
13. Ο ΙΟΤΣΙΝΙΑΝΟ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΕΙ ΣΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΣΘ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 
1. Θ ΔΟΜΘ ΣΘ ΕΝΟΣΘΣΑ 

ΟΙ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΕΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΡΑ ΟΡΓΑΝΩΘ ΣΘ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ 

Θ προετοιμαςία Αλλαγζσ ςτο ςτρατό και τθν άμυνα 

Θ μεταρρφκμιςθ ςτθ νομοκεςία Βελτίωςθ του οδικοφ δικτφου 

Θ μεταρρφκμιςθ ςτθ διοίκθςθ Μζτρα για τθν οικονομία 

 

2. ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΜΕΙΑ ΣΘ ΕΝΟΣΘΣΑ 
 Όταν ζγινε αυτοκράτορασ ο Ιουςτινιανόσ, υπιρχαν εχκροί ςτα ςφνορα του 

Βυηαντίου, αλλά και μεγάλα προβλιματα διοίκθςθσ του κράτουσ. 
 Για να βελτιϊςει τθν κατάςταςθ ο Ιουςτινιανόσ ζκανε τισ εξισ μεταρρυκμίςεισ: 

Στη νομοθεσία 
υγκζντρωςε τουσ παλιοφσ ρωμαϊκοφσ νόμουσ, τουσ κωδικοποίθςε και τουσ 
ςυμπλιρωςε με νζουσ. 

Στη διοίκηση 
I. Κατάργθςε τα προνόμια των Διμων και πιρε μζτρα κατά των 

μεγαλοκτθματιϊν και υπζρ των φτωχϊν μικροκαλλιεργθτϊν. 
II. Φορολόγθςε τουσ πολίτεσ ανάλογα με τα ειςοδιματά τουσ. 

III. Πιρε μζτρα για τθν εμπορικι και γενικότερα τθν οικονομικι 
ανάπτυξθ. 

IV. Όριςε τουσ λογοκζτεσ υπεφκυνουσ για τθν εφαρμογι των νόμων. 
 

 Οι παραπάνω ρυκμίςεισ είχαν πολφ κετικά αποτελζςματα ςτθν κοινωνία και 
ςτθν οικονομία, αφοφ ο Ιουςτινιανόσ εξοικονόμθςε χριματα, τα οποία 
αξιοποίθςε ωσ εξισ: 
 

i. Ζκανε αλλαγζσ ςτο ςτρατό και ςτθν άμυνα του κράτουσ. 
ii. Βελτίωςε το οδικό δίκτυο. 

iii. Ζκοψε χρυςά νομίςματα, που ζγιναν το διεκνζσ μζςο ςυναλλαγϊν. 
iv. Ζφερε από τθν Κίνα το μυςτικό τθσ εκτροφισ του μεταξοςκϊλθκα. 

 
 Όλεσ αυτζσ οι μεταβολζσ ιςχυροποίθςαν το Βυηάντιο και ζδωςαν τθ δυνατότθτα 

ςτον Ιουςτινιανό να ονειρεφεται τθν επζκταςθ τθσ αυτοκρατορίασ. 
 
 

3. υμπλθρϊςτε τα κενά ςτο παρακάτω κείμενο: 
 
Σο ςθμαντικότερο από τα ζργα του Ιουςτινιανοφ είναι θ αναδιοργάνωςθ και 
…………………………………………….. του ρωμαϊκοφ δικαίου, αφοφ ζτςι εξαφανίςτθκαν οι 
αλλθλοςυγκρουόμενοι …………………………………………………………….. και ερμθνείεσ και οι 
δικαςτζσ και οι ςυνιγοροι μποροφςαν πλζον με βεβαιότθτα να γνωρίηουν ποιοι 
νόμοι ίςχυαν ςε ζνα κζμα και πϊσ ζπρεπε να ………………………………………….. . Εξάλλου 
το ρωμαϊκό …………………………………………………… είναι ακόμθ και ςιμερα θ βάςθ για 
τα νομικά ςυςτιματα πολλϊν χωρϊν τθσ ………………………………………… και του 
κόςμου γενικότερα. 
                           
 


