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Οι δυναστείες των αυτοκρατόρων 

  Ιουλιο-κλαυδιανή (14-68 μ.Χ.), δεσμοί  αίματος ή 
μέσω υιοθεσίας με τον Αύγουστο  κατάγονται από 
τη Ρώμη. 

 Φλάβιοι  (69-96 μ.Χ.), ο ιδρυτής Βεσπασιανός και 
οι διάδοχοι του κατάγονται από ιταλικές πόλεις, 
ονομάζονται και  «αστοί». 

  Αντωνίνοι (96-192 μ.Χ.), προέρχονται από τις 
επαρχίες και συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ανάπτυξή 
τους. Το ρωμαϊκό κράτος οδηγείται τότε στο 
ανώτατο σημείο της ακμής του. 



Η διοίκηση και το δίκαιο 

Πλαίσιο-συνθήκες εποχής   

• Μειώθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ρώμης 
έναντι των κατακτημένων περιοχών. Γιατί; 

Η μεταβολή στη σύνθεση της συγκλήτου με 
είσοδο αξιωματούχων από επαρχίες 

Παραχώρηση του δικαιώματος του ρωμαίου 
πολίτη σε κατοίκους επαρχιακών περιοχών. 

Αυτοκράτορες                       

Στρατός  
Συνέβαλαν προς αυτήν 

τη κατεύθυνση  



• Η ρωμαϊκή διοίκηση γίνεται αποδεκτή από τους γηγενείς 
πληθυσμούς διότι: 

• Ιδρύθηκαν αποικίες και εγκαταστάθηκαν ρωμαίοι στρατιώτες 
σε περιοχές σε ημιβάρβαρη κατάσταση 

• Ρωμαϊκές αποικίες και ρωμαϊκά στρατόπεδα εξελίχθηκαν σε 
πολυάνθρωπα  κέντρα με γηγενείς πληθυσμούς που 
διαθέτουν το δικαίωμα του ρωμαίου πολίτη 

• Γενίκευση δικαιώματος  

 

 

• Εκλατινισμός αυτοκρατορίας: Ο ρωμαϊκός πολιτισμός 
επικρατεί σε ολόκληρη την αυτοκρατορία με εξαίρεση τις 
περιοχές  όπου είχε διαδοθεί ο ελληνικός πολιτισμός κατά την 
ελληνιστική εποχή 

 

Διάταγμα Καρακάλα , 212  μ.   
όλοι οι ελεύθεροι  κάτοικοι 

της αυτοκρατορίας είναι 
Ρωμαίοι πολίτες 





Ο 2ος αι μ.Χ Εποχή άνεσης κι ευημερίας   
 
• οφείλεται  

στην οργάνωση της αυτοκρατορίας 

στο ισχυρό αμυντικό της σύστημα και  

στο διευρυμένο οδικό δίκτυο, που διευκόλυνε τη μετακίνηση του 
στρατού και τη μεταφορά αγαθών. 

Οι Ρωμαίοι με τις κατακτήσεις τους κράτησαν ορισμένους λαούς 
έξω από τα σύνορα και παράλληλα σταμάτησαν τους πολέμους 

Οι συγκρούσεις μεταξύ μονάδων του ρωμαϊκού στρατού για την 
επικράτηση κάποιου αυτοκράτορα περιορίστηκαν κυρίως στην 
ιταλική χερσόνησο 

 

 στη ρωμαϊκή οικουμένη επικράτησε ειρήνη 



Ρωμαϊκό δίκαιο ·  
η μεγαλύτερη προσφορά του ρωμαϊκού πνεύματος στους υπηκόους του 

• Δωδεκάδελτος 

Ατελής και  προορισμένη για την Ρώμη αρχικά 

Επιρροές : οι Ρωμαίοι έλαβαν υπόψη τους τα ήθη και τις 
συνήθειες των υπηκόων τους καθώς και τις φιλοσοφικές ιδέες 
των Ελλήνων κι αργότερα την χριστιανική ηθική 

τροποποιήθηκε στην πορεία από συγκλητικά ψηφίσματα, 
διατάγματα  πραιτώρων και αποφάσεις αυτοκρατόρων 

το ρωμαϊκό δίκαιο έγινε πολύπλοκο και για την ερμηνεία του ήταν 
απαραίτητοι ειδικοί πνευματικοί άνθρωποι, που ονομάζονταν 
νομοδιδάσκαλοι 

Σάλβιος Ιουλιανός και ο Γάιος 

 



 Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος-6ος αι. μ.Χ.) 



 Η μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού κράτους (4ος-5ος 
αι. μ.Χ.) 

• 7.1.1 Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας 

Ο Διοκλητιανός ή Διοκλής, στα Λατ. Gaius Aurelius Valerius Diocletianus 
(περ. 245 - περ. 312) ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας από τις 20 Νοεμβρίου 
284 ως την 1 Μαΐου 305 



Οι διοικητικές αλλαγές 

• ο Διοκλητιανός, αν και απολυταρχικός, 
αποφάσισε να προχωρήσει σε τολμηρές 
διοικητικές αλλαγές μοιράζοντας την εξουσία. 

• Η μεταβολή του διοικητικού συστήματος 
ανταποκρίνεται κυρίως στην ανάγκη άμεσης 
παρέμβασης του στρατού και καλύτερης 
φύλαξης των συνόρων. 

 



• Ανατολικό τμήμα κυβέρνησε ο Διοκλητιανός 

 

• Δυτικό τμήμα   ο    Μαξιμιανός 

 

• παραχώρησαν στη συνέχεια τη διοίκηση ενός μέρους από τις 
περιοχές που κυβερνούσαν σε δύο συνάρχοντες 

 

ο Διοκλητιανός στον  Γαλέριο 

 ο Μαξιμιανός στον  Κωνστάντιο το Χλωρό 

Πήραν τον 
τίτλο του 

Αυγούστου 

έφεραν τον τίτλο 
του Καίσαρα 



Διανομή εξουσίας, σύστημα τετραρχίας  

Ανατολή Δύση  
Αύγουστος Διοκλητιανός Μαξιμιανός 
Έδρα 
 

 
Νικομήδεια Βιθυνίας 

Μιλάνο 

 
Καίσαρας 
 

Γαλέριος Κωνστάντιος ο 
Χλωρός 

Έδρα  
 

Σίρμιο [ Σερβία]  Τρεβήροι [Γαλατία]  



 -Διοκλητιανός, Αύγουστος της Ανατολής (Ανατολή). 

- Γαλέριος, Καίσαρας της Ανατολής (Ιλλυρικό). 

- Μαξιμιανός, Αύγουστος της Δύσης (Ιταλία). 

- Κωνστάντιος Χλωρός, Καίσαρας της Δύσης (Γαλατία) 



Χαρακτηριστικά- σημασία τετραρχίας, εξέλιξη 

 
• επέτυχε να διατηρήσει προς στιγμή την ακεραιότητα της 

αυτοκρατορίας. 

•  Η Ρώμη ήταν θεωρητικά η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας 
και παρέμεινε η έδρα της συγκλήτου. 

• δεν έδωσε λύση στα προβλήματα της αυτοκρατορίας·  

• αντίθετα ενίσχυσε τους ανταγωνισμούς 

•  πρόβαλε τις φιλοδοξίες των συναρχόντων 

• οι διάδοχοι και οι συνάρχοντές τους αλληλοεξοντώνονταν 
για 20 χρόνια μέχρι την επικράτηση του Κωνσταντίνου  που 
αναδείχθηκε νικητής μέσα από τις συγκρούσεις  



Η αλλαγή στη μορφή του πολιτεύματος 

• Κράτος χωρίστηκε σε μικρές επαρχίες.  

• Οι διοικητές τους  ήταν υπάλληλοι και ορίζονταν από τον ίδιο 
τον αυτοκράτορα 

• Ο στρατός κάθε περιοχής είχε δικούς του διοικητές 

• Οι διοικητές αυτοί ήταν διαφορετικοί από τους διοικητές 
επαρχιών 

• Άρα αφαιρέθηκε η πολιτική εξουσία από τον στρατό. 

• Σταδιακή συγκέντρωση εξουσιών στον αυτοκράτορα με 
υιοθέτηση του πρωτοκόλλου της αυλής των Σασανιδών  
βασιλέων της Περσίας 

Ο αυτοκράτορας απροσπέλαστος , φορούσε διάδημα και 
πορφύρα. Επέβαλλε την προσκύνηση. 

Περιβλήθηκε με την ιερότητα  της προσφώνησης «Ζευς», 
απαιτούσε να τον λατρεύουν σαν θεό.  

 

 



Άγαλμα του Κωνσταντίνου Α΄ στην Υόρκη (Γιορκ), όπου ανακηρύχθηκε 
αυτοκράτορας { Γιορκ , πόλη κοντά στο Λονδίνο}  





1.2 Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και 
ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής 

α. Η δημιουργία του χριστιανικού ρωμαϊκού κράτους 

• Διαδέχτηκε στην εξουσία τον πατέρα του Κωνστάντιο Χλωρό ως 
Καίσαρας των δυτικών επαρχιών της αυτοκρατορίας. 

• Επικράτησε μετά από τρία σημαντικά γεγονότα  

1. 312 μ.Χ.  Νίκησε στη Μουλβία γέφυρα του Τίβερη, κοντά στη 

Ρώμη, τον αντίπαλο του στη Δύση, Μαξέντιο  

2. 313 μ.Χ.  Ως Αύγουστος και μόνος κυρίαρχος στη Δύση ήρθε σε 
συνεννόηση με τον Αύγουστο της Ανατολής Λικίνιο. Οι δύο 
Αύγουστοι αποφάσισαν στο Μιλάνο να μην προσλάβουν 
Καίσαρες και να συνεργαστούν από κοινού για τη διοίκηση της 
αυτοκρατορίας  

3.  324 μ.Χ. Νίκησε κοντά στην Αδριανούπολη και μετά από λίγο 

θανάτωσε το μόνο αντίπαλο του Λικίνιο 



Το όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. 
Λεπτομέρεια από τοιχογραφία 
του Ραφαήλ στο Βατικανό 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%AE%CE%BB


Εσωτερικό της «Βασιλικής», της μονόκλιτης αίθουσας του θρόνου του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Έχει μετατραπεί σε ναό και η UNESCO την έχει χαρακτηρίσει 
«μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς» 



η Βασιλική ("Basilica") ήταν η αίθουσα του θρόνου του Μεγάλου Κωνσταντίνου 
στο Τρηρ. [ Πόλη της Γερμανίας]  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B7%CF%81


Αυτοκρατορικός θεσμός χαρακτηριστικά 
• Απρόσιτος σε υπηκόους και σύγκλητο  

• περιβαλλόταν από τους ανακτορικούς υπαλλήλους και το ανακτορικό 
συμβούλιο [ συμβουλευτικός ρόλος κατά την βούληση του 
αυτοκράτορα]  

• Η σύγκλητος μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη 

• Η σύγκλητος  έμεινε ένα τιμητικό σώμα χωρίς εξουσία, που πλαισίωνε 
στις δεξιώσεις τον αυτοκράτορα 

• Ο αυτοκράτορας δεν ήταν πλέον ο θεός για τους υπηκόους του αλλά ο 
εκλεκτός του θεού που κυβερνούσε με τη θεία χάρη 

• Μέχρι το τέλος της ζωής του κράτησε τον ειδωλολατρικό τίτλο του 
"Μεγίστου Αρχιερέως 

• Αλλά με μια σειρά από ενέργειες εκδήλωσε την υποστήριξή του στο 
Χριστιανισμό. 

• Η πολιτική που εφάρμοσε φανερώνει την απόφασή του να ενισχύσει 
την αυτοκρατορία με το Χριστιανισμό. 



Το Διάταγμα των Μεδιολάνων 313 μ.Χ. 

• Με κοινή απόφαση του Κωνσταντίνου και του Λικίνιου 
καθιερώθηκε απόλυτη ελευθερία στην επιλογή λατρείας 
για τους κατοίκους της αυτοκρατορίας 

• γνωστό και ως Διάταγμα της ανεξιθρησκίας, 
υπογράφτηκε στην αρχή στο Μιλάνο (Μεδιόλανα) το 
Φεβρουάριο του 313 μ.Χ 

• είχε ισχύ για τους κατοίκους του δυτικού τμήματος 

• Μερικούς μήνες αργότερα έγινε αποδεκτή η ίδια 
απόφαση και για τους κατοίκους του ανατολικού 
τμήματος, στη Νικομήδεια της Βιθυνίας 

• δεν υφίστατο πλέον καμία διάκριση μεταξύ των 
χριστιανών και μη χριστιανών υπηκόων της 
αυτοκρατορίας 



Η αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου στη Ρώμη 



Πώς ευνόησε τον Χριστιανισμό;  

• Υιοθέτησε ως σύμβολο το χριστόγραμμα  το οποίο 
τοποθέτησε στις ασπίδες των στρατιωτών του και 
στην αυτοκρατορική σημαία 

• Προστάτευσε το Χριστιανισμό από τις αιρέσεις 
καθιερώνοντας το θεσμό των Οικουμενικών συνόδων. 

• Ο ίδιος και η μητέρα του συνέβαλαν στην οικοδόμηση 
εκκλησιών 

• λίγο πριν πεθάνει, βαφτίστηκε χριστιανός. 

• οι θρησκευτικές επιλογές του Μ. Κωνσταντίνου και η 
«μεταστροφή» του προς το Χριστιανισμό 
απασχόλησαν τους ιστορικούς και υπήρξαν θέμα 
επιστημονικής σύγκρουσης 



Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης 

• Πού ;  

Νέα Ρώμη, Βυζάντιο  

• Πότε;  

11 Μαΐου του 330 τα εγκαίνια 

• Η τύχη της ταυτίστηκε απόλυτα με την τύχη της 
νέας πρωτεύουσας. Στην ιστορική πορεία ένδεκα 
αιώνων η ανεξαρτησία και μόνο της 
Κωνσταντινούπολης καθόρισε την ύπαρξη της 
αυτοκρατορίας. 



Αίτια μεταφοράς της πρωτεύουσας  
• για να επιτύχει τις πολιτικές του επιδιώξεις, την 

ισχυροποίηση της απόλυτης μοναρχίας και τον 
εκχριστιανισμό της αυτοκρατορίας 

• αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούσαν 
κυρίως οι βαρβαρικές επιδρομές. 

• Η Ρώμη ήταν ταυτισμένη με τον αρχαίο κόσμο και την 
αρχαία ρωμαϊκή παράδοση 

• Προνομιακή θέση νέας πρωτεύουσας διότι:  

Εξασφάλιζε καλύτερη άμυνα και οικονομική ανάπτυξη 
στην αυτοκρατορία βρισκόταν κοντά στις περιοχές της 
Ανατολής, οι οποίες στην πλειοψηφία τους 
κατοικούνταν από Έλληνες και χριστιανούς 

 

 

 



Σημασία 

• η αυτοκρατορία απέκτησε προοδευτικά 
ελληνικό χαρακτήρα. 

• Η αυτοκρατορία που άρχισε να 
διαμορφώνεται με κέντρο την 
Κωνσταντινούπολη βασίστηκε σε τρία 
στοιχεία: 
♦ τη ρωμαϊκή πολιτική παράδοση 
♦ τη χριστιανική πίστη 
♦ την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. 



Πέθανε το 337 μ.Χ Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος, όπως αναφέρει ο ιστορικός 
Ευτρόπιος, θεοποίησε τον Κωνσταντίνο, η ιστορία τον ονόμασε Μέγα και η 
εκκλησία τον ανακήρυξε άγιο και ισαπόστολο 



1.4 Ο εξελληνισμός του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους 

• Παράγοντες που συνέβαλαν 

Η μεταφορά της πρωτεύουσας από το Μ. Κωνσταντίνο στο 
μεταίχμιο Ευρώπης και Ασίας 

Η πληθυσμιακή υπεροχή του ελληνικού στοιχείου στο χώρο της 
Ανατολής 

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

Μέσα στον 4ο αιώνα το ανατολικό τμήμα βαθμιαία αυτονομήθηκε 
και παράλληλα εξελληνίστηκε 

Η ελληνική φιλοσοφική σκέψη, η ρητορεία, η ελληνική παιδεία, 
καλλιεργήθηκε αυτή την εποχή στις φιλοσοφικές σχολές της 
Ανατολής (Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια) και στην Αθήνα  

                                                            >>>>>>>>>>>>>>> 



Οι βαρβαρικές επιδρομές του 4ου και 5ου αι μΧ διότι:  

 Προκάλεσαν την κατάρρευση του δυτικού 
τμήματος [476 ]  

 Αφού αντιμετώπισε νικηφόρα τις εχθρικές 
επιδρομές και αποσόβησε τον κίνδυνο του 
εκγερμανισμού το ανατολικό τμήμα επιβίωσε μετά 
τις βαρβαρικές εισβολές και μετεξελίχθηκε πλέον 
στη βυζαντινή του μορφή, στηριγμένο στον 
Ελληνισμό 

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Κωνσταντινούπολης 
όπου μεταφέρθηκε η πνευματική δραστηριότητα της 
Αθήνας με την ίδρυση του Πανδιδακτηρίου από τον 
Θεοδόσιο Β και όπου υπερτερούσε η ελληνική 
φιλολογία 

η έκδοση αυτοκρατορικών διαταγμάτων (397 και 
439 μ.Χ.) που επέτρεψαν πλέον τη σύνταξη των 
δικαστικών αποφάσεων και των διαθηκών στην 
ελληνική γλώσσα. 

 

 



Το τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους 



μέσα του 5ου αιώνα 

• η Ιταλία ήταν σε κατάσταση συνεχούς 
αναταραχής 

η κρατική μηχανή είχε αποδιοργανωθεί 

τη στρατιωτική ηγεσία είχαν στα χέρια 
τους Γερμανοί μισθοφόροι’ 

Ανίκανοι αυτοκράτορες  υποστηριζόμενοι 
από Γερμανούς ή κωνσταντινούπολη 

 

 



476 μ.Χ 

• Οδόακρος, ηγεμόνας Ερούλων  καθαιρεί τον 
Ρωμύλο Αυγουστύλο, τον τελευταίο ρωμαίο 
αυτοκράτορα  

• Ζήτησε την άδεια να κυβερνάει εξ ονόματος 
του Ζήνωνα, αυτοκράτορα του ανατολικού 
τμήματος 

• Αναγνωρίστηκε διοικητής στην Ιταλία και 
πατρίκιος 

• τέλος του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους και 
συγχρόνως η συμβατική αρχή του Μεσαίωνα 
για τη Δύση. 

 



Η Ελληνοχριστιανική Οικουμένη  

Το μέγεθος της Αυτοκρατορίας επί Ιουστινιανού 



Χαρακτήρας εσωτερικής πολιτικής Ιουστινιανού γενικά 

• εφάρμοσε καινοτόμες ιδέες, που συνέβαλαν 
στη διαμόρφωση της βυζαντινής 
φυσιογνωμίας του κράτους. 

• στόχευε στη συνοχή μιας κοινότητας λαών, 
των οποίων συνδετικά στοιχεία αποτέλεσαν 
η ελληνική πολιτιστική παράδοση και η 
χριστιανική πίστη 

•Η ρωμαϊκή οικουμένη με την πολιτική αυτή 
μετεξελίχθηκε σε ελληνοχριστιανική 



Τα κύρια σημεία της πολιτικής του Ιουστινιανού  

• Ισχυροποιήθηκε η απόλυτη μοναρχία 

• Επιβλήθηκε μια θρησκεία και ένα δόγμα 

• Έγινε συστηματική κωδικοποίηση του 
Δίκαιου 

•Θεμελιώθηκε νέο διοικητικό σύστημα που 
απέτρεψε τον εκφεουδαρχισμό της 
αυτοκρατορίας 



Ισχυροποιήθηκε η απόλυτη μοναρχία  

• Στάση του Νίκα  (532 μ.Χ.) 

• ο αυτοκράτορας ήταν ο εκλεκτός του Θεού, στον 
οποίο είχε δοθεί σε ένδειξη εμπιστοσύνης το 
προνόμιο να κυβερνά για το καλό των υπηκόων 
του [θεωρητική θεμελίωση της μοναρχίας]  



Επιβλήθηκε μια θρησκεία και ένα δόγμα 

• έκλεισε τη νεοπλατωνική σχολή των Αθηνών (529 μ.Χ.) 

• δήμευσε την περιουσία της 

•  Εξόντωσε, παράλληλα, τις θρησκευτικές μειονότητες.  

• Με επιείκεια συμπεριφέρθηκε μόνο προς τους Εβραίους, 
γι' αυτό και διατηρήθηκε η θρησκεία τους.  

• Πραγματοποιήθηκε ιεραποστολικό έργο για τον 
εκχριστιανισμό ειδωλολατρικών γειτονικών λαών, στον 
Καύκασο, στη Νουβία (σημ. Σουδάν), στη Σαχάρα και στο 
Δούναβη.  

• Οικοδόμησε, τέλος, την Αγία Σοφία, το καύχημα της 
χριστιανικής αρχιτεκτονικής 



συστηματική κωδικοποίηση του Δίκαιου 

• Το κύριο μέρος του νομοθετικού έργου ήταν 
γραμμένο στη λατινική 

• · οι καινούργιοι νόμοι εκδόθηκαν στην 
ελληνική γλώσσα για να είναι κατανοητοί από 
το λαό.  

• Η κωδικοποίηση των νόμων της εποχής του 
Ιουστινιανού έγινε γνωστή το 16ο αιώνα 
ως Corpus juris civilis (αστικό δίκαιο) 

•  αποτέλεσε τη βάση της νεότερης νομοθεσίας 
των ευρωπαϊκών κρατών. 



νέο διοικητικό σύστημα που απέτρεψε τον εκφεουδαρχισμό της 
αυτοκρατορίας 

• παραχώρησε την πολιτική εξουσία στους στρατιωτικούς 
διοικητές των περιοχών που ήταν περισσότερο 
εκτεθειμένες σε εχθρικές επιθέσεις..  

• Το μέτρο αυτό στόχευε, εκτός των άλλων, στην 
αντιμετώπιση της ανάπτυξης των μεγάλων γαιοκτησιών. 

•  Με επιμέρους διατάγματα προσπάθησε να πλήξει 
τους «δυνατούς» [ μεγαλοκτηματίες της εποχής] .  

• περιορίστηκε η ανάπτυξη της μεγάλης γαιοκτησίας  

• αποτράπηκε η διαμόρφωση κατάστασης ανάλογης με αυτή 
που παρατηρήθηκε στο δυτικό μεσαιωνικό κόσμο. 

 
 



Η Θεοδώρα στο 
Κολοσσαίο. 
Ελαιογραφία από 
τον Jean-Joseph 
Benjamin-Constant, 
19ος αιώνας 



Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα και η συνοδεία της , Αγιος 
Βιτάλιος, Ραβέννα, 547  



O αυτοκράτορας Ιουστινιανός και η συνοδεία 
του , 547, Αγιος Βιτάλιος,  Ραβέννα 
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https://www.youtube.com/watch?v=zvLphQoQsM8


Τέλος!!!!!  
 

• Ευχαριστώ για τη συνεργασία και την προσοχή σας!  


