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Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΤΟΥΣ 

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Α. η νομοθετική δραστηριότητα  

 

Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες  

→ είτε αναθεωρούν τη νομοθεσία των Ισαύρων  

→ είτε εκδίδουν νέους νόμους , σύμφωνα με τις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 

 

Ανάγκες που επιβάλλουν αυτή τη νομοθετική δραστηριότητα :  

Α. η η προσπάθεια να βελτιωθεί η λειτουργία της διοίκησης 

Β. η επιθυμία να λυθούν τα επείγοντα κοινωνικά προβλήματα  

 

Οι νόμοι :  

1. Ο ………………………………..  ………………………………… που αντικατέστησε την ……………………των 

Ισαύρων και ήταν ένα …………………………………. ……………………………………. ……………………………… . 

2. Η ………………………………………….. εισαγωγή στον παραπάνω ……………………………………………… 

…………………………………… που καθόριζε και διαχώριζε τις αρμοδιότητες του ………………………….. 

…………………………… και του ………………………………………………… . 

3. Τα ………………………………………. συλλογή νόμων , κυρίως από τις νομικές συλλογές του ……… 

…………………………………………..  . 

4. Το …………………………………………  …………………………………….. που ρύθμιζε τη ………………………. 

……… ……………………………………………..  ………………. …………………………………………………………………. . 

5. Οι ………………………………………., δηλ. οι ……………………………. ………………………………… που 

στόχευαν στον …………………………………………….. της ……………………………………………. ………………. 

………………………………………. . 

 

Β. νόμοι και αγώνας κατά των δυνατών  

 

•Οι Μακεδόνες με τις Νεαρές τους προσπάθησαν να προστατέψουν τους μικρούς 

καλλιεργητές από την αρπακτική διάθεση των δυνατών, διότι :  

Α. οι δυνατοί επεδίωκαν  

→να………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

→να……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Β. οι ελεύθεροι αγρότες ήταν πολύτιμοι για το κράτος, αφού 

→…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

→…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Επομένως : οι ελεύθεροι αγρότες στήριζαν την άμυνα και την οικονομία του Βυζαντίου 

 

Με τους νόμους των Μακεδόνων :  

1.Στην αγορά κοινοτικής γης προτιμώνται ως αγοραστές οι………………………………………………. 

και οι   …………………………………………………………… 

2. Τα χωράφια που καταχράστηκαν οι δυνατοί επιστρέφονται χωρίς …………………………………… 

3. Τα στρατιωτικά κτήματα δεν πωλούνται, ούτε ………………………………………… . Όσοι έχουν 

τέτοια κτήματα, πρέπει να …………………………………………………….. .   

4. Περιορίζεται η αύξηση της …………………………………………………………………………………………….. . 

5. Σύμφωνα με το νόμο του Βασίλειου Β΄(Βουλγαροκτόνου ) που ονομάζεται «αλληλέγγυον 

» οι δυνατοί υποχρεώνονται να………………………………….…………………………………………………….των 
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φτωχών του χωριού, κάτι που παλαιότερα έπρεπε να γίνεται συλλογικά από όλους τους 

κατοίκους. 

 

 

ΠΗΓΕΣ 

 

Α. Το αλληλέγγυον του Βασιλείου Β΄ 

 

ες... έβγαλε διαταγή (ο Βασίλειος Β΄) οι εισφορές (οι φόροι) των φτωχών που είχαν 

καταστραφεί να πληρώνονται από τους δυνατούς. Ονομάστηκε δε η τέτοιου είδους 

είσπραξη «αλληλέγγυον». Όταν δε ο πατριάρχης και πολλοί από τους αρχιερείς και από 

τους ασκητές όχι λίγοι τον παρακάλεσαν να σταματήσει αυτό το παράλογο βάρος, ο 

βασιλιάς δεν υπάκουσε...  

Ιωάννης Σκυλίτζης, «Σύνοψις Ιστοριών», μετάφραση  

Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή, Β΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2002, των Τσάκτσιρα, 

Ορφανουδάκη ,Θεοχάρη,  σελ. 248 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Τι όριζε το αλληλέγγυον του Βασιλείου Β΄ και ποιοι φαίνεται να αντιδρούν στην 

εφαρμογή του ;  

2. Ποια εξήγηση θα μπορούσαμε να βρούμε γι’ αυτές τις αντιδράσεις ;  

 

 

 

Β. Επίσης : μελετήστε το παράθεμα της σελ. 51 του σχολικού βιβλίου με τίτλο :  

 

Οφέλη από την ύπαρξη των μικροκαλλιεργητών και αναφέρετε  

 

1. τις επιπτώσεις της αρπακτικής συμπεριφοράς των δυνατών στη ζωή και την 

καθημερινότητα των μικροκαλλιεργητών 

2. τα οφέλη για το κράτος που διασφάλιζε  η ύπαρξη των ελεύθερων αγροτών  


