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ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ‘ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ’ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ; 

(Η Μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού Κράτους το 4
ο 
αιώνα μ.Χ.) 

(Θεσμοί – Πολίτευμα) 

 

Περίληψη 

 

 

Κύριο σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η μέσω της σχετικής  

βιβλιογραφίας και των πηγών, παράθεση των ιστορικών δεδομένων, για να 

απαντήσουμε στο ερώτημα τι ήταν αυτό που οδήγησε τον 4
ο
 αιώνα μ.Χ. το 

μεγαλύτερο και ισχυρότερο κράτος της εποχής να οδηγηθεί σε μια μετεξέλιξη του, η 

οποία υπήρξε η ανάδυση του ‘Βυζαντινού Κράτους’ και της ιδιομορφίας του σε όλο 

του το βίο. 

Η εργασία θα προβάλει τα δεδομένα που επικρατούσαν στην αυτοκρατορία τη 

συγκεκριμένη περίοδο, τους κύριους πρωταγωνιστές και τις όποιες αναγκαιότητες για 

την πρόκληση για αλλαγές και μάλιστα μεγάλης κλίμακας.  

Στη συνέχεια θα κρίνουμε τις αλλαγές αυτές, εάν υπήρξαν αποτελεσματικές 

και το στίγμα το οποίο εγχάραξαν στη φυσιογνωμία της αυτοκρατορίας. 

Οι πρωταγωνιστές της εποχής αυτής με κύριο το Μ. Κωνσταντίνο και το 

Διοκλητιανό, θα σκιαγραφηθούν για το ρόλο που διαδραμάτισαν και το έργο τους 

μέσα από την παράθεση των απόψεων των ιστορικών της σύγχρονής εποχής για να 

αρθούν, οι όποιες παρεξηγήσεις, σχετικά με την προσωπικότητα τους και την 

πολιτική τους. 

Θα περιγράψουμε την ιδιομορφία του Βυζαντινού κράτους και τους 

παράγοντές που συντέλεσαν στη διαμόρφωσή της δομής του και το τι αυτό 

πραγματικά αντιπροσώπευε και πώς λειτουργούσε. Στο τέλος θα διατυπωθεί μια 

συμπερασματική άποψη για το εάν όντως οι αλλαγές ήταν επιβεβλημένες και 

συνοπτικά θα παρουσιάσουμε τη μορφή που έλαβε η αυτοκρατορία στη μετά 

Κωνσταντίνου εποχή.   

Η εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν πλήθος 

ενοτήτων με τις κυριότερες  θεματικές της περιόδου και του αντικειμένου που 

εξετάζουμε. 

Το 1
ο
 κεφάλαιο περιλαμβάνει την περίοδο της βασιλείας του Διοκλητιανού 

και την μεγάλη καμπή με τις μεταρρυθμίσεις του, ως προοίμιο των αλλαγών του 

Κωνσταντίνου. Το 2
ο
 κεφάλαιο αναφέρεται στην περίοδο από την έναρξη των 

βασιλικών καθηκόντων του Κωνσταντίνου και τις πρώτες μεγάλες αλλαγές του και 
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τέλος το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στη διαμόρφωση πλέον του ‘Βυζαντινού Κράτους’ 

και τι πραγματικά αυτό πλέον αντιπροσώπευε.   

 

WHY IN ‘BYZANTIUM’ SINGULARITY 

(The Evolution of Roman Empery at 4o century a.C.) 

(Institutions – Political) 

 

 

Abstract 

 

 

The main purpose of this composition is through the relevant literature and 

sources, exposition of historical data, to answer the question what was it that led the 

4th century a.C., the largest and strongest State of the season to drive in a 

transformation, which has been the emergence of the ' Byzantine Empire ' and the 

uniqueness in all its life.  

The composition will highlight the data that prevailed in the Empire at the 

time, the masters cast and any requirements for the challenge for changes and even 

large-scale. Then we will judge these changes, if there were effective and what stigma 

which egcharaxan in the physiognomy of the Empire. The protagonists of this era 

with the main m. Constantine and the Diocletian will delineate the role played and 

their work through the exposition of the views of historians of contemporary era to 

remove any misunderstanding about their personality and their politics. 

  We will describe the singularity of the Byzantine State and the factors 

that have contributed to shaping the structure of and what she really represented and 

how it functioned. At the end you will formulate a deductive perspective on an 

actually changes were necessary and a summary of the form taken by the Empire after 

Constantine era. 

 The composition is divided into three chapters, which include a number of 

modules with the main theme of the period and of the object under consideration. The 

1st chapter includes the period of the reign of Dioklitianoy and the great turning point 

with his reforms, as a prelude to changes of Constantine. The second chapter refers to 

the period from the beginning of the Royal duties of Constantine and the first big 

changes and finally the third chapter focuses on the configuration of the ' Byzantine 

Empire ' and what really what most represented.  

In the epilogue will describe our conclusions and a summary description of 

some emperors who have done great work. 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

     

 

 

Αποφάσισα να ασχοληθώ με ένα θέμα που αφορά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 

και ιδιαίτερα την μεγάλη μεταβατική περίοδο από την άνοδο στο Ρωμαϊκό θρόνο του 

Διοκλητιανού, έως και το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου το 337 μ.Χ., διότι σε 

αυτή την περίοδο έχουμε τη μεγάλη καμπή της αυτοκρατορίας, τις 

επαναστατικότερες αλλαγές για την επιβίωση της και την αλλαγή προσανατολισμού 

της που θεωρήθηκε αναγκαία για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

εποχής οι οποίες κατά διαστήματα επέβαλαν συγκεκριμένες προσαρμογές στη μορφή 

της αυτοκρατορίας και στον τρόπο που αυτή λειτουργούσε. 

Θα προσπαθήσω μέσω της παράθεσης των διαφόρων ιστορικών γεγονότων να 

παρουσιάσω, γιατί οδηγηθήκαμε στη μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού Κράτους στην 

Βυζαντινή ιδιομορφία, τι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στην αυτοκρατορία το 

διάστημα αυτό, εάν ήταν επιβεβλημένες, πως αυτές καθορίζονταν και τι 

αποτελέσματα επέφεραν. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να άρω και κάποιες 

αρνητικές σκέψεις και θέσεις που υπάρχουν για τις αλλαγές αυτές καθώς και από 

πολλούς κύκλους ανά τους αιώνες παρεξηγημένη άποψη που διέθεταν πολύ για την 

προσωπικότητα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και τις ενέργειές του. 

  Για τον Edward Gibbon που έγραψε το 1776  τα χίλια χρόνια της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας, μπορούσαν να υποληφθούν, ως ο θρίαμβος της βαρβαρότητας και 

του Χριστιανισμού. (Vasiliev : 2006). 

 Ο Βολταίρος διακήρυξε ότι ήταν μία άχρηστη συλλογή χρησμών και 

θαυμάτων. (Vasiliev : 2006). 

 Ο Μοντεσκιέ στην επισκόπηση του μεγαλείου και της παρακμής της Ρώμης, 

είδε στη βυζαντινή αυτοκρατορία μονάχα « ένα τραγικό επίλογο στη δόξα της 

Ρώμης», ένα πλέγμα επαναστάσεων, εξεγέρσεων και προδοσίας. (Browning : 1992). 

 Σύμφωνα με τον ιστορικό Browning, οι εκπρόσωποι αυτοί του Διαφωτισμού 

κάνουν δύο υποθέσεις: πρώτα, ότι oι αλλαγές που οδήγησαν στη δημιουργία της 

βυζαντινής κοινωνίας ήταν επαίσχυντές πράγμα που σήμαινε ότι δεν αναπτύχθηκε η 

ίδια, άλλα έμεινε απολιθωμένη και αμετάβλητη σ’ ένα κόσμο ανάπτυξης και 

εξέλιξης, που έφτασε στο αποκορύφωμα του στην Αναγέννηση και τελικά στην 

εποχή του Ορθού Λόγου και δεύτερο ότι η ιστορία της Ευρώπης και της Εγγύς 

Ανατολής, ήταν ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη από εκείνη της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας που δεν έπαιζε σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό του κόσμου στον 

οποίο ζούσαν και οι ίδιοι. Όμως δυστυχώς αυτοί οι μεγάλοι διανοητές πράττουν 

άθελα τους ένα λάθος αστοχίας, από καθαρά αβλεψία, παρασυρμένη από την ορμή 

και τη μέθη του διαφωτισμού. Δεν μπορούν λοιπόν λόγω αυτής της καταστάσεως 
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τους και της ένδειας τους όσο αναφορά της γνώσης της περιόδου αυτής να διακρίνουν 

την πραγματικότητα και ότι ο  δικός τους διαφωτισμός, ο οποίος είναι και απότοκος 

της περιόδου της Αναγεννήσεως, ή οποία οφειλή σε σημαντικό βαθμό την πρόκληση , 

δημιουργία της και εξέλιξης της στο ‘Βυζαντινό Πολιτισμό’.   

  Στους δύο αιώνες που πέρασαν από την εποχή που ο Γίββων έγραψε την 

παρακμή και πτώση και ιδιαίτερα στα τελευταία εκατό χρόνια, η μελέτη του 

βυζαντινού πολιτισμού προόδεψε πολύ. Όχι μόνο στο χώρο της πολιτικής ιστορίας, 

αλλά και σ’ εκείνους της τέχνης, της μουσικής, της λογοτεχνίας, της τεχνολογίας, της 

θεολογίας, της φιλοσοφίας και φυσικά της διπλωματίας, με θεμέλιο τις μεγάλες 

αναδιαρθρώσεις και μεταμορφώσεις που επέφερε ο Μ. Κωνσταντίνος ως ο 

δημιουργός της Βυζαντινής περιόδου. . (Browning : 1992) 

 Ο ρόλος του Βυζαντίου κάποτε Δεσπόζων, πάντοτε σημαντικός, γίνεται 

καλύτερα από ποτέ κατανοητός. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία για πολλούς αιώνες 

ήταν η πιο δυνατή, η πιο πλούσια και η πιο πολιτισμένη πολιτεία στην Ευρώπη και 

στην Εγγύς Ανατολή. Η επιρροή της ακτινοβολούσε σε όλες τις κατευθύνσεις, κάποτε 

καθορίζοντας την πορεία των γεγονότων και πάντοτε επηρεάζοντας τα. Τα 

επιτεύγματα της απαράμιλλα, ομολογουμένως από όλους τους ιστορικούς τους 

σύγχρονους.  (Browning : 1992). 

 Ο ιστορικός Robert Browning περιγράφει γλαφυρά, ότι ακόμη και σήμερα 

ένας έξυπνος ταξιδιώτης μπορεί να παρατηρήσει τις λεπτές αλλαγές στις μορφές της 

ζωής και των κοινωνικών δομών που χαρακτηρίζουν τα παλιά μέτωπα της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Από την πολιτική θεωρία και πρακτική της Τσαρικής 

Ρωσίας, ως τη θεολογία της Αγγλικανικής Εκκλησίας, από τη διοικητική οργάνωση 

του Ισλαμικού κόσμου, ως τα εγκαίνια των εκκλησιών της Σκωτίας. 

 Σημαντικό επίσης, είναι να αντιληφθούμε τη θέση που επιφύλασσε ο Μ. 

Κωνσταντίνος για τον ίδιο, την κοινωνία του,  και της θέσης του απέναντι στον 

κόσμο ως ισαπόστολος, που ως κύρια αποστολή του, είχε αυτός και στη συνέχεια οι 

διάδοχοί του, τη συνέχιση και επέκταση του κοσμοσωτήριου έργου του Ιησού 

Χριστού και των Αποστόλων του και για αυτό όλοι οι Αυτοκράτορες, ενταφιάζονταν 

στο ναό των Αγίων Αποστόλων της Κωνσταντινουπόλεως. Αυτό το σκεπτικό 

επηρέαζε έντονα την πολιτική, τη δράση και τη λειτουργία των αυτοκρατόρων. 

 Το Βυζάντιο, είχε φυσικά την ανάγκη κάποιων εδαφών, αλλά μπορούσε να 

επεκτείνεται, ή να συμπτύσσεται σε οποιαδήποτε σχεδόν έκταση χωρίς χάνει την 

πολιτική και την πολιτισμική του ταυτότητα. Είχε δημιουργήσει την δική του 

Βυζαντινή Κοινοπολιτεία νομιμότητας μοναδικής στο είδος της, ώστε την ποιότητα 

της, να την στερούνται όλα τα υπόλοιπα κράτη, ενώ το Βυζάντιο τη διατηρούσε 

ακόμα και σε περιόδους μεγάλης αδυναμίας, πράγμα που μας εμπεδώνει ακόμα 

περισσότερο την αναγκαιότητα των αλλαγών και της φυσιογνωμίας που έλαβε η 

αυτοκρατορία όταν ο Μ. Κωνσταντίνος επικράτησε οριστικά ως μονοκράτορας. 

 Το Βυζαντινό Κράτος και ο πολιτισμός του οποίου ήταν φορέας δεν ήταν 

εδαφικό, όπως υπήρξαν όλα τα εθνικά κράτη μετά την αναγέννηση. 

 Η δομή, η φύση, οι πεποιθήσεις των αυτοκρατόρων και η παραγωγή του πολιτισμού, 

συνδέονται με την ανάγκη για επιβίωση, η οποία από ως επακόλουθο δημιουργεί 

τεχνικές και δεξιότητες σε όλους τους τομείς, στην πολιτική στην οικονομία, στην 
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κοινωνία, στο στρατό στη θρησκεία και στη διπλωματία. Ήταν η αναγκαία μεταβολή 

για τη συνέχιση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την αναδημιουργία και ανάπτυξη 

της σύμφωνα και με την μεγάλη βυζαντινολόγο Αρβελέρ, όπως αυτά αναφέρονται 

στα δύο έργα της που περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία.                     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο    

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟ 4ο μ.Χ.  ΑΙΩΝΑ & Η 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ – ΠΡΟΪΜΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Ενότητα 1.1 Εισαγωγή. 

Είναι αποδεδειγμένο ότι όλες σχεδόν οι θεματικές και περιστάσεις είτε 

πρόκειται για την πορεία μίας κρατικής οντότητας μέσα στο χρόνο, είτε για την 

πορεία ενός οικονομικού συστήματος επίσης μέσα στο χρόνο επιδέχονται μια 

κυκλική πορεία, ή οποία επέρχεται, μέσα από επαναλαμβανόμενες χρονικές 

διακυμάνσεις. Ο κυκλικός προσδιορισμός δεν σημαίνει αναγκαστικά περιοδικότητα ή 

κανονικότητα στην εμφάνιση των φαινομένων και φυσικά στο ότι όλοι αυτοί οι 

κύκλοι είναι ίδιοι. Οι περίοδοι αυτοί έχουν διαφορά τόσο ως προς την χρονική 

διάρκεια τους,  όσο και ως προς το μέγεθος των αποτελεσμάτων τους στην πορεία 

ενός πολιτικού ή οικονομικού συστήματος. Τις διακυμάνσεις αυτές μπορούμε να τις 

διακρίνουμε με τους ορισμούς που δίνει η Πολιτική Οικονομία για τους 

επιχειρηματικούς κύκλους. Οι φάσεις αυτές είναι οι δύο βασικές,  η ¨Άνοδος¨ και  η 

¨Κάθοδός¨, μεταξύ των οποίων παρεμβαίνουν οι φάσεις της ¨Κρίσης¨ μεταξύ της 

¨Ανόδου¨ και της ¨Καθόδου¨ και η φάση της ‘Ύφεσης’, μεταξύ της ¨Καθόδου¨ και 

της ¨Ανόδου¨.  

 Στο παρόν σημείο θα παρουσιάσω σε τι κατάσταση είχε περιέλθει η 

αυτοκρατορία το 4
ο
 αιώνα μ.Χ., εάν ήταν απαραίτητες να πραγματοποιηθούν  

αλλαγές, το είδος των αλλαγών και τη διαμόρφωσή τους.  

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τον 3ο αιώνα μ.Χ., διήλθε μία τέτοια περίοδο αφού 

παρουσιάστηκαν σημαντικά προβλήματα, μετά το δεύτερο αιώνα κατά τον οποίο στα 

τέλη του έφτασε να εκτείνεται από τη Βρετανία έως τη Σαχάρα και από την Ισπανία, 

έως τη Παλαιστίνη, αποτελώντας για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του δευτέρου 

αιώνα έως και την περίοδο της βασιλείας του Μάρκου Αυρήλιου ένα ομοιογενές 

κράτος υπό τη συνθήκη της ¨Pax Romana¨.  (Παπαρρηγόπουλος : 1976). 

 Σύμφωνα με το Γίβωννα η φάση της κρίσης και της καθόδου για τη Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία είχε ξεκινήσει, πολύ πριν το θάνατό του Μάρκου Αυρήλιου στα 180 

μ.Χ.  Η παρακμή αυτή όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν η φυσική απόρροια 

της μεγάλης περιόδου σταθερότητας και ανάπτυξης που υπήρξε για την 

αυτοκρατορία, από τα ισχυρά θεμέλια τα οποία είχε θέσει ο Αύγουστος, 

παραμένοντας το δυτικό κομμάτι της αυτοκρατορίας σχεδόν ακέραιο, ως τα μέσα του 

5ου αιώνα όταν πραγματοποιήθηκε η μεγάλη εισβολή.  (De Burgh: 2011). 

 Η Ρώμη όμως μέσα στο χρόνο και με τη συνεχή επέκταση της 

αυτοκρατορίας, άρχισε να αποτελεί όλο και λιγότερο το ουσιαστικό κέντρο της 

αυτοκρατορίας, ενώ μεγάλη βαρύτητα άρχισε να δίνεται στα σύνορα της 
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αυτοκρατορίας από τους αυτοκράτορες, λόγω των ισχυρών γερμανικών φυλών 

άνωθεν του Ρήνου και του Δούναβή και της δημιουργίας ενός ισχυρού Περσικού 

βασιλείου στη θέση της Παρθίας στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε ένα γύρο 

ισχυρών πολεμικών αντιπαραθέσεων στην περιοχή του Ευφράτη. Όλα αυτά τα 

προβλήματα, μαζί με τη σκληρότητα του γραφειοκρατικού συστήματος διοίκησης της 

αυτοκρατορίας και τις εσωτερικές προστριβές με δολοφονίες αυτοκρατόρων από τις 

φρουρές τους και συγκρούσεις μεταξύ των  λεγεώνων διαφόρων περιοχών για την 

απόκτηση υπεροχής και δύναμης μέσα στην αυτοκρατορία, ώθησαν τα πράγματα σε 

ρηξικέλευθες λύσεις, που μόνο ένας στρατιωτικός με εξαιρετικές ικανότητες και με 

διορατικό πνεύμα κυρίως στα στρατιωτικά και διοικητικά ζητήματα μπορούσε να 

επιφέρει, όπως ο Διοκλητιανός. (De Burgh : 2011).     

 

Ενότητα 1.2 Η Αρχή της Περιόδου του Διοκλητιανού - Πρώτες 

μεταρρυθμίσεις.    

Η άνοδος στον αυτοκρατορικό θρόνο του Διοκλητιάνου, είναι αυτή που θα 

επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο μέχρι τότε πολιτικό σύστημα διοίκησής της 

αυτοκρατορίας και θα αποτελέσει το προοίμιο και το έναυσμα για την αλλαγή της 

φυσιογνωμίας όλης της αυτοκρατορίας μέσα από τις επαναστατικές αλλαγές του 

Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο όποιος θεωρείται ο γεννήτορας  της περιόδου της 

αυτοκρατορίας που τη διαχωρίζουμε με το νεολογισμό Βυζαντινή. (Ostrogosky : 

2012) 

Ο Διοκλητινιανός από τα πρώτα έτη της βασιλείας και ειδικά από το τρίτο 

έτος το 286 μΧ . αντιλήφθηκε ότι ένας μόνος δεν δύνατο να ελέγχει και να κυβερνά 

αποτελεσματικά την αχανή αυτοκρατορία, πόσο μάλλον δε όταν αυτή δεχόταν 

διαρκώς απειλές από εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς και για αυτό το λόγο 

έλαβε την πρωτόγνωρη και πολύ σημαντική απόφαση να ορίσει όντας μονοκράτορας, 

ένα συμβασιλέα. Οι δύο αυτοί συμβασιλείς θα έφεραν το βαρύτιμο τίτλο του 

Αυγούστου και η αυτοκρατορία θα χωριζόταν σε δύο μέρη διοικητικά, με το 

Διοκλητιανό ως Αύγουστο της Ανατολής και τον εκ Παννονίας Μαξιμιανό, ως 

άρχοντα τις Δύσης.   (Παπαρρηγόπουλος :  1976) .  

Ο Διοκλητιανός όμως δεν περιοριστικέ στο διαχωρισμό τις αυτοκρατορίας σε 

δύο μέρη, αλλά στη συνέχεια διέβλεψε ότι θα έπρεπε να συσταθεί ένα επιπλέον 

σύστημα διοικητικών αλλαγών ως προς το θέμα της διοικήσεως της αυτοκρατορίας 

και της υποβοήθησης του δυαρχικού συστήματος με ένα σύστημα τετραρχίας όπως 

αυτό εκκαλείτο από το έτος 293 μ.Χ.  της εφαρμογής του. (Vasiliev : 2006). 

Το σύστημα της τετραρχίας προέβλεπε πέρα από την ύπαρξη δύο καθόλα 

ισότιμων Αυγούστων, ένα για την ανατολή και ένα για την δύση και τη δημιουργία 

δύο Καισάρων, αναγνωρίζοντας όμως ότι ο τίτλος του Καίσαρος θα έπεται από τον 

τίτλο του Αυγούστου και ουσιαστικά θα αποτελούσαν τους βοηθούς των δύο 

Αυγούστων στα τμήματα της αυτοκρατορίας που είχε έκαστος τη διοικητική 

ευθύνη.(Treadgold : 1997) 

  Ο Διοκλητιανός πέρα από τις παραπάνω αλλαγές που αναφέραμε, προώθησε 

μια σημαντική αναδιάρθρωση, ολοκλήρου του γραφειοκρατικού συστήματος 
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διοικήσεως της αυτοκρατορίας, που παρόλο που έπληξε με περαιτέρω βάρη τον 

πληθυσμό, ήταν αναγκαιότητα για την εύρυθμη και απρόσκοπτή λειτουργία και 

φυσικά επιβίωση της αυτοκρατορίας. Το κύριο σκεπτικό ήταν να διευρυνθούν τα 

πρόσωπα που θα κατέχουν πολιτικά και στρατιωτικά αξιώματα. Η νομοθεσία ήταν 

ενιαία, για όλο το σώμα της αυτοκρατορίας. Οι παλιές επαρχίες αυξήθηκαν σε αριθμό 

γύρω στις 100, ενώ  διαχωρίστηκαν σε δέκα νέες διοικήσεις, οι οποίες υπάγονταν σε 

τέσσερις μεγάλες περιφέρειες, οι οποίες ήταν η Γαλατία, η Ιταλία, το Ιλλυρικών και η 

Ανατολή. (Treadgold : 1997). 

Το σύστημα του Διοκλητιανού ανέπτυξε μια σε μεγάλη έκταση διακλαδωμένη 

γραφειοκρατία, με αυστηρό ιεραρχικό σύστημα σε πολιτικό και στρατιωτικό κλάδο 

καθώς και σε διοικητικά κέντρα επαρχίες και περιφέρειες και αυτοκρατορικά  κέντρα, 

τα οποία όλα λογοδοτούσαν και ελέγχονταν απόλυτα από τον αυτοκράτορα.  

Η σύγκλητoς ως πολιτικό όργανο συνεχίζει να επιβιώνει, όμως με 

διαφορετική διάρθρωση και ψαλιδισμένες εντελώς τις όποιες αρμοδιότητες και 

εξουσίες της, ειδικά στο σημαντικότατο δικαίωμα της στην εκλογή του 

αυτοκράτορος, αφού πλέον έχει επικρατήσει η επιλογή του από το στρατό και τυπικά 

πλέον επικυρώνει την επιλογή αυτή από τη θέση της ως πολιτειακού παράγοντος  , 

ενώ η νομοθετική της αρμοδιότητα έχει περιοριστεί στο να αποδέχεται παθητικά τις 

νομοθετικές πρωτοβουλίες του αυτοκράτορα. (Ostrogosky : 2012), 

(Χριστοφιλοπούλου : 2004).  

Ένας άλλος σημαντικός τομέας στον οποίο έστρεψε τη μέριμνά του ο 

Διοκλητιανός, ήταν να εδραιώσει περισσότερο, την πολιτική του Καρακάλλα,  για τη 

συνοχή, της πολυεθνικής, πολυφυλετικής, διαθρησκευτικής και πολύγλωσσής 

αυτοκρατορίας του  σταδιακά. Δεδομένου ότι δεν υφίστατο το εθνικό συνεκτικό 

στοιχείο, όπως στα σύγχρονα έθνη, έπρεπε να τονιστεί το πολιτικό συνθετικό 

στοιχείο, το οποίο θα εμπεδώσει το αίσθημα ευθύνης και ενοχής στη συνείδηση του 

κάθε ατόμου που διαβιεί στην αυτοκρατορία, απέναντι στο κράτος του. Το 212 μΧ.       

λοιπόν, ο Καρακάλλας, με την πράξη της constitutio Antoniniana, επέκτεινε την 

ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτου σε όλους σχεδόν τους υπηκόους της αυτοκρατορίας, 

φυσικά τους ελεύθερους, πράγμα που το επέκτεινε και εμπέδωσε ακόμα περισσότερο 

ο Διοκλητιανός. (Χριστοφιλοπούλου : 2004). 

 Στην περίοδο του Διοκλιτιανού παρατηρούμε πλήθος μεταρρυθμίσεων, για 

αυτό αποκαλείτε ο Διοκλητιανός μέχρι και από επικριτές του όπως ο Λακτάντιος, ως 

εφευρέτης νέων μέτρων φέρνοντας σημαντικές καινοτομίες σε όλο το φάσμα και τις 

εκφάνσεις της διοίκησης, του στρατού και της οικονομίας, όπως πέρα από το θεσμό 

της τετραρχίας, την αύξηση του αριθμού των στρατευμάτων, των φόρων, τη διαίρεση 

των επαρχιών, τη διεύρυνση της γραφειοκρατικής υπαλληλίας, σε έκτακτες εισφορές 

των υπηκόων και στην προσπάθεια περιορισμού της σημαντικής ανόδου του 

πληθωρισμού με την επιβολή ανώτατων τιμών στα διάφορα προϊόντα (Διάταγμα 301 

μ.Χ.), καθώς και σε διαχωρισμό της πολιτικής από τη στρατιωτική εξουσία. (Grimal : 

1993).          

Οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις του Διοκλητιανού, πέρα από τις πολλές 

αντιρρήσεις που μπορεί να εκφράσει και να επισημάνει κανείς, ανέκοψαν την πορεία 

αποσύνθεσης της αυτοκρατορίας, της έδωσαν νέα ώθηση και αναζωογόνηση και αυτό 
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έγινε αισθητό και από το σύνολο των κατοίκων της αυτοκρατορίας, ακόμα και από 

τους χριστιανούς που είχαν υποστεί πολλούς διωγμούς στην εποχή του Διοκλιτιανού 

και είχαν αναιρέσει την πεποίθηση τους για την προσεχή συντέλεια του κόσμου, λόγω 

της μεγάλης σήψης και παρακμής που επικρατούσε στο Ρωμαϊκό κράτος. (Treadgold 

: 1997). 

Η οικειοθελής παραίτηση εξάλλου του Διοκλητιανού από το αξίωμα του και 

όχι η ανατροπή του καταδεικνύει σε μεγάλο βαθμό την αλλαγή που έχει επέλθει στην 

αυτοκρατορία. Ο Λακτάντιος ρωμαίος συγγραφέας της εποχής του Διοκλητιανού και 

σφοδρός επικριτής, δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει την συμβολή του για τη 

σταθερότητα της αυτοκρατορίας και του αυτοκρατορικού θεσμού και στη συνέχεια 

με την παύση και των διωγμών των χριστιανών, ο ίδιος ο συγγραφέας επευφημούσε 

και ευφραινόταν για την επαναφορά της γαλήνης και της ηρεμίας στον κόσμο.  Στη 

μη χριστιανική ιστοριογραφία ο Διοκλητιανός φέρεται ως «O γεννήτωρ ενός νέου 

χρυσού αιώνα» σταθερότητας, η διάρκεια του οποίου θα διαρκέσει περίπου 100 

χρόνια.  (Εκδοτική Αθηνών : 1978).   

  

Ενότητα 1.3 Η Διαμόρφωση του Θεσμού του Αυτοκράτορα την 

Περίοδο του Διοκλητιανού. 

 

Ο αυτοκρατορικός θεσμός ενισχύθηκε σημαντικά επί των ημερών του 

Διοκλητιανού και περιβλήθηκε από ένα «πέπλο», αυθεντίας, ανατολικής δεσποτείας, 

απρόσιτης και επιβλητικής παρουσίας, συγκαλυμμένη και με ένα θεϊκό στοιχείο, 

αφού ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός, αποκαλούνταν και προβάλλονταν, ως 

προστατευόμενοι του Διός και του Ηρακλέους και σε επιγραφές που έχουν βρεθεί στο 

Δυρράχιο παρουσιάζονται ως «γεννημένοι θεοί και ως δημιουργοί θεών». 

(Χριστοφιλοπούλου : 2004). Ουσιαστικά έχουμε μια μεταβίβασή από τη 

μεσοδημοκρατική ηγεμονία σε μια αυταρχική μοναρχία. (De Burgh : 2011).  

Η νέα εξάλλου αυτοκρατορική ενδυμασία, τα διάσημα του αυτοκράτορα και 

το εθιμοτυπικό – πρωτόκολλο της αυτοκρατορικής αυλής συντείνουν στα παραπάνω. 

Ο αυτοκράτορας πλέον φέρει διάδημα διακοσμημένο με μαργαριτάρια, φορεί 

μεταξωτά και χρυσοκέντητα ενδύματα, ενώ επιβάλλεται η προσκύνηση του από τους 

υπηκόους του, οι οποίοι πρέπει να σκύπτουν γονυπετείς ενώπιών του και να του 

φιλούν την άκρη του  ιματίου του. Η σφαίρα και το σκήπτρο που πλέον φέρει ο 

αυτοκράτοράς στα υπόλοιπά σύμβολά του αναπαριστούν το θρησκευτικό μέρος της 

εξουσίας του.    Χάρις σε αυτή του την πεποίθηση ο Διοκλητιανός, της θεϊκής 

προέλευσης οδηγήθηκε και σε μία από τι μελανότερες πολιτικές του που τον 

στιγμάτισαν αρνητικά και που ήταν ο απήνης διωγμός των χριστιανών υπηκόων της 

αυτοκρατορίας. (Παπαρρηγόπουλος :  1976). 

Ο Διοκλητιανός και περισσότερο ο Κωνσταντίνος, πέρα από τις σημαντικές 

ικανότητες που διέθεταν και του σχεδόν απόλυτου δεσποτισμού τους ως μονάρχες, 

ανακάλυψαν ένα αποφασιστικό σύμμαχο και συνήγορό τους που ενίσχυσε και 

προώθησε τις αποφάσεις τους,  στο πρόσωπο των μελών της ανώτερης τάξης και 

ιδιαίτερα εκείνων που κατείχαν υψηλά στρατιωτικά και πολιτικά αξιώματα και 
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ένιωθαν ότι οι πολιτικές των δύο αυτών αυτοκρατόρων αποτελούν την ενσάρκωσή 

και εξασφάλιση των δικών τους συμφερόντων.  Οι δύο αυτοκράτορες προσέφεραν 

απλόχερα με την αναδιάταξη της διοικητικής μηχανής στο πολιτικό και στρατιωτικό 

επίπεδο καθώς και με τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου, ευκαιρίες 

ανέλιξης. (Εκδοτική Αθηνών : 1978). Στο σημείο αυτό διαβλέπουμε ότι οι 

αυτοκράτορες στηρίχτηκαν στα ποιο υγιή, δημιουργικά, καταρτισμένα, και φιλόδοξα 

μέλη της νέας ανώτερής τάξης του ρωμαϊκού κράτους, θέτοντας ουσιαστικά στο 

περιθώριο τα μέλη της συγκλήτου και την ίδια τη σύγκλητό ως θεσμό που, ο οποίος 

είχε παρακμάσει σε όλη την περίοδο της κρίσης και λόγω της μεγάλης μαλθακότητας 

που είχαν αναπτύξει τα περισσότερα εάν όχι όλα τα μέλη της συγκλήτου. (Ostrogosky 

: 2014). 

   Η επίλυση των προβλημάτων απαιτούσε, άμεσες και καίριες λύσεις πράγμα 

που έθετε από μόνο του τον παραμερισμό της συγκλήτου και την αύξηση των 

αρμοδιοτήτων του αυτοκράτορά με την απρόσκοπτή λειτουργία τους για να 

υφίστανται αποτελεσματικές λύσεις. Ο Ηρωδιανός ήδη από τα μέσα του 3ου αιώνα 

έγραφε ότι η πρωτεύουσα του κράτους είναι εκεί που διαμένει ο αυτοκράτορας.          

( Εκδοτική Αθηνών : 1978).  

Ο Διοκλητιανός και ο Κωνσταντίνος ενίσχυσαν σημαντικά τη τάξη των 

στελεχών της αυτοκρατορικής γραφειοκρατίας και των υψηλόβαθμών στελεχών του 

ρωμαϊκού στρατού, όχι μόνο αυξάνοντας τον αριθμό τους στην διοίκηση του 

κράτους, αλλά και ανυψώνοντας τη θέση τους στην κοινωνική ιεραρχία. (Εκδοτική 

Αθηνών : 1978). 

Οι νευραλγικές θέσεις του κράτους πλέον δίνονταν σε κατάλληλα 

εκπαιδευμένα και με υψηλό επίπεδο κατάρτισης άτομα, με δημιουργική διάθεσή και 

φιλοδοξία, ανεξαρτήτως καταγωγής και τάξης και όχι σε μέλη της συγκλήτου που 

αποτελούσαν παρωχημένα και αδιάφορα για το οτιδήποτε άτομα, μη διαθέτοντας και 

τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Ο Κωνσταντίνος μάλιστα είχε και την 

ευφυή ιδέα να μην ανταμείβει τα ανωτέρα και ανώτατα στελέχη του κράτους για τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες τους στις οποίες ευθενέως και ευθυμονεύοντες τελούσαν,   

με προαγωγή τους, αλλά με ένταξή τους στην ανώτατή τάξη που δικαίωμα είχαν να 

ανήκουν μόνο οι συγκλητικοί. Στα παραπάνω πάλι βλέπουμε σύγκλιση των απόψεων 

από όλους τους ιστορικούς.  
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Ενότητα 1.4 

 Στρατιωτική Αναδιοργάνωση & Νέος Ρόλος του Στρατού. 

  

Η αυτοκρατορία φυσικά στηριζόταν στη γραφειοκρατία για την εύρυθμη και 

αποτελεσματική διοίκηση της και ανάπτυξης και μακροημέρευσης της, αλλά χωρίς 

την ύπαρξη ενός ισχυρού και αποτελεσματικού στρατού που διαδραματίζει έναν από 

τους βασικούς λόγους για την ισχύ ενός κράτους  που του εξασφαλίζει τη 

σταθερότητα του για την ομαλή πορεία του και εξέλιξη του στο όλο τότε σύστημα.   

Ο στρατός αποτελούσε έναν παράγοντά κυριαρχίας στο εξωτερικό αλλά και 

στο εσωτερικό της χώρας και για την ιδιομορφία της εποχής ο έλεγχός του και η 

ικανότητα του αποτελούσε βασικό στοιχείο ζωτικής σημασίας για την όλη πορεία της 

αυτοκρατορίας. 

 Ο Διοκλητιανός και ο Μ. Κωνσταντίνος εμφορούμενοι από στρατιωτική 

ευφυΐα, αντιλήφθησαν ότι θα έπρεπε να λάβουν άμεσα ριζικά μέτρα για την πλήρη 

αναδιοργάνωση όλου του μέχρι τότε στρατιωτικού συστήματος που πλέον δεν ήταν 

σε θέση να πληροί στο έπακρον τα καθήκοντα του και ταυτόχρονα να το 

καταστήσουν από ένα πόλο ανεξάρτητο, άναρχο και επικίνδυνο για την εσωτερική 

τάξη, σε ένα όργανο ενταγμένο στην υπηρεσία του αυτοκράτορας για την 

εξασφάλισή της αυτοκρατορικής εξουσίας και την συνεπικουρία του στην άσκηση 

της πολιτικής του αυτοκράτορα. (Vasiliev : 2006). 

   Η κατάσταση του στρατού την εποχή του Διοκλιτιανού ήταν σε κατάστασή 

σήψης, παρακμής και συρρίκνωσης. Ο στρατός είχε περιέλθει σε μεγάλο μαρασμό, 

λόγω των συνεχών πολεμικών συγκρούσεων εξωτερικών και εσωτερικών ενώ 

παράλληλά αποτελούσε παράγοντα μεγάλης αστάθειας για το κράτος, αφού μονάδες 

του προσεταιρίζονταν από διάφορα άτομα για την απόκτηση ισχύος, άλλες φορές ο 

στρατός προέβαινε σε δολοφονίες αυτοκρατόρων ή ανακήρυξη κάποιων στο 

αυτοκρατορικό θρόνο, ενώ σε κάποια χρονική συγκυρία ισχυρές στρατιωτικές 

μονάδες ή φατρίες ανώτερων στρατιωτικών είχαν φτάσει στο σημείο να θέτουν σε 

πλειστηριασμό την παραχώρηση από μέρους τους του αυτοκρατορικού θρόνου. 

(Ostrogosky :2012). 

    Η περίοδος του Διοκλητιανού και κυρίως του Μ. Κωνσταντίνου, αποτέλεσε 

μια περίοδο μεγάλης ευφορίας και ακμής του Ρωμαϊκού στρατού.  Ως πρώτο μέλημα 

ήταν η εξασφάλιση της προστασίας του κράτους από εξωτερικούς κινδύνους μέσω 

από την ανάπτυξή αμυντικών τακτικών και μέτρων, ώστε να μη χρειάζονται να 

μετακινούνται τεράστιες δυνάμεις στρατού για την εξασφάλιση των συνόρων, μια 

διαδικασία αρκετά δυσχερής και δύσκαμπτη και όχι τόσο αποτελεσματική και σε 

ορισμένες περιπτώσεις με οδυνηρές ή απρόβλεπτες συνέπειές. Δεύτερος στόχος ήταν 

η αύξηση του αριθμού των στρατιωτών, ο οποίος όλο το προηγούμενο διάστημα είχε 
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μειωθεί δραματικά. Η αύξηση αυτή προήλθε μέσα από την παροχή κινήτρων για 

στράτευση και την ένταξη στο στρατό και χρησιμοποίηση διαφόρων νέων έμπιστων 

συμμάχων όπως των γερμανών από τον Μ. Κωνσταντίνο.   

Η ισχύς ενός στρατού όμως δεν κρίνεται από την αριθμητική του υπεροχή 

μόνο, ένας άλλος εξίσου σημαντικός παράγοντας και ίσως και κρισιμότερος είναι η 

εκπαίδευση που διαθέτει ένας στρατός  ο εξοπλισμός του, η πειθαρχία του και η 

δυνατότητα εφοδιασμού του ιδιαίτερα  σε εμπόλεμες καταστάσεις. Για τον εξοπλισμό 

του στρατού συστήθηκαν μάλιστα οι πρώτες κρατικές βιομηχανίες – βιοτεχνίες 

όπλων. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά και φυσικά νικηφόρα στις πρώτες 

συγκρούσεις που ακολούθησαν. (Εκδοτική Αθηνών : 1978). 

 

Ενότητα 1.5  Οικονομικές Μεταρρυθμίσεις. 

 

Το ενδιαφέρον του Διοκλιτιανού, εστιάστηκε πλέον των άλλων και στη 

ρύθμιση και αντιμετώπιση των σημαντικών οικονομικών προβλημάτων που 

αντιμετώπιζέ το Ρωμαϊκό κράτος και στην προσπάθεια για σύστασή ενός νέου 

οικονομικού συστήματος που θα καθιστούσε εφικτή την άμβλυνση των συνεπειών 

από οικονομικές κρίσεις που είχαν προκύψει και στην όσο δυνατόν προσαρμογή στα 

νέα δεδομένα και ανάγκες του κράτους που σε μερικές περιπτώσεις ήταν ακόρεστες 

και αδηφάγες. Φυσικά η οικονομία και το όλο περιβάλλον έχει την δική του 

δυναμική, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να το «τιθασεύσεις» και να το 

ρυθμίσεις πλήρως απλώς με τη λήψη μέτρων και την επιβολή μεταρρυθμίσεων.  

Τρεις ήταν οι βασικές στοχεύσεις των δύο αυτών αυτοκρατόρων σε σχέση με 

την οικονομία σύμφωνα με τον ιστορικό Treadgold. Πρώτον η στήριξη και 

ενδυνάμωση του νομισματικού συστήματος, δεύτερο η αποσυμπίεση του συστήματός 

από τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις που δεχόταν, οι οποίες μεγεθύνονταν όσο 

περνούσε ο καιρός και λόγω των διαφόρων συγκυριών που προέκυπταν και με την 

καταρράκωση του εμπορίου και της παραγωγικής διαδικασίας και τέλος τρίτον την 

προσπάθεια για σταθεροποίηση και αύξηση των φορολογικών εσόδων του κράτους, 

για την κάλυψη των τεράστιών αναγκών που προέκυπταn για το κράτος μέσα και από 

τις διάφορες συγκυρίες για μεγάλες έκτακτές δαπάνες, καθώς και τη συντήρηση ενός 

ολοένα και διογκωμένου κράτους και τις συντήρησης τεσσάρων αυτοκρατορικών 

αυλών. (Vasiliev : 2006). 

  Ο Διοκλητιανός σε πρώτη φάση προσπάθησε να αντιστοιχίσει αμοιβαία την 

αξία των διαφόρων ειδών νομισμάτων που κυκλοφορούσαν, μέσω της αύξησης του 

βάρους των χρυσών νομισμάτων , της διακοπής της κυκλοφορίας των φθηνών 

αργυρών νομισμάτων και στην κυκλοφορία ενός νέου μεγάλου χάλκινου νομίσματος 

του αποκαλούμενου «φόλλις». Στη συνέχεια προσπάθησε να συγκρατήσει με ένα 

διάταγμα το 301 τις τιμές των προϊόντων και αρά το πληθωρισμό, όμως το διάταγμα 

αυτό για τη διατίμηση των προϊόντων επέφερε και σημαντικές έλλειψης προϊόντων 

και αγαθών αφού οι διάφοροι παραγωγοί και έμποροι δεν ήταν διατεθειμένοι να 

διαθέσουν τα προϊόντα και αγαθά τους σε τιμές που τους ήταν ασύμφορες. Για την 
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κατάσταση αυτή δεν παρέλειψε ο γνωστός πολέμιος του Διοκλιτιανού Λακτάντιος να 

τον επικρίνει δριμύτατά. (Treadgold :1997). 

Ένα σημαντικό καινοτόμο για την εποχή μέτρο για τη νομισματική πολιτική 

ήταν η αποκλειστική πλέον δικαιοδοσία του κράτους για την κοπή του νομίσματός. 

(Ostrogosky : 2012) 

Η ρύθμιση αυτή μαζί με μια σειρά άλλων πρωτοβουλιών είχε ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργία ενός συστήματος κοινωνικού που ελεγχόταν πλέον και εξαρτιόταν 

ολοένα και περισσότερο από το κράτος. Η αύξηση των εσόδων του κράτους για την 

κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων δαπανών του επέβαλλε τη διαμόρφωση ενός 

νέου φορολογικού συστήματος. Το νέο φορολογικό σύστημα με τα μέτρα που 

υιοθέτησε και το είδος των φόρων που συμπλήρωσε στους είδη υπάρχοντές 

κατόρθωσε να μετατρέψει ειδικά τους καλλιεργητές σε καθεστώς κρατικής δουλείας. 

(Treadgold : 1997).   

 

Ενότητα 1.6 Ανακεφαλαίωση.   

Οι πολιτικές του Διοκλιτιανού και του Κωνσταντίνου, σε σχέση με τη 

πολιτική φυσιογνωμία του κράτους οδήγησαν στον νέο επανακαθορισμό που πλέον 

από τις αξίες της λεγόμενής ‘Romanitas’, που περιελάμβανε τις αντιλήψεις και αρχές 

της ρωμαϊκής δημοκρατικής πόλης κράτους, στην οποία την εξουσία θα ασκούσαν η 

σύγκλητος και ο λαός στη μετάβασή τους σε ένα σύστημα απολυταρχικής δεσποτείας 

από τον αυτοκράτορα, ως ‘dominus’ και ‘legitimus’ , στην αρχή ως ισόθεούς και στη 

συνέχεια ελέου Θεού βασιλείς. (Watson : 2006). 

Μέρος του σχεδίου του Διοκλητιανού για την αυτοκρατορία δεν  θα μπορέσει 

να μακροημερεύσει ειδικά ο θεσμός της Τετραρχίας, διότι οι φιλοδοξίες και 

αντιπαλότητες που αναπτύσσονται στον ανθρώπινο χαρακτήρα και η άκρα ιδιοτελής 

συμπεριφορά ξεπερνούν και αποστρέφονται κάθε έννοια φιλοπατρίας και 

εξυπηρέτησης του γενικού συμφέροντός. Οι διάδοχοι του Διοκλητιανού και του 

Μαξιμιανού και οι διάδοχοι των Καισάρων μαζί με τους βιολογικούς κληρονόμους 

αυτών θα εμπλακούν σε ένα αγώνα πολυετή αιματηρών συγκρούσεων για την όσο 

δυνατόν ενίσχυσή του καθενός και την ισχυροποίηση του, την διάθεση για επιβολή 

των  απόψεων του καθενός σε όλα τα τμήματα της αυτοκρατορίας και την επίλυση 

προσωπικών και μη διαφόρων ερίδων. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε φτάσει να 

διαιρεθεί σε πέντε τμήματα με πέντε διαφορετικούς αυτοκράτορες. (Ostrogosky : 

2012). 

Η κρίση και οι γενικότερες δυσχέρειές της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 

περιβάλλονται από την συνειδητή αίσθηση της πλήρους διαταραχής της 

κατεστημένης και καθεστηκυίας τάξης της αυτοκρατορίας σε ένα ευρύ φάσμα 

θεμάτων. Τα θέματα αυτά συμπεριλαμβάνονταν, η κρίση του αυτοκρατορικού 

θεσμού, η κρίση της ρωμαϊκής οικονομίας, οι διάφορες κοινωνικές μεταβολές και 

συγκρούσεις, η αντιπαλότητα μεταξύ εθνικών και χριστιανών, η πολιτισμική και 

ηθική κατάπτωση και φυσικά την κατάσταση επιβάρυναν οι διάφοροι εσωτερικοί και 

ιδιαίτερα εξωτερικοί κίνδυνοι, με κυριότερο τις βαρβαρικές εισβολές στο βόρειο 
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μέτωπο, αλλά και τις συγκρούσεις στο νότιο μέτωπο από την ανάδειξη ενός ισχυρού 

βασιλείου των Σασσανιδών. (Εκδοτική Αθηνών : 1978). 

 Προβληματισμοί και ενστάσεις υπάρχουν πολλές ως προς την 

αποτελεσματικότητα των μέτρων του Διοκλητιανού και την επιβίωση τους το χρόνο 

και ως ένα σημείο είναι σεβαστές και δικαιολογημένες. Δεν πρέπει όμως να 

παραγνωρίζουμε το γεγονός, ότι παρά την ίσως όχι και τόσο επιτυχή εφαρμογή 

ορισμένων από αυτά, τη δυσαρέσκεια που προκάλεσαν σε κοινωνικές ομάδες, υπήρξε 

με βάση και τα πορίσματα όλων των μεγάλων σύγχρονων ιστορικών, όπως ο 

Ostrogosky, ο Vasiliev, Diehl, ο Lilie , υπήρξε σαφής υποχώρηση και εξασθένιση της 

αποσαθρωτικής πορείας της αυτοκρατορίας. Χρειαζόταν όμως μια μεγάλη ανατροπή 

που θα εξέλειπε πλήρως τα όπια διαβρωτικά στοιχεία της αυτοκρατορίας δίνοντας της 

την ώθηση που είναι αναγκαία για αυτό το σκοπό και την αναγέννηση της. Ο Μέγας 

Κωνσταντίνος τελικά είναι αυτός που θα κατευθύνει την αυτοκρατορία στην πλήρη 

αναδιαμόρφωση της και μακροημέρευσης της.  

Ο Διοκλητιανός που έχουμε αναφερθεί και στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος 

μπόρεσαν να, καταστήσουν με κινήσεις και αποφάσεις δυναμικές και πρωτότυπες στη 

σύλληψη και στη δυναμική τους να προκαλέσουν την πλήρη αναδιοργάνωσή και 

αναδιάρθρωση του ρωμαϊκού κράτους, σε τέτοιο βαθμό που όχι μόνο, εξασφάλισαν 

την επιβίωσή του, αλλά και την ανάπτυξη του και αναμόρφωσή του μέσα από 

ζωηφόρες και αποφάσεις. (Diehl : 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
  

Η ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - 

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 

 

 

 

 

 

Ενότητα 2.1  

Εισαγωγή. 

 

 Ο Μέγας Κωνσταντίνος ακολούθησε τον πατέρα του στις εκστρατείες του 

στη Γαλατία και Βρετανία και όταν ο πατέρας του έπειτα από ένα χρόνο πέθανε στο 

Εβόρακον της Βρετανίας, το σημερινό Γιορκ, ο γιός του Κωνσταντίνος 

ανακηρύχθηκε ως αυτοκράτορας από το στρατό το έτος 306 μ.Χ.  και μονοκράτορας 

το έτος 323 μ.Χ.    

Ο Μέγας Κωνσταντίνος, σύμφωνα με τους ιστορικούς όπως ο De Burgh, o 

Diehl, o Παπαρρηγόπουλος, ο Ostrogosky και ο Vasiliev, συνέχισε με μεγαλύτερο 

πάθος, ζέση αλλά και σε μέγεθος και καινοτομία, ρηξικέλευθες και ριζοσπαστικές 

πολιτικές όπως πρότερα ο Διοκλητιανός, σταθεροποιώντας όχι μόνο το κράτος και 

διασφαλίζοντας και την επιβίωση του, αλλά ανακαινίζοντας το σημαντικά, δίνοντας 

του και ένα νέο όραμα στόχευση και στίγμα. Ήδη οι προθέσεις του είχαν διαφανεί 

στην πράξη και πριν την επικράτηση του ως μονοκράτορα και στη συνέχεια έχοντας 

πλήρως ελευθερία κινήσεων αναδύθηκε σε μια μεγάλη σειρά σημαντικών αλλαγών 

και μεταρρυθμίσεων.  (Παπαρρηγόπουλος : 1976). 

Η πρώτη ουσιαστικά ρήξη με πολιτική του παρελθόντος που θεωρούσε ότι 

τελούσε διαβρωτικό ρόλο ως προς τη συνοχή της αυτοκρατορίας, ήταν η στάση που 

θα τηρούσε πλέον απέναντι στους χριστιανούς υπηκόους της αυτοκρατορίας σε 

σχέση με τους προκατόχους του που είχαν εξαπολύσει μεγάλους και φρικιαστικούς 

διωγμούς.  

 Η πρώτη κίνηση που καταδείκνυε με τον πλέον επαναστατικό τρόπο για τα 

δεδομένα της εποχής εκείνης, την πλήρη μεταστροφή της στάσης απέναντί στους 

χριστιανούς υπηκόους της αυτοκρατορίας και όχι μόνο, ήταν η πράξη που έλαβε 

χώρα, από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο πριν ακόμα επικρατήσει ως μονοκράτορας και 

δεν είναι άλλη από το Διάταγμα των Μεδιολάνων που συντάχτηκε και υπογράφτηκε 
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από το Μεγάλο Κωνσταντίνο και το συνάδελφό του αυτοκράτορα της ανατολής 

Λικίνιο στο Μεδιόλανο της Ιταλίας, σημερινό Μιλάνο το 313 μ.Χ.   

Ο Λικίνιος υποσχέθηκε ότι δεν θα καταδιώκει πλέον τους χριστιανούς και στη 

συνέχεια επισημοποίησαν αυτή τη βούληση τους με την υπογραφή του περίφημου 

Διατάγματός, που καλείτε ως Διάταγμα της ανεξιθρησκίας, ή στην εκκλησιαστική 

ορολογία ως Έδικτο των Μεδιολάνων.  Στην ουσία το Διάταγμα τον Μεδιολάνων 

υπήρξε μια σειρά αποφάσεών – rescripta μεταξύ Κωνσταντίνου και Λικίνιου, για την 

επέκταση των ευεργετημάτων προς τους χριστιανούς και στο ανατολικό τμήμα της 

αυτοκρατορίας, αφού είχαν ήδη εφαρμοσθεί από το Μέγα Κωνσταντίνο στο δυτικό 

μέρος. (Treadgold : 1997). 

Σημαντική πηγή για την πολιτική του Κωνσταντίνου έναντι των χριστιανών 

αποτελεί ο επίσκοπος Ευσέβιος της Καισαρείας, μέσω των έργων του. Στη σημερινή 

εποχή ακόμα  υπάρχουν συζητήσεις σχετικά με την ιδιαίτερη εύνοια που επέδειξε ο 

Μέγας Κωνσταντίνος για τους Χριστιανούς και τις κοσμολογικές αλλαγές που 

επιτάχτηκαν με το Διάταγμα των Μεδιολάνων και στη συνέχεια με ακόμα 

περισσότερες ευεργετικές αποφάσεις, αλλά νομίζω κατανοώντας τα προβλήματα που 

επικρατούσαν τότε στην αυτοκρατορία και τη διορατικότητα που διέκρινε το Μέγα 

Κωνσταντίνο δεν μας μένουν περιθώρια να μην αντιληφτούμε σχεδόν στην 

πληρότητα του αυτή τη συμπεριφορά του αυτοκράτορα. Εξάλλου φαίνεται 

σαφέστατα η ρεαλιστική, ορθολογιστική και εγκρατής συμπεριφορά του 

Κωνσταντίνου, από το ότι δεν αντέδρασε στην μη αναγνώριση από το Γαλέριο, του 

τίτλου του Αύγουστου που του απέδωσε ο στρατός, χειροτονώντας ως Αύγουστο αντί 

του Κωνσταντίνου το Σέβηρο και ως πρώτο Καίσαρα το Μαξιμίνον. Σχετικά με τα 

παραπάνω συνηγορούν όλοι οι μεγάλοι ιστορικοί. Όπως ο Α. Vasiliev, Georg 

Ostrogosky, Ελένη Αρβελέρ και φυσικά ο φλογερός πατριώτης ιστορικός Κ. 

Παπαρρηγόπουλος. 

Σίγουρα υπήρξε ένα αμάλγαμα στον ψυχισμό του Κωνσταντίνου για το 

συμπεριφορισμό του αυτό, που περιελάμβανε δόσεις πολιτικού ρεαλισμού για την 

αναζωογόνηση της αυτοκρατορίας και της δικής του προσωπικής επικράτησης και 

σταθεροποίησης του στον αυτοκρατορικό θεσμό, μέσα και από την ένθερμη 

υποστήριξή ενός μεγάλου μέρους υπηκόων της αυτοκρατορίας και την προσωπική 

του συμπάθεια και αγάπη προς τη νέα θρησκεία. Οι σύγχρονοι ιστορικοί και κυρίως ο 

Παπαρρηγόπουλος συντείνουν στην άποψη ότι η μεταστροφή του Κωνσταντίνου στο 

χριστιανισμό, δεν ήταν μια καθαρά ψυχρή πολιτική πράξη χωρίς ουσιαστικό 

περιεχόμενο.  
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Ενότητά 2.2  Η Έναρξη της Εύνοιας προς το Χριστιανισμό & Η 

Αναγκαιότητα της. 

 

Τα πρώτα μέτρα, περιελάμβαναν πέρα από την άμεση διακοπή των διωγμών 

των χριστιανών, την ελεύθερη εφαρμογή και τέλεση της χριστιανικής λατρείας σε 

όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας, την αναγνώριση νομικής υπάρξεως της χριστιανικής 

εκκλησίας, την αναγνώρισή και ξεκαθάρισμα θεμάτων ιδιοκτησίας, την ελεύθερη 

εφαρμογή οικοδομικού προγράμματος ναοδομίας το οποίο ενισχυόταν και από τα 

αυτοκρατορικά ταμεία, στην παράδοση στους χριστιανούς των κατασχεμένων τους 

ναών, την απαλλαγή από την φορολογία του χριστιανικού κλήρου κλπ. (Εκδοτική 

Αθηνών : 1978). 

 Οι πράξεις αυτές του Κωνσταντίνου απέβησαν ώστε να γίνει αρκετά 

συμπαθής και αγαπητός όχι μόνο στους χριστιανούς υπηκόους του δικού του 

τμήματος της αυτοκρατορίας, αλλά και στα τμήματα που διοικούσε και ο Λικίνιος 

στην ανατολή  (Μόσχος : 2014). Το μεγαλύτερο ευεργέτημα όμως έναντι των 

χριστιανών του Κωνσταντίνου, ήταν ότι του επέστρεψε τις ατομικές τους περιουσίες 

που είχαν κατασχεθεί κατά την περίοδο των διωγμών και τους επέτρεψε να ενταχθούν 

πάλι στο οικονομικό σύστημα για την αύξησή του πλούτου τους. (Παπαρρηγόπουλός 

: 1976 ). 

 Οι χριστιανοί τον 3ο αιώνα αποτελούσαν σημαντική πληθυσμιακή δύναμή 

για την αυτοκρατορία και η φθορά και η παρακμή του παλαιού ειδωλολατρικού 

κόσμου ήταν τέτοια που επέβαλε την ανακαίνιση και την προώθηση σε ένα νέο 

σχήμα που θα αναμόρφωνε και θα διέπλαθε, ένα νέο κόσμο και μια νέα αντίληψη και 

κοσμοθεωρία. Το 300 μ.Χ. οι χριστιανοί αποτελούσαν την πλειοψηφία των υπηκόων 

στο ανατολικό μέρος της αυτοκρατορίας με κυριότερη περιοχή επικράτησης την 

Αίγυπτο και αρκετοί διέθεταν σημαντικό πλούτο, ενώ υπήρχε ήδη ένας μηχανισμός 

λειτουργίας και διοίκησης της χριστιανικής εκκλησίας ανεπτυγμένος στο μεγαλύτερο 

μέρος της αυτοκρατορίας με υποδειγματική και επιμελή οργάνωση, (Μόσχος : 2014), 

από τις σημαντικότερες επαρχίες της αυτοκρατορίας λόγω του καίριου της 

γεωπολιτικού και εμπορικού βάρους της αφού οι σιτοβολώνες της τροφοδοτούσαν τη 

Ρώμη και άλλα μέρη της αυτοκρατορίας και στη συνέχεια την Κωνσταντινούπολη. 

Θέμα που φυσικά δεν θα διέφυγε από την προσοχή του Μ. Κωνσταντίνου λόγω 

επιπλέον και του ισχυρού γειτονικού και εχθρικού βασιλείου της Περσίας. 

 Ο ειδωλωλατρισμός επίσης δεν είχε να προσφέρει τίποτα στο περισσότερο 

κόσμο της αυτοκρατορίας και αποτελούσε τετριμμένη και αποστεωμένη θρησκεία 

που δεν μπορούσε να αντιπαλέψει τη σκληρότητα των χρόνων εκείνων και να 

νοηματοδοτήσει τη ζωή των ανθρώπων με ένα νέο μήνυμα απολυτρώσεως από τα 

ευτελή και βδελυρά πάθη και αντίστασης απέναντι σε απάνθρωπες έως και κτηνώδεις 

πρακτικές. Ο χριστιανισμός με το νέο μήνυμα του που ευαγγέλιζε, έδινε αυτή την 

ελπίδα και το διέξοδο στο ψυχισμό των ανθρώπων. (De Burgh : 2011 ) , 

(Καραβιδόπουλος : 2010).  

Η ενοθεϊστική αντίληψη που υπόβοσκε σε αρκετούς αυτοκράτορές, δηλαδή 

ένας θεός πάνω από τους πολλούς, κατά τον 3ο αιώνα ενίσχυσε περισσότερο τη 
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στροφή προς το χριστιανισμό και ήταν σαφές πλέον ότι δεν θα μπορούσε να γίνει 

πλέον μία επιστροφή στον εθνισμό. (Στούφη – Πουλημένου : 2013).  

Η αυτοκρατορία, χωρίς κανένας ιστορικός όλων των εποχών να το 

αμφισβητεί, (πράγμα που προκύπτει μέσα από όλη τη βιβλιογραφία για τη 

συγκεκριμένη περίοδο), αλλά αναγνωρίζοντας το, είχε ήδη περιέλθει σε ένα τέλμα 

αποσάθρωσης και πλήρους κατάπτωσης και αποσύνθεσης, οι λόγοι πολλοί, η ηθική 

παρακμή, οι συνεχείς πολεμικές συγκρούσεις εξωτερικές και μη, οι λοιμοί, και η 

πείνα από τις ελλείψεις τροφίμων, λόγω της παρακώλησης και κατάρρευσης του 

εμπορίου, της τεράστιας οικονομικής κρίσης, της αποδιοργάνωσης αρκετών 

επαρχιών, της άκαμπτης και υδροκέφαλης γραφειοκρατίας, της άδικης και 

υπερβολικής φορολογίας, της πληθυσμιακής συρρίκνωσης που έτσι δεν μπορούσαν 

να τροφοδοτηθούν και οι λεγεώνες με νέο δυναμικό, μια αριστοκρατία σε πλήρη μέθη 

μόνο για την αυταρέσκειά της σε λάγνα παιχνίδια, με παράλυση της θέλησης για 

καθετί δημιουργικό και παραγωγικό, με ένα πολιτισμό που είχε πλέον νεκρωθεί και 

τίποτα δεν μπορούσε να προσφέρει, με μια μεσαία τάξη στην παραζάλη, της όλης 

παρακμάζουσας κατάστασης, αποδυναμωμένη και σε φάση καταστολής, που την 

καθιστά τσακισμένη μη μπορώντας και ούτε έχοντας τη διάθεση για αντίδραση και 

τέλος φυσικά και οι μεγάλες μάζες των δούλων και το δουλοπάροικών.  

Όποτε δεν χρειαζόταν μόνο μια δυναμική και επαναστατική παρέμβαση σε 

όλο το φάσμα των  πραγμάτων και των καταστάσεων και δεδομένων που αναφέραμε, 

αλλά και ένας νέος προσανατολισμός, ή ύπαρξη ενός λυκαυγές που θα δώσει ελπίδα 

σε όλο το λαό και όραμα για ένα νέο ξεκίνημα καταγγέλλοντας το παλαιό και 

ψυχοκτόνο κατεστημένο και το  παλαιό άνθρωπο μέσα από την ανάταση και 

ανάσταση του νου και της ψυχής πράγμα το οποίο ο Κωνσταντίνος, διέβλεπε ότι θα 

το επιφέρει ο χριστιανισμός που αποτελούσε εκείνη τη στιγμή το μόνο καταφύγιο των 

απελπισμένων και τη μόνη οδό για σωτηρία από τα δεινά τους, σύμφωνα με τους  

ιστοριογράφους της εποχής του Λακτάντιο και Ευσέβιο, αλλά και το 

Παπαρρηγόπουλο.  

Ο Μ. Κωνσταντίνος κατηγορήθηκε, αλλά και κατηγορείται και σήμερα από 

αρκετούς με κακόβουλό, απερίσκεπτο και εντελώς  επιδερμικό τρόπο, δίχως οι ίδιοι 

οι κατηγορεί να διαθέτουν και γνώσεις πάνω στα ιστορικά δεδομένα της εποχής, ότι 

εκδίωξε την εθνική λατρεία και τους εθνικούς υπηκόους και απαγόρευσε τις θυσίες 

κλείνοντας και ειδωλολατρικούς ναούς. Η κατηγορία αυτή όχι μόνο δεν ευσταθεί και 

είναι εντελώς αίολη, αλλά είναι και κίβδηλη. Οι κακοπροαίρετοι και αμαθείς αυτοί 

δεν είχαν έστω την προαίρεση να καταφύγουν στις ιστορικές πηγές που έχουν 

διασωθεί και καταγράφουν τα γεγονότα εκείνης της εποχής και περιγράφουν μια 

εξολοκλήρου αντίθετη πραγματικότητα από αυτή που θέλουν να παρουσιάσουν οι 

διάφοροί αδαείς και μονομανείς κύκλοι. Στις πηγές όλες και τις χριστιανικές, αλλά 

κυρίως τις εθνικές αναφέρεται η πολιτική του Μ. Κωνσταντίνου, που είναι μια 

πολιτική ομόνοιας για όλους τους υπηκόους όλων των εθνοτήτων, φυλών και 

θρησκευμάτων. Ελάχιστοι ναοί ειδωλολατρικοί έκλεισαν για συγκεκριμένους και 

ιδιαίτερους λόγους που δεν είχαν σχέση με το ότι ήταν εθνικοί και κυρίως για ότι οι 

είχαν μετατραπεί σε εκφυλιστικά κέντρα που ακόμα και τα ήθη εκείνης της εποχής 

δεν ανέχονταν. Οι θυσίες και η λατρεία στους εθνικούς ναούς πραγματοποιείτο 
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κανονικά και όχι μόνο στη Ρώμη, αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμά αποτελεί και στη 

μεγάλη πόλη του Σέραπη στην Αλεξάνδρειά. Ενώ οι περισσότεροι διέκοπταν τη 

λειτουργία τους λόγω της παρακμής τους από την έλλειψη πιστών. (Ostrogosky : 

2012), (Vasiliev : 2006). Τις συγκεκριμένες τακτικές του Μ. Κωνσταντίνου τις 

παραδέχονται και τις αναφέρουν με μικρές διαφοροποιήσεις στα έργα τους όλοι οι 

Ιστορικοί τη βιβλιογραφία των οποίων έχω μελετήσει. 

  Τέλος ο ίδιος ο Μ. Κωνσταντίνος, αν και ο ίδιος δεν διέθετε καθόλου 

σχεδόν  ψήγματα συμπάθειας και έλξης προς την εθνική θρησκεία, τυπικά διατήρησε 

το τίτλο το θρησκευτικό του μεγάλου αρχιερέα (pontifex maximus ), για να μην 

δυσαρεστήσει πλήρως τους εθνικούς, χωρίς όμως να συμμετάσχει πλέον σε καμία 

θρησκευτική τελετή των εθνικών, ούτε σαν αρχιερέας, ούτε καν ως απλώς πιστός. 

Στο ρωμαϊκό νόμισμα εξάλλου εμφανιζόταν εμφαντικά ο τίτλος του μεγάλου 

αρχιερέως στην απεικόνιση του προσώπου του αυτοκράτορα έως την εποχή του 

Γρατινιανού το 382. (Παπαρρηγόπουλος : 1976). 

 

 

Ενότητα 2.3 Ανασύνθεση του Στρατού & της Άμυνας 

  

Ο Κωνσταντίνος, αλλά και ο Διοκλητιανός νωρίτερα είχαν κατανοήσει 

πλήρως ότι η αυτοκρατορία με την μορφή και τις διαστάσεις που είχε λάβει και το 

μεγάλο πλήθος των προβλημάτων που αντιμετώπιζε και την έθεταν σε οριακό σημείο 

επιβίωσης, δεν μπορούσε πλέον να διοικηθεί με το σύστημα που είχε δημιουργηθεί 

επί Αυγούστου, δηλαδή το σύστημα της ηγεμονίας. 

 Ο Κωνσταντίνος πλέον όταν κατέστη απόλυτος κυρίαρχός της Ρώμης προέβη 

σε μια από τις σημαντικότερες πράξεις που αφορούσαν μεγάλες μονάδες που κατά τη 

διάρκεια της ηγεμονίας εμπλέκονταν σημαντικά και στη διαδραμάτιση της τάξεως 

της ρωμαϊκής πολιτείας. Η απόφαση αυτή ήταν η κατάργηση  της πραιτοριανής 

φρουράς της Ρώμης που θεωρούσε πλέον την ύπαρξη της περιττή, αφού ο 

αυτοκράτορας δεν έδρευε στη Ρώμη, ενώ και η πίστη της προς τον αυτοκράτορα ήταν 

επίφοβή. (Diehl : 2011). 

 Η στρατιωτική ηγεσία πλέον λόγω του νέου συστήματος ανάδειξής της θα 

είναι αφοσιωμένη στον αυτοκράτορα και πλήρως καταρτισμένη και εκπαιδευμένη, 

ενώ οι διάφορές μονάδες με το νέο ρόλο τους και τις σύγχρονες μεθόδους 

εκπαίδευσης θα είναι αποτελεσματικότερες και ειδικά οι μονάδες φύλαξης των 

συνόρων που αποτελούνταν από άτομα που διαβιούσαν στις περιοχές που 

υπεράσπιζαν θα επεδείκνυαν μέγιστο ζήλο στην απόκρουση κάθε εξωτερικού 

κινδύνου. (Vasiliev : 2006), (Diehl : 2013). 

Η διάλυση της πραιτοριανής φρουράς και η αντικατάστασή της με τα σώματα 

των σχολών που συγκροτούνταν από μελλοντικούς ανώτερούς και ανώτατους 

αξιωματικούς, διαφορετικής εθνικότητας, προσέδιδε στον αυτοκράτορα μια 

προσωπική φρουρά πλήρως αφοσιωμένη σε αυτόν. 

 Η όλη αυτή πολιτική οδήγησε στα επόμενα έτη ο ρωμαϊκός στρατός να είναι 

ό πλέον ισχυρός από όλους τους άλλους στρατούς της εποχής και κυρίως των 
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βαρβαρικών φίλων και να αποτελεί πλέον ένα παράγοντα σταθερότητας που 

συντελούσε ταυτόχρονα στην εμπέδωση του αισθήματος της απρόσκοπτής πορείας 

της αυτοκρατορίας προς την ευμάρεια, αφού πλέον ο στρατός δεν θα υπηρετούσε τις 

προσωπικές φιλοδοξίες κανενός και ήταν ικανός να υπερασπιστεί με επάρκεια την 

αυτοκρατορία από κάθε εξωτερικό κίνδυνο. 

  Η αποφυγή των οδυνών για την αυτοκρατορία, που προκαλούσαν οι 

διάφορες εισβολές, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, με την ισχυροποίηση των 

φρουρών και των φρουρίων των παραμεθορίων περιοχών και εάν αυτές δεν δυνατό 

να αποτρέψουν την εισβολή, τότε θα παρέμβαιναν και οι ειδικές δυνάμεις 

εκστρατείας. Παράλληλα όπου ήταν αναγκαίο θα χρησιμοποιούσαν και τη 

διπλωματική οδό με μία σειρά διαπραγματεύσεων και ελκυστικών προτάσεών που θα 

κατεύναζαν και θα ικανοποιούσαν την ακόρεστη σε ορισμένες φορές επιθυμία των 

εισβολέων για οικονομικά και άλλα οφέλη.  

 Τα οφέλη για την αυτοκρατορία ήταν απύθμενα, από την πλευρά του 

οικονομικού κόστους που προκαλούσαν οι επιδρομές αυτού με διακοπή του εμπορίου 

και της κάθε οικονομικής δραστηριότητας και παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και 

τις μεγάλες καταστροφές που προκαλούνταν σε διαφορές υποδομές, του 

εξανδραποδισμού, των περιοχών των οποίων διάβαιναν τα εχθρικά στρατεύματα, την 

ανάγκη για μεταφορά τεράστιών στρατιωτικών μονάδων συνεχώς με την απαραίτητη 

παρουσία και συνδρομή του αυτοκράτορα με ότι συνέπειες συνεπαγόταν αυτή η 

περίστασή με τη συνεχή απουσία του από την πρωτεύουσα.  

Ο Κωνσταντίνος  μεταξύ του 312 και του 326 μ.Χ.  ενέταξε στην ανώτατη 

τάξη των συγκλητικών την τάξη των ιππέων που ανήκαν μέχρι τότε στην ανώτερη 

ιεραρχία και παράλληλα προσάρμοσε τις ανώτερες διοικητικές θέσεις των ιππέων σε 

συγκλητικές θέσεις.  (Εκδοτική Αθηνών : 1978).  

Στις θέσεις ιδιαίτερα των στρατηγών ανέρχονταν και τις καταλάμβαναν 

σχεδόν αποκλειστικά μέλη των κατώτερων τάξεων και όχι μέσα από τη σύγκλητο, οι 

οποίοι ήταν εξειδικευμένα στελέχη του στρατού. Η πολιτική αυτή του Μ. 

Κωνσταντίνου είχε ως απόρροια την ανάδειξη στην ανώτατή τάξη, ενός μεγάλου 

αριθμού ατόμων, με μεγάλο ζήλο για προσφορά και που οφείλοντας την εξέλιξή τους 

αυτή στο αυτοκρατορικό καθεστώς αποτέλεσαν μέσου του αισθήματος ενοχής που 

τους προκλήθηκε, τους ποιο πιστούς υποστηρικτές του αυτοκράτορα και τους πλέον 

παραγωγικότατους συντελεστές στην διαδικασία ανασυγκρότησης της 

αυτοκρατορίας, σύμφωνα και με τον ιστορικό Οστρογόσκυ. 

 

               Ενότητα 2.4 Η Δεύτερη Μεγάλη Ανατροπή – Μεταφορά της 

Πρωτεύουσας & η Σημασία της. 

   

   Ο Μ. Κωνσταντίνος μετά την επικράτηση του ως μονοκράτορας προχώρησε 

στην υλοποίηση της, μεγαλύτερης πολιτικής κίνησης που χάραξε πλέον την πορεία 

ολόκληρης της αυτοκρατορίας για, διάστημα πάνω από χίλια χρόνια και άλλαξε το 

ρου της ιστορίας.  Η απόφαση αυτή του Μ. Κωνσταντίνου ήταν η μεταφορά του 

κέντρου της αυτοκρατορίας με την δημιουργία μιας νέας πρωτεύουσας και έδρας για 
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το Ρωμαϊκό Κράτος προς τα ανατολικά και συγκεκριμένα στην αρχαία ταπεινή πόλη 

του Βυζαντίου στο Βόσπορό. 

 Η απόφαση αυτή αναδύει και αναδεικνύει ένα μεγάλο σύνολο συγκριτικών 

και μη πλεονεκτημάτων που καθιστούσαν την απόφαση και επιλογή αυτή ως 

επιτακτική και ευφυέστατη, με βάση και όλους τους ιστορικού που έχουν αναφερθεί 

και κεκαλυμμένη με ένα θρύλο ιεροπρέπειας και εμπνεύσεως με Θεϊκή προέλευση.  

 Ο θρύλος αυτός σχετικά με την πορεία της μικρής πόλης του Βυζαντίου 

άμεσα απέκτησε διαστάσεις και άρχισε να κατασταλάζει στο νου και στης ψυχές των 

ανθρώπων ένα θείο μυστήριο, καθώς άρχισε να γίνεται πιστευτό ότι ό Θεός 

παρουσιάστηκε στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο και του υπέδειξε τη νέα 

πρωτεύουσα ως γεωγραφική περιοχή και στη συνέχεια ως ακριβή τοποθεσία, ενώ και 

τα όρια της νέας πρωτεύουσας χαράχτηκαν και καθορίστηκαν με τη βοήθεια ενός 

αγγέλου που προπορευόταν του Μ. Κωνσταντίνου. (Αρβελέρ – Γλυκατζή : 2015). 

  Καταρχήν για την επιλογή αυτή μπορούμε να την διαβλέψουμε και να την 

κατανοήσουμε εντελώς θεωρητικά και αφαιρετικά λαμβάνοντας υπόψη απλώς τα 

στοιχεία του ορίζοντα Δύση η Ρώμη και Ανατολή το Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία 

αναζητούσε την πλήρη αναγέννηση, άρα την ανατολή ενός νέου μοντέλου, την 

ύπαρξη ενός λυκαυγές που θα διαφώτιζέ και θα απάστραπτε με τη λαμπρότητα και 

διαύγεια του  τη νέα κατεύθυνση και πορεία της αυτοκρατορίας.  

               Σε ουσιαστικό επίπεδο η ανατολικές περιοχές και λαοί κυρίως που 

προσέγγιζαν την νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου από την προϊστορία ήταν 

παρασάγγας ανώτεροι από τους δυτικούς και βόρειους. Στην γεωγραφική περιοχή 

αυτή και λόγω των κλιματολογικών συνθηκών αναπτύχτηκαν, από την εποχή της 

προϊστορίας οι μεγαλύτεροι πολιτισμοί. Σουμέριοι, Ασσύριοι, Φοίνικες, Πέρσες, 

Έλληνες, Αιγύπτιοι και εάν προχωρήσουμε στο βάθος της ανατολής Ινδοί και 

Κινέζοι. (Watson: 2006). 

 Οι περιοχές οι ανατολικές και ιδιαίτερα οι επαρχίες της αυτοκρατορίας, ήταν 

οι πλέον αναπτυγμένες και με την ενστάλαξη υψηλών αρχών και κοσμοθεωριών που 

περιελάμβαναν όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής συμβίωσης και της επιστημονικής 

προόδου καθώς και του επιπέδου διαβίωσης. Οι περιοχές αυτές ήταν οι πλέον 

εύφορές, οι πλέον πλούσιές και  οι ποιο πυκνοκατοικημένες της αυτοκρατορίας, στις 

οποίες διαβιούσε πολύ περισσότερος πληθυσμός από τις περιοχές της δύσης. Η 

μεταφορά της έδρας της αυτοκρατορίας θα μπορούσε να οργανώσει καλυτέρα την 

άμυνα αυτών των περιοχών που αποτελούσαν το διαμάντι της αυτοκρατορίας από τις 

διάφορες εχθρικές επιδρομές των γότθων από το Δούναβή και των περσών στην 

Ασία, τα πλεονεκτήματα της θέσεως αυτής πλείστα και θα μπορούσε πλέον γύρω από 

την νέα αυτή πρωτεύουσα να συγκεντρωθεί ο ανατολικός κόσμος αφού αποτελούσε 

το φυσικό του κέντρο. (Diehl : 2013 ).  

     Η μεγάλη οξυδέρκεια που διέκρινε το Μ. Κωνσταντίνο, ανεξάρτητα εάν είχε 

και τη Θεϊκή επικουρία, και η θέληση του για καταλλαγή μέσα στην αυτοκρατορία 

και διάσωσής της τον προέτρεψαν να λάβει αυτή την μεγάλη απόφασή του ορισμού 

νέας πρωτεύουσας για την αυτοκρατορία που θα επικέντρωνε όλο το ενδιαφέρον προς 

την ανατολή που αποτελούσε πλέον υγιές και παραγωγικό τμήμα της αυτοκρατορίες 

και στην οποία υπερτερούσαν τα δυο στοιχεία που θα στηριζόταν για την οξυγόνωση 
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της αυτοκρατορίας, ο ελληνισμός,  ο εξελληνισμένος κόσμος και ο χριστιανικός. Ο 

ίδιος ο Κωνσταντίνος από την άλλη ένιωθε μεγάλο δέσιμο και αγάπη με τον αρχαίο 

ελληνισμό, αφού πέρα το ότι επιθυμούσε να τον αποκαλούν «Στρατηγό των 

Αθηναίων», προστάτεψε και ενίσχυσε τις σχολές των Αθηνών. (Παπαρηγόπουλος : 

1976 ).  

  Η Ρώμη είχε εξάλλου εγκαταλειφτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τους 

αυτοκράτορες και μόνο τυπικά αποτελούσε το διοικητικό κέντρο της αυτοκρατορίας 

και ιδιαίτερα την ουσιαστική έδρα του αυτοκράτορα. Η σύνθεση και ο 

συμπεριφορισμός του πληθυσμού της Ρώμης που κυριαρχούταν κυρίως από 

ειδωλολατρικές πεποιθήσεις και σε μεγάλο βαθμό από αήθεις έξεις, προκαλούσε την 

απέχθεια και την αποστροφή του Μ. Κωνσταντίνου. Στην ουσία η αυτοκρατορία 

αποτελούσε μια τεράστια ανομοιομορφία, ένα σώμα που ο κύριος κορμός του ήταν 

χριστιανικός, ενώ η κεφαλή του ειδωλολατρική.  

Η ανωμαλία αυτή δεν μπορούσε να συνεχιστεί, διότι θα προκαλούσε , 

τροχοπέδη για την αυτοκρατορία και παράγοντα ανασταλτικό προς την ανανέωση και 

αναζωογόνηση της. Οι καιροί πλέον απαιτούν άλλα  ήθη και ο αυτοκράτορας πρέπει 

να γρηγορεί προς αυτά, εάν θέλει η αυτοκρατορία, να εύρη ιλαστήριον, δια μέσου της 

διπλής κλίμακας του χριστιανισμού και του ελληνισμού και να ανυψωθεί μέσω της 

χαρίτωσης της από αυτές τας δύο δωρεές και να οδηγηθεί στη δημιουργία πλέον μιας 

χριστιανικής αυτοκρατορίας κατά την πλειονότητα των βυζαντινολόγων όπως μια 

από τις πλέον εξέχουσες μορφές του ιστορικού αυτού επιστημονικού τομέα, την 

Ελένη Γλυκατζή – Αρβελέρ. 

 

 

 

 

 

Ενότητα 2.5  

Η Συμβολή του Χριστιανισμού στην Ανακαίνιση της 

Αυτοκρατορίας. 

 

Ο χριστιανισμός ειδώθηκε με τον ελληνισμό – κλασσική παιδεία και μέσα από 

μία μεταβατική περίοδο, των αυτοκρατόρων Μ. Κωνσταντίνου, Ιουλιανού, Μ. 

Θεοδοσίου και των Καππαδόκων πατέρων της εκκλησίας της ανατολής του 4ου 

αιώνος, του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου Νανζιαζηνού, του Γρηγορίου 

Νύσσης και Ιωάννου Χρυσοστόμου, που επήλθε η ανάκραση μεταξύ των δύο αυτών, 

στοιχείων, πράγμα που σημαίνει η ένωση τους και η σύνθεση τους χωρίς την 

παραμικρή αλλοίωση του ενός από το άλλο, διαμορφώνοντας πλέον το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο θα κινηθεί το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος για το υπόλοιπό του βίου του σε 

όλους τους τομείς, έως την κατάλυσή του την βιαία.  Η «ανάκραση» που έχουμε 

αναφέρει μεταξύ ελληνισμού και χριστιανισμού, κυρίως της πολιτικής φιλοσοφίας 
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της ύστερης αρχαιότητος προκάλεσε ένα διφυή σύστημα πολιτικό στο Ανατολικό 

Ρωμαϊκό Κράτος.     

      Ο Κωνσταντίνος  προσπάθησε και τα κατάφερε τα προσεταιριστεί με το 

μέρος του και τους χριστιανούς υπηκόους, αλλά να θέσει και επί την υψηλή του 

επίβλεψή , μέριμνα και σκέπη του και την ίδια την χριστιανική εκκλησία ως 

διοικητικό μηχανισμό, με πρώτο και χαρακτηριστικό παράδειγμά τη συμμετοχή του 

στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια, την οποία ό ίδιος συγκάλεσε με 

παρότρυνση και εισήγηση  των ιθυνόντων της εκκλησίας, όπως ο αρχιεπίσκοπός 

Αλεξανδρείας Αλέξανδρός και ο προσωπικός του φίλος και σύμβουλός επί τα 

εκκλησιαστικά θέματα ο Όσιος επίσκοπος Κορδούης της Ισπανίας. (Treadgold : 

2011). 

 Σύμφωνα και με τον Ευσέβιο Καισαρείας, αλλά και τον ιστορικό Σωκράτη, ο 

Κωνσταντίνος προσκάλεσε και παρακάλεσε όλους τους χριστιανούς επισκόπους της 

οικουμένης να παραβρεθούν και να συγκληθούν σε σύνοδο για να απαντήσουν σε 

κάποια κρίσιμα ερωτήματα και ζητήματα. Η ουσιαστική προεδρία είχε ανατεθεί στον 

αρχιεπίσκοπό Αντιοχείας Ευστάθιο. Στην εναρκτήριο συνεδρίαση της συνόδου στις 

20 Μάιου του 325, ο Κωνσταντίνος λαμβάνοντας πρώτος το λόγο, προσφώνησε με 

κολακευτικά λόγια όλους τους επισκόπους και τους παρότρυνέ να εργαστούν με 

υπομονή και πίστη, η οποία θα φέρει την ομόνοια και αγάπη ανάμεσά τους προς δόξα 

Χριστού. Ο αυτοκράτορας στη συνέχεια επενέβαινε συχνά στις συζητήσεις. 

(Γιαννόπουλος : 2014). 

Ο Κωνσταντίνος με τις αποφάσεις του αυτές και τη μεγάλη ζέση και ζήλο που 

επιδείκνυε για τα ζητήματα που αφορούσαν το χριστιανισμό καθώς και οι τρόποι με 

τους οποίους προσπαθούσε να συμβάλει για την επίλυση τους καταδεικνύουν ότι του 

είχε εγκολπωθεί τη μεγάλη σημασία που είχε η ρύθμιση του χριστιανικού δόγματος 

για την ηθική ανακαίνιση της αυτοκρατορίας και την γενικότερη ανανέωσή της.  

Οι ελληνικοί θεσμοί και το χριστιανικό δόγμα πίστευε ακράδαντα ότι θα 

αποτελούσαν, τους δύο «πνεύμονες» που ήταν αναγκαίο να «μεταμοσχευθούν» στο 

σώμα της αυτοκρατορίας, για την επιβίωση της πάντα με τη σύνεση που τον διέκρινε, 

αφού πλέον οι παλαιοί θεσμοί και λατρείες είχαν περιέλθει σε κατάσταση σήψης. 

(Παπαρηγόπουλος : 1976 ). 

 Ο Κωνσταντίνος είχε πλήρως αντιληφθεί ότι χωρίς την επικύρωση από την 

πολιτεία των αποφάσεων της Οικουμενικής Συνόδου, αυτές δεν θα μπορούσαν όσο 

και κύρος και οικουμενικότητα και ας είχε σύνοδος να γίνου πλήρως αποδεκτές και 

να εφαρμοστούν στην ολότητα τους και εις έπακρον, με κίνδυνο τον κλονισμό της 

ενότητας του χριστιανικού κόσμου, της εύρυθμης πορείας του και της συνοχής της 

αυτοκρατορίας. Πέρα λοιπόν από την επικύρωση των αποφάσεων της συνόδου, με 

ειδικό διάταγμα, καταδίκαζε τους αντιφρονούντες προς  αυτές και θέσπιζε ειδικά 

μέτρα για την αντιμετώπιση συμπεριφορών που παρέκλιναν από τα συμφωνημένα. 

 Η απόφαση μπορεί να μας προβάλλεται ως εκτός του πνεύματος της 

ανεξιθρησκίας όπως την αντιλαμβανόμαστε στο σήμερα. Τις αποφάσεις του αυτές ο 

ίδιος ο Κωνσταντίνος τις δικαιολογεί απευθυνόμενος στους επισκόπους της συνόδου 

λέγοντας τους ότι «Εσείς μεν ρυθμίστε τα εσωτερικά της εκκλησίας και εγώ τα εκτός, 
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από το Θεό, ορισμένος σαν να είμαι επίσκοπός».   (Παπαρηγόπουλος : 1976 ), 

(Ostrogosky : 2012), (Εκδοτική Αθηνών : 1978).           

  

    

 

 

 

 

 

Ενότητα 2.6 

Οι Αντιλήψεις για το Ρόλο του Κωνσταντίνου και της Αυτοκρατορίας 

 

Ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος περιγράφει συνοπτικά σε ένα λόγο του και με 

σαφή τρόπο την προσωπική του θεώρηση ή μανιφέστο του για την δική του 

προσωπική συμβολή και αποστολή μέσα στην ιστορική πραγματικότητα, αλλά και 

κατ’ επέκταση του ρόλου που επιφυλάσσει και για την αυτοκρατορία. Ο 

Κωνσταντίνος λοιπόν λέγει: « [ Ο Θεός] που με έκρινε άξιο να εκπληρώσω τη 

βούληση του, με αναζήτησε και με έθεσε στην υπηρεσία του και εγώ, κινώντας από 

τη μακρινή βρετανική θάλασσα και από τους τόπους, όπου κατά τις θείες επιταγές 

δύει ο Ήλιος, ανταποκρίθηκα στη θεία κλήση, απωθώντας και διασκορπίζοντας χάρη 

σε κάποια ανώτερη δύναμη τα δεινά που κατέχουν τον κόσμο, ώστε το ανθρώπινο 

γένος, διαπαιδαγωγούμενο από το έργο μου, να επαναχθεί στον σεβασμό του θείου 

νόμου και η μακαριότατη πίστη να αυξηθεί υπό την καθοδήγηση του Κυρίου… Με 

την πεποίθηση ότι αυτή είναι η άριστη υπηρεσία, ότι αυτή είναι η χάρης που δόθηκε 

σ’ εμένα προχωρώ προς τις χώρες της Ανατολής, οι οποίες χειμάζονται από 

βαρύτατες συμφορές και επικαλούνται τη μέριμνά μου». (Το παρόν χωρίο, 

προέρχεται από την ‘Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, της Εκδοτικής Αθηνών, του 

1978, από τον Ζ τόμο, σελ. 32).   

Η ακράδαντή πλέον πεποίθηση του Κωνσταντίνου για την μεγάλη και θετική 

συμβολή που θα είχε ο χριστιανισμός για τη βασιλεία του, αλλά και για το κράτος 

γενικότερα, ενστάλαξε μέσα του την ανάγκη να προβεί σε μια νέα απεικόνισή του 

ρόλου και του προσώπου του αυτοκράτορά, που θα ήταν προσαρμοσμένη ως προς 

της αρχές και αντιλήψεις του χριστιανισμού. Το 324 λοιπόν μετά την επικράτηση επί 

του Λικίνιου, εγκατέλειψε το τίτλο του «ανίκητου» που συνδεόταν με τον «ανίκητο» 

ηλιακό θεό των ειδωλολατρών και υιοθέτησε αυτόν του «νικητού», που ως ορισμός 

προσομοίαζε, ως προς τον νικητή Χριστό. Η σύνδεση του αυτοκράτορα και η 

περιβολή του με θεϊκές ιδιότητές, παρέμεινε, επί Κωνσταντίνου, αλλά με ένα νέο 

εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, που θα βοηθούσε και στους στόχους τους 

βραχυπρόθεσμούς και μακροπρόθεσμούς του αυτοκράτορά. Ο αυτοκράτορας πλέον 

δεν θα ήταν ο αυτοκράτοράς θεός, που μετά το θάνατο του θα επέστρεφε στο πάνθεο 

μαζί με τους άλλους θεούς, αλλά ο αυτοκράτοράς «ελέω θεού». (Vasiliev : 2006), 

(Ostrogosky : 2012). 
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Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος μάλιστα διαπίστωνε, ότι ο αυτοκράτωρ ενσάρκωνε 

την ύψιστη θεία βούληση, η οποία του παραχωρούσε τη διακυβέρνηση όλων των 

γήινών. ( Στη συνέχεια ο αυτοκράτορας μετουσίωνε την αντίληψη του απόλυτα 

υπευθύνου για τη συνέχιση του σωτηρίου έργου της οικουμένης ως ισαπόστολος του 

Χριστού. Η ιδέα αυτή ενισχύεται και από το σχεδιασμό του μνήματος του 

Κωνσταντίνου, που σχεδιάστηκε από τον ίδιο και θα ευρισκόταν στο ναό των Αγίων 

Αποστόλων, τον οποίο ο ίδιος είχε αναγείρει και το μνήμα του θα ήταν στο κέντρο 

μαυσωλείο και πέριξ αυτού θα ευρίσκοντο τα λείψανα των αγίων Αποστόλων, μετά 

από προσπάθεια ανεύρεσης του και μεταφορά τους στην Κωνσταντινούπολη. 

Σύμφωνα με όλους τους ιστορικούς και τα δεδομένα που προκύπτουν. (Lilie : 2011). 

  Ο Lilie προχωράει και ένα βήμα παρακάτω σχετικά με τις πεποιθήσεις 

του Κωνσταντίνου και δηλώνει ότι πιθανών να θεωρούσε τον εαυτό του ο 

Κωνσταντίνος, όχι μόνο ως ισαπόστολο αλλά και ως ισοχριστό, άποψη με την όποια 

θα διαφωνήσω, διότι σε καμία πηγή της εποχής εκείνης, ή μέσα από την ίδια 

καταγραφή των λόγων του Κωνσταντίνου δεν προκύπτει ανάλογη αντίληψη. Ο 

διάδοχος και γιός του μεγάλου Κωνσταντίνου στο θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως 

θεωρούσε ίσως περισσότερο από ότι ο πατέρας του ότι αποτελούσε τον κύριο 

καθοδηγητή και ποδηγέτη της εκκλησίας, αφού δήλωνε απερίφραστα ότι « Η 

αυτοκρατορική θέληση αποτελεί Κανόνα για τα εκκλησιαστικά θέματα». (Lilie : 

2011  ).  

Ο ειδωλολατρικός κόσμος και ιδιαίτερα ο πεφωτισμένος, ήταν οικείος προς 

παρόμοιες ιδέες, διότι αυτοί οι κύκλοι μαζί με τους συγγραφείς των πανηγυρικών 

ομιλιών, βούλονταν ότι ο εκάστοτε αυτοκράτορας, αποτελούσε την ενσάρκωση του 

αιώνιου θείου λόγου, που κυβερνά τον κόσμο. Οι τίτλοι επί Κωνσταντίνου και των 

διαδόχων του περιείχαν πολλά στοιχεία από τους τίτλους που κατείχαν ο 

Διοκλητιανός και οι προκάτοχοί του, όπως οι εξής: « αεί σεβαστός και αιώνιος 

Αύγουστος», υπεύθυνος για την πρόνοια των υπηκόων του, «γεννημένος επ’ αγαθώ 

του ανθρώπινού γένους» και τέλος νικητής όλων των εχθρών του έθνους. (Εκδοτική 

Αθηνών : 1978 ).             

  Οι νέες αυτές συλλήψεις για το ρόλο και την σύνθεση του 

αυτοκράτορος την έβλεπαν με μεγάλη ευαρέσκεια οι χριστιανοί υπήκοοι και εν μέρει 

δεν ξένιζε, αλλά ικανοποιούσε και τους ειδωλολάτρες. (Εκδοτική Αθηνών : 1978). 

Στο δεύτερο νόμο ο Κωνσταντίνος ξεκαθάρισε με πλήρη σαφήνεια τη αποσκοπεί για 

την αυτοκρατορία και τους υπηκόους του σε σχέση με τα ζητήματα που έχουν  σχέση 

με τις θρησκείες και τη λατρεία: « Εσένα τώρα, το μέγιστο Θεό παρακαλώ να είσαι 

πράος και με καλή διάθεση στους πιστούς σου της Ανατολής, να είσαι προστάτης 

στους πιστούς σου κατοίκους των επαρχιών και να τους γιατρέψεις από τις 

μακροχρόνιες συμφορές που τους χτύπησαν, με τη μεσολάβηση εμού, του υπηρέτη 

σου. Και όλα αυτά βέβαιά, ω δέσποτα των όλων, άγιε Θεέ, δεν σου τα ζητάω 

παράλογα, γιατί κατόρθωσα σωτήριες πράξεις και έφτασα μέχρι εδώ με τις δικές σου 

οδηγίες. Το δικό σου σημάδι προβάλλοντας ηγήθηκα νικηφόρου στρατού {…} Για 

όλα αυτά σου αφιέρωσα τη ψυχή μου, που ανανεώθηκε από την αγάπη και το φόβο 

για σένα. Γιατί αγαπώ ειλικρινά το όνομά σου και σέβομαι τη δύναμή σου, που με 

πολλούς τρόπους την έδειξες, και την πίστη μου θα κάνω πιο ισχυρή. Επιθυμώ ο λαός 
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σου να ζει σε ειρήνη και μακριά από εξεγέρσεις, ώστε να είναι χρήσιμός για την 

οικουμένη και όλους τους ανθρώπους. Την ίδια ειρήνη και ησυχία να χαίρονται οι 

πιστοί και οι άπιστοι. Γιατί αυτή η ανόρθωση της κοινωνίας βοηθά προς την 

κατεύθυνση του σωστού δρόμου. Κανένας να μην ενοχλεί τον άλλο, εκείνο που θέλει 

ο καθένας να πιστεύει, ας το πιστεύει».  ( Παπαρηγόπουλος : 1976). (Το παραπάνω 

κείμενο είναι από το 3
ο
 τόμο της ιστορίας του Παπαρρηγόπουλου, σελ. 314). 

Ο Κωνσταντίνος στο σύνολο του νόμου του θέλει να διατηρήσει αυτά τα 

οποία είχε θεσπίσει προ χρόνων και ιδιαίτερα την ανεξιθρησκία και φυσικά την 

ισονομία του κράτους απέναντι σε όλους τους υπηκόους ανεξαρτήτως θρησκεύματος 

 Την ημέρα της ιδρύσεώς της Κωνσταντινουπόλεως ο Μέγας Κωνσταντίνος 

για πρώτη φορά φόρεσε το διάδημα του με τους πολύτιμους λίθους στους οποίους 

ανάμεσα τους αργότερα πρόσθεσε και ένα από τα καρφιά του Σταυρού του Χριστού. 

Ο Κωνσταντίνος φυσικά δεν στέρησε από το χαρακτήρα της νέας πόλεως και την 

αρχαία θρησκεία την οποία ακόμα ευνοούσε και πίστευε μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού, το οποίο δεν ήθελε να δυσαρεστήσει. Την περίοδο αυτή τα 

νομισματοκοπεία παρήγαγαν νομίσματα που έφεραν τις επιγραφές για το Μέγα 

Κωνσταντίνο «Θριαμβευτής επί των πάντων εθνών», «Κυβερνήτης όλη της 

οικουμένης», «Πανταχού νικητής», ενώ από το λάβαρό μετέφερε το σημείο του 

σταυρού και στα νομίσματα και φυσικά σε διάφορα σημεία των νέων ανακτόρων και 

μέσα στην πόλη, ενώ ο στρατός πραγματοποιούσε τις επελάσεις του εναντίων των 

εχθρών στο όνομα του Χριστού και υπέρ της πίστεως και των χριστιανών υπηκόων 

και ομόδοξων – ομοθρήσκων λαών  έχοντας πάντα ως σύμβολο του το σταυρό και 

αναφωνώντας «Σταυρός νικά».  Στην περικεφαλαία του εξάλλου ο Μ. Κωνσταντίνος 

είχε χαράξει μετά τη «Θεοσημία», πριν την μάχη στη Μούλβια γέφυρα το σχήμα του 

σταυρού ή το χριστόγραμμα. (Εκδοτική Αθηνών : 1978).   

 

 

Ενότητα 2.7 

Νομοθετικό Έργο Κωνσταντίνου – Επιρροή από Χριστιανισμό.  

 

Στο σημείο αυτό πιστεύω ότι είναι θεμιτό και επιβάλλεται να παρατεθούν 

διατάξεις που θέσπισε ο Κωνσταντίνος και έχουν σχέση με τον ενστερνισμό των 

χριστιανικών αρχών και αξιών και συντέλεσαν στον εξανθρωπισμό της 

αυτοκρατορίας και στη πρώτη ουσιαστική ουμανιστική στροφή της ανθρωπότητας. 

Οι διατάξεις αυτές είναι οι εξής: 1ο )  Κατάργηση της εκτέλεσης της θανατικής 

ποινής, δια της συνήθης πρακτικής της σταυρώσεως, 2ο) Απαγόρευση του 

στιγματισμού των καταδίκων με ατομικά σύμβολα στο πρόσωπό τους, 3ο) 

Κατάργηση των αγώνων των μονομαχιών, 4ο) Κηρύχτηκε έγκυρή την απελευθέρωση 

των δούλων, άνευ πολύπλοκων τυπικών διατάξεών, 5ο) Χορηγήθηκε διατροφή εκ του 

δημοσίου, αυτοκρατορικού ταμείου, σε φτωχές οικογένειες, ώστε να μην εκθέτουν ή 

πωλούν τα παιδιά τους όπως συνηθιζόταν τότε. 6ο) Κήρυξε ενόχους ανθρωποκτονίας 

τους κυρίους, των οποίων η απάνθρωπή μεταχείριση επέφερε το θάνατο των δούλων 

τους. 7ο) Απαγόρευσε στους ενοικιαστές δημοσίων κτημάτων, να χωρίζουν άνδρες 
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από τις γυναίκες τους, γονείς από τα παιδιά τους, αδελφούς από αδελφούς. Αυτή η 

αρχή βαθμηδόν επεκτάθηκε σε όλους τους δουλοπαροίκους οιωνδήποτε κτημάτων. 

8ο) Κατάργησε τις ποινές περί αγαμίας και χηρείας, ενώ αναγνώρισε την ελευθερία 

της προσωπικής κατάστασής. 9ο) Με σειρά νόμων αναγνώρισε σε νομικό πρόσωπό 

τη χριστιανική εκκλησία και τη συνέδεσε με επίσημες σχέσεις με το κράτος. Κήρυξε 

έγκυρες επίσης της υπέρ αυτής διαθήκες. 10ο ) Παραχώρησε στους επισκόπους 

δικαστική δικαιοδοσία και επί υποθέσεων μεικτής φύσεως, εκκλησιαστικής και 

αστικής, 11ο ) Στις 3 Ιουλίου του 321 θέσπισε νόμο με τον οποίο καθιερωνόταν η 

Κυριακή ως αργία, 12ο ) Χάραξε στα νομίσματα τον ελληνικό σταυρό, με τους 

βραχίονες, 13ο ) Πολλοί από τους νόμους του αφορούσαν τους επισκόπους. Μερικοί 

μάλιστα εξεγέρθηκαν δια επαρχιακών συνόδων. Όλη αυτή η συμπεριφορά του 

Κωνσταντίνου ευνοούσε το χριστιανισμό και έπληττε έμμεσα, το σαθρό υπόβαθρο 

του ειδωλωλατρισμού. 14ο ) Εφάρμοσε επίσης αρχαίες διατάξεις που αφορούσαν 

στην απαγόρευση της μαγγανείας και της μαγείας, πράγμα στο οποίο αντέδρασαν οι 

ιερείς των ειδώλων, αλλά ο Κωνσταντίνος επέμεινε στην απαγόρευσή τους. 15ο ) 

Θεσπίστηκε επίσης νόμος με τον οποίο οι χριστιανοί αξιωματούχοι της πολιτείας είτε 

πολιτικοί είτε στρατιωτικοί, ότι δεν ήταν υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στις 

ειδωλολατρικές τελετές ή θυσίες, 16ο ) Νομοθέτησε επίσης διάταξή με την οποία 

απαγορευόταν η προσβολή και βλασφημία του Χριστού και η ενόχληση 

οποιουδήποτε χριστιανού. Ο παραβάτης των διατάξεων αυτών τιμωρούταν αυστηρά 

και τα υπάρχοντα του δημεύονταν. 17ο ) Καθιέρωσε να εγγράφονται στο στράτευμα 

μόνο χριστιανοί και αυτοί να λαμβάνουν αξιώματα και ηγεμονίες, διότι, λόγω της 

αρετής του και της ευσυνειδησίας τους, μόνο σε αυτούς είχε εμπιστοσύνη, 18ο ) 

Πρόσταξε να αργούν όλοι και να απέχουν από κάθε βιοποριστική εργασία τις δύο 

εβδομάδες του Πάσχα, από το Σάββατό του Λαζάρου μέχρι και την Κυριακή του 

Θωμά, για να προσέρχονται στην εκκλησία. Όσοι φτωχοί βαφτίζονταν, διέταξε να 

ντύνονται και να τρέφονται με αυτοκρατορικά έξοδα. 19ο ) Παρακινούσε τους 

πιστούς να κτίζουν ναούς, για τη λατρεία του Χριστού. (Παπαρρηγόπουλος : 1976).     

  Το νομοθετικό έργο του Μ. Κωνσταντίνου κατά τη διάρκεια της 

βασιλείας του, είχε το εξής χαρακτηριστικό γενικό γνώρισμα, όπως διαπιστώσαμε και 

με τις παραπάνω διατάξεις, ήταν άμεσα επηρεασμένο από την χριστιανική ηθική. Οι 

μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ποινικό δίκαιο,  ιδιαίτερα εμφορούνταν 

από τις αρχές του χριστιανισμού, ως προ της αντιμετώπιση του ανθρώπου ,αφού και ο 

ίδιος ο αυτοκράτορας θεωρούσε ότι λειτουργούσε σαν «εγχειρίδιο» του Θεού επί της 

γης. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι  πράξεις που εμπεριέχουν την έννοια της προσβολής 

των χρηστών ηθών και εκμαυλίζουν θεσμούς ιερούς όπως ο γάμος, ή η απαγωγή 

τιμωρούνται αμείλικτα με θάνατο και σε ορισμένες φορές μαρτυρικό.  

Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας στη συνέχεια όμως έδωσε τη δυνατότητα στον 

αυτοκράτορα της ερμηνείας των νόμων κατά τη διακριτική του ευχέρεια και 

βούληση, εγκαινιάζοντας την έννοια του λεγόμενου «έμψυχου νόμου». Ο ίδιος ο 

Κωνσταντίνος δήλωνε απερίφραστα «ότι αρέσει στον ηγεμόνα έχει ισχύ νόμου». Την 

αρμοδιότητα του αυτή ο αυτοκράτορας τη συνέδεσε αδιάρρηκτα και αλληλένδετα με 

τη προσήλωση του και σεβασμό του ως προς τις αρχές τις χριστιανικής φιλανθρωπίας 

με τη δημιουργία ενός πλήθους νόμων με ανθρωπιστική χροιά πρωτόγνωρους για τις 
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μέχρι τότε συνήθειές και πρακτικές της αυτοκρατορίας. Ένας από αυτούς τους 

νόμους ήταν η παραχώρηση του δικαιώματος στην εκκλησία να απελευθερώνει 

δούλων, αλλά και η θέσπιση των πρώτων ημερών αργίας. (Εκδοτική Αθηνών : 1978) 

(Οstrogosky : 2012). 

 

 

Ενότητα 2.8 

Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις Κωνσταντίνου. 

 

Ο Μέγας Κωνσταντίνος αφού πλέον επικράτησε ως μονοκράτοράς στην 

αχανή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, σχεδόν για δέκα περίπου χρόνια κυβέρνησε έχοντας 

επικρατήσει ειρήνη στο κράτος του και από εξωτερικούς και από εσωτερικούς 

κινδύνους, έτσι χάρη σε αυτή την ηρεμία και τη γαλήνη να επιδοθεί απερίσπαστος σε 

μεταρρυθμίσεις που είχαν να κάνουν με τη λειτουργία όλου του κράτους.  

Οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις βέβαια έχουν αναφερθεί σε παραπάνω 

σημείο της εργασίας, εδώ θα αναφέρουμε στις αλλαγές που έχουν να κάνουν με την 

αλλαγή του ύφους της αυλής και των διάφορων αξιωματούχων του κράτους που 

λαμβάνουν πλέον σχήμα ‘βυζαντινό’, δηλαδή των αυλών των ανατολικών βασιλείων, 

αλλά και νεοπαγών όψεων. Έχουμε λοιπόν μια σειρά οργάνων και αξιωμάτων που 

εμπλέκονται περί τον λεγόμενο ‘Ιερό Κοιτώνα’. Το αυτοκρατορικό συμβούλιο της 

πρώιμης αυτοκρατορικής περιόδου, αντικαθίσταται πλέον από το ‘Κονσιστορίων’,  

του οποίου η σύνθεση απαρτίζεται από τους ‘κόμητες’, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι 

να στέκονται μπροστά στον αυτοκράτορα. Στη συνέχεια αναδιοργανώνεται πλήρως 

όλη η αυτοκρατορική γραμματεία της οποίας πλέον επικεφαλής είναι ο ‘κοιέστωρ’, ο 

οποίος έφερε το βάρος της ευθύνης της σύνταξης όλων των επίσημων εγγράφων του 

κράτους, ενώ ταυτόχρονα τελούσε ως νομικός σύμβουλός του αυτοκράτορα. 

Δημιουργήθηκα και μια σειρά άλλων αξιωμάτων που είχαν αποκλειστική ευθύνη με 

ζωτικούς τομείς της διαχείρισης, λειτουργίας, ευταξίας και εύρυθμης πορείας του 

κράτους.  (Treadgold : 1997). 

Το έτος 320 θεσμοθετείτε το αξίωμα του ‘Μαγίστρου των θείων οφφικίων’,  ο 

κάτοχος του αξιώματος αυτού ήταν επιφορτισμένος με την επίβλεψη  των διαφόρων 

τμημάτων της αυτοκρατορική γραμματείας, που ο επίσημος τίτλος τους ήταν 

‘οφφίκια’, καθώς και με την εποπτεία των «σχολών», της αυτοκρατορικής φρουράς 

δηλαδή, των εργαστηρίων κατασκευής όπλων,  του κρατικού ταχυδρομείο και των 

ταχυδρόμων – αστυνόμων , που καλούνταν μαγιστριανοί από το τίτλο που έφερε ο 

επικεφαλής τους.  Ο Κωνσταντίνος συνέχισε το καινοφανή έργο του στη διοίκηση με 

τη δημιουργία αρκετά σύνθετων και διακλαδωμένων υπηρεσιών, εγκαινίασε τη 

ίδρυση υπουργείων οικονομικών σα τα σημερινά αντίστοιχα υπουργεία σχεδόν, τα 

οποία ως επικεφαλής είχαν κόμητες, οι οποίοι έφεραν το τίτλο Κόμης των θείων 

πριβάτων και Κόμης των θείων θησαυρών. Ο τίτλος του Κόμη παράλληλα δόθηκε και 

σε μια σειρά αξιωματούχων πολιτικών και στρατιωτικών που ασκούσαν εξουσία σε 

επαρχιακό επίπεδο, αλλά και σε ένα κύκλο προσώπων που αποτελούσαν τη συνοδεία 

του αυτοκράτορα στα ταξίδια του. (Εκδοτική Αθηνών : 1978).  
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Η ευφυΐα του Κωνσταντίνου σε πολιτικά και στρατιωτικά θέματα, εγκαινίασε 

και μια νέα πολιτική που θα ισχύσει σε όλο το βίο της αυτοκρατορίας, του 

εκπολιτισμού των βαρβάρων και της εγκατάστασής τους στην αυτοκρατορία, ως 

γόνιμη και ειρηνική δύναμη. Με τις πράξεις του αυτές εξασφάλισε τη χερσόνησο του 

Αίμου για μια σχεδόν γένια ακόμα από βαρβαρικές επιβουλές και λεηλασίες. 

(Vasiliev : 2006). 

 

 

 

 

 

Ενότητα 2.9 

Τα Εγκαίνια της Νέας Πρωτεύουσας και η Ρόλος της. 

 

Σημαντικό γεγονός για τη διαμόρφωσή της αυτοκρατορίας τον 4ο, αιώνα, του 

χαρακτήρα και του ύφους που αυτή θα λάβει και θα ακολουθήσει , αποτελεί η ημέρα 

των εγκαινίων της νέας πρωτεύουσας και  μορφή και η φυσιογνωμία που δόθηκε στη 

νέα πρωτεύουσα, μέσα από τα αρχιτεκτονήματα της και τα διαφορά διακοσμητικά και 

καλλωπιστικά της στοιχεία, της ρυμοτομίας της και τέλος των θεσμών που 

εγκαθιδρύθηκαν στη νέα πρωτεύουσα. Τα εγκαίνια έλαβαν χώρα στις 11 Μαΐου του 

330. Την νέα πόλη με αναθηματική ιδρυτική στήλη ο Κωνσταντίνος την αφιερώνει 

αμέσως στον Δεσπότη Χριστόν : « Σοι Χριστέ Κόσμου Βασιλεύς και δεσπότης, σοι 

προστιθημί την δε την δούλην πόλιν και σκήπτρα της και το παν Ρώμης κράτος, 

φύλαττέ ταύτην, σώσε δε εκ πάσης βλάβης» , μέσα από αυτό το κείμενο μέσα από το 

οποίο η πόλη προσφέρεται στο Χριστιανικό Θεό και αργότερα όπως έχουμε δηλώσει 

σε παραπάνω σημείο και στην Υπεραγία Θεοτόκο που θεωρείτε και η προστάτιδα της 

πόλεως, έχουμε και μια άλλη αναφορά που προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό το ρόλο 

της νέας πόλης σε σχέση με την υπόλοιπή αυτοκρατορία. (Παπαρρηγόπουλος : 1976). 

 Η Κωνσταντινούπολή θα αποτελεί πλέον και ως το τέλος του βίου της το 

αποκλειστικό κέντρο της αυτοκρατορίας και όλα θα προέρχονται από αυτήν και θα 

είναι προσανατολισμένα σε αυτήν. (Αρβελέρ – Γλυκατζή : 2012).   

Η νέα πρωτεύουσα ήταν απαράμιλλης ομορφιάς σχεδιασμένη στα πρότυπα 

της Ρώμης, την οποία κοσμούσαν καλλιτεχνικά δημιουργήματα κατασκευής της 

εποχής εκείνης, ενώ από όλα τα σημεία της αυτοκρατορίας διάφοροι καλλιτεχνικοί 

θησαυροί, συγκεντρώθηκαν για να στολίζουν τη νέα πρωτεύουσα.  Στοιχεία και από 

τις δύο θρησκείες, υπήρξαν έντονα αν και υπήρχε μια σαφώς εύνοια προς το 

Χριστιανισμό, αφού αν και επετράπη η λειτουργία των ειδωλολατρικών ναών 

Αρτέμιδος – Σελήνης, του Απόλλωνος – Ηλίου, και της Αφροδίτης, εδόθηκε εντολή 

από το Μ. Κωνσταντίνο να είναι «αχρημάτιστοι», πράγμα που σήμαινε ότι δεν θα 

ενισχυόταν πλέον από το κρατικό σημείο, αλλά και πιθανόν θα δημεύονταν όλοι οι 

θησαυροί τους. Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός αναφέρεται στην Κωνσταντινούπολη 

λέγοντας : « Ω δοξασμένη έδρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, νεώτερη Ρώμη, τόσο 
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ξεπερνάς κάθε άλλη πόλη, όσο τη Γή ο έναστρος ουρανός». Ο Γρηγόριος πέρα από 

τον απέραντό θαυμασμό του, μέσω αυτής της φράσεως, να εκφράσει τον κοινό πόθο 

για τη θέση της Κωνσταντινουπόλεως μέσα στον κόσμο και το τι αυτή θα 

διαδραματίσει ανά τους αιώνες ως το μόνο κέντρο που είναι υπεύθυνο να καθορίζει 

τις τύχες όλων των υπολοίπων. Ο «εθνικός» ιστορικός Ζώσιμος και εναγκαλισμένος 

με την αρχαία παράδοσή της προτέρας Ρώμης, αναφέρει με οδυρμό την παραδοχή ότι 

η Κωνσταντινούπολη ένα μόλις αιώνα από την ίδρυση της ως προς το μέγεθος και 

την ευδαιμονία της δεν συγκρίνεται με καμία άλλη πόλη στον κόσμο. «Με την 

απογύμνωση όλων σχεδόν των πόλεων εγκαινιάζεται η Κωνσταντινούπολη», 

αναφέρει ένας χριστιανός συγγραφέας.   

Τα σύμβολα του Χριστιανισμού ήταν έκδηλα παντού και λάμπρυναν και 

διακοσμούσαν την νέα πρωτεύουσα δηλώνοντας τον προσανατολισμό της προς τη 

νέα πίστη.  Στην κεντρική πλατεία με την γνωστή ως σήμερα ονομασία Φόρου, 

υψώθηκαν δύο στήλες Ελένης και Κωνσταντίνου, όπου στη μέση υπήρχε σταυρός ο 

οποίος είχε την εξής επιγραφή: « Εις άγιος, εις κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν 

Θεού Πατρός αμήν» Ενώ και στην μεγάλη αίθουσα των ανακτόρων υπήρχε στην 

οροφή ο Σταυρός διακοσμημένος με πολύτιμούς λίθους και χρυσό, ενώ και στα 

υπόλοιπα δημόσια κτήρια υπήρχαν αντίστοιχα χριστιανικά σύμβολά, σύμφωνα με τον 

Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, ενώ στην Ιστορία της Εκδοτικής Αθηνών του 

Ελληνικού Έθνους, αναφέρεται ότι το 330 ο Κωνσταντίνος έδωσε εντολή να 

μεταφερθεί από το Ίλιο το μεγάλο άγαλμα το Απόλλωνος – Ηλίου στην 

Κωνσταντινούπολη φέροντας το χαρακτηριστικό ακτινωτό διάδημα όπως 

αποτυπώνεται και ο κολοσσός της Ρόδου στις περισσότερες σύγχρονες παραστάσεις, 

λαμβάνοντας όμως τη μορφή του Κωνσταντίνου. Το άγαλμα αυτό στήθηκε πάνω σε 

ένα κίονα από πορφυρίτη στην κεντρική αγορά της Κωνσταντινούπολης και παρείχε 

συμβολισμό για όλους τους υπηκόους της αυτοκρατορίας. (Εκδοτική Αθηνών : 1978).  

Στη νέα πρωτεύουσα κτίστηκαν και μεγάλες χριστιανικές βασιλικές 

αντίστοιχές με τη Ρώμη, να δημιουργήσει μια νέα σύγκλητο και ένα ανθύπατο ως 

διοικητή, ενώ οι κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως αποκτούσαν σημαντικά 

προνομία και δωρεές, σημαντικές φορολογικές απαλλαγές σύμφωνα με το «ιταλικό 

δίκαιο» και τη δωρεά απονομή των αναγκαίων, όταν οι κάτοικοι της Ρώμης το είχαν 

αποκτήσει το ίδιο δικαίωμα – προνόμιο ύστερα από σκληρούς αγώνες. 

Αριστουργήματα από όλες τις αρχαίες πόλεις του Ελληνικού κόσμου με εντολή το Μ. 

Κωνσταντίνου αφαιρέθηκαν από τις πόλεις και τα ιερά στα οποία βρίσκονταν και 

οδηγηθήκαν στη Κωνσταντινούπολη για να την ενισχύσουν σε περίσσιο κάλλος. 

(Εκδοτική Αθηνών: 1978), (Ostrogosky : 2012). 

Το γεγονός αυτό σύμφωνα με κάποιους ιστορικούς χαρακτηρίζεται ως ένα 

είδος ευσεβούς λεηλασίας, ευσεβούς ναι διότι ο αυτοκράτορας δεν είχε κακό σκοπό 

και διάθεση για όλα αυτά, αλλά με την πράξη του αυτή πρόσφερε μέγιστη υπηρεσία 

και στο κράτος του και στα ίδια αυτά τα αριστουργήματα και τον πολιτισμό που 

ανέδυαν, και το κάλλος ώστε ορισμένα αγάλματα να χαρακτηριστούν από κάποιους 

ότι μόνο ψυχή δεν διαθέτουν. Όσο αναφορά στον όρο λεηλασία τα συγκεκριμένα 

αντικείμενα δεν μεταφέρθηκαν σε ξένο τόπο εκτός του ελληνισμού, αλλά στην νέα 

πρωτεύουσα που θα ήταν πάλι εκτεθειμένα προς το λαό.  Ο Κωνσταντίνος εξάλλου 
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σεβόταν απόλυτα τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό όπως έχουμε αναφέρει σε 

παραπάνω σημείο της εργασίας και με τον να μεταφέρει όλα αυτά τα κάλλιστα 

αριστοτεχνήματα, όπως των αγαλμάτων του Φειδίου του Διός στην Ολυμπία και της 

Αθηνάς από την ακρόπολη των Αθηνών και όλα τα άλλα τα περιέσωσε από την 

παρακμή στην οποία είχαν περιέλθει τα διάφορα ιερά, αλλά και από τις διάφορες 

βαρβαρικές επιδρομές και λεηλασίες που πραγματοποιούντο στον Ελλαδικό χώρο 

από διάφορούς βαρβάρους. Τα πολύτιμα αυτά αντικείμενα περισώθηκαν για πάνω 

από 300 έτη ακέραια και καταστράφηκαν όχι από τις εμμονές κάποιων 

αυτοκρατόρων και τις δεισιδαιμονίες τους, αλλά από την απολίτιστη, έκφυλη και 

βάρβαρη στάση των δυτικών κατακτητών της πόλεως. (Παπαρρηγόπουλος : 1976 ).  

Ο Κωνσταντίνος, έχοντας κατά νου τι πρέπει να  αντιπροσωπεύει η 

πρωτεύουσα του Κράτους είχε και άλλο ένα σκοπό κατά νου του για αυτή την 

πρακτική. Η φυσιογνωμία, το κάλλος της νέας πρωτεύουσας, η αίγλη που θα την 

περικλείει, και τα θάμπος που θα ακτινοβολεί από το μεγαλείο της, την έκταση της 

και τα καινοφανή και πρωτότυπα, πρωτόγνωρα έργα που δεν υφίστανται πουθενά 

αλλού στον κόσμο είναι και καθαρά πράξη πολιτική. Ο Κωνσταντίνος καινοποιεί και 

προσδίδει εμφαντικότητα στην νέα του πρωτεύουσα την οποία θέλει να είναι το 

κέντρο πλέον όλου του κόσμου που θα είναι πλέον ο κόσμος στραμμένος προς αυτήν, 

διότι ο χαρακτήρας που τις δίδει την περιβάλει με ακτινοβολία εκθαμβωτική μπρός 

στην οποία εκστασιάζονται όλοι οι ξένοι αλλά και υπήκοοι της αυτοκρατορίας, την 

δοξάζουν και την περιβάλλουν με σεβασμό, δέος και ιεροπρέπεια. Η πρωτεύουσα 

μέσω αυτών των στοιχείων τις εκφράζει τον πολιτισμό την, δύναμή και την 

ανωτερότητα από τον υπόλοιπό κόσμο που είναι απαράμιλλη και άρα οι υπόλοιποι 

λαοί θα είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τα προστάγματα της. (Ostrogosky : 

2012). 

Η απόφαση της μεταφοράς της πρωτεύουσας, υπήρξε δηλωτική της 

μεγαλοφυΐας του Μεγάλου Κωνσταντίνου και αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα 

κατορθώματα του.  Δημιουργήθηκε λοιπόν μια νέα Διεθνή ιστορική πρωτεύουσα που 

ανέδυε ένα νέο πολιτισμό, ενός σπάνιου αμαλγάματος, όχι και τόσο ομοιογενών 

στοιχειών όπως του χριστιανισμού, του ελληνικού αρχαίου πολιτισμού και του 

ρωμαϊκού, ο οποίος νέος πολιτισμός επικράτησε να καλείτε Βυζαντινός. Ο Μεγάλος 

Κωνσταντίνος με τη νέα αυτή Διεθνή πρωτεύουσα όπως  λέει και ο μεγάλος 

ιστορικός Θ. Ουσπένσκι, έσωσε τον Αρχαίο πολιτισμό και δημιούργησε ένα αξιόλογο 

κέντρο για τη διάδοση του Χριστιανισμού. (Vasiliev : 2006).     

 

 

 

Ενότητα 2.10 

Ανακεφαλαίωση. 

 

Ο Μ. Κωνσταντίνος διαμοίρασε την αυτοκρατορία του στους στενότερους 

συγγενείς του, εγκαινιάζοντας και εφαρμόζοντας ένα καθαρά δυναστικό σύστημα, 

αλλά τα τρία εναπομείναντα παιδιά του, κατάφεραν να διαμοιράσουν την 
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αυτοκρατορία ισόμερος μεταξύ τους παραμερίζοντας με διάφορα μέσα όλους τους 

πιθανούς διεκδικητές της εξουσίας τους.  (Vasiliev : 2006) ,(Ostrogosky : 2012). 

Μετά το θάνατό του Μ. Κωνσταντίνου, το 337 και ώσπου να διευθετηθούν τα 

θέματα της διαδοχής, παρατηρήθηκε το εξής παράδοξο και πρωτόγνωρο γεγονός, το 

ότι ο Μ. Κωνσταντίνος υπήρξε ο μόνος ηγεμόνας που βασίλευσε και μετά θάνατον. 

Το φαινόμενο αυτό διήρκεσε τέσσερις μήνες, κατά τους οποίους τα νομοθετήματα 

και όλοι οι διορισμοί πραγματοποιούνταν στο όνομα του νεκρού αυτοκράτορας. 

(Εκδοτική Αθηνών : 1978). 

Η ιστορία, η εκκλησία και η τότε σύγκλητος του Ρωμαϊκού Κράτους, όχι 

απλώς φέρθηκαν με επιείκεια στον Κωνσταντίνο και το έργο του, αλλά το 

εγκωμίασαν στο μέγιστο βαθμό. Η ιστορία τον ανακήρυξε Μέγα, η εκκλησία Άγιο 

και Ισαπόστολό μαζί με τη λαϊκή συνείδηση, η σύγκλητος τον θεοποίησε, ενώ οι 

σύγχρονοι ιστορικοί των παρομοιάζουν με τον Μ. Πέτρο της Ρωσίας και το Μεγάλο 

Ναπολέοντα. (Vasiliev : 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
  

 Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ –  ΤΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ; 

 

Ενότητα 3.1 

Εισαγωγή 

Τι σηματοδοτούσε τελικά η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην 

αρχαία πόλη του Βυζαντίου; Μια νέα εποχή; Το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 

και την ίδρυση μίας νέας της αποκαλούμενης Βυζαντινής; Το τέλος του αρχαίου 

κόσμου; Τι από όλα αυτά ή και όλα; Η κίνηση αυτή του Μεγάλου Κωνσταντίνου δεν 

καταλύει το Ρωμαϊκό Κράτος και ιδρύει ένα νέο, είναι η συνέχεια της ίδιας 

αυτοκρατορίας όμως όντως είναι η διελκυστίνδα μίας νέας περιόδου, ενός νέου 

προσανατολισμού, ενός αναθεωρητισμού των κυριών σκοπών, στόχων επιδιώξεων 

και πιστεύω της αυτοκρατορίας, το καθορισμό με ακρίβεια των νέων τάσεων και 

βλέψεων του ανατολικού κόσμου. Σηματοδοτείτε και νοηματοδοτείτε ένα νέο 

πολιτισμικό πλαίσιο με καινούργιές πνευματικές και καλλιτεχνικές ανησυχίες, 

σκιαγραφείτε το αφήγημά ενός νέου μοντέλου κρατικής οργανώσεως και 

οικουμενικής κινήσεως μέσω τoυ  χριστιανισμού και τη συμπαράσταση του 

ελληνορωμαϊκού παρελθόντος σε ότι θετικό είχε παράγει και προσφέρει.    Στη νέα 

αυτή θεώρηση περιούσια θέση καταλάμβανε ο αυτοκρατορικός θεσμός, ο 
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αυτοκρατορικός θεσμός που πλέον ήταν ενδεδυμένος με απόλυτη και θεοκρατική 

εξουσία. (Diehl : 2013 ) (Χριστοφιλοπούλου : 2004).  

 

 

 

 Ενότητα 3.2 

Παράθεση των Θέσεων των Διαφωτιστών για το Βυζάντιο & ανατροπή τους. 

 

Την αρνητική στάση αρκετών δυτικών διανοουμένων σημαντικών απέναντι 

στην περίοδο που οι ίδιοι πάλι τη βάφτισαν Βυζαντινή, την αιτιολογούν και την 

αποστρέφονται πλήρως οι σύγχρονοι ιστορικοί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μη 

χρειάζεται πλέον να προσπαθούν να αιτιολογήσουν και να υποστηρίξουν τη μεγάλη 

συμβολή του Βυζαντινού κράτους στον οικουμενικό πολιτισμό.  Όλοι σχεδόν οι 

δυτικοί  με αρνητική διάθεση  τονίζοντας την διάκρισή τους , στάση που φτάνει στα 

όρια της αποστροφής, της περιφρόνησης, του εμπαιγμού και της αμείλικτης 

καταδίκης.  

Η αντίληψη που επικρατούσε στους δυτικούς κύκλους με κύριους δύο 

αντιθετικούς μεταξύ τους με ριζικές διαφορές φορείς, όπως της καθολικής εκκλησίας 

και των διαφωτιστών 18ου αιώνα έχουν από όλους τους συγχρόνους ιστορικούς της 

περιόδου του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους για μια στατική, άκαμπτη, παρωχημένη 

και απολιθωμένη περίοδο  έχει πλήρως ανατραπεί πλήρως και έχει προβληθεί από το 

έργο των ιστορικών της εποχής μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που 

εξέφραζε η στάση των διαφωτιστών συμπυκνωμένη στις λέξεις Παρακμή, Πτώση και 

Σχισματικό για τους καθολικούς, σύμφωνα και με τον ιστορικό Browning R. Όπου 

στο βιβλίο του ‘Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία’,1992, στην εισαγωγή του έχει εκτενή 

αναφορά στις απόψεις των διαφωτιστών. Οι διαφωτιστές όμως, ελπίζω από απλή 

αστοχία αντιλήψεως και σκέψης ή διάνοιας, αλλά και άγνοιας δεν μπόρεσαν να 

διακρίνουν ότι ο ίδιος τους ο πόθος για διαφωτισμό, ο οποίος ως ένα βαθμό 

αποτελούσε απότοκο του κινήματος της Αναγεννήσεως δεν θα μπορούσε να 

προκύψει και να αναδειχθεί χωρίς τη συμβολή του βυζαντίου, το οποίο διεφύλαξε 

τους θησαυρούς της κλασσικής ελληνικής αρχαιότητας, στους οποίους στράφηκαν οι 

δυτικοί αναγεννητές για να αναβαπτιστούν στα νάματα του πολιτισμού αυτού και σε 

όλα τα κλασσικά του έργα. Ο δρόμος λοιπόν προς την αναγέννηση και το διαφωτισμό 

περνούσε αναγκαστικά μέσα από το βυζάντιο. Στη συνέχεια οι ουμανιστές διαφόρων 

τάσεων και με διαφορετικά κίνητρα ο καθένας ένιωσαν έντονη έλξη για την 

βυζαντινή πραγματικότητα, με κύρια ομάδα σε ύστερο χρόνο τους προτεστάντες από 

την πλευρά της εκκλησιαστικής πολιτικής και άλλους κύκλους που ενδιαφέρονταν 

καθαρά για την πολιτική διάθρωση και εξέλιξη του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους.  

(Ostrogosky : 2014). 

 Οι βυζαντινοί παρόλο που έδωσαν προτεραιότητα στα πατερικά κείμενα, δεν 

παραμέρισαν πλήρως τη μελέτη των αρχαίων κλασσικών συγγραφέων, χάρις σε 

λόγιους όπως ο Φώτιός, ο Αρέθας, ο Πλανούδης και άλλοι. Στη συνέχεια όταν 

αλώθηκε η Κωνσταντινούπολη, οι λόγιοι της Πόλεως όπως ο πλιθών ο Γεμιστός, ο 

Βησσαρίων, ο Μανουήλ Χρυσολωράς, ο Ιωάννης Αργυρόπουλος και άλλοι,  ήταν 
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αυτοί που κατέφυγαν στη δύση και κυρίως στην Ιταλία, η οποίοι με το σπινθήρα του 

πνεύματός του και της πολιτισμικής παραδόσεώς του βυζαντίου του οποίου υπήρξαν 

μύστες, οδήγησαν σε μια έκρηξη κοσμογονική γνώσεων ακατάλυτών και 

αναγεννητικών που με την λάμψη τους καταλύουν το σκότος της δεισιδαιμονίας και 

αναμορφώνουν το αποστεωμένο πολιτισμικό και πολιτικό οικοδόμημα της 

παρηκμασμένης δύσης, δημιουργώντας ένα σμίξιμο από τη δίψα και τον οίστρο  για 

ανάταση και αλλαγή κοινωνική και αφετέρου  μια ουμανιστική επανάσταση γόνιμή 

και παθιασμένη για την ανεύρεση του «χαμένου παραδείσου», της αρχαιότητας δίχως 

να φείδονται για μάθηση, η οποία δεν πρέπει να πραγματοποιείται «μετά λύπης», 

όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης. (Fiesta : 1997).  

Ο Γίββων που κατά τα άλλα είναι ένας από τους σημαντικότερους ιστορικούς 

συγγραφείς του 18ου αιώνα με βαρύνουσα σημασία, αποδεκτός από όλους τους 

ιστορικούς, αλλά με ενστάσεις σημαντικές ως προς τις αναφορές του προς το 

Βυζάντιο, (ειδική αναφορά για το θέμα αυτό βρίσκουμε στο έργο του A. Vasiliev, ‘Η 

Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας’, 2006, σελ. 19), πλουσιότατό έργο 

συγγραφικό και με μεγάλη συμβολή στην επιστημονική έρευνα στον τομέα της 

ιστορίας δεν μπόρεσε να διαφύγει από το πνεύμα που κυριαρχούσε στην εποχή του 

και ήταν εντελώς αρνητικό και απορριπτικό απέναντι σε κοινωνίες διαμορφωμένες 

όπως το βυζάντιο, το οποίο το θεωρούσαν αρκετά συντηρητικό και διαπνεόμενο από 

έντονο θρησκευτικό πνεύμα. 

 Η κατάκρισή πλήρως του έργου του Γίββων για το βυζάντιο και ή μη 

αναγνώρισή της αξίας του θα μας κατέτασσε αυτόματος και εμάς στην ίδια κατηγορία 

αυτών που επικρίνουμε με καθόλα καλή πρόθεση για την αβλεψία τους απέναντι στην 

ουσιαστική και ανεπηρέαστη μελέτη της βυζαντινής πραγματικότητας και της 

προσφοράς της, δίχως να παρασυρόμαστε από τις μηδενιστικές ή απλουστευτικές ή 

πλήρως ανατρεπτικές ιδέες μιας επανάστασης που μέσα στην φόρα της προκαλεί 

σύγχυση ως προς όλα τα δεδομένα και πλήρης αποσύνθεση ορισμένων σταθερών και 

αξιών, αφού συν της άλλης διακατέχετε και από μια αντιστορική αλαζονεία .  Οι 

παραπάνω λόγοι μας διαθέτουν να μη δυνάμεθα να αποκριθούμε θετικά στο έργο του 

Γίββωνα, ‘The History of the Decline and Fall of the Roman Empire’, (London 1776 

– 88), στο οποίο έργο όπως ο ίδιος λέει περιγράφει  «το θρίαμβο της βαρβαρότητας 

και της θρησκείας».  (Ostrogosky : 2012).   

 

Ενότητα 3.3 

Η Διαμόρφωσή της Ιδεολογίας για το Βυζαντινό Κράτος & Τι αυτό 

Αντιπροσώπευε.  

  

Το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος αποτελούσε ένα περίπλοκο και πρωτότυπο 

μόρφωμα κρατικής υπόστασης και πολιτικής οντότητάς, αρκετά ιδιαίτερο και 

ξεχωριστό από όλα τα μέχρι τότε συστήματα και πολιτείες και φυσικά και με τα 

νεότερα εθνικά κράτη. Τα σύνορά του δεν υπήρξαν σταθερά, αν και για αρκετά 

μεγάλο διάστημα δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές. Η κυριαρχία του δεν 

εστιαζόταν μόνο στην στρατιωτική και οικονομική ισχύ του, αλλά ασκούσε 
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παράλληλά τεράστια πολιτισμική και θρησκευτική επίδραση, αφού η ακτινοβολία 

αυτών των δύο θεματικών, έφθανε και μετουσιωνόταν σε εδάφη και λαούς πολύ 

μακρύτερα από τα εδαφικά όρια της αυτοκρατορίας με διακυμάνσεις εντάσεως 

σημαντικές σε όλα τα πεδία, όπως υποστηρίζει, ο G. Ostrogosky στο τρίτομο έργο 

του για το Βυζαντινό Κράτος. 

 Το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος συνιστούσε στην ουσία ένα τεράστιο 

πολιτικό, πολιτισμικό, πολιτιστικό – καλλιτεχνικό και θρησκευτικό κέντρο με 

πρωτεύοντα ρόλο την πρωτεύουσα του την Κωνσταντινούπολη, που ασκούσε 

σημαντική επιρροή και κυριαρχία σε πολλές περιοχές με πλήθος όμως κατηγοριών 

και βαθμίδων, επιρροής,  ιδίως στην κυριαρχία αλλά και στην πολιτική. Το Αν. 

Ρωμαϊκό Κράτος καθόριζε μέχρι και την πραγμάτωσή των γεγονότων σε περιοχές 

πολύ μακριά από τα σύνορα του αποτελώντας και ένα είδος ‘Βυζαντινής 

Κοινοπολιτείας’. Σύμφωνα με το Vasiliev, το Diehl και το Lilie. 

Ο ιστορικός Browning στο έργο του υποστηρίζει, ότι η διαμόρφωση των 

παραπάνω χαρακτηριστικών ιδιωμάτων που παρείχαν μια «ασπίδα» προστασίας για 

το κράτος αυτό, δεν ήταν προϊόν τύχης, αλλά παραγωγή, διαμόρφωση και 

συνδυασμός μιας μεγάλης ποικιλίας από τεχνικές, πολιτικές, πνευματικές, πολεμικές, 

διπλωματικές, νομικές, πολιτισμικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές δεξιότητες, τις 

οποίες οι ‘βυζαντινοί’, καταχρηστικώς ο όρος, με αριστοτεχνικό τρόπο και υψηλή 

ευφυΐα, τις έθεταν στην υπηρεσία του κράτους, ώστε μέσω της ανάμιξής  και της 

πύρωσής τους να προκαλούν ένα εκρηκτικό μίγμα το οποίο ήταν δυνατό να 

καταστήσει για μεγάλα χρονικά διαστήματα μέσω και του πλούτου του και της 

εκλεπτυσμένης και υψηλής κουλτούρας του, το κράτος αυτό ως υπερδύναμη της 

εποχής του, καθώς και ηγεμονικό και κυρίαρχο κράτος, αλλά και για πολλούς αιώνες 

το επίκεντρο του ενδιαφέροντος μεγάλου μέρους του τότε γνωστού κόσμου, το οποίο 

ήταν προσανατολισμένο προς την Κωνσταντινούπολη, από την οποία περίμενε να 

λάβει τα φώτα της. Το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος διατηρούσε και ένα επιπλέον 

χαρακτηριστικό που το διέκρινε από τα υπόλοιπά κράτη της εποχής του, ακόμα και 

όταν ήταν σε κατάσταση αποστέωσης. Το υποστατικό ιδίωμα αυτό ήταν της 

νομιμότητας με ποιοτικά χαρακτηρίστηκα γνωρίσματα.   (Browning : 1992).     

Το νέο δόγμα της ανακαινισμένης Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας καθορίζεται μέσα 

από την αυτοσυνειδησία των αρχών και υπηκόων του κράτους για το ρολό του μέσα 

στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και παράλληλα δια μέσου της ουσιαστικής νομιμότητας που 

έχει το Ρωμαϊκό Κράτος απέναντι στα υπόλοιπά πολλές φορές υποτυπώδη 

μορφώματα κρατικής υπόστασης. Το ρόλο αυτό παρουσιάζει με γλαφυρό και 

εύληπτο λόγο ο επίσκοπος Ευσέβιος σε ομιλία του που απευθύνει προς το Μεγάλο 

Κωνσταντίνο το 335 και θεωρήθηκε ως το πρώτο βυζαντινό κείμενο και ως η 

διακήρυξη της  Κωνσταντινοπολίτικης αυτοκρατορικής ιδέας, διατηρημένης σχεδόν 

απαράλλακτής έως την κατάλυση της αυτοκρατορίας. 

 Το ιδεώδες αυτό περιελάμβανε την νέα κοσμοθεωρητική αντίληψη που 

πρεσβεύει το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος και είναι υποχρεωμένο λόγω και των 

Θείων καταβολών να το μεταλαμπαδεύσει σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο ο οποίος δεν 

είναι ενταγμένος στο κοινωνικοπολιτικό, πολιτισμικό και προπάντων θρησκευτικό 

οικοδόμημα της παγκόσμιας χριστιανικής αυτοκρατορίας. Όσοι από αυτές τις 



40 
 

αυτόνομες και υποτυπώδης οντότητες κρατικής μορφής σταθούν ευμενώς απέναντι 

σε αυτή την πολιτική της αυτοκρατορίας και την υιοθετήσουν, θα αποκτήσουν θέση  

μέσα στους κόλπους της αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης και 

καλλιέργειας. Στην αντίθετη περίπτωση όσοι σταθούν δύσκαμπτοι και αρνητικοί στην 

συνεννόηση και στην εμπεριχώρισή από μέρους τους, του ιδεώδους της 

αυτοκρατορίας, τότε δεν μπορούν να μετατραπούν σε τέκνα αυτής, πόσο μάλλον εάν 

είναι αιρετικοί, ειδωλολάτρες, αποστάτες, αρνητές του ρόλου τις αυτοκρατορίας και 

επιδεικνύουν εχθρική στάση, θα τιμωρηθούν από το νόμο που προκύπτει και 

υπαγορεύεται μέσα από τα βάθη της «φιλανθρωπίας» του αυτοκράτορα, ο οποίος 

αποτελεί τη ζωντανή προσωποποίηση του Παντοκράτορος, ως ο συνεχιστής του   

σωτηριώδους, έργου του επί  της γης. (Ostrogosky : 2012) 

 Οι οργανώσεις αυτές θα διωχτούν από τα σύνορα του κόσμου της 

αυτοκρατορίας που έχει ως κύριο σκοπό τη σωτηρία της ψυχής του κάθε ανθρώπου , 

μέσα από την καθημερινή ηθική άσκηση που επιβάλει η θρησκεία της αγάπης και της 

ειρήνης ο Χριστιανισμός. Η θεώρηση αυτή του Ευσεβίου Καισαρείας, προέρχεται 

από το μεγάλο πάθος του για την ενότητα του χριστιανικού κόσμου και θα 

μπορούσαμε να δηλώσουμε ότι στοιχειοθετείται με υπέρμετρη φιλοδοξία σε κάποια 

σημεία και ίσως με μια δόση αφέλειας. Το όλο του σκεπτικό τελείται και υπό το 

κράτος των προσωπικών και ιδιαίτερών πιστεύω του και συγκεκριμένα των 

αρειανικών αντιλήψεων που τον εξωθούν να επιθυμεί για την επικράτηση των ιδεών 

του την προώθηση και εφαρμογή ενός σχήματος στη σχέση μεταξύ αυτοκράτορος και 

εκκλησίας, του λεγόμενου καισαροπαπισμού. (Παπαρρηγόπουλος : 1976). 

 Το σχήμα αυτό εάν επικρατούσε θα σήμαινε ότι ο αυτοκράτορας είναι 

επικεφαλής και ηγέτης όλης της εκκλησίας διαθέτοντας εξουσία και πάνω από τις 

συνοδούς της εκκλησίας των οποίων τις αποφάσεις του θα μπορούσε να ακυρώσει 

καλώντας νέα μεγάλη σύνοδο. (η συγκεκριμένη πρόβλεψη σχετίζεται με τις 

καταδικαστικές αποφάσεις της συνόδου της Νίκαιας κατά του αρειανισμού που στο 

μέλλον ο αυτοκράτορας θα μπορούσε να ανατρέψει). Το σχήμα του 

καισαροπαπισμού δεν ευτύχησε να ευοδωθεί, ιδιαίτερα χάρης των μεγάλων αγώνων 

που έδωσαν για αυτό το θέμα ο Μέγας Αθανάσιος και οι Καππαδόκες  Πατέρες. 

(Παπαδόπουλος :  2012).  

 Η αντίληψη η γενικότερη με την αποστολή του ‘Βυζαντινού Κράτους’, ήταν 

υπαρκτή και ανάλογα με τις χρονικές περιόδους και περιστάσεις εφαρμοζόταν με τη 

βέλτιστη προσαρμοστικότητα. Η Κωνσταντινούπολη μέσα από διαφόρους 

ιστοριογράφους της εποχής αλλά και από τη λαϊκή συνείδηση, ονομαζόταν ως νέα 

‘Σιών’ και νέα Ιερουσαλήμ, με μια βαθιά πίστη για αέναη πορεία και ύπαρξη του 

κράτους στον κόσμο ως τη συντέλεια του εκπληρώνοντας το έργο της Θείας 

Οικονομίας. (Εκδοτική Αθηνών : 1978). 

Η αυτοσυνειδησία του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους συμπεριελάμβανε και 

ένα ακόμα ιδεώδες που είχε σχέση με την ταυτοποίηση του ως συνεχιστή του 

ρωμαϊκού imperium, δηλαδή της έννοιας της μοναδικής αυτοκρατορίας στον κόσμο ή 

οποία επιφύλασσε για τον εαυτό της κυρίαρχο ρόλο πάνω σε όλα τα υπόλοιπά εδάφη 

και χώρες που άνηκαν στον παλαιό ρωμαϊκό κόσμο και τώρα ο συνδετικός κρίκος 

είναι ότι αποτελούν τμήματα της  χριστιανικής οικουμένης. Το γεγονός αυτό 
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απέρρεαν και από την ισχύ και αίγλη που είχε στους αιώνες το κράτος αυτό, αλλά και 

από τα προτάγματα τα οποία είχε παράγει και συνέχιζε να είναι η γενεσιουργός αιτία 

πολλών γεγονότων σε όλες τις εκφάνσεις του βίου των ανθρώπων. Η αυτοκρατορία 

εξάλλου αποτελούσε και στις περιόδους στις οποίες η ισχύς της και εδαφική της 

έκταση είχε συρρικνωθεί σημαντικά, ένα κράτος που δεν ήταν ισότιμό σε σχέση με τα 

υπόλοιπά, αλλά υπερείχε ιδεολογικά και πολιτικά, έχοντας δημιουργηθεί μια αρκετά 

ιδιαίτερη και περίπλοκη ιεραρχία κρατών στην οποία ο βυζαντινός ηγεμόνας 

διατηρούσε την πρώτη θέση και ως ο ηγέτης της χριστιανικής οικουμένης. 

(Ostrogosky : 2012).  

 Τα μεγαλειώδη επιτεύγματα της αυτοκρατορίας, τα λαμπρά κτίρια, ο τρόπος 

ζωής στα μεγάλα κέντρα της αυτοκρατορίας, η κουλτούρα και αίγλη της 

αυτοκρατορικής αυλής, οι θεσμοί και οι νόμοι καθώς και το δοξασμένο παρελθόν της 

με τη δύναμη της προκαλούσαν έκσταση, θαυμασμό και  έρωτα στους διάφορούς 

βάρβαρούς λαούς που επιβουλεύονταν την αυτοκρατορία. Δεν ήταν το ίδιο το 

πρόσωπο του αυτοκράτορα που προκαλούσε δέος απέναντι σε αυτούς τους λαούς, 

αλλά ότι περιελάμβανε ο αυτοκρατορικός θεσμός και αντιπροσώπευε που σχετιζόταν 

με το σύνολο των παραμέτρων του ρωμαϊκού μεγαλείου και του αυτοκρατορικού 

συστήματός. 

 Ο αρχηγός των βαρβαρικών αυτών φύλων ο Αλάριχος ομολογούσε « Η 

επιθυμία μου στην αρχή ήταν να καταστρέψω το ρωμαϊκό όνομα και στη θέση αυτή 

να ιδρύσω μια Γοτθική Αυτοκρατορία, παίρνοντας ο ίδιος τη θέση και τη δύναμη του 

Καίσαρα Αυγούστου. Αλλά όταν η πείρα με δίδαξε ότι η αγρία βαρβαρότητα των 

Γότθων δεν τους επέτρεψε να ζήσουν κάτω από την εξουσία του νόμου και ότι η 

κατάργηση των θεσμών, στους οποίους στηριζόταν το κράτος, μπορούσε να φέρει και 

την καταστροφή του ίδιου του κράτους, διάλεξα τη δόξα της ανανέωσης και της 

συγκράτησης της φήμης της Ρώμης, με τη Γοτθική δύναμη, προτιμώντας να μείνω 

στις κατοπινές γενιές σαν ανορθωτής της ρωμαϊκής εξουσίας, την οποία δεν είχα τη 

δύναμη να αντικαταστήσω. Και για αυτό απέφευγα τον πόλεμο και αγωνίστηκα για 

την ειρήνη». (De Burgh : 2011). Ο Αθανάριχος στη συνέχεια μια επίσης ηγετική 

παρουσία των γότθων αναφώνησε στην Κωνσταντινούπολη « Αναμφίβολα ο 

αυτοκράτορας είναι θεός πάνω στην Γή και εκείνος που τον χτυπάει, είναι ένοχος του 

δικού του αίματος». (De Burgh : 2011 ).  

 Οι διάδοχοι του Αλάριχου και του Αθανάριχου, με το ακατέργαστο και 

εντελώς  πρωτόγονο νου τους, οδηγήθηκαν να μετατραπούν σε υποτελείς της 

αυτοκρατορίας, αφού η οργιαστική τους διάθεση για καταστροφή, μεταλλάχτηκε 

μέσα από τον απαράμιλλο και απλοϊκό θαυμασμό και εντύπωσή που τους 

προκαλούσε το δίκαιο, οι θεσμοί της αυτοκρατορίας και όλα τα υπόλοιπα 

γνωρίσματα, ώστε να τους προκληθεί έντονος έρωτας για όλα αυτά και μέγιστη 

ανάγκη και επιθυμία, όχι απλώς για μίμηση της κληρονομιάς του Ρωμαϊκού Κράτους, 

αλλά πλήρη μετουσίωση και αφομοίωση όλων αυτών των χαρακτηριστικών στο 

σημείο εκείνο που τους το επέτρεπαν οι δυνατότητές τους και η φυσιογνωμία τους. 

(Diehl : 2013 ). 

 Ο ιστορικός Diehl υποστηρίζει, ότι στις γερμανικές φυλές ενισχύθηκε 

εντονότερά και ο βαθμός σεβασμού απέναντι στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και από το 
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γεγονός ότι προσηλυτίστηκαν στο Χριστιανισμό. Η διαμόρφωση της διεθνούς 

πολιτικής του Ρωμαϊκού Κράτους περιβλήθηκε από την ιερότητα της αποστολής της 

συνέχειας του έργου του Ιησού Χριστού, ως του αποκλειστικού οργάνου του Θεού 

πάνω στην Γή για την εκπλήρωση του έργου του.  Το βαθμό της αναγκαιότητας και 

της ιερότητας που είχε λάβει στα μάτια των ανθρώπων η αυτοκρατορία, υπηκόων και 

μη μπορεί να μας περιγραφεί μέσα από τα εκστατικά λόγια του Λακτάντιου, ενός από 

τα μεγαλύτερα πνεύματα του τρίτου αιώνα, με μεγάλες επιδόσεις στη ρητορική, στη 

λογοτεχνία και στη συγγραφή, διαθέτοντας και μεγάλη εγκυκλοπαιδική μόρφωσή. Ο 

Λακτάντιος λέει λοιπόν « Όταν η Ρώμη η κεφαλή του κόσμου θα πέσει ποιος μπορεί 

να αμφιβάλει ότι έχει έρθει το τέλος των ανθρώπινών πραγμάτων, αν όχι και της ίδιας 

της Γής; Αυτή, αυτή μόνη είναι το κράτος πάνω στο οποίο στηρίχτηκε ότι έγινε μέχρι 

τώρα». (Παπαδόπουλος : 2012 ) (De Burgh : 2011 ).  

Εάν ο Λακτάντιος, με μια συγκροτημένη προσωπικότητα και ανεπτυγμένη 

παιδεία και αντίληψη, είχε διαμορφώσει αυτή την άποψη για το τι αντιπροσώπευε η 

αυτοκρατορία, τότε είναι εύκολο να συμπεράνουμε  το ανεξίτηλο σημάδι και το δέος 

που προκάλεσε στους νεοφώτιστους αποικιστές η αυτοκρατορία ενισχύοντας και 

μεγαλώνοντας τους την πεποίθηση τους ότι η αυτοκρατορία ήταν καθαγιασμένη από 

το Θεό, πράγμα που επέβαλε την υποταγή και προσήλωση όλων των υπολοίπων 

εθνών, λαών, φυλών και κρατών σε αυτή αφού δικαιωματικά αφού περιβάλλεται από 

τη Θεία χάρη και πρόνοια. (Vasiliev : 2006). 

 Η αυτοκρατορία λοιπόν είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα τέτοιο μύθο 

γύρο από την ύπαρξη της κεκαλυμμένο με απόλυτη ιερότητα, η όποια της 

επιφύλασσε μία θέση στον κόσμο όχι απλώς υπεράνω των υπολοίπων σχημάτων 

κρατικής οργάνωσης, αλλά και ως μια αέναη οντότητα με αναφαίρετα δικαιώματα σε 

όλο τον κόσμο και ως την μόνη δίκαιή και μονιμοποιημένη εξουσία για τη 

διακυβέρνηση της ανθρωπότητας όπως όλοι οι σύγχρονοί ιστορικοί αναφέρονται με 

πρώτο τον Παπαρρηγόπουλο, την Αρβελέρ, τον Vasiliev κλπ. (Diehl : 2013 ).  

Η άποψή αυτή της αυτοκρατορίας για το ρόλο της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι 

ήταν πιστεύω όλων των αυτοκρατόρων ως το τέλος της αυτοκρατορίας και πολλάκις 

χρησιμοποίησαν, το μεγαλείο του Ρωμαϊκού Κράτους και τη Θεϊκή καταβολή του 

κράτους τους για την υπεράσπιση της αυτοκρατορίας από αλλόφυλους και άπιστους, 

προσπαθώντας πρώτα από όλα να τους μετατρέψουν σε πολιτισμικούς και 

θρησκευτικούς τους υποτελείς. (Ostrogosky : 2012), (Vasiliev : 2006).  

Η αυτοκρατορία η Ανατολική ήταν η πρώτη που προϋπήρχε ως κράτος και 

μετά συστάθηκε ως έθνος . Η πρωτεύουσα της που και από τα κτίρια της απέπνεε το 

χριστιανικό της ύφος, ήταν αφιερωμένη από τον ιδρυτή της και πρώτο αυτοκράτορά 

της στο Θεό, (βλέπε ανάλογα ψηφιδωτά στο ναό της του Θεού Σοφίας στην 

Κωνσταντινούπολη) και ως προστάτιδα του είχε την Υπεραγία Θεοτόκο.  Στους 

επόμενους αιώνες  4ος – 6ος , θεωρητικός είναι η τελευταία περίοδος της Ρωμαϊκής 

ιστορίας, η λεγόμενη πρωτοβυζαντινή στην όποια αρχίζει να μετασχηματίζεται η 

αυτοκρατορία μέσα από τους φορείς που πλέον καθορίζουν τη φυσιογνωμία της και 

διαμορφώνουν τους θεσμούς της.  

Ο παραμερισμός του πολιτεύματος της ηγεμονίας και της ανάδυσης στη θέση 

της ενός δεσποτισμού, δεν σήμαινε ότι αυτόματος ότι απαλείφθηκαν πλήρως όλα 
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εκείνα τα στοιχεία τα όποια ήταν δηλωτικά μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης και 

περιείχαν τα εχέγγυα για την ύπαρξη μιας μορφής λαϊκής κυριαρχίας, πάντα μέσα στο 

πλαίσιο, το ύφος της εποχής που με αυτή την οπτική πρέπει να το διαβλέπουμε για να 

μας γίνει κατανοητό το όλο πολιτικό σχήμα, αποφεύγοντας συγκρίσεις με τα 

σημερινά δεδομένα που μόνο σύγχυση μπορούν να προκαλέσουν, ως προς το εύρος 

της λαϊκής κυριαρχίας και των υπολοίπων παραμέτρων που συνηγορούν στην ύπαρξη 

δημοκρατικής πολιτείας. Στην πρώτη λοιπόν βυζαντινή περίοδο διαπιστώνουμε τη 

διατήρηση της συγκλήτου στην Ρώμη και την ίδρυσή μιας αντίστοιχης στην 

Κωνσταντινούπολή, αν και ο ρόλος της έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ 

διατηρούνται και λειτουργούν πλήρως, θεσμοί όπως οι δήμοι στις αστικές περιοχές.  

Ο στρατός παράλληλά μαζί με τους υπόλοιπούς δύο θεσμούς που αναφέραμε, 

έθεταν ένα είδος φραγμού έναντι της αυτοκρατορικής εξουσίας. Με την πάροδο όμως 

του χρόνου η ίδια η φυσιογνωμία που αποκτούσε το κράτος, απολυτοποιούσαν την 

εξουσία στο πρόσωπο το ιερό του αυτοκράτορος του οποίου η βούληση αποτελούσε 

πηγή δικαίου, και το μόνο εκφραστή για όλα τα θέματα της αυτοκρατορίας, ακόμα 

και τα εκκλησιαστικά, στα οποία όμως βρήκε σθεναρή αντίδραση ανά τους αιώνες 

από τους μεγάλους Πατέρες της εκκλησίας και στην ίδια δυναμική που είχε 

αποκτήσει η εκκλησία μέσα από το διοικητικό της σύστημα, τον πλούτο της, την 

αφοσίωση των πιστών της, της επιρροής και της αίγλης που ασκούσε σε λαούς και 

εδάφη πολλαπλάσια από αυτά που κατείχε η αυτοκρατορία και με τον πατριάρχη της 

Κωνσταντινουπόλεως να περιβάλλεται με ένα οικουμενικό κύρος και επιρροή, 

απέναντι σε ένα αρκετά ισχνό αυτοκράτορα που προς το τέλος της αυτοκρατορίας δεν 

ήταν σίγουρο εάν είχε τον απόλυτό έλεγχο της πρωτεύουσας του.  

Στο Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, δεν χαρακτηριζόταν από μια αέναη διαμάχη 

μεταξύ του imperium και του sercerdotium, αλλά υφίσταται μιας υγιείς 

αλληλοεμπεριχώριση και συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμών, σε πολλές φορές και 

για την υπεράσπιση της αυτοκρατορίας, παρόλο που είχαν παρατηρηθεί και σφοδρές 

συγκρούσεις, αυτό δεν παραγνωρίζει την αγαστή σχέση που επικρατούσε μεταξύ της 

εκκλησίας και χριστιανικού με μεγάλη ευλάβεια κράτους. Η χριστιανική εκκλησία 

της ανατολής εξάλλου ποτέ δεν είχε πόθους για παποκαισαρισμό, ούτε διαπνεόταν 

από τέτοιες μωροφιλοδοξίες, αλλά έως σήμερα είναι προσανατολισμένη στο έργο της 

το αποκλειστικό που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Έχουμε λοιπόν διαχωρισμό των  

λειτουργιών μεταξύ αυτοκράτορα και εκκλησίας. Ο αυτοκράτορας είναι ο ανώτατός 

διοικητής του στρατού, ο ανώτατός δικαστής, ο αποκλειστικός νομοθέτης και ο 

προστάτης της εκκλησίας και της ορθής πίστεως, αλλά όχι ο επικεφαλής της, ο οποίος 

την επικαλύπτει. (Ostrogosky : 2012). 

 

 

 

Ενότητα 3.4 

Ανακεφαλαίωση 
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Παρατηρούμε ότι το Βυζάντιο είχε αναπτύξει μια περίπλοκη και με πολλές 

εκφάνσεις, σχετικά με το ρόλο του στον κόσμο σε όλη τη διάρκεια του βίου του, η 

οποία όμως δεν απείχε πολύ από την πραγματικότητα, φυσικά μέσα στα πλαίσια της 

εκάστου συγκυρίας. Το ουσιαστικότερο ήταν η αυτοσυνειδησία και ακράδαντη  πίστη 

των ίδιων των υπηκόων της σε αυτή σύμφωνα με τον Κ. Παπαρρηγόπουλο.   

Τα στοιχεία αυτά συγχρόνως και με την πολιτισμική της παραγωγή, μέχρι και 

στους χαλεπότερους καιρούς του, ήταν αυτά που ενέδιδαν στο Βυζάντιο ένα 

χαρακτηριστικό αθανασίας και υπεροχής, διαβιώντας πάνω από χίλια έτη, με αρκετές 

σκληρές στιγμές.  

  

                                          

                          

                                                                

         

                        

                                                                             

                                                                                                                        

 

 

 

 

Επίλογος 

 

 

Με βάση τα όσα έχουμε αναφέρει, συμπεραίνουμε ότι οι αλλαγές στην 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ήταν επιτακτική ανάγκη και έπρεπε άμεσα να αρχίσουν να 

εφαρμόζονται όσο καθίσταται αυτό εφικτό. Οι δύο αυτές προσωπικότητες έχουν 

παρεξηγηθεί τα μάλα, ίσως όχι άδικα σε ορισμένα σημεία της δράσης του, αλλά εάν 

κρίνουμε συλλογικά την πολιτική τους το πρόσημο είναι θετικότατο κι παρόλο που 

όλες οι αλλαγές τους δεν ήταν πρωτότυπες, το εύρος του έργου τους και τα 

αποτελέσματα του, τους κατατάσσουν στους  δημιουργούς ενός νέου είδους 

μοναρχίας με χαρακτηρίστηκα της Ανατολής, που δίνουν στο όλο σύστημα 

συγκεντρωτικό και απόλυτο χαρακτήρα. (Vasiliev : 2006).  

Ο Διοκλητιανός, αλλά φυσικά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ο Κωνσταντίνος 

ήταν άνθρωποι οξυδερκείς και οσμίζονταν τι απαιτούσαν πλέον οι εποχές. Ο 

Κωνσταντίνος έχει αποδειχθεί ότι μπόρεσε να συλλάβει τη δυναμική που εξέπεμπαν 

ορισμένα θέματα στην εποχή του, εκμεταλλευόμενος αυτές, με λεπτεπίλεπτο τρόπο 

και καλή πρόθεση, όπως το θέμα του Χριστιανισμού.  Το δυσκολότερο στις αλλαγές 

είναι όχι οι μετατροπές και μετασχηματισμοί σε πράγματα υλικά κυρίως, αλλά σε 

πνευματικά, όπως ο νους του κάθε ανθρώπου και αυτό το επέτυχε ο Μ. Κωνσταντίνος 

σε μεγάλο βαθμό και οι διάδοχοι του μεταμορφώνοντας όλη την αυτοκρατορία.  

Οι διάδοχοι του Μ. Κωνσταντίνου, συνέχισαν τη διαμόρφωσή της 

αυτοκρατορίας, ίσως και σε βαθμό και τρόπο που απείχε από τη σκέψη του 
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Κωνσταντίνου.  Κύριοι εκφραστές ο Θεοδόσιος ο Α΄, που κατήργησε την 

ανεξιθρησκία και κήρυξε την κυριαρχία του Χριστιανισμού και το κλείσιμο των 

Εθνικών Σχολών, ο Ιουστινιανός ο Α΄,   που ήταν αυτός ο αυτοκράτορας που τον 6ο 

αιώνα, προσπάθησε και πραγματοποίησε σε μεγάλο βαθμό την εμφορούμενη τότε 

έννοια της οικουμενικότητας της αυτοκρατορίας και του ρόλου της μέσα στον τότε 

κόσμο ως παράγοντα σταθερότητας εκπολιτισμού και αναμόρφωσής μέσα από την 

ιδέα του “Ρωμαϊκού Imperium”, της “Pax Romana” και της διάδοσης του 

χριστιανισμού και της εδραίωσης του. (Αρβελέρ : 2015). 

Η πολιτική σκέψη του Ιουστινιανού που οδήγησε σε μια χρυσή εποχή για την 

αυτοκρατορία, ευοδώθηκε μέσω της διενέργειας μιας σειράς μεγάλων εκστρατειών 

προς όλα τα σημεία του ορίζοντα, την παραγωγή τεράστιου σε όγκο και σημασία 

νομοθετικού έργου και στην καθιέρωση της αντίληψης του αυτοκράτορος ως 

βασιλέως «διορισμένου από το Θεό», καθώς και ότι η πίστη και ο νόμος περιέχονται 

στην υπηρεσία του αυτοκράτορος και ο Θεός δίνει το γόητρο και τον έλεγχο του 

κράτους όπως χαρακτηρίστηκα αναφέρει η ιστορικός του Βυζαντίου Ελένη Γλυκατζή 

Αρβελέρ 

Στη συνέχεια ο Ηράκλειος με τη στροφή προς μια Ελληνική αυτοκρατορία, ο 

Τσιμισκής ο Ιωάννης, ως ένας από τους ενδοξότερους και ανδρείους αυτοκράτορες, 

προσφέροντας νέα αίγλη στην αυτοκρατορία, σύμφωνα με το Γάλλο ιστορικό 

Schlumberger G. Και τέλος ο έσχατος ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος με τη μεγάλη 

θυσία του χωρίς να παραγνωρίζουμε το έργο πολλών άλλων αυτοκρατόρων αρκετά 

σημαντικών.  

Το Βυζάντιο τέλος αποτελεί, μια ‘πηγή ακένωτος’ από σημαντικές δράσεις 

και εκφάνσεις σε όλους τους τομείς, του κοινωνικού βίου και της διάθρωσης ενός 

κράτους, ώστε τα ‘νάματα’, αυτά να αποτελούν παράδειγμα για το σημερινό κόσμο 

για διαφυγή από τα αδιέξοδα της σημερινής εποχής.  

Η επιρροή του πάντοτε μεγάλη και σημαντική, μοιάζει αέναη, που έφτανε έως 

την Κίνα. Την κληρονομιά του πολλοί τη διεκδικούσαν και τη διεκδικούν, οι 

Βούλγαροι, δυτικοί ηγεμόνες, διάφορά κράτη που φέρνουν ως σημαία τους το 

δικέφαλό αετό του Βυζαντίου, η Ρωσία που από την πρώτη στιγμή διεκδικούσε το 

τίτλο της τρίτης Ρώμης  και ότι πλέον αυτή υποδηλώνει πλέον ότι αντιπροσώπευε το 

Βυζαντινό Κράτους όπως γλαφυρά μας λέει ο ιστορικός Browning. Εξάλλου ο Ρώσος 

βασιλιάς εκκαλείτο Τσάρος που αποτελεί ρωσική παράφρασή του Καίσαρα. Τέλος 

και το Ελληνικό Έθνος από την περίοδο της εκδήλωσης της επανάστασης, στα 

Επαναστατικά Συντάγματα και τα Πολιτειακά Κείμενα της εποχής, αλλά και μετά την 

κήρυξη της ανεξαρτησίας το 1830, το Ελληνικό Δίκαιο, εισήγαγε και υιοθέτησε, το 

Δίκαιο των βυζαντινών αυτοκρατόρων. (Μανίκας : 2008).        
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