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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 4 : ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Α  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
10ος αι. :  
επαρχία 

 ο αριθμός των θεμάτων αυξάνεται  
 απλουστεύεται η επαρχιακή πολιτική διοίκηση 

 
κεντρική εξουσία: αναπροσαρμόζεται 
 περίπλοκη υπαλληλική ιεραρχία 
 νέες υπηρεσίες 
 νέα αξιώματα 
 αύξηση γραφειοκρατίας  
 απόλυτος συγκεντρωτισμός στο πρόσωπο του αυτοκράτορα που είναι: 

 εκλεκτός του Θεού και προστατευόμενος της Θείας Πρόνοιας  
 κεφαλή της δημόσιας διοίκησης 
 μοναδικός νομοθέτης 
 προστάτης της Εκκλησίας και φύλακας της Ορθοδοξίας  
 η εξουσία του περιορίζεται μόνο  

 από την παράδοση  
 από τους ισχύοντες νόμους, τους οποίους μπορεί όμως να 

καταργήσει και να εκδώσει νέους 
 εμπνέει αίσθημα δικαστικής σταθερότητας ( ακόμα και οι σφετεριστές 

ή κηδεμόνες αυτοκράτορες προσπάθησαν να μη θίξουν το αίσθημα 
αυτό υιοθετώντας τίτλους «επίσημους» (Βασιλεοπάτωρ, Καίσαρ, 
συμβασιλεύς….) 

 
Το σύστημα της φορολογίας που εφοδίαζε συνεχώς τον αυτοκράτορα με ρευστό χρήμα και του 
έδινε έτσι τη δυνατότητα να διατηρεί την τεράστια υπαλληλία του  και το μόνιμο στρατό του , 
τον τοποθετούσε σε μια θέση ανώτερη από το χαλίφη και οποιονδήποτε δυτικό μονάρχη. Οι 
μεγάλοι όμως φόροι σήμαιναν ότι οι υπήκοοί του ήταν διαρκώς δυσαρεστημένοι και επίσης ότι 
βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση όταν εμφανίστηκαν εμπορικοί αντίπαλοι. Δεν είχαν σχεδόν 
καθόλου κεφάλαια για  νέες επιχειρήσεις. Και όταν επί Κομνηνών το οικονομικό σύστημα 
κατέρρευσε , το βάρος έγινε αβάσταχτο. Σχεδόν φαινόταν προτιμότερη η κυριαρχία των 
Σελτζούκων ή των Νορμανδών 
Στήβεν Ράνσιμαν, Βυζαντινός Πολιτισμός, εκδόσεις Γαλαξίας, Αθήνα 1969, σ. 113 
 
Τα ιδεώδη της βυζαντινής διοίκησης θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε  σοσιαλιστικά . όλοι 
έπρεπε να είναι καλοί πολίτες του κράτους . Θεωρούσαν ότι η λατρεία προς την πολιτεία, προς 
τον αυτοκράτορα που ήταν η κεφαλή και το σύμβολό της, προς τους νόμους , που την είχαν 
δημιουργήσει ήταν η απαραίτητη βάση της κοινωνίας  (...) Στο Βυζάντιο υπήρχαν πολλοί 
φιλόδοξοι πολιτικοί, πολύ λίγοι όμως από αυτούς λησμόνησαν τα καθήκοντά τους προς το 
κράτος. (…) το συμφέρον της Αυτοκρατορίας το έβαλαν πάντα πάνω από το δικό τους. 
Υπήρχε εντούτοις μια τάξη που δε θα μπορούσε να προσαρμοστεί με τρόπο μόνιμο σε αυτή τη 
λατρεία της πολιτείας. Η τάξη αυτή ήταν η αριστοκρατία των μεγάλων γαιοκτημόνων (…) 
Οι μικροί ελεύθεροι γεωργοί είχαν την τάση να εξαγοράζονται και έγιναν δουλοπάροικοι ή 
εξαφανίστηκαν (…) Επιπλέον ο πλούσιος ευγενής, με την εξαιρετικά μεγάλη ακολουθία του 
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από υπηρέτες και υποτελείς, που μπορούσε να τους οπλίσει, ήταν μια φανερή απειλή για το 
κράτος. . Η διοίκηση (…) γενικά προσπαθούσε να περιορίσει τους αριστοκράτες σε καθήκοντα 
μόνο στρατιωτικά  διατηρώντας τις πολιτικές υπηρεσίες δημοκρατικές και ελεύθερες. (…) Οι 
κυβερνητικές θέσεις έμειναν ως το τέλος της Αυτοκρατορίας προσιτές σε όλους . οι αξιόλογοι 
πληβείοι μπορούσαν ακόμη να ανέβουν ψηλά. Και η διοίκηση διατήρησε ως το τέλος 
ικανότητες άγνωστες στη δυτική Ευρώπη. Μπορεί οι φόροι να ήταν καταθλιπτικοί, το κράτος 
ωστόσο τους εισέπραττε . και οι επιθυμίες του αυτοκράτορα, που ξεκινούσαν από το γραφείο 
της γραμματείας του, έφταναν σε όλες τις κτήσεις του, που συνεχώς λιγοστεύανε και , εκτός 
όταν πρόσβαλλαν την κοινή γνώμη, ήταν για όλους σεβαστές . 
Στήβεν Ράνσιμαν, Βυζαντινός Πολιτισμός, εκδόσεις Γαλαξίας, Αθήνα 1969, σ. 115, 116, 117, 
118. 
 
 

Β  ΣΧΕΣΕΙΣ  ΚΡΑΤΟΥΣ  - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
Τρεις θεωρίες –εποχές 
1. εποχή εικονομαχίας 

«το κράτος υπέταξε την Εκκλησία» 
 αρκετοί πατριάρχες καθαιρέθηκαν (Φώτιος, Ιγνάτιος) ή προέρχονταν από 

την αυτοκρατορική οικογένεια (π.χ. Στέφανος, αδελφός Λέοντα Στ΄) 
 
2. β΄ μισό 10ου αι.  

«το κράτος ανεξάρτητο από την Εκκλησία» 
 ο αυτοκράτορας διορίζει τον Πατριάρχη, αλλά ο Πατριάρχης ήταν απόλυτα 

κύριος του κλήρου και του λαού σε θέματα λατρείας 
 σε θέματα Πίστεως αποφασίζει όχι ο Πατριάρχης αλλά η εκκλησιαστική 

σύνοδος 
 
3. τελευταίο τέταρτο 10ου αι.  

 «δυο παράλληλες εξουσίες» (εμπνευστής της θεωρίας ο πατριάρχης Φώτιος) 
 αυτοκράτορας και πατριάρχης: δυο κεφαλές της οικουμένης 
 εμπνευστής της ο Φώτιος  
 εφαρμογή της κυρίως επί αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄ 
 η εκκλησία υποστηρίζει το κράτος  

 στους πολέμους κατά των αιρετικών  
 κατά των οπαδών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 
 με ιεραποστολές που βοηθούν το έργο της βυζαντινής 

οικουμενικότητας 
 
Ο αυτοκράτορας ήταν ο ανώτατος δικαστής και υπήρχε πάντα η δυνατότητα να προσφύγει 
κανείς σε αυτόν  (…) Οι υποθέσεις στις οποίες είχαν ανάμειξη οι κληρικοί δικάζονταν από 
εκκλησιαστικά δικαστήρια (…) Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ότι όσον αφορά αυτή τη 
δικαιοδοσία της (τη δικαστική) η Εκκλησία ήταν πάντα τμήμα του κράτους (…) Επί 
Παλαιολόγων , όταν οι Πατριάρχες έπαιρναν όλο και μεγαλύτερο μέρος στη διοίκηση ,η 
δικαιοδοσία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων είχε τόσο πολύ επεκταθεί, ώστε, όταν ήρθε η 
τουρκική κατάκτηση , ήταν αρκετά καλά οργανωμένα για να μπορέσουν να αναλάβουν την 
εκδίκαση όλων των υποθέσεων των χριστιανικών πληθυσμών  
 
Στήβεν Ράνσιμαν, Βυζαντινός Πολιτισμός, εκδόσεις Γαλαξίας, Αθήνα 1969, σ. 118, 119 
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Γ΄   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗΣ ∆ΥΝΑΣΤΕΙΑΣ 
Επιδιώκεται συνειδητά η απομάκρυνση από το δίκαιο των εικονομάχων και η 
επιστροφή στο Ρωμαϊκό ∆ίκαιο , με προσαρμογές που υπαγόρευαν τα νέα κοινωνικά 
και πολιτικά δεδομένα 
 
 Πρόχειρος Νόμος (870-879):   
 πρακτικό εγχειρίδιο 
 διατάξεις ∆ημοσίου και Αστικού ∆ικαίου 
 αντλεί πολλά στοιχεία από την «Εκλογή» (νομικό έργο των Ισαύρων), αν και 

ασκεί αρνητική κριτική σε αυτήν  
 

 Επαναγωγή (μετά το 879):   
 συλλογή νόμων που καθορίζουν με ακρίβεια τις  αρμοδιότητες του 

Αυτοκράτορα και του Πατριάρχη  
 επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την «Εκλογή» των Ισαύρων 

 
 Βασιλικά (μετά το 880) : η μεγαλύτερη νομική συλλογή 
 διατάξεις Κανονικού (= Εκκλησιαστικού), ∆ημοσίου-  Αστικού ∆ικαίου 
 στηρίζεται στη νομοθεσία του Ιουστινιανού → αντανακλά κυρίως τις  

            συνθήκες του 6ου αι.  
 για την έκδοσή τους δε χρησιμοποιήθηκε το λατινικό κείμενο, αλλά οι 

ελληνικές παραλλαγές και σχόλια των 6ου και 7ου αι. Αργότερα (προστέθηκαν 
και άλλα σχόλια. 

 
 Νεαρές (αρχές 10ου αι.) 
 αντικατοπτρίζουν την ταύτιση του κράτους με τον αυτοκράτορα 
 καταργούν παλιά δικαιώματα Συγκλήτου και Βουλευτηρίων των πόλεων 
 γράφονται κατευθείαν στα ελληνικά  

 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Α 

1. Τι εικόνα παρουσιάζει η επαρχιακή διοίκηση στο βυζαντινό κράτος το 10ο αι;  
2. Ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζει η κεντρική διοίκηση στο βυζαντινό κράτος 

το 10ο αι;  
3. Ποιος ήταν ο ρόλος του αυτοκράτορα κατά τους 10ο – 11ο αι.; 
4. Τι γνωρίζετε για τους «ευκλεείς»  αυτοκράτορες ή κηδεμόνες ή σφετεριστές; 
5. Ποιες είναι οι σχέσεις κράτους και εκκλησίας κατά την περίοδο της 

διακυβέρνησης των Μακεδόνων (10ος και 11ος αι.;) 
6. Τι γνωρίζετε για το νομοθετικό έργο των Μακεδόνων; 

 
Β.   

1. Ερωτήσεις 1 και 3 του βιβλίου σας . Η 1 γραπτά 


