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Ο Ιουστινιανός και το έργο του
Ο Ιουστινιανός (525-565)

• Από τους σημαντικότερους ηγέτες του πρώιμου Βυζαντίου
• Πολιτικό πρόγραμμα:

– Ένα κράτος
– Μία εκκλησία 
– Μία νομοθεσία

1. Εσωτερική πολιτική
• Καταστολή Στάσης του Νίκα (532) (Πράσινοι – Βένετοι)
• Ενίσχυσε την αυτοκρατορική εξουσία – περιόρισε τη δύναμη των δήμων
• Αυστηροί νόμοι à περιορισμός της δύναμης γαιοκτημόνων – προστασία 

ελεύθερων αγροτών (à πληρώνουν φόρους)
2. Θρησκευτικός τομέας

• Προσπαθεί να επιβάλει την Ορθοδοξία σε όλη την αυτοκρατορία à
• Καταδιώκει τους οπαδούς: α) των αιρέσεων, και       β) της αρχαίας θρησκείας
• Αναστέλλει τη λειτουργία της Νεοπλατωνικής Ακαδημίας στην Αθήνα (529)
• Διαδίδει τον χριστιανισμό στον Καύκασο και την Ανατολική Αφρική

3. Νομοθετικό έργο
• Σημαντικό το νομοθετικό του έργο: αποτελεί τη βάση του Δικαίου της 

Νεότερης Ευρώπης!!!
• Κωδικοποίηση Ρωμαϊκού Δικαίου!!!
• Επιτροπή ειδικών για αναθεώρηση του Δικαίου 
• Εκδίδει σε πέντε χρόνια:

1. Ιουστινιάνειος κώδικας 
2. Πανδέκτης: γνώμες ρωμαίων νομικών
3. Εισηγήσεις: για αρχάριους σπουδαστές Νομικής
4. Νεαρές (=νέοι νόμοι): όσοι εκδόθηκαν μετά το 534, γραμμένοι στα 

ελληνικά κυρίως
4. Εξωτερική πολιτική: Δύση

• Στόχος: αποκατάσταση της Ρωμαϊκής Οικουμένης
• 533-534: σε ένα χρόνο καταλύει το Βανδαλικό Βασίλειο (Β. Αφρική)
• Ιταλία à Βασίλειο Οστρογότθων à μακρόχρονος πόλεμος (535-555)
• Ισπανία à Βασίλειο Βησιγότθων à καταλαμβάνει μόνο ΝΑ ακτή
• Ανατολή: επικίνδυνη κατάσταση à Πέρσες κατέλαβαν μεγάλες περιοχές 
• 562: συνθήκη ειρήνης ανάμεσα Βυζάντιο – Περσία: ισορροπούν για λίγο
• Δούναβης – Χερσόνησος Αίμου: χτίζει φρούρια, εξαγοράζει την ειρήνη με 

πολύ μεγάλα ποσά 
• Δεν μπορεί να σταματήσει τους Σλάβους και άλλους λαούς à καταστροφικές 

εισβολές
Εξωτερική πολιτική: συμπέρασμα

• Φιλόδοξη η πολιτική του
• Ακολουθεί τη ρωμαϊκή παράδοση, ΑΛΛΑ
• Ξεπερνάει τις δυνατότητες του Βυζαντινού κράτους
• Οι πόλεμοι στη Δύση à 

1. στερούν στρατεύματα από την Ανατολή => ανατολικές επαρχίες = 
απροστάτευτες

2. Αδειάζουν τα κρατικά ταμεία =>



3. Εξασθενεί η διεθνής θέση του Βυζαντίου à επίπτωση στην εδαφική 
ακεραιτότητα του κράτους

Κτίσματα
• Φιλόδοξο οικοδομικό πρόγραμμα:

1. Άμυνα à φρούρια και τείχη
2. Θρησκεία à ναοί
3. Υποδομή και κοινή ωφέλεια à δρόμοι, γέφυρες, υδραγωγεία, αποθήκες 

σιτηρών 
• Λίγα άντεξαν στο χρόνο: Αγία Σοφία!

Ερωτήσεις
1. Ποιο ήταν το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού;
2. Με ποιες ενέργειες ενίσχυσε την ισχύ του στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας;
3. Ποια ήταν η πολιτική του στον τομέα της θρησκείας;
4. Το νομοθετικό αποτελεί το σημαντικότερο έργο του. Γιατί;
5. Ποια νομοθετικά έργα εξέδωσε, και τι περιλάμβανε κάθε ένα;
6. Ποιος ο στόχος του στην εξωτερική πολιτική; Τον πέτυχε; Με ποιες ενέργειες;
7. Πώς θα κρίναμε το πρόγραμμα του Ιουστινιανού για την εξωτερική πολιτική;
8. Αγία Σοφία: ποια τα χαρακτηριστικά του ναού; Για ποιο λόγο θεωρείται το 

σημαντικότερο κτίσμα που πρόσφερε ο Ιουστινιανός στην πρωτεύουσά του;


