
ΕΠΙ ΤΗ 1600* ΕΓΙΕΤΗΡΙΛΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 

ΤΟΥ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (337-1937)

1. Πολλοί λόγοι πείθουσι τον 'Ελληνικόν κόσμον έπί τη συμπληρώσει 
1600 ετών από τοΰ θανάτου τοϋ Μ. Κωνσταντίνου, νά χελέση ιστορικόν 
μνημόσυνον τοΰ μεγάλου αυτοκράτορος, τοϋ συνδέσαντος τό ό'νομά του μέ 
κοσμοϊστορικά συμβάντα, σχετιζόμενα με τον ιστορικόν βίον τής Ευρώπης, 
ιδιαιτέρως τής ’Ανατολής και ιδιαίτατα τοϋ Ελληνισμού, μέ τήν Εκκλησίαν 
τοΰ Χριστού καί τό μέγα Βυζαντιακόν κράτος. Διότι αυτός πρώτος έλυσε 
τό επί δυο αιώνας ανοικτόν πρόβλημα τής τύχης τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 
διά τής μετατροπής τής πόλεως-κράτους, ως ήτο μέχρι προ μικρού ή Ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία, εις κράτος εύρυτέρας εθνολογικής σημασίας, περιλαμβάνον τον 
έλληνορρωμαϊκόν κόσμον τής άρχαιότητος, κατά τήν μεγάλην αυτού σΰγκρουσιν 
προς τούς βαρβάρους τής άπωτέρας καί τής Εγγύς Ανατολής. Δι’ αυτού 
ή Μέση καί Δυτική Ευρώπη παρεσκευάσθη νά δεχθή τον βάρβαρον εκείνον 
κόσμον ούχί ως θυελλώδη Τυφώνα καταστροφής τού ελληνορρωμαϊκοΰ πολι
τισμού, άλλ’ ως παράγοντα νέας εκπολιτιστικής ζυμώσεως, προς δημιουργίαν 
νέου βίου, χωρίς καταστροφήν τών θεμελίων τοΰ παλαιού. Δι’ αυτού είδικώ- 
τερον ό υπό τήν ρωμαϊκήν πτέρναν εξαντληθείς Ελληνισμός, ανασυγκροτηθείς 
ως εκπολιτιστική δυναμις, υπό μορφήν κράτους εύρυτέρας ή αί Άθήναι καί 
ή Ρώμη έννοιας, δι’ δλων 1000 έτόίν έξεπλήρωσε τό πρόγραμμα τής είρημένης 
εκπολιτιστικής ζυμώσεως, έκ τής συγκρούσεως προς τον κόσμον τον βαρβα- 
ρικόν. Τέλος ή Χριστιανική ’Εκκλησία είς τό οξύ πνεύμα τοΰ Κωνσταντίνου 
οφείλει τήν οριστικήν αυτής νίκην είς τήν καί άλλως θριαμβευτικήν πάλην 
αυτής προς τον εθνικόν κόσμον, άλλ’ εγκαίρως έπελθοϋσαν, δπως ενίσχυση τον 
άρχαΐον κόσμον, άπειληθέντα διά κοινωνικής άποσυνθέσεως καί καταστροφής, 
έκ τής βιαίας προς τούς βαρβάρους τής ’Ανατολής καί τοϋ βορρά συγκρούσεως· 
έπί δέ τών οχθών τοϋ πατρίου Βοσπόρου, περί τό θειον Σύμβολον τής νέας 
θρησκείας, ό μεν «πιστός βασιλεύς καί αύτοκράτωρ Ρωμαίων», είτε Ισπανός 
Θεοδόσιος ήτο, είτε ίλλυριός ’Αναστάσιος καί ’Ιουστινιανός είτε Μακεδών Βασί
λειος ή Μικρασιάτης Νικηφόρος καί Τσιμισκής καί Κομνηνός καί Παλαιολόγος, 
τον «θειότατον» Κωνσταντίνον ανέγραφε πρόγονον καί προπάτορα· ό δέ 
πολίτης τής θεοσώστου καί θεοφυλάκτου καί εύδαίμονος πόλεως, τής «Κων
σταντίνου πόλεως», διατρέχων δι’ δλης τής ημέρας αυτήν καί συναντών καί 
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άντικρύζων τον υπερμεγέθη χαλκοΰν ανδριάντα τοΰ Ήρακλέους, τά θαυμάσια 
αγάλματα τής Σαμίας Ήρας, τής Λινδίας ’Αθήνας, τής’Αφροδίτης τής Κνίδου, 
τον χρυσοΰν τής ελληνικής ελευθερίας τρίποδα τής νίκης τών Πλαταιών καί 
τόσα άλλα τής ελληνικής τέχνης καλλιστεΰματα, με τά όποια, πάντοθεν τής 
κλασσικής ελληνικής γής συγκομισθέντα, εκόσμησεν ό Κωνσταντίνος την νέαν 
του πρωτεύουσαν, ό πολίτης αυτής πάντα ταΰτα άνά παν βήμα προσβλέπων, 
έ'βλεπεν άναπηδώσαν καί άναθάλλουσαν τής παλαιάς ελληνικής κληρονομιάς 
την άφθιτον δόξαν.

2. Και συνήθως μέν παρ’ ήμΐν εξετάζεται ό μέγας αύτοκράτωρ από τών 
άλλων απόψεων τής πολυσχιδούς αυτού δράσεως· εγώ δέ θά αφιερώσω την 
μικράν ταύτην συμβολήν, εις τήν ιστορικήν εικόνα τής πολιτικής αυτού 
δράσεως εις τό τεταραγμένον πλαίσιον τοΰ έλληνορρωμαϊκοΰ κόσμου τοΰ Δ' 
αίώνος, δτε εύρίσκοντο υπό έπίλυσιν τά ανωτέρω μνημονευθέντα μεγάλα 
παγκοσμίου σημασίας ζητήματα. Συνήθως τον Μ. Κωνσαντϊνον εξετάζουν καί 
γεραίρουν ως τον έπισήμως άνακηρΰξαντα καί όριστικώς εξασφαλίσαντα τήν 
νίκην τοΰ Χριστιανισμού κατά τής πολυθεΐας, καί τής ’Ορθοδοξίας κατά τής 
αίρέσεως, ως ίσαπόστολον, ως θεμελιωτήν τής μεγαλώνυμου Κωνσταντινουπό
λεως καί τοΰ ελληνικού κράτους τού Βυζαντίου. Δεν θά είνε ό'μως ούτε πλήρης 
ούτε δσον πρέπει φωτεινή ή εϊκόιν αυτού, εάν μή τοποθετήσωμεν αυτόν εις τό 
πλαίσιον τής πολιτικής καί στρατιωτικής καί κοινωνικής πραγματικότητος τών 
χρόνων αυτού, ως ηγεμόνα τοΰ Ρωμαϊκού κράτους καί δημιουργόν νέου πολι
τικού καθεσττοτος, εις τό όποιον ή έπισημοποίησις τής νίκης τοΰ Χριστιανισμού 
είνε εις εκ τών σπουδαιοτάτων παραγόντατν, οΐτινες προήγαγον αυτόν εις 
αύτοκράτορα - δημιουργόν καί εισηγητήν νέας περιόδου εις τήν 'Ιστορίαν 
τής Ευρώπης.

3. Τό Ρωμαϊκόν κράτος, καθ’ δν χρόνον έγεννήθη ό Μ. Κωνσταντίνος, 
έκινδύνευε νά διαλυθή καί εις οίκτρά νά καταπέση ερείπια. Έσωτερικώς από 
ενός αίώνος υπό φοβερίϋν εμφυλίων κατεσπαράσσετο στάσεων, τάς όποιας 
έδημιούργησε καί συνετήρει τό χείριστον είδος τής στρατοκρατίας. Ή λεγομένη 
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία έπαθεν δ,τι φυσικόν είνε νά πάθη πάς πολιτικός 
οργανισμός, δστις έπεκτείνεται πέρα τών φυλετικών αυτού ορίων, διά τής 
υποταγής καί τής ΰποδουλώσεως άλλων φυλών μέ ιδίαν έθνικήν συνείδησιν 
καί φιλοτιμίαν. Ή διοίκησις καί έκμετάλλευσις τών κτήσεων τούτων υπό τής 
μητροπόλεως διέσπα καί έξήντλει τήν συνοχήν τοΰ κατακτητού, εξησθένει 
αυτόν εις έμψυχον υλικόν, διοικητικόν καί στρατιωτικόν, καί ώδήγησε θάττον 
ή βραδύτερον εις τήν πτώσιν καί διάλυσιν τών αύτοκρατορικών κολοσσών, 
καί ταΰτα άν μή συνέτρεχον καί άλλοι λόγοι, τήν πτώσιν καί διάλυσιν ταύτην 
έπιταχύνοντες.

4. Όλον τής Ρώμης τό πολιτικόν καί κρατικόν μεγαλεΐον περιορίζεται 
εις τούς 3 πρώτους αιώνας τής έλευθέρας πολιτείας, δτε τον πολίτην συνέδεε
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και ένέπνεεν ό δεσμός τής πατρίδος- Ρώμης, τής θρησκείας και τής οίκογενείας 
επί τρεις αιώνας (500-200 π. X.)· ό ρωμαίος κα'ι εντός τής πόλεως καί εκτός 
αυτής, είτε επαναστατών κατά τών ιδίων αρχόντων είτε εις τα πεδία τής 
μάχης πολεμών καί ύποτάσσων τούς άλλους Ιταλούς έπεδίωξε την επιβολήν 
καί έπικράτησιν τών 3 τούτων αρχών, αί όποΐαι εξασφαλίζουν τοΰ πολίτου 
την ευδαιμονίαν. Άλλ’ ή περί την Ρώμην καί ύπ’ αυτήν ένωσις τής ’Ιταλίας 
δεν ικανοποίησε τον ρωμαΐον πολίτην. Τά κύματα τής Μεσογείου καί αί 
άκται τοϋ Άδρία τον έφεραν εις επαφήν καί σύγκρουσιν προς τήν ναυτικήν 
δύναμιν τών Καρχηδονίων καί προς τον έξηντλημένον κόσμον τών συντριμ
μάτων τής αυτοκρατορίας τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου. Ό ρωμαίος πολίτης κατέβαλε 
καί έξηφάνισε τον έμπορον Φοίνικα καί ύπεδούλωσε τον κοσμοπολίτην καί 
ένταυτφ μικροπολίτην "Ελληνα. Άλλ’ ή πέρα τών ορίων τής Ιταλίας έπέκτασις 
τής πόλεως-κράτους ήτο ή αρχή τής πτώσεως τοΰ κράτους εκείνου. Αί απέ
ραντοι καί μεμακρυσμέναι κτήσεις ποικίλων λαών μέ ιδίαν φυλετικήν συνεί- 
δησιν καί πολιτισμόν, άπήτησαν πολυπληθείς ρωμαίους διοικητάς καί δημο
σίους υπαλλήλους διά τήν υπέρ τής Ρώμης διοίκησιν καί έκμετάλλευσιν αυτών, 
καί Ιταλούς στρατιώτας προς συγκράτησιν είς υποταγήν τών κατακτηθέντων 
ξένων λαών. Άλλ’ ή έπέκτασις τοΰ ρωμαϊκού κράτους μέχρι τοΰ Δουνάβεως 
καί τοΰ Ρήνου προς Β., τοΰ Άτλαντικοΰ πρός Δ., τής αφρικανικής ερήμου 
προς Ν. καί πρός Α. τοΰ Εύφράτου, μοιραίως έφερε τήν Ρώμην είς σύγκρουσιν 
πρός τον έκεΐθεν τών συνόρων της τούτων βάρβαρον κόσμον, δστις ήδη από 
τοΰ γ' π. Χρ. αϊώνος απειλητικός έκινήθη πρός Δ. καί πρός Ν., φεύγων 
τά χ|χύχη τοΰ δυσχειμέρου Βορρά καί τάς στέπας τής Ανατολής τάς ερήμους.

δ. ’Ενώπιον τών απαιτήσεων τούτων τής διοικήσεως, έκμεταλλεύσεως, 
συγκρατήσεως είς υποταγήν τών κατακτηθέντων λαών καί τοΰ κινδύνου τοΰ 
πανταχόθεν κατακλυσμού τών βαρβάρων, ή Ρώμη ταχέως έξήντλησε καί τάς 
ίδικάς της καί τής ’Ιταλίας τάς άποθήκας ανθρωπίνου ύλικοΰ. ’Ήδη από τοΰ 
α'μ. Χρ. αΐώνος, τοΰ πρώτου τής μοναρχουμένης αυτοκρατορίας, αί στρα
τιωτικοί της μονάδες, οί λεγεώνες, άπετελοΰντο εκ ξένων, Ελλήνων, Αφρι
κανών, Γαλατών, Ίβήρων, ’Ιλλυριών, Θρακών καί Μικρασιατών, καί μόνον 
οί στρατηγοί καί ανώτεροι αξιωματικοί ήσαν ’Ιταλοί καί σπανίως Ρωμαίοι. 
Οί γνήσιοι ’Ιταλοί καί Ρωμαίοι ήδη από τοΰ β' π. Χρ. αΐώνος εΐχον διασκορ- 
πισθή πανταχοΰ τών κτήσεων εις τάς στρατιωτικός ή εμπορικός αποικίας τής 
Ρώμης, ή ως δικασταί, διοικητικοί καί οικονομικοί υπάλληλοι, καί μετά ένα 
ή δύο αιώνας ούδέν εξ αυτών ύπελείφθη ή μόνον τό οικογενειακόν ό'νομα 
καί ό τίτλος τής αποικίας, καί ταΰτα δυσδιάκριτα εν μέσφ τοΰ ελληνικού 
ή εξελληνισμένου περιβάλλοντος τής Έλληνοασιατικής Ανατολής ή τής Ίβη- 
ρικής καί Κελτικής Δύσεως. ’Ήδη δε δ Τιβέριος, τήν επαύριον τής ίδρύσεως 
τής αυτοκρατορίας τοΰ Αύγούστου, προ τής λειψανδρίας, ή οποία τήν ’Ιταλίαν 
εμάστιξε, διά νόμου άπηγόρευσε τήν έξω τής ’Ιταλίας έπιστράτευσιν τών
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Ρωμαίων και των ’Ιταλών λ Οί ρωμαϊκοί αετοί έπαυσαν να εΐνε τό θαυμα
τουργόν σΰμβολον τής Ρωμαϊκής πολιτικής ιδέας καί τοϋ στρατιωτικού μεγα
λείου καί άπέβησαν άπλοΰν σημεΐον στρατιωτικής υπηρεσίας. Οί στρατιώται 
έπαυσαν ύπηρετοΰντες την Ρώμην, άλλα μόνον τον εκάστοτε στρατηγόν, καί 
ταΰτα έφ’ όσον οΰτος ικανοποιεί τάς τοπικάς αυτών καί ταξικάς απαιτήσεις 
καί φιλοδοξίας. Όταν δε επί τού θρόνου έκάθηντο άνθρωποι τερατώδεις 
ως οί Καλλιγοΰλαι καί Νέρωνες καί Βιτέλιοι καί Δομιτιανοί καί Καρακάλαι 
καί Ήλιογάβαλοι, τότε οί φιλόδοξοι στρατηγοί έξηγόραζον τό στέμμα θυσιά- 
ζοντες την πειθαρχίαν τοϋ στρατεύματος, επί τών ασπίδων τού οποίου ανα
βιβαζόμενοι έλάμβανον αυτό, σκορπίζοντες εις τούς στρατιώτας ά'φθονον 
πλούτον καί άφθονωτέρας υποσχέσεις λεηλασίας τών επαρχιών καί τής Ρώμης. 
Τάς παραμονάς τής γεννήσεως τού Κωνσταντίνου ή Ρωμαϊκή αυτοκρατορία 
είχε 2-3-5-8-12 συγχρόνως αύτοκράτορας, οί όποιοι υπό τούς αυτούς ρωμαϊ
κούς αετούς επολέμουν τερατώδη κατ’ άλλήλων εμφύλιον πόλεμον καί συγχρό
νως σκληρούς διεξήγον αγώνας κατά τών επιδρομών τών γειτόνων βαρβάρων. 
Ό ρωμαϊκός ιμπεριαλισμός ως πρώτον σεσηπότα καρπόν άπέδωκε την στρα
τοκρατίαν διά τής διαφθοράς τού στρατευομένου πολίτου, επειδή έλειψεν 
ή ιδέα τής πατρίδος Ρώμης, τής μακρυνής κυριάρχου άλλ’ ά'νευ στρατιωτών 
καί στρατηγών πόλεως, τών ονομάτων καί τής αρετής τώ>ν όποιων ούδ’ ή 
ελάχιστη καί μακρυνή έτι άπήχησις ύπελείπετο πλέον.

6. Άλλ’ ό τοιουτοτρόπως διαφθαρείς στρατός άπέβη καί ποσοτικώς 
ασθενής. Καί οσάκις δεν διεσπάτο υπό τών πολλών συγχρόνων αύτοκρατό- 
ρων εις τούς εμφυλίους πολέμους, κατεκερματίζετο εις απέραντους μονάδας 
4 ή 6 ή τό πολύ 1() χιλιάδων άνδρών, αί όποϊαι άπεστέλλοντο εις τά διά
φορα σημεία τών απεράντων τοϋ κράτους συνόρων, προς άμυναν κατά τών 
άπειλουμένων εισβολών τών Περσών, Αράβων, Μαυριτανών τής ΒΔ. ’Αφρι
κής, Καληδονίων τής Σκωτίας καί τών έκεΐθεν τού Ρήνου καί τού Δουνά- 
βεως γερμανικών ή σκυθικών λαών. Εύνόητον εινε ότι προ τόσφ ασθενών 
αμυντικών δυνάμεων, οί πολυπληθείς εκάστοτε έπερχόμενοι βάρβαροι συνή
θως καί ευκόλως ένίκων καί βαθέως εις τήν χώραν είσέδυον. Οί περί τήν 
Άδριανουπολιν έτι τφ 378 νικήσαντες τον Ούάλεντα Γότθοι δεν ήσαν περισ
σότεροι τών 10,000, οί δε μετά 50 έτη τήν Β. Αφρικήν κατακτήσαντες Βάν
δαλοι ήσαν σύν γυναιξί καί τέκνοις 80,000, ών 20,000 μόνον ήσαν πολεμι- 
σταί2. Αΰτη ήτο ή θέσις τού ρωμαϊκού κράτους από άπόψεως εξωτερικής 
άμυνης καί ασφαλείας: Στρατός άνευ φυλετικής ένότητος καί συνειδήσεως 1

1 Εις τάς άναγραφός τών λεγεώνων τών μετά τοΰ Τραϊανού διαβάντων τόν Δού- 
ναβιν καί πολεμησάντων τούς Δάκας δέν άναφέρονται ούτε Ιταλικαί πολύ δ’ όλιγώτερον 
ρωμαϊκαί στρατιωτικά! μονάδες.

s Ferd. Lot; La fin du monde antique et le d6but du Moyen-age. 1927. Paris 
p. 262 - 263.
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καί άνευ πειθαρχίας, άπεξενωμένος από τοΰ διοικητικού κέντρου, διεσπασμέ- 
νος και ενώπιον καθημερινού κινδύνου έπιθέσεως έξωθεν καί υπό στρατη
γούς φιλοδόξους, αποβλέποντας προς τό στέμμα.

7. Άπειλητικώτερος καί διά τοΰ κράτους την συνοχήν καί διά την δια- 
τήρησιν τοΰ κοινωνικού καθεστώτος ήτο δ παράγων 6 οικονομικός. Εις τάς 
απέραντους καί παραγωγικώς άνίσους καί άνομοίας επαρχίας τής αυτοκρατο
ρίας δέν ύπήρχεν ένιαΐον καί ομοιόμορφον φορολογικόν σύστημα. Οι φόροι 
κατεβάλλοντο κατά τρόπους ποικίλους καί άτάκτως καί μέ φοβέρας καταχρή
σεις εις βάρος καί τοΰ φορολογουμένου πλυθυσμοΰ καί τοΰ δημοσίου Ταμείου. 
Ή κατανομή τοΰ πλούτου ήτο άνισος: ολόκληροι έπαρχίαι ήσαν βυθισμένοι 
εις οικονομικήν αθλιότητα, ένφ συνήντα τις ακόμη πολλούς βαθυπλούτους 
ανθρώπους. Ό εμπορικός τοΰ κράτους προϋπολογισμός άπέληγεν έκάστοτε 
εις βάρος τής εξαγωγής, ήτις, κατά τον Πλίνιον, εις μέν τό μετά των ’Ινδιών 
εμπόρων ύπελείπετο τής έκεΐθεν εισαγωγής κατά 300 εκατ. δραχμών (600 
χιλ. λιρών), εις δέ τό μετά τής Κίνας κατά 200 εκατομμύρια1. Τό αύτοκρ. 
νόμισμα ήδη από τοΰ Αύγουστου ήρχισε νά έκπίπτη, από δέ τοΰ Καρακάλλα 
καί τελείως έξέπεσε’ τό άργυροΰν νόμισμα ήτο νοθευμένον κατά 98 °/ο και ως 
μόνον άνόθευτον άπέμεινε τό χαλκοΰν 1 2. Ή κοπή νομισμάτων δέν ήτο απο
κλειστικόν προνόμιον μόνου τοΰ κράτους, αλλά καί τα>ν Ιπαρχιών καί χωρι
στών έτι πόλεων3. Έκ τών άδιακόπιον δέ κατά τον γ' αιώνα εσωτερικών 
ταραχών καί τών συχνών βαρβαρικών επιδρομών, ολόκληροι μεγάλαι εκτά
σεις τοΰ κράτους ήρημώθησαν, οί κάτοικοι τής υπαίθρου συνεκεντρώθησαν 
εις τάς πόλεις καί ή γεωργία σχεδόν ένεκρώθη τελείως4. ’Ιδίως έπαθον λει
ψανδρίαν μεγάλην αί έλληνικαί χώροι τοΰ Αίμου, δπου διά τοΰ Εύξείνου 
καί τοΰ Δουνάβεως έπήρχοντο πολλάκις βάρβαροι σφάζοντες, λεηλατοΰντες 
καί αιχμαλώτους άπάγοντες. Ή οικονομική κατάπτωσις, ή πτωχεία καί ή πείνα 
είνε γνωστόν ποΰ οδηγούν-τό άτομον εις τό έγκλημα, τά πλήθη εις τάς κοι
νωνικός καί πολιτικός επαναστάσεις. ’Ήδη ό Όμηρος είπε: «Ου γάρ τι στυ
γερή επί γαστέρι κύντερον άλλο»' διηυκολύνετο ή οδός προς τήν διδασκαλίαν 
τοΰ Χριστοΰ είπόντος «Εύαγγελίσασθαι πτωχοΐς άπέσταλκέ με» καί «δεύτε 
πρός με πάντες οί κοπιώντες καί πεφορτισμένοι κάγώ αναπαύσω υμάς».

8. Τρίτος ισχυρός παράγων τής πρός διάλυσιν φοράς τοΰ ρωμαϊκού 
κράτους ήτο ή πτώσις τών πνευματικών αξιών τής θρησκείας καί τής φιλο

1 Stew. Ranciman, La Givilisation Byzantine de 330- 1453, μετάφρ. J. Levy. 
1934 p. 12 - 13.

8 S. Ranciman-Levy, ”Ενθ’ άνωτ. p. 14.
8 Imhof-Blumner, Die antiken Miinzen... herausgeg. v. Kgl. Akademie der 

Wissenschaften. Band II, Erster Theil, Heft I (1912) p. 187 καί 616.
4 Έν τή ευρωπαϊκή Έλλάδι φοβερά έρήμωσις μαρτυρεΐται ήδη ύπό τοΰ Πλουτάρχου, 

Δίωνος τοΰ Χρυσοστόμου καί μάλιστα τοΰ Παυσανίου, δτε ή χώρα ουδέ 3,000 στρατκά- 
τας ήδΰνατο νά δώση. (Κ. Παπαρρηγοπ. 'Ιστορία Β'. βλ σ. 59 έκθ. ελ 1925).
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σοφικής σκέψεως. Οί θεοί τοϋ Όλύμπου και εις το Καπιτώλιον μετοικήσαν- 
τες προ πολλοϋ η δη μετεβλήθησαν εις σκιάς χωρίς ηθικόν περιεχόμενον.Φιλο- 
ξενήσαντες εις τον ουρανόν δλα τά ζφα καί τά πτηνά τής Αϊγύπτου, τούς 
αίμοβόρους δαίμονας τής Φοινίκης, τής ’Ασσυρίας τά εξαπτέρυγα καί πολυόμ- 
ματα τέρατα καί τέλος τούς αύτοκράτορας - θεούς Τιβερίους καί Κλαυδίους 
καί Κομμόδους, κατέρριψαν αυτήν την έννοιαν τής θεότητας, υπό τά δυνατά 
πλήγματα τής σατΰρας ενός Ίουβενάλη 1 έν Ρώμη, ενός ανώτατου δικαστοΰ, 
τοϋ Λουκιανού, έν ’Αλεξάνδρειά 1 2. ’Ενώ δε ούτως ό πολίτης καί ή οικογένεια 
εις τάς κοινωνικός αυτών σχέσεις ελύοντο παντός δεσμού καί χαλινού προς 
τό άνώτερον κύρος τού θείου, ή προς τό όποιον εμπιστοσύνη καί πίστις 
τέλεον εΐχεν έκλίπει, ή φιλοσοφική σκέψις, διασπασθεΐσα εις πάμπολλα καί 
προς ά'λληλα συγκρουόμενα συστήματα, έξησθένισε τήν φυσικήν τού ανθρώ
που λογικήν διά τών σοφισμάτων καί μετέβαλε τήν δικαιοσύνην εις κενολό- 
γον σοφιστικήν,

9. Αυτή ήτο ή είκών τής μεγάλης Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κατά τά 
τέλη τοϋ γ' αίώνος: Ή Ρώμη τού στενού Λατίου υπό βασιλείς, επί 21/2 
αιώνας παρέμεινεν Ιστία μικρού φυλετικόν κράτους' επί άλλους 3 αιώνας καί 
υπό δημοκρατικόν πολίτευμα μετέβαλε τήν συγγενή ’Ιταλίαν εις εύρύτερον 
άλλ’ επίσης φυλετικόν πολιτικόν συγκρότημα, διά τής στρατιωτικής αρετής 
καί τής θρησκευτικότητος. ’Επί άλλους δύο αιώνας, υπό αϋτοκρατορικην 
μοναρχίαν, μετεβλήθη εις ιμπεριαλιστικόν κράτος, αφού δμως έθυσίασε τήν 
πολιτικήν αρετήν καί τήν αγνότητα τών κοινωνικών ηθών καί αντικατέστησε 
τον ισχυρόν φυλετικόν παράγοντα τής ηνωμένης "Ιταλίας διά τοϋ δλιγώτερον 
αισθητού δεσμού τού κράτους έκμεταλλευτοϋ τών οικονομικών δυνάμεων τών 
υπηκόων, φυλετικώς καί εκπολιτιστικούς ξένων προς τήν Ρώμην καί τήν 
’Ιταλίαν. Ή υπερβολική έπέκτασις τών συνόρων τού μωσαϊκού - κράτους 
κατ’ ανάγκην μετέβαλε τό κατακτητικόν αυτού δργανον, τον στρατόν τών Σκι- 
πιώνων, τών Πομπηιών καί τών Καισάρων, εις μέσον αμυντικόν, χωρίς τήν 
στρατιωτικήν αρετήν τών Βρούτων καί Αιμιλίονν Παύλων καί τό προσωπικόν 
κύρος τού Φλαμινίνου, τοϋ Καίσαρος καί τοϋ Τραϊανού. Τούς δύο τελευταίους 
αιώνας, β', καί γ', ή επιβλητική ανάγκη τής άμύνης τοϋ κράτους μετέφερε 
τό κέντρον τής βαρύτητος από τής Ρώμης καί τής ’Ιταλίας εις τάς μακρυνάς 
κτήσεις, προς τά σημεία τοϋ Ιξωτερικοϋ κινδύνου, από τού Καπιτωλίου καί 
τής Συγκλήτου εις τό στρατόπεδον καί τάς φιλοδοξίας τών στρατηγών καί 
τών τυχαρπάστων καί ημερόβιων αύτοκρατόρων. Έκ τής Ρώμης ΰπελείπετο 
μόνον τό δνομα καί τό άπομεμακρυσμένον ιστορικόν κύρος, τά μεγάλα οικο
δομήματα τοϋ παρελθόντος καί ταπεινή καί δουλόφρων αριστοκρατία, πλη-

1 Κατά τόν πρώτον δηλ. μεσοΰντα αιώνα καί τήν αρχήν τοΰ δευτέρου μ. X.
2 Βλ. τούς πλείστους διαλόγους του, ίδίρ τούς «τών Θεών», τούς «Νεκρικούς», τόν 

«Δία τραγφδόν».
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ροΰσα τά στελέχη τής διοικήσεως καί την ιεραρχίαν των ανακτορικών βαθμού
χων. ΙΙέριξ αυτής καί εις τής Ρώμης τάς οδούς καί τάς ρύμας, αί άπομεμα- 
κρυσμέναι κτήσεις καί έπαρχίαι εΐχον έγκαταστήσει, εις μικρογραφικά πλαίσια, 
δλους τούς πολιτισμούς τοϋ αρχαίου κόσμου, από τής θορυβάιδους φλυαρίας 
τών φιλοσόφων καί των τερατωδών θρησκευτικών τελετών μέχρι τών μυστη
ριωδών υπογείων μαγγιπείων1, δπου διεφθείρετο ή ψυχή καί τό σώμα τών 
ανθρώπων δλων τών τάξεων. Τί ήδύνατο ή τοιαύτη 'Ρώμη νά δώση προς 
σωτηρίαν καί άνόρθωσιν τοϋ καταρρέοντος κράτους; Ούδέν ούδ’ αυτήν τήν 
τήν πολυΰμνητον νομοθεσίαν της. Διά τοϋτο οΐ τελευταίοι αύτοκράτορες τοϋ 
γ' αιώνος άπέφευγον να διαμένουν εις αυτήν ως πρωτεύουσαν, προτιμώντες 
αυτής πάσαν άλλην πόλιν, τό ιταλικόν Μεδιόλανον, τούς Τρεβήρους τής Γαλ
λίας, τήν Μικρασιατικήν Νικομήδειαν. Εις δετήν Ρώμην έτέλουν μόνον τούς 
θριάμβους των διότι μόνον εκεί εκ μακράς παραδόσεως Ιγνώριζον τήν μεγα
λοπρεπή εθιμοτυπίαν τών τοιούτων τελετών.

10. Τό κράτος οΰτω παραπαΐον εν μέσω πολ.λών καί προφανών κινδύνων 
διαλύσεως άνεζήτει σωτήρα· και τοιοϋτος σωτήρ άπεδείχθη ό Κωνσταντίνος. 
Έπεχείρησαν καί άλλοι προ αύτοϋ νά σώσουν το κράτος ως ό Αύρηλιανός 
καί μάλιστα ό Διοκλητιανός· άλλ’ οΰτοι άπέτυχον ή διότι προώρως έξέλιπον 
έκ τοϋ κόσμου ως ο Αύρηλιανός καί ό Κλαύδιος ό Β.ή διότι τον κίνδυνον 
καί τά μέσα τής σωτηρίας μονομερώς καί έσφαλμένως άντελήφθησαν. Προ 
πολλοΰ ήδη ήτο φανερόν δτι τό προέχον καί επείγον ζήτημα ήτο ή άμυνα 
τών συνόρων τοϋ κράτους καί ή περιστολή τών χωριστικών τάσεων εις τό 
εσωτερικόν. Ό Διοκλητιανός έπεδίωξε νά θεραπεύση τοϋτο διαιρών τό κράτος 
εις δύο μεγάλα τμήματα, μέ δύο αύτοκράτορας, με κοινήν δμως εσωτερικήν 
πολιτικήν καί κοινήν νομοθεσίαν. Οί δύο Αϋγουστοι αύτοκράτορες, ό Διοκλη- 
τιανός εκ Νικομήδειας έν ’Ανατολή μέ βοηθόν-καίσαρα τον γαμβρόν του 
Γαλέριον, ανέλαβε ν’ απόκρουση τον έξ ’Ανατολών καί Βορρά κίνδυνον τής 
επιδρομής τών Περσών καί τών Γότθων ό δέ Μαξιμιανός εν Γαλλίρ μέ βοη
θόν-καίσαρα Κωνστάντιον τον Χλωρόν, έ'φραττε τά δυτικά καί ΒΔ. σύνορα 
κατά τής άδιακόπου τών Γερμανών πιέσεως. Τό πείραμα τής διαιρέσεως ταύ- 
της ήτο έν τινι μέτρφ ενδεδειγμένον, ου μόνον διά τήν έκτασιν τοϋ έξω- 
τερικοΰ κινδύνου από τής άπωτάτης Ανατολής μέχρι τοϋ Ρήνου καί τής 
Βρεττανίας, αλλά καί διά τήν ουσιώδη διαφοράν τών δύο ήμίσεων τοϋ κρά
τους εκατέρωθεν τού Άδρία. Ή 'Ρωμαϊκή κατάκτησις εν ’Ανατολή δέν έξε- 
λατίνισε τον έλληνοασιατικόν κόσμον, αλλά μάλλον διά τής ελληνικής γλώσσης 
προσέδωκεν εις αυτόν ενότητα διά τής πολιτικής ίσοπεδώσεως· ή ρωμαϊκή 
κατάκτησις υιοθέτησε τήν ελληνικήν γλώσσαν καί δι’ αύιής τον ελληνικόν 
πολιτισμόν ως μέσον πολιτικής επιβολής. Έν αυτή τή 'Ρώμη τό ελληνιστί

Έπί xfj 1600ft έπετηρίδι τοϋ θανάτου τοϋ Μ. Κωνσταντίνου (337-1937). 359

Θεοφάν., Χρον. σ. 74, 3 έκδ. De Boor.
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διαλέγεσθαι ήτο εύγενείας «πόδειξις και ανώτερου πολιτισμού. Προ δυο ετι 
αιώνων ό άπ. Παύλος ελληνιστί έ'γραψε την προς Ρωμαίους επιστολήν του, 
ως μετ’ ολίγον ό άγ. ’Ιγνάτιος, καί οι πλεΐστοι δε των παπών μέχρι τού τέλους 
τού γ.' αιώνος ήσαν ελληνες καί ελληνιστί μέχρι τότε έτελεΐτο εν 'Ρώμη ή 
χριστιαντκή λειτουργία1. Οί άπολογηταί τού Χριστιανισμού ελληνιστί ύπέβαλ- 
λον εις τούς αύτοκράτορας τής νέας θρησκείας την ύπεράσπισιν καί εξ αυτής 
τής γαλλικής Λυών ό μικρασιάτης επίσκοπος Ειρηναίος ελληνιστί προς τον 
έν Ρώμη συνάδελφόν του έγραφε. Ή άξεστος τού Κάτωνος Ρώμη είχε 
πνιγή εις την άπέραντον θάλασσαν τού Ελληνισμού1 2 3. 'Η Δύσις τουναντίον 
πέραν τών ’Άλπεων καί των Πυρρηναίων καί τής Μάγχης καί ή ΒΔ. Αφρική 
διά τής λατινικής γλώσσης έδέχθη τούς πολιτικούς καί κοινωνικούς θεσμούς 
τής Ρώμης καί παρέμεινε μέχρι τέλους τού Δ.' αιώνος σχεδόν άνεπίμεικτος 
καί ξένη προς την ’Ανατολήν. Ήτο λοιπόν ένδεδειγμένη ή διαίρεσις τού 
κράτους ύπό τού Διοκλητιανοΰ.

11. Άλλα τό πρώτον τούτο σωτήριον μέτρον έπέτυχεν ενός μόνου αντι
κειμενικού σκοπού, τής άποκρούσεως τών Περσών παρά τόν Ευφράτην καί 
τών Γερμανών παρά τόν Ρήνον, καί εσωτερικώς έπνίγη ή έπανάστασις τού 
στρατηγού Άχιλλέως, άνακηρυχθέντος αύτοκράτορος έν Αίγΰπτφ, καί τού 
Καραΰσου είς τήν Βρεττάνην τής Γαλλίας8- ήσαν δύο τελευταίοι απηχήσεις 
τής έκπνεούσης στρατοκρατίας. Τά δύο δμως άλλα, επίσης σπουδαιότατα, 
στοιχεία τής σωτηρίας τού Ρωμαϊκού κράτους—τό οικονομικόν καί θρησκευ
τικόν — άπεδείχθησαν ανώτερα τών δυνάμεων τού Διοκλητιανοΰ καί τών 
συναδέλφων του. Ή θρησκευτική κατάστασις τού ‘Ρωμαϊκού κράτους καί 
ή ύπ’ αυτής έπηρεαζομένη κοινωνική ήτο τερατώδης. Τό έλληνορρωμαϊκόν 
Πάνθεον περιήλθεν είς τοιαύτην κατάπτωσιν, ώστε ούδ’ ό αμαθής όχλος έπη- 
ρεάζετο ύπό τής πίστεως είς τούς θεούς είς τόν δημόσιον καί ιδιωτικόν βίον4. 
Οί φρονιμώτατοι δέ καί σοφώτατοι τών εθνικών συγγραφέων καί φιλοσό

1 L. Duchesne, Histoire ancienne de l’Eglise t. I p. 324. Τά δ’επιτάφια επι
γράμματα τών παπών μέχρι αύτοϋ τοϋ Γαΐου ("f-296) έγράφοντο καί σώζονται ελληνιστί.

2 Οΰ μόνον τά θέματα τής κλασσικής ρωμαϊκής ποιήσεως έλαμβάνοντο έκ τοΰ ελλη
νικού Παρνασσού, αλλά καί αύταί αί έπιγραφαί τών δραμάτων καί κωμφδιών· π.χ. οί 
«’Αδελφοί» τοΰ Μενάνδρου έγιναν «Adelfoi» τοΰ ρωμαίου Τερεντίου, δστις έγραψε καί 
τόν «Heautontimorouraenon> (ό Έαυτοντιμωρούμενος) καί τόν «Εϋνοΰχον»,ό Pacuvius 
(fl32 π. X.) έγραψεν «Άντιόπην», ό Πλαϋτος τόν «’Αμφιτρύωνα». Ό Βεργίλιος αντέ
γραψε τόν Όμηρον, ό Όράτιος τούς έλληνας λυρικούς είλικρινώς είπών ότι «ή 'Ελλάς 
κατακτηθεΐσα τόν άγριον νικητήν έταπείνωσε καί είς τό άγροικον Λάτιον τάς τέχνας 
είσήγαγε». Αυτός δ Μάρκος Αύρήλιος τά «Είς εαυτόν» έγραψεν ελληνιστί.

3 Θεοφάν., Χρον. σ. 8, πρβλ. Bertolini-Σ. Λάμπρου, Ρωμαϊκή Ιστορία 
τ. Β'. σ. 43.

4 Arnobii, I, 24 (έκδ. Reifferscheid. 16). Μακαρίου Μάγνητος, Άποκριτ. 4, 
3 ένθ’ αναγράφεται ή περί τούτου μαρτυρία τοϋ έθνικοϋ φιλοσόφου Πορφυρίου.
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φων ήναγκάσθησαν νά καθαρίσουν την θρησκευτικήν μυθολογίαν δι’ άλλη- 
γορικής ερμηνείας των παραλόγων καί ανήθικων μύθων αυτής. Επειδή δέ 
τούτο δεν έθεράπευε τό κακόν, οί αύτοκράτορες συνεκέντρωσαν δλην τήν 
θρησκευτικότητα εις τήν λατρείαν τής θεάς-Ρώμης καί τού ζώντος θεού- 
αύτοκράτορος. Άλλ’ οί μέν πλεΐστοι αύτοκράτορες διά τού διεφθαρμένου των 
βίου έγελοιοποίησαν τήν δύναμιν τής θεότητός των, ή δέ Ρώμη κατά τον 
γ'. αιώνα έπαυσεν επιβαλλόμενη ως πρωτεύουσα καί κέντρον τού κράτους.

12. Έν τώ μεταξύ δμως έκ τής άπομεμακρυσμένης καί ταπεινής Παλαι
στίνης είχε προέλθη νέα θρησκεία, δ Χριστιανισμός, τού οποίου ή μέν 
δογματική διδασκαλία ήτο τι νέον διά τήν έλληνορρωμαϊκήν θρησκευτικήν 
σκέψιν, ή δέ ηθική έπικυροϋσα δ,τι εδίδαξεν ή ελληνική φιλοσοφία καί τό 
παλαιόν ρωμαϊκόν δίκαιον, άπέβαλλε τήν αδυναμίαν τής φιλοσοφικής ελευ
θερίας καί περιεβάλλετο τό κύρος καί τήν δύναμιν τής θείας προελεύσεως. 
Άρνηθεις νά προέλθη ως παραφυάς τού ’Ιουδαϊσμού, ώς κατ’ άρχάς τον 
έξέλαβον καί οί’Ιουδαίοι καί οί εθνικοί1, ό χριστιανισμός ένεφανίσθη αντι
μέτωπος καί προς τήν πολύμορφον είδωλολατρείαν καί προς τον παρερμη- 
νευθέντα ’Ιουδαϊσμόν. Παρά τον τραχύν δέ πόλεμον περί ζωής καί θανάτου, 
τον όποιον επί 2 */2 αιώνας διεξήγαγον κατ’ αύτού οί εθνικοί καί οί ’Ιουδαίοι, 
ό χριστιανισμός επεβλήθη, αφού διά μέν τών απολογητών του κατέρριψε τήν 
μίαν μετά τήν άλλην τάς κατ’ αύτού κατηγορίας επί αθεΐα, δεισιδαιμονία καί 
προδοσία τής ασφαλείας τού κράτους, διά δέ τού ηθικού αύτού βίου άνέτρε- 
ψεν δλας τάς συκοφαντίας επί άνηθικότητι καί μιαιφονία. ”Αν περί τά τέλη 
έ'τι τού β' αίώνος δ Τερτουλλιανός ύπερβολικώς έτόλμα νά εΐπη δτι αν οί 
Χριστιανοί ήθελον δμαδικώς έγκαταλίπει τήν αύτοκρατορίαν θά άφιναν τό 
κενόν δπισθέν των, περί τά τέλη δμως τού γ' αίώνος, άπετέλουν τό Χ/5 τού 
δλου πληθυσμού τού Ρ. κράτους, εις δλας τάς κοινωνικός τάξεις: τον πολιτι
κόν καί τον αγροτικόν πληθυσμόν, εις τον στρατόν, εις τήν Σύγκλητον, εις 
αύτό τό οίκεΐον περιβάλλον τού Διοκλητιανού, τού Γαλερίου καί Κωνσταν- 
τίου τού Χλωρού1 2 3. Αί έπαρχίαι τού Κράτους ήσαν πλήρεις ώργανωμένων 
εκκλησιών, μέ πολυπληθή κλήρον, δστις συχνά εις πολυπληθείς συνόδους 
συνήρχετο καί κοινού διαφέροντος ζητήματα έλυε8. Προ πολλοΰ λοιπόν καί 
άριθμητικώς καί από εύρύτητος επιβολής, δ χριστιανισμός άφήκε πολύ δπίσω 
του καί τον φυλετικόν ’Ιουδαϊσμόν καί τον περσικόν Μιθραϊσμόν4 *. Οί αύτο-

1 Πλήν τών πρώχων αμφιβολιών χοΰ άπ. Πέτρου (πράξ. 9, 11 -16. 28. 44. καί 28, 22. 
Γαλάχ. 2, 11 - 15) πρβλ. πράξ. 28, 22 καί εξ.

* Ε ΰ σ ε β., Έκκλ. Ίσχ. 8. 1. 3. «Οΐ (βασιλείς καί επί πάσιν άρχονχες) χοίς οίκείοις εις 
πρόσωπον έπί χφ θείφ παρρησιαζομένοις λόγω χε καί βίφ συνεχώρουν, γαμεχαίς καί 
παισΐ καί οίκέχαις, μονονουχί καί έγκαυχααθαι έπί xf] παρρησία τής πίσχεως έπιχρέπον- 
χες»· καί 8, 11, 1 - 2. πρβλ. καί L a c t a n t. De mort. persec. 15.

3 Εΰσεβ., 5, 23, 2 έξ. καί 7, 7, 5.
4 Fr. Cumont: Textes et monuments figures relatifs au culte de Mithra 2 χάμοι

Bruxelles 1896-1899 καί Duchesne: Hist, anc. I, p. 101-540-547.
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κράτορες, επί tfj βάσει τών εκθέσεων τών επαρχιακών διοικητών έμετρίασαν 
και την έκτασιν και την οξύτητα τών διωγμών τής άπηγορευμένης θρησκείας1, 
οί δέ μάρτυρες κα'ι δικαζόμενοι καί βασανιζόμενοι πολλάκις εύρίσκοντο εν 
μέσφ πολυπληθών ακροατών καί θεατών όμοπίστων χριστιανών, ενισχυόντων 
αυτούς εις τό μαρτΰριον καί ετοίμων να διαδεχθούν αυτούς εις τού κατηγο
ρουμένου το εδώλιον ή εις τον άξονα τού μαρτυρίου1 2. Ούτω δ’ έπεβλήθη 
μέν ό Χριστιανισμός, ή δέ άρχουσα πολυθεΐα άφωπλίζετο, ώστε οί χριστιανοί 
μικρόν προ τού τελευταίου, τφ 303, φοβερωτάτου επί Διοκλητιανοΰ διωγμού 
διωρίζοντο καί επαρχιών δλων διοικηταί, άπαλλαττόμενοι, ώς τοιοΰτοι, καί 
αυτής τής ύποχρεώσεως νά θυσιάζουν εις τούς Θεούς3. Τό περιβάλλον τών 
αύτοκρατόρων, γυναίκες ενίοτε καί τέκνα, ού μόνον ήσαν χριστιανοί, αλλά 
καί φανερά τά τής θρησκείας έτέλουν καί παρρησία εκαυχώντο επί τούτω, 
ώς ό σύγχρονος λέγει Ευσέβιος4. Οί επίσκοποι μεγάλως υπό τών πολιτικών 
διοικητών έτιμώντο, διά δέ τό πλήθος τών πιστών αντί τών στενών ευκτή
ριων οίκων, «εύρείας εις πλάτος άνά πάσας τάς πόλεις εκ θεμελίων άνίστων 
εκκλησίας» (Εύσέβ. Έ. 'I. 8,1). Εις την ’Αλεξάνδρειαν, την ’Αντιόχειαν, την 
Ιερουσαλήμ, την Καισάρειαν τής Παλαιστίνης καί πολλαχού τής ’Ανατολής 
καί δημοσία επ’ εκκλησίας δ θείος εκηρύττετο λόγος έπ’ αυτού τού Δεκίου 
(249-251), τον δέ Κλήμεντα καί τον μέγαν ’Ωριγένη προσήρχοντο είς τό 
Κατηχητικόν Διδασκαλεΐον ν’ ακούσουν καί πολλοί είδωλολάτραι άκροαταί5.

13. Καί δμως τό ούτως υπέρ τού Χριστιανισμού ε’ιρηνικώς λυόμενον 
θρησκευτικόν πρόβλημα τής αυτοκρατορίας τοσοΰτο άτυχώς παρενόησεν αύτός 
ό τόσον δεξιώς έπιχειρήσας την σωτηρίαν τού καταρρέοντος κράτους Διοκλη- 
τιανός. Γέρων πλέον καί έξηντλημένος έκ τής διοικήσεως καί τής εφαρμογής 
τού νέου πολιτικού του προγράμματος, παρά πάντας τούς δισταγμούς του, 
υπέγραψε τό διάταγμα τού γενικού τών Χριστιανών διωγμού, προς τελείαν 
αυτών Ιξόντωσιν. Προφανώς έχώρει άνω ποταμών καί προς κέντρα ελάκτιζε. 
Ουδέ δύο δλα έτη παρέμεινε πλέον εις τήν αρχήν καί άποχωρήσας μετά τού 
Μαξιμιανού, άφήκε την συμπλήρωσιν τού έργου είς τον διεφθαρμένον Γαλέ- 
ριον, δεισιδαίμονα καί γυναικοκρατούμενον ηγεμόνα. Έπηκολούθησαν οκτώ 
έτη νέας τής αυτοκρατορίας άναστατώσεως, ευτυχώς μόνον εσωτερικής: τούς 
δύο αύτοκράτορας διεδέχθησαν τέσσαρες, έπειτα καί πέμπτος καί έ'κτος ό

1 Εύσεβ., Έ. I. 4, 8, 5 - 8 καί 9, 1-3. Πρβλ. Duchesne, I p. 112 - 11ό.
2 Εύσέβ., Περί τών έν Παλαιστίνη μαρτύρων έν Έ. Ί. ρ. 383-418 εκδ. Dindorf. 

1890. Lipsiae.
8 Εύσεβ, Έ. Ί. 8,2 «οίς (ήμετέροις) καί τάς τών εθνών ένεχείριζον ηγεμονίας, 

τής περί τό θύειν αγωνίας κατά πολλήν φιλίαν αύτούς άπαλλάττοντες«. Πρβλ. καί 
Duchesne II. p. 8.

* Έ. Ηστ. 8, 1. 3.
5 Εύσεβ., Έ. Ί. 6,3, 1 καί 3, 13 «ώστε ήδη καί τών απίστων έθνών, τών τε άπό 

παιδείας καί φιλοσοφίας ού τούς τυχόντας ύπάγεσΰαι ιή δι* αύτοΰ διδασκαλίφ».
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Γαλέριος, δ Σευήρος, δ Μαξιμΐνος, δ Λικίνιος, δ Κωνστάντιος και δ Μαξέν- 
τιος, πλήν τοϋ Μαξιμίνου δλοι άνακηρυχθέντες Αύγουστοι.

14. Ό Κωνσταντίνος παρά την θέλησιν τοΰ Γαλερίου διαφυγών εκ 
Νικομήδειας ήλθε προς τον πατέρα Κωνστάντιον εις Ύόρκην τής Βρεττανίας, 
δπου τφ 306 άποθανόντος τοΰ πατρός οί λεγεώνες κατά ’Ιούλιον τοΰ 306 
άνευφή μη σαν αυτόν Αύγουστον. Έγεννήθη δ Κωνσταντίνος τω 2731 εκ τής 
πρώτης γυναικός τοΰ Κωνσταντίου Χλωροΰ Ελένης, πιθανώτατα έλληνίδος 
εκ Δρέπανου τής Βιθυνίας, τοΰ άπ’ αυτής βραδύτερου δνομασθέντος Έλενο- 
πόλεως. Ό Φλάβιος, Βαλέριος, Αύρήλιος Κωνσταντίνος άνήγε τό γένος είς 
τον γενναΐον αύτοκράτορα Κλαύδιον τον Β', επί 2 1/2 έτη (268-270) βασι- 
λεύσαντα και άποθανόντα έκ πανώλους κατά τούς νικηφόρους εν Θράκη και 
Μοισία προς τούς Γότθους πολέμους του1 2. Τυχαίως, κατά πάσαν πιθανότητα, 
γεννηθείς έν Ναϊσφ τής ’Ιλλυρίας, ένθα υπηρετεί δ στρατηγός πατήρ του, 
άγνωστον είναι ποΰ έμορφώθη· πάντως ώμίλει μετά τής λατινικής και την 
ελληνικήν γλώσσαν3. Έπεδόθη είς τό στρατιωτικόν στάδιον εν τή αυλή τοΰ 
Διοκλητιανοΰ, τον δποΐον και ήκολούθει είς τάς διαφόρους στρατείας, έν αίς 
καί είς την καταστολήν τής έν Αίγύπτφ στάσεως τοΰ στρατηγοΰ Άχιλλέως. 
Νυμφευθείς τήν θυγατέρα τοΰ Μαξιμιανοΰ Φαύσταν εύρέθη αντιμέτωπος έκ 
περιτροπής καί τοΰ πενθεροΰ του καί τοΰ γυναικαδέλφου του Μαξεντίου. 
Ό Μαξιμιανός δηλ. μετανοήσας δτι παρητήθη τοΰ θρόνου έπανήλθε τώ 307 
καί μετά τοΰ υίοΰ Μαξεντίου ένίκησε καί ήνάγκασεν εις αυτοκτονίαν τον 
αύτοκρ. Σευήρον4 αλλά καί αυτός έκδιωχθεις υπό τοΰ υίοΰ κατέφυγε προς 
τον Κωνσταντίνον καταγγελθείς δμως υπό τής Φαύστης ώς συνωμοτών κατά 
τοΰ γαμβρού ηύτοκτόνησε ή έφονεύθη ύπ’ αύτοΰ 5. Ό δέ Μαξέντιος κύριος 
τής ’Ιταλίας, ένθα μετά τον φόνον τοΰ Σευήρου ένίκησε καί αυτόν τον κατ’ 
αύτοΰ έπελθόντα Γαλέριον, καί τώ 311 καταπνίξας μεγάλην έν τή ’Αφρική

’Επί τη 1600x1 έπετηρίδι τοΰ θανάτου τοϋ Μ. Κωνσταντίνου (337 1937). 363

1 Οί ορίζοντες ώς έτος τής γεννήσεως τοϋ Κωνσταντίνου τό 288 φέρουσι κατ’ ανάγ
κην αυτόν δεκαπενταετή μέν μετασχόντα τής κατά τοϋ επαναστάτου Άχιλλέως στρα
τείας είς Αίγυπτον, άναλαβόντα τήν αρχήν δεκαοκταετή (306), νυμφευθέντα τό δεύτερον 
19 ετών (307) καί άποθανόντα 49 ετών, ένφ αί σχεδόν σύγχρονοι ίστορικαί πηγαί φέρου- 
σιν αυτόν άποθανόντα τό 63 ή 6δ έτος τής ηλικίας (Σωκράτης I, 40, δσιις μνημονεύει 
καί τών υπάτων τοϋ έτους 337 καί τήν κατ’ ’Ολυμπιάδας χρονολογίαν καί τήν 22 Μαΐου, 
πάντα δέ ταΰτα έπί τή βάσει ακριβών επισήμων αναγραφών).

2 J. Maurice, L’Origine des seconds Fraviens έν Comptes rendus de seances 

de l’Academie des Inscriptions et Belles-lettres 1910 p. 96-97.

8 Εύσεβ., Βίος Κωνσταντίνου (παρά Σωκρ. Έ. Ί. 1,8.): «έλληνίζων τε τή φωνή, ότι 
μηδέ ταύτης άμαθώς είχε».

4 Ρ. Batiffol, Diocletien έν La Paix Constantinienne p. 174 (edit. 1914).

5P. Batiffol, L’edit de Milan έν La Paix Constantinienne p. 217. Πρβλ. 

Θεοφάν. Χρον. σ. 11.
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έπανάστασιν, έχήρυξε πόλεμον κατά τού Κωνσταντίνου *. Οΰτος όμως προ 
μικρού νικήσας τούς εις τήν Γαλλίαν είσβαλόντας Φράγκους καί Άλαμανούς, 
εισέβαλε διά τών ’Άλπεων εις τήν ’Ιταλίαν παρά τούς φόβους τών αξιω
ματικών τοΰ στρατού καί τάς δυσμενείς προρρήσεις τών μάντεων 1 καί 
νικήσας δύο στρατηγούς τού Μαξεντίου εις τό Τουρίνον καί τήν Βερώ- 
ναν, επήλθε κατ’ αυτού καί έξωθι τής Ρώμης κατασυνέτριψεν αύτόν παρά 
τον Τίβεριν, τον όποιον διαβαίνων ό Μαξέντιος παρά τήν Μουλβίαν γέφυ
ραν έπνίγη. Μειά τής νίκης ταΰτης ή σύγχρονος παράδοσις συνέδεσε τό θαυ
μάσιου όραμα τής έν τφ ούρανώ έμφανίσεως τοΰ σημείου τού Σταυροΰι 
έσχη ματισμένου δΓ αστέρων μετά τής ύπεράνα) αυτού επιγραφής «τούτφ 
νίκα»1 * 3 * 5. Όπως δήποτε καί αν έξηγηθή τό πράγμα, ή περί αυτού παράδοσις 
είναι σύγχρονος, ύπ’ ούδενός ήμφεσβητήθη καί διηωνίσθη επί τών βυζαντι
νών νομισμάτων, επί εικόνων, έν τή εκκλησιαστική υμνωδία, ή δέ χρήσις τού 
μονογράμματος τού Χριστού επί τοΰ λαβάρου, άναγομένη εις αυτούς τοΰ 
Κωνσταντίνου τούς χρόνους, καθιστά αναμφισβήτητου τό γεγονός ότι περί 
τήν νίκην ταύτην τού 312 παρά τήν Ρώμην συνετελέσθη ή οριστική μετα
στροφή τού Κωνσταντίνου υπέρ τού Χριστιανισμού. Τό οξύ αυτού πνεύμα 
δεν διέφευγε προ πολλού ή ηθική δύναμις, τήν οποίαν άπετέλουν οί Χρι
στιανοί έν τφ στρατεύματι ως καί εις τήν καθόλου ρωμαϊκήν κοινωνίαν. 
”Ηδη από ενός αίώνος έπιστεύετο μεταξύ τού στρατιωτικού κόσμου ότι ή 
προσευχή ολίγων χριστιανών τοΰ Κεραννοβόλον ιβ' λεγεώνος έπί Μάρκου

1 ’Αμφισβητείται αν τόν πόλεμον προυκάλεσεν 6 Μαξέντιος ή ό Κωνσταντίνος. Πάν
τως ήδη τφ 311 έπήλθε συμφωνία τούτου πρός τόν Λικίνιον πρός κοινήν κατά τοΰ
Μαξεντίου δράσιν, τοΰ Λικινίου άναλαβόντος έν Θράκη νά παρακώλυση πάσαν ενέργειαν 
τοΰ Μαξιμίνου Δάϊα. Ρ. Batiffol, L’edit de Milan έν La paix Constantinienne 1914.
Paris p. 212.

5 Πανηγυρικός IX, § 1 p. 191-192 ed. Baehrens, Έξεφωνήθη έν 'Ρώμη μετά τήν 
κατά Μαξεντίου νίκην καί τήν κατάληψιν τής πόλεως. Batif. Αΰτ. ρ. 221.

8 Ό μέν σύγχρονος Λακτάντιος, ό άπό τοΰ 317 διδάσκαλος τοΰ Κρίσπου, άναγράφει 
μόνον δτι τήν προτεραίαν τής μάχης νύκτα ό Κωνσταντίνος έμπνευσθείς καθ’ ύπνους νά 
έπισημάνη διά τοΰ Σταυρού τάς ασπίδας τών στρατιωτών του καί νά πολεμήση υπό τήν 
αιγίδα τοΰ «σημείου τούτου», τήν πρωίαν διέταξε τοΰτο -et transversa X littera, summo 
capite circumflexo Christum in scutis notat» (De mortibus persecutorum c. 44,5 p. 223). 
Ό έτερος σύγχρονος καί φίλος τοΰ Κωνσταντίνου, ό Ευσέβιος, έν τή μακρά έκθέσει τής 
εις ’Ιταλίαν στρατείας αύιοΰ καί τής πρό τής 'Ρώμης νίκης ούδέν τοιοΰτο λέγει έν τή 
Έκκλ. Ιστορία του (9, 9,1-10)· καί μόνον έν τφ Βίφ Κωνσταντίνου, γραφέντι πολύ βρα- 
δύτερον καί μέ τάς δυσχερείας καί τάς προσαρμογάς τοΰ άναχρονισμοΰ 3, 27 άναγράφει 
τά τοΰ οράματος έν πλήρει μεσημβρίφ. Μένει πως άνεξήγητον παρ’ αΰτφ πώς τό μέν 
«τούτφ νίκα» έγράφη έν τφ ούρανφ λατινιστί, ώ: ήτο φυσικόν, τό δέ μονόγραμμα τοΰ 
Χριστοΰ έπί τών ασπίδων καί τοΰ Λαβάρου ελληνιστί . Πιθανώτατον είναι δτι τό 
σημεϊον τοΰ Σταυροΰ διά τής κάμψεως άνωθεν τοΰ ετέρου σκέλους πρός τό σημεΐον 
τής διασταυρώσεως αυτών άπετέλεσε τόν τε Σταυρόν, τό σύμβολον τών Χριστιανών, 
xui άμα είδος μονογράμματος τοΰ Χριστού,
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Αύρηλίου είχε σώσει ποτέ τον αύτοκράτορα τοΰτον καί τον στρατόν του 
κινδυνεΰσαντας έκ φοβέρας λειψυδρίας1. Ότι ουχί μόνη ή σκοπιμότης συνετέ- 
λεσεν εις την μεταστροφήν ταύτην, αλλά βαθύτερα άντίληψις τής πραγμα
τικότητας εν τή ρωμαϊκή κοινωνία είναι πλέον ή βέβαιον. 'Ως εϊδομεν, ό 
Χριστιανισμός δεν ήτο στοιχεΐον περιφρονητέον καί ώς ποσότης καί ώς ηθι
κός παράγων, ιδία έν τή ελληνική ’Ανατολή, ένθα καί συμπαγέστερος ήτο καί 
προσέλαβεν ως ισχυρόν δ'ργανον των αρχών του την ελληνικήν γλώσσαν καί 
τήν ελληνικήν φιλοσοφίαν. Άτομικώς δε τοΰ Κωνσταντίνου καί αί προσω
πικοί έξ οικογενειακής παραδόσεως συμπάθειαι άπέκλινον τελείως προς τούς 
Χριστιανούς: Ή μήτηρ δεν ήτο Χριστιανή άλλα συνεπάθει πρός τούς Χρι
στιανούς ώς καί ό σύζυγός της, ό πατήρ, «ό κράτιστος Κωνστάντιος» ώς άπο- 
καλεΐ αυτόν ό Ίουλιανός1 2, οστις έπιτηδείως άπέφυγε τήν εις τάς χώρας αύτοΰ 
εφαρμογήν τοϋ κατά τών Χριστιανών διατάγματος τοΰ 303' μία τών αδελ
φών του έλέγετο ’Αναστασία' διδάσκαλος δέ τοΰ πρεσβυτέρου υίοΰ του Κρί- 
σπου ήτο δ χριστιανός απολογητής καί ρήτωρ Λακτάντιος. Ή προσφυγή εις 
τό σύμβολον τοΰ Σταυροΰ ήτο επί τόπου καί μία άπάντησις εις τον Μαξέν- 
τιον, οστις έπερχόμενος κατά τοΰ Κωνσταντίνου προσέφυγεν εις δλα τά βοη
θήματα τής εΐδωλολατρείας: τούς χρησμούς, τάς μαντείας, τάς θυσίας, τήν 
μαγείαν 3.

15. Άλλ’ ή πρός τον Χριστιανισμόν μεταστροφή αυτή έγινε μετά τόσης 
φρονήσεως, ήτις άποδεικνύει τον Κωνσταντίνον ύπέροχον πολιτικόν νοΰν, 
έφαρμόσαντα σπουδαίως μεμιελετημένον πρόγραμμα πρός σωτηρίαν τοΰ κρά
τους. Δεν ήδύνατο νά προβή εις τήν άθρόαν κατάλυσιν τοΰ παλαιοΰ κοινωνι- 
κοΰ καί θρησκευτικοΰ καθεστώτος καί τήν άντικατάστασιν διά τοΰ νέου, τό 
οποίον εις τό ήμισυ τοΰ ρωμαϊκοΰ κράτους έπισήμως είχε τεθή έκτος νόμου. 
Δεν ήδύνατο νά προσβάλη τον λαόν καί τήν Σύγκλητον καί τήν αριστοκρατίαν 
οΐτινες κατά τά 2/8 έπίστευον εις τούς θεούς τοΰ Όλύμπου, τών οποίων ό ύπατος 
λειτουργός καί τής βουλής αυτών ερμηνευτής ήτο αυτός ό αύτοκράιωρ ώς ύπα
τος ποντίφηξ. Διά τοΰτο τον τίτλον τοΰτον δι’δλου τοΰ βίου διετήρησε αυτός τε 
καί οί διάδοχοι αύτοΰ μέχρι τοΰ Γρατιανοΰ, δστις πρώτος άπέρριψε τον τίτλον 
Ponfifex Maximus4. Ότε οί Ρωμαίοι επί τή νίκη τοΰ 312 ύποδεχθέντες 
αυτόν διωργάνωσαν μεγαλοπρεπείς έθνικάς εορτάς, μετέσχεν αυτών μη άπο- 
στέρξας τάς θείας τιμάς, τάς άποδιδομένας καί εις ζώντας έτι τούς αύτοκρά- 
τορας, έν γνώσει πάντως δτι ή προ μικρού έτι άπόρριψις τών τιμών τούτων 
ώδήγει τούς χριστιανούς είς τά λατομεία τής Φαινώ ή καί εις τον θάνατον.

1 L. Duchesne, Histoire ancienne de l’Eglise t. I.3 p. 250 (1923)' πρβλ. καί 
B o i s s i e r, La fin du paganisme p. 44.

2 Έπιστ. Ίουλιανοΰ πρός Βασίλειον (Migne, Ρ. Gr. 32 c. 344).
3 L. Duchesne, II. p. 57.
‘ L. Duchesne, 11,629-630.
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Ό συγγενής του δούξ Σενεκίων ιδρυσεν εν Ρώμη και ναόν «εις την θεότητα 
τοΰ Κωνσταντίνου»1, εν έτος δε μετά την έν Νικαία Α' Οίκ. Σύνοδον, 
ής αυτός προήδρευσεν, έπέτρετ|ιεν εις τους κατοίκους τοΰ Spello ν’ανεγείρουν 
εις την οικογένειαν του εθνικόν ναόν, υπό τον δρον όμως να προσφέρουν 
μόνον αναίμακτους θυσίας1 2. Άπηγόρευσε διά νόμου τάς ιδιωτικάς οίωνο- 
σκοπίας (319) και την μαγείαν, αλλά έσεβάσθη τήν επίσημον οίωνοσκοπίαν 
ως θεσμόν δημόσιον. Άπηγόρευσε δέ καί τάς κατ’ οίκον θυσίας (321) καί επί 
τής υπό τοΰ ρωμαϊκού δήμου καί τής Συγκλήτου άνεγερθείσης προς τιμήν του 
άψΐδος, έ'τι καί νΰν σφζομένης, έπέτρεψε νά γραφή μόνον δτι «ό Κωνσταν
τίνος ένίκησε τή έμπνεύσει τοΰ θείου»3 4. "Οτε τφ 326 έ'θηκε τά θεμέλια τής 
νέας του πρωτευοΰσης, περιστοιχεΐτο άναμείξ υπό Χριστιανών καί εθνικών, 
έν οίς καί μάντις εθνικός, προειπών είς αυτόν τήν τύχην καί τον χρόνον τής 
καταστροφής τής ίδρυομένης πόλεως. Τά νομίσματα τής πρώτης τριετίας τής 
αρχής του άφιεροΰνται είς τον «πατέρα Άρη» καί είς τον Ήρακλέα, τφ δέ 310, 
μετά τήν αυτοκτονίαν τοΰ πενθεροΰ του Μαξιμιανοΰ τοΰ έπωνυμουμένου 
«Έρκουλείου», αντικατέστησε τον Ήρακλέα διά τοΰ «άηττήτου Ήλιου», τοΰ 
καί υπό τοΰ πατρός του προτιμωμένου θεοΰ, δστις επί τινα έ'τη καί μετά 
τό 313 έξηκολοΰθει έκτυποόμενος επί τών νομισμάτων μετά τής μορφής τοΰ 
Κωνσταντίνου καί ά'λλων θεών. Μέχρι τοΰ 313 ανεγείρει πολλαχοΰ ναούς 
τοΰ Απόλλωνος, τοΰ προσφιλοΰς του Θεοΰ, καί πλουτίζει αυτούς διά δώρων 
καί προνομίων4- δέχεται νά υποδέχονται αυτόν έν Γαλλία μέ τά λάβαρα 
όλων τών θεών καί θεόν αυτόν νά προσαγορεύουν5. Αλλά βαθμηδόν υπο
δεικνύει είς τούς έξυμνοΰντας αυτόν αύλικούς ρήτορας ν’ αποφεύγουν τά 
ονόματα τών θεών τής επισήμου θεολογίας καί νά προβάλλουν τό άπρόσωπον 
«θειον», τον «θειον νοΰν», «τον ύπατον σπορέα τών οντων»6.

16. Τά γεγονότα έπετάχυναν τήν οριστικήν έκδήλωσιν τής θρησκευτικής 
τοΰ Κωνσταντίνου μεταστροφής. Ό οϊκτρός θάνατος τοΰ Γαλερίου (5 Μαΐου 
311) έν Ανατολή έφερεν είς σύγκρουσιν τόν Λικίνιον καί τον Μαξιμΐνον 
δτε δέ ό Λικίνιος τή βοήθεια τοΰ Κωνσταντίνου κατέβαλε τόν αντίπαλον, 
ένυμφεύθη δ’ έν Μεδιολάνφ τήν αδελφήν τοΰ Κωνσταντίνου Κωνσταντίαν, 
(Φεβρ. 313) συνεφώνησε μετ’ αύτοΰ νά παύση τόν έν Ανατολή κατά τών

1 Horn ο, L’empire romain, le d£veloppement du monde, la defense du monde. 
Paris 1925 p. 223.

2 Maurice, Les origines religieuses de Constantin le Grand έν Bulletin de 
l’ancienne Litter, etc. 1914 p. 37-45.

3 Ώς άνέγραψεν ή Σύγκλητος έπί τής διά τήν νίκην δριαμβευτικής άψΐδος τφ 315: 
instinctu divinitatis.

4 Panegyr. VII, 21 Vidisti, credo, Constantine, Apollinem tuum comitante Victoria
coronas tibi laureas offerentem etc.

6 Panegyr. VIII, 1 καί 8.
6 Panegyr. IX (τοΰ 313) mens divina, sumtnus rerum sator, summa bonitas.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:00 EEST - 34.211.113.242



’Erti τη 1600'S έπετηρίδι τοϋ θανάτου τοϋ Μ. Κωνσταντίνου (337-1937). 367

Χριστιανών διωγμόν και τοΰτο έπραξε διά διατάγματος τής 13 ’Ιουνίου 313 έν 
Νικομηδείφ, και τό όποιον συνήθως λέγεται «διάταγμα τοΰ Μεδιολάνου»1, 
καί τό όποιον πρό τινων μηνών δεχθείς και αυτός ό Μαξιμΐνος διέταξε την 
παΰσιν τοϋ διωγμού τών Χριστιανών έν ’Ανατολή, την έλευθέραν ομολογίαν 
τής θρησκείας τών Χριστιανών καί την άπόδοσιν εις αυτούς τών δημευθέντων 
υπό τής πολιτείας εκκλησιαστικών κτημάτων1 2. Ούτως άνήχθη έπισήμως ό 
Χριστιανισμός εις έπιτετραμμένην, υπό τοϋ κράτους άνεγνωρισμένην θρησκείαν, 
απέναντι τής οποίας ό αύτοκράτωρ είχε τα δικαιώματα καί καθήκοντα, όσα 
είχε καί διά τάς άλλας θρησκείας, τοΰ άνωτάτου δηλ. επόπτου καί προστάτου' 
τοΰτο διετϋπωσεν ό Κωνσταντίνος έν τή Α' Οικ. Συνόδω όνομάσας εαυτόν 
« συνθεράποντα τών έπισκόπων» καί «έξωτερικόν έπίσκοπονν τά δέ καθήκοντα 
ταΰτα ήρχισεν έκτελών ήδη από τοϋ 313, δτε έδέχθη τάς αιτήσεις τών Δονα- 
τιστών τής Β.’Αφρικής καί παρέπεμψε την ύπόθεσιν αυτών εις έπισκοπικάς 
συνόδους έν Ρώμη καί Άρελάτη (314)3 καί δτε άνέλαβε δι’ Οίκ. Συνόδου 
νά ρυθμίση τό περί έορτασμοϋ τοΰ Πάσχα ζήτημα καί τό τής αίρέσεως 
τοϋ Άρείου 4 5.

17. Ούτως έλυσεν ό Κωνσταντίνος τό θρησκευτικόν ζήτημα, τό συντα- 
ράσσον την Ρωμαϊκήν Αυτοκρατορίαν. Ό Λικίνιος κατ’ άρχάς συνεργασθείς 
μετ’ αϋτοϋ, διεφώνησε τό επόμενον έτος (314) καί μετά δεκαετίαν περιελθών 
πάλιν εις πόλεμον άπώλεσε καί τον θρόνον (324) καί την ζωήν, φονευθείς 
έν Θεσσαλονίκη, ένθα εξόριστος έβυσοδόμει κατά τοΰ Κωνσταντίνου6. Οϋτος 
δ’ άπομείνας μόνος αύτοκράτωρ δεν έπανήλθεν εις τό πείραμα τοΰ Διοκλη- 
τιανοΰ, πειθόμενος δτι θά ήδΰνατο καί μόνος νά συγκρατήση την άποκατα- 
σταθεϊσαν ενότητα τοΰ κράτους, καί σπευδων νά εξασφάλιση την εξωτερικήν 
άμυναν αύτοΰ. Ζώντος έτι καί άρχοντος έν Θράκη τοΰ Λικινίου, οί πέραν 
τοΰ Δουνάβεως βάρβαροι διαβάντες τον κακώς καί άμελώς ύπ’ αΰτοΰ φυλατ- 
τόμενον ποταμόν κατέκλυσαν τήν Μοισίαν καί Θράκην ό Κωνσταντίνος 
έδραμε τότε μετά τοΰ υίοΰ Κρίσπου, ένίκησεν αυτούς καί απώθησε πέρα τοΰ 
ποταμοΰ (322). Τώ 324 ό Κωνσταντίνος διά δυο νέων διαταγμάτων άποδούς 
δικαιοσύνην εις τούς υπό τοΰ Λικινίου παθόντας Χριστιανούς έκήρυξεν εαυτόν 
άπροκαλύπτως Χριστιανόν καί έκάλεσε πάντας τούς υπηκόους νά προσχω-

1 Περί τούτου καί τών περί αύτοΰ αντιλογιών βλ. Ο. Seeck, Das so genannte 
Edikt von Mailand έν Zeitschrift fur Kirchengeschichte 1891 p.379-382. καί J. Wittigi 
Das Toleranzreskript von Mailand 313 παρά Dolger, Konstantin der Grosse und 
seine Zeit (1913), καί H. Hiille, Die Toleranzerlasse romischer Kaiser fiir das 
Christentum. Berlin 1895 καί E. Galli, L’editto di Milano del 313 έν τχ) Scuola cat- 
tolica 1913 (Μάιος-’Ιούνιος).

2 Εύσεβ., Έ. Ί. 9, 10, 7-12.
* Εύσεβ., Έ. Ί. 10, 5, 21-24.
4 Σωκρ., Έ. Ί. 1, 7-8.
5 Εύσεβ. Έ. Τ 10, 8, 2-19. καί Σωκρ. Έ. Ί. 1, 4.
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ρήσουν εις την θρησκείαν του και εξασφαλίσουν οΰτω την ενότητα τοΰ κράτους. 
Ή άμυνα τοΰ κράτους, απειλούμενου περισσότερον εξ Α. και ΒΑ., ε'πεισε τον 
Κωνσταντίνον νά μεταφέρη τό κέντρον καί τής πολιτικής και τής στρατιωτικής 
διοικήσεως εις’Ανατολήν, όπου οί Πέρσαι καί οί Γότθοι άδιακόπως ήπείλουν 
τό κράτος' τάς μικροτέρας καί άσυντάκτους τής Δύσεως πέραν τοΰ Δουνάβεως 
καί τοΰ Ρήνου φυλάς, ζητούσας οΰχι κατάκτησιν αλλά μάλλον καλλιεργησίμους 
γαίας, έδέχθη καθ’ ομάδας μικράς καί έγκατέστησεν εις τάς έντεΰθεν τοΰ 
Δουνάβεως χώρας ως «συμμάχους», παραχωρήσας εις αυτούς εκτάσεις προς 
καλλιέργειαν καί δεχθείς αυτούς ως στρατιώτας, προς πλήρωσιν των κενών 
τών έξηντλημένων λεγεώνων. Έκ τούτου ήδυνήθη νά μεταφέρη τάς μεθορίους 
φρουράς εις τό εσωτερικόν, ως δευτέραν γραμμήν τής άμύνης, περί τάς μεγάλας 
πόλεις τοΰ εσωτερικοΰ λ Άπήλλαξε δέ τέλος καί εαυτόν καί τό κράτος από 
τής μεγάλης πληγής τών πραιτωριανών, τών οποίων τό σώμα όριστικώς 
διέλυσεν, άπαγορεύσας καί αύτοΰ τοΰ ονόματος αυτών την άνάμνησιν.

18. Τό επιστέγασμα όμως τοΰ μεγάλου πολιτικοΰ έργου τοΰ Κωνσταν
τίνου υπήρξεν ή θεμελίωσις τής νέας πρωτευούσης αύτοΰ, ώς μονίμου κέντρου 
τοΰ κράτους. Δι5 οΰς λόγους ανωτέρω εΐδομεν ή Ρώμη καί επαυσεν οΰσα 
ή πρωτεύουσα καί νά είναι πλέον ήτο αδύνατον, ούδ’ είναι σοβαρόν τό λεγό
μενον ότι χριστιανός γενόμενος δεν ήδύνατο νά εχη πρωτεύουσαν την Ρώμην, 
την συγκεντροΰσαν τάς παραδόσεις τών Καισάρων ή τής ρωμαϊκής είδωλο- 
λατρείας «ήτις ήτο - λέγουν - εκεί πολύ ακόμη ζωηρά ώστε νά μη είναι εύ'κολος 
ή έκρίζωσις αυτής»2 (Duchesne, II p. 85.) ΙΙλήν όμως τής πολιτικοστρατιω- 
τικής σκοπιμότητος, εις τό σπουδαΐον τοΰτο διάβημά του ό Κωνσταντίνος 
ΰπέκυψεν καί εις ενα άλλον ίσχυρότατον παράγοντα, τον όποιον έπρόσεξεν, 
ως καί τινες τών προκατόχων αύτοΰ, κατά την παρά τώ Διοκλητιανφ έν 
Νικομήδεια όμηρείαν του. Τοΰτο ήτο ό ελληνικός κόσμος καί ό έλληνοασιατικός 
πολιτισμός. Ό κόσμος οΰτος, τό συμπαγέστερον καί εκπολιτιστικούς όμοιο. 1

1 Ferd. Lot, La fin du monde antique et le debut du Moyenage p. 261-263. 
Paris 1927.

' L. Duchesne, II, p. 85. Ό λόγος οΰτος δέν είναι ισχυρός. Διά τήν έγκατάλειψιν 
της Ρώμης καί τήν ΐδρυσιν άλλης πρωτευούσης, παρά τφ Κωνσταντίνιρ έπρυτάνευσε πρό 
παντός ό πολιτικός σκοπός τής άμύνης τού κράτους, ής τό κέντρον τής βαρύτητος ήδη 
άπό τοΰ δευτέρου μ.Χ. αίώνος μετετέθη πρός τον κάτω Δούναβιν καί τήν Μ. ’Ασίαν. 
Ή Θρήκη, κειμένη μεταξύ τών δύο τούτων κατευθύνσεων, ήτο ένδεδειγμένη ε’ίπερ τις 
καί άλλη χώρα τοΰ κράτους διά τόν σκοπόν τούτον. Ήδη ό Διοκλητιανός είχεν έγκατα- 
λίπει διά τόν αυτόν λόγον τήν Ρώμην καί ώς κέντρα καί διοικήσεως καί άμύνης εξέλεξε 
τήν Γαλλίαν διά τήν Δύσιν καί τήν Πανοννίαν (Σίρμιον) καί τήν Νικομήδειαν διά τήν 
’Ανατολήν. Αύταί αί πρώται ένέργειαι τοΰ Κωνσταντίνου μαρτυροϋσι περί τοΰ σκοποΰ 
τής παρά τόν Βόσπορον έγκαταστάσεώς του. Τφ 327 έστράτευσε πέραν τοΰ Δουνάβεως 
κατά τών Σαρματών καί Γότθων, τφ δέ 329 καί γέφυραν επί τοΰ ποταμοΰ εκείνου έκτισε 
λιθίνην καί υπέταξε τούς παρ’αυτόν οίκοΰντας Σκύθας (Θεοφ. σ. 27-28 έκδ. De Boor).
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μορφότερον συγκρότημα, μέ τό θαυμασιώτατον και πλουσιώτατον γλωσσι
κόν ιδίωμα, μέ ιστορίαν μακράν, ήτις διά τής γλώσσης άπέβη κτήμα κα'ι 
οίονεί εθνική συνείδησις πολλών συνοίκων λσών, φυλετικώς ξένων προς 
άλλήλους, ό τοιοΰτος κόσμος άναγεννώμενος διά τής νέας θρησκείας ήτο 
προσφυέστερος προς δημιουργίαν νέου πολιτικού βίου. Ό ισχυρός εξ Α. 
πολέμιος τής Αυτοκρατορίας, οι Πέρσαι, εδώ εις τάς άκτάς τού Βοσπόρου 
κα'ι τοϋ Αιγαίου θά εΰρισκε τό ίσχυρότατον κατά τής νέας ορμής του τείχος, 
τάς ενδόξους αναμνήσεις τής παλαιάς προς τον Ελληνισμόν πάλης, ήτις 
έσωσέ ποτέ την Ευρώπην έκ τής δουλείας καί τής έκβαρβαρώσεως.Ή Ρωμαϊκή 
Δΰσις δεν ένέπνεεν ούδεμίαν πιθανότητα δτι θά διεξήγεν έπιτυχέστερον τον 
νέον τούτον μεταξύ ’Ασίας καί Ευρώπης αγώνα μέ κέντρον τήν Ρώμην. 
Αύτη εΐχεν ήδη έπανειλημμένως καί σκληρώς άτυχήσει εις τον αγώνα τούτον 
προς τούς Πάρθους καί ΙΙέρσας: Ό Κράσος τού α'. π. Χρ. α’ιώνος καί μ. Χρ. 
ό Τραϊανός καί ό Βαλεριανός καί προ εικοσαετίας ό Γαλέριος ειχον δημιουρ- 
γήση παράδοσιν δυσμενή διά τήν Ρώμην ως υπερασπιστήν τού ευρωπαϊκού 
πολιτισμού κατά τής ’Ασίας τής πέραν τού Εύφράτου καί Τίγρητος. Μετά 
τινας αμφιταλαντεύσεις μεταξύ διαφόρων πόλεων τοϋ ελληνικού κόσμου, έπε- 
βλήθη τέλος εις τοϋ Κωνσταντίνου τήν εκλογήν τό θαυμάσιον επί τοϋ Βοσπό
ρου Βυζάντιον, τό όποιον καί κατά τών ρωμαϊκών λεγεάινων προ ενός που 
αίώνος γενναίως άντέστη λ ’Επί 6 έτη ή παλαιά έλληνίς πόλις υπό τήν άμε
σον έποπτείαν τού μεγάλου ήγεμόνος μετεμορφώθη είς νέαν ’Ρώμην άλλ’ ώνο- 
μάσθη επί επισήμου αναθηματικής πλακός Κωνσταντίνου-πόλις. Είς τήν 
χάραξιν τού νέου τείχους αυτής άνέζησεν ή παράδοσις τοϋ Ρωμύλου τής 
παλαιάς παρά τον Τίβεριν Ρώμης, παριαταμένου καί οιωνοσκόπου τών 
αρχαίων θεών2, άλλ’ υπό τάς ευλογίας τής νέας θρησκείας τού καταλύσαντος 
τούς παλαιούς θεούς τού Όλυμπου. Άλλ’ ό μέγας αύτοκράτωρ θυσιάσας 
αυτούς ως θεούς, άνέστησεν αυτούς είς τήν νέαν του πρωτεύουσαν ως σύμ
βολα τοϋ υπό τήν αιγίδα αυτών δημιουργηθέντος έξοχωτάτου πολιτισμού. 
Μετέφερε δηλ. πανταχόθεν τοϋ ελληνικού κόσμου τά περισωθέντα αριστουρ
γήματα τής ελληνικής τέχνης καί έστησεν αυτά είς τήν αγοράν καί τάς πλα
τείας τής νέας πόλεως, έκ Σάμου τήν πολιούχον αυτής “Ηραν, τήν Άθηνάν 
έκ Λίνδου τής Ρόδου, τήν Άφροδίτην έκ τής δωρικής Κνίδου, τον μέγαν 
χαλκοϋν ανδριάντα τού Ήρακλέους καί τό σύμβολον τής κατά τών ΓΙερσών 
μεγάλης νίκης τής ηνωμένης Ελλάδος, τον χρυσοΰν τρίποδα τών Πλαταιών 
καί τό άλλο κατά τών αυτών ΓΙερσών τρόπαιον, τούς 25 χαλκούς ίππους τοϋ 1

1 Τό Βυζάντιον, κατά τόν αγώνα τοϋ αύτοκράτορος Σεπτιμίου Σευήρου (193-211) 
πρός τόν επαναστάτην στρατηγόν Πεσκέννιον Νίγρον, έκηρύχΰη υπέρ τούτου καί μετά 
μακράν καί πείσμονα άντίστασιν κυριευθέν σκληρώς έτιμωρήθη, καί ύπήχθη πολιτικώς 
είς τήν Πέρινθον.

1 Ζωναρ., XIII, 3.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Βυζαντ. Σπουδον, ίτος ΙΓ·,

‘Επί xfj ΙβΟΟΐ) έπετηρίδι τοϋ θανάτου τοϋ Μ. Κωνσταντίνου (337-1937). 369
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Λυσίππου τής παρά τον Γρανικόν νίκης τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου. Δι’ αυτών παρά 
τον Βόσπορον ό Μ. Κωνσταντίνος τάς βουλάς έκτελών τοΰ νέου, τοΰ άληθι- 
νοΰ του Θεοΰ και τής Ιστορίας, ήνοιγεν εις τον ευρωπαϊκόν κόσμον νέαν 
χιλιετή περίοδον βίου, υπό την ηγεσίαν και πάλιν τοΰ άναγεννηθέντος έλλη- 
νισμοΰ. Μη λησμονών δε τήν κοιτίδα τοΰ Έλληνισμοΰ τοΰτου περιέβαλε 
αυτήν διά τής στοργής του τιμήσας τάς κλεινός ’Αθήνας δι’ οικονομικής ασυ
δοσίας. Τήν 11 Μαΐου 330 ό Κωνσταντίνος έτέλεσε μεγαλοπρεπή τά εγκαί
νια ή ως ωνομάσθησαν τότε «γενέθλια» τής μεγάλης πόλεως με 40θημέρους 
εορτάς, έκόσμησεν αυτήν διά δημοσίων και ιδιωτικών μεγαλοπρεπών οικοδο
μών, μετωκι,σεν εις αυτήν πολλά ρωμαϊκά γένη, έγκατέστησε μεγαλοπρεπή 
αυλήν και έξησφάλισε δωρεάν τον άναγκαΐον ετήσιον σίτον τών κατοίκων εκ 
τής σιτοφόρου Αίγυπτου. Τά επτά τελευταία έτη τοΰ βίου ό Μ. Κο)νσταντΐ- 
νος άφιέρωσεν εις κοινωνικός μεταρρυθμίσεις τοΰ κράτους υπό τήν έμπνευσιν 
τής νέας θρησκείας και εις ένίσχυσιν τής θρησκείας ταΰτης. Αί μεγάλαι πόλεις 
τοΰ κράτους ή Ρώμη, ή 'Ιερουσαλήμ, ή ’Αντιόχεια καί ά'λλαι έκοσμήθησαν 
διά πολυτίμων ναών, ή ’Εκκλησία ετιμήθη διά πολυειδών προνομίων. Ήτο 
δέ ήδη εις τάς δυσμάς τοΰ βίου, δτε ή παρά προσδοκίαν έπίθεσις τών Περσών 
έξήγειρε τό παλαιόν στρατιωτικόν του μένος. Μετέβη εις Νικομήδειαν προς 
άνάληψιν τοΰ άγώνος, δτε άσθενήσας καί αισθανθείς τό τέλος τοΰ βίου έβα- 
πτίσθη1 καί τήν 22 Μαΐου 337 μετέβη εις τήν ά'λλην ζωήν, άναδειχθεις 
σωτήρ, έστω καί προσωρινός, τοΰ καταρρέοντος παλαιοΰ ρωμ. κράτους, ίσα- 
πόστολος διά τον χριστιανισμόν καί δημιουργός νέου μεγάλου έλληνικοΰ 
κράτους, τοΰ Βυζαντιακοΰ, καί τοΰ νέου έλληνικοΰ πολιτισμοΰ. Ή 'Ιστορία 
ή τε παγκόσμιος καί ίδίρι ή Ελληνική δικαίως κατέταξεν αυτόν εις τους ολί
γους αληθώς μεγάλους άνδρας.

370 Άδ. Ν. Διαμαντοποΰλου, Έπί τή 1 GOOfi έπετ. τοΰ θαν. Μ. Κων/τίνου (337-1937).

καθ. ΑΔ. Ν. ΔΙΑΜ ΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1

1 Ή από τοΰ στ.' αίώνος έξ άντιδράσεως πρός τόν αρειανισμόν δημιουργηΟεϊσα 
παράδοσις περί βαπτίσεως τοΰ Κωνσταντίνου εν ‘Ρώμη καί ύπό τοΰ πάπα Σιλβέστρου 
ήδη έν αρχή τής βασιλείας είναι δλως μυθώδης καί κακώς έξ επιρροής τών μεταγενε
στέρων χρονογράφων (ίδίφ τοΰ Θεοφάν., Χρον. σ. 17-18) είσεχώρησε καί εις τήν έκκλη- 
σιαστικήν υμνολογίαν τοΰ ι.' ή ια.' αίώνος. Τοΰτο οΰδ’ οί ρωμαιοκαθολικοί άρνοΰνται. 
(L. Duchesne, II p. 191, Batiffol, Le Paix Constantinienne p. 627).
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