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Α.ΙΙ. ΔΞΩΣΔΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

 

1. Ο Ινπζηηληαλόο θαη ην έξγν ηνπ1 

Όξνη – θιεηδηά 

ηάζε ηνπ Νίθα – Γήκνη Ιππνδξόκνπ – Νενπιαησληθή Αθαδεκία – Κσδηθνπνίεζε 

Ρσκατθνύ Γηθαίνπ – Ινπζηηληάλεηνο Κώδηθαο – Παλδέθηεο – Δηζεγήζεηο – Νεαξέο – 

Απνθαηάζηαζε ξσκατθήο νηθνπκέλεο – Βαζηιηθή – Πεξίθεληξν θηίξην – Βαζηιηθή κε 

ηξνύιν – Πεζζνί – Ηκηζθαηξηθά ηξίγσλα - Σξνύινο 

α. Η πνιηηηθή ηνπ Ινπζηηληαλνύ 

 Ινπζηηληαλόο (527-565): Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο εγέηεο ηνπ πξώηκνπ βπδαληηλνύ 

θξάηνπο. 

 Πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ Ινπζηηληαλνύ: Έλα θξάηνο, κία εθθιεζία, κία λνκνζεζία. 

 

β. Δζσηεξηθή πνιηηηθή 

ην εζσηεξηθό ηνπ θξάηνπο, ν Ινπζηηληαλόο: 

 Καηέζηεηιε (αληηκεηώπηζε κε επηηπρία) ηελ εμέγεξζε ησλ δήκσλ ηνπ Ιππνδξόκνπ (ηάζε ηνπ 

«Νίθα», 532). 

 Μεηά ηε ηάζε ηνπ «Νίθα» ελίζρπζε ηελ απηνθξαηνξηθή εμνπζία θαη πεξηόξηζε ηε δύλακε 

ησλ δήκσλ. 

 Πξνζπάζεζε λα πεξηνξίζεη ηε δύλακε ησλ κεγάισλ γαηνθηεκόλσλ (= ηδηνθηεηώλ γεο) θαη 

λα πξνζηαηεύζεη ηνπο ειεύζεξνπο αγξόηεο. 

 Θξεζθεπηηθή πνιηηηθή ηνπ Ινπζηηληαλνύ: 

 Πξνζπάζεζε λα επηβάιεη ηελ Οξζνδνμία ζε όιε ηελ απηνθξαηνξία. 

 Καηαδίσμε ηνπο νπαδνύο ησλ αηξέζεσλ θαη ηεο αξραίαο ζξεζθείαο. 

 Έθιεηζε ηε Νενπιαησληθή Αθαδεκία, πνπ ιεηηνπξγνύζε ζηελ Αζήλα. 

 Γηέδσζε ηνλ Υξηζηηαληζκό ζε ιανύο ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο. 

 Κσδηθνπνίεζε ην Ρσκατθό Γίθαην, γηα λα απνλέκεηαη επθνιόηεξα θαη θαιύηεξα ε δηθαηνζύλε:  

 Δμέδσζε: 

 Σνλ Ινπζηηληάλεην Κώδηθα (πεξηιάκβαλε ηνπο λόκνπο πξηλ από ηνλ Ινπζηηληαλό). 

 Σνλ Παλδέθηε (πεξηείρε γλώκεο ξσκαίσλ λνκηθώλ). 

 Σηο Δηζεγήζεηο (βηβιίν γηα ηνπο αξράξηνπο ζπνπδαζηέο ηεο Ννκηθήο). 

 Σηο Νεαξέο (νη λένη λόκνη, πνπ γξάθηεθαλ –νη πεξηζζόηεξνη– ζηα ειιεληθά). 

Η ζεκαζία ηνπ λνκνζεηηθνύ έξγνπ ηνπ Ινπζηηληαλνύ είλαη κεγάιε, γηαηί απηό απνηέιεζε ηε βάζε 

γηα ην Γίθαην ηεο Νεόηεξεο Δπξώπεο. 

 

γ. Δμσηεξηθή πνιηηηθή 

Ο Ινπζηηληαλόο: 

 Δίρε ζηόρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο Ρσκατθήο Οηθνπκέλεο (λα αλαθηήζεη, δειαδή, ην δπηηθό 

θξάηνο πνπ ην είραλ θαηαιάβεη νη Βάλδαινη, νη Οζηξνγόηζνη θαη νη Βεζηγόηζνη θαη λα 

μαλαθηηάμεη έλα κεγάιν θξάηνο). 

 Αλέθηεζε ην Βαλδαιηθό βαζίιεην (Β. Αθξηθή). 

 Αλέθηεζε ηα λνηηναλαηνιηθά παξάιηα ηνπ Βεζηγνηζηθνύ βαζηιείνπ (Ιζπαλία). 

                                                             
1
 Εποπτικό υλικό: Κασζτα VHS: Ιουστινιανός. Μια ιστορία σαν ψηφιδωτό. (Βλ. και Ηλεκτρονική Τάξη / Συνδζσεις Διαδικτφου) 



ΚΕΦ. Α.ΙΙ.1 Χ. Κωνσταντζλλιας  

 Αλέθηεζε ηελ ηηαιηθή ρεξζόλεζν από ηνπο Οζηξνγόηζνπο, κεηά από καθξνρξόληνπο 

πνιέκνπο. 

 Αληηκεηώπηζε ζηελ αλαηνιή ηνπο Πέξζεο (βαζηιηάο Χνζξόεο Α΄) θαη ππέγξαςε καδί ηνπο 

αξρηθά αλαθσρή θαη ην 562 ζπλζήθε εηξήλεο 50 ρξόλσλ. 

 ηε Χεξζόλεζν ηνπ Αίκνπ (Βαιθαληθή) δελ κπόξεζε λα εκπνδίζεη ηηο εηζβνιέο ησλ 

ιάβσλ θαη άιισλ ιαώλ ζηηο επξσπατθέο επαξρίεο ηνπ θξάηνπο. 

 Γεληθά, πάλησο, νη πόιεκνη πνπ έθαλε ν Ινπζηηληαλόο, είραλ θαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηέο ηνπο: 

 Απνγύκλσζαλ ηηο επξσπατθέο επαξρίεο από ζηξαηεύκαηα. 

 Άδεηαζαλ ηα θξαηηθά ηακεία. 

 Μεηώζεθε ε δηεζλήο ζέζε ηνπ Βπδαληίνπ. 

 Σν Βπδάληην έραζε πνιιά εδάθε επί ησλ δηαδόρσλ ηνπ Ινπζηηληαλνύ. 

 

δ. Κηίζκαηα θαη Αγία νθία 

 Ο Ινπζηηληαλόο θαηαζθεύαζε: 

 Ακπληηθά έξγα (θξνύξηα, ηείρε) 

 Νανύο (Αγία νθία, Αγία Δηξήλε) 

 Έξγα ππνδνκήο θαη θνηλήο σθέιεηαο (δξόκνπο, γέθπξεο, πδξαγσγεία, απνζήθεο 

ζηηεξώλ). 

 

 Η Αγία νθία: 

 Δίλαη ην ιακπξόηεξν θηίζκα ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο. 

 Δθπξνζσπεί ην λέν (γηα ηελ επνρή) ξπζκό (=αξρηηεθηνληθό ζηηι) ηεο βαζηιηθήο κε ηξνύιν. 

 ρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε από ηνπο αξρηηέθηνλεο Αλζέκην θαη Ιζίδσξν. 

 Δίλαη ζρεδόλ ηεηξάγσλε, κε ηέζζεξηο κεγάινπο πεζζνύο (= ηεηξάγσλνπο θίνλεο). 

 Έρεη εκηζθαηξηθά ηξίγσλα πνπ ζπλδένπλ ηνπο πεζζνύο θαη δεκηνπξγνύλ έλα ζηεθάλη, 

πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ν ηξνύινο. 

 Φσηίδεηαη από ηα παξάζπξα ηνπ ηξνύινπ κε άπιεην θσο. 

 Γηαθξίλεηαη γηα ην θάιινο (= νκνξθηά) θαη ην κέγεζνο. 

 Πξνθαιεί δένο ζηνλ επηζθέπηε, αθόκα θαη ζήκεξα, γηα ηνλ ηξνύιν, πνπ θαίλεηαη λα 

θξέκεηαη από ηνλ νπξαλό θαη γηα ην κέγεζόο ηεο. 

 Έρνπλ απνθαιπθζεί ςεθηδσηά εμαηξεηηθήο ηέρλεο θαη εηθόλεο αγγέισλ ζηα ηέζζεξα 

εκηζθαηξηθά ηξίγσλα. 

Δξσηήζεηο 

1. Έρεη ιερζεί όηη ν Ινπζηηληαλόο ήηαλ ν ηειεπηαίνο ξσκαίνο απηνθξάηνξαο ζηνλ βπδαληηλό ζξόλν (G. 

Ostrogorsky). Μπνξείο λα εμεγήζεηο ηνλ ραξαθηεξηζκό; 

2. Γηαηί ν Ινπζηηληαλόο αλαζεώξεζε θαη θσδηθνπνίεζε ην ηζρύνλ ξσκατθό Γίθαην; Πνηα ήηαλ ε ζεκαζία ηνύ 

λνκνζεηηθνύ ηνπ έξγνπ; 

3. Πνην είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο ην ζηνηρείν ηεο Αγίαο νθίαο πνπ εληππσζίαζε θαη εληππσζηάδεη αθόκα θαη 

ζήκεξα ηνλ επηζθέπηε; 

4. Αλαδεηήζηε εηθόλεο ηεο Αγίαο νθίαο ζην δηαδίθηπν θαη ζαπκάζηε ηεο. 

5. Πώο αληηκεηώπηζε ν Ινπζηηληαλόο ηε «ηάζε ηνπ Νίθα» θαη πνηεο ζπλέπεηεο είρε απηή ζηελ άζθεζε ηεο 

εμνπζίαο ηνπ Ινπζηηληαλνύ; 

6. Πνηα ήηαλ ε πνιηηηθή ηνπ Ινπζηηληαλνύ ζηα δεηήκαηα ηεο ζξεζθείαο; 

7. Πνηνλ ζηόρν έζεζε ν Ινπζηηληαλόο ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ; 

8. Πνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Ινπζηηληαλνύ λα απνθαηαζηήζεη ηε Ρσκατθή Οηθνπκέλε; 

9. Πώο θαηέιεμε ε ζύγθξνπζε ηνπ βπδαληηλνύ ζηξαηνύ κε ηνπο Πέξζεο; 

10. Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο ησλ καθξνρξόλησλ πνιέκσλ ηνπ Ινπζηηληαλνύ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο Ρσκατθήο 

Οηθνπκέλεο; 


