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Σαμούχος Πέτρος© 

 

 

 

 

 

1ος – 2ος  αιώνας μ.Χ. περίοδος ακμής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 
(pax romana) 

3ος αιώνας μ.Χ. αρχίζουν τα προβλήματα 

 

 

 εσωτερικά εξωτερικά 

 στρατός παντοδύναμος συγκρούσεις με γειτονικούς 

επαρχίες αποσχίζονται λαούς (Πέρσες – Γότθους)  

  διωγμοί Χριστιανών 

Διοκλητιανός 

 

  

τετραρχία – 4 μεγάλες περιφέρειες 
 

 

 2 στη Δύση 2 στην Ανατολή 

Κωνσταντίνος – Μαξέντιος Λικίνιος – Γαλέριος 

Η τετραρχία έλυσε για λίγο καιρό τα προβλήματα. 

Εμφύλιος - Διαρχία 

 

       Δύση   Ανατολή 

   Κωνσταντίνος        Λικίνιος 

 

Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της 

αυτοκρατορίας – α΄ μέρος 

 Διοκλητιανός 
 Τετράρχες 

 Κωνσταντίνος  Λικίνιος 
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Περίληψη μαθήματος 

 

 

 

Ερωτήσεις 

  Ποια προβλήματα αντιμετώπιζε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία στις  

    αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ.; 

  Πώς προσπάθησε να τα αντιμετωπίσει ο Διοκλητιανός; 

  Η τετραρχία έλυσε τα προβλήματα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας; 

  Τι συνέβη μετά την παραίτηση του Διοκλητιανού; 

  Γιατί νομίζεις ότι ο Διοκλητιανός χώρισε την αυτοκρατορία σε  

    τέσσερις μεγάλες περιφέρειες; 

  Πώς πιστεύεις ότι ένιωθαν οι χριστιανοί που τους καταδίωκαν οι  

    Ρωμαίοι για τη θρησκεία τους; Συμβαίνει κάτι ανάλογο σήμερα; 

  Μπορείς να σκεφτείς για ποιους λόγους συγκρούστηκαν οι 

τέσσερις συνάρχοντες μεταξύ τους; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τον 3ο αιώνα μ.Χ. τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία κλονίζουν 

εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα. Ο Διοκλητιανός 

εφαρμόζει την τετραρχία για τη σωτηρία της. Γρήγορα οι 

τέσσερις συνάρχοντες συγκρούονται μεταξύ τους.  
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Κωνσταντίνος και Λικίνιος στο Μεδιόλανο της Ιταλίας 
(σημερινό Μιλάνο) 

 

Διάταγμα της ανεξιθρησκίας (313 μ.Χ.) 

 

«κάθε πολίτης λατρεύει ελεύθερα όποιον θεό επιθυμεί» 

Κωνσταντίνος vs Λικίνιος 
(Αδριανούπολη 324 μ.Χ.)  

 

Μονοκράτορας ο Κωνσταντίνος 

αλλαγές στη διοίκηση 

 

 

 Αναδιοργάνωση στρατού 

 Έπαρχοι με αυξημένες εξουσίες 

 Διπλωματικές επαφές με γειτονικούς λαούς 

 Νέο νόμισμα 

 Μεταφορά πρωτεύουσας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο  

Προσωνύμια 

 

Μέγας  Άγιος - ισαπόστολος 

 

Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της 

αυτοκρατορίας – β΄ μέρος 
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Ερωτήσεις 

  Γιατί είναι τόσο σημαντικό το Διάταγμα της ανεξιθρησκίας; Σήμερα τι  

ισχύει στη χώρα μας για την ελευθερία της θρησκευτικής πίστης; 

  Γιατί νομίζεις ότι συγκρούστηκαν μεταξύ τους ο Λικίνιος και ο  

Κωνσταντίνος; 

  Ποια μέτρα πήρε ο Κωνσταντίνος για να λύσει τα προβλήματα  

διοίκησης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας; 

  Πώς κρίνεις τα προσωνύμια που απέκτησε ο Κωνσταντίνος; 

  Πιστεύεις ότι σήμερα είναι απαραίτητο σε παγκόσμιο επίπεδο ένα 

διάταγμα για την ανεξιθρησκία; Ναι, όχι και γιατί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος υπογράφουν το διάταγμα της 

ανεξιθρησκίας. Λίγο καιρό αργότερα συγκρούονται μεταξύ τους 

και ο Κωνσταντίνος ως μονοκράτορας πλέον παίρνει μέτρα για 

να αντιμετωπίσει τα προβλήματα διοίκησης της αυτοκρατορίας.  


