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Αρχές 6ου αιώνα το Βυζαντινό κράτος 

αντιμετωπίζει προβλήματα  

 

  διοίκησης                             εχθρικών απειλών 

Ιουστινιανός 527 μ.Χ. 
(πολυμαθής, εργατικός, τολμηρός, όνειρό του η βυζαντινή αυτοκρατορία  

να φτάσει στα παλιά σύνορα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας) 

συνεργάτες 

 

 Θεοδώρα Τριβωνιανός  Ιωάννης ο   Ανθέμιος Βελισάριος 

  (σύζυγος)     (νομοθέτης) Καππαδόκης  Ισίδωρος   Ναρσής 
     (οικονομικά)  (αρχιτέκτονες)        (στρατηγοί) 

  

Μεταρρυθμίσεις Ιουστινιανού: 

 Κωδικοποίησε τους παλιούς ρωμαϊκούς νόμους και συνέταξε  

νέους στα ελληνικά. 

 Κατάργησε τα προνόμια των Δήμων. Απαγόρευσε στους πλούσιους  

να παίρνουν τα κτήματα των φτωχών για χρέη. 

 Φορολογία ανάλογα με τα εισοδήματα. 

 Οργάνωσε τη λειτουργία της αγοράς, των λιμανιών, των εμπορικών  

δρόμων και επέβαλε δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα. 

 Λογοθέτες – υπεύθυνοι για την τήρηση των νόμων. 

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει  

τη διοίκηση και τη νομοθεσία 

Ιουστινιανός  Θεοδώρα 



Ιστορία Ε΄ Δημοτικού – «Στα βυζαντινά χρόνια» 

Ενότητα Γ΄: Το Βυζαντινό κράτος μια δύναμη που μεγαλώνει – Κεφάλαιο 13ο  

Σαμούχος Πέτρος© 

Στις αρχές του 6ου αιώνα, η αυτοκρατορία αντιμετωπίζει 

προβλήματα. Γότθοι και Βάνδαλοι απειλούν τα δυτικά της 

σύνορα. Ο Ιουστινιανό κάνει μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και 

τη νομοθεσία για να αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα. 

Αποτελέσματα μεταρρυθμίσεων: 

 Ικανοποίησαν τον λαό  

 Δυσαρέστησαν τους Δήμους και τους ισχυρούς 

 Πολλά χρήματα στο κράτος 

 

Έργα του Ιουστινιανού: 

 Οργάνωση στρατού – προστασία συνόρων  

 Συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου 

 Νέο νόμισμα 

 Μετάξι από την Κίνα 

 Κλείνει τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών 

Περίληψη μαθήματος 

 

 

 

Ερωτήσεις 

    Τι είδους προβλήματα αντιμετώπιζε η Βυζαντινή αυτοκρατορία στις 

αρχές του 6ου αιώνα και ποια μέτρα πήρε ο Ιουστινιανός για να τα  
αντιμετωπίσει; 

   Ποιους ικανοποίησαν τα μέτρα και ποιους δυσαρέστησαν; 

   Ποια έργα έκανε ο Ιουστινιανός με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν  
από τις μεταρρυθμίσεις; 

   Τι στόχευε να διορθώσει καθένα από τα  μέτρα του Ιουστινιανού; 

   Ποιο από τα έργα του Ιουστινιανού θεωρείς πιο σημαντικό; 

   Πώς πρέπει να διαλέγει ένας ηγέτης τους συνεργάτες του;  


