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Σο κράτοσ επί 
Διοκλθτιανοφ 

Από τθν τετραρχία ςτον 
Μ. Κων/νο 

Μζτρα του Μ.Κων/νου 

Επιδρομζσ των Γότκων και των 
Περςϊν 

φγκρουςθ των ςυναρχόντων Αναδιοργάνωςθ του ςτρατοφ 

Επεμβάςεισ του ςτρατοφ Διάταγμα των Μεδιολάνων Διοριςμόσ επάρχων 

Απόςχιςθ επαρχιϊν Επικράτθςθ του Μ.Κων/νου Κοπι νζου νομίςματοσ 

Διωγμοί των χριςτιανϊν  Μεταφορά τθσ πρωτεφουςασ 

Σετραρχία 
 

 Διπλωματικζσ επαφζσ με τουσ 
γείτονεσ 

 

Σα κφρια ςθμεία τθσ ενότθτασ 
 

 Η ακμι τθσ ρωμαϊκισ αυτοκρατορίασ κράτθςε περίπου 2 αιϊνεσ(1ο και 2ο 
μ.Χ.). Από τισ αρχζσ του 3ου αιϊνα, εςωτερικά και εξωτερικά γεγονότα τθν 
απειλοφν. 

 Οι Γότκοι ςτο βορρά και οι Πζρςεσ ςτθν ανατολι ζκαναν επιδρομζσ και 
δυςκόλευαν το εμπόριο. 

 Ο ςτρατόσ παραμελοφςε τθν άμυνα του κράτουσ, ςταςίαηε και ςυχνά 
ανζβαηε και κατζβαηε αυτοκράτορεσ. 

 Επαρχίεσ ςτθν ανατολι αποςχίςτθκαν και ζγιναν ανεξάρτθτα κράτθ. 
 Οι διωγμοί των χριςτιανϊν δθμιοφργθςαν δυςαρζςκεια και διχόνοια 

ανάμεςα ςτουσ πολίτεσ. 
 Ο αυτοκράτορασ Διοκλθτιανόσ χϊριςε το κράτοσ ςε 4 περιφζρειεσ, δφο ςτθν 

ανατολι και δυο ςτθ δφςθ, με δικό τθσ άρχοντα τθν κακεμιά(Σετραρχία)  
 Με το νζο ςφςτθμα εξαςφαλίςτθκαν τα ςφνορα και επικράτθςε θρεμία ςτθν 

αυτοκρατορία. 
 Μετά τθν παραίτθςθ Διοκλθτιανοφ, οι 4 ςυνάρχοντεσ ςυγκροφςτθκαν μεταξφ 

τουσ και επικράτθςαν ο Κων/νοσ ςτθ δφςθ και ο Λικίνιοσ ςτθν ανατολι. 
 Οι δυο αυτοί ςταμάτθςαν τουσ διωγμοφσ εναντίον των χριςτιανϊν και 

υπζγραψαν το Διάταγμα τθσ Ανεξικρθςκίασ, ςτο Μεδιόλανο, το 313 μ.Χ. Ζτςι 
ο κάκε πολίτθσ μποροφςε να ζχει όποια κρθςκεία ικελε. 

 Ο Κων/νοσ και ο Λικίνιοσ ςυγκροφςτθκαν μεταξφ τουσ το 324 μ.Χ. ςτθν 
Αδριανοφπολθ, με νικθτι τον Κων/νο. 

 Ο Κων/νοσ α) αναδιοργάνωςε το ςτρατό, β) διόριςε επάρχουσ, γ) ζκοψε 
χρυςό νόμιςμα, δ) οργάνωςε διπλωματικζσ επαφζσ με τουσ γειτονικοφσ 
λαοφσ, ε) μετζφερε τθν πρωτεφουςα ςτο Βυηάντιο. 

 Με τα μζτρα του Κων/νου θ αυτοκρατορία ζφταςε ςε ακμι και ο 
αυτοκράτορασ πιρε τθν ονομαςία Μζγασ, ενϊ οι Χριςτιανοί τον ανακιρυξαν 
Άγιο. 

 


