
Ο Ιουςτινιανόσ και το έργο 
του 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1,II 



Η πολιτική του Ιουςτινιανοφ 

• Ιουςτινιανόσ Αϋ(527-565) 

• Σο πολιτικό του πρόγραμμα:ζνα κράτοσ, μία εκκλθςία, μία νομοκεςία 

• Μζτρα εφαρμογισ ςτθν εςωτερικι πολιτικι:  

α.καταςτζλλει τθν εξζγερςθ των διμων ςτον Ιππόδρομο και του λαοφ 
τθσ Κωνςταντινοφπολθσ (τάςθ του Νίκα 532). ε αυτό το εγχείρθμα 
τον βοθκάει θ ςφηυγόσ του Θεοδϊρα.Οι διμοι ιταν ακλθτικά 
ςωματεία αλλά είχαν και πολιτικι ιςχφ (π.χ. Πράςινοι, Βζνετοι). τθ 
ςυνζχεια περιόριςε τθ δφναμθ των διμων και ενίςχυςε τθν 
αυτοκρατορικι εξουςία. 

 



Ήηαλ εμαηξεηηθά ηθαλόο αιιά θαη απηαξρηθόο 
θπβεξλήηεο, κε βαζηά ιαηηληθή θαη θιαζζηθή 
κόξθσζε.  

Η γπλαίθα ηνπ Θενδώξα, ηελ νπνία γλώξηζε 
θαη παληξεύηεθε ηνλ θαηξό ηεο εμνπζίαο ηνπ 
ζείνπ ηνπ κέζσ ησλ θνηλώλ ηνπο επαθώλ κε 
ηνπο Βέλεηνπο, ήηαλ ηαπεηλήο θαηαγσγήο, 
αιιά ηαπηόρξνλα ππέξκεηξα θηιόδνμε, 
ηθαλή, νμπδεξθήο θαη θπξίσο πνιύ όκνξθε. 
Παξά ηελ ηαπεηλή ηεο θαηαγσγή, ν 
Ινπζηίλνο Α' ηε δέρηεθε, όρη όκσο θαη ε 
γπλαίθα ηνπ, ε νπνία δελ επέηξεςε ην γάκν 
κέρξη ην ζάλαηό ηεο ην 524. Αθόκα θαη αλ ην 
παξειζόλ ηεο Θενδώξαο ήηαλ όλησο 
ζθνηεηλό, είλαη ζίγνπξν όηη κε ην γάκν ηεο κε 
ηνλ Ινπζηηληαλό κεηακνξθώλεηαη ζε ηδαληθή 
ζύδπγν θαη Απηνθξάηεηξα.  O Σύξηνο 
εθθιεζηαζηηθόο ηζηνξηθόο 
θαη κνλνθπζίηεο επίζθνπνο Ισάλλεο ηεο 
Εθέζνπ, πξνζηαηεπόκελνο ηεο Θενδώξαο 
ιέεη πσο ήηαλ από το πορνείον: απηό όκσο 
δελ ζπλεπαγόηαλ πσο όηη ήηαλ πξάγκαηη 
πόξλε, αιιά εζνπνηόο(σκηνική) θαη δνύζε 
από ην ηαιέλην ηεο θαη ην ζεμνπαιηθό θαη ην 
ζεαηξηθό.Όκσο κεξηθνί ηζηνξηθνί 
θαηαγξάθνπλ ζε βηβιία ηνπο όηη ην κέξνο 
απηό, αλήθε ζηνλ θύπξην αξθηξνηξόθν 
Αξθάδην, όπνπ εθεί ζπλαληήζεθε κε ηνλ 
κεγάιν ηεο έξσηα Ινπζηηληαλό. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%8E%CF%81%CE%B1_(6%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/524
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%86%CE%AD%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%86%CE%AD%CF%83%CE%BF%CF%85






Τνλ Ιαλνπάξην ηνπ 532 μέζπαζαλ ζνβαξέο 
ηαξαρέο κεηά ηελ θαηαδίθε θάπνησλ 
Πξάζηλσλ θαη Βέλεησλ ζε ζάλαην γηα 
επεηζόδηα ζηνλ Ιππόδξνκν. Εθθξάδνληαο 
ηελ αληηπάζεηά ηνπο ζην πξόζσπν ηνπ 
απόκαθξνπ απηνθξάηνξά ηνπο, πνπ ζηα 
κάηηα ηνπο ήηαλ ν εηζεγεηήο ηεο ζθιεξήο 
θνξνινγηθήο πνιηηηθήο πνπ 
πξαγκαηνπνηνύζε ν Ισάλλεο Καππαδόθεο, 
ν ιαόο μερύζεθε ζηνπο δξόκνπο ηεο Πόιεο, 
πξνθαιώληαο θαηαζηξνθέο θαη ρξίδνληαο 
απηνθξάηνξα ηνλ Υπάηην, αληςηό 
ηνπ Αλαζηαζίνπ Α΄. Η θαηάζηαζε μέθεπγε 
από ην έιεγρν ηνπ Ινπζηηληαλνύ, ν νπνίνο 
ηελ παξακνλή ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζξόλνπ 
πξνο δηαθπγή, κεηαπείζεηαη (θαηά κία 
εθδνρή) από ηε Θενδώξα θαη παξακέλεη γηα 
κάρε κέρξηο εζράησλ. Έηζη, ππό ηηο εληνιέο 
ηνπ Βειηζάξηνπ, ηνπ Μνύλδνπ θαη ηνπ 
δηνηθεηή ηεο θξνπξάο ζηξαηεγνύ Ναξζή, ν 
ξσκατθόο ζηξαηόο ζθαγηάδεη ζηνλ 
Ιππόδξνκν 30.000 πεξίπνπ ζηαζηαζηέο θαη 
κε, δίλνληαο ηέινο ζηελ πεξίθεκε «Σηάζε 
ηνπ Νίθα», ε νπνία έιαβε ην όλνκά ηεο από 
ην ζύλζεκα ησλ επαλαζηαηώλ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AE%CF%82_(%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1


β. Περιορίηει τθ δφναμθ των μεγάλων γαιοκτθμόνων ςτθν φπαικρο με 
αυςτθροφσ νόμουσ. Ζτςι προςτάτευςε τουσ ελεφκερουσ αγρότεσ , από τουσ 
οποίουσ θ κεντρικι εξουςία μποροφςε βζβαια να ειςπράττει φόρουσ. 
γ. τον κρθςκευτικό τομζα επιβάλλει τθν Ορκόδοξθ χριςτιανικι πίςτθ. 
Γι’αυτό καταδιϊκει τουσ οπαδοφσ των αιρζςεων και τθσ αρχαίασ κρθςκείασ, 
αναςτζλλει τθ λειτουργία τθσ Νεοπλατωνικισ Ακαδθμίασ (529) και φροντίηει 
να διαδϊςει τον Χριςτιανιςμό ςτουσ λαοφσ του Καυκάςου και τθσ 
Ανατολικισ  Αφρικισ. 
δ.υςτινει επιτροπι ειδικϊν νομομακϊν για να κωδικοποιιςουν το 
Ρωμαϊκό δίκαιο, γιατί το πλικοσ και οι αντιφάςεισ των νόμων δυςκόλευαν 
τθν απονομι δικαιοςφνθσ. τθν πενταετία 529-534 εκδόκθκαν ο 
Ιουςτινιάνειοσ Κϊδικασ (νόμοι πριν από τον Ιουςτινιανό), ο Πανδζκτθσ 
(γνϊμεσ Ρωμαίων νομομακϊν), οι Ειςθγιςεισ (νομικό εγχειρίδιο για τουσ 
αρχάριουσ), οι Νεαρζσ (νζοι νόμοι μετά το 534 γραμμζνοι ςτθν ελλθνικι 
αφοφ οι υπικοοι του αντολικοφ ρωμαϊκοφ κράτουσ δε μιλοφςαν τθ 
Λατινικι).Σο Ιουςτινιάνειο δίκαιο υπιρξε θ βάςθ του δικαίου τθσ Νεότερθσ 
Ευρϊπθσ.  



Φξπζό λόκηζκα ηνπ 
Ινπζηηληαλνύ Α' (527-565), πνπ 
αλαζθάθεθε 
ζηελ Ιλδία πηζαλώο ζηα λόηηα, 
είλαη έλα παξάδεηγκα ηνπ Ιλδν-
ξσκατθνύ εκπνξίνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ. Φξπζό 
λόκηζκα ηνπ Ινπζηηληαλνύ Α' 
(527-565), πνπ αλαζθάθεθε 
ζηελ Ιλδία πηζαλώο ζηα λόηηα, 
είλαη έλα παξάδεηγκα ηνπ Ιλδν-
ξσκατθνύ εκπνξίνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1


 Τν εκπόξην κεγάισλ απνζηάζεσλ άλζηζε, 
θηάλνληαο σο ην καθξηλό Βνξξά κέρξη 
ηελ Κνξλνπάιε, όπνπ ν θαζζίηεξνο 
αληαιιάρζεθε κε ξσκατθό ζηηάξη. Σην 
πιαίζην ηεο απηνθξαηνξίαο, κεγάιεο 
ζπλνδείεο πνπ έπιεαλ από 
ηελ Αιεμάλδξεηα πξνο ηελ 
Κσλζηαληηλνύπνιε κε ην ζηηάξη θαη ηα 
δεκεηξηαθά. Ο Ινπζηηληαλόο κε κηα 
απνηειεζκαηηθή θίλεζε ήηαλ ε νηθνδόκεζε 
κηαο κεγάιεο ζηηαπνζήθεο ζην λεζί 
ηεο Τελέδνπ γηα απνζήθεπζε θαη πεξαηηέξσ 
κεηαθνξά ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε.  

Έλα ζεκαληηθό πξντόλ πνιπηειείαο ήηαλ 
ην κεηάμη, ην νπνίν είρε εηζαρζεί θαη ζηε 
ζπλέρεηα κεηαπνηνύληαλ ζηελ 
Απηνθξαηνξία. Πξνθεηκέλνπ λα 
πξνζηαηεπζεί ε παξαγσγή ηνπ κεηαμηνύ, ν 
Ινπζηηληαλόο ρνξήγεζε ην κνλνπώιην ζηα 
απηνθξαηνξηθά εξγνζηάζηα ην 541. 
Πξνθεηκέλνπ λα παξαθάκςεη ην πεξζηθό 
εκπάξγθν, ν Ινπζηηληαλόο δεκηνύξγεζε 
θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο Αβεζζπλίνπο, ηνπο 
νπνίνπο ήζειε λα ελεξγνύλ σο 
δηακεζνιαβεηέο ηνπ εκπνξίνπ κε ηε 
κεηαθνξά Ιλδηθνύ κεηαμηνύ ζηελ 
απηνθξαηνξία. Οη Αβεζζύληνη, σζηόζν, δελ 
ήηαλ ζε ζέζε λα αληαγσληζηνύλ ηνπο 
Πέξζεο εκπόξνπο ζηελ Ιλδία.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B9


•  Εκείνον τον καιρό [περίπου το 550] ιλκαν […] οριςμζνοι μοναχοί, που ζμακαν 
ότι ο αυτοκράτορασ Ιουςτινιανόσ δεν ικελε πλζον να αγοράηουν οι Ρωμαίοι 
μετάξι από τουσ Πζρςεσ. Πιγαν λοιπόν ςτον αυτοκράτορα και του υποςχζκθ- 
καν ότι κα του ζδιναν τα υλικά για να παράγει το μετάξι, για να μθν αγοράηουν 
οι Ρωμαίοι ξανά αυτό το εμπόρευμα από τουσ Πζρςεσ, που ιταν εχκροί τουσ, 
ι από κάποιον άλλο λαό […]. Ο αυτοκράτορασ τουσ ζκανε πολλζσ ερωτιςεισ 
για το μυςτικό. Οι μοναχοί απάντθςαν ότι το μετάξι ζβγαινε από κάποια ςκου- 
λικια και ότι θ ίδια θ φφςθ τα διδάςκει και τα αναγκάηει να το παράγουν […]. 
Σα κουκοφλια από αυτά τα ςκουλικια, είπαν οι μοναχοί, ζχουν αμζτρθτα αβγά 
το κακζνα. Και οι άνκρωποι μποροφν να τα διατθριςουν αν τα ςκεπάςουν 
με κοπριά. Και μετά, αν τα ηεςτάνουν για όςο χρόνο χρειάηεται, μποροφν 
να παράγουν τα ζντομα […]. Οι μοναχοί γφριςαν ςτθ θρίνδα [περιοχι ςτθν 
Κίνα] και μετζφεραν τα αβγά ςτο Βυηάντιο [Κωνςταντινοφπολθ]. […] Και ζτςι 
ξεκίνθςε να παράγεται το μετάξι ςτθ Ρωμαϊκι Αυτοκρατορία. Σότε ςταμάτθςαν 
οι πόλεμοι μεταξφ Ρωμαίων και Περςών για το μετάξι. 
 
Προκόπιοσ, Ιςτορία, έτοσ 553 



Εξωτερική πολιτική 
• Ανόρκωςθ τθσ ρωμαϊκισ εξουςίασ ςτθ Δφςθ και αποκατάςταςθ τθσ Ρωμαϊκισ 

οικουμζνθσ 

• Μζτρα εφαρμογισ: 

Α.Νίκθ κατά των Βανδάλων ςτθ Βόρεια Αφρικι (533-534) 

Β.Μακρόχρονοι και ςκλθροί αγϊνεσ κατά των Οςτρογότκων ςτθν Ιταλία (535-555) 

Γ.Από τουσ Βθςιγότκουσ ςτθν Ιςπανία ανακτά μόνο τισ παράκτιεσ ΝΑ περιοχζσ. 

Δ.τθν Ανατολι αντιμετωπίηει τον κίνδυνο των Περςϊν (βαςιλιάσ Χοςρόθσ Αϋ) με 
διπλωματικι ςυμφωνία (562) 

Ε.τθ γραμμι του Δοφναβθ και τθ Χερςόνθςο του Αίμου ζκτιςε φροφρια και δαπάνθςε 
τεράςτια ποςά για τθν εξαγορά τθσ ειρινθσ.Όμωσ δεν αναχαίτιςε τισ επιδρομζσ των 
λάβων. 

Γενικά, θ εξωτερικι πολιτικι του Ιουςτινιανοφ 1.ςυμφωνοφςε  με τθ ρωμαϊκι παράδοςθ 
και πολφ φιλόδοξθ 2.ξεπερνοφε τισ δυνατότθτεσ του κράτουσ 3.οι πόλεμοι απογφμνωςαν 
τισ ευρωπαϊκζσ επαρχίεσ από ςτρατεφματα και άδειαςαν τα κρατικά ταμεία 
4.αποδυνάμωςε τθ διεκνι κζςθ του Βυηαντίου 5.ςτζρθςε εδάφθ από το κράτοσ ςτα 
χρόνια των διαδόχων του Ιουςτινιανοφ  





Κτίςματα και Αγία Σοφία 

• Φιλόδοξο το οικοδομικό ζργο του Ιουςτινιανοφ: 

Πολλά ζργα για τθν άμυνα (φροφρια και τείχθ), τθ κρθςκεία (ναοί), 
κοινι ωφζλεια (γζφυρεσ,δρόμοι,υδραγωγεία,αποκικεσ ςιτθρϊν). Σα 
περιςςότερα καταςτράφθκαν ςτο πζραςμα του χρόνου, εκτόσ από 
λίγα. Σα τείχθ τθσ ςυριακισ εργιοφπολθσ (Resafa) και θ Αγία οφία 
ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. 

 



Αγία Σοφία 

• Σο λαμπρότερο κτίςμα τθσ τζχνθσ του Βυηαντίου: 

Αρχιτεκτονικόσ ρυκμόσ: βαςιλικι με τροφλο (=ςυνδυαςμόσ των βαςιλικϊν ,δθλαδι των 
μακρόςτενων ρωμαϊκϊν κτιρίων, με τον κακ’φψοσ άξονα των περίκεντρων,κυκλικϊν ι 
πολυγωνικϊν, κτιρίων. Πρϊτθ φορά εφαρμόςτθκε αυτόσ ο ρυκμόσ ςτθν Αγία Ειρινθ και 
δείχνει τθν αγάπθ του Ιουςτινιανοφ για τισ μνθμειϊδεισ καταςκευζσ. 

Αρχιτζκτονεσ:Ανκζμιοσ (από τισ Σράλλεισ) και Ιςίδωροσ (από τθ Μίλθτο).Επεξεργάςτθκαν 
τα ςχζδια, διεφκυναν τισ εργαςίεσ καταςκευισ δίνοντασ ζμφαςθ ςτον κακ’φψοσ άξονα. 

Σετράγωνο κτίριο (76x71 μ).Σζςςερισ ογκϊδεισ τετράγωνοι κίονεσ (=πεςςοί) ςχθματίηουν 
το κεντρικό τεράγωνο. Οι πεςςοί ςυνδζονται με τόξα που ςχθματίηουν θμιςφαιρικά 
τρίγωνα και δθμιουργοφν ςτεφάνι, πάνω ςτο οποίο ςτθρίηεται ο τροφλοσ. 

Ο τροφλοσ μοιάηει να κρζμεται από τον ουρανό.Σο φωσ ειςχωρεί από τα παράκυρά του 
και διαχζεται ςτο εςωτερικό του ναοφ.Ο ιςτορικόσ Προκόπιοσ εξαίρει το κάλλοσ και το 
μζγεκοσ τθσ Αγίασ οφίασ, ο μόνοσ από τουσ 32 ναοφσ που ζχτιςε ο Ιουςτινιανόσ ςτθν 
Κων/πολθ και που άντεξε ςτον χρόνο, ζγινε πθγι ζμπνευςθσ για τον μεςαιωνικό και τον 
νεότερο πολιτιςμό.    



















Χρονολογία Γεγονόσ 

324 
Ο Μζγασ Κωνςταντίνοσ ξεκινά το χτίςιμο τθσ Αγίασ του 
Θεοφ οφίασ 

360 
Ο Κωνςταντίνοσ Β' ολοκλθρϊνει το χτίςιμο του ναοφ 
και κάνει τα εγκαίνια του 

404-405 
Ο Θεοδόςιοσ Β' προχωρά ςε ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ 
ςτθν καταςκευι του ναοφ 

532 
Ολοκλθρωτικι καταςτροφι του πρϊτου ναοφ ςτθ 
τάςθ του Νίκα 

532 - 537 
Ανζγερςθ του ςθμερινοφ ναοφ από τουσ Ιςίδωρο και 
Ανκζμιο. Θυρανοίξια από τον Ιουςτινιανό 

558 
Κατάρρευςθ του τροφλου του ναοφ, ο οποίοσ ιταν 
αρκετά χαμθλόσ 

558 - 563 
Ανακαταςκευι του τροφλου του ναοφ, ςε ψθλότερο 
και πιο λεπτό, από τον Ιςίδωρο Βϋ 

989 
Δεφτερθ κατάρρευςθ του τροφλου και ανακαταςκευι 
του από τον Αρμζνιο Tradt 

1204 Μετατροπι τθσ Αγίασ οφίασ ςτο κακολικό ναό 

1261 
Ο Μιχαιλ Παλαιολόγοσ επαναφζρει τθν Εκκλθςία ςτθν 
ορκόδοξθ λατρεία 

1453 

https://el.wikipedia.org/wiki/324
https://el.wikipedia.org/wiki/360
https://el.wikipedia.org/wiki/404
https://el.wikipedia.org/wiki/405
https://el.wikipedia.org/wiki/532
https://el.wikipedia.org/wiki/532
https://el.wikipedia.org/wiki/537
https://el.wikipedia.org/wiki/558
https://el.wikipedia.org/wiki/558
https://el.wikipedia.org/wiki/563
https://el.wikipedia.org/wiki/1204
https://el.wikipedia.org/wiki/1261
https://el.wikipedia.org/wiki/1453


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. ε ποια εποχι ζηθςε ο Ιουςτινιανόσ και ποιο ιταν το πολιτικό του 
πρόγραμμα ςε γενικζσ γραμμζσ; 

2. Ποια πολιτικι ακολοφκθςε ο Ιουςτινιανόσ ωσ προσ τουσ διμουσ του 
Ιπποδρόμου; 

3. Ποια πολιτικι ακολοφκθςε ο Ιουςτινιανόσ ςχετικά με τουσ μεγάλουσ 
γαιοκτιμονεσ; 

4. Ποια ιταν θ κρθςκευτικι πολιτικι του Ιουςτιναινοφ; 
5. Ποια ςπουδαία νομοκετικι ρφκμιςθ ζκανε ο Ιουςτινιανόσ και ποια ιταν 

τα κυριότερα νομοκετικά του ζργα; 
6. Ποιουσ αγϊνεσ ζκανε ςτθ Δφςθ ο Ιουςτινιανόσ και με ποιο ςκοπό; 
7. Ποιουσ αγϊνεσ ζκανε ςτθν Ανατολι; 
8. Πϊσ κρίνεται ςυνολικά τθν εξωτερικι πολιτικι του Ιουςτινιανοφ; 
9. Σι είδουσ οικοδομιματα φρόντιςε ο Ιουςτινιανόσ να καταςκευαςτοφν 

ςτθν επικράτεια τθσ αυτοκρατορίασ και ποια θ ςθμαςία τουσ; 
10. Σα χαρακτθριςτικά τθσ Αγίασ οφίασ.  


