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ΜΔΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΔΟΣΔΡΗ ΙΣΟΡΙΑ 

Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

(Ισάλλεο Γεκεηξνύθαο – Θνπθπδίδεο Ισάλλνπ) 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 

 

ΟΗ ΠΡΩΣΟΗ ΑΗΩΝΔ ΣΟΤ ΒΤΕΑΝΣΗΟΤ (330-717) 

 

- Ση νλνκάδνπκε «Βπδάληην»; 

- Το τριζηιανικό κράηος ηης ελληνορφμαχκής Αναηολής ποσ προέκσυε από ηο Ρφμαχκό 

κράηος. 

 

Οη ίδηνη νη Βπδαληηλνί ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο ηνπο όξνπο: Ρωκαίνη/Ρωκενί, 

Ρωκαλία, Πνιηηεία/Κξάηνο Ρωκαίωλ. 

 

ηαζκνί ζηε κεηακόξθωζε ηνπ Ρωκαϊθνύ θξάηνπο ζε Βπδαληηλό: 

 Η εμίζσζε ησλ ρξηζηηαλώλ κε ηηο άιιεο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο. 

 Η ίδξπζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. 

 Η αλάδεημε ηνπ Υξηζηηαληζκνύ ζε θξαηηθή ζξεζθεία. 

 Η δηαίξεζε ηεο απηνθξαηνξίαο επί Θενδνζίνπ Α΄. 

ηε δηάξθεηα ηνπ 4νπ θαη ηνπ 5νπ αηώλα: 

 Σν αλαηνιηθό θξάηνο: 

 Απέθξνπζε ηηο επηζέζεηο ησλ Γεξκαληθώλ θύισλ. 

 Απέθηεζε ζξεζθεπηηθή νκνηνγέλεηα. 

 Δμαζθάιηζε νηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα. 

 

 Σν δπηηθό θξάηνο δελ άληεμε ζηηο επηζέζεηο ησλ γεξκαληθώλ θύισλ θαη δηαιύζεθε (ηέιε 5νπ 

αη.). 

 

 Ο Ηνπζηηληαλόο (527-565): 

 Δλίζρπζε ηελ θεληξηθή εμνπζία. 

 Πξνζπάζεζε λα μαλαθηηάμεη ηε Ρσκατθή Οηθνπκέλε. 

 Απνδπλάκσζε ηα νηθνλνκηθά ηνπ θξάηνπο κε ηηο πνιεκηθέο δαπάλεο. 

 

 Πξνο ηα ηέιε ηνπ 6νπ αηώλα ην Βπδάληην πεξλάεη κηα δύζθνιε θξίζε. 

 ηαδηαθά ην Ρσκατθό θξάηνο κεηαβάιιεηαη ζε κηα ρξηζηηαληθή απηνθξαηνξία ηεο ειιεληθήο 

Αλαηνιήο. 
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Η. Ζ ΜΔΣΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΡΩΜΑΪΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

1. Από ηε Ρώκε ζηε Νέα Ρώκε1 

Όξνη – θιεηδηά 

Ίδξπζε ηεο Κωλζηαληηλνύπνιεο (330 .κ.Υ.) – Υξπζό λόκηζκα – Υξηζηόγξακκα – 

Γηάηαγκα ηωλ Μεδηνιάλωλ – Οηθνπκεληθή ζύλνδνο ηεο Νίθαηαο 

 Ο Κσλζηαληίλνο Α΄ πήξε ηα αθόινπζα κέηξα, γηα λα εληζρύζεη ην ξσκατθό θξάηνο: 

 Ίδξπζε ηε Νέα Ρώκε (Κωλζηαληηλνύπνιε) ην 330 κ.Υ., ζην αλαηνιηθό κέξνο ηνπ ξσκατθνύ 

θξάηνπο, ζηε ζέζε ηνπ αξραίνπ Βπδαληίνπ (απνηθίαο ησλ Μεγαξέσλ). 

 Αλαγλώξηζε ην δηθαίωκα ζηνπο ρξηζηηαλνύο λα ιαηξεύνπλ ηνλ ζεό ηνπο. 

 Καζηέξσζε ηε δηάθξηζε ηεο πνιηηηθήο από ηε ζηξαηηωηηθή εμνπζία. 

 Έθνςε θαη έζεζε ζε θπθινθνξία έλα ζηαζεξό ρξπζό λόκηζκα. 

α. Ίδξπζε Κωλζηαληηλνύπνιεο 

 Ο Κσλζηαληίλνο απνθάζηζε λα κεηαθέξεη ηελ πξσηεύνπζα ηνπ θξάηνπο ζηελ Αλαηνιή, γηαηί: 

 Η Αλαηνιή (ζε αληίζεζε κε ηε Γύζε) είρε αθκαίν πιεζπζκό θαη νηθνλνκία. 

 Οη ρξηζηηαλνί (ζηνπο νπνίνπο ζηεξίρηεθε πνιηηηθά ν Κσλζηαληίλνο) ήηαλ πεξηζζόηεξνη ζηελ 

Αλαηνιή. 

 Οη κεγάιεο πόιεηο ηεο Αλαηνιήο ππέθεξαλ από ζξεζθεπηηθέο ζπγθξνύζεηο θαη ήζειε λα ηηο 

ζηακαηήζεη. 

 Μπνξνύζε λα αληηκεηωπίζεη πην εύθνια ηνπο Γόηζνπο (ζηνλ Γνύλαβε) θαη ηνπο Πέξζεο (ζηνλ 

Δπθξάηε). 

 Ο Κσλζηαληίλνο επέιεμε γηα ηε λέα πξσηεύνπζα ηνπ θξάηνπο ηε ζέζε ηνπ αξραίνπ Βπδαληίνπ, γηαηί:  

 Σν Βπδάληην είρε κνλαδηθή γεωπνιηηηθή ζέζε (ζην ζηαπξνδξόκη Δπξώπεο θαη Αζίαο θαη Δπμείλνπ 

Πόληνπ θαη Μεζνγείνπ). 

 Σν Βπδάληην είρε κεγάιε εκπνξηθή ζεκαζία. 

 Ο Κσλζηαληίλνο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε: 

 Δθάξκνζε ην ξπκνηνκηθό ζρέδην ηεο Ρώκεο. 

 Έρηηζε λέα ηείρε 

 Σε ζηόιηζε κε έξγα ηέρλεο θαη ιακπξά δεκόζηα θηίξηα θαη εθθιεζίεο. 

β. Θξεζθεπηηθή πνιηηηθή ηνπ Κωλζηαληίλνπ 

 Ο Κσλζηαληίλνο θξάηεζε επλντθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ Υξηζηηαληζκό. πγθεθξηκέλα: 

 Μεηέθεξε ην κνλόγξακκα ηνπ Υξηζηνύ (Υξηζηόγξακκα) από ηε ζηξαηησηηθή ζεκαία ζηα 

λνκίζκαηα.   

 Θέζπηζε επλνϊθνύο λόκνπο γηα ηνπο ρξηζηηαλνύο. 

 Με ην Γηάηαγκα ηωλ Μεδηνιάλωλ (ζπκθσλία αλάκεζα ζηνλ Κσλζηαληίλν θαη ηνλ Ληθίλην, ην 313 

κ.Υ. ζην Μηιάλν) αλαγλώξηζε ην δηθαίσκα ζηνπο ρξηζηηαλνύο γηα ειεύζεξε ιαηξεία. 

 πγθάιεζε ηελ Οηθνπκεληθή ύλνδν ζηε Νίθαηα (325 κ.Υ.) ζηελ νπνία δηαηππώζεθε ε 

δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο (ην «Πηζηεύω»), πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη εηξήλε ζηνπο θόιπνπο ηεο 

Δθθιεζίαο. 

Δξωηήζεηο 

1. Πνηα κέηξα πήξε ν Κσλζηαληίλνο, γηα λα εληζρύζεη ην ξσκατθό θξάηνο; 

2. Γηαηί ν Κσλζηαληίλνο κεηέθεξε ηελ πξσηεύνπζα ηνπ ξσκατθνύ θξάηνπο ζηελ Αλαηνιή; 

3. Γηαηί ν Κσλζηαληίλνο επέιεμε ην Βπδάληην γηα ηε ζέζε ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ θξάηνπο ηνπ; 

4. Πνηα κέηξα, από απηά πνπ πήξε ν Κσλζηαληίλνο, απνδεηθλύνπλ ηελ επλντθή ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνλ 

Υξηζηηαληζκό θαη γηαηί θξάηεζε απηή ηελ επλντθή ζηάζε; 
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