
ΕΝΟΤΗΤΑ 8η 
 Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ    

1. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Η θρησκευτική πολιτική του 
Κων/νου 

Η θρησκευτική πολιτική του 
Ιουλιανού 

Η θρησκευτική πολιτική  
του Θεοδόσιου 

Μέτρα για τη στήριξη του 
χριστιανισμού 

Οι σπουδές και ο 
θαυμασμός του για την 
αρχαιότητα 

Ο χριστιανισμός επίσημη 
θρησκεία του κράτους 

 Η προσπάθεια επαναφοράς 
της αρχαίας θρησκείας 

Μέτρα κατά της παλιάς 
θρησκείας 

  Ο ρόλος των Πατέρων της 
Εκκλησίας 

 
 

2. ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 Ο Κων/νος, με το διάταγμα των Μεδιολάνων, στήριξε το χριστιανισμό. 
 Άλλες ενέργειές του που βοήθησαν την εξάπλωση του χριστιανισμού: α) η προτίμηση 

σε χριστιανούς για τις δημόσιες θέσεις και το στρατό, β) συγκάλεσε την Οικουμενική 
Σύνοδο το 325 μ.Χ. στη Νίκαια και γ) βαφτίστηκε χριστιανός. 

 Το χριστιανισμό βοήθησε και ο διάδοχός και γιος του Κωνστάντιος. 
 Ο Ιουλιανός άλλαξε την πολιτική αυτή. 
 Είχε σπουδάσει φιλοσοφία στην Αθήνα και θαύμαζε τον αρχαίο πολιτισμό και την 

αρχαία θρησκεία(Δωδεκάθεο). 
 Στη σύντομη θητεία του προσπάθησε να επαναφέρει το Δωδεκάθεο, χωρίς να το 

πετύχει. Σκοτώθηκε πολεμώντας τους Πέρσες. 
 Η πολιτική προκάλεσε διαμάχες στο κράτος. 
 Ο Θεοδόσιος, ο νέος αυτοκράτορας, κήρυξε το χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του 

κράτους. 
 Έκλεισε τους αρχαίους ναούς και απαγόρεψε τη λατρεία τους. 
 Κατάργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα Ελευσίνια μυστήρια και το μαντείο των 

Δελφών, διότι σχετίζονταν με την αρχαία θρησκεία. 
 Αδιαφόρησε για την καταστροφή αρχαίων ναών και έργων τέχνης από φανατικούς 

χριστιανούς. 
 Οι χριστιανοί ονόμασαν το Θεοδόσιο «Μέγα» και τον Ιουλιανό «Παραβάτη» ή 

«Αποστάτη». 
 Ο χριστιανισμός τελικά επικράτησε χάρη στους Πατέρες της Εκκλησίας και στο έργο 

τους. 
 Σπουδαιότεροι αυτών ήταν: Μέγας Βασίλειος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος και Γρηγόριος 

Ναζιανζηνός, οι Τρεις Ιεράρχες, που συνδύασαν την αρχαία παιδεία με τη χριστιανική 
διδασκαλία. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 
1. Ποια ήταν η θρησκευτική πολιτική του Θεοδόσιου; 
2. Για ποιους λόγους τελικά νομίζεις ότι επικράτησε ο χριστιανισμός στο Βυζάντιο; 

 


