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Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία μετεξελίχθηκε υπό την επίδραση της ρωμαϊκής πολιτικής παράδοσης, της χριστιανικής πίστης και της 

ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πληθυσμιακή υπεροχή του ελληνικού στοιχείου στον χώρο της Ανατολής βοήθησε αργά αλλά 

σταθερά στον εξελληνισμό του ανατολικού τμήματος της αυτοκρατορίας. Προς την κατεύθυνση αυτή λειτούργησε η διαίρεση της 

αυτοκρατορίας σε Ανατολική και Δυτική, η οποία είχε ξεκινήσει από τον Διοκλητιανό και οριστικοποιήθηκε από τον Μ. Θεοδόσιο 

τέλη 4ου αι.).  

  

Το δυτικό τμήμα δέχτηκε τον κατακλυσμό βαρβαρικών 

εισβολών και στο τέλος κατέρρευσε (476 μ.Χ.). Αντίθετα το 

ανατολικό τμήμα αντεπεξήλθε νικηφόρα. Οι μετακινήσεις 

των γερμανικών φύλων (Οστρογότθοι, Βησιγότθοι, 

Αλαμανοί, Βάνδαλοι, Βουργουνδοί, κ.ά.) στη διάρκεια του 5ου 

αι. πήραν μεγάλη έκταση, αφού εγκαταστάθηκαν σε εδάφη 

του Δυτικού κράτους και ίδρυσαν γερμανικά βασίλεια. 

 

 

 

 

 

 

330 μ.Χ.      395 μ.Χ.              5ος αι.        αρχές 6ου αι.  

 

 

 

 

Μεταφορά πρωτεύουσας από Ρώμη 
στη Νέα Ρώμη 
(Κωνσταντινούπολη). Οι κάτοικοι 
της Αυτοκρατορίας συνέχισαν να 
αυτοπροσδιορίζονται ως «Ρωμαίοι» 
και το κράτος τους «ρωμαϊκό» 
 

Οριστικός χωρισμός 
αυτοκρατορίας σε Δυτικό 
και Ανατολικό τμήμα από 
τον Μ. Θεοδόσιο 

Εισβολή γερμανικών 
φύλων στο Δυτικό τμήμα 
και ίδρυση γερμανικών 
βασιλείων 

Εποχή Ιουστινιανού 

Το δυτικό τμήμα δέχτηκε τον κατακλυσμό βαρβαρικών 

εισβολών και στο τέλος κατέρρευσε (476 μ.Χ.). Αντίθετα το 

ανατολικό τμήμα αντεπεξήλθε νικηφόρα. Οι μετακινήσεις 

των γερμανικών φύλων (Οστρογότθοι, Βησιγότθοι, 

Αλαμανοί, Βάνδαλοι, Βουργουνδοί, κ.ά.) στη διάρκεια του 5ου 

αι. πήραν μεγάλη έκταση, αφού εγκαταστάθηκαν σε εδάφη 

του Δυτικού κράτους και ίδρυσαν γερμανικά βασίλεια 
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Εργασίες για το σπίτι: 

1. Να αναφέρετε ποιες ήταν οι επιδιώξεις της εξωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού και με ποιο τρόπο πραγματοποιήθηκαν.  
2. Να κρίνετε την εξωτερική πολιτική του Ιουστινιανού, δικαιολογώντας την απάντησή σας. 

Η εποχή του Ιουστινιανού (6ος αι. μ.Χ.) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 

                      

 
                                         

 

                Χάρτης της Βυζαντινής αυτοκρατορίας κατά το 565 μ.Χ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ: 

Αποκατάσταση Ρωμαϊκής Οικουμένης: ανόρθωση της ρωμαϊκής εξουσίας 

στη Δύση                                                               

*ΔΥΣΗ: Με ποιους λαούς πολέμησε και ποιο το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του;  

→ …………………………………………………………………………………………………………………… 

→……………………………………………………………………………………………………………………. 

→ …………………………………………………………………………………………………………………… 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ……………………………………………………………………………………………… 

 

*ΑΝΑΤΟΛΗ: - Πώς αντιμετωπίζει τον κίνδυνο με τους Πέρσες; 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: …………………………………………………………………………………………….. 

* 

ΒΟΡΡΑΣ: Γραμμή Δούναβη - χερσόνησος Αίμου: Πώς προσπάθησε να 

αντιμετωπίσει τους Σλάβους και άλλους λαούς από ευρωπαϊκές επαρχίες;  

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ……………………………………………………………………………………….......... 

   Ποιες υπήρξαν οι συνέπειες της εξωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού; 

 


