
Ο Ιουστινιανός είχε ικανούς συνεργάτες,εκ των οποίων:
• Η σύζυγος και συναυτοκράτειρα Θεοδώρα.
• Ο νομοθέτης Τριβωνιανός
• Ο λογοθέτης των οικονομικών Ιωάννης Καππαδόκης
• Οι στρατηγοί Βελισάριος και Ναρσής,ο πρώτος στην 

Ανατολή και ο δεύτερος στη Δύση.
• Οι αρχιτέκτονες Ισίδωρος ο Μιλήσιος και Ανθέμιος από 

τις Τράλλεις,οι οποίοι κατασκεύασαν την Αγία Σοφία.
Ο Ιουστινιανός χειροτονήθηκε το 527.Το βυζαντινό κράτος ήταν 
αποδυναμωμένο από εσωτερικά προβλήματα και εχθρικές 
επιδρομές.Εκείνος τα αντιμετώπισε με τους εξής τρόπους:

• Μεταρρύθμισε τη νομοθεσία και την κωδικοποίησε
• Κατάργησε τα προνόμια των Δήμων και ενίσχυσε τους 

άπορους
• Αναδιοργάνωσε τη φορολογία
• Επέβαλε φόρους για τα εισαγόμενα προϊόντα
• Όρισε λογοθέτες (υπουργούς) 

Έτσι το κράτος απέκτησε χρήματα,με τα οποία ο Ιουστινιανός
1. Βελτίωσε τους δρόμους που ένωναν την Αυτοκρατορία
2. Έκοψε νέο νόμισμα (σόλιδο)
3. Έβαλε ανθρώπους του να κλέψουν μεταξοσκώλκες από 

την Κίνα
Ο Ιουστινιανός ήταν πλέον έτοιμος να κατακτήσει τη Δύση,το 
μεγαλύτερό του όνειρο.Όμως οι Δήμοι,ενοχλημένοι από την 
κατάργηση των προνομίων τους,μετέφεραν τα παράπονά τους 
στον αυτοκράτορα,αλλά δεν άλλαξε απολύτως τίποτα.Τον 
Ιανουάριο 532 Πράσινοι και Βένετοι συγκρούστηκαν.Η φρουρά 
προσπάθησε να τους σταματήσει,αλλά οι Δήμοι ενώθηκαν κατά 
της φρουράς και στασίασαν.Οι στασιαστές μπήκαν στην Πόλη 
και τη λεηλάτησαν,ενώ έβριζαν τον Ιωάννη Καππαδόκη και 
ζητούσαν από τον Ιουστινιανό να παραιτηθεί.Η Θεοδώρα όμως 
τον συγκράτησε,με τα διάσημα λόγια «η πορφύρα είναι το 
ευγενέστερο σάβανο».Τότε ο Βελισάριος και ο Ναρσής 
επιτέθηκαν στους στασιαστές.Τριάντα χιλιάδες ζωές χάθηκαν σε 
αυτή τη στάση,που ονομάστηκε «στάση του νίκα».Οι 
ιπποδρομίες σταμάτησαν για αρκετά χρόνια.



         Με τις καταστροφές που υπέστη η Πόλη ήταν αδύνατο πια 
να κατακτηθεί η Δύση.Ο Ιουστινιανός την ξαναέχτισε και 
ανέθεσε στον Ανθέμιο και τον Ισίδωρο την κατασκευή του 
καθεδρικού της Αγίας Σοφίας.Ο ρυθμός του είναι η 
βασιλική με τρούλο,ένας συνδυασμός των ρυθμών 
βασιλικής και περικέντρου.Όλη η Αυτοκρατορία έστειλε 
υλικά.Όλη.Από τη Ρόδο ήρθαν ειδικά πολύ ελαφριά 
τούβλα.Τελικά ο καθεδρικός εγκαινιάστηκε το 537 και 
ήταν ο καλύτερος στον κόσμο.Ο Ιουστινιανός,όταν την 
πρωτοείδε,αναφώνησε:Νενικηκά σε,Σολομών!

Πλέον υπήρχαν μονάχα εξωτερικοί κίνδυνοι.Ο Ιουστινιανός 
έκλεισε συνθήκη ειρήνης με τις παραδουνάβιες φυλές και τους 
Πέρσες,οι οποίες ήταν όμως πολυδάπανες.Κατευθείαν ξεκίνησε 
πολέμους με τους Γότθους και τους Βανδάλους,οι οποίοι είχαν 
κατακτήσει τη Δύση.Οι πόλεμοι κράτησαν 20 χρόνια,αλλά οι 
κατακτήσεις είχαν κυρίως θετικά αποτελέσματα:

• Το γόητρο του Βυζαντίου ανέβηκε
• Έκαναν τη Μεσόγειο βυζαντινή λίμνη
• Άνοιξαν εμπορικούς δρόμους
• Βοήθησαν να γίνουν στη Δύση έργα ισάξια με την 

Ανατολή.
Όμως:

• Κούρασαν τον στρατό
• Διευκόλυναν τους Πέρσες να παραβιάζουν τις συνθήκες 

ειρήνης
Έτσι ο Ιουστινιανός αναγκάστηκε να στραφεί ξανά στην 
Ανατολή,εκθέτονται τη Δύση σε νέους κινδύνους.


