
Οι πρώτοι αιώνες του
Βυζαντίου

1.	Από τη Ρώμη στη
Νέα Ρώμη



Η μετεξέλιξη του ρωμαϊκού
κράτους

ακμή κλασικής επικράτηση
Αθήνας Ρωμαίων
5ος αι.	π.Χ. 1ος αι.	π.Χ.

323	π.Χ.
θάνατος

Μ.	Αλεξάνδρου



Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία επί
Τραϊανού 98-117	μ.Χ.



Η διάδοση του Χριστιανισμού
1ος αι.	μ.Χ.			μέσω του Αποστόλου Παύλου

Έλληνες όλους τους λαούς
της αυτοκρατορίας



Διωγμοί χριστιανών

Νέρωνας 1ος αι.μ.Χ.
Δοκλητιανός 3ος αι.μ.Χ.	



3ος αι.μ.Χ.	
Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία σε κρίση

Θέμα διαδοχής
Ο Δοκλητιανός αποφασίζει ότι η εξουσία πρέπει
να μοιραστεί:

σε δύο “αυγούστους”
&	δύο “καίσαρες” ΤΕΤΡΑΡΧΙΑ

Μεταφορά πρωτεύουσας
στη Νικομήδεια



Διαίρεση της αυτοκρατορίας
σε δυτικό και ανατολικό τμήμα



Κωνσταντίνος Α´
• 305	μ.Χ.	παραίτηση Δοκλητιανού λόγω υγείας
• σύγκρουση Κωνσταντίνου και Μαξέντιου για
τον τίτλο του “αυγούστου” στη Δυτική πλευρά

• 312 Νίκη Κωνσταντίνου με το χριστόγραμμα



312	μ.Χ.	ο Κωνσταντίνος “αύγουστος”
δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

[στην ανατολική πλευρά αύγουστος
είναι ο Λικίνιος]

313:	ΔΙΑΤΑΓΜΑ	ΤΩΝ	ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ	
Ελεύθερη άσκηση οποιασδήποτε θρησκείας

(συμφωνία με τον Λικίνιο)



313	μ.Χ.
Ανεξιθρησκία

ΤΟ	ΔΙΑΤΑΓΜΑ	ΤΩΝ	ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ,	313	μ.Χ.
(Προοίμιο)
Ευρισκόμενοι στο Μιλάνο,	εγώ ο Αύγουστος
Κωνσταντίνος και εγώ ο Αύγουστος Λικίνιος,	κάτω
από καλούς οιωνούς και αναζητούντες με φροντίδα
κάθε τι που θα απέβλεπε στο γενικό καλό…	
πιστέψαμε ότι έπρεπε [...]	να παραχωρήσουμε στους
Χριστιανούς και σε όλους τους υπηκόους μας την
ελεύθερη άσκηση των λατρευτικών τους καθηκόντων
στη θρησκεία της επιλογής τους.	...
Λακτάντιος,	De	mortibus persecutorum 47	(Μετ.	Β.Σ.)



324	μ.Χ.	ΜΟΝΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
324	νικά Λικίνιοà κύριος και των δύο τμημάτων



Ίδρυση της Νέας Ρώμης
ΕΠΙΛΟΓΗ	ΤΗΣ	ΘΕΣΗΣ	ΤΗΣ

Η ΜΙΑ	ΕΚΔΟΧΗ

“...παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Θεός,	και
του παράγγειλε να αναζητήσει άλλον τόπο.	[…]
...να χτίσει εκεί πόλη και να της δώσει τ᾽όνομά
του”	 Σωζόμενος,	Εκκλησιαστική	Ιστορία,	ΙΙ,	3



Ίδρυση της Νέας Ρώμης

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΤΗΣ	ΘΕΣΗΣ	ΤΗΣ	- Η ΑΛΛΗ	ΕΚΔΟΧΗ
• Θέση:	αρχαίο Βυζάντιο (αποικία Μεγαρέων)
• Θέση καλά οχυρωμένη
• Σταυροδρόμι Ασίας-Ευρώπης-Πόντου-
Μεσογείου

• Είχε εμπορική σημασία



Ίδρυση της Νέας Ρώμης
Γιατί στην Ανατολή;	
• Ακμαίος πληθυσμός
• Ακμαία οικονομία
• Πολλοί	χριστιανοί	(και	γιατί	συμφέρει;)
• Θρησκευτικές συγκρούσεις
• Καλύτερη άμυνα έναντι Γότθων &	
Περσών



330	μ.Χ.	Εγκαίνια της
Κωνσταντινούπολης

Στοιχεία	ρωμαϊκά:
• Λεωφόροι
• Φόρουμ
• Σύγκλητος
• Λουτρά
τείχη

Στοιχεία χριστιανικά:
εκκλησίες





Ιερόν Παλάτιον

Φόρουμ
Κωνσταντίνου



Κωνσταντίνος και θρησκεία

• Μητέρα χριστιανή
• Χριστιανός βαπτίστηκε μόνο τη χρονιά του
θανάτου του

• Παρέμεινε Ανώτατος Αρχιερέας (Ανίκητος Ήλιος)
• Οικοδόμησε πολλές εκκλησίες αλλά και ρωμαϊκά
κτίρια

• Οι χριστιανοί ήταν η πολυπληθέστερη ομάδα στην
ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία

• Αντίσταση συγκλητικής αριστοκρατίας



Κωνσταντίνος και θρησκεία

Ρωμαίος παγανιστής ή χριστιανός;



Οικουμενικές Σύνοδοι

Τι ήταν:	
Συνέδρια Επισκόπων από όλο το
Οικουμενικό Ρωμαϊκό κράτος
Σκοπός:	
να λύνουν θρησκευτικά ζητήματαà
ειρήνευση εκκλησίαςà ειρήνευση
αυτοκρατορίας



Α´	Οικουμενική Σύνοδος
της Νίκαιας
325	μ.Χ.	

Σκοπός:	η αντιμετώπιση των αιρέσεων
Αρειανισμός:	
Απέρριπτε τη θεία φύση του Χριστού



Η μετεξέλιξη του ρωμαϊκού
κράτους

3ος αι.	μ.Χ.
Δοκλητιανός
Τετραρχία

312 μ.Χ.
νίκη επί
Μαξεντίου

313 μ.Χ.
διάταγμα
Μεδιολάνων



Η μετεξέλιξη του ρωμαϊκού
κράτους324	μ.Χ.

Κωνσταντίνος
μονοκράτορας

325	μ.Χ.
Α´Οικουμενική
Σύνοδος

330	μ.Χ.
ΕΝΑΡΞΗ ίδρυση
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ Κων/πολης
ΠΕΡΙΟΔΟΥ



φιλοδοξώντας να αναγεννήσει
το ρωμαϊκό κράτος,	
θεμελίωσε τελικά

μια ελληνική αυτοκρατορία


