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Η νομοθετική δραστηριότητα 

• Στόχοσ τθσ μακεδονικισ Δυναςτείασ:  

α.να γίνει πιο εφρυκμθ θ λειτουργία τθσ διοίκθςθσ  

β.να λυκοφν επείγοντα κοινωνικά προβλιματα 

• Γι’αυτό: 

α.ανακεωροφν τθ νομοκεςία των Ιςαφρων 

β.εφαρμόηουν νόμουσ προςαρμοςμζνουσ ςτισ οικονομικζσ και 
κοινωνικζσ ςυνκικεσ τθσ εποχισ τουσ 

 



Ζκδοση Νόμων 
• Ζντονθ νομοκετικι δραςτθριότθτα ςτα χρόνια των δφο πρώτων 

Μακεδόνων αυτοκρατόρων (Βαςίλειοσ Α΄,Λζων Στ΄) 

• Νομοκετικζσ ςυλλογζσ και μεμονωμζνοι νόμοι: 

1.Πρόχειροσ Νόμοσ: εφχρθςτο απάνκιςμα νόμων που ανικατζςτθςε τθν 
Εκλογι , νομικι ςυλλογι των Ιςαφρων 

2.Επαναγωγή:ειςαγωγι ςτον Πρόχειρο Νόμο που κακόριηε με ακρίβεια τισ 
αρμοδιότθτεσ του αυτοκράτορα και του πατριάρχθ. 

3.Βαςιλικά: ςυλλογι νόμων, θ οποία αντλεί κυρίωσ από τισ νομικζσ 
ςυλλογζσ του Ιουςτινιανοφ (60 βιβλία). 

4.Επαρχικόν Βιβλίον: διατάξεισ που ρφκμιηαν τθ λειτουργία των ςυντεχνιών 
τθσ Κωνςταντινοφπολθσ. 

5.Νεαρέσ: νζοι νόμοι που απζβλεπαν κυρίωσ ςτον περιοριςμό τθσ μεγάλθσ 
γαιοκτθςίασ. 

 



Νόμοι και αγώνας κατά των δυνατών 
• Οι Μακεδόνεσ αυτοκράτορεσ ζκαναν ζντονο αγώνα κατά τθσ 

αυξανόμενθσ δφναμθσ των μεγάλων γαιοκτθμόνων, των δυνατών 

• Οι δυνατοί επιδίωκαν: 

Α.να ιδιοποιθκοφν τθ γθ των φτωχών αγροτών 

Β.να κερδίςουν προνόμια 

Γ.να κατακτιςουν τθν πολιτικι εξουςία 

• Το βυηαντινό κράτοσ αντιδροφςε γιατί οι ελεφκεροι αγρότεσ 

1.υπθρετοφςαν ςτον κεματικό ςτρατό 

2.πλιρωναν φόρουσ που αποτελοφςαν το κφριο ζςοδο του κράτουσ 

Άρα, θ μικρι και μεςαία αγροτικι ιδιοκτθςία ζπρεπε να προςτατευτεί 
γιατί ςτιριηε τθν κρατικι άμυνα και οικονομία  

 

 



Οτέλη από ςημ ύπαονη ςωμ μικοξκαλλιεογηςώμ 

(Νεαοά ςξσ 934) 

     Η ενξσρία ςέςξιχμ ιρυσοώμ ποξρώπχμ αύνηρε σπεοβξλικά ςη 

μεγάλη ςαλαιπχοία ςχμ τςχυώμ, διόςι [ξι δσμαςξί] με ςξ πλήθξπ 

ςχμ ξικόριςχμ σπηοεςώμ ςξσπ, ςχμ μιρθαομχμ ξογάμχμ ςξσπ και 

ςχμ άλλχμ παοαςοευάμεμχμ και ακξλξύθχμ ςξσπ ποξκάλεραμ 

βίαιεπ επιθέρειπ, διώνειπ, αγγαοείεπ (σπξυοεχςική ποξρτξοά 

σπηοεριώμ), άλλεπ θλίφειπ και ρςεμξυώοιεπ (ρςξσπ τςχυξύπ) και 

ποξνέμηραμ μεγάλη καςαρςοξτή ρςξ κξιμό ρσμτέοξμ [...]. 

 

   Αλλά η ύπαονη πξλλώμ μικοξψδιξκςηςώμ ποξρτέοει μεγάλα 

ξτέλη ρςξ κοάςξπ, καθώπ ασςξί πληοώμξσμ τόοξσπ και παοέυξσμ 

ρςοαςιχςικέπ σπηοερίεπ ρςξ κοάςξπ. Τα ξτέλη ασςά θα εκλείφξσμ, 

αμ μειχθεί ξ αοιθμόπ ςχμ μικοξκςημαςιώμ. Όρξι λξιπόμ είμαι 

επιτξοςιρμέμξι με ςη δημόρια αρτάλεια ποέπει μα απαλλαγξύμ 

από ςξσπ ςαοανίεπ, μα απξμακούμξσμ ςα εμξυληςικά ρςξιυεία και 

μα διαρταλίρξσμ ςη δημόρια ρχςηοία. 

N. Svoronos, Les novelles des empereurs Macedoniens ..., έκδ. 

Π. Γξσμαοίδηπ, Δ.Ι.Δ./Κ.Β.Δ-ΜΙΔΤ, Αθήμα 1994, 85. 



• Οι Μακεδόνεσ αυτοκράτορεσ για 80 περίπου χρόνια κζςπιηαν νόμουσ 
(Νεαρζσ) για να προςτατεφςουν τουσ ελεφκερουσ καλλιεργθτζσ από τισ 
καταχριςεισ των δυνατών 

• Με τουσ νόμουσ αυτοφσ οι αυτοκράτορεσ επζβαλαν/πζτυχαν: 

1.Να προτιμώνται ωσ αγοραςτζσ οι γείτονεσ και οι ςυγγενείσ, όταν 
πουλιόταν ζνα κομμάτι κοινοτικισ γθσ. 

2.Να αποδίδονται τα χωράφια που είχαν ςφετεριςτεί οι δυνατοί ςτουσ 
προθγοφμενουσ φτωχοφσ ιδιοκτιτεσ τουσ χωρίσ αποηθμίωςθ. 

3.Να απαγορεφεται θ πώλθςθ και θ αγορά ςτρατιωτικών κτθμάτων. Όποιοσ 
διζκετε τζτοια κτιματα ιταν υποχρεωμζνοσ να ςτρατεφεται. 

4.Να περιοριςτεί θ αφξθςθ τθσ εκκλθςιαςτικισ περιουςίασ, και 

5.Να πλθρώνουν οι δυνατοί τουσ φόρουσ των φτωχών του χωριοφ (1002), 
μια υποχρζωςθ που βάραινε παλιότερα τθν κοινότθτα ςυλλογικά 
(αλλθλζγγυον). 

 



Νεαοά ςξσ Βαριλείξσ Β' (996) 

    Οι ποόρθεςεπ πεοιξσρίεπ πξσ απέκςηραμ ξι δσμαςξί ρςιπ κξιμόςηςεπ ςχμ υχοίχμ μέυοι ςημ 

έκδξρη ςηπ ποώςηπ Νεαοάπ ςξσ ποξπάππξσ μαπ και ασςξκοάςξοα Ρχμαμξύ ςξσ Ποερβσςέοξσ 

και πιρςξπξιξύμςαι με έγγοατα δικαιώμαςα και ανιόπιρςεπ μαοςσοίεπ, μα διαςηοηθξύμ και μα 

παοαμείμξσμ ρςημ καςξυή ςξσπ, ρύμτχμα και με ςξσπ παλαιξύπ μόμξσπ. 

 

    Από ςόςε πξσ εκδόθηκε ασςόπ ξ μόμξπ ςξσ Ρχμαμξύ ςξσ Ποερβσςέοξσ (922) χπ ρήμεοα, 1η 

Ιαμξσαοίξσ ςηπ 9ηπ ιμδικςιώμξπ ςξσ έςξσπ 6704 (=996), αλλά και ρςξ ενήπ, διακηούρρξσμε όςι 

η ςερραοακξμςαεςία δεμ επιςοέπεςαι καθόλξσ μα εμεογξπξιηθεί καςά ςχμ τςχυώμ, ρςιπ 

πεοιπςώρειπ πξσ έυξσμ δξρξληφίεπ με ςξσπ δσμαςξύπ, αλλά ξι πεοιξσρίεπ ποέπει μα 

απξδίδξμςαι ρςξσπ τςχυξύπ και ξι δσμαςξί μα μη δικαιξύμςαι μα πάοξσμ πίρχ ςξ αμςίςιμξ ςηπ 

αγξοάπ ασςώμ ςχμ ςόπχμ και ςα ένξδα ςχμ βελςιώρεχμ [πξσ έκαμαμ], γιαςί και ςημ 

αμχςέοχ μξμξθερία απξδεδειγμέμα έυξσμ παοαβιάρει και γι' ασςό ανίζξσμ πεοιρρόςεοξ ςημ 

ςιμχοία [...]. 

     Και δεμ θερπίζξσμε ςα μέςοα ασςά μόμξ για ςξ μέλλξμ, αλλά ςξσπ ποξρδίδξσμε και 

αμαδοξμική ιρυύ. Επξμέμχπ ιρυύξσμ για ςξ παοελθόμ χπ ςξ έςξπ πξσ μμημξμεύξσμε πιξ 

πάμχ (=922) [...]. 

N. Svoronos, Les novelles des empereurs Macedoniens..., έκδ. Π. Γξσμαοίδηπ, 

Δ.Ι.Δ./Κ.Β.Δ-ΜΙΔΤ, Αθήμα 1994, 204. 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Πώσ αντιμετώπιςαν τθν προθγοφμενθ νομοκεςία των Ιςαφρων οι 
αυτοκράτορεσ τθσ Μακεδονικισ δυναςτείασ και με ποιο ςτόχο; 

2. Πότε ςθμειώκθκε ζντονθ νομοκετικι δραςτθριότθτα ςτα χρόνια 
των Μακεδόνων; Ποιοι ιταν οι κυριότεροι νόμοι/ςυλλογζσ των 
Μακεδόνων και ποιο το περιεχόμενό τουσ; 

3. Ποια ςτάςθ κράτθςαν οι Μακεδόνεσ αυτοκράτορεσ κατά των 
δυνατών και γιατί; 

4. Ποια αποτελζςματα είχαν τα νομικά και κοινωνικά μζτρα των 
Μακεδόνων ωσ προσ τθν προςταςία των μικρομεςαίων ελεφκερων 
καλλιεργθτών; 


