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  εξάπλωση χριστιανισμού  

στήριξη από τον Κωνσταντίνο   διάταγμα των Μεδιολάνων  

 Χριστιανοί σε δημόσιες θέσεις και στρατό  

 Οικουμενική Σύνοδος (Νίκαια 325 μ.Χ.)  

 Βαπτίστηκε χριστιανός 

     Κωνστάντιος (γιος)               ακολουθεί ίδια στάση 

                 Ιουλιανός (Αποστάτης ή Παραβάτης) 

              361 μ.Χ. διακοπή αυτής της πολιτικής 

προσπαθεί να επαναφέρει  σκοτώνεται πολεμώντας 

  την παλαιά θρησκεία   τους Πέρσες (363 μ.Χ.) 

(Μέγας) Θεοδόσιος              κήρυξε επίσημη θρησκεία τον Χριστιανισμό 

  Απαγόρευσε την λατρεία των αρχαίων θεών  

 Κατάργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα Ελευσίνια 

μυστήρια και έκλεισε το μαντείο των Δελφών. 

 Ανέχτηκε την καταστροφή αρχαίων ναών, μνημείων, έργων τέχνης 

 ο χριστιανισμός επιβάλλεται 

 

       με τη διδασκαλία             με το έργο των πατέρων της εκκλησίας 
                                        (Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, Ιωάννης ο Χρυσόστομος) 

Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία 
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Περίληψη μαθήματος 

 

 

 

Ερωτήσεις 

 Με ποιον τρόπο υποστήριξε ο Κωνσταντίνος τον Χριστιανισμό; 

 Ποια στάση κράτησε ο γιος του Κωνστάντιος; 

 Γιατί ο Ιουλιανός έχει τα προσωνύμια «Αποστάτης» ή «Παραβάτης»; 

 Ποια μέτρα πήρε ο Θεοδόσιος κατά των Εθνικών;  

 Πώς επικράτησε ο Χριστιανισμός; 

 Πώς κρίνεις τη στάση του Ιουλιανού και του Θεοδόσιου στα 

 θρησκευτικά ζητήματα της εποχής; 

 Φαντάσου ότι ζεις την εποχή του Θεοδόσιου και είσαι ειδωλολάτρης.  

Πώς νιώθεις που δεν επιτρέπεται να ασκείς ελεύθερα τη θρησκευτική 

 σου πίστη; 

 Ποια διαφορά είχαν στην αντιμετώπιση της θρησκείας ο Κωνσταντίνος  

με τον Ιουλιανό και τον Θεοδόσιο; 

 Πώς ένιωθαν οι χριστιανοί βλέποντας τον Ιουλιανό να προσπαθεί 

 να επαναφέρει την αρχαία λατρεία; Τι στάση κράτησαν οι ειδωλολάτρες;  

 Πώς κρίνεις τη συμπεριφορά των φανατικών χριστιανών που  

κατέστρεφαν έργα τέχνης, ναούς και αγάλματα; Συμβαίνει κάτι  

ανάλογο και στις μέρες μας;  

Ο Χριστιανισμός διαδίδεται και επικρατεί σε όλη την 

αυτοκρατορία. Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός υπερασπίζεται την 

αρχαία λατρεία. Λίγο αργότερα όμως, ο Θεοδόσιος Ά επιβάλλει 

τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του κράτους.  


