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Οικονομίες του αρχαίου κόσμου
Παραγωγικές δομές: 1. Το φυσικό περιβάλλον, ανάγλυφο, κλίμα, σεισμική
δραστηριότητα 2. Οι άνθρωποι, γονιμότητα, θνησιμότητα, ανισορροπία των φύλλων.
Φυσικό περιβάλλον και δημογραφικά δεδομένα.
Αγροτική παραγωγή. Ελιά, αμπέλι, σιτηρά και τα «άλλα». Κτηνοτροφία. Έγγειος
ιδιοκτησία, κατανομή πόρων και εκτάσεων. Αλιεία, βιοτεχνία. Κεφάλαιο και
καινοτομία. Λογική παραγωγής. Αγορά, προσφορά και ζήτηση, ανάπτυξη. Ενέργεια –
κόστος μεταφοράς. Χερσαίες και θαλάσσιες οδοί. Ναυσιπλοΐα και ναυπηγική.
Άνεμοι, θαλάσσια ρεύματα, διώρυγες και δίοδοι μεταφοράς.
Η λειτουργία και ο κόσμος της αγοράς. Ο χώρος εντός της πόλεως ή/και εκτός. Οι
αγορανόμοι και ο έλεγχος των αγοραπωλησιών και των τιμών. Αβεβαιότητα και
καινοτομία. Το νόμισμα: από το μέταλλο στο νομισματικό εργαλείο. Το νόμισμα ως
θεσμός. Τα δάνεια.
Φόροι επί των εμπορευμάτων. Τελωνεία. Βεβαιότητες και αβεβαιότητες των διεθνών
εμπορικών δικτύων. Τα εμπορικά δίκτυα. Κέντρο και περιφέρεια, εμπόριο και
καταμερισμός εργασίας. Τα εμπορεύσιμα αγαθά, μέταλλα και καρποί και υφάσματα.
Η λογική των ανταλλαγών και η λογική του κέρδους.
Αρχαία οικονομία και σύγχρονος θεωρητικός και ιστορικός προβληματισμός.
Πριμιτιβιστές και μοντερνιστές. Από τον Max Weber και τον Moses I. Finley στην
νεοθεσμική προσέγγιση της αρχαίας οικονομίας.
Στόχος, η μύηση των φοιτητών σε κοινωνικά φαινόμενα «άλλων κοινωνιών» και
ειδικότερα κοινωνιών του αρχαίου και μεσαιωνικού εν μέρει κόσμου. Επιδιώκεται η
κατανόηση φαινομένων της εποχής μας δια της προβολής τους σε ευρωμεσογειακές
κοινωνίες προχριστιανικής και μεταχριστιανικής εποχής και βέβαια η αναζήτηση των
απαρχών, της εμφάνισης, της εξέλιξης, των τομών και της συνέχειας ή της εξαφάνισης
καταστάσεων και αξιών.
Ειδικότερα, η προσέγγιση συγκεκριμένων πτυχών της καθημερινής ζωής των μικρών
και μεγάλων αγροτικών κατά βάση κοινοτήτων του αρχαίου κόσμου και ειδικότερα
της οικονομικής ζωής των αρχαίων πόλεων – κρατών. Παρουσιάζονται ζητήματα
όπως αυτά που συνδέονται με τους φυσικούς πόρους, τα δημογραφικά μεγέθη, την
αγροτική παραγωγή, τις μεταφορές, την δημιουργία κεφαλαίου και την αναζήτηση
της καινοτομίας, τους θεσμούς και το νόμισμα, τα εμπορικά δίκτυα κοκ. Ιδιαίτερη
αναφορά στην αντιμετώπιση του θέματος από την ιστοριογραφία του 20ου αιώνα.
Ας σημειωθεί ότι η έλλειψη ποσοτικών δεδομένων δεν επιτρέπει την ανάπτυξη του
θέματος με μεθόδους που προσιδιάζουν στην οικονομία των τελευταίων αιώνων.
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