et civilisation de Byzance – Monographies 46], Paris 2015. Γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ αγνξψλ κε 

δσηθά πξντφληα βι. T. G. Kolias, Versorgung des byzantinischen Marktes mit Tieren und Tierprodukten 

ζην E. Kislinger – J. Koder – A. Külzer (επηκ.), Handelsgüter und Verkehrswege. Aspekte der 

Warenversorgung im ostlichen Mittelmeerraum (4. bis 15. Jahrhundert) [ÖAW, Phil.-hist. Kl., Denkschr., 

388], Wien 2010, 175-184.  Γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ βπδαληηλνχ ζηξαηνχ κε ηξφθηκα δστθήο πξνέιεπζεο, 

βάζεη θπξίσο ησλ ζηξαηησηηθψλ εγρεηξηδίσλ βι. ηνπ ίδηνπ, Eßgewohnheiten und Verpflegung im 

byzantinischen Heer, ζην W. Hörandner – J. Koder – O. Kresten – E. Trapp (επηκ.), Byzantios – Festschrift 

für Herbert Hunger zum 70, Wien 1984, 199-200.  
26

 Α. Κ. ηλάθνο, Σα δψα ζηα βπδαληηλά νλεηξνθξηηηθά, Βπδαληηλά 28 (2008) 115-135. Γηα ηελ εμέηαζε 

ηεο βνπθνιηθήο δσήο κέζα απφ έξγα ηεο βπδαληηλήο θηινινγηθήο παξάδνζεο βι. J. B. Burton, The pastoral 

in Byzantium, ζην Brill's companion to Greek and Latin pastoral, Brill 2006, 549–579. Γηα ζπκβνιηζκνχο 

απφ ηε ρξηζηηαληθή παξάδνζε βι. Υξφλε-Βαθαινπνχινπ, Ο ρξηζηηαληθφο ζπκβνιηζκφο ησλ δψσλ ζε 

πκλνγξαθηθά θείκελα θαη ζηνλ Φπζηνιφγν, ζην Α. Γήκηζα – Λ. Εία – Α. Πεινξηάδε (επηκ.), Πξαθηηθά ηεο 

4εο πλάληεζεο εξγαζίαο κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ. Παλεπηζηήκην Αζελώλ ΔΚΠΑ, 1–3 Ηνπλίνπ 2007, Αζήλα 

2009, 631-645. V. Della Dora, Landscape, nature, and the sacred in Byzantium, Cambridge 2016. Γηα 

άιιεο ζπκβνιηζηηθέο πξνεθηάζεηο ζηνλ θνηλσληθφ βίν βι. C.T. Schmidt, Noble hounds for aristocrats, stray 

dogs for heretics. Connotation and evaluation of literary dogs in Byzantium, ζην J. Pahlitzsch – T. Schmidt 

(επηκ.), Impious dogs, haughty foxes and exquisite fish. Evaluative perception and interpretation of animals 

in ancient and medieval Mediterranean thought, Berlin – Boston 2019, 103-132· K. Stewart, An 

entertaining tale of Quadrupeds. Animals and insults in a late Byzantine poem, ζην ίδην, 165-184.  
27

 Γηα ηνπο ξπζκνχο θηελνηξνθίαο βννεηδψλ, ηππνεηδψλ, αηγνπξνβάησλ, ρνίξσλ, πηελψλ, αιηεπκάησλ θαη 

άιισλ νηθεηαθψλ δψσλ βι. Kroll, Animals, 93-121. Πξβι. Σεο ίδηαο, Tiere im Byzantinischen Reich. 

Archäozoologische Forschungen im Überblick [Monographien des Römisch-Germanischen 

Zentralmuseums 87], Mainz 2010. Γηα ηε δηαηξνθή βι. C. Bourbou – B. Fuller – S. Garvie-Lok – M. 

Richards, Reconstructing the diets of Greek Byzantine populations (6th -15th centuries AD) using carbon 

and nitrogen stable isotope ratios, American Journal of Physical Anthropology 146.4 (2011) 569-581. C. 

Bourbou, Fasting or feasting? Consumption of meat, dairy products and fish in Byzantine Greece, ζην Εώα 

θαη Πεξηβάιινλ, 97-114. Γηα ην ζέκα βι. Bryer, Σα κέζα, 181-204. Γηα ηελ εμεκέξσζε θαη εθηξνθή 

θηελνηξνθηθψλ δψσλ ζην ρψξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαηά ηελ αξραηφηεηα, κε βάζε 

δσναξραηνινγηθά θαηάινηπα βι. T. Howe, Domestication and breeding of livestock: Horses, mules, asses, 

cattle, sheep, goats, and swine, ζην G. L. Campbell (επηκ.), The Oxford handbook of animals in classical 

thought and life, Oxford 2014, 137. G. Kron, Animal husbandry, ζην ίδην, 150-151 (ζην εμήο Howe, 

Domestication· Kron, Husbandry).  
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πσο αλαθέξζεθε, ηα έγγξαθα ησλ κνλψλ ηνπ Αγίνπ ξνπο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 

νηθνλνκηθνχ θαη δεκνζηνλνκηθνχ ραξαθηήξα θαη αλαδεηθλχνπλ θπξίσο, ηελ νηθνλνκηθή 

δπλακηθή ησλ γεσξγηθψλ δψσλ (θηήλε, βνζθήκαηα ή αὐηνθίλεηα
28

). Ωο πξνο ηα είδε, κε 

βάζε ηελ παξαγσγηθή ηνπο αμία πξψηα αλαθέξνληαη ηα βννεηδή (βνΐδηα, ἀγειάδηα), ηα 

νπνία δηαθξίλνληαη ζε βφδηα γηα άξσζε θαη εξγαζία (θακαηεξά, ἐξγαηηθά, ἀξγά), γηα 

πάρπλζε (ἀγειαῖα)
 
θαη κεηαθνξά θνξηίσλ θαη εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη βνπβάιηα (ή 

βνύβαινη)
 29

.  

Ωο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ε θαηνρή βνψλ δηαθξίλεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ αγξνηψλ ζην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα. Απφ ηνλ 13ν αη., ζε θνξνινγηθνχο θαηαιφγνπο (πξαθηηθά) νη 

θάηνρνη ηέηνησλ θακαηεξψλ δψσλ θαηνλνκάδνληαη σο βντδᾶηνη, ελψ νη θάηνρνη ελφο 

δεχγνπο αξνηήξσλ βνψλ σο δεπγαξᾶηνη 
30
. Ζ εξκελεία ηεο έλλνηαο ηνπ δεπγαξίνπ είλαη 

ζχλζεην δήηεκα ζηελ έξεπλα, εθφζνλ ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

θαιιηεξγήζηκεο γεο έθηαζεο, φζεο κπνξνχζε λα νξγψζεη έλα δεπγάξη βφδηα ζε κία κέξα, 

θαη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ αθνξά ζε πξαγκαηηθή απνηχπσζε νξηζκέλεο ηδηνθηεζίαο 

δψσλ
31
. Δπνκέλσο, ιφγσ ηεο ακθηζεκίαο ηνπ φξνπ απηνχ, ζην έξγν «Ήκεξε θαη Άγξηα 

Παλίδα» δελ πεξηιακβάλνληαη αλαθνξέο ζε δεπγαξάηνπο θαη δεπγάξηα, εθφζνλ 

ιακβάλνπκε σο δεδνκέλν φηη ζηα αζσληθά έγγξαθα νη φξνη αθνξνχλ ζηε κέηξεζε, 

πηζαλφλ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο γεο, κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο θαη σο 

πεξηνπζηαθφ ηεθκήξην. Ωζηφζν, ηα έγγξαθα θαηαγξάθνπλ θαη πην ζαθείο ζρεηηθνχο 

φξνπο, θπξίσο κε θνξνινγηθή ζεκαζία, πνπ απαληνχλ ζηα έγγξαθα θαη ζρεηίδνληαη κε 

πξαγκαηηθή ηδηνθηεζία βνψλ, φπσο ην δεπγνιόγηνλ, ηέινο πνπ επηβάιινληαλ ζηα 

αξνηξηψληα βννεηδή
32

 θαζψο θαη ν φξνο δνπιηθὸλ δεπγάξηνλ, πνπ αθνξά ζηα αξνηξηψληα 

βφδηα ηνπ γαηνθηήκνλα, ηα νπνία δηαζέηεη πξνο ρξήζε ζηνπο παξνίθνπο ηνπ
33

.  

Απνγξαθέο θαη νηθνλνκηθέο απνηηκήζεηο πεξηνπζηψλ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ηηκέο ησλ δψσλ απηψλ. Πσιεηήξηα έγγξαθα αλαθέξνληαη ζε κεηαβηβάζεηο αγξψλ κε 

αληίηηκν ρξεκαηηθφ πνζφ θαη βννεηδή, θαηαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ησλ δψσλ απηψλ θαη 

ζηελ αληαιιαθηηθή νηθνλνκία 
34

. Ζ πιεζψξα ησλ αλαθνξψλ απνθαιχπηεη φηη δχν, ηξεηο 

θνξνινγηθέο κνλάδεο απηνχ ηνπ είδνπο απέδηδαλ κηα κεζαία πεξηνπζία.  

                                                        
28

 Πξσηάην, αξ. 1, ζ. 180.13-18 (883)· αξ. 2, ζ. 184.23-26 (908). Ηβήξσλ ΗΗ, αξ. 47, ζ. 182.35-38 (1098). 

Πξβι. Smyrlis, La fortune, 124-125.  
29

 Βαηνπεδίνπ, αξ. 10, ζ. 113, 42-43 (1080). 
30

 Γεληθά βι. J.W. Nesbitt – A. Kazhdan, Livestock, ζην ODB, 1242-1243. Καξαγηαλλφπνπινο,  εμηθό 

Α´, 196 (ι. βντδάηνο), 198 (ι. βνῦο). Γηα ηνπο θφξνπο δεπγαξάησλ, βντδάησλ, ἀθηεκόλσλ βι. γεληθά Λαΐνπ, 

Αγξνηηθή νηθνλνκία, 545-546· Οηθνλνκίδεο, Ο ξφινο, 172-173· Kaplan, L’activité pastorale, 419 θ.ε. 

Oikonomidès, Fiscalité. 
31

 Γηα ηνλ φξν δεπγάξηνλ βι. αλαιπηηθά Λαΐνπ-Θσκαδάθε, Αγξνηηθή θνηλσλία, 219-223. Πξβι. Kaplan, 

Hommes, 270-273. Lefort, Ζ αγξνηηθή νηθνλνκία, 384, 401. Laiou – Morrisson, Economy, 107. Καηζψλε – 

Γξεγνξίνπ-Ησαλλίδνπ,  εμηθό Β´, 262-266 (ι. δεπγαξάηνο, δεπγαξάηηζζα). Βι. θαη Bartusis, Land, 216-220, 

600, ν νπνίνο ππνζέηεη φηη κάιινλ απνηεινχζε δεισηηθφ ηεο πνηφηεηαο ηεο γεο θαη ηεο θνξνινγηθήο ηεο 

αμίαο. Πξβι. Kaplan, Population, 155.  
32

 Harvey, Οηθνλνκηθή αλάπηπμε, 92, 175. Καηζψλε – Γξεγνξίνπ-Ησαλλίδνπ,  εμηθό Β´, 269 (ι. 

δεπγνιόγηνλ) θαη 261-262 γηα ηνλ ακθίζεκν φξν δεπγαξαηίθηνλ («θφξν ζε ρξήκα ησλ δεπγαξάησλ ή 

ελδερνκέλσο θφξν επί ηεο θαηνρήο δεπγαξίνπ βνψλ ή δφζηκν επί ηεο παξαγσγήο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ 

δεπγαξίσλ»). Πξβι. Οηθνλνκίδεο, Ο ξφινο, 174.  
33

 Γνρεηαξίνπ, αξ. 53.59-60 (1409). Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 398-399, 465. Λαΐνπ, Αγξνηηθή 

νηθνλνκία, 505, 516, 527-528. Καηζψλε – Γξεγνξίνπ-Ησαλλίδνπ,  εμηθό Β´, 266-267 (ι. δεπγάξηνλ 

δνπιηθόλ). Γηα ηελ πεξηνπζία ηεο κνλήο βι. Smyrlis, La fortune, 42-43.  
34

 Μεκνλσκέλα δψα πνπ πσινχληαη ή θιεξνδνηνχληαη ζηα έγγξαθα θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ην 
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Ωο πξνο ηα βνπβάιηα, ε εθηξνθή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο πεγέο πνπ απνδειηηψζεθαλ, 

επηθεληξψλεηαη ζε πεδηάδεο θαη πςίπεδα κε πινχζην πδάηηλν ζηνηρείν, φπσο π.ρ. ν ρψξνο 

ηεο ιεθάλεο ηνπ ηξπκφλα θαη ε ελδνρψξα ηεο Αηησιίαο, πεξηνρέο κε θαηά ηφπνπο 

βαξηά, νξγαληθά εδάθε ιφγσ ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ. ε ηέηνηεο ζέζεηο, πνπ 

άιισζηε πξνηηκνχλ ηα δψα απηά, ζπλεηζέθεξαλ ζην βαζχ φξγσκα, γηα ην νπνίν 

απαηηείηαη ηδηαίηεξε δχλακε
35
, θαη ην νπνίν σο ηψξα ζεσξείηαη φηη δελ ήηαλ ζπλεζηζκέλν 

ζην Βπδάληην, θάηη γηα ην νπνίν ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο.  

Σα αηγνπξφβαηα (αἴγεο, αἰγίδηα, αἰγηδνπξόβαηα) απνηεινχλ ηα πιένλ θνηλά δψα, πνπ 

αλεπξίζθνληαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα ζηα έγγξαθα, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ 

αηγνπξνβαηνηξνθία σο ζεκαληηθφηαηε πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηνλ πιεζπζκφ. Ηδηαίηεξα 

ζπρλά εληνπίδεηαη ε εθηξνθή αηγψλ παξά πξνβάησλ, δψα αλζεθηηθά, ιηηνδίαηηα, κε 

αληνρή θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε δχζθνιεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Ζ αηγνηξνθία 

εληνπίδεηαη αθφκα θαη ζε πεξηνρέο ηδηαίηεξα κεηνλεθηηθέο σο πξνο ηε δηαζεζηκφηεηα 

εχθνξσλ ιηβαδηψλ, απνθαιχπηνληαο ηελ αμηνπνίεζε ηεο δπζαλαινγίαο ηνπ νξεηλνχ 

φγθνπ κε ηηο ελαιιαζζφκελεο πεδηλέο εθηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ρψξν ηεο Νφηηαο 

Βαιθαληθήο θαη ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ
36

. Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθηξνθήο αηγψλ 

δηθαηνινγνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο αηγνηξνθίαο ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνβαηνηξνθία, θαζψο 

ηα πξφβαηα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηφζν θαηά ηελ εθηξνθή 

φζν θαη θαηά ηελ πεξηνδηθή κεηαθίλεζή ηνπο θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζε ζρεηηθά 

νκαιφ έδαθνο. ε ζρέζε φκσο κε ηηο αίγεο, ηα  νθέιε απφ ηα πξφβαηα ήηαλ ζπγθξηηηθά 

πην επηθεξδή 
37

.  

ηα δεκνζηνλνκηθήο θχζεσο έγγξαθα ησλ κνλψλ ε δηαηήξεζε ρνίξσλ ζπλήζσο 

αθνινπζεί ζηε θνξνινγηθή θιίκαθα ηα βννεηδή, ηππνεηδή ή/θαη αηγνπξφβαηα θαη 

θαίλεηαη φηη ζπλδπάδεηαη κε ηε δηαηήξεζε θπςειψλ
38

. πρλά απαληνχλ ρψξνη 

δηαηήξεζεο θαη εθηξνθήο ησλ δψσλ απηψλ (ρνηξνκάλδξηα) ή γίλεηαη αλαθνξά ζε 

βαιαλεθφξεο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο εηζπξάηηεηαη δαζκφο ρξήζεο (βαιάληζηξνλ), απφ ηε 

                                                                                                                                                                     
κέγεζνο (π.ρ. ἁδξὰ ηὲ θαὶ ιεπηά), αλάινγα κε ηελ ειηθία (π.ρ. πσιάξηνλ ηεηξαεηέο) θαη ην είδνο, ην νπνίν 

ζπλήζσο ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγηθή ηνπ αμία. Ηβήξσλ ΗΗ, αξ. 47, ζ. 179.2-3, ζ. 180.10-12, 41-43 (1098). 

ε δχν ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ηα δψα είλαη ζειπθά, ην έλα γνληκνπνηεκέλν θαη ην άιιν δίλεηαη καδί 

κε ην κνζράξη ηνπ. Λαχξαο ΗΗ, αξ. 87.12-14· αξ. 88.11-13 (1290-1300). Γηα δηάθνξεο ηηκέο δψσλ βι. 

Morrisson – Cheynet, Σηκέο, 652-655. Πξβι. Oikonomidès, Fiscalité, 297-298. Γηα ηηο δηαζηάζεηο ησλ 

δψσλ βι. Bryer, Σα κέζα, 185. Πξβι. Kron, Husbandry, 152. Γηα ηνπο εθηηκεηέο ηέηνησλ δψσλ βι. Σ. Γ. 

Κφιηαο – Μ. Υξφλε, Σν επάγγεικα θαη ε νλνκαζία ησλ βόζξσλ ζην Δπαξρηθόλ βηβιίνλ ηνπ Λένληνο Σ   

ηνπ νθνχ, Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίο Βπδαληηλώλ πνπδώλ 52 (2006) 379-390.  
35

 Βι. ελδεηθηηθά ην ηνπσλχκην Βνπβαιόινπζηξα. Λαχξαο ΗΗ, αξ. 108.48 (1329).  Γηα ην δψν βι. Lefort, 

Αγξνηηθή νηθνλνκία, 384. Κξηαξάο,  εμηθό Γ´, 159-160 (ι. βνπβάιηνλ). Πξβι. θαη ηνλ φξν βνζθήκαηνο 

βνῦο γηα ηα δψα πάρπλζεο (Hendy, Studies, 208). Γηα ηα βφδηα σο δψα έιμεο βι. Kaplan, L’activité 

pastorale, 412. Ωο αξνηξηψληα δψα βι. Λαΐνπ, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 536-537, 542. Γηα ηα βννεηδή κέζα 

απφ δσναξραηνινγηθά θαηάινηπα βι. Kroll, Animals 95-96, 98-99. J. Koder, Παξαηεξήζεηο γηα ηε ρξήζε 

ησλ βννεηδψλ ζην Βπδάληην, ζην Εώα θαη Πεξηβάιινλ, 23-38. Πξβι. Howe, Domestication, 142-144.  
36

 A. Kazhdan – J.W. Nesbitt, Goats, ζην ODB, 857. A. Kazhdan, Sheep, ζην ίδην, 1887-1888. Λαΐνπ, 

Αγξνηηθή νηθνλνκία, 543-544. Kroll, Animals, 95, 99. Geyer, Φπζηθνί ζπληειεζηέο, 97-100. Πξβι. Howe, 

Domestication, 141-142. 
37

 Morrisson – Cheynet, Σηκέο, 650-651. 
38

 χκθσλα κε ηνλ Παπάγγειν (Κηελνηξνθία, 464), ε ρνηξνηξνθία θαη ε κειηζζνηξνθία ζπλδένληαη 

θνξνινγηθά, γηαηί έρνπλ σο ρψξνπο παξαγσγήο ηνπο ηελ αλνηθηή χπαηζξν, ε νπνία αλήθε ζην θξάηνο θαη 

επνπηεπφηαλ απφ ππαιιήινπο ή κεγάινπο ηδηνθηήηεο γεο. Γηα ηελ εμεκέξσζε ηεο κέιηζζαο βι. Howe, 

Domestication, 144.  
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ζπγθνκηδή θαξπψλ δσνηξνθήο
39
. Ο ρνίξνο, πνιχηνθν δψν γξήγνξεο αλάπηπμεο, 

ζπλέβαιε θπξίσο ζηελ θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ζε θξέαο θαη δσηθφ ιίπνο
40

. Ζ 

ππαίζξηα εθηξνθή ρνίξσλ κπνξεί λα θαιπθζεί ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ απφ ειεχζεξε 

βνζθή, γηα ηνλ ιφγν απηφλ ε δηαηήξεζή ηνπο δελ απαηηεί ηδηαίηεξν θφζηνο. Γηα ηα δψα 

πξννξίδνληαη πξφρεηξα πεξηθξαγκέλα ζηέγαζηξα γηα πξνζηαζία θαηά ηελ παξακνλή ηνπο 

ζηελ χπαηζξν, ηδαληθά ζε βαιηψδεηο εθηάζεηο (ρνηξόινπζηξαη), νη νπνίεο απνηεινχλ 

θπζηθφ ηνπο ελδηαίηεκα 
41

.    

εκαληηθφ κέξνο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ήηαλ θαη ηα δψα κεηαθνξάο. Απφ ηα ηππνεηδή 

πνπ απαληνχλ ζηα έγγξαθα γίλεηαη ιφγνο θπξίσο γηα αρζνθφξα δψα (ἵππνη, ἄινγα, 

θνξβάδηα, πσιάξηα, κνπιάξηα, παξίππηα, δει. βνεζεηηθνί ίππνη, θ.ά.)
42
. Γηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ηππνεηδψλ θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αμία 

ζε δηαζήθεο, σο θιεξνδνηνχκελε πεξηνπζία, αιιά θαη ζε ρξπζφβνπια ζρεηηθά κε 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο. πρλφηεξα φκσο γίλεηαη ιφγνο γηα ὄλνπο, νη θάηνρνη ησλ νπνίσλ 

ηνπνζεηνχληαλ ζηε βάζε ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο ππφ ηελ θαηεγνξία ὀληθᾶηνη 
43

, 

εθφζνλ δηέζεηαλ σο δσηθφ θεθάιαην απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφ ην δψν, πνπ ρξεζίκεπε 

σο ππνδχγην γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ θαη ηε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη 

γηα κηθξέο αγξνηηθέο εξγαζίεο
44
. ηηο επηζηνιέο θαηαγξάθνληαη πιείζηεο πεξηπηψζεηο 

αηηεκάησλ γηα δαλεηζκφ ππνδπγίσλ απφ ηνπο αιιεινγξάθνπο, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη 

ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ δψνπ απηνχ γηα κεηαθνξέο θαζψο θαη ηελ πεξηνπζηαθή δπλαηφηεηα 

ησλ θαηά θαηξνχο αηηνχκελσλ ην δψν απηφ
45

.  

Σα αζσληθά έγγξαθα απνηεινχλ βαζηθή πεγή γηα ηε κειηζζνθνκία θπξίσο σο 

θνξνινγεηέα  παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Οξηζκέλα θαηαγξάθνπλ αλεπηπγκέλε παξαγσγή 

                                                        
39

 Κνπθνπιέο, ΒΒΠ 5, 312. J.W. Nesbitt – A. Kazhdan, Swine, ζην ODB, 1979-1980. Καξαγηαλλφπνπινο, 

 εμηθό Α´, 180 (ι. βαιάληζηξνλ). Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 419-420. Παπάγγεινο, Κηελνηξνθία, 462-

464. Bartusis, Land, 390. Kroll, Animals, 97-98.   
40

 Γηα αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην δψν βι. Β. Βιπζίδνπ, Ο ρνίξνο σο ζχκβνιν επδαηκνλίαο ηνπ βπδαληηλνχ 

αλζξψπνπ, ζην Εώα θαη Πεξηβάιινλ, 39-50. 
41

 Λαχξαο ΗΗ, αξ. 90, ζ. 83.25 (1300)· αξ. 108.56-57 (1321). Ξελνθψληνο, App. II (αξ. 35), ζ. 237.8-10 

(κεη. 1320-1338). Πξβι. Gounaridis, La pêche, 266. Γηα ηελ εηπκνινγία ηνπ φξνπ ινῦζηξα βι. K. – P. 

Kyranoudis, Linguistic evidence on the natural environment of Halkidiki: Oiconyms and toponyms, ζην B. 

C. Gounaris (επηκ.), Mines, olives and monasteries. Aspects of Halkidiki’s enviromental history, 

Thessaloniki 2015, 277-278 (ζην εμήο Mines, olives and monasteries).  
42

 A. Kazhdan – J.W. Nesbitt, Horses, ζην ODB, 948. Γηα ηνλ ίππν θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζηνλ πφιεκν θαη 

ζηελ εηξήλε, ηελ ηππνθνξβία, ηα ηππνινγηθά εξγαιεία, ηε θξνληίδα θαη ηνλ ηππηθφ εμνπιηζκφ, βι. κειέηεο 

ζηνλ ζπιινγηθφ ηφπν πνπ εμέδσζε ν S. Lazaris, Le cheval dans les sociétés antiques et médiévales. Actes 

des Journées internationales d'étude (Strasbourg, 6-7 novembre 2009) [Bibliothèque de l’Antiquité tardive 

22], Turnhout – Brepols 2012 (ζην εμήο Le cheval). Πξβι. Σνπ ίδηνπ, Rôle et place du cheval dans l’ 

Antiquité tardive: Questions d’ ordre économique et militaire, ζην Εώα θαη Πεξηβάιινλ, 245-272 (ζην εμήο 

Lazaris, Le cheval). Γηα ηε ζεκαζία ηνπ θαηά ηελ αξραηφηεηα βι. Howe, Domestication, 138-141. 
43

 Ηβήξσλ ΗΗ, αξ. 51, ζ. 208.7-8, ζ. 209.11-13 (1103). Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 399.  
44

 Καηεγνξίεο ηππνεηδψλ βι. Βαηνπεδίνπ, αξ. 10 (1080). Morrisson – J.-P. Sodini, Έθηνο, 325-326. T.G. 

Kolias, The horse in the Byzantine world, ζην Le cheval, 87-97. Lazaris, Le cheval, 247-252. Παπάγγεινο, 

Κηελνηξνθία, 465-467. Kroll, Animals 99.  
45

 Απφθαπθνο (έθδ. Bees), Δπ. 104.19-21 (1222 ή αξρέο 1223)· Δπ. 76.17-18 (1225 ή Φεβ. 1227). Γηα ηε 

ρξνλνιφγεζε βι. Κ. Λακπξφπνπινο, Ησάλλεο Απόθαπθνο. πκβνιή ζηελ έξεπλα ηνπ βίνπ θαη ηνπ 

ζπγγξαθηθνύ έξγνπ ηνπ [Ηζηνξηθέο Μνλνγξαθίεο 6], Αζήλα 1988, 227, 236 (ζην εμήο Λακπξφπνπινο, 

Απόθαπθνο). Πξβι. Α. ηαπξίδνπ-Εαθξάθα, Ζ ρξνλνιφγεζε επηζηνιψλ θαη εγγξάθσλ ηνπ Ησάλλε 

Απνθαχθνπ, Δγλαηία 4 (1993-1994) 152 [= Βπδάληην, 13νο αηώλαο. Από ηελ θαηάξξεπζε ζηελ 

αλαζπγθξόηεζε. Κξάηνο ηεο Ζπείξνπ – Απηνθξαηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο, Κέληξν Βπδαληηλψλ Δξεπλψλ, 

Θεζζαινλίθε 2016, ΗΥ]. Γηα αηηήκαηα δαλεηζκνχ ππνδπγίσλ κέζα απφ ηηο επηζηνιέο βι. Κ. Μαπξνκκάηε, 

Πεξηβάιινλ, άλζξσπνο θαη θνηλσλία. Ζ καξηπξία ησλ επηζηνιώλ (12νο-15νο αη.) (ππφ έθδνζε). 
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θαη κειηζζνθνκηθέο κνλάδεο (κειηζζνπξγεῖα) πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο ηνπ καθεδνληθνχ ρψξνπ, ελψ είλαη πνηθίιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

κειηζζνθνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κνλαζηεξηψλ ηνπ Άζσ θαη ησλ εμαξηεκέλσλ 

ρσξηθψλ
46
. Ζ κειηζζνθνκία, θιάδνο κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκία θαη ζην 

αγξνηηθφ εηζφδεκα, είηε σο θχξηα είηε σο δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε, θαίλεηαη φηη 

αθνινχζεζε αλαπηπμηαθή πνξεία ζηνπο ρψξνπο ηδηνθηεζίαο ησλ κνλψλ. Σα ζηνηρεία απφ 

ηα έγγξαθα αλαδεηθλχνπλ ηε Υαιθδηθή σο ρψξν κε ηδηαίηεξα απμεκέλν κειηζζνθνκηθφ 

ελδηαθέξνλ
47
, ελψ απφ ηηο επηζηνιέο πηζηνπνηείηαη ε δηαηήξεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ 

θεκηζκέλνπ θαηά ηελ αξραηφηεηα κειηνχ ηεο Αηηηθήο ζηηο κνλέο θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

Μεζαίσλα
48

.   

Δμίζνπ ζεκαληηθή πξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ε αιηεία απνηππψλεηαη ζε 

απηνθξαηνξηθά έγγξαθα πνπ θαηαγξάθνπλ ρψξνπο αιηείαο θαη βηβάξηα (πεξηθξαγκέλνπο 

ρψξνπο ηρζπνηξνθείαο
49
), αλαθέξνπλ ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ αιηέσλ, π.ρ. ηνπο 

θφξνπο άζθεζεο αιηείαο, ηεο ηξηηνκνηξίαο θαη ηεο ἀιηεπηηθήο, θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε 

απφδνζεο κεξηδίνπ ησλ αιηεπκάησλ αλάινγα κε ην πξντφλ ηεο αιηείαο (ηὰο ηξεὶο 

κεξίδαο)
50

. Σελ ηδηαίηεξε αλάπηπμε πνπ γλψξηζε ε αιηεία δείρλεη ε πνηθηιία ησλ φξσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζε θφξνπο, ηέιε ρξήζεο ή παξαρσξήζεηο αιηεπηηθψλ ζέζεσλ 

(ζηαζείδηνλ ἁιηεπηηθόλ
51

, ζηαζίνλ
52

), εγθαηαζηάζεσλ (ἁιηνηόπηα, ζθάιαη
53

,  βηβάξηα
54
) θαη 

δηαηήξεζεο ζθαθψλ (ἀγξάξηα, γξίπνη, κνλόμπια)
55

. Απφ ηε κειέηε ησλ εγγξάθσλ, 

αιηεπηηθέο ζέζεηο δηαπηζηψλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε θιεηζηά ηρζπνηξφθα χδαηα, φπσο 

νη ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα ηεο Μαθεδνλίαο θαζψο θαη ζε ζεκεία πιεζίνλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

Δπίζεο, ζε νξηζκέλα έγγξαθα παξνρήο πξνλνκίσλ πξνβιέπνληαη απαιιαγέο απφ 

εμεηδηθεπκέλα αιηεπηηθά ηέιε, φπσο ν θφξνο ηεο θνγρύιεο, αθξηβφ καιάθην κε ρξήζεηο 

                                                        
46

 Πξσηάην, αξ. 5, ζ.196.54-55 (942-943). Ξελνθψληνο, αξ. 4.31 (1300): κειηζζνπξγίνλ ηὸ ὀλνκαδόκελνλ 

Σδεκςόλ. Κξηαξάο,  εμηθό Η, 26 (ι. κειηζζνπγείνλ). Γεξκαλίδνπ, Μειίξξπηνο, 201. Καηάινγνη ησλ 

παξνίθσλ ηεο κνλήο Μεγίζηεο Λαχξαο ζηελ Ηεξηζζφ, γχξσ ζην 1300 (Λαχξαο II, αξ. 91, ζ.  98-116), 

θαηαδεηθλχνπλ φηη νη πάξνηθνη δηαηεξνχζαλ θαηά κέζν φξν δχν θπςέιεο, αλ θαη κία νηθνγέλεηα 

δηαηεξνχζε 60. χκθσλα κε ηνλ Lefort (Αγξνηηθή νηθνλνκία, 399-400), ην 14% δηαηεξνχζε πεξίπνπ 14 

θπςέιεο. Harvey, Οηθνλνκηθή αλάπηπμε, 258. Λαΐνπ, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 516-517.   
47

 Γηα ηε κειηζζνθνκία ζηε Υαιθηδηθή βι. Παπάγγεινο, φπ.π. ππ. 20. Γεξκαλίδνπ, Μειίξξπηνο, 29-31, 

37-39.   
48

 Υσληάηεο, Δπ. 156.8-16 (1210, ζρ. Kolovou, 138*-139*). Γηα ην κέιη ηεο Αηηηθήο βι. Γεξκαλίδνπ, 

Μειίξξπηνο, 89-93. Γηα ην ζέκα βι. αλαιπηηθά Κ. Μαπξνκκάηε, Οη θαηερήζεηο ηνπ Μηραήι Υσληάηε. 

Υξνλνιφγεζε θαη ηζηνξηθή πξνζέγγηζε, Βπδαληηλά ύκκεηθηα 20 (2010), 50-51 (ζην εμήο Μαπξνκκάηε, 

Καηερήζεηο). 
49

 Ξελνθψληνο, αξ. 1, ζ. 73.31-37 (1089). J.W. Nesbitt – A. Kazhdan, Vivarion, ζην ODB, 2182. Lefort, 

Αγξνηηθή νηθνλνκία, 421-422. Γηα ηηο ηερληθέο αιηείαο βι. Dagron, Αζηηθή νηθνλνκία, 135-137, 175, 182. 

Ragia, Circulation, 450-451. Anagnostakis –  Leontsini, Fishing.  
50

 Ηβήξσλ I, αξ. 9.88-90 (995). Λαχξαο II, αξ. 109, ζ. 233.36 (1321)· αξ. 104, ζ. 170.28-30, φπνπ 

απνδίδεηαη 300 ππέξππξα θφξν γηα ηνπο αιηείο ηνπ ηξπκνληθνχ Κφιπνπ (1317). Dagron, Poissons, 67. 

Gounaridis, La pêche, 266.  
51

 Λαχξαο ΗΗΗ, αξ. 158.1-3, 6-9 (1405)· Λαχξαο Η, App II (αξ. 176), ζη. 82-84 (άδειεο ρξνλνινγίαο).  
52

 Βι. ελδεηθηηθά παξνρή αιηεπηηθψλ δηθαησκάησλ ζηηο έξξεο. Λαχξαο ΗΗΗ, αξ. 142.8-10 (1365).  
53

 Δλδεηθηηθά βι. Γνρεηαξίνπ, αξ. 53.61-63 (1409). 
54

 Βι. ελδεηθηηθά δσξεά κηζνχ βηβαξίνπ. Λαχξαο ΗΗΗ, αξ. 174.5-6 (1496).  
55

 Dagron, Poissons, 60, 66. Gounaridis, La pêche, 268. Καξαγηαλλφπνπινο,  εμηθό Α´, 95 (ι. 

ἁιηνηόπηνλ), 61 (ι. ἀγξάξηνλ). Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 421-422. Γηα ηελ πεξηνπζία ηεο κνλήο ζε πινία 

βι. Smyrlis, La fortune, 106-116, 126.  
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ζηε βαθηθή θαη ζηελ παξαγσγή πνξθχξαο
56
. Απφ ηηο επηζηνιέο πιεξνθνξνχκαζηε φηη 

βξίζθεηαη άθζνλν ζηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηδηαίηεξα ζηηο αηηηθέο 

αθηέο θαη αιηεπφηαλ κε πινηάξηα, πξνεξρφκελα απφ ηελ Αηηηθή, ηελ Κέα, ηνλ Δχξηπν 

(Υαιθίδα) ή ηελ Κάξπζην. Μάιηζηα, ην επάγγεικα ηνπ θνγρπιαξίνπ γλψξηζε ζεκαληηθή 

άλζεζε ζηελ Αζήλα, φπνπ βξηζθφηαλ νκψλπκε ζπλνηθία ζηα λφηηα ηεο Αθξφπνιεο
57

. 

Οη κνλέο αηηνχληαλ θαη ιάκβαλαλ πξνλφκηα θαη γηα ηελ θαηνρή θαη ρξήζε αιηεπηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, σζηφζν ην θξάηνο δηαηεξνχζε ηα δηθαηψκαηά ηνπ ζε ζεκαληηθνχο 

αιηεπηηθνχο ηφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζεηξά εγγξάθσλ παξαρσξεί δηθαηψκαηα ζηε κνλή 

Υηιαλδαξίνπ ζην ρσξηφ ηνπ ηαπξνχ ζηνλ Βαξδάξε (ὀςαξαηίθηνλ, πηζαλφλ αιηεπηηθφο 

ηφπνο), φκσο ζε κία πεξίπησζε ν απηνθξάηνξαο δειψλεη επηζηακκέλα φηη δηαηεξεί ηελ 

θαηνρή πεξάζκαηνο (πόξνο), πνπ εθιακβάλεηαη σο δεκνζηαθὸ θαὶ θνηλό, αξλνχκελνο 

πξνθαλψο ηελ ηθαλνπνίεζε ζρεηηθνχ αηηήκαηνο εθπξνζψπσλ ηεο κνλήο
58

.  

Γηα ηελ εθηξνθή πηελψλ νη αλαθνξέο ησλ εγγξάθσλ είλαη θεηδσιέο θαζψο  

εληνπίδνληαη ζε κηθξά λνηθνθπξηά ησλ ρσξηθψλ
59
. Ωζηφζν, νξηζκέλα ρξπζφβνπια 

θαηαδεηθλχνπλ ηηο δπλαηφηεηεο εθηξνθήο αθφκε θαη ζπαληφηεξσλ εηδψλ θαη πξνβιέπνπλ 

ην αληίζηνηρν θνξνινγηθφ θαζεζηψο. Σα έγγξαθα απηά θάλνπλ ιφγν γηα γλσζηά νηθφζηηα 

πνπιεξηθά θαη ζπαληφηεξα είδε (ρήλεο, πάπηεο, πεξηζηέξηα, πέξδηθεο, παγψληα, γεξαλνχο, 

θχθλνπο, θαζηαλνχο θαη άγξηεο φξληζεο), πνπ εθηξέθνληαλ ζε κεγαιχηεξα 

αγξνθηήκαηα
60

.  

Οη καξηπξίεο γηα ηελ παλίδα ηνπ δάζνπο πξνβάιινπλ εηθφλα πςειήο βηνπνηθηιφηεηαο, 

πνπ πξνζέθεξε ζεκαληηθά ζηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή, αιιά θάιππηε πνιιέο αθφκε  

αλάγθεο (π.ρ. γνχλεο, δέξκαηα) θαη ζπκπιήξσλε ην εηζφδεκα ησλ ρακειφηεξσλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ. Δπάξηζκα έγγξαθα πξνζθέξνπλ κλείεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθηιή 

απηή αζρνιία ησλ Βπδαληηλψλ
61
. Σα θείκελα απηά πεξηνξίδνληαη ζηελ πξφβιεςε 

απαιιαγψλ ησλ παξνίθσλ απφ ππνρξεψζεηο ζε είδνο (ἀγγαξεῖαη ηνῦ δεκνζίνπ)
62
, νη 

νπνίεο ζπλδένληαλ κε ην θπλήγη πνπ δηνξγάλσλαλ αξηζηνθξάηεο θαη ν απηνθξάηνξαο, 

φπσο ε ππνρξέσζε απφδνζεο ηξνθήο γηα θπλεγεηηθά γεξάθηα, αηινπξνεηδή
63

 θαη 

                                                        
56

 Βαηνπεδίνπ, αξ. 10, ζ. 113, 46 (1080). Γηα ηνπο αιηείο θαη ηελ θνγρχιε σο έθηαθην θφξν βι. 

Οηθνλνκίδεο, Ο ξφινο, 177. Ragia, Circulation, 452.  
57

 Υσληάηεο, Δπ. 135.9-12 (άδειεο ρξνλνινγίαο)· Δπ. 9.15-19 (πεξ. 1183). Πξβι. Μαπξνκκάηε, 

Καηερήζεηο, 51-52. Γηα ηνπο θνγρπιηαξίνπο βι. M. Καδαλάθε-Λάππα, Μεζαησληθή Αζήλα, ζην 

Οηθνλνκηθή Ηζηνξία Β´, 392, 394. Ragia, Circulation, 452. 
58

 Υηιαλδαξίνπ, αξ. 38, ζ. 248.1-7 (1318)· αξ. 42.53-55, 100-101 (1319). Γηα ηηο αιηεπηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ βπζνχ βι. Dagron, Poissons, 422. Γηα ηελ κνλαζηεξηαθή ηδηνθηεζία 

ζηε Θεζζαινλίθε βι. Harvey, Οηθνλνκηθή αλάπηπμε, 368-369. Λαΐνπ, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 516-517, 551. 

Smyrlis, La fortune, 209.  
59

 Υξφλε-Βαθαινπνχινπ, Αλαθνξέο, 281-321. Λενληζίλε, Οηθφζηηα, 285-317.  
60

 Βαηνπεδίνπ, αξ. 10, ζ. 113, 44-46 (1080). Υξφλε-Βαθαινπνχινπ, Αλαθνξέο, 284-301. Λενληζίλε, 

Οηθφζηηα, 311-312. Kroll, Animals, 101-102. Γηα ηα δψα απηά βι. θαη M. Mackinnon, Fauna of the ancient 

Mediterranean world, ζην Animals, 222-224 (ζην εμήο Mackinnon, Fauna). 
61

 Γηα ηα ζεξάκαηα βι. Κνπθνπιέο, ΒΒΠ 5, 395 θ.ε. Kroll, Animals, 99-101. ηλάθνο, Σν θπλήγη, 71-83. 

Γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θπλεγηνχ ζηε δηαηξνθή θαηά ηελ αξραηφηεηα ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην κέζα απφ 

δσναξραηνινγηθά θαηάινηπα θαζψο θαη πνηθίιεο ζπκβνιηζηηθέο πξνεθηάζεηο βι. M. Mackinnon, Hunting, 

ζην Animals, 254-266. Σνπ ίδηνπ, Fauna, 206-208, 210-211.  
62

 Γηα ηέηνηεο αλαγθαζηηθέο απνδφζεηο βι. παξαθάησ ππ. 70. 
63

 Βαηνπεδίνπ, αξ. 10, ζ. 113. 64-66 (1080). Γεληθά γηα ηα δψα απηά βι. Ν. Ševčenko, Wild animals in 

the Byzantine park ζην A. Littlewood – H. Maguire – J. Wolschke-Bulmahn (επηκ.), Byzantine garden 

culture, Washington, D.C. 2002, 71 (ζην εμήο Ševčenko, Wild animals). N. Nicholas, A conundrum of cats: 

Pards and their relatives in Byzantium, Greek, Roman, and Byzantine Studies 40 (1999), 253-298. A. 
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ζθχινπο 
64

.  Γίλεηαη επίζεο ιφγνο γηα θνξναπαιιαγή απφ ηελ εκπνξηθή δηαθίλεζε 

δεξκάησλ, φπσο ηὰ ἀιώπηα
65
, επηβάξπλζε επί ησλ δεξκάησλ ζεξεπφκελσλ αιεπνχδσλ, νη 

νπνίεο ζπιιάκβαλνληαλ πιεζίνλ αγξνηηθψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ. Πιεζέζηεξεο κλείεο 

ιακβάλνπκε απφ ηηο επηζηνιέο θαη άιια έξγα ηεο επνρήο, ζηα νπνία πεξηγξάθεηαη ε 

νξγάλσζε θπλεγηνχ απφ ηνλ απηνθξάηνξα, φηαλ βξέζεθε ζε ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα 

θπλήγη, εθηφο Κσλζηαληηλνππφιεσο
66

. Τπάξρνπλ επίζεο έκκεζεο αλαθνξέο γηα 

ζεξάκαηα πνπ απνζηέιινληαλ σο δψξα καδί κε ηηο επηζηνιέο ή γηα πξντφληα, φπσο νη 

γνχλεο αιεπνχο πνπ αηηνχληαλ κεηαμχ ηνπο νη αιιεινγξάθνη
67

. 

2. Η οργάνωζη ηης παραγωγής  

Οη θφξνη επί ηεο εθηξνθήο δψσλ απνηέιεζαλ θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο ηνπ θξάηνπο 

θαη ησλ γαηνθηεκφλσλ κέζσ ησλ εμαξηεκέλσλ απφ απηνχο αγξνηψλ. Οη ηδηνθηήηεο 

θαιιηεξγεηέο ή λνκείο γεο ήηαλ ππνθείκελνη ζηνλ ηαθηηθφ βαζηθφ έγγεην θφξν (ή ηέινο) 

πξνο ην θξάηνο (ηὸ δεκόζηνλ ηέινο) θαζψο θαη ζε έθηαθηνπο θφξνπο ή/θαη ηέιε 

(ἐπήξεηαη), πνπ πεξηιάκβαλαλ ηα δψα ηεο θαηνρήο ηνπο
68

. Οη κνλέο έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ 

γηα ην δσηθφ θεθάιαην θαη απεπζχλνληαλ ζηνλ απηνθξάηνξα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 

πξνλνκηαθέο θνξνινγηθέο απαιιαγέο (ἐμθνπζίαη) απφ ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο θνξνινγηθέο 

επηβαξχλζεηο γηα ηα δψα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο
69

. Απφ ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ 

καξηπξείηαη φηη νη παξαρσξνχκελεο απαιιαγέο απεπζχλνληαλ θπξίσο ζηηο κνλέο παξά 

                                                                                                                                                                     
Papagiannaki, Experiencing the exotic: Cheetahs in medieval Byzantium ζην Σ. Papacostas – M. Parani 

(επηκ.), Glimpses of Byzantium in honour of Marlia Mundell Mango [Studies in Byzantine History and 

Civilization 11], Turnhout 2017, 223-260. Γηα ην θπλήγη κε ηε βνήζεηα άγξησλ δψσλ βι. ηλάθνο, Κπλήγη, 

72-73. Γηα πηελά σο ζεξάκαηα βι. Υξφλε-Βαθαινπνχινπ, Αλαθνξέο, 301-303. 
64

 Βαηνπεδίνπ, αξ. 10, ζ. 113, 43 (1080). Γηα ηα ηνπο ζθχινπο βι. Κνπθνπιέο, ΒΒΠ 5, 317-319, 394-395. 

Ap. Karpozilos – A. Cutler, Dogs, ζην ΟDB, 644. Γηα ηνλ ιαγσληθφ θαη άιια είδε ζθχισλ βι. 

Αλαγλσζηάθεο – Παπακαζηνξάθεο, Αγξαπινῦληεο, 228-229. A. Rhoby, Hunde in Byzanz, ζην J. 

Drauschke – E. Kislinger – K. Kühtreiber – T. Kühtreiber – G. Scharrer-Liška – T. Vida (επηκ.), 

Lebenswelten Zwischen Archäologie und Geschichte Festschrift für Falko Daim zu Seinem 65 Geburtstag, 

[Sonderdruck Monographien des RGZM 150], Mainz 2018, 811-813. Γηα ην λνκηθφ θαζεζηψο ζρεηηθά κε 

ηνπο πνηκεληθνχο ζθχινπο βι. Σξσηάλνο – Ληακαξθφπνπινο, Σα δψα, 435-452. Γηα ηε ζεκεηνινγία ηνπ 

δψνπ βι. Schmidt  φπ. ππ. 26. 
65

 Ηβήξσλ, αξ. 58, ζ. 91.42-43 (1259). Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 421-422. Καξαγηαλλφπνπινο,  εμηθό 

Α´, 100-101  (ι. ἀιώπηα). ηλάθνο, Κπλήγη, 82.  
66

 Γηα θπλήγη ηνπ Ησάλλε Ζ´ Παιαηνιφγνπ θαη Μαλνπήι Β´ Παιαηνιφγνπ ζηε Λήκλν βι. ίιβεζηξνο 

πξφπνπινο (πεξ. 1400-πεξ. 1465), έθδ. V. Laurent, Les «Mémoires» du grand ecclésiarque de l'Église de 

Constantinople Sylvestre Syropoulos sur le concile de Florence (1438-1439), Paris 1971, ΥΗ 19, ζ. 540.5-

542.1 (1439-40 terminus ante quem) (ζην εμήο πξφπνπινο). Κπδψλεο, Δπ. 401*.12-21 (1389-1390). 

Πξβι. F. Tinnefeld, Die Briefe des Demetrios Kydones. Themen und literarische Form [Mainzer 

Veröffentlichungen zur Byzantinistik 11], Wiesbaden 2010, 161-162. Πξβι. P. Hatlie, Life and artistry in 

the ‘publication’ of Demetrius Kydones’ letter collection, Greek, Roman and Byzantine Studies 37 (1996), 

86-87. Γηα ην θπλήγη σο ζηξαηησηηθή άζθεζε βι. Ν. Καλειιφπνπινο, Πεξί ηεο ζηξαηησηηθήο εθγχκλαζεο 

θαη εθπαίδεπζεο ζην Βπδάληην θαηά ηελ χζηεξε πεξίνδν (1204-1453), Βπδαληηλά ύκκεηθηα 22 (2012) 163-

167. 
67

 Απφθαπθνο (έθδ. Bees) 76.15-18. Κ. Μαπξνκκάηε, ςεηο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο 

Ναππαθηίαο κε βάζε ηνλ Ησάλλε Απφθαπθν (αξρέο 13νπ αη.), ζην Ηεξά Μεηξφπνιηο Ναππάθηνπ θαη Αγίνπ 

Βιαζίνπ – Γήκνο Ναππαθηίαο – Δηαηξεία Ναππαθηηαθψλ Μειεηψλ (επηκ.), Πξαθηηθά δηεκεξίδαο Βπδαληηλή 

θαη Μεηαβπδαληηλή Ναππαθηία: Ηζηνξία θαη ηέρλε (Ναύπαθηνο, 22-23 Φεβξνπαξίνπ 2014) [Ναππαθηηαθά 18 

(2014-2015)], 240-241 (ζην εμήο Μαπξνκκάηε, Ναππαθηία). 
68

 Καηζψλε – Γξεγνξίνπ-Ησαλλίδνπ,  εμηθό Β´, 58-60 (ι. δεκόζηνλ, δεκόζηα). Αλαιπηηθφηεξα βι. 

Οηθνλνκίδεο, Ο ξφινο, 174-175, 220-222. 
69

 Kaplan, Hommes, 375-376, 553-558. Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 387. Γεξνιπκάηνπ, Κηελνηξνθία, 

421-434. Παπάγγεινο, Κηελνηξνθία, 457-458. Bartusis, Land, 68-69, 77-79, 387-394. 
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ηνπο παξνίθνπο ηνπο, νη νπνίνη, φπσο ζεκεηψζεθε, ήηαλ θαηά θαηξνχο επηπιένλ ππφρξενη 

ζε αλαγθαζηηθέο παξνρέο ππεξεζηψλ δηαθφξσλ εηδψλ θαη δψσλ (ἀγγαξεῖαη)
 70

.  

Μεηαμχ ησλ θφξσλ γηα ηα δψα ήηαλ ην ἐλλόκηνλ (πξνβαηνελλόκηνλ, κειηζζνελλόκηνλ, 

ρνηξνλόκηνλ, ρνηξνπξόβαηνλ), ρξεκαηηθή δφζε γηα ην δηθαίσκα ρξήζεο ρψξσλ εθηξνθήο 

θαη βνζθνηφπσλ, ην νπνίν απφ ηνλ 11ν αη. θαη εμήο αθνξά απνθιεηζηηθά ζε δψα, ην 

δέθαηνλ (ρνηξνδεθαηεία, πξνβαηνρνηξνδεθαηεία) σο πνζνζηφ ηνπ 1/10 επί ησλ δψσλ θαη 

ην ἀεξηθόλ, ην νπνίν κεηαμχ 10νπ θαη 12νπ αη. επηβαιιφηαλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δψσλ 

κηαο θνηλφηεηαο θαη αλήθε ζηα θνξνινγηθά βάξε πνπ επσκίδνληαλ ηα κέιε ηεο 
71

. Ο 

θφξνο γηα ηα δψα ησλ παξνίθσλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα είλαη ελ κέξεη 

δεισηηθφο ηεο θηελνηξνθηθήο ζπγθέληξσζεο ζε έλαλ νηθηζκφ, αλ θαη ηα ζηνηρεία δελ 

κπνξνχλ λα είλαη αθξηβή ιφγσ ηνπ δηθνξνχκελνπ φξνπ δεπγάξηνλ, πνπ, φπσο 

αλαθέξζεθε, κπνξεί λα αθνξά ηφζν ζηε γε φζν θαη ζηα δψα (βι. πην πάλσ).  

Ζ κηθξν-κεζαία ηδηνθηεζία ιεηηνπξγνχζε ζην πιαίζην νηθηζηηθψλ ππξήλσλ γεσξγν-

θηελνηξνθηθνχ ηχπνπ (ρσξία) θαη είρε σο θχξην ζηφρν θαηαξράο ηελ απηνθαηαλάισζε 

(αὐηάξθεηα) θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε ηνπ πιενλάζκαηνο
72

. ρεδφλ φιεο 

νη δηαζέζηκεο βπδαληηλέο πεγέο απνθαιχπηνπλ ηελ θπξηαξρία ηεο κηθξήο κνλάδαο ηνπ 

ρσξηνχ ζηελ νηθνλνκηθή δσή, ην νπνίν απνηειείηαη απφ αγξφηεο ζε κεγάιν βαζκφ 

δεζκεπκέλνπο κεηαμχ ηνπο κέζσ ηεο θνξνινγίαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο γεο
73

. πσο είλαη 

θπζηθφ, ε θηελνηξνθία ηνπ ρσξηνχ είλαη αλάινγε ηεο δεκνγξαθηθήο έθηαζεο θαη ηεο 

πνηφηεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ γαηψλ, πνπ θαζφξηδαλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη γαίεο κνηξάδνληαη αλάκεζα ζηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία
74

. 

Ζ κηθξφηεξε παξαγσγηθή κνλάδα απηψλ ησλ νηθηζηηθψλ ρψξσλ ππήξμε ε ππξεληθή 

θαη ε δηεπξπκέλε νηθνγέλεηα. Οη αγξνηνθηελνηξφθνη κηθξνθαιιηεξγεηέο, ειεχζεξνη θαη 

απφ ηνλ 9ν αη. θ.ε. νινέλα πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλνη ζε κεγαιχηεξνπο κνλαζηεξηαθνχο ή 

θνζκηθνχο γαηνθηήκνλεο, εθκεηαιιεχνληαλ γηα ηελ επηβίσζή ηνπο κία κηθξή έγγεηα 

ηδηνθηεζία ζε ζπλδπαζκφ κε ιηγνζηά νηθφζηηα δψα, εθηφο θη αλ αλήθαλ ζηε θνξνινγηθή 

βαζκίδα ησλ ἀθηεκόλσλ, πνπ δελ δηέζεηαλ δειαδή θαλέλα θακαηεξφ δψν
75

. Γηα βνζθή 

εθκεηαιιεχνληαλ νηθεηαθά απνξξίκαηα, ηε γεσξγηθή ηνπο γε κεηά ηε ζπγθνκηδή ηεο 

θαιιηέξγεηαο, πιεζηφρσξα αθαιιηέξγεηα κέξε θαη ηφπνπο αγξαλάπαπζεο
76

.  

                                                        
70

 Καξαγηαλλφπνπινο,  εμηθό Α´, 53-56 (ι. ἀγγαξεία). Οηθνλνκίδεο, Ο ξφινο, 174-175, 223-225. Λαΐνπ, 

Αγξνηηθή νηθνλνκία, 527-528.  
71

 Καηζψλε – Γξεγνξίνπ-Ησαλλίδνπ,  εμηθό Β´, 50-51 (ι. δέθαηνλ, δεθάησζηο), 79-80 (ι. ηὸ δίθαηνλ), 

111-112 (ι. εἰζθνξὰ ὑπὲξ ηῶλ δώσλ), 167-168 (ι. ἐλλόκηνλ). Oikonomidès, Fiscalité, 75-76, 80-82. Σνπ 

ίδηνπ, Ο ξφινο, 173-174, 181, 222-228.  
72

 Κνηλέο ήηαλ επίζεο νη ζπλαιιαγέο ή αληαιιαγέο. Λαΐνπ, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 506. Αλαιπηηθφηεξα γηα 

ην ηδαληθφ ηεο απηάξθεηαο βι. Kaplan, Hommes, 500-519. Α. Λαΐνπ, Οηθνλνκηθή ζθέςε θαη ηδενινγία, ζην 

Οηθνλνκηθή Ηζηνξία Γ´, 333-339.  
73

 Kaplan, Hommes, 95-110 Σνπ ίδηνπ, Population, 153-157. Πξβι. Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 386-387, 

438-446. Λαΐνπ, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 503-505. Laiou – Morrisson, Economy, 13-14, 68-70, 94-119.  J. 

Lefort – C. Morrisson – J. P. Sodini, Les villages dans l’empire byzantine [Réalités byzantines 11], Paris 

2005, 289-299 (= Société rurale et histoire du paysage à Byzance [Bilans de Recherche 1], Paris 2006, XX, 

489-500). 
74

 . Η. Αζδξαράο, Διιεληθή νηθνλνκηθή ηζηνξία ΗΔ´-ΗΘ´αηώλεο, η. Α´, Αζήλα 2003, 190, 199 (ζην εμήο 

Αζδξαράο, Οηθνλνκηθή ηζηνξία). Horden – Purcell, Μεζόγεηνο, 267-268. 
75

 Γηα ηνπο ἀθηήκνλεο ή πεδνὺο βι. Kaplan, Hommes, 270-273. Harvey, Οηθνλνκηθή αλάπηπμε, 247. 

Λαΐνπ, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 524. Kaplan, Population, 155-156, 158. Oikonomidès, Fiscalité, 70, 72, 74.  
76

 Γηα ηνλ ξφιν ησλ δψσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο κέζσ ηεο θνπξηάο, θαζψο θαη γηα ηνπο λνκηθνχο 

πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηελ ειεχζεξε ρξήζε αθαιιηέξγεησλ εδαθψλ γηα βνζθή θαζψο θαη ηελ αγξαλάπαπζε 
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Σν θηελνηξνθηθφ θεθάιαην ελφο κηθξν-κεζαίνπ νηθηζκνχ θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ αθνξά 

ζπλήζσο ζε θνπάδηα πνπ δελ αξηζκνχλ πεξηζζφηεξα απφ ιίγεο κνλάδεο ή δεθάδεο δψσλ, 

ζπλήζσο αηγψλ ή/θαη πξνβάησλ. χκθσλα κε ηα έγγξαθα, κία ζεκαληηθή πεξηνπζία ζε 

δψα ελφο εμαξηεκέλνπ αγξφηε απνηεινχληαλ απφ έλα δεπγάξη βννεηδψλ, ιίγα πξφβαηα 

θαη έλαλ ὄλν (γατδνχξη) γηα κεηαθνξέο θαη κηθξέο εξγαζίεο
77

.  

Ωζηφζν, νξηζκέλα κνλαζηεξηαθά έγγξαθα καξηπξνχλ αξθεηά αλεπηπγκέλν δσηθφ 

θεθάιαην εμαξηψκελσλ αγξνηψλ, ε εθκεηάιιεπζε ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο 

θπζηθέο πξνζφδνπο ηεο έδξαο ηνπο θαη κε ηηο, θαηά παξάδνζε, αζθνχκελεο αγξνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρψξνπ απηνχ. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα πξνζθέξνπλ ηα ρσξηά ζηα 

πεδηλά ηεο Αλαηνιηθήο Υαιθηδηθήο θαη ζηελ εχθνξε θνηιάδα ηνπ ηξπκνληθνχ θφιπνπ, 

κε ζεκαληηθά κεγέζε δψσλ, γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη θίλεηξα επελδχζεσλ θαη ελίζρπζεο 

ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθήο ησλ εμαξηψκελσλ αγξνηψλ
 
απφ ηνπο ηδηνθηήηεο γεο

78
. ε 

νξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο πηζηνπνηείηαη κεγάιε θηελνηξνθία θαη ζπζηεκαηηθή 

εθηξνθή θνπαδηψλ πνπ αλήθαλ ζε κνλαζηεξηαθά ζπγθξνηήκαηα. Δίλαη γλσζηφ ην 

παξάδεηγκα ηεο πεξηνπζίαο ηεο κνλήο Ξελνθψληνο, ζηελ νπνία αλήθαλ, ην 1089, 14 

δεπγάξηα βφδηα, 100 άινγα γηα εξγαζίεο (ἄινγα θακαηεξὰ θαὶ ἀξγὰ) καδί κε φλνπο, 130 

βνπβάιηα, 150 αγειάδεο θαη 2.000 αηγνπξφβαηα, αξηζκνί αζθαιψο εμαηξεηηθνί 

ζπγθξηηηθά κε ηα δεδνκέλα άιισλ κνλψλ ηελ ίδηα πεξίνδν, πξνβάιιεη, σζηφζν, ηελ 

θηελνηξνθηθή δπλακηθή ησλ αζσληθψλ κνλψλ σο κεγάισλ γαηνθηεκφλσλ
79

.  

Ωο απνθιεηζηηθή ελαζρφιεζε, ε θαηνρή ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δψσλ παξέρεη 

πιενλεθηήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ αθίλεηε ηδηνθηεζία. Σα θνπάδηα δηαζέηνπλ γεληθά 

κεγαιχηεξε εκπνξηθή αμία ζηελ αγνξά ζε ζχγθξηζε κε ηα γεσξγηθά πξντφληα. Δπίζεο, 

ζε πεξηφδνπο αλαζθάιεηαο είλαη επρεξέζηεξε ε εθπνίεζε κέξνπο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ, 

ελψ ε δηαηήξεζε ελφο βαζηθνχ θηελνηξνθηθνχ ππξήλα παξέρεη ηαρχηεξεο θαη κάιινλ πην 

αζθαιείο πξννπηηθέο πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ρσξίο ζεκαληηθφ θφζηνο
80

. Δπνκέλσο, γηα 

                                                                                                                                                                     
βι. Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 414-421, 425-426, 475. Πξβι. Bryer, Σα κέζα, 183. Γεληθά γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή ζεκαζία ηεο αγξαλάπαπζεο βι. Horden – Purcell, Μεζόγεηνο, 121. 
77

 Δλδεηθηηθά βι. Γνρεηαξίνπ, αξ. 60, ζ. 307.1-6, 40-42· ζ. 308.15-17 (α´ ηέη. 15νπ αη.). Γηα ην κέζν 

δσηθφ θεθάιαην ησλ αγξνηψλ βι. Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 398-401.  
78

 πγθξηηηθά ζηνηρεία απφ θαηαγξαθέο θνξνινγηθψλ θαηαιφγσλ (πξαθηηθὰ) ηνπ 1318 θαηαδεηθλχνπλ φηη 

ην κεγαιχηεξν θνπάδη ρνίξσλ κεηαμχ πεξίπνπ 47 νηθνγελεηψλ απνηειείηαη απφ 30 δψα, ελψ ην 1346 ην 

κεγαιχηεξν θνπάδη αηγνπξνβάησλ κεηαμχ πεξίπνπ 26 νηθνγελεηψλ απνηειείηαη απφ 40 αίγεο. Δλδεηθηηθά 

βι. Δζθηγκέλνπ, αξ. 8, ζ. 70.23, 33-34, ζ. 71.6-7 (1300;)· αξ. 14, ζ. 102.37 (1318)· αξ. 16.39-40 (1346). 

Γηα ηα ζέκαηα απηά βι. Harvey, Οηθνλνκηθή αλάπηπμε, 244-248, 251-254, 258. Λαΐνπ, Αγξνηηθή 

νηθνλνκία, 533-536, 545-546. Παπάγγεινο, Κηελνηξνθία, 461-464. Γηα ηελ παξαγσγή ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ηξπκφλα βι. Β. Νεξάληδε-Βαξκάδε, Αγξνηηθή νηθνλνκία ζηελ πεδηάδα ηνπ ηξπκφλα ηελ επνρή ησλ 

Παιαηνιφγσλ, ζην Ζ Νηγξίηα – Ζ Βηζαιηία δηα κέζνπ ηεο Ηζηνξίαο. Πξαθηηθά Β΄ επηζηεκνληθνύ ζπκπνζίνπ, 

Νηγξίηα 17-20 Οθησβξίνπ 1996, Γήκνο Νηγξίηαο, Θεζζαινλίθε 2000, 467-475.  
79

 Ξελνθψληνο, αξ. 1, ζ. 73.161-166 (1089). Harvey, Οηθνλνκηθή αλάπηπμε, 250 θαη γηα ην κεγεζνο 

θνπαδησλ ησλ γαηνθηεκνλσλ ζζ. 249-251. Πξβι. Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 424. Γηα ηελ πεξηνπζία ηεο 

κνλήο βι. Smyrlis, La fortune, 124-126 θαη γηα ηελ πεξηνπζία ησλ κνλψλ Ηβήξσλ θαη Μεγίζηεο Λαχξαο ζζ. 

47-48, 52-55. 
80

 Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 451-452. Γεξνιπκάηνπ, Κηελνηξνθία, 431-432. Γηα άιιεο πεξηνρέο βι. 

Bryer, Σα κέζα, 183. Γηα ηε δηαρξνληθή πξαθηηθή ηεο «απνηακίεπζεο» ζε θηελνηξνθηθά δψα απφ κηθξά 

λνηθνθπξηά σο έλα είδνο αζθάιεηαο ζε πεξηφδνπο θξίζεο βι. P. Halstead, The economy has a normal 

surplus: economic stability and social change among early farming communities of Thessaly, Greece, ζην 

P. Halstead – J. O’Shea (επίκ.), Bad year economics. Cultural responses to risk and uncertainty, 

Cambridge 1989, 73–74. Σνπ ίδηνπ, Banking on livestock: indirect storage in Greek agriculture,  Bulletin 

on Sumerian Agriculture 7 (1993), 57-86. 
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θνζκηθνχο θαη εθθιεζηαζηηθνχο γαηνθηήκνλεο ε θαηνρή δψσλ σο πεξηνπζία απνηεινχζε 

επηπιένλ έλα είδνο εμαζθάιηζεο ζε πεξίπησζε θξίζεο θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ πνπ 

κπνξνχζαλ λα πιήμνπλ ηε γεσξγία. Παξφιν πνπ ην πιεφλαζκα ησλ εζφδσλ έλαληη ηνπ 

θφζηνπο θαηνρήο θαη δηαηήξεζεο δψσλ δελ είλαη ζαθέο, ε εληχπσζε πνπ δεκηνπξγείηαη 

είλαη φηη, αλ δελ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη, ηα δψα απνηεινχλ απνδνηηθφηεξε 

ελαζρφιεζε ζε ζρέζε κε ηε γεσξγία γηα ηνλ επηπξφζζεην ιφγν φηη παξήγαλ πνηθηιία 

πξψησλ πιψλ πνπ ηξνθνδνηνχζαλ δεπηεξνγελείο θιάδνπο θαη απέθεξαλ ζεκαληηθά 

θέξδε απφ ηελ εκπνξηθή δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ.  

Βέβαηα, ε δηαηήξεζε θνπαδηψλ απαηηεί εμεηδηθεπκέλα θαη δηαζέζηκα εξγαηηθά ρέξηα, 

ελψ ηα θνπάδηα είλαη ηδηαίηεξα επάισηα φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επνρηθψλ 

κεηαθνξψλ, αιιά θπξίσο απφ ηελ θαθνθαηξία, ηηο επηδσνηίεο, ηε ιεζηεία θαη ηηο 

πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο. Μία ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε δσνθζνξίαο βννεηδψλ ζηε 

Ναχπαθην, ζηηο αξρέο ηνπ 13νπ αη., πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα ην θφζηνο ηεο 

θαηαζηξνθήο γηα ηελ αγξνηηθή δσή θαη ηελ απεηιή απφ ηνλ θίλδπλν επηδεκίαο
81

. Δπίζεο, 

ε κεηαθνξά θνπαδηψλ γηα πψιεζε ή εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ελέρεη θηλδχλνπο θαη 

πξνυπνζέηεη θαιή γλψζε ηεο δηαδηθαζίαο, ησλ δηαδξνκψλ κεηαθίλεζεο θαη ησλ ζηαζκψλ 

παξακνλήο γηα εθνδηαζκφ, βνζθή θαη δηαλπθηέξεπζε ησλ δψσλ
82

. Αθξηβψο γηα ηελ 

απνζφβεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ δηέηξεραλ ηα κεγάια θνπάδηα αηγνπξνβάησλ θαη βννεηδψλ 

ησλ κνλψλ, ζε πεξηφδνπο θξίζεο ππήξρε πξφβιεςε γηα ηε κεηαθνξά ηνπο εληφο ηνπ 

Αγίνπ ξνπο γηα πξνζηαζία
83

.  

ηα έγγξαθα απνθαιχπηεηαη έλα εθηεηακέλν θηελνηξνθηθφ δίθηπν εγθαηεζηεκέλεο 

(εδξαίαο ή εληνπηζκέλεο) θαη δηαθηλνχκελεο (εθηαηηθήο-πνηκεληθήο) θηελνηξνθίαο, πνπ 

είλαη αδηαρψξηζηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο ζηνπο ρψξνπο ηδηνθηεζίαο 

ησλ αγηνξίηηθσλ κνλψλ. Οη θηελνηξφθνη βαζίδνληαη ζηνπο γεσξγνχο γηα ηελ παξνρή 

ζπκπιεξσκαηηθήο δηαηξνθήο κε δσνηξνθέο, ελψ νη γεσξγνί δηαηεξνχζαλ δψα γηα ηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιίπαλζεο ηνπ εδάθνπο, γηα ηηο αλάγθεο 

έιμεο, ηηο κεηαθνξέο θαη άιιεο γεσξγηθέο εξγαζίεο. ην πιαίζην ησλ θνηλνηήησλ ηνπ 

ρσξηνχ θαη ζε ρψξνπο εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο αλαπηπζζφηαλ θηελνηξνθία κηθξήο 

θιίκαθαο, εθφζνλ ηα δψα παξέκελαλ θνληά ζηα θηήκαηα. Οη γεσξγνί αλαιάκβαλαλ ηε 

βνζθή φισλ ησλ δψσλ κηαο νκάδαο ή αλέζεηαλ ζε άιινπο ηε κεηαθίλεζε κεηξίσλ ζε 

κέγεζνο θνπαδηψλ ζε θνληηλά κέξε πξφζθνξα ηε βφζθεζή ηνπο
84

. Μεγαιχηεξα θνπάδηα 

εθηξέθνληαη κε ζχζηεκα εκηλνκαδηθήο θηελνηξνθίαο κηθξψλ απνζηάζεσλ (έμη κήλεο 

ζηα βνπλά, έμη ζηνπο θάκπνπο), ην νπνίν απνηεινχζε γεληθά ηελ πην ζπλεζηζκέλε 

κέζνδν αλάπηπμεο ηνπ κνλαζηεξηαθνχ δστθνχ θεθαιαίνπ. Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο κεγάισλ 

                                                        
81

 Απφθαπθνο (έθδ. Bees), Δπ. 107.37-52 (κεηά ην 1218). Λακπξφπνπινο, Απόθαπθνο, 187-188. 

Μαπξνκκάηε, Ναππαθηία, 239-240.  
82

 Γηα πεξηπηψζεηο ηέηνησλ κεηαθνξψλ δψσλ ζηελ πξσηεχνπζα κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ 

αληηπξνζψπσλ βι. Α. Külzer, Ostthrakien (Europe) [Tabula Imperii Byzantini 12], Vienna 2008, 217-218. 
83

 Πξσηάην, αξ. 2, ζ. 184.23-26 (908)· αξ. 5, ζ.196.51-55 (942-945). Harvey, Οηθνλνκηθή αλάπηπμε, 209-

210. Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 399-400, 423.  
84

 Γηα ηε ζηελή ζρέζε ηεο γεσξγίαο κε ηελ θηελνηξνθία θαζψο θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ ηνπ 

αγξνηηθνχ θιήξνπ βι. Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 381-382, 398-401, 407. Πξβι. Morrisson – Sodini, 

Έθηνο, 324. Λενληζίλε, Πνηκέλεο, 169 θ.ε. Πξβι. Horden – Purcell, Μεζόγεηνο, 119, 121. 
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θνπαδηψλ ζε πνιχ καθξηλέο απνζηάζεηο πνπ αθνξνχζε ηε λνκαδηθή θηελνηξνθία δελ 

δηαζψδνληαη πιεξνθνξίεο ζηα θείκελα πνπ εμεηάδνπκε 
85

. 

Τπάξρνπλ, σζηφζν, αξθεηά ζηνηρεία γηα ηηο κεηαθηλήζεηο κηθξφηεξσλ θνπαδηψλ. Ζ 

έληνλε εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ γεσξγψλ κε ηνπο λνκάδεο θηελνηξφθνπο αλαθέξεηαη ξεηά 

ή ζθηαγξαθείηαη έκκεζα ζηα έγγξαθα. Οη θηελνηξφθνη ζηεξίδνληαη απφ ηνπο πεδηλνχο 

γεσξγηθνχο ρψξνπο, φπνπ βξίζθνληαλ νη ρψξνη θχιαμεο ησλ δψσλ ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο θαη κπνξνχζαλ λα εθνδηαζζνχλ κε δσνηξνθέο. Παξάιιεια, νη δηαθηλνχκελνη 

θηελνηξφθνη ζπλεηζθέξνπλ ζηε γεσξγηθή νηθνλνκία κε γαιαθηνθνκηθά θαη βηνηερληθά 

πξντφληα θαη, επεηδή έξρνληαη ζε ακεζφηεξε επαθή κε ηηο παξαγσγηθέο δνκέο θαη ηελ 

αγνξά, πξνζθέξνπλ παξάιιεια θαη ην γεσξγηθφ πιεφλαζκα.  

Ζ ζπκβίσζε κε ηνπο αγξφηεο ζηνπο ίδηνπο νηθηζηηθνχο ρψξνπο, αιιά θαη νη πνιιαπιέο 

πεξηπηψζεηο εληάζεσλ, πνπ θαηαγξάθνληαη ζε κνλαζηεξηαθά έγγξαθα θαη δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο, ππνδειψλεη ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο γεσξγν-θηελνηξνθηθήο θνηλφηεηαο, 

ηηο ζρέζεηο εμάξηεζεο κέζσ ηεο αιιεινζπκπιήξσζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο θαζψο θαη ηα 

κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα ζπζηήκαηα θηελνηξνθίαο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

κεηαθίλεζε ησλ θνπαδηψλ ζε θνληηλνχο βνζθφηνπνπο. Κπξηφηεξα επηζεκαίλεηαη ε ηάζε 

επέθηαζεο ησλ θηελνηξνθηθψλ δσλψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θηελνηξνθηθψλ 

πιεζπζκψλ ζε δάζε ή ζακλφηνπνπο, πνπ ππνγξακκίδεη έκκεζα ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο 

παξαγσγηθήο απηήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε ηελ 

ππεξβφζθεζε νδεγνχζε ζπρλά ζηελ αλάγθε αλεχξεζεο λέσλ βνζθνηφπσλ, ελψ 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ γεσξγψλ θαη θηελνηξφθσλ ή δηακάρεο γηα ηελ θαηνρή θαη ηελ 

νξηνζέηεζε ησλ βνζθνηφπσλ ππνδεηθλχνπλ αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο πνπ αθνξνχζαλ 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
86

.  

εκαληηθφο παξάγσλ πνπ ζπλδεφηαλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θηελνηξνθίαο θαη 

δηακφξθσζε ηελ νξεηλή θαη εκηνξεηλή βπδαληηλή νηθνλνκία ήηαλ νη εγθαηαζηάζεηο ησλ 

πιεζπζκψλ πνπ είραλ σο απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε ηελ θηελνηξνθία, φπσο νη Βιάρνη, 

Κνπκάλνη θ.ά., νη νπνίνη εληνπίδνληαη θπξίσο, ζε λνκαδηθή θαη εκηλνκαδηθή 

θηελνηξνθία ζηνλ ρψξν ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αιιά θαη ηεο Αηησιναθαξλαλίαο
87

. 

Δμεηδηθεπκέλνη πνηκέλεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ απηνχο ηνπο πιεζπζκνχο κηζζψλνληαλ 

απφ ηηο κνλέο γηα ηελ πνίκαλζε ησλ θνπαδηψλ θαη ζπλεηζέθεξαλ κε ηελ εξγαηηθή ηνπο 

δχλακε, παξάιιεια κε ληφπηνπο έκκηζζνπο θηελνηξφθνπο (πνηκέλεο ή βνύθνινη)
 88

.  
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 Αλαιπηηθά βι. Horden – Purcell, Μεζόγεηνο, 116-121, 265, 298. Γηα ηα κεγέζε ησλ θνπαδηψλ κέζα απφ 

δσναξραηνινγηθά θαηάινηπα βι. Bryer, Σα κέζα, 184-185. Laiou – Morrisson, Economy, 31-32. Kroll, 

Animals, 94 θ.ε. 
86

 Γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο κέζα απφ ην πιηθφ ηεο βάζεο βι. παξαθάησ ππ. 91, 92, 93.  
87

 Γηα ηνπο πιεζπζκνχο απηνχο βι. Ν. Γ. Εηάγθνο, Φενπδαξρηθή Ήπεηξνο θαη Γεζπνηάην ηεο Διιάδαο. 
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Γαζνχιαο, Οη κεζαησληθέο θνηλσλίεο ησλ Βιάρσλ, Βαιθαληθά ύκκεηθηα 16 (2005-2014) 9-22.  
88

 Πξσηάην, αξ. 1, ζ. 180.13-18 (883). Κνπθνπιέο, ΒΒΠ 5, 311. Harvey, Οηθνλνκηθή αλάπηπμε, 256-257. 

Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 397, 399, 424-425. Λενληζίλε, Πνηκέλεο, 170-172. η. Λακπάθεο, Απάλζηζκα 
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Υεηκεξηλνί θαη ζεξηλνί βνζθφηνπνη (ζπρλά σο ρεηκαδηὰ ή ρεηκαδεῖα θαη πιαλεηαὶ ή 

πιαλελαὶ αληίζηνηρα)
89

 απνηέιεζαλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, απφ ηελ κίζζσζε ηνπ νπνίνπ 

επσθεινχλην νη κεγάινη γαηνθηήκνλεο θαη ην θξάηνο κέζσ ηεο είζπξαμεο θφξσλ 

δηαρείκαζεο, παξαζεξηζκνχ θαη ζηαπιηζκνχ ησλ δψσλ. Απηνθξαηνξηθά έγγξαθα 

παξαρσξνχλ δηθαηψκαηα ρξήζεο βνζθνηφπσλ, απαιιάζζνπλ απφ ηέιε (ἐμθνπζίαη) ή 

νξηνζεηνχλ ηνπο ρψξνπο απηνχο
90

. Γηθαζηηθά έγγξαθα εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα λνκήο θαη 

θαηνρήο βνζθνηφπσλ θαη απνθαίλνληαη ζε πεξίπησζεηο απζαηξεζίαο θαη δηελέμεσλ 

κεηαμχ ληφπησλ θαη κνλψλ, επηβάιινληαο ή πξνβιέπνληαο απνδεκηψζεηο
91

. Πεξηπηψζεηο 

θαηαπαηήζεσλ ή θαηάρξεζεο, ζπλήζσο βαιαλεθφξσλ πεξηνρψλ γηα ηελ ηξνθή ρνίξσλ, 

πνπ θαηαγξάθνληαη ζε έγγξαθα, παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκηθή αμία ησλ ρψξσλ 

βνζθήο, ην ηδηνθηεζηαθφ ηνπο θαζεζηψο
92
, αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο ρξήζεο θνηλψλ 

αγαζψλ, φπσο ην λεξφ
93

. Δπίζεο, ηδησηηθέο, ζπκβνιαηνγξαθηθνχ ηχπνπ πξάμεηο, 

ζπλεζέζηεξα κεηαμχ κνλψλ, παξέρνπλ ην δηθαίσκα βειηηψζεσλ ζε αλαμηνπνίεηνπο 

αγξνηηθνχο ρψξνπο, θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο ρξήζεο θαη παξαρσξνχλ δηθαηψκαηα 

εγθαηάζηαζεο γεσξγηθψλ δψσλ
94

.  

Σν λνκηθφ θαη θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο ρξήζεο βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ ππνδειψλεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο. Γηα ηε ρξήζε ηνπο απαηηνχληαλ επηπιένλ, 

ε θαηαβνιή ηειψλ ζηαβιηζκνχ (καλδξηαηηθόλ), πνπ αθνξνχζε είηε θαηαιχκαηα, ρψξνη 

πνπ καξηπξνχληαη ζηα έγγξαθα, είηε πην νξγαλσκέλεο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, γηα 
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Ληακαξθφπνπινο, Σα δψα, 435-452. Μαπξνκκάηε, Ναππαθηία, 230-231, 241. Αζσλίηεο – πγθέιινπ, 

Ακβξαθηθφο, 75.  
93

 Βαηνπεδίνπ ΗΗΗ, αξ. 204, ζ. 250.39-44 (1414), φπνπ κλεκνλεχεηαη πεξίπησζε δηέλεμεο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Λαγθαδά Θεζζαινλίθεο, επεηδή ηα δψα κεηνρίνπ ηεο κνλήο Βαηνπεδίνπ κφιπλαλ ην λεξφ, 

θαζηζηψληαο ην αθαηάιιειν γηα ρξήζε απφ ηνπο ρσξηθνχο.  
94

 Δλδ. Γνρεηαξίνπ αξ. 59.49-50 (1414). Γηα ηηο δπλαηφηεηεο βειηηψζεσλ βι. θαη Lefort, Αγξνηηθή 

νηθνλνκία, 416. Λαΐνπ, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 551-552. Bartusis, Land, 409-416.  
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ηηο νπνίεο δε γίλνληαη αλαιπηηθφηεξεο αλαθνξέο. Δπίζεο, ηέιε θαηαβάιινληαλ ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ή ζην θξάηνο, ζηελ πεξίπησζε ησλ δεκφζησλ βνζθνηφπσλ, γηα ηελ παξακνλή 

θαη δηαθίλεζε ησλ δψσλ, θαζψο θαη γηα ην δηθαίσκα πνίκαλζεο ησλ θνπαδηψλ 

(ἐλλόκηνλ)
95

. 

Ζ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ βνζθήζηκσλ γαηψλ (ζπρλά σο 

λνκαδηαίνη ηόπνη θαη ὀξεηλὰ ή ηξαρελὰ ηνπία, λνκαί, ιηβάδηα)
 96

 απνθαιχπηεη ην είδνο ηεο 

πξνζθεξφκελεο γεο, κε ηηο ρνξηφθπηεο εθηάζεηο λα ππεξηεξνχλ πνηνηηθά
97
. Βνζθήζηκεο 

γαίεο ζεσξνχληαη ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, δειαδή, αλνηθηέο αθαιιηέξγεηεο εθηάζεηο 

πνπ θαιχπηνληαη απφ ρνξηνδνηηθά, αγξσζηψδε θπηά εληφο δαζηθψλ θαη θξπγαληθψλ 

εθηάζεσλ, πεξηνρέο ελδεδεηγκέλεο γηα ηελ παξνρή βνζθήζηκεο χιεο
98

. Ζ λνκαδηαία θαη 

ιηβαδηαία γε κλεκνλεχεηαη ζπρλά ζηα έγγξαθα, ηδηαίηεξα ζε ρξπζφβνπιια επηθχξσζεο ή 

παξαρψξεζεο πξνλνκίσλ θαη θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ
99

. Ζ επηθεξδήο ρξήζε ηέηνησλ 

πεξηθεξεηαθψλ, ζπρλά κεηνλεθηηθψλ εθηάζεσλ σο βνζθφηνπσλ, αλαδεηθλχεη κεζφδνπο 

αμηνπνίεζεο ηεο γεο, ηνπ βαζηθφηεξνπ γηα ηελ επνρή αλαλεψζηκνπ παξαγσγηθνχ  

ρεξζαίνπ πφξνπ.  

Πέξα απφ ηνπο θπζηθνχο βνζθφηνπνπο αμηνπνηνχληαη θαη ηφπνη εληφο αγξνηηθψλ 

εθηάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα εθηεηακέλα γεσξγηθά ζπζηήκαηα εληφο ή πιεζίνλ 

θαιιηεξγνχκελσλ ρψξσλ
100

 είηε γηα απεπζείαο βφζθεζε είηε γηα θαιιηέξγεηα δσνηξνθήο, 

πνπ θαηαγξάθνληαη ζπρλά σο ιηβαδηαίνη ηφπνη. Ζ πνηφηεηα ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηνπνζεζία, ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ην είδνο ηεο βνζθήζηκεο χιεο πνπ 

παξάγεηαη (άρπξνπ ή άιισλ θπηηθψλ δσνηξνθψλ). πρλά καξηπξνχληαη ηέηνηνη ηφπνη ζε 

έγγξαθα κε ζπλνξηαθέο νξηνζεηήζεηο ησλ δσλψλ ηδηνθηεζίαο ησλ αζσληθψλ κνλψλ θαη 

νξηζκέλνη απφ απηνχο δηαηεξνχλ νλνκαζίεο (π.ρ. ηὸ ιηβάδηνλ ηῆο Σεξώλεο), γεγνλφο πνπ 

ππνγξακκίδεη ηελ θαηά παξάδνζε ρξήζε ησλ ρψξσλ απηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ρφξηνπ 

θαζψο επίζεο θαη ηελ ηάζε εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ γαηψλ κηαο ηδηνθηεζίαο 
101

.  

                                                        
95

 Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 425-426. Γεξνιπκάηνπ, Κηελνηξνθία, 422-426. Bartusis, Land, 70, 390-

391.  
96

 Δλδ. Ηβήξσλ Η, αξ. 9, ζ. 162.95-98 (995). Γνρεηξίνπ, αξ. 4, ζ. 83.36-47· ζ. 84.29-33 (1117). 

Κνπθνπιέο, ΒΒΠ 5, 313. Κξηαξάο,  εμηθό ΗΑ´, 265 (ι. λνκαδηαίνο). Lefort, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 410. 

Λαΐνπ, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 517. 
97

 Σν 1393, ν Μαλνπήι Β´ Παιαηνιφγνο απαιιάζζεη κε ρξπζφβνπιιν ηε κνλή Παληνθξάηνξνο απφ θφξν 

24 ππεξπχξσλ πνπ θαηέβαιιε γηα ηε δηαηήξεζε αξφζηκεο γεο, ηε ρξήζε ιηβαδηψλ θαη καλδξψλ 

(καλδξνζηάζηλ, κάλδξα) ζηε Λήκλν. Παληνθξάηνξνο, αξ. 15, ζ.122.35-37, 123.28-31 (1393). Πξβι. 

Ηβήξσλ Η, αξ. 29, ζ. 256.7-8, 15 (1047). Oikonomidès, Fiscalité, 75. 
98

 Ζ ρέξζα γε απνδίδνληαλ θαηεμνρήλ γηα θηελνηξνθηθή ρξήζε. Βαηνπεδίνπ ΗΗΗ, αξ. 165, ζ. 99.55-59 

(1387).  
99

 Βαηνπεδίνπ, αξ. 62.41-44 (1324)· Υηιαλδαξίνπ, αξ. 42, ζ. 268.62 - ζ. 269.64 (1319). Λαχξαο ΗΗ, αξ. 

114.53-54 (1324). 
100

 Δλδεηθηηθά βι. έγγξαθν ηνπ 1346, κε ην νπνίν δίδεηαη ζηε κνλή Μεγίζηεο Λαχξαο αγξφθηεκα 

(δεπγειαηεῖνλ) ζηε Λήκλν θαη γε έθηαζεο 4.000 κνδίσλ ρσξίο ηα ιηβάδηα. Αλαιφγσο θαη ην 1361. Λαχξαο 

ΗΗΗ, αξ. 126.18-20 (1346)· αξ. 139, ζ. 79.1-2, 33-34 (1361). Γηα ηα αγξνθηήκαηα απηά βι. παξαθάησ 

Gounaridis, ζεκ. 113. Γηα ην ζέκα ηεο κέηξεζεο κε κνδίνπο βι. C.  uckerman, Between the Cadaster of 

Aphroditè and the Cadaster of Thebes, or, the emergence of modios as an area unit, ζην J.-L. Fournet – A. 

Papaconstantinou (επηκ.), Mélanges Jean Gascou: textes et études papyrologiques [Travaux et mémoires 

20/1], Paris 2016, 643–652. 
101

 Λαχξαο III, αξ. 182.18-20 (1319). 
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Ζ ιηβαδηαία γε θαιχπηεηαη κε απηνθπή ή θαιιηεξγνχκελα ιεηκψληα, ρνξηνδνηηθά 

θπηά 
102

 θαη κπνξνχζε λα πξνέιζεη απφ γεσξγηθέο γαίεο ζε θαζεζηψο αγξαλάπαπζεο
103

. 

Ζ πνηφηεηα ησλ γαηψλ απηψλ ειάρηζηα θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα. ε κία ραξαθηεξηζηηθή 

πεξίπησζε παξαρσξείηαη απφ ηνλ απηνθξάηνξα πξνάζηεην πνπ δηέζεηε κεγάιε 

ρνξηνιηβαδηθή έθηαζε πξώηεο πνηόηεηνο
104

, ελψ ζε άιιε δίδεηαη ν ραξαθηεξηζκφο 

ἐθιεησκαηηθόλ ιηβάδηνλ, φξνο πνπ απαληά κφλν ζε έγγξαθα θαη αθνξά ζε εθρεξζσκέλε 

γε πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαιιηέξγεηα ιηβαδηθψλ θπηψλ
105

.  

Μαδί κε ηελ εμαζθάιηζε πξνλνκίσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνρή θαη εθηξνθή 

ησλ θνπαδηψλ ζε βνζθφηνπνπο, νη κνλέο ελδηαθέξνληαλ ηδηαίηεξα θαη γηα ηνπο ρψξνπο 

θχιαμεο εληφο ησλ ρψξσλ απηψλ (κάλδξεο) 
106

. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα ζεηξά εγγξάθσλ 

καξηπξεί φηη ε κνλή Παληνθξάηνξνο πξνζέθπγε πνιιέο θνξέο ζηνλ απηνθξάηνξα γηα λα 

δηεθδηθήζεη πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε γηα ηδηνθηεζία γεο θνξνινγηθήο αμίαο 24 

ππεξπχξσλ ζηνλ Φαθφ, νξεηλή ρεξζφλεζν, ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ελδνρψξα ηεο 

Νφηηαο Λήκλνπ. Ο απηνθξάηνξαο παξαρψξεζε κεγάιε έθηαζε βνζθνηφπσλ θαζψο θαη 

καλδξηνηνπίνπ (αλνηρηή κάλδξα;), καλδξνζηαζίνπ (θιεηζηή ή νξγαλσκέλε 

εγθαηάζηαζε;), αιιά θαη άιισλ κηθξφηεξσλ ηέηνησλ ρψξσλ (αιινχ σο καλδξάθηα), γηα 

ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ηδηαίηεξνο ιφγνο ζηα έγγξαθα
107

. Σέηνηεο εγθαηαζηάζεηο 

θαηαγξάθνληαη εληφο ησλ δσλψλ ηδηνθηεζίαο ζε έγγξαθα, πνπ ζρεηίδνληαη ζπλήζσο κε 

νξηνζέηεζε κηαο πεξηνρήο, εμππεξεηψληαο σο νξφζεκα, ελψ ζπρλά αλαθέξνληαη κε 

νλνκαζίεο παιαηφηεξσλ θαηφρσλ
108
. ε θηελνηξνθηθνχο ρψξνπο ε παξνπζία ηέηνησλ 

έξγσλ ππνδνκήο ή πξφρεηξσλ θαηαζθεπψλ-παξαπεγκάησλ είλαη επηβεβιεκέλε θπξίσο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηα αξπαθηηθά. Πην 

νξγαλσκέλεο θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο πιεζίνλ βνζθνηφπσλ ζα δηέζεηαλ ηπξνθνκηθέο 

                                                        
102

 Ζ θάιπςε κε θπηά ηνπ αγξνχ ππνγξακκίδεηαη έκκεζα ζε έγγξαθν, κε ην νπνίν δίλεηαη άδεηα 
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απηφ ε γε πξνζθεξφηαλ ζηελ θηελνηξνθία γηα έλαλ πεξίπνπ έηνο. Γηα ηελ πνιπθαιιηέξγεηα θαη ηελ 

ακεηςηζπνξά σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παξαγσγήο βι. Λαΐνπ, Αγξνηηθή νηθνλνκία, 506. Αζδξαράο, 

Οηθνλνκηθή ηζηνξία, 199-200, 204-205. 
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 Λαχξαο Η, αξ. 56, ζ. 293.14-15 (1104).  
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 Βαηνπεδίνπ, αξ. 52.20-24 (1319-20). Καηζψλε – Γξεγνξίνπ-Ησαλλίδνπ,  εμηθό Β´, 124-125 (ι. 
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 Δλδεηθηηθά βι. Κσλζηακνλίηνπ, αξ. 4.82-83 (1333).   
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κνλάδεο, ρψξνπο άκειμεο θαη ζίηηζεο, γηα ηελ άκεζε εθκεηάιιεπζε ηεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο ησλ δψσλ, πιεξνθνξίεο πνπ φκσο δελ πξνζθέξνπλ ηα θείκελα πνπ 

εμεηάδνπκε
109

.  

Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη ε θηελνηξνθία απνηειεί επέλδπζε κε 

αμηφινγν θφζηνο ζπληήξεζεο ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ησλ θηελνηξνθηθψλ 

θφξσλ θαη ηεο θξνληίδαο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ. Σν δσληαλφ πιέγκα 

επηθνηλσλίαο θαη αιιειεμάξηεζεο ηεο θηελνηξνθηθήο θαη αγξνηηθήο δσήο πνπ 

πεξηγξάςακε είλαη απφιπηα πξνζαξκνζκέλν ζηνλ κεζνγεηαθφ ρψξν θαη έρεη σο βαζηθφ 

ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ, θαζψο ε ακνηβαία εμάξηεζε πξνζθέξεη 

ακθίδξνκα πιενλεθηήκαηα θαη θπξίσο δηθιείδεο αζθαιείαο ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο. 

Σν πιηθφ ησλ εγγξάθσλ απνθαιχπηεη ζπζηήκαηα ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο γεο πνπ 

πξννξίδεηαη γηα ηα δψα, ζηξαηεγηθέο ηαμηλφκεζεο, ρσξνζέηεζεο θαη θνξνιφγηζεο θαζψο 

θαη κία άξηζηε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, πνπ παξαθνινπζείηαη, νξηνζεηείηαη θαη 

θαηαγξάθεηαη ζπζηεκαηηθά απφ ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ην θξάηνο
110

.  

3. Σηοιτεία για ηη γεωγραθική καηανομή ηης κηηνοηροθικής δράζης ζηον ελλαδικό 

τώρο  

Ωο πξνο ηελ ρσξνζέηεζε ηεο θηελνηξνθίαο, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ην δσηθφ θεθάιαην θαη ηηο παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε επεηξσηηθά ζεκεία ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (9νο-15νο αη.), ηεο Αηηηθήο (ηέιε 12νπ αη.) θαη 

πεξηνρψλ ηεο λφηηαο Αηησιίαο θαη ηεο βνξεηνδπηηθήο Αθαξλαλίαο (αξρέο 13νπ αη.). 

Έγγξαθα θαη επηζηνιέο παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ηα κηθξφηεξα λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ, 

ησλ Βφξεησλ πνξάδσλ, ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη Κπθιάδσλ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 

γίλεηαη κε ζθνπφ λα θαηαζηεί αληηιεπηή ε αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο, φρη κφλν σο 

παξαγσγηθή θαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα ησλ ρψξσλ απηψλ θαη απνηππψλεηαη ζηε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή πνπ πξνζθέξεη ην πιηθφ ηεο βάζεο «Ήκεξε θαη άγξηα παλίδα».  

Αλαιπηηθφηεξα, ε Κεληξηθή Μαθεδνλία (ε πεξηνρή κεηαμχ ηνπ Αμηνχ θαη ηνπ 

ηξπκφλα), ηδηαίηεξα ε Θεζζαινλίθε θαη ε ρεξζφλεζνο ηεο Υαιθηδηθήο θαζψο θαη ε 

θνληηλή λήζνο Λήκλνο είλαη νη θπξηφηεξνη ηφπνη, φπνπ αλαπηχρζεθε ε κεγάιε 

κνλαζηεξηαθή γαηνθηεζία ηνπ Αγίνπ ξνπο
111
. ηηο πεξηνρέο απηέο νη κνλέο είραλ ζηελ 

                                                        
109

 Οη καξηπξίεο γηα ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο ζηα βπδαληηλά θείκελα δελ έρνπλ αθφκε εληνπηζηεί, βι. 

Κνπθνπιέο, ΒΒΠ 5, 326, γηα νλνκαζία ζπλεηαηξηθήο ηπξνθνκίαο πνηκέλσλ κάιινλ λεφηεξεο πξνέιεπζεο. 

Γηα ην ζέκα κε βάζε δεδνκέλα ηεο λεφηεξεο πεξηφδνπ βι. Δ. Αιεμάθεο, Κηελνηξφθνη θαη θηελνηξνθία 

ζηνλ νξεηλφ ρψξν, ζην Ζ. Δπζπκηφπνπινο – Μ. Μνδηλφο (εθδ.), Οξεηλόο ρώξνο θαη δάζε, Γηεπηζηεκνληθφ 

Ηλζηηηνχην Πεξηβαιινληηθψλ Δξεπλψλ (ΓΗΠΔ), Αζήλα 2007, 190-191. Σνπ ηδίνπ, Πέηξηλα ζηξνγγπιά 

θηίζκαηα γεσξγνθηελνηξνθηθήο ρξήζεο ζηελ νξεηλή πεξηνρή εξξψλ. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε, ζην 

Πξαθηηθά Β' δηεζλνύο επηζηεκνληθνύ ζπλεδξίνπ: Οη έξξεο θαη ε πεξηνρή ηνπο από ηελ νζσκαληθή 

θαηάθηεζε κέρξη ηελ ζύγρξνλε επνρή, η. Β´, έξξεο 2013, 785-709. Πξβι. F. Kondyli, Tracing monastic 

economic interests and their impact on the rural landscape of late Byzantine Lemnos, Dumbarton Oaks 

Papers 64 (2010), 148 (ζην εμήο Kondyli, Lemnos).  
110
 M. Kaplan, L’activité pastorale dans le village byzantin du VIIe au XIIe siècle, ζην Εώα θαη 

Πεξηβάιινλ, 413-414. 
111

 Δηδηθά γηα ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ηζηνξία ηεο βπδαληηλήο Μαθεδνλίαο βι. Γ. Θενραξίδεο, 

Ηζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο θαηά ηνπο κέζνπο ρξόλνπο (285-1354), Θεζζαινλίθε 1980. Αηθ. 

Υξηζηνθηινπνχινπ, Βπδαληηλή Μαθεδνλία. ρεδίαζκα γηα ηελ επνρή απφ ηα ηέιε ηνπ Σ´ κέρξη ηα κέζα 
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θαηνρή ηνπο κεηφρηα, θηήκαηα (πξνάζηεηα) θαη θηελνηξνθηθά αγξνθηήκαηα (λνκαδηθὰ 

πξνάζηεηα
112

, δεπγειαηεῖα 
113

 θ.ά.), κηθξέο θνηλφηεηεο (ρσξία) θαη κηθξνχο αγξνηηθνχο 

νηθηζκνχο έμσ απφ απηά (ἀγξίδηα
114

), θαιιηεξγήζηκεο ή βνζθήζηκεο γαίεο (γήδηα)
115

, 

ζεκαληηθφ αξηζκφ εμαξηψκελσλ αγξνηψλ (παξνίθνπο), πεξηνπζία πνπ θπκαίλνληαλ ζε 

κέγεζνο αλάινγα κε ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν
116

. πσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ζηνπο 

αγξνηηθνχο απηνχο ρψξνπο ην δσηθφ θεθάιαην απνηεινχζε θχξηα ζπληζηψζα ηεο 

νηθνλνκηθήο ηζρχνο ησλ κνλψλ σο κεγάισλ γαηνθηεκφλσλ
117

.   

Αλ θαη γεληθά εκηνξεηλή, ε πεξηνρή πξνζθέξεη εχθνξεο θνηιάδεο θαη αλνηθηά 

ιεθαλνπέδηα ελψ ην πινχζην πδάηηλν ζηνηρείν θπζηθψλ ιηκλψλ θαη πνηακψλ παξέρεη 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο δσηθήο παξαγσγήο, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο κεγάιεο 

ηδηνθηεζίαο. Παξφιν πνπ ε θχζε ηνπ θπξίαξρνπ πιενλάζκαηνο θαη ην ηζνδχγην ηεο 

θηελνηξνθηθήο θαη γεσξγηθήο παξαγσγήο δελ γίλνληαη ζαθή, θαίλεηαη φηη ζηε 

Μαθεδνλία ν κεγαιχηεξνο ηδηνθηήηεο γεο ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε αλαδείρζεθαλ νη 

αζσληθέο κνλέο θαη ηα κεηφρηα ηνπο
118

. πσο είδακε, ηα έγγξαθα πηζηνπνηνχλ κηα θαιά 

oξγαλσκέλε θηελνηξνθηθή δσή ζηε καθεδνληθή χπαηζξν ππφ ηνλ έιεγρν ηεο θεληξηθήο 

εμνπζίαο θαη ηελ εξγαηηθή δχλακε κηθξνθαιιηεξγεηψλ θαη εμαξηεκέλσλ αγξνηψλ, ε 

νπνία είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ην γεσθπζηθφ αλάγιπθν θαη ηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο.  

ςεηο ηεο θηελνηξνθίαο, κειηζζνθνκίαο θαη αιηείαο ζηα ηέιε ηνπ 12νπ αηψλα ζηελ 

Αηηηθή αληινχκε απφ έξγν ηνπ κεηξνπνιίηε Αζελψλ Μηραήι Υσληάηε. Ζ πεξηνρή 

κπνξεί λα απνδψζεη ζεκαληηθφ γεσξγηθφ πιεφλαζκα ζε ιίγα, θαιά αξδεπφκελα, ζεκεία 

ηνπ ρψξνπ, θπξίσο ζηα αλαηνιηθά θαη ηα δπηηθά (Μαξαζψλαο, Διεπζίλα, Μεζφγεηα), 

ελψ ην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε πινχζησλ πδάηηλσλ 

πφξσλ κε απνηέιεζκα ηε δπζθνιία ζπληήξεζεο εθηελψλ αγξνηηθψλ εθηάζεσλ κε 

κεγάιεο πνηηζηηθέο απαηηήζεηο. Έλα πξαθηηθόλ πξηλ απφ ην 1204, έγγξαθν πνπ πηζαλφλ 

θαηαγξάθεη ηελ ηδηνθηεζία κεγάιεο κνλήο ηεο Αηηηθήο, αλαθέξεη πεξηζζφηεξα απφ 

εηθνζηπέληε ρσξηά, εμαξηεκέλνπο αγξφηεο, κεγάια ππνζηαηηθά (πξνάζηεηα) θαη δσξεέο, 
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L’exploitation directe de la terre par l’etat de Nicée (1204-1261). Le zeygèlateion, ζην CNRS – EIE (επηκ.), 

Ο αγξνηηθόο θόζκνο ζηνλ κεζνγεηαθό ρώξν. Πξαθηηθά ηνπ ειιελνγαιιηθνύ ζπλεδξίνπ, Αζήλα 4-7 Γεθ. 1984, 

Αζήλα 1988, 619-626.  
114

 Καξαγηαλλφπνπινο,  εμηθό Α´, 61-62 (ι. ἀγξίδηνλ). Ο Κνπθνπιέο (ΒΒΠ 5, 253) εξκελεχεη ην ἀγξίδηνλ 
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 Δλδεηθηηθά βι. Ηβήξσλ I, αξ. 9, ζ. 162.95-98 (995). Καξαγηαλλφπνπινο,  εμηθό Α´, 209 (ι. γήδηνλ). 
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 Αλαιπηηθφηεξα βι. Smyrlis, La fortune, 99 θ.ε, 124-126 (γηα ηελ πεξηνπζία ζε δψα).  
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πνπ ππνδειψλνπλ ζεκαληηθά έζνδα γηα ηελ κεηξφπνιε Αζελψλ
119
. Ωζηφζν, απφ ηα 

κέζα ηνπ αηψλα, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη ε πεηξαηεία απνδπλάκσζαλ ην αγξνηηθφ 

εηζφδεκα. 

Απφ ην έξγν ηνπ Υσληάηε ζρεκαηίδεηαη ε εληχπσζε ζεκαληηθήο θηελνηξνθηθήο 

παξαγσγήο, κέζα απφ ζρφιηα ηνπ κεηξνπνιίηε γηα ηε κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο. αθή 

κλεία ζηελ θηελνηξνθηθή δπλαηφηεηα ηεο πεξηνρήο παξέρεη ην Ὑπνκλεζηηθὸλ πξνο ηνλ 

Αιέμην Γ΄ Άγγειν, φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ζξεκκάησλ ὅια πνίκληα θαὶ ὀξλίζσλ ὅιαο 

ἀγέιαο πνπ πιήηηνληαη απφ απζαηξεζίεο ησλ θνξνινγηθψλ ππαιιήισλ θαη ηε ιεζηξηθή 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή
120
. ε άιιε πεξίπησζε, ν κεηξνπνιίηεο δειψλεη φηη ε Αηηηθή 

δελ ππήξμε δσνηξόθνο ζην επίπεδν άιισλ πεξηνρψλ, ελδερνκέλσο ηεο πεξηνρήο ηεο 

γεηηνληθήο, πεδηλήο θαη θαιά αξδεπφκελεο Θήβαο. Πάλησο, ε θηελνηξνθηθή δπλαηφηεηα 

ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ζεσξεζεί δεδνκέλε, άπνςε πνπ εληζρχεηαη απφ ηε καξηπξία ηνπ 

Νηθήηα Υσληάηε φηη ν άξρνληαο Κνξίλζνπ θαη Ναππιίαο Λέσλ γνπξφο θαηέζρεζε 

πνιιά δψα θαηά ηε ιεειαζία ηεο πεξηνρήο, ζε κία απφπεηξα θαηάιεςεο ηεο πφιεο ησλ 

Αζελψλ
121

. Μεηνλεθηηθφηεξεο σο πξνο ηελ παξνρή πδάησλ γηα θαιιηέξγεηεο, φπσο ε 

Αηηηθή, ζπληεξνχζαλ κάιινλ ζεκαληηθνχο αξηζκνχο δψσλ, νπσζδήπνηε αηγψλ θαη 

πξνβάησλ, κάιινλ σο αληίβαξν ζηε κεησκέλε γεσξγηθή απφδνζε ησλ ηφπσλ απηψλ
122

. 

Ωο πξνο ηελ αγξνηηθή θαη θηελνηξνθηθή δπλακηθή ηεο λφηηαο Αηησιίαο, απφ ην έξγν 

ηνπ κεηξνπνιίηε Ναππάθηνπ θαη Άξηεο Ησάλλνπ Απνθαχθνπ ζρεκαηίδνπκε ηελ εηθφλα 

αθκαίαο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο πνπ δέρζεθε ηζρπξνχο θιπδσληζκνχο κεηά ηε ιαηηληθή 

θαηάθηεζε θαη θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηεο ζχζηαζεο ηνπ Κξάηνπο ηεο Ζπείξνπ, ιφγσ 

ηεο ζηξαηησηηθήο θαη πνιηηηθήο πξαθηηθήο θαζψο θαη ηεο δξάζεο Λαηίλσλ θαη πεηξαηψλ. 

Ωζηφζν, επηζεκαίλεηαη έκκεζα ε πξνυπάξρνπζα αλζεξή αγξνηηθή νηθνλνκία ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο νπνίαο ήηαλ ε θηελνηξνθία, ε θαηεξγαζία δεξκάησλ θαη ε ζεξνηξνθηθή 

παξαγσγή, πνπ αλαδεηθλχεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ζηελ χπαηζξν 

ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο, φπσο ε δηαηξνθή θαη ε έλδπζε
123

. Ζ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο 

θαη ζπλαθψλ θιάδσλ ζπλάδεη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ νξεηλψλ, εκηνξεηλψλ θαη βαιησδψλ 

εθηάζεσλ ηεο ελδνρψξαο ηεο Αηησιναθαξλαλίαο, αθαηάιιεισλ γηα ηε γεσξγηθή 

παξαγσγή
124

. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ επεηξσηηθνχ αλαγιχθνπ, ησλ 
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δαζψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο δξπφο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ δψσλ θαη ηε 

βπξζνδεςία
125

.  

ηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ρψξνη θπζηθά απνκνλσκέλνη απφ ηε ζάιαζζα, ε 

κεγάιε αλάπηπμε θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζεσξείηαη δεδνκέλε
126

. Ζ  

πεξηνξηζκέλε αγξνηηθή δπλακηθή ησλ λεζηψλ, κε ηηο θαιιηέξγεηεο θπξίσο ζην ζχζηεκα 

ησλ αλαβαζκίδσλ, αιιά θαη ε έιιεηςε θπζηθψλ ζεξεπηψλ, θαίλεηαη φηη ελίζρπζαλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο
127

. Γηα ηνπο κηθξνχο δεκνγξαθηθνχο ππξήλεο ησλ λεζηψλ, ηα 

δψα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλαπζκα γηα ηελ αμηνπνίεζε αθαιιηέξγεησλ θαη 

δαζηθψλ ρψξσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο, εχθνια πξνζηαηεπκέλσλ απφ πνηθίιεο επηζέζεηο 

απφ ηα παξάιηα. Σν ππθλφ δίθηπν λαπηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ Αηγαίνπ ζπλεηζέθεξε ζηελ 

εκπνξηθή δηάζεζε δσηθψλ πξντφλησλ θαη ε ζρεηηθε πιεξνθφξεζε αίξεη σο έλα βαζκφ 

ηελ αληίιεςε πεξί νηθνλνκηθήο απνκφλσζεο ησλ λεζηψλ, νξηζκέλα απφ ηα νπνία 

απνηέιεζαλ θέληξα παξαγσγήο θαη – ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Πάηκνπ – 

εκπνξίνπ
128

. 

Γηα ηελ Πάηκν, ε ίδξπζε ηεο κνλήο ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ Θενιφγνπ ην 1088 

ζεκαηνδνηεί ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ κεγάινπ εθθιεζηαζηηθνχ ππξήλα, πνπ θαηείρε 

αθνξνιφγεηα νιφθιεξν ην λεζί. Μέρξη ηα κέζα ηνπ 13νπ αη. ε κνλή είρε επεθηείλεη ηηο 

θηελνηξνθηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θνληηλή Λέξν, φπνπ ηεο αλήθε κεγάιν κέξνο 

ηνπ λεζηνχ (ηα πξνάζηεηα Σεκέλην θαη Παξζέλην θαη ην ήκηζπ ηνπ θάζηξνπ 

Πεληειίνπ)
129

, ζηε λήζν Λεηςνί θαη ηηο λεζίδεο Ναξθηνχο (Αξθνί), ελψ ζηαδηαθά ε 

πεξηνπζία ηεο επεθηάζεθε ζηελ Κσ, ζηε Λήκλν, ζηελ Κξήηε, ζηα κηθξαζηαηηθά παξάιηα 

θαη αιινχ
130

. Ζ εκηνξεηλή γεσθπζηθή δνκή ηεο Πάηκνπ, φπσο θαη ησλ ππνινίπσλ 

κηθξψλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, θαη εηδηθά ε έιιεηςε πδάηηλσλ πφξσλ επηηξέπνπλ ηελ 

θαιιηέξγεηα ζε ιίγα ζεκεία, γεγνλφο πνπ ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο. Ζ 

εκπνξηθή αμηνπνίεζε ηνπ πιενλάζκαηνο επεηξάπε κέζσ ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ 

ηδηνθηεζίαο ηεο κνλήο
131

.  

                                                                                                                                                                     
Β΄ δηεζλνύο ζπκπνζίνπ γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο Πξέβεδαο, Πξέβεδα, 16-20 επηεκβξίνπ 2009, 

η. Α΄, Πξέβεδα 2010, 74-75. Μαπξνκκάηε, Ναππαθηία, 236-247, φπνπ θαη πεξαηηέξσ βηβιηνγξαθία. Γηα 

ηελ πξφλνηα βι. πην πάλσ ζεκ. 19. 
125

 Γηθαζηηθήο θχζεσο απνθάζεηο ή γλσκνδνηήζεηο ηνπ δηαζψδνπλ πιεξνθνξίεο γηα ρψξνπο βνζθήο θαη 

ην δεκνζηνλνκηθφ θαζεζηψο ζε ηφπνπο ηεο Βνξεην-Γπηηθήο Αθαξλαλίαο. Βι. ππ. 92. 
126

 Τςειά πνζνζηά θηελνηξνθηθήο απφδνζεο ζηα λεζηά καξηπξνχληαη θαηά ηφπνπο θαη ζε 

κεηαγελέζηεξεο επνρέο. Γηα ην παξάδεηγκα ηεο θχξνπ βι. Αζδξαράο, Οηθνλνκηθή Ηζηνξία, 197 θαη γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ζε αλαβαζκίδεο ζ. 199. Γηα ηηο αδπλακίεο ησλ γαηψλ απηψλ βι. Geyer, Φπζηθνί ζπληειεζηέο, 

104-106. Πξβι. Hendy, Studies, 208. Horden – Purcell, Μεζόγεηνο, 121. Γηα ηε γεσξγία θαη θηελνηξνθία 

ζηα κηθξφηεξα λεζηά βι. Δ. Malamut, Les îles de l'Empire Byzantin, VIIIe-XIIe siècles, η. II, Paris 1988, 

384-385, 392, 397-402 (ζην εμήο Malamut, Les îles II).  
127

 Αλαιπηηθφηεξα γηα ηηο πεηξαηηθέο επηζέζεηο θαη μέλεο επηδξνκέο γηα ην παξάδεηγκα ηεο Πάηκνπ βι. 

Γεξνιπκάηνπ, Πάηκνο, 64-74. Γηα ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο ζηα λεζηά θαηά ηνπο 9ν έσο 12ν αη. βι. 

Malamut, Les îles ΗΗ, 465-469, Η, 69-104.  
128

 Malamut, Les îles ΗΗ, 614-615. 
129

 Οη πιεξνθνξίεο απφ ηα έγγξαθα πεξηνξίδνληαη ζηε δηεπζέηεζε δηαθνξψλ πνπ αλέθπςαλ γηα ηα 

ηδηνθηεζηαθά φξηα ηεο πεξηνρήο λνκήο ησλ δψσλ ησλ δχν κεηνρίσλ. Πάηκνπ αξ. 52, ζ. 54.6-8, ζ. 55.22-24, 

αξ. 53.29-39, αξ. 65.17-19 (1089)· αξ. 55.5-13 (1254). Σν κεηφρη ησλ Σεκελίσλ ζηε Λέξν θαηαιάκβαλε 

έθηαζε γεο πεξίπνπ 3.000 κνδίσλ ζηα ηέιε ηνπ 11νπ αη., ελψ ησλ Παξζελίσλ 6.000. Βι. Smyrlis, La 

fortune, 73 (ππ. 379), 74-75. Πξβι. Malamut, Les îles Η, 240, ΗΗ 389, 390, 391, 398-399, 414-415, 427-429.  
130

 Γεξνιπκάηνπ, Πάηκνο, 35-37, 47-63, 78-87. Malamut, Les îles Η, 239.  
131

 N. Oikonomides, The monastery of Patmos in the eleventh and twelfth centuries and its economic 

functions, ζην N. Oikonomides (επηκ.), Social and economic life in Byzantium, Aldershot 2004, VII, 1-7, 17 
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Σα απηνθξαηνξηθά πξνλφκηα γηα ηε γε ηεο κνλήο Πάηκνπ, ήδε απφ ηελ ίδξπζή ηεο, 

εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο κεγάιν κέξνο ησλ εγγξάθσλ ηεο αθνξά ζηελ 

εμαζθάιηζε πξνλνκίσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαβνιή ιηκεληθψλ ηέισλ θαη ηεισληαθψλ 

δαζκψλ γηα ηα πινία
132

. Ωζηφζν, είλαη ελδηαθέξνλ φηη δηαζέηνπκε έγγξαθα πνπ 

πξνζθέξνπλ πιεξνθφξεζε γηα ην κέγεζνο ηεο λνκαδηαίαο θαη νξεηλήο γεο ηνπ λεζηνχ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζπφξηκνπο θαη αξφζηκνπο ηφπνπο, πιεξνθνξίεο πνπ απνδεηθλχνπλ 

εκκέζσο ηε ζεκαληηθή αγξνθηελνηξνθηθή αλάπηπμε ηεο λήζνπ
133

. Ληγνζηά έγγξαθα 

εζηηάδνπλ ζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ, παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην 

θαζεζηψο βνζθφηνπσλ θαη δηεπζεηνχλ ππνζέζεηο θαηαπαηήζεσλ θπξηφηεξα ζηε Λέξν. Ζ 

επέθηαζε ησλ θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κνλήο ζηα γχξσ κηθξά λεζηά  

επηβεβαηψλεη ηελ ηάζε αμηνπνίεζεο κε θαιιηεξγνχκελσλ ρψξσλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

θηελνηξνθία.  

Μεγάιν κέξνο ηεο Λήκλνπ αλήθε ζηελ ηδηνθηεζία ησλ αγηνξείηηθσλ κνλψλ, πνπ 

βξίζθνληαλ ζε θνληηλή απφζηαζε θαη εμππεξεηνχληαλ απφ ηνπο λαπηηθνχο δξφκνπο απφ 

θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε
134

. Πέξα απφ ηελ ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε θηελνηξνθία, ζηε 

λήζν καξηπξείηαη εηδίθεπζε ζηελ θαηεξγαζία δεξκάησλ
135

. Μαδί κε νξγαλσκέλεο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, νη κνλέο δηαηεξνχζαλ βνζθφηνπνπο θαη κάλδξεο δψσλ ζε δηάθνξα 

ζεκεία ηνπ λεζηνχ, γηα ηα νπνία αηηήζεθαλ θαη έιαβαλ πνηθίια απηνθξαηνξηθά 

πξνλφκηα, απφ ηνλ 9ν έσο θαη ηνλ 14ν αη.
136

. Ζ θνληηλή βξαρνλεζίδα εξγίηδε ππήξμε 

απνθιεηζηηθά θηελνηξνθηθφο ρψξνο ζηε δηθαηνδνζία ησλ κνλψλ
137

. Αλαιφγσο 

ιεηηνχξγεζε θαη ε ρεξζφλεζνο Φαθφο ζηα λφηηα ηνπ λεζηνχ. Οη επηζηνιέο ηνπ 

Γεκεηξίνπ Κπδψλε (πεξ. 1324-1397/98) γηα ηελ παξαγσγή δεξκάησλ θαζψο θαη ηελ  

πξαγκαηνπνίεζε βαζηιηθνχ θπλεγηνχ ζηε Λήκλν ζπκπιεξψλνπλ ζηνηρεία απφ ηα 

έγγξαθα θαη απνδεηθλχνπλ φηη, πέξα απφ ηελ αμηφινγε ζεξεπηηθή δπλαηφηεηα ηνπ 

λεζηνχ, ε αλάπηπμε ηεο θαηεξγαζίαο δεξκάησλ απέθηεζε θάπνηα θήκε ζηελ πξσηεχνπζα 

                                                                                                                                                                     
(ζην εμήο Oikonomides, Patmos). Γηα ηελ Πάηκν θαη ηε Λέξν βι. Malamut, Les îles II, 397-400. Γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο γεο θαη ηα κεηφρηα ηεο Πάηκνπ P. Karlin-Hayter, Notes sur les archives de Patmos comme 

source pour la démographie et l'économie de l'île, Byzantinische Forschungen 5 (1977), 189-203, 204-205, 

215. Πξβι. Smyrlis, La fortune, 223-233 θαη γηα ηελ εκπνξηθή δηαθίλεζε ππνπξντφλησλ δσηθήο 

πξνέιεπζεο ζ. 223.  
132

 Δλδ. Πάηκνπ, αξ. 40.5-10 (1280). Γηα ηελ πεξηνπζία ηεο κνλήο Πάηκνπ βι. Smyrlis, La fortune, 73-84 

θαη γηα ηελ θαηνρή κεηαθνξηθψλ πινίσλ ζζ. 109-114. Γηα ηελ Πάηκν θαηά ηελ χζηεξε πεξίνδν βι. M. 

Gerolymatou, Vivre avec les pirates aux xiie-xiiie siècles: l’exemple de Patmos ζην B. Caseau –V. Prigent 

– A. Sopracasa (επηκ.), Ο  δῶξόλ εἰκη ηὰο γξαθὰο βιέπσλ λόεη: Mélanges Jean-Claude Cheynet [Travaux et 

mémoires 21/1], Paris 2017, 257-266. 
133

 Πάηκνπ αξ. 51. 35-41 (1088). ηα ηέιε ηνπ 11νπ αη., ε πεξηνπζία ηεο Πάηκνπ ζηε Λέξν αλεξρφηαλ 

ζηνπο πεξί 40.000 κνδίνπο γεο. Σελ ίδηα πεξίνδν ε κνλή δηαηεξνχζε 21.000 κνδίνπο ζηνπο Λεηςνχο θαη 

κέρξη ηα κέζα ηνπ 14νπ αη. απέθηεζε πεξηνπζία θαη ζε άιια λεζηά (Κσο, Κξήηε θαη Υίνο). Smyrlis, La 

fortune, 75-83, 131. Πξβι. γηα ηελ Πάηκν Malamut, Les îles ΗΗ,  398.  
134

 χκθσλα κε έγγξαθα ηνπ 14νπ αη., ελδεηθηηθά βι. Πάηκνπ Βʹ, αξ. 74.32-37. Γηα ηελ πεξηνπζία ηεο 

κνλήο Πάηκνπ ζηε Λήκλν βι. Smyrlis, La fortune, 75. Γηα ηε Λήκλν θαη ηα κεηφρηα ηνπ Αγίνπ ξνπο βι. 

Haldon, Limnos, 169-172. J. Koder, Aigaion Pelagos (Die Nördliche Ägäis) [TIB 10], Wien 1998, 61-62, 

64-65. Kondyli, Lemnos, 136-137. 
135

 Βι. Κπδψλεο, Δπ. 397.10 (1388-89;). Πξβι. Α. Α. Γνπκαηηαλφο, ηνηρεία ηζηνξηθήο ηνπνγξαθίαο ηεο 

Λήκλνπ ζηελ επηζηνινγξαθία ηνπ Γεκεηξίνπ Κπδψλε, Βπδαληηλά 29 (2009), 283-285. R.-J. Loenertz, 

L’exil de Manuel II Paléologue à Lemnos 1387-1389, Orientalia Christiana Periodica 38 (1972), 116-140. 
136

 Παληνθξάηνξνο, αξ. 25.29, 32-33 (1442).  
137

 Λαχξαο ΗΗΗ, αξ. 172.8-11 (1147). 
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κέζσ ησλ εκπνξηθψλ δξφκσλ ζηνλ άμνλα πνπ είραλ αλαπηχμεη ηα δίθηπα λαπζηπινΐαο ηεο 

πεξηνρήο
138

.  

Ννηηφηεξα ζηελ Κέα, επίζεο ζηαζκφο αλεθνδηαζκνχ ησλ πινίσλ θαηά κήθνο ησλ 

ζαιάζζησλ νδψλ απφ ηελ Αηηηθή θαη ηελ Δχβνηα, νη πνιιαπιέο αλαθνξέο ηνπ Υσληάηε 

ζηελ θηελνηξνθία σο βαζηθή ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ, ππαηλίζζνληαη ζπζηεκαηηθή 

εθηξνθή ησλ δψσλ θαη πιήξε αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σν νξεηλφ θαη εκηνξεηλφ 

γεσθπζηθφ αλάγιπθν θαη ε χπαξμε ηνπ εθηεηακέλνπ δξπνδάζνπο ζηα λφηηα ηνπ λεζηνχ 

εμαζθάιηδαλ επαξθή ηξνθή ζε αίγεο θαη ρνίξνπο
139

. Με βάζε ηηο επηζηνιέο, ηα 

θηελνηξνθηθά πξντφληα (απγά, ηπξί θαη ρνίξεην θξέαο) απνηέιεζαλ βάζε ηεο δηαηξνθήο 

ησλ θαηνίθσλ. Ζ έιιεηςε εθηεηακέλεο αιηείαο ζηελ Κέα απνδφζεθε απφ ηνλ 

κεηξνπνιίηε Αζελψλ, Μηραήι Υσληάηε, ζηελ εθηελή ελαζρφιεζε ηνπ πιεζπζκνχ κε ηελ 

θηελνηξνθία σο αμηνπνίεζε ηεο θπζηθήο δνκήο ηεο λήζνπ, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη φηη 

θαζφξηζε ηε δηαηξνθή θαηνίθσλ, νη νπνίνη πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηελ θαηαλάισζε 

δσηθψλ πξντφλησλ
140

.  

Απφ δσνινγηθή άπνςε, ε απνκφλσζε ησλ λεζηψλ ιφγσ ηεο ζάιαζζαο επλφεζε ηελ 

δηαηήξεζε ζπάλησλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο, πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν ζεξεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. ην λεζί Γπκλνπειαγήζηνλ/Πειαγνλήζηνλ (ζεκ. Κπξά Παλαγηά) ζηηο 

Βφξεηεο πνξάδεο, έλαο αθφκα ζπγθνηλσληαθφο θφκβνο θαη ζηαζκφο αλεθνδηαζκνχ, 

έβνζθαλ εθηφο απφ ρνίξνπο, ειάθηα θαη άγξηεο αίγεο
141
, ελψ ζηελ θνληηλή θφπειν 

ἀγξίνλνη, δειαδή άγξηα γατδνχξηα (Equus hemionus)
142

.  
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 Γηα ηε Λήκλν βι. Malamut, Les îles Η, 231. Γηα ην θπλήγη ζην λεζί βι. ππ. 66.  
139

 Γηα ηελ Κέα βι. Malamut, Les îles Η, 213-215, ΗΗ, 390, 541. Πξβι. J. Koder – F. Hild, Hellas und 

Thessalia [Tabula Imperii Byzantini 1], Wien 1976, 47-48 (ζην εμήο TIB 1). Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

δαζψλ θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν βι. A. Dunn, The exploitation and control of woodland and scrubland in 

the Byzantine world, Byzantine and Modern Greek Studies 16 (1992), 235-299.  
140

 Υσληάηεο, Δπ. 102.88-102 (πεξ. 1208)· Δπ. 115.65-68 (1207/8). Γηα ηελ αιηεία σο ζεκαληηθή αιιά 

δεπηεξεχνπζα αζρνιία ζηα λεζηά βι. Malamut, Les îles ΗΗ, 433-434. Πξβι. Horden – Purcell, Μεζόγεηνο, 

266. Ζ ελαζρφιεζε κε ηελ θηελνηξνθία νδήγεζε ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνπ κε ζχγρξνλνπο φξνπο ζα 

ηα νλνκάδακε «είδε κε νλνκαζία πξνέιεπζεο». Αο ζεκεησζεί φηη ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ αξραηφηεηα ν 

Κείνο ή Κχζληνο ηπξφο είρε δηαθξηηή εκπνξηθή αμία. Λ. Μελδψλε, Κείνο ή Κχζληνο ν ηπξφο, ζην Ηζηνξία 

ηνπ ειιεληθνύ γάιαθηνο, 127-138. Πξβι. Μαπξνκκάηε, Πεξηβάιινλ. 
141

 Θσκάο Μάγηζηξνο (πεξ. 1280 - κεηά ην 1347/8), έθδ. M. Treu, Die Gesandtschaftsreise des Rhetors 

Theodulos Magistros, Jahrbücher für classische Philologie Suppl. 27 (1902), 8.1-8, 17.9-12 (1312). Γηα ην 

ηαμίδη βι. G. Makris, Thessalonike – Konstantinopel und zurück. Die Schiffsreise des Thomas Magistros 

im 14. Jahrhundert, ζην H.–D. Blume - C. Lienau (επηκ.), Der fremde und der eigene Blick – Reisen und 

Reisende in Griechenland [Choregia, Münstersche Greiechenland–Studien, 4], Münster 2006, 131-138.  
142

 πξφπνπινο, ΥΗ, 19, ζ. 541.31-33 (κεηά ην 1439-40) γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ ζην Γπκλνπειαγήζηνλ 

απφ ηε γεηηνληθή θφπειν, κεηαμχ απηψλ θαη ἀγξίνλνο (άγξην γατδνχξη, όλαγξνο) σο ηξνθή γηα ηα ζθπιηά 

ηνπ απηνθξάηνξα. Ωο πξνο ηε γεσγξαθηθή εμάπισζε θαη θαηαλνκή ησλ δψσλ απηψλ, ε ζχγρξνλε έξεπλα 

απέδεημε φηη θαηά ηελ αξραηφηεηα επνίθεζαλ ηελ πεξηνρή απφ ηε Μεζφγεην έσο ηελ Καζπία, ελψ ζηηο 

πεγέο ηεο επνρήο γίλεηαη ιφγνο θπξίσο γηα ηα είδε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε Βφξεηα Αθξηθή. ε δηήγεζε 

ηνπ επίζθνπνπ Ληνπηπξάλδνπ ηεο Κξεκφλαο ην 968, κλεκνλεχνληαη ηέηνηα δψα ζε άιζνο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ševčenko, Wild animals, 72-73. Γηα ηνλ ὄλαγξνλ βι. Κνπθνπιέο, ΒΒΠ 5, 418. A. S. 

Gilbert, The native fauna of the ancient Near East, ζην B. J. Collins (επίκ.), A history of the animal world in 

the ancient Near East [Handbook of Oriental Studies – Handbook of Oriental Studies Handbuch der 

Orientalistik 63], Leiden – Boston – Köln 2003, 17-18. B. Hesse – A. Wapnish, An archaeozoological 

perspective on the cultural use of mammals in the Levant, ζην ίδην, 471. Mackinnon, Fauna, 218-219. Γηα 

ηε κηθξή απηή λήζν θαη γεληθά γηα ηηο Βφξεηεο πνξάδεο βι. Malamut, Les îles ΗΗ, 397-398, 433, Η, 230-

231, 227-228· TIB 1, 47. Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα λεζηά βι. Palombo M., Insularity and 

its effects, Quaternary International 182 (2008), 1-5.  
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Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ζε επεηξσηηθνχο θαη κηθξνχο λεζησηηθνχο 

ρψξνπο ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε κειεηήζεθαλ ζην βαζκφ πνπ επηηξέπνπλ ηα 

δηαζέζηκα, απνζπαζκαηηθά ζηνηρεία απφ ηηο βπδαληηλέο πεγέο. Σν πιηθφ ησλ θεηκέλσλ 

παξνπζηάδεη λεζησηηθέο ελφηεηεο, πνπ επηθνηλσλνχλ θαη ζπληνλίδνληαη απφ κεγαιχηεξα 

αγξνηηθά θέληξα, φπσο νη κεγάιεο κνλέο ηνπ Αγίνπ ξνπο θαη ηεο Πάηκνπ, νη νπνίεο 

αλαιακβάλνπλ ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηεο θηελνηξνθηθήο δσήο, θξνληίδνληαο γηα 

ηνλ αλεθνδηαζκφ, ηε δηαθίλεζε θαη εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Μέζσ ηεο 

θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο, κηθξφηεξνη λεζησηηθνί ππξήλεο κε πνιχ πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο απνθηνχλ ξφιν, αιιειεπηδξνχλ κε κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο έδξεο, νη 

νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ηξνθνδνηνχλ θέληξα παξαγσγήο ζηελ ηδηνθηεζία ησλ κεγάισλ 

κνλαζηεξηαθψλ γαηνθηεκφλσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, αθφκα θαη άγνλεο βξαρνλεζίδεο 

είραλ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε σο πξνο ην θαζεζηψο ηεο ρξήζεο ηνπο, ε νπνία 

παξαρσξνχληαλ ίζσο ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο απφ ην θξάηνο.  

Γεληθά, ε γεσγξαθηθή ζέζε πνπ θαζνξίδεη ηελ εκπνξηθή επηθνηλσλία, ε 

δεκνγξαθηθή εηθφλα πνπ πξνζθέξεη εξγαηηθή δχλακε, ε πνηθηιία ηνπ θιίκαηνο θαη ησλ 

ηνπίσλ ζε επεηξσηηθνχο θαη λεζησηηθνχο νηθηζκνχο θαη βέβαηα ε επάξθεηα ζε θπζηθνχο 

πφξνπο νδήγεζαλ ζηε ζπγθξφηεζε ηδηαίηεξσλ πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηψλ πνπ άξκνδαλ 

ζε δηαθνξεηηθά ηνπηθά κεγέζε θαη ιεηηνπξγνχζαλ κε δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο. Οη πνηθίινη 

απηνί παξάγνληεο θαζηζηνχλ θαλεξφ φηη ν γεληθφο ζρεδηαζκφο ησλ δσηθψλ θαη 

θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε έλαλ ηφπν είρε ζηφρν ηε δπλεηηθή αμηνπνίεζε θάζε 

αθαιιηέξγεηεο έθηαζεο ζηα πιαίζηα ηεο «παξαδνζηαθήο» γεσξγηθήο νηθνλνκίαο, 

ηδηαίηεξα ζηα εκη-άλπδξα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. 

Έλα ζέκα πνπ ρξήδεη ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο είλαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

ηεο βπδαληηλήο θηελνηξνθίαο. πσο είδακε, νη καξηπξίεο ησλ βπδαληηλψλ εγγξάθσλ 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ έληαζε ηεο θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε νξηζκέλεο θαηά 

παξάδνζε θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο, φπσο π.ρ. ε Λήκλνο θαη ε Λέξνο. Δίλαη γλσζηφ φηη ε 

ππεξβφζθεζε έρεη νιέζξηεο ζπλέπεηεο ζε ρψξνπο δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε κφληκε απνδάζσζε θαζψο βννεηδή, αηγνπξφβαηα θαη ρνίξνη θαηαλαιψλνπλ 

ηνπο λεαξνχο βιαζηνχο ησλ δέλδξσλ, πξηλ κπνξέζνπλ λα αλαπηπρζνχλ. Μάιηζηα, νη 

αίγεο ζεσξνχληαη πην θαηαζηξνθηθέο απφ ηα άιια δψα, ιφγσ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα 

θαηαλαιψλνπλ ζρεδφλ ν,ηηδήπνηε, αλ θαη πξνηηκνχλ μπιψδε θπηά, ζάκλνπο θαη λεαξά 

δέληξα. Σα αηγνπξφβαηα κπνξνχλ νδεγήζνπλ ην νηθνζχζηεκα λα ππνρσξήζεη ιφγσ ηεο 

απνκάθξπλζεο ηεο αληαγσληζηηθήο άγξηαο παλίδαο, ιφγσ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο 

βιάζηεζεο. Δπηπιένλ, ε ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή ησλ θηελνηξφθσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

θσηηά γηα ηελ εμαζθάιηζε ρψξσλ βνζθήο ζηα δάζε θαη γηα λα ελζαξξχλνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ρφξηνπ, επηηαρχλεη ηελ απνδάζσζε. χγρξνλεο κειέηεο γηα ηηο επηπηψζεηο 

ηεο ππεξβφζθεζεο ζηα ειιεληθά εδάθε πηζηνπνηνχλ ηε ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή 

ππνβάζκηζε θαη κπνξνχλ λα ζθηαγξαθήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο θηελνηξνθίαο θαη θαηά ηε 

βπδαληηλή πεξίνδν
143

.  

                                                        
143

 Ζ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε απφ ηε βνζθή θηελνηξνθηθψλ δψσλ θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηφπνπο δελ έρεη αθφκα κειεηεζεί ζπζηεκαηηθά. Ωζηφζν, ε βηβιηνγξαθία γηα ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο ππεξβφζθεζεο ζηα κεζνγεηαθά εδάθε είλαη πινχζηα. Δλδεηθηηθά βι. Γ. Σζνπκήο, Γάζε θαη πεξηβάιινλ 

ζηελ αξραία Διιάδα, Θεζζαινλίθε 2007, θεθ. 7. Γηα έλα παξάδεηγκα δηαρξνληθήο κειέηεο ηεο εμέιημεο ηνπ 

ηνπίνπ θαη ηεο πθηζηάκελεο δηάβξσζεο απφ ηελ εθηξνθή δψσλ ζην λεζί ηεο Λέζβνπ γηα πεξηζζφηεξν απφ 
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Σσμπεράζμαηα 

πλνςίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα λα ζθηαγξαθεζεί ε ζεκαζία ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ 

ζηελ νηθνλνκία ηεο απηνθξαηνξίαο, θαη κάιηζηα ζε πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, 

εμεηάζζεθαλ αξρηθά ηα δσηθά είδε θαη ε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη ζηε ζπλέρεηα, 

επηρεηξήζεθε κηα ζπλνπηηθή απνηχπσζε ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ηνπ δσηθνχ 

θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ην πιηθφ ηεο βάζεο «Ήκεξε θαη άγξηα παλίδα». ην πιαίζην ηεο 

δηεξεχλεζεο απηήο αλαδείρζεθαλ σο θξίζηκεο ζεκαζίαο νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

πνπ ελίζρπζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο. Καηέζηε επίζεο δπλαηφ λα απνηηκεζεί 

σο έλα βαζκφ ε ζηξαηεγηθή ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο παξαγσγηθψλ ρψξσλ ηεο 

απηνθξαηνξίαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ.  

Απφ ηνλ 9ν κέρξη θαη ηνλ 12ν αη. νη κεγαιντδηνθηήηεο γεο επεθηείλνπλ ηα θέξδε ηνπο, 

ζπλεξγαδφκελνη κε ην θξάηνο, ελψ νη αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κάιινλ επλννχληαλ 

απφ ην ζεξκφηεξν θιίκα
144

. Ωζηφζν, ε ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηεο δσηθήο παξαγσγήο 

ζπλερίδεη λα απνηειεί θπξίαξρν παξάγνληα ηεο αγξνηηθήο δσήο απφ ηα κέζα ηνπ 13νπ αη. 

θαη θαζφιν ηνλ 14ν αη., αλ θαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα, παξά ηνπο θιπδσληζκνχο απφ ηε 

δεκνγξαθηθή απνδηάξζσζε θαη ηε κείσζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, ιφγσ εκθπιίσλ 

πνιέκσλ, μέλσλ επηδξνκψλ, θπκάησλ ηεο παλψιεο απφ κέζα 14νπ αη. θαη εμήο, αιιά θαη 

ηεο ζηαδηαθήο ςχρξαλζεο ηνπ θιίκαηνο, πνπ ελδερνκέλσο επεξέαζε ηηο θαηά ηφπνπο 

θαιιηέξγεηεο. Ζ δηαξθήο πξνζπάζεηα ησλ κνλαζηεξηαθψλ γαηνθηεκφλσλ λα 

δηεθδηθήζνπλ κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ απνθαιχπηεη ηελ εληεηλφκελε 

νηθνλνκηθή δπλακηθή ηεο εθηξνθήο γεσξγηθψλ δψσλ, πνπ αλαδείρζεθαλ ζε θχξην 

ππιψλα ηνπ βπδαληηλνχ γαηνθηεηηθνχ ζπζηήκαηνο φρη κφλν θαηά ηε κέζε αιιά θαη θαηά 

ηελ χζηεξε βπδαληηλή πεξίνδν. Βέβαηα, νπνηεζδήπνηε θαζνιηθέο δηαπηζηψζεηο πεξί 

αχμεζεο ή κείσζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ζηε δηάξθεηα ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ είλαη 

παξαθηλδπλεπκέλεο θαζψο ηα δεδνκέλα δηαθέξνπλ απφ ηφπν ζε ηφπν θαη 

δηακνξθψλνληαη απφ ηηο θιηκαηηθέο, πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη δεκνγξαθηθέο 

ζπλζήθεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο θαηά ηφπνπο ξπζκνχο ηεο παξαγσγήο
145

.  
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 Ζ ρξνληθή ηαχηηζε ηεο πηψζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο κε ηελ πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ή ην 

αληίζεην, πνπ έρεη επηζεκαλζεί κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηζηνξηθψλ θαη παιαηνθιηκαηηθψλ εξεπλψλ, δελ πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη σο ζηαζεξή έλδεημε αηηηψδνπο ζπλάθεηαο, θαζψο νη επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο 

επέθηεηλνπλ ή επηδεηλψλνπλ ζεηξά αιιειέλδεησλ πηέζεσλ ζε βαζηθά ζηνηρεία ηεο βπδαληηλήο θνηλσλίαο 

θαη νηθνλνκίαο. Γηα παξάδεηγκα, φπσο έρνπλ απνδείμεη νη Gogou et. al. (Climate variability, 221-222) ε 

ςχρξαλζε ηνπ θιίκαηνο ζηε Μαθεδνλία θαηά ηα ηέιε ηνπ 11νπ αη. δελ νδήγεζε ζε ζεκαληηθή θνηλσληθή 

αιιαγή, γηαηί ε πεξηνρή ήηαλ αξαηνθαηνηθεκέλε θαη ε θηελνηξνθία απνηεινχζε ηελ θπξίαξρε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  Ο ξφινο ηνπ θιίκαηνο ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, αλ θαη θαζνξηζηηθφο, κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε εζθαικέλεο εξκελεπηηθέο θξίζεηο, φηαλ δελ ιακβάλεηαη ππφςηλ ε πνηθηινκνξθία ησλ θαηά ηφπνπο 

θιηκαηηθψλ κεηαβνιψλ θαη ν βαζκφο επηδξάζήο ηνπο ζηα δψα θαη ηηο θαιιηέξγεηεο. Οη θιηκαηηθέο 

κεηαβνιέο ιεηηνπξγνχλ σο θαηαιχηεο, επηηείλνληαο δπλακηθέο πνπ ήηαλ ήδε ελεξγέο. Γηα ηα ζέκαηα απηά 

βι. J. Haldon, The empire that would not die: the paradox of eastern Roman survival, 640–740, Cambridge, 

MA 2016, 228-229. Πξβι. Haldon – Rosen, Society, 275–287. A. Izdebski – K. Holmgren – E. Weiberg 

– S. R. Stocker – U. Büntgen – A. Florenzano – A. Gogou – S. A.G. Leroy – J. Luterbacher – B. Martrat – 

A. Masi – A. M. Mercuri – P. Montagna – L. Sadori – A. Schneider – M.-A. Sicre – M. Triantaphyllou – 

E. Xoplaki,  Realising consilience. How better communication between archaeologists, historians and 
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Παξφι᾽ απηά, ην ζπλερηδφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηε δσηθή παξαγσγή θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο αηψλεο ηνπ Βπδαληίνπ ππνδειψλεη δηαρξνληθέο ηαθηηθέο αληαπφθξηζεο θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ζηελ αζθαιέζηεξε απφδνζε ηεο 

θηελνηξνθίαο σο κνξθή θνηλσληθήο αλζεθηηθφηεηαο ζε πεξηφδνπο θξίζεο
146

. ε 

ζπλζήθεο θπζηθψλ ή/θαη αλζξσπνγελψλ πηέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ θαίξηα ηε γεσξγηθή 

παξαγσγή ηα θηελνηξνθηθά δψα απνηεινχζαλ πάληα δηθιείδα αζθαιείαο ηφζν γηα ην 

κεγάιν φζν θαη γηα ην κηθξν-κεζαίν θεθάιαην. ε θάζε πεξίπησζε ε ηάζε γηα 

απνξξφθεζε ησλ θηλδχλσλ θξίζεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο κε ηε δηαηήξεζε ελφο 

αξηζκνχ θηελνηξνθηθψλ δψσλ απνθαιχπηεη κεζφδνπο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηαζέζηκνπ θπζηθνχ 

ρψξνπ γηα ηελ αλζξψπηλε επηβίσζε.  
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 Ζ ζεσξία ηεο αλζεθηηθφηεηαο (resilience theory) ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηζηνξία γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θνηλσληθέο νκάδεο θαη θνηλφηεηεο αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο δηαηαξαρέο, δηαηεξψληαο ην ζεκειηψδεο ζρήκα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
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