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Ο Ιουστινιανός αντιμετωπίζει τους 

 εξωτερικούς κινδύνους 

 

     με συνθήκες ειρήνης με πολέμους (20 χρόνια) 

 

    γειτονικούς λαούς στο Δούναβη Γότθους – Βανδάλους 

   Πέρσες στην Ανατολή Βελισάριος – Ναρσής 

Θετικά αποτελέσματα των πολέμων 

 Δόξα στον αυτοκράτορα και γόητρο στην αυτοκρατορία 

 Η αυτοκρατορία φτάνει στα παλιά της σύνορα  
(Η Μεσόγειος βυζαντινή λίμνη) 

 Άνοιξαν δρόμοι εμπορίου και ναυτικής επικοινωνίας 

 Έργα στις δυτικές επαρχίες  

Αρνητικά αποτελέσματα των πολέμων 

 Κούραση και αποδυνάμωση του στρατού 

 Εξάντλησαν οικονομικά την αυτοκρατορία 

 Οι Πέρσες και οι βόρειοι γείτονες παραβίαζαν συχνά τις  

συνθήκες ειρήνης 

Αποτέλεσμα: 

Ο αυτοκράτορας στράφηκε ξανά στην Ανατολή και άφησε 

εκτεθειμένες τις δυτικές επαρχίες 

 

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα 

παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας 
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Περίληψη μαθήματος 

 

 

 
 

Ερωτήσεις 

 Πώς αντιμετώπισε ο Ιουστινιανός τους εξωτερικούς κινδύνους; 

 Πόσο κράτησαν οι πόλεμοι και ποιοι στρατηγοί διακρίθηκαν; 

 Ποια ήταν τα θετικά αποτελέσματα των πολέμων; 

 Ποια ήταν τα αρνητικά αποτελέσματα των πολέμων; 

 Ποιο είναι το τελικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα θετικά και 

αρνητικά αποτελέσματα των πολέμων; 

 Φαντάσου ότι είσαι ένας από τους στρατιώτες που πήραν μέρος 

στους μακροχρόνιους πολέμους εναντίον των Γότθων και των  

Βανδάλων. Πώς θα ένιωθες μετά από τόσες δυσκολίες και κακουχίες; 

Τι θα ήθελες να συμβεί στη ζωή σου; 

 Είσαι ένας κάτοικος των ανατολικών ακριτικών επαρχιών στις οποίες 

συχνά πυκνά εισβάλουν οι Πέρσες. Πώς αισθάνεσαι που ο βυζαντινός  

στρατός πολεμά στη Δύση και δεν βρίσκεται κοντά σου για να σε  

προστατέψει; Τι θα ζητούσες από τον αυτοκράτορα; 

 Πώς κρίνεις την προσπάθεια  

του Ιουστινιανού να κάνει πάλι 

 τη Μεσόγειο «βυζαντινή λίμνη»;  

 Με όσα έμαθες σήμερα έπραξε 

 σωστά ή όχι που έριξε το βάρος 

 της προσπάθειάς του στη Δύση;  

 

Ο Ιουστινιανός κλείνει συνθήκες ειρήνης στην Ανατολή και 

στρέφεται κατά των κατακτητών της Δύσης. Η αυτοκρατορία 

φτάνει στα παλιά της σύνορα. Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι εξαντλούν 

το κράτος και το εκθέτουν σε νέους κινδύνους. 


