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Τα γεγονότα πριν από την επικράτηςη του 
Κωνςταντίνου Α΄ 
• Αποτυχία του ςυςτιματοσ τθσ τετραρχίασ γιατί 

Πρόβαλε τισ φιλοδοξίεσ των ςυναρχόντων  

Ενίςχυςε τον ανταγωνιςμό μεταξφ τουσ 

 

• Ο Διοκλθτιανόσ αποςφρεται από τθν εξουςία το 305μΧ 

• Οι διάδοχοι και ςυνάρχοντεσ του αλλθλοεξοντϊνονται 

• Επικρατεί τελικά ο Κωνςταντίνοσ, ο γιοσ του Κωνςτάντιου Χλωροφ, που είχε 
διαδεχκεί τον πατζρα του ωσ Καίςαρασ ςτισ δυτικζσ επαρχίεσ τθσ αυτοκρατορίασ 
(νίκθ ςτθ Μουλβία γζφυρα κατά του Μαξζντιου , του ςυνάρχοντά του ςτθ Δφςθ-
ςυμφωνία με τον Λικίνιο , τον Αφγουςτο ςτθν ανατολι, να ςυγκυβερνιςουν 
χωρίσ καίςαρεσ (313μΧ)-εξόντωςθ του Λικίνιου ματά τθ νκθφόρα μάχθ ςτθν 
Αδριανοφπολθ-το 324μΧ γίνεται μονοκράτορασ) 



«Εν τούτω νίκα». Το όραμα του Μ. Κωνσταντίνου, πριν 
την κρισιμότερη μάξη της ζωής του. Αν και πίστευε στο 
θεό Ήκιο, υποσξέθηκε ότι άμα νικήσει θα ασπαστεί το 
ξριστιανισμό. ... 
 
 



Ο Κωνςταντίνοσ μονοκράτορασ 

• Δίνει απολυταρχικό χαρακτιρα ςτο πολίτευμα  

Ο αυτοκράτορασ είναι απρόςιτοσ ςτουσ υπθκόουσ του και τθ φγκλθτο 

Είχε δίπλα του το ανακτορικό ςυμβοφλιο, το οποίο ςυγκαλοφςε όποτε 
ικελε με κακαρά ςυμβουλευτικό ρόλο 

Η φγκλθτοσ ζμεινε μόνο τιμθτικά ωσ ζνασ πολιτικό ςϊμα που 
πλαιςίωνε τισ δεξιϊςεισ του αυτοκράτορα 





Θρηςκευτική πολιτική του Κωνςταντίνου Α΄ 

• Ο αυτοκράτορασ δεν ιταν πλζον κεοποιθμζνοσ αλλά ο εκλεκτόσ του 
κεοφ που κυβερνοφςε με τθ Θεία Χάρθ. 

• Μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ του κράτθςε τον ειδωλολατρικό τίτλο του 
«Μζγιςτου Αρχιερζωσ» αλλά θ πολιτικι του ιταν υποςτθρικτικι 
προσ τον Χριςτιανιςμό 

• Οι χριςτιανοί ιταν θ δυναμικότερθ πλθκυςμιακι ομάδα τθσ 
Ανατολισ και θ νζα κρθςκεία μποροφςε να αποκαταςτιςει τθν 
ενότθτα τθσ αυτοκρατορίασ 

 

 



• Μετά τθ νίκθ του κατά του Μαξζντιου (312μΧ) υιοκζτθςε ωσ ςφμβολο το 
Χριςτόγραμμα ςτθν αυτοκρατορικι ςθμαία  (λάβαρο), ςτα νομίςματα και 
ςτισ αςπίδεσ των ςτρατιωτϊν. 

• το Μιλάνο (Μεδιόλανο) υπζγραψε μαηί με τον Λικίνιο το διάταγμα τθσ 
ανεξικρθςκείασ (αναγνϊριςθ ελευκερίασ άςκθςθσ τθσ λατρείασ τουσ 
ςτουσ χριςτιανοφσ και εξίςωςθ των δικαιωμάτων τουσ με αυτά των άλλων 
κρθςκειϊν τθσ αυτοκρατορίασ) 

• Οριςτικι παφςθ των διωγμϊν κατά των χριςτιανϊν από το 324 που γίνεται 
μονοκράτορασ. 

• Κακιζρωςε τον κεςμό των Οικουμενικϊν ςυνόδων ςυγκαλϊντασ το πρϊτο 
ςυνζδριο χριςτιανϊν επιςκόπων από όλεσ τισ επαρχίεσ του ρωμαϊκοφ 
κράτουσ ςτθ Νίκαια τθσ Βικυνίασ (325) προκειμζνου να προςτατεφςει τθν 
ενότθτα και τθν ορκι διδαςκαλία  τθσ Εκκλθςίασ απζναντι ςτον κίνδυνο 
των αιρζςεων.  

• Ο ίδιοσ και θ μθτζρα του Ελζνθ ςυνζβαλαν ςτθν οικοδόμθςθ πολλϊν 
εκκλθςιϊν. 

• Λίγο πριν πεκάνει βαφτίςτθκε και ο ίδιοσ χριςτιανόσ.Γιατί τότε; 









Παναγία η Εκατονταπυλιανή 



Ανόρθωςη του Ρωμαϊκοφ κράτουσ  
• Ο Κωνςταντίνοσ προςπάκθςε να ανορκϊςει το ρωμαϊκό κράτοσ, που 

κλονιηόταν , με αποφαςιςτικά μζτρα: 

Κδρυςε νζα πρωτεφουςα του κράτουσ ςτθν Ανατολι, τθν 
Κωνςταντινοφπολθ 

Αναγνϊριςε το δικαίωμα άςκθςθσ τθσ χριςτιανικισ λατρείασ 

τθ διοίκθςθ διαχϊριςε τθν πολιτικι από τθ ςτρατιωτικι εξουςία. 

Ζκοψε και ζκεςε ςε κυκλοφορία ιςχυρό νόμιςμα. 



Γιατί επζλεξε την Κωνςταντινοφπολη;  

• Η αρχαία πόλθ του Βυηαντίου είχε μοναδικι γεωπολιτικι κζςθ γιατί ιταν 
ςτο ςταυροδρόμι τθσ Αςίασ και τθσ Ευρϊπθσ , του Εφξεινου Πόντου και 
τθσ Μεςογείου. Είχε μεγάλθ εμπορικι ςθμαςία. 

• Η Ανατολι διζκετε ςε αντίκεςθ με τθ Δφςθ, ακμαίο πλθκυςμό και 
οικονομία. 

• Οι Χριςτιανοί ιταν πολυπλθκζςτεροι ςτθν Ανατολι και ςε αυτοφσ 
ςτθρίχτθκε Κων/νοσ. 

• Οι μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ανατολισ υπζφεραν από κρθςκευτικζσ 
ςυγκροφςεισ. 

• Από το Βυηάντιο μποροφςε να αντιμετωπίςει ευκολότερα τουσ Γότκουσ 
(ςτον Δοφναβθ) και τουσ Πζρςεσ ςτθν Ανατολι.    











Η οικοδόμηςη τησ Κωνςταντινοφπολησ 

• Ο Κων/νοσ ανοικοδόμθςε το Βυηάντιο κατά το πρότυπο τθσ Ρϊμθσ. 
Ακολουκικθκε το ρυμοτομικό ςχζδιο τθσ παλιάσ Ρϊμθσ, 
καταςκευάςτθκαν νζα τείχθ, επιβλθτικζσ λεωφόροι και forum (πλατεία, 
αγορά),φτιάχτθκαν λαμπρά ζργα τζχνθσ, το Ιερόν Παλάτιον, το κτίριο τθσ 
υγκλιτου, εκκλθςίεσ, λουτρά, δεξαμενζσ… 

• 11 Μαΐου 330:εγκαίνια τθσ πόλθσ 

• Η Κωνςταντινοφπολθ ι Νζα Ρϊμθ εξελίχκθκε βακμιαία ςε χριςτιανικι 
πόλθ με πολλζσ εκκλθςίεσ 

• Ο πλθκυςμόσ τθσ αυξικθκε ραγδαία (5οσ αι:150.000 και 6οσ αι:300.000) 

• Η Νζα Ρϊμθ ξεπζραςε το πρότυπό τθσ. 







τθλθ  του Κωνςταντίνου  




