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Γ.ΙΙ.2. Η Νομοθεζία ηηρ Μακεδονικήρ Γςναζηείαρ (867-1056)  

και η ζύγκποςζή ηηρ με ηοςρ «Γςναηούρ» 

 

Όποι κλειδιά 

Ππόσειπορ Νόμορ – Δπαναγωγή – Βαζιλικά – Δπαπσικόν Βιβλίον – Νεαπέρ – Πποηίμηζη 

γειηόνων και ζςγγενών - Αλληλέγγςον 

 

 

α. Η νομοθεηική δπαζηηπιόηηηα 

 Οη απηνθξάηνξεο ηεο δπλαζηείαο ηωλ Μαθεδόλωλ αναθεώπηζαν ηε λνκνζεζία ηωλ Ιζαύξωλ 

(Σπξηαθήο δπλαζηείαο, 717-802), κε ζθνπό λα ηελ πξνζαξκόζνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλωληθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ηνπο. 

 Οη δύν πξώηνη απηνθξάηνξεο ηεο δπλαζηείαο ηωλ Μαθεδόλωλ (Βαζίλειορ Α΄ και Λέων ΣΤ΄) 

αζρνιήζεθαλ πεξηζζόηεξν κε ηε λνκνζεζία. 

 Δθδόζεθαλ νη παξαθάηω ζςλλογέρ ή νόμοι: 

 Ππόσειπορ Νόμορ: Σύληνκε παξνπζίαζε ηωλ λόκωλ ζύκθωλα κε ηνπο νπνίνπο δηνηθείην 

ην θξάηνο. Αληηθαηέζηεζε ηελ Δκλογή [= ε πξώηε ζπιινγή λόκωλ ηνπ Λένληα Γ΄ (ηεο 

δπλαζηείαο ηωλ Ιζαύξωλ), γξακκέλε ζηα ειιεληθά, κε πνιινύο επλνϊθνύο λόκνπο γηα ηνπο 

αδύλακνπο]. 

 Δπαναγωγή: Δηζαγωγή ζηνλ Πξόρεηξν Νόκν. Καζόξηδε κε αθξίβεηα ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ 

απηνθξάηνξα θαη ηνπ παηξηάξρε. 

 Βαζιλικά (60 βηβιία): Σπιινγή λόκωλ κε θαλεξή ηελ επίδξαζε από ηε λνκνζεζία ηνπ 

Ινπζηηληαλνύ. Οη λόκνη απηνί είλαη πξνζαξκνζκέλνη ζηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ηνπο. 

 Δπαπσικόν Βιβλίον: Σπιινγή λόκωλ πνπ ξύζκηδαλ ηε ιεηηνπξγία ηωλ ζςνηεσνιών ηεο 

Κωλζηαληηλνύπνιεο. 

 Νεαπέρ: Νένη λόκνη πνπ ζηόρεπαλ θπξίωο ζηνλ πεπιοπιζμό ηεο δύλακεο ηωλ κεγάιωλ 

γαηνθηεκόλωλ θαη ηεο κεγάιεο ηδηνθηεζίαο. 

 

 

 

 

β. Νόμοι και αγώναρ καηά ηων Γςναηών 

 Έλα ζνβαξό ππόβλημα πνπ είραλ λα αληηκεηωπίζνπλ νη απηνθξάηνξεο ηεο δπλαζηείαο ηωλ 

Μαθεδόλωλ ήηαλ η αύξηζη ηηρ ιζσύορ ηων Γςναηών, πνπ εθδειωλόηαλ: 

 Με ηελ επηδίωμή ηνπο να πάποςν ηη γη ηων θηωσών πνιηηώλ. 

 Με ηελ πξνζπάζεηά ηνπο να αποζπάζοςν ππονόμια από ηελ θεληξηθή εμνπζία. 

 Με ηελ πξνζπάζεηά ηνπο να καηαλάβοςν ηην κενηπική εξοςζία (ηνλ απηνθξαηνξηθό 

ζξόλν). 

 Οη απηνθξάηνξεο ηεο δπλαζηείαο ηωλ Μαθεδόλωλ ήζειαλ, κε ηνπο λόκνπο ηνπο, να 

πποζηαηεύζοςν ηοςρ μικπούρ ιδιοκηήηερ γηρ (ειεύζεξνπο αγξόηεο), γιαηί: 

 Οη ειεύζεξνη αγξόηεο ςπηπεηούζαν ζηνπο ζηξαηνύο ηωλ ζεκάηωλ. 

 Οη ειεύζεξνη αγξόηεο πλήπωναν θόποςρ, πνπ απνηεινύζαλ ηελ θύξηα πεγή εζόδωλ ηνπ 

θξάηνπο. 
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 Τη πποέβλεπαν νη λόκνη ηωλ Μαθεδόλωλ γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ ειεύζεξωλ αγξνηώλ; 

 Να πποηιμώνηαι (ωο αγνξαζηέο) οι γείηονερ και οι ζςγγενείρ, όηαλ πνπιηόηαλ έλα 

θνκκάηη γεο. (Πποηίμηζη γειηόνων και ζςγγενών) 

 Να επιζηπέθονηαι ηα ρωξάθηα, πνπ είραλ πάξεη παιηόηεξα νη Γπλαηνί, ζηνπο 

πξνεγνύκελνπο ηδηνθηήηεο ηνπο ρωξίο απνδεκίωζε. 

 Να απαγοπεύεηαι η πώληζη ζηπαηιωηικών κηημάηων. Οη θάηνρνη ζηξαηηωηηθώλ 

θηεκάηωλ ήηαλ ππνρξεωκέλνη λα ππεξεηνύλ ζηνλ ζηξαηό. 

 Να πεπιοπιζηεί ε αύμεζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο. 

 Να πληπώνοςν οι Γςναηοί ηοςρ θόποςρ ηων θηωσών ηος σωπιού, ζε πεξίπηωζε 

αδπλακίαο ηωλ θηωρώλ (Αλληλέγγςον). 

 

Δπωηήζειρ 

Βηβιίν, ζει. 51, εξωηήζεηο: 1, 2, 3. 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηα είλαη ηα λνκνζεηηθά έξγα ηωλ Μαθεδόλωλ απηνθξαηόξωλ; 

2. Γηαηί νη Μαθεδόλεο απηνθξάηνξεο ήζειαλ λα πξνζηαηεύζνπλ ηνπο κηθξνύο ειεύζεξνπο 

αγξόηεο; 

3. Με πνηνπο λόκνπο πξνζπάζεζαλ νη Μαθεδόλεο απηνθξάηνξεο λα πξνζηαηεύζνπλ ηνπο 

κηθξνύο ειεύζεξνπο αγξόηεο; Τη πξνέβιεπαλ απηνί; 

4. Πνηεο ήηαλ νη επηδηώμεηο ηωλ Γπλαηώλ; 

5. Τη ήηαλ ην «Αλληλέγγςον»; 


