


Πολιτικό πρόγραμμα
5 άξονες: 

Α.Εσωτερική πολιτική (πολιτικά θέματα)

Β. Θρησκεία

Γ.  Δίκαιο

Δ. Εξωτερική πολιτική –
΄Αμυνα

Ε. Οικοδομικό πρόγραμμα



Γενικός σκοπός

Να επιβάλει την ενότητα του κράτους
σε βάρος διαφόρων παραγόντων που

δρούσαν διασπαστικά

Να αποκαταστήσει το

ρωμαϊκό κράτος



Συνεργάτες Ιουστινιανού
Θεοδώρα, σύζυγος

Ιω. Καππαδόκης, λογοθέτης («υπουργός») 
οικονομικών

Τριβωνιανός, 

νομοθέτης

Βελισάριος, 

Ναρσής, 

στρατηγοί



Α. Εσωτερική πολιτική

Καταστολή της
Στάσης του Νίκα
(της εξέγερσης των
δήμων του
Ιπποδρόμου
Πράσινων και
Βένετων το 532)

Περιορισμός της
δύναμης των
γαιοκτημόνων
των επαρχιών



Περιορισμός των δυνατών
Περιορισμός δύναμης γαιοκτημόνων

(απαγόρευση κατάσχεσης κτημάτων λόγω χρεών)

Προστασία ελεύθερων αγροτών à φόροι

Περιορισμός των προνομίων των Δήμων

δ υ σ α ρ έ σ κ ε ι α



Η Στάση του Νίκα 532
Δήμοι: αθλητικά σωματεία με μέλη πολίτες 
που τους άρεσαν οι αρματοδρομίες
à*έχουν και πολιτική σημασία! Γιατί;
Χρώματα των στολών και των λαβάρων
(Πράσινοι – Βένετοι – Λευκοί - Κόκκινοι)



Η Στάση του Νίκα 532
Δήμοι: 
Επιφορτισμένοι με την οργάνωση των αγώνων
Αξιόλογη πολιτική δύναμη
Δυσαρεστημένοι με τις μεταρρυθμίσεις à

à Εξέγερση 532 
Σύνθημα «Νίκα! Νίκα!» (από τους αγώνες) 
Ανακηρύττουν τον Υπάτιο αυτοκράτορα



Η Στάση του Νίκα 532
Αρχική απόφαση Ιουστινιανού: να αποσυρθεί
Παρέμβαση Θεοδώρας: «καλόν εντάφιον η
βασιλεία»

«Όποιος γεννήθηκε, αναπόφευκτα θα πεθάνει. Στο
βασιλιά όμως είναι αδικαιολόγητη η φυγή. Εγώ δε θα
μπορούσα να ζω χωρίς την πορφύρα, ούτε επιθυμώ
να ζήσω την ημέρα που δε θα με αποκαλούν
βασίλισσα. [...] Σκέψου όμως μήπως, στο μέλλον, 
μετανιώσεις που σώθηκες φεύγοντας, αντί να μείνεις
εδώ και να πεθάνεις. Διότι σε μένα αρέσει κάποιος
λόγος παλαιός, που λέει ότι είναι καλό να πεθαίνει
κανείς βασιλιάς.»



Η Στάση του Νίκα 532
"Ο λαός, που στέκονταν σε άτακτη μάζα, 
όταν είδε θωρακισμένους στρατιώτες, [...] 
τράπηκαν σε φυγή. [...] Και τότε οι
στασιαστές, που βρίσκονταν γύρω από τον
Υπάτιο, χτυπιούνταν αμείλικτα και από τις
δύο μεριές και κατατροπώνονταν. [...] Εκείνη 
την ημέρα σκοτώθηκαν περισσότεροι από 
τριάντα χιλιάδες άνθρωποι."  
Προκοπίου Kαισαρέως, Ιστορία των Πολέμων, Νέα Σύνορα -
Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 1996, βιβλίο Α', XXIV, 50-54, (μετάφραση
Π. Ροδάκη).



Β. Θρησκεία
1. επιβολή ορθοδοξίας

2. καταδίωξη αιρέσεων 

και αρχαίας θρησκείας
Η Σχολή του Πλάτωνα, ψηφιδωτό 
της περιοχής της Πομπηίας

3. αναστολή λειτουργίας Νεοπλατωνικής
Ακαδημίας στην Αθήνα

4. διάδοση χριστιανισμού στους λαούς του
Καυκάσου και της Ανατολικής Αφρικής



Γ. Δίκαιο
Κωδικοποίηση του Ρωμαϊκού Δικαίου

Επιτροπή για αναθεώρηση Τριβωνιανός

α. Ιουστινιάνειος Κώδικας

β. Πανδέκτης

γ. Εισηγήσεις

(& δ. Νεαρές*)
*"...Και δε γράψαμε το νόμο στην πατροπαράδοτη γλώσσα 
(λατινική) αλλά σ' αυτή την κοινή, την ελληνική, ώστε να γίνει 
γνωστός σε όλους, αφού θα μπορούν να τον καταλάβουν 
εύκολα..."  Απόσπασμα από τη Νεαρά VII, I, του Ιουστινιανού


