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Οι μεταρρυθμίσεις του Ιουστινιανού 

 

    τάξη στη λειτουργία    έλεγχος στα οικονομικά  

        του κράτους           των Δήμων 

 

 

     δυσαρέσκεια 

Γενάρης 532 μ.Χ. 

 

Ξεσπούν ταραχές αρχικά στον ιππόδρομο (Πράσινοι – Βένετοι) και 

μετά σε ολόκληρη την πρωτεύουσα. 

 

στασιαστές 

 Λεηλατούν την αγορά 

 Πυρπολούν δημόσια κτίρια  

 Σύνθημά τους «νίκα – νίκα» 

 Απαιτούν την παραίτηση του Ιουστινιανού 

 Ανακήρυξαν τον Υπάτιο αυτοκράτορα 

 

Ιουστινιανός 

 Βρέθηκε σε δύσκολη θέση 

 Σκέφτεται να παραιτηθεί 

 Τον συγκρατούν η Θεοδώρα και οι συνεργάτες του 

 Διατάζει Βελισάριο και Ναρσή να καταπνίξουν την εξέγερση 

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα  

με τη «στάση του νίκα» 

 Ιουστινιανός 
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Αποτελέσματα της «στάσης του νίκα» 

  30.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους  

 Οι αγώνες στον ιππόδρομο διακόπηκαν 

 Κάθε λαϊκή διαμαρτυρία σταμάτησε 

 Μεγάλο μέρος της πόλης καταστράφηκε 

 Πληγώθηκε το γόητρο του αυτοκράτορα  

Κανείς δεν νίκησε στη «στάση του νίκα» 

Περίληψη μαθήματος 

 

 

 
 

Ερωτήσεις 

 Ποια αποτελέσματα είχαν οι μεταρρυθμίσεις του Ιουστινιανού; 

 Τι συνέβη τον Γενάρη του 532 μ.Χ. στον ιππόδρομο της Πόλης; 

 Τι συνέβη κατά τη διάρκεια της «στάσης του νίκα» και ποια τα  

αιτήματα των στασιαστών; 

 Πώς αντέδρασε στην αρχή ο Ιουστινιανός;  

 Ποιος του άλλαξε γνώμη και πώς αντέδρασε τελικά; 

 Ποια ήταν τα αποτελέσματα της εξέγερσης; 

 Ποιος νίκησε τελικά σε αυτή την εξέγερση;  

 Μπορείς να περιγράψεις πώς ήταν οι επόμενες μέρες μετά την  

εξέγερση; 

 Φαντάσου ότι είσαι ένας από τους στρατιώτες της αυτοκρατορικής 

φρουράς. Πώς νιώθεις που πρέπει να επιτεθείς σε συμπολίτες 

σου;  

Οι μεταρρυθμίσεις του Ιουστινιανού ενόχλησαν τους προνομιούχους 

και τους Δήμους, που αντέδρασαν και προκάλεσαν ταραχές στην 

Πόλη. Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα στήριξε τον Ιουστινιανό και τον 

έπεισε να μην παραιτηθεί. Η αυτοκρατορική φουρά έπνιξε στο αίμα 

τη «στάση του νίκα». 


