
Κεθάιαηο 3

Περίοδος ηες μεγάιες αθμής ηοσ Βσδακηίοσ 

(717-1025)



ΙΙ. Κοηκωκία θαη οηθοκομία

2. Η κομοζεζία ηες Μαθεδοκηθής δσκαζηείας 
θαη ε ζύγθροσζή ηες με ηοσς «δσκαηούς»



Α. Η κομοζεηηθή δραζηερηόηεηα
Οη αοημθνάημνεξ ηεξ Δοκαζηείαξ ηςκ Μαθε-
δόκςκ ακαζεςνμύκ ηε κμμμζεζία ηςκ Ιζαύνςκ
θαη εθδίδμοκ κόμμοξ.

Λόγμη: α/ κα γίκεη πημ εύνοζμε ε ιεηημονγία 
ηεξ δημίθεζεξ

β/ κα ιοζμύκ ηα επείγμκηα θμηκςκηθά 
πνμβιήμαηα

γ/ κα ακαπνμζανμμζημύκ μη κόμμη ζηηξ 
μηθμκμμηθέξ θαη θμηκςκηθέξ 
ζοκζήθεξ ηεξ επμπήξ ημοξ



Βαζίιεηος Α΄, ηδρσηής ηες δσκαζηείας ηωκ Μαθεδόκωκ





Νόμοη:
1. Πρότεηρος κόμος = ζοιιμγή κόμςκ 

(ακηηθαζηζηά ηεκ Γθιογή ηςκ Ιζαύνςκ)  

2. Γπακαγωγή = εηζαγςγή ζημκ πνόπεηνμ κόμμ: 
θαζμνίδεη με αθνίβεηα ηηξ ανμμδηόηεηεξ ημο 
αοημθνάημνα θαη ημο παηνηάνπε

3. Βαζηιηθά = ζοιιμγή κόμςκ (60 βηβιία. Πεγή 
ημοξ: κμμηθέξ ζοιιμγέξ Ιμοζηηκηακμύ)

4. Γπαρτηθόκ Βηβιίοκ = δηαηάλεηξ γηα ηε ιεηημον-
γία ηςκ ζοκηεπκηώκ ηεξ Κςκζηακηηκμύπμιεξ

5. Νεαρές = κέμη κόμμη γηα ημκ πενημνηζμό ηεξ 
μεγάιεξ γαημθηεζίαξ



Β. Νόμοη θαη αγώκας θαηά ηωκ δσκαηώκ

1. Οη δοκαημί ζέιμοκ: 

α/ κα πάνμοκ ηε γε ηςκ θηςπώκ

β/ κα απμζπάζμοκ πνμκόμηα

γ/ κα θαηαθηήζμοκ ηεκ πμιηηηθή 

ελμοζία



Β. Νόμοη θαη αγώκας θαηά ηωκ δσκαηώκ

2. Οη αοημθνάημνεξ ηεξ Δοκαζηείαξ ηςκ 
Μαθεδόκςκ:

α/ εκακηηώκμκηαη ζημοξ δσκαηούς (= μεγά-
ιμη γαημθηήμμκεξ) γηαηί ε άμοκα θαη ε 
μηθμκμμία ζηενίδεηαη πάκς ζημοξ ειεύ-
ζενμοξ αγνόηεξ 

i. οπενεημύκ ημ ζεμαηηθό ζηναηό

ii. πιενώκμοκ θόνμοξ (= θύνηα πεγή 
θναηηθώκ εζόδςκ)



Σπίηη πιούζηοσ γαηοθηήμοκα











Β. Νόμοη θαη αγώκας θαηά ηωκ δσκαηώκ

β/ πνμζηαηεύμοκ ημοξ θηςπμύξ με ηηξ Νεανέξ ςξ ελήξ:

i. ζε πενίπηςζε πώιεζεξ θμηκμηηθήξ γεξ κα πνμηη-
μώκηαη ςξ αγμναζηέξ μη γείημκεξ θαη μη ζογγεκείξ

ii. μη δοκαημί κα επηζηνέρμοκ πςνίξ απμδεμίςζε 
πςνάθηα πμο είπακ πάνεη από ημοξ θηςπμύξ

iii. κα απαγμνεύεηαη ε πώιεζε θαη ε αγμνά ζηναηης-
ηηθώκ θηεμάηςκ  ζηνάηεοζε ημο ηδημθηήηε ημοξ

iv. κα πενημνηζηεί ε αύλεζε ηεξ εθθιεζηαζηηθήξ 
πενημοζίαξ

v. κα πιενώκμοκ μη δοκαημί ημ αιιειέγγσοκ (= μη 
θόνμη ηςκ θηςπώκ)




