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       Ιστορία Πέμπτης Τάξη Δημοτικού  

Γ. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ 

ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ 

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση 

και τη νομοθεσία 

 

 

Όταν αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη έγινε ο 

Ιουστινιανός (527 μ.Χ.), το βυζαντινό κράτος αυτή την 

περίοδο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα  

1) διοίκησης στο εσωτερικό και  

2) εχθρικών απειλών στα σύνορά του. 

Τα προτερήματα του Ιουστινιανού: 

1) διακρινόταν για τις γνώσεις του,  

2) την εργατικότητά του και  

3) την τόλμη του να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες. 

4) Διάλεξε ικανούς συνεργάτες και  

5) πήρε μέτρα για την καλή λειτουργία του κράτους 

και  
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6) για την άμυνα των συνόρων της αυτοκρατορίας: 

ΤΑ ΜΕΤΡΑ:  

• Κωδικοποίησε τους παλιούς ρωμαϊκούς νόμους και 

τους συμπλήρωσε με νέους πιο δίκαιους, 

γραμμένους στα ελληνικά. 

• Κατάργησε τα προνόμια των Δήμων και 

απαγόρευσε στους μεγαλοκτηματίες να παίρνουν 

τα κτήματα των μικροϊδιοκτητών γειτόνων τους, 

για χρέη που τους όφειλαν. 

• Φορολόγησε τους πολίτες ανάλογα με τα 

εισοδήματά τους. 

• Οργάνωσε τη λειτουργία της αγοράς, των λιμανιών 

και των εμπορικών δρόμων και επέβαλε δασμούς 

για τα εισαγόμενα προϊόντα. 

• Όρισε τους λογοθέτες υπεύθυνους για την 

εφαρμογή των νόμων. 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:  

1)  ενόχλησαν τους δήμους  

2) δυσαρέστησαν τους προνομιούχους.  

3) Το δεύτερο έτος της βασιλείας του (529 μ.Χ.) ο 

Ιουστινιανός έκλεισε τη Φιλοσοφική Σχολή της 

Αθήνας, που λειτουργούσε από την εποχή του 

Πλάτωνα (εννέα αιώνες πριν), επειδή θεωρούσε 

ότι ήταν ο τελευταίος χώρος συντήρησης της 

αρχαίας θρησκείας. Οι δάσκαλοι της Σχολής 
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υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη και να 

ζήσουν αλλού χωρίς το δικαίωμα να διδάσκουν 

4) Έγινε η Στάση του Νίκα (επανάσταση του Δήμου 

των Πρασίνων στον Ιππόδρομο) την οποία 

κατέπνιξαν ο Βελισσάριος και ο Ναρσής κατ΄ 

εντολήν του Ιουστινιανού σκοτώνοντας 35.000 

στασιαστές. 

ΤΑ ΚΑΛΑ:  

Οι μεταρρυθμίσεις του Ιουστινιανού  

1) ικανοποίησαν το λαό 

2) κι έφεραν στο κράτος πολλά χρήματα, με τα 

οποία ο Ιουστινιανός έκανε έργα σημαντικά για 

την εποχή του.  

Συγκεκριμένα: 

• Οργάνωσε το στρατό, με βυζαντινούς κυρίως 

στρατιώτες, και ασφάλισε τα σύνορα με μια σειρά 

φρουρίων. 

• Συντήρησε και βελτίωσε τους δρόμους που 

ένωναν την πρωτεύουσα με τις επαρχίες και τις 

μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας. 

• Έκοψε χρυσά «βυζαντινά» νομίσματα, τα οποία 

κυκλοφορούσαν σε όλο τον κόσμο και μ’ αυτά 

μόνο γίνονταν οι συναλλαγές. 

• Έφερε από την Κίνα το μυστικό εκτροφής του 

μεταξοσκώληκα. 
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ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΧΕ ΚΑΛΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: 

Ο Ιουστινιανός είχε πολλούς και ικανούς συνεργάτες, 

που τον βοήθησαν πολύ στο έργο του, αλλά και στις 

δύσκολες στιγμές του. Ανάμεσά τους διακρίθηκαν: 

• Η Αυγούστα Θεοδώρα, σύζυγος και 

συναυτοκράτειρα. 

• Ο νομομαθής Τριβωνιανός, εκσυγχρονιστής των 

παλαιών και συντάκτης των νέων νόμων (νεαραί) 

του Κράτους. 

• Ο Ιωάννης Καππαδόκης, λογοθέτης οικονομικών 

και υπεύθυνος είσπραξης των φόρων. 

• Ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος, μηχανικοί αρχιτέκτονες 

και σύμβουλοι του αυτοκράτορα για τα δημόσια 

έργα. 

• Ο Βελισάριος και ο Ναρσή, στρατηγοί. Ο πρώτος 

των δυνάμεων της Ανατολής και ο δεύτερος της 

Δύσης. 

Όλοι διακρίνονταν για τις ικανότητές τους και όχι για 

την αριστοκρατική καταγωγή τους. 

 

 

 

Όλα αυτά έκαναν το Βυζάντιο πλούσιο και δυνατό και 

τον αυτοκράτορα έτοιμο να ζωντανέψει το όνειρό του: 
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να φτάσει τη βυζαντινή αυτοκρατορία στα παλιά 

σύνορα της ρωμαϊκής. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1- Τι στόχευε να διορθώσει καθένα από τα μέτρα του 

Ιουστινιανού; 

2- Ποιο από τα έργα του Ιουστινιανού θεωρείτε 

σημαντικότερο και γιατί; 

3- Σε τι βοήθησε η ενέργεια του Ιουστινιανού να κόψει 

νέα νομίσματα; Ποια ξένα νομίσματα 

χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα; 

4- Συζητούμε για το πώς πρέπει να διαλέγει ένας 

ηγέτης τους συνεργάτες του. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1- Ο Ιουστινιανός έκανε μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και τη νομοθεσία, για να 
αντιμετωπίσει τα εξής εσωτερικά προβλήματα: 
• Κωδικοποιώντας τους παλιούς ρωμαϊκούς νόμους και συμπληρώνοντάς 
τους με νέους πιο δίκαιους, γραμμένους στα ελληνικά, πρώτον απόδωσε 
περισσότερη δικαιοσύνη και δεύτερον έκανε τους νόμους πιο κατανοητούς. 
• Καταργώντας τα προνόμια των Δήμων και απαγορεύοντας στους 
μεγαλοκτηματίες να παίρνουν τα κτήματα των μικροϊδιοκτητών γειτόνων τους, 
για χρέη που τους όφειλαν, βελτίωσε την θέση των φτωχών και έλεγξε την 
δύναμη των πλουσίων. 
• Φορολογώντας τους πολίτες ανάλογα με τα εισοδήματά τους, βοήθησε να 
επικρατήσει ισότητα και δικαιοσύνη. 
• Οργανώνοντας τη λειτουργία της αγοράς, των λιμανιών και των εμπορικών 
δρόμων και επιβάλλοντας δασμούς για τα εισαγόμενα προϊόντα, ανέπτυξε την 
οικονομία της αυτοκρατορίας. 
• Ορίζοντας τους λογοθέτες υπεύθυνους για την εφαρμογή των νόμων, 
εξασφάλισε την ομαλή λειτουργία του κράτους. 

2- Κατά την γνώμη μου, η φορολογία των πολιτών ανάλογα με τα εισοδήματά 
τους, ήταν το σημαντικότερο μέτρο που έλαβε. Με αυτό το μέτρο, απέδωσε 
δικαιοσύνη, ελάφρυνε τα κατώτερα στρώματα και καλυτέρευσε την οικονομική 
τους κατάσταση. Έτσι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα, είχαν περισσότερες 
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ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και ήταν αρκετά ευχαριστημένοι, ώστε να 
μην ξεσηκωθούν και να επαναστατήσουν.  

3- Το κόψιμο βυζαντινού νομίσματος, είχε τεράστια σημασία. Βοήθησε τις 
εμπορικές συναλλαγές, προσφέροντας σταθερότητα, χωρίς να χρειάζονται 
πλέον οι μετατροπές μεταξύ νομισμάτων, πράγμα που έπαιρνε χρόνο, ενώ 
πολλές φορές διευκόλυνε τις απάτες. 
Σήμερα, η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή ένωση, οπότε το νόμισμα που 
χρησιμοποιείτε είναι το ευρώ. Έτσι, οι συναλλαγές μεταξύ των χωρών της 
Ευρώπης γίνονται εύκολα, γρήγορα και απλά. Άλλα γνωστά νομίσματα είναι 
το Δολάριο και η Αγγλική λίρα.  

4- Ένας ηγέτης πρέπει να διαλέγει τους συνεργάτες του με προσοχή. Δεν πρέπει 
να επηρεάζεται από φιλίες, συγγένεια ή υποχρεώσεις, αλλά πρέπει να 
διαλέγει με βάση τις γνώσεις, τις αρχές, τις πεποιθήσεις και την ικανότητα των 
ανθρώπων. Έτσι, θα έχει δίπλα του ανθρώπους που θα εφαρμόζουν τους 
νόμους, θα δουλεύουν για το καλό της χώρας τους και σε ώρα ανάγκης, θα 
δίνουν τις κατάλληλες συμβουλές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία 

- Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις ασκήσεων 
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Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Αντιστοιχίστε τα πρόσωπα με τις ιδιότητές τους: 

 

2. Ο Ιουστινιανός επέβαλε δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα. Γιατί νομίζεις ότι 
το έκανε; Συμβαίνει κάτι παρόμοιο σήμερα; 
Ο Ιουστινιανός επέβαλε ένα είδος φόρου στα εισαγόμενα προϊόντα, ώστε να 
εξασφαλίσει χρήματα για το κράτος του. Φορολογώντας τα προϊόντα αυτά, 
έπαιρνε χρήματα με τα οποία μπορούσε να κάνει έργα για την αυτοκρατορία, και 
να εξασφαλίσει την καλή της λειτουργία. 

3. Διαβάστε το κείμενο του Προκόπιου και προσέξτε τις υπογραμμισμένες λέξεις. 
Παρατηρήστε και την εικόνα 3 και συζητήστε τους πιθανούς λόγους που 
επέβαλαν στον αυτοκράτορα να πάρει αυτά τα μέτρα. Βοήθησαν αυτά στην 
καλύτερη οργάνωση της αυτοκρατορίας; 
Ο Ιουστινιανός, για να αντιμετωπίσει καλύτερα τις εχθρικές απειλές, οργάνωσε τα 
σύνορα του κράτους με φρουρές και μεγάλα φρούρια. Φρόντισε την ομαλή 
διεξαγωγή του εμπορίου, προστατεύοντας τους εμπορικούς δρόμους με μια 
σειρά φρουρίων και ανέθεσε τη φύλαξη μόνο σε Βυζαντινούς στρατιώτες. Δεν 
επέλεξε μισθοφόρους για να εξοικονομήσει χρήματα το κράτος, αλλά και επειδή 
οι Βυζαντινοί αγαπούσαν την πατρίδα τους και δεν θα την πρόδιδαν ποτέ.   
 
4. Ποιες από τις παρακάτω μεταρρυθμίσεις του Ιουστινιανού είναι διοικητικές και 
ποιες νομοθετικές; Βάζω Δ ή Ν στο αντίστοιχο ορθογώνιο. 
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14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με 

τη «στάση του νίκα» 

 

Αίτια της Στάσης του Νίκα:  

➢ Οι μεταρρυθμίσεις του Ιουστινιανού έβαλαν τάξη 

στη λειτουργία των υπηρεσιών του κράτους και 

επέβαλαν έλεγχο στα έσοδα και των Δήμων. Αυτό 

ενόχλησε τους οργανωτές των ιπποδρομιών και οι 

αρχηγοί τους μετέφεραν τα παράπονα και τη 

δυσαρέσκειά τους στον αυτοκράτορα. Ο 
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Ιουστινιανός τούς άκουσε με προσοχή, αλλά δεν 

άλλαξε τις αποφάσεις του. 

➢ Το Γενάρη του 532 μ.Χ., κατά τη διάρκεια των 

αγώνων, ξέσπασαν ταραχές στον ιππόδρομο 

ανάμεσα στους οπαδούς των Πράσινων και των 

Βένετων. Η φρουρά των αγώνων προσπάθησε να 

τους διαχωρίσει. Τότε οι αντιμαχόμενες ομάδες 

ενώθηκαν και στράφηκαν κατά της φρουράς, 

κραυγάζοντας υβριστικά συνθήματα κατά του 

λογοθέτη των οικονομικών Ιωάννη Καππαδόκη, 

του νομοθέτη Τριβωνιανού, αλλά και κατά του 

ίδιου του αυτοκράτορα, από τον οποίο ζητούσαν να 

παραιτηθεί. 

➢ Οι ταραχές δεν περιορίστηκαν στον ιππόδρομο. Οι 

στασιαστές άνοιξαν τις πύλες και ξεχύθηκαν στην 

Πόλη. Λεηλάτησαν την του Παλατιού, φωνάζοντας 

«νίκα – νίκα». Στους στασιαστές, στη διάρκεια των 

ταραχών, προστέθηκαν και πολλοί 

δυσαρεστημένοι κάτοικοι της Πόλης. 

➢ Μάταια ο Ιουστινιανός και οι ηγέτες των Δήμων 

προσπάθησαν να ηρεμήσουν το πλήθος και να 

περιορίσουν τις καταστροφές. Οι στασιαστές, αντί 

να πειθαρχήσουν, «επιστράτευσαν» έναν 

αξιωματούχο του παλατιού, τον Yπάτιο, τον 

μετέφεραν στον ιππόδρομο και τον ανακήρυξαν 

αυτοκράτορα! 

➢ Ο Ιουστινιανός βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. 

Για μια στιγμή σκέφτηκε να παραιτηθεί και να 
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εγκαταλείψει το θρόνο και την Πόλη. Τον 

συγκράτησαν όμως οι συνεργάτες του και η 

αυτοκράτειρα Θεοδώρα, πείθοντάς τον ότι αυτό θα 

ήταν το πιο μεγάλο κακό για την Πόλη και την 

αυτοκρατορία. 

➢ Τότε ο Ιουστινιανός διέταξε τους στρατηγούς 

Βελισάριο και Ναρσή να καταπνίξουν με κάθε 

τρόπο τη στάση. Η αυτοκρατορική φρουρά 

περικύκλωσε τον ιππόδρομο και, ελέγχοντας όλες 

τις πύλες, μπήκε σ’ αυτόν και αντιμετώπισε χωρίς 

οίκτο τους στασιαστές που είχαν μείνει εκεί. 

Αποτελέσματα της Στάσης του Νίκα: 

❖ Το αποτέλεσμα ήταν φρικτό: τριάντα χιλιάδες 

άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.  

❖ Οι αγώνες του ιπποδρόμου διακόπηκαν για αρκετά 

χρόνια και  

❖ κάθε φωνή λαϊκής διαμαρτυρίας σώπασε.  

❖ Μεγάλο μέρος της πόλης καταστράφηκε και  

❖ το γόητρο του αυτοκράτορα πληγώθηκε βαριά. 

❖ Ο Ιουστινιανός έπειτα από αυτό το γεγονός 

περιορίζει σημαντικά τα πλεονεκτήματα και 

δικαιώματα των Δήμων 

Τελικά, κανείς δε νίκησε στη «στάση του νίκα» 

Ερωτήσεις: 
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1-Πώς κρίνετε τη συμβουλή της Θεοδώρας προς τον 

Ιουστινιανό; Ήταν αποτελεσματική; 

2 - Πώς εξηγείτε τη φράση του μαθήματος ότι «κανείς 

δε νίκησε στη στάση του “νίκα”; 

3 - Μεταφερθείτε στη θέση των πρωταγωνιστών και 

κρίνετε τις ενέργειές τους. 

Απαντήσεις:  

1 - Ήταν αποτελεσματική , άρα είχε δίκιο που τον 

συγκράτησε από το να παραιτηθεί.  

2 - Η στάση του νίκα ήταν μια από της πιο σκοτεινές 

στιγμές της Βυζαντινής ιστορίας. Η φράση του 

μαθήματος εξηγεί απόλυτα την κατάσταση. Ο 

Ιουστινιανός ώφειλε να σταματήσει την εξέγερση, ο 

τρόπος που διάλεξε όμως, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν 

σωστός. Έδωσε εντολή στους στρατηγούς του να 

καταπνίξουν με κάθε τρόπο τη εξέγερση. Έτσι, ο 

στρατός έσφαξε τους στασιαστές και πόλη βάφτηκε με 

το αίμα τριάντα χιλιάδων ανθρώπων. Οικογένειες 

καταστράφηκαν, σπίτια έκλεισαν και ο θρήνος 

απλώθηκε στην πόλη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο 

Ιουστινιανός, να χάσει το γόητρό του ως 

αυτοκράτορας, τον σεβασμό που του έδειχναν οι 

πολίτες, και να είναι υπεύθηνος για τον θάνατο τόσο 

χιλιάδων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πως κανείς 
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δε νίκησε στη «στάση του νίκα», καθώς και οι δύο 

μεριές είχαν τεράστιες απώλειες. 

2 - Δήμοι: Οι μεταρρυθμίσεις του Ιουστινιανού 

επέβαλαν έλεγχο στα έσοδα και των Δήμων. Αυτό 

ενόχλησε τους δήμους, οι οποίοι το Γενάρη του 532 

μ.Χ., κατά τη διάρκεια των αγώνων, δημιούργησαν 

ταραχές στον ιππόδρομο και έπειτα ξεχύθηκαν στην 

Πόλη, λεηλατώντας την αγορά, τα δημόσια κτίρια, την 

Αγία Σοφία και τα προπύλαια του Παλατιού.  

Μπορεί οι δήμοι να είχαν δυσαρεστηθεί, αυτό όμως δεν 

δικαιολογεί τις πράξεις τους. Η βία δεν είναι ποτέ 

δικαιολογημένη.  

Ιουστινιανός: Ο Ιουστινιανός βρέθηκε σε πολύ δύσκολη 

θέση και για μια στιγμή σκέφτηκε να παραιτηθεί και να 

εγκαταλείψει τον θρόνο και την Πόλη. Τελικά όμως 

συγκρατήθηκε και διέταξε τους στρατηγούς Βελισάριο 

και Ναρσή να καταπνίξουν με κάθε τρόπο τη στάση. 

Η στάση του ήταν μεν δικαιολογημένη, καθώς έπρεπε 

να προστατεύσει την πόλη του, δεν έπρεπε δε να 

σκοτώσει τόσους ανθρώπους.   

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του 

νίκα» - Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις ασκήσεων 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Πώς επικοινωνούσε ο λαός με τον αυτοκράτορα; Με 
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ποιον τρόπο επικοινωνούν σήμερα οι πολίτες με τους 

κυβερνήτες τους και πώς ελέγχουν το κράτος; 

Συζητήστε το θέμα αυτό στην τάξη. Αναζητήστε 

ομοιότητες και διαφορές. 

Ο Βυζαντινός λαός μπορούσε να επικοινωνήσει με τον 

αυτοκράτορα στον ιππόδρομο, μέσω των Δήμων. Οι 

Δήμοι ήταν αθλητικά σωματεία, υπεύθυνα για την 

οργάνωση των ιπποδρομιών, με πολιτική δύναμη. 

Αυτοί υπέβαλλαν στον αυτοκράτορα τα αιτήματα του 

λαού στον χώρο του Ιπποδρόμου. 

Σήμερα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με 

τους κυβερνήτες με διάφορους τρόπους. Με τις 

εκλογές, ο λαός επιλέγει τους ανθρώπους που θέλει να 

τον εκπροσωπήσουν στην βουλή και να παίρνουν τις 

αποφάσεις για το μέλλον της χώρας, όπως τον 

εκπροσωπούσαν τότε οι Δήμοι. Υπάρχει ακόμα, 

ορισμένη μέρα και ώρα που μπορούν οι πολίτες να 

επικοινωνήσουν με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τους 

υπουργούς και τους βουλευτές ή μέσω γραπτής 

αλληλογραφίας (επιστολές, κείμενα, υπομνήματα, 

αναφορές, μηνύματα, κλπ.).  

Οι διαφορές που υπάρχουν σήμερα είναι, πως έχουμε 

την δυνατότητα να επιλέξουμε τους βουλευτές κάθε 

κόμματος, πως τα κόμματα δεν είναι αθλητικά 

σωματεία όπως τότε και πως οι αποφάσεις για το 

μέλλον δεν παίρνονται στον ιππόδρομο αλλά στην 

βουλή.   
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2. Αντιμετώπισε σωστά ο Ιουστινιανός τους 

στασιαστές; Πώς αξιολογείτε τις ενέργειες και των δύο 

πλευρών; Με ποιον τρόπο νομίζετε ότι θα μπορούσαν 

να ρυθμιστούν οι διαφορετικές απόψεις και να 

αποτραπούν οι συγκρούσεις; 

Κατά την διάρκεια της «Στάσης του Νίκα» και οι δύο 

πλευρές έπραξαν λανθασμένα. Από την μία μεριά ο 

Ιουστινιανός, δεν θέλησε να συζητήσει με τον 

δυσαρεστημένο λαό και όταν είδε πως ξέσπασαν σε 

βιαιότητες, έδωσε εντολή να τους σταματήσουν με κάθε 

τρόπο. Από την άλλη οι στασιαστές, μπορεί να είχαν 

δυσαρεστηθεί δικαιολογημένα από την στάση του 

αυτοκράτορα, έπραξαν όμως βίαια και χωρίς οίκτο. 

Ο σωστός τρόπος για να λυθούν τα προβλήματα είναι ο 

διάλογος. Μόνο μέσω του αλληλοσεβασμού, της 

κατανόησης και της συζήτησης μπορεί να υπάρξει μια 

καλή επικοινωνία μεταξύ του λαού και του 

αυτοκράτορα. Εάν ο Ιουστινιανός δεχόταν να 

συζητήσει με τους πολίτες και να βρουν μία μέση λύση, 

δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά.   

 

3. Βάλτε τα παρακάτω γεγονότα σε αριθμητική σειρά (1 

έως 10) ανάλογα με τον χρόνο που έγιναν. 
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4. Συμπληρώνω την ακροστιχίδα του Ιουστινιανού. 
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15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της 

αρχιτεκτονικής 

Μετά τη «στάση του νίκα» μεγάλο μέρος της Πόλης 

ξαναχτίζεται. Ο ναός της Αγίας 

Σοφίας είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο έργο. Η 

Μεγάλη Εκκλησία γίνεται κέντρο της 

θρησκευτικής και της εθνικής ζωής του Βυζαντίου. 

 

 

Πρώτη φροντίδα του Ιουστινιανού, μετά τη «στάση του 

νίκα», ήταν να χτίσει ό,τι καταστράφηκε και να κάνει 

την Πόλη ακόμη καλύτερη. Το πιο σημαντικό από τα 

έργα του ήταν ο ναός της Αγίας Σοφίας. 

Ανέθεσε το χτίσιμό της σε δυο ονομαστούς Έλληνες 

αρχιτέκτονες, τον Ανθέμιο και τον Ισίδωρο. Επιθυμία 

και εντολή του ήταν ο ναός της Σοφίας του Θεού να 

χτιστεί έτσι, ώστε να ζήσει αιώνες και όμοιός του να 

μην υπάρχει πουθενά. 

Οι δύο αρχιτέκτονες, για να πρωτοτυπήσουν, 

συνδύασαν το ρυθμό της ορθογώνιας βασιλικής, με τον 

οποίο είχαν χτιστεί οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί, και του 

περίκεντρου ναού με τρούλο. Έτσι γεννήθηκε το σχέδιο 
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της Αγίας Σοφίας και ο νέος ρυθμός, η βασιλική με 

τρούλο. Ο ρυθμός αυτός επηρέασε την αρχιτεκτονική 

των ναών τόσο, ώστε ακόμη και στις μέρες μας πολλοί 

ναοί να κτίζονται με αυτό το σχέδιο. 

Ο Ιουστινιανός ήθελε το ναό αυτό να τον νιώθουν δικό 

τους όχι μόνο οι κάτοικοι της Πόλης αλλά όλης της 

αυτοκρατορίας. Γι’ αυτό ζήτησε απ’ όσους επιθυμούσαν 

να προσφέρουν υλικά και χρήματα για το χτίσιμό του. 

Πολύτιμα μάρμαρα και δυσεύρετα υλικά από κάθε 

γωνιά του κράτους προσφέρθηκαν και μεταφέρθηκαν 

στην Πόλη. Δέκα χιλιάδες εργάτες και διαλεχτοί 

τεχνίτες εργάστηκαν πέντε χρόνια χωρίς διακοπή, για 

να ολοκληρώσουν το έργο. 

Η Αγία Σοφία εγκαινιάστηκε το 537 μ.Χ. και ήταν, η 

καλύτερη στον κόσμο. Ο Ιουστινιανός, όταν προσήλθε 

στο ναό την ημέρα των εγκαινίων, σήκωσε 

εντυπωσιασμένος τα μάτια του στον ουρανό και 

ψιθύρισε: «νενίκηκά σε Σολομώντα!». 

Στους αιώνες που ακολούθησαν ο ναός στέγασε όλες 

τις δόξες και τις δοκιμασίες της Πόλης και της 

αυτοκρατορίας. Εκεί στέφονταν οι αυτοκράτορες και οι 

πατριάρχες και τελούνταν οι δοξολογίες των θριάμβων. 

Εκεί γίνονταν και οι παρακλήσεις του λαού προς την 
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Παναγία για τη σωτηρία της Πόλης, στις ώρες των 

κινδύνων που την απειλούσαν. 

Ερωτήσεις: 

1 Γιατί ο Ιουστινιανός έδωσε προτεραιότητα στο 

χτίσιμο της Αγίας Σοφίας; 

2 Πώς δημιουργήθηκε ο νέος ρυθμός της βασιλικής 

με τρούλο; 

3 Σύμφωνα με την πηγή 3, τι είναι εκείνο που 

εντυπωσιάζει στο ναό της Αγίας Σοφίας και γιατί; 

 ( πηγή 3: «Το θαυμαστό στην Αγία Σοφία είναι ο τρούλος. Δε φαίνεται να στηρίζεται πουθενά, 

αλλά μοιάζει ως να κρέμεται από τον ουρανό με χρυσή αλυσίδα. Όταν εισέρχεται κανείς στην 

εκκλησία για να προσευχηθεί, αισθάνεται ότι το κτίσμα αυτό δεν είναι έργο ανθρώπινης δύναμης. 

Η ψυχή υψώνεται προς τον ουρανό και ο άνθρωπος νιώθει ότι ο θεός είναι κάπου εκεί κοντά και 

ότι ευχαριστείται κι αυτός να ευρίσκεται εκεί, εις την εκλεκτή κατοικία του.» ) 

Απαντήσεις:  

1. Γιατί ο Ιουστινιανός έδωσε προτεραιότητα στο χτίσιμο της Αγίας Σοφίας;  

Μετά την «στάση του νίκα» ο λαός ήταν διχασμένος. Ο Ιουστινιανός ήθελε να ενώσει τους 

κατοίκους της αυτοκρατορίας του, οπότε προσπάθησε να τους φέρει κοντά μέσω της 

θρησκείας, φτιάχνοντας τον μεγαλύτερο ναό του Βυζαντίου. Ήθελε αυτόν τον ναό να τον 

νιώθουν δικό τους όχι μόνο οι κάτοικοι της Πόλης αλλά όλης της αυτοκρατορίας. Έτσι, 

ζήτησε απ’ όσους επιθυμούσαν να προσφέρουν υλικά και χρήματα για το χτίσιμό του. Για 

πέντε χρόνια δέκα χιλιάδες εργάτες και διαλεχτοί τεχνίτες εργάστηκαν, χωρίς διακοπή, για 

να ολοκληρώσουν αυτό το έργο. 

2. Πώς δημιουργήθηκε ο νέος ρυθμός της βασιλικής με τρούλο; 

Ο Ιουστινιανός έδωσε εντολή στον Ανθέμιο και τον Ισίδωρο να χτίσουν την Αγία Σοφία με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να ζήσει αιώνες και όμοιά της να μην υπάρχει πουθενά. Έτσι οι δύο 

αρχιτέκτονες, για να πρωτοτυπήσουν, συνδύασαν τον ρυθμό της ορθογώνιας βασιλικής, με 

τον οποίο είχαν χτιστεί οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί, και του περίκεντρου ναού με τρούλο. Ο 
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νέος ρυθμός ονομάστηκε βασιλική με τρούλο. Επηρέασε πολύ την αρχιτεκτονική των ναών. 

Ακόμη και στις μέρες μας, πολλοί ναοί να κτίζονται με αυτό το σχέδιο.  

 

3. Σύμφωνα με την πηγή 3, τι είναι εκείνο που εντυπωσιάζει στον ναό της Αγίας Σοφίας και 

γιατί; 

Σύμφωνα με τον Προκόπιο, το θαυμαστό στην Αγία Σοφία είναι ο τρούλος. Ο ναός είναι 

έτσι χτισμένος ώστε να φαίνεται πως ο τρούλος δεν στηρίζεται πουθενά, αλλά πως 

κρέμεται από τον ουρανό με χρυσή αλυσίδα. Συμπληρώνει πως, όταν εισέρχεται κανείς 

στον ναό για να προσευχηθεί, έχει την αίσθηση ότι το κτίσμα αυτό δεν είναι έργο 

ανθρώπινης δύναμης. 

Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής - 

Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις ασκήσεων 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν πέντε ερωτήσεις σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Συμπληρώστε τα ορθογώνια πλαίσια με τις λέξεις που ταιριάζουν. 
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2. Οργανώστε μια επίσκεψη στον ναό της ενορίας σας ή σε άλλον της 
περιοχής σας. Ρωτήστε και μάθετε, από τον ιερέα ή άλλους που γνωρίζουν, 
τη «μικρή τους ιστορία». Σημειώστε τις πληροφορίες, φωτογραφίστε τους 
και συζητήστε γι’ αυτούς στην τάξη. 
Το κάθε σχολείο ανάλογα την περιοχή που βρίσκεται, πηγαίνει στην 
εκκλησία της ενορίας του. 

 Μερικές ερωτήσεις που μπορούν να κάνουν τα παιδιά : • Σε τι ρυθμό είναι 
κτισμένη; 
• Τι υλικά χρησιμοποιήθηκαν; 
• Σε ποιόν άγιο είναι αφιερωμένη η εκκλησία; 
• Πότε χτίστηκε; 
• Από ποιον; 
• Ποιοι βοήθησαν να χτιστεί αυτή η εκκλησία; 
• Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ιστορία σχετικά με τον ναό; 
• Υπάρχουν άνθρωποι, που βοήθησαν με δωρεές το χτίσιμο της εκκλησίας; 

Ενδιαφέροντα πράγματα για να φωτογραφίσουμε είναι: 
• Ο τρούλος 
• Το τέμπλο 
• Οι αγιογραφίες 
• Μία φωτογραφία ολόκληρου του ναού, βγαλμένη από το ύψος του 
γυναικωνίτη 
• Μία φωτογραφία της πρόσοψης του ναού 

 
3. Στους Χριστιανούς της Μεσσηνίας, ένα χωριό κοντά στα Φιλιατρά, είναι 
χτισμένη η όμορφη βυζαντινή εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Οι 
κάτοικοι του χωριού και της 
περιοχής, μιλώντας γι’ αυτή και σήμερα, λένε με περηφάνια: 
«Άγια Σωτήρα στο Μοριά κι Άγια Σοφιά στην Πόλη». 
Συζητήστε αυτή την παροιμιακή φράση σύγκρισης των δυο ναών. 
Αναζητήστε τους λόγους που διατηρήθηκε επί τόσους αιώνες στο στόμα 
του λαού μας. 

Η Αγία Σοφία έχει χαραχτεί στην συνείδηση του λαού ως το μέτρο 
σύγκρισης για όλους τους ναούς. Είναι ο ομορφότερος και 
μεγαλοπρεπέστερος ναός που χτίστηκε ποτέ. Έτσι όταν οι κάτοικοι του 
χωριού παρομοιάζουν την εκκλησία τους με την Αγία Σοφία, από την μία 
εκφράζουν τον θαυμασμό και την αγάπη τους για την εκκλησία της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, από την άλλη παραδέχονται πως η Αγία 
Σοφία είναι ο σπουδαιότερος ναός, το μέτρο σύγκρισης για όλες τις 
εκκλησίες.  
 
4. Ένα νησιώτικο δημοτικό μας τραγούδι, επαινώντας την ομορφιά μιας 
κόρης λέει:  
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«Σαν τα μάρμαρα της Πόλης, που είναι στην Αγία-Σοφιά, 
Έτσι τα ’χεις ταιριασμένα μάτια, φρύδια και μαλλιά». 
Σχολιάστε τα λόγια του τραγουδιού. Αναζητήστε στο περιβάλλον σας και 
άλλα τραγούδια, ποιήματα ή παραδόσεις που μιλούν για την Πόλη και τη 
Μεγάλη Εκκλησία. 
Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη άσκηση, η Αγία Σοφία έχει 
χαραχτεί στην συνείδηση του λαού ως κάτι τέλειο. Έτσι στο τραγούδι 
συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά της κοπέλας με τα χαρακτηριστικά της 
Αγίας Σοφίας, δείχνοντας έτσι πως η εκκλησία είναι μέτρο σύγκρισης για 
την ομορφιά της. 
Μαρμαρωμένος βασιλιάς: 
Ένας λαϊκός θρύλος σχετικά με την Αγία Σοφία λέει πως όταν η πόλη 
πέρασε στα χέρια των Τούρκων, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν 
κρυμμένος πίσω από μία κολόνα της Αγίας Σοφίας και πως παρέμεινε εκεί 
κρυμμένος για πάντα μαρμαρωμένος. Πράγματι ιστορικά δεν μπόρεσε 
κανείς να βρει το σώμα του βασιλιά. Λέγανε πως Άγγελος Κυρίου τον 
έκρυψε και τον άφησε μαρμαρωμένο και πως κάποτε, πνοή Θεού θα τον 
φέρει πίσω στη ζωή και η Κωνσταντινούπολη θα έρθει πάλι στα χέρια των 
Ελλήνων. 
Ο παπάς της Αγίας Σοφίας: 
Ένας άλλος θρύλος μας μιλάει για τον ιερέα, που έκανε λειτουργία, την 
ώρα που οι Τούρκοι μπήκαν μέσα στην Αγία Σοφία. Εκείνος διέκοψε το 
μυστήριο και κρύφτηκε πίσω από το ιερό, σε ένα σημείο στο οποίο υπήρχε 
μία πόρτα. Τότε η πόρτα έγινε ένας τοίχος, τον οποίο ποτέ και κανένας δεν 
κατάφερε να σπάσει. Πολλοί μάστορες προσπάθησαν να γκρεμίσουν 
αυτόν τον τοίχο, αλλά δεν τα κατάφεραν. Λένε, πως όταν η Αγία Σοφία 
ξαναγίνει ελληνική, τότε ο παπάς που κρύφτηκε θα βγει από το ιερό και θα 
ολοκληρώσει την λειτουργία που είχε αφήσει στη μέση.  
 
 

 

 

5. Αντιστοιχίστε τις εικόνες με τους αρχαίους και χριστιανικούς ρυθμούς 
ναών, που εκφράζει καθεμιά από αυτές. 
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16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει 

και φτάνει στα παλιά σύνορα 

της αυτοκρατορίας 

Ο Ιουστινιανός κλείνει συνθήκες ειρήνης στην 

Ανατολή και στρέφεται κατά των 



 

Eμμανουήλ Μπενάκη 76, Αθήνα Τ.Κ. 10681 Τηλ:2121069039 Φαξ:2110123481 email:info@onlearn.gr 
www.onlearn.gr 

κατακτητών της Δύσης. Η αυτοκρατορία φτάνει στα 

παλιά της σύνορα. Οι μακροχρόνιοι 

πόλεμοι εξαντλούν το κράτος και το εκθέτουν σε νέους 

κινδύνους. 

 
 

Μετά την τακτοποίηση των εσωτερικών προβλημάτων 

ο Ιουστινιανός στράφηκε στην αντιμετώπιση των 

εξωτερικών κινδύνων: 

Πώς αντιμετώπισε ο Ιουστινιανός τους εξωτερικούς 

κινδύνους ; ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

1 Yπέγραψε συνθήκες ειρήνης με τους γείτονες 

λαούς στο Δούναβη και με τους Πέρσες στην 

Ανατολή, δίνοντάς τους πολλά χρήματα. 

2 Έκανε σκληρούς πολέμους με τους Γότθους και 

τους Βανδάλους, που είχαν κατακτήσει τις δυτικές 

επαρχίες, διέλυσε τα κράτη τους και ανέκτησε τα 

χαμένα εδάφη της Δύσης και της Αφρικής. 

3 Στους πολέμους αυτούς, που κράτησαν είκοσι 

περίπου χρόνια, διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι 

στρατηγοί Βελισάριος και Ναρσής. Οι νίκες και οι 

κατακτήσεις τους έφεραν τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 
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• Έδωσαν δόξα στον αυτοκράτορα και αύξησαν το 

γόητρο του βυζαντινού κράτους. 

• Έφτασαν την αυτοκρατορία στα παλαιά της 

σύνορα και έκαναν τη Μεσόγειο «βυζαντινή 

λίμνη». 

• Άνοιξαν τους δρόμους του εμπορίου και της 

ναυτικής επικοινωνίας με τη Δύση. 

• Βοήθησαν να γίνουν στις δυτικές επαρχίες έργα 

ισάξια με εκείνα της Πόλης και της Ανατολής. 

Αρνητικές συνέπειες της εξωτερικής πολιτικής του 

Ιουστινιανού :  

Οι πόλεμοι με τους Γότθους και τους Βανδάλους στη 

Δύση ήταν μακροχρόνιοι (κράτησαν είκοσι περίπου 

χρόνια) και: 

1 Κούρασαν τις στρατιωτικές δυνάμεις και 

αποδυνάμωσαν τις φρουρές των συνόρων στο 

Δούναβη και την Ανατολή. 

2 Εξάντλησαν οικονομικά την αυτοκρατορία και 

δυσαρέστησαν τους πολίτες, που πλήρωναν το 

κόστος τους. 

3 Διευκόλυναν τους Πέρσες να παραβαίνουν συχνά 

τις συνθήκες ειρήνης, ζητώντας κάθε φορά 

περισσότερα χρήματα, και τους βόρειους γείτονες 

να παραβιάζουν τα σύνορα και να λεηλατούν τα 

βυζαντινά εδάφη. 
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4 Όλα αυτά ανάγκασαν τον αυτοκράτορα να 

στραφεί ξανά στην Ανατολή και ν’ αφήσει 

εκτεθειμένες σε νέους κινδύνους τις δυτικές 

επαρχίες, που με πολλές θυσίες είχε ανακτήσει. 

Ερωτήσεις :  

1. Πώς αντιμετώπισε τους εξωτερικούς εχθρούς ο 

Ιουστινιανός; 

2. Ποια ήταν τα θετικά και ποια τα αρνητικά 

αποτελέσματα των πολέμων; 

    Απαντήσεις :  

1. Πώς αντιμετώπισε τους εξωτερικούς εχθρούς ο Ιουστινιανός; 

Ο Ιουστινιανός, μετά την τακτοποίηση των εσωτερικών προβλημάτων του κράτους, 

στράφηκε προς την αντιμετώπιση των εξωτερικών κινδύνων:  

• Υπέγραψε συνθήκες ειρήνης με τους γείτονες λαούς στον Δούναβη και με τους Πέρσες 

στην Ανατολή, δίνοντάς τους πολλά χρήματα, ώστε να εξασφαλίσει ειρήνη μαζί τους. 

• Έκανε σκληρούς πολέμους με τους Γότθους και τους Βανδάλους, που είχαν κατακτήσει 

τις δυτικές επαρχίες, διέλυσε τα κράτη τους και έτσι, ανέκτησε τα χαμένα εδάφη της Δύσης 

και της Αφρικής.  

 

2. Ποια ήταν τα θετικά και ποια τα αρνητικά αποτελέσματα των πολέμων; 

 

Ο Ιουστινιανός έκανε μακροχρόνιους πολέμους, για την επανακατάληψη των χαμένων 

εδαφών. Οι πόλεμοι αυτοί κράτησαν για περίπου είκοσι χρόνια. Όπως είναι λογικό, οι 

πόλεμοι αυτοί δεν είχαν μόνο θετικά αλλά, και αρνητικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα: 

Θετικά: 

• Ο αυτοκράτορας δοξάστηκε και το γόητρο του βυζαντινού κράτους αυξήθηκε. 

• Η αυτοκρατορία έφτασε στα παλαιά της σύνορα και η Μεσόγειος έγινε «βυζαντινή 

λίμνη». 

• Οι δρόμοι του εμπορίου και η ναυτική επικοινωνία με την Δύση, άνοιξαν.  

• Στις δυτικές επαρχίες, βοήθησαν να γίνουν έργα ισάξια με εκείνα της Πόλης και της 

Ανατολής. 

Αρνητικά: 

• Οι στρατιωτικές δυνάμεις κουράστηκαν και οι φρουρές των συνόρων στον Δούναβη και 

την Ανατολή αποδυναμώθηκαν. 

• Η αυτοκρατορία εξαντλήθηκε οικονομικά και οι πολίτες δυσαρεστήθηκαν που πλήρωναν 

το κόστος τους. 
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• Οι Πέρσες, μπορούσαν να παραβαίνουν ευκολότερα τις συνθήκες ειρήνης, ζητώντας κάθε 

φορά περισσότερα χρήματα, και οι βόρειοι γείτονες μπορούσαν να παραβιάζουν τα σύνορα 

και να λεηλατούν τα βυζαντινά εδάφη. 

   

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά 

σύνορα της αυτοκρατορίας - Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - 

Λύσεις ασκήσεων 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν πέντε ερωτήσεις σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Διαβάστε τις τέσσερις παραγράφους του μαθήματος και βάλτε πλαγιότιτλους: 

1η: Η αντιμετώπισης των εξωτερικών κινδύνων της αυτοκρατορίας 

2η: Τα θετικά που επέφεραν οι πόλεμοι 

3η: Τα αρνητικά που επέφεραν οι πόλεμοι 

4η: Οι νέοι κίνδυνοι που ανάγκασαν τον αυτοκράτορα να στραφεί ξανά στην Ανατολή.  

 

2. Βάλτε στα κενά ορθογώνια πλαίσια Θ για τα θετικά και Α για τα αρνητικά αποτελέσματα 

των πολέμων του Ιουστινιανού στη Δύση: 

 

Θ - Επανακτήθηκαν τα χαμένα εδάφη της αυτοκρατορίας. 

Θ - Διαλύθηκαν τα κράτη των Γότθων και των Βανδάλων. 

Α - Κουράστηκε και αποδυναμώθηκε ο στρατός. 

Θ - Αυξήθηκε το γόητρο του Βυζαντίου. 

Α - Οι Πέρσες έγιναν απειλητικοί στην Ανατολή. 

Α - Εξαντλήθηκαν τα οικονομικά του κράτους. 

Θ - Κέρδισε δόξα ο αυτοκράτορας. 

Α - Αποδυναμώθηκαν οι φρουρές των συνόρων. 

Θ - Έγιναν έργα στις δυτικές επαρχίες. 

Θ - Έφτασε η αυτοκρατορία στα παλιά της σύνορα. 

Α - Δυσαρεστήθηκαν οι πολίτες από τους συνεχείς πολέμους. 

Θ - Άνοιξαν οι δρόμοι του εμπορίου και της ναυτιλίας.  

 

3. Ο Θεοδόσιος Α´ χώρισε, το 395 μ.Χ., την αυτοκρατορία σε Ανατολική και Δυτική. Ο 

Ιουστινιανός, εκατόν πενήντα χρόνια αργότερα, την επανένωσε. Συγκρίνετε τις αποφάσεις 

των δύο αυτοκρατόρων και σχολιάστε τα αποτελέσματα που είχε καθεμιά. 

Ο Θεοδόσιος ο πρώτος, το 395 μ.Χ. χώρισε την αυτοκρατορία σε ανατολική και δυτική, 

πιστεύοντας πως θα μπορούσε να διοικηθεί καλύτερα και πως θα αντιμετώπιζε τα 

προβλήματά της αποτελεσματικότερα. Η απόφασή του, αν και είχε λογική βάση, δεν έφερε 

τα αποτελέσματα που ήλπιζε ο τότε αυτοκράτορας. Η αυτοκρατορία χωρισμένη ήταν 

ανίσχυρη, έτσι έχασε το δυτικό της τμήμα μαζί με τον έλεγχο της δυτικής Μεσογείου.  

Ο Ιουστινιανός, με τους πολέμους του κατάφερε να φτάσει την αυτοκρατορία στα παλιά 

της σύνορα και έτσι απέκτησε τον έλεγχο όλης της Μεσογείου (Βυζαντινή λίμνη). 

Δυστυχώς όμως όλοι αυτοί οι πόλεμοι ταλαιπώρησαν πολύ το κράτος, ο στρατός 
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αποδυναμώθηκε και έγινε ευάλωτος απέναντι σε νέους κινδύνους.  

 

4. Διαβάστε το κείμενο-πηγή 4 και υπογραμμίστε τις φράσεις που μιλούν για τις οικονομικές 

επιπτώσεις των πολέμων. Συζητήστε τους λόγους που (πιθανόν) ανάγκασαν τον Ιουστινιανό 

να βάλει αυτό το κείμενο σε νόμο (Νεαρά) του κράτους. Σχολιάστε ιδιαίτερα τις 

υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου. 

 
Ο Ιουστινιανός επιβάρυνε οικονομικά τον λαό για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει της 

στρατιωτικές του επιχειρήσεις. Ο λαός προφανώς δεν χάρηκε με την φορολογία, οπότε ο 

αυτοκράτορας αναγκάστηκε να θεσπίσει νόμο ώστε να λαμβάνει τους φόρους «τακτικά και 

πρόθυμα», καθώς χωρίς αυτά τα χρήματα, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τους 

πολέμους.  

5. Στις παρακάτω ερωτήσεις για τον Ιουστινιανό διαγράψτε ό,τι είναι λανθασμένο σε κάθε 

πρόταση, για ν’ αποδίδεται σωστά η ενέργειά του. Δικαιολογήστε και σχολιάστε την επιλογή 

σας. 

 

• Ο Ιουστινιανός κωδικοποίησε τους παλιούς ρωμαϊκούς νόμους και τους συμπλήρωσε 

με νέους πιο δίκαιους, γραμμένους στα ελληνικά. 

• Υπέγραψε συνθήκες ειρήνης με τους γείτονες λαούς στον Δούναβη και με τους Πέρσες 

στην Ανατολή και έκανε σκληρούς πολέμους με τους Γότθους και τους Βανδάλους. 

• Έκοψε χρυσά «βυζαντινά» νομίσματα, τα οποία κυκλοφορούσαν σε όλο τον κόσμο και 

μ’ αυτά μόνο γίνονταν οι συναλλαγές. 

• Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα, έπεισε τον Ιουστινιανό ότι αυτό θα ήταν το πιο μεγάλο 

κακό για την Πόλη και την αυτοκρατορία. 

• Έκλεισε τη φιλοσοφική σχολή της Αθήνας το 529 μ.Χ.  

•  Έφερε από την Κίνα το μυστικό εκτροφής του μεταξοσκώληκα. 

•  Ο Ιουστινιανός ξανάχτισε την Αγία Σοφία και την εγκαινίασε το 537 μ.Χ. 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Ο Ιουστινιανός στη διάρκεια της βασιλείας του: 

 

• Διάλεξε ικανούς συνεργάτες 

• Πήρε αποφασιστικά μέτρα για την ανασυγκρότηση του κράτους. 

• Αντιμετώπισε τη στάση του «Νίκα», που άφησε πολλά τραύματα 

στην αυτοκρατορία. 

• Έκτισε στην Κωνσταντινούπολη την Αγία Σοφία, τον πιο μεγάλο 

και πιο όμορφο ως τότε ναό με πρωτότυπο για την εποχή 

αρχιτεκτονικό σχέδιο. 

• Με νικηφόρους πολέμους επανάκτησε τα κατακτημένα εδάφη στη 

Δύση. 

• Επέκτεινε την αυτοκρατορία στα παλιά της σύνορα και έκανε πάλι 

τη Μεσόγειο «Βυζαντινή λίμνη». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


