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Επισκόπηση 

Περιγραφή μαθήματος 

 

Το μάθημα αυτό παρακολουθεί την ιστορική εξέλιξη του ελληνικού και εξελληνισμένου κόσμου 
από την εποχή που ο Αλέξανδρος ηγήθηκε μιας πανελλήνιας συμμαχίας για τον τελικό πόλεμο 
κατά των Περσών (334 π.Χ.) ως την εποχή που ένας ρωμαίος φιλέλληνας αυτοκράτορας ίδρυσε 
το Πανελλήνιον, ένα συνέδριο που φιλοδοξούσε να συνενώσει όλους τους Έλληνες (132 μ.Χ.). 
Παραδοσιακά, η ελληνιστική εποχή τελειώνει με την κατάλυση του τελευταίου ελληνιστικού 
βασιλείου, της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου, το 30 π.Χ. Στο μάθημα αυτό όμως θεωρούμε ότι και οι δύο 
πρώτοι αιώνες της αυτοκρατορικής εποχής αποτελούν άμεση συνέχεια των εξελίξεων που 
εγκαινιάζονται με τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου. Για αυτή τη χρονική περίοδο εισάγουμε τον 
όρο «Μακρά Ελληνιστική Εποχή». 

Στο μάθημα εξετάζονται τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα που δημιούργησαν τον 
ελληνιστικό κόσμο και οδήγησαν στην οργάνωση των ελληνιστικών βασιλείων.  

Εικόνα 2 

http://mathesis.cup.gr/courses/History/Hist2.1/2015_T2/about
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Παρουσιάζονται οι ατέρμονες πόλεμοι των κρατών, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν μια εισβολή 
Γαλατών και το πώς βασίλεια και ομοσπονδίες προκαλούν ρωμαϊκές επεμβάσεις μέχρι την 
οριστική κατάκτηση της Ελλάδας. Παράλληλα με την περιληπτική αφήγηση των βασικών 
σταθμών της ιστορικής πορείας των ελληνιστικών κρατών ως την κατάλυση της ανεξαρτησίας 
τους και την ένταξή τους στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, θα εξεταστούν βασικά στοιχεία των 
πολιτικών θεσμών, της κοινωνίας, του πολιτισμού και της θρησκείας, όπως η τεράστια διάδοση 
πόλεων και η παράλληλη υποχώρηση των δημοκρατικών πολιτευμάτων, η άνοδος μιας τάξης 
«πρώτων» και «αρίστων» ανδρών που εκμεταλλευόμενοι τον πλούτο και τις ευεργεσίες τους 
μονοπωλούν την εξουσία, οι βασικές κοινωνικές συγκρούσεις και οι αλλαγές στη θέση των 
δούλων και των γυναικών, η αναζήτηση προσωπικής επαφής με το θείο και η διάδοση νέων 
θρησκειών.  

Στην περίοδο που εξετάζει το μάθημα αυτό, η ελληνική γλώσσα γίνεται και παραμένει γλώσσα 
επικοινωνίας και ο ελληνικός πολιτισμός, σε σύζευξη με τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, 
μετασχηματίζεται σταδιακά σε έναν οικουμενικό πολιτισμό. Η περίοδος αυτή είναι όμως και μια 
περίοδος πρώιμης παγκοσμιοποίησης. Πολλά φαινόμενα, όπως η δημιουργία μεγάλων αστικών 
κέντρων, ο κοσμοπολιτισμός, η τεχνολογική ανάπτυξη, η πολυπολιτισμικότητα, η ηγεμονία 
μεγάλων δυνάμεων, η υπονόμευση δημοκρατικών θεσμών, η θεατρική συμπεριφορά πολιτικών 
προσώπων, η μετανάστευση και η θρησκευτική αναζήτηση, δίνουν πολλά ερεθίσματα για 
σύγχρονο προβληματισμό. 
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Διδάσκων 

 

Άγγελος Χανιώτης 

Ο Άγγελος Χανιώτης, μετά από σπουδές στα Πανεπιστήμια Αθηνών 
και Χαϊδελβέργης, διετέλεσε Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας στα 
Πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης (1994-98) και Χαϊδελβέργης (1998-
2006), Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης (2001-06) και 
Εταίρος του All Souls College της Οξφόρδης (2006-10). Από το 2010 
κατέχει την έδρα Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο 
Ινστιτούτο Ανωτάτων Σπουδών στο Πρίνστον. Το πλούσιο συγγραφικό 
του έργο συμβάλλει κυρίως στην έρευνα της κοινωνίας και του 
πολιτισμού στον ελληνιστικό κόσμο και στις ελληνόφωνες επαρχίες της 
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, μελετώντας ζητήματα που αφορούν την 
ιστορική μνήμη, τη δημιουργία ταυτοτήτων, τις κοινωνικές διαστάσεις 
της θρησκείας, τη θεατρικότητα στο δημόσιο βίο, το συναίσθημα, τον 
πόλεμο και τη σημασία των αρχαιογνωστικών επιστημών στο σημερινό 
κόσμο. Έχει τιμηθεί μεταξύ άλλων με το Βραβείο Νίκου Σβορώνου 
(1991), το Βραβείο Διδασκαλίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης 
(1997), το Κρατικό Βραβείο Έρευνας της Βάδης-Βυρτεμβέργης (2000), 

το βραβείο έρευνας του Ιδρύματος Χούμπολτ (2014), και στην Ελλάδα με το Κρατικό Βραβείο 
Λογοτεχνίας στην κατηγορία του Δοκιμίου (2010) για το βιβλίο του Θεατρικότητα και δημόσιος βίος 
στον ελληνιστικό κόσμο (ΠΕΚ, 2009). Το 2013 ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας του απένειμε 
το παράσημο του Ταξιάρχη του Φοίνικα. 
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Το προσωπικό  

 

 

Διευθυντής  

 

Στέφανος Τραχανάς 

 

Η πανεπιστημιακή διδασκαλία και το εκπαιδευτικό υλικό που 
απαιτείται για να τη στηρίξει αποτελούν τα δύο κεντρικά θέματα 
της επαγγελματικής ζωής του Στέφανου Τραχανά. Από το 1983 έως 
σήμερα διδάσκει εθελοντικά στο Τμήμα Φυσικής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης —κυρίως κβαντομηχανική και διαφορικές 
εξισώσεις— και έχει συγγράψει εννέα πανεπιστημιακά 
συγγράμματα σε αυτά τα πεδία καθώς και ένα δοκιμιακό βιβλίο για 
τη θέση της επιστήμης στον πολιτισμό μας. Επιπλέον ως ιδρυτικό 
μέλος και διευθυντής των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης έως 
το 2013 (τώρα είναι πρόεδρος της εκδοτικής επιτροπής τους), είχε 
τη βασική ευθύνη στη δημιουργία του πρώτου πανεπιστημιακού 
εκδοτικού οίκου της χώρας. Ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού 
προσηλωμένου στην ποιότητα των βιβλίων ως θεμελιώδη αξία. 

Για τη διδασκαλία του στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Κρήτης του απονεμήθηκε το 2002 ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα 
του πανεπιστημίου, ενώ για το έργο του στις Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης βραβεύτηκε το 2009 με το εκδοτικό βραβείο του περιοδικού Διαβάζω. To 2012 
έλαβε το εθνικό βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας Βασίλη Ξανθόπουλου — 
Στέφανου Πνευματικού, ενώ για το σύνολο της προσφοράς του τιμήθηκε το 2015 με τον Ανώτερο 
Ταξιάρχη του Φοίνικα της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Τα τελευταία 5 χρόνια το ενδιαφέρον του στράφηκε βαθμιαία προς τη διαδικτυακή 
εκπαίδευση. Αρχικά μέσω της συγγραφής ενός αυθεντικά διαδικτυακού βιβλίου κβαντικής 
φυσικής —από τα ελάχιστα που υπάρχουν διεθνώς— και κατόπιν με την ενεργό συμμετοχή του 
στο πρώτο ελληνικό πείραμα διαδικτυακής διδασκαλίας πανεπιστημιακών μαθημάτων που 
οργάνωσε το Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με τις ΠΕΚ. Μία πολύτιμη 
εμπειρία που του αποκάλυψε τις μοναδικές δυνατότητες που προσφέρουν τα διαδικτυακά 
μαθήματα για να φθάσει το αγαθό της εκπαίδευσης σε όσους το επιθυμούν, ανεξάρτητα από 
κοινωνικούς ή γεωγραφικούς φραγμούς. Και να γίνει έτσι δυνατή η μεγαλύτερη διεύρυνση ορίων 
στην εκπαίδευση μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας. 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      6  
 
 

Έχοντας ευεργετηθεί κι ο ίδιος από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που του έδωσε τη δυνατότητα 
να ξεφύγει από τους κοινωνικούς και μορφωτικούς περιορισμούς του περιβάλλοντός του, δεν 
έπαψε ποτέ να πιστεύει ότι η εξίσωση ευκαιριών στην εκπαίδευση είναι από τους ευγενέστερους 
—και συνάμα τους πιο "κερδο"φόρους— στόχους που μια κοινωνία αξίζει να θέτει στον εαυτό 
της. 

Έτσι πήρε την πρωτοβουλία για την ίδρυση του Mathesis στο οποίο και προσφέρει εθελοντικά 
την εργασία του τόσο ως διευθυντής του (πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης) όσο και ως 
δάσκαλος ή συγγραφέας. Η επιτυχία του "πειράματος" είναι το προσωπικό του στοίχημα για τα 
επόμενα χρόνια. 

 

  

Νίκος Γκικόπουλος 

Τεχνικός υπεύθυνος 

 

Συνεργάζεται με τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης από το 2011 ως τεχνικός πληροφορικής 
αρχικά για την κατασκευή ενός ειδικού διαδικτυακού βιβλίου και διαδραστικού βιβλίου και την 
παραμετροποίηση του λογισμικού αυτοματοποιημένης εξέτασης των χρηστών του. Ενώ από το 
2014 και μετά είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του Mathesis με τη βασική ευθύνη τόσο για την 
παραμετροποίηση της πλατφόρμας OpenEdX, όσο και τη βιντεοσκόπηση των μαθημάτων του. 

Μετά τις σπουδές του στην Αγγλία ασχολήθηκε ενεργά με την διδασκαλία Η/Υ και την 
ανάπτυξη (διαδικτυακών και μη) εφαρμογών πληροφορικής και πολυμέσων στο Πανεπιστήμιο 
και το ΤΕΙ Κρήτης, και ως Διαχειριστής Συστημάτων και δικτύων στο Υπολογιστικό Κέντρο του 
Πανεπιστημίου, καθώς και στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Παράλληλα 
συνεργάστηκε με το ΙΤΕ για τις ανάγκες του έργου D-Space στο οποίο ανέπτυξε εφαρμογές 
αυτοματοποίησης και απομακρυσμένης διαχείρισης των τηλεσκοπίων και άλλων αστρονομικών 
οργάνων για το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα. 

Επίσης εργάσθηκε ως ερευνητής πληροφορικής στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της 
FORTHnet A.E, καθώς και σε διάφορες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα για την δημιουργία 
λογισμικού, κατασκευή ιστοσελίδων, ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη δικτύων, σεμινάρια κ.ά. 

  

Εκτός των παραπάνω στο Mathesis εργάζονται επίσης, ως εξωτερικοί συνεργάτες, οι: 

Δημήτρης Αγγελάκης: Προγραμματισμός OpenEdX - παραγωγή μαθημάτων 

Κατερίνα Λιγκοβανλή: Επικοινωνία 

Μηνάς Θεοδωράκης: Παραγωγή μαθημάτων 
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Συντελεστές 

Βιντεοσκόπηση: Νίκος Γκικόπουλος 

Mοντάζ, προγραμματισμός ασκήσεων: Νίκος Γκικόπουλος, Δημήτρης Αγγελάκης. 

Η βιντεοσκόπηση έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2015 στο στούντιο τουMathesis στο Ηράκλειο. 

Ευχαριστίες  

Ευχαριστούμε την Εκδοτική Αθηνών για το δικαίωμα χρήσης χαρτών από το έργο Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους που ευγενώς μας παραχώρησε. 

 

© Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές του Mathesis μόνο για προσωπική τους χρήση 

και όχι να διανεμηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.  
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Εισαγωγή. 

 

Καλωσόρισμα.  

 

Η ταινία Babel (2006) παρουσιάζει το πώς οι τύχες ανθρώπων στο Μαρόκο, την Ιαπωνία, το 
Μεξικό και τις Η.Π.Α., ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, συνδέονται μετά από μια σειρά από 
συγκυρίες. Η ταινία του σκηνοθέτη Alejandro González Iñárritu, είναι μια από πολλές ταινίες, 
θεατρικά έργα και τηλεοπτικές σειρές, που στηρίζονται στην θεωρία των 6 βαθμών διαχωρισμού. 

Η ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη απέχουν το πολύ 6 βήματα γνωριμίας από 
οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, πρωτοεμφανίζεται στο διήγημα Láncszemek (Αλυσίδες) του 
Ούγγρου συγγραφέα Frigyes Karinthy το 1939. Την επεξεργάστηκε ιδιαίτερα ο κοινωνικός 
ψυχολόγος Stanley Milgram στο βιβλίο του «Το πρόβλημα του μικρού κόσμου» το 1967. Φυσικά, 
στην εποχή του διαδικτύου, του facebook και του twitter, η ιδέα αυτή μοιάζει κοινότυπη. 

Όταν όμως ο Αλέξανδρος ανέβηκε στον θρόνο της Μακεδονίας 
το 336 π.Χ., κανένας δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι υπήρχαν 
6 βαθμοί διαχωρισμού ανάμεσα στον Αλέξανδρο και κάθε 
άνθρωπο που ζούσε στις περιοχές, που λίγα χρόνια αργότερα θα 
ήταν η αυτοκρατορία του.  

Αντίθετα, όταν ο Αδριανός πέθανε το 138 μ.Χ., έχουμε κάθε 
λόγο να πιστεύουμε ότι 6. .. -και λιγότεροι- βαθμοί διαχωρισμού 
υπήρχαν ανάμεσα στον αυτοκράτορα και κάθε κάτοικο της 
αυτοκρατορίας και των γειτονικών κρατών. Ακόμα και ο πιο 
απλός φελάχος της Αιγύπτου γνώριζε τον Γραμματέα του χωριού 
του, που με τη σειρά του γνώριζε τον Κομάρχη, που γνώριζε τον 
Διοικητή της περιφέρειας, εκείνος έναν Ρωμαίο αξιωματικό, που 
γνώριζε τον Έπαρχο της Αίγυπτος, που είχε διοριστεί προσωπικά 
από τον Αυτοκράτορα. 

Τι είναι αυτό που συμβαίνει στα 450 χρόνια, ανάμεσα στον 
θάνατο του Αλεξάνδρου και τον θάνατο του Αδριανού, που κάνει 
τον ελληνικό κόσμο, τον κόσμο που κατοικείται από ελληνικούς 
και εξελληνισμένους πληθυσμούς, να μοιάζει με μια πρόδρομη 

μορφή Παγκοσμιοποίησης; 

Εικόνα 3 

 Αλέξανδρος 
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Το μάθημα αυτό, παρακολουθεί την ιστορική εξέλιξη του ελληνισμού από την εποχή που ο 
Αλέξανδρος ηγείται μιας πανελλήνιας συμμαχίας στον τελικό πόλεμο κατά των Περσών, μέχρι την 

εποχή, που ένας Ρωμαίος φιλέλληνας αυτοκράτορας ιδρύει το «Πανελλήνιον», 

ένα συνέδριο που φιλοδοξεί να συνενώσει όλους τους Έλληνες. 

 Θα εξετάσουμε τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα που δημιούργησαν τον ελληνιστικό 
κόσμο και την οργάνωση των ελληνιστικών βασιλείων. Θα παρακολουθήσουμε τους ατέρμονες 
πολέμους των κρατών, τον τρόπο που αντιμετωπίζουν μια εισβολή , και πώς προκαλούν ρωμαϊκές 
επεμβάσεις, μέχρι την οριστική κατάκτηση της Ελλάδας. 

Παράλληλα, με την περιληπτική αφήγηση των βασικών σταθμών της ιστορικής πορείας των 
ελληνιστικών κρατών, ως την κατάλυση της ανεξαρτησίας τους και την ένταξή τους στη ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία, θα δούμε και βασικά στοιχεία των πολιτικών θεσμών, της κοινωνίας, του 
πολιτισμού και της θρησκείας, όπως την τεράστια διάδοση πόλεων, με την παράλληλη 
υποχώρηση των δημοκρατικών πολιτευμάτων, την άνοδο μιας τάξης πρώτων και αρίστων 
ανδρών, που εκμεταλλευόμενοι τον πλούτο και τις ευεργεσίες τους μονοπωλούν την εξουσία, θα 
δούμε τις βασικές κοινωνικές συγκρούσεις και τις αλλαγές στη θέση των δούλων και των 
γυναικών, την αναζήτηση προσωπικής επαφής με το θείο και τη διάδοση νέων θρησκειών. 

Παραδοσιακά, η ελληνιστική εποχή τελειώνει με την κατάλυση του τελευταίου ελληνιστικού 
βασιλείου το 30 π.Χ. Στο μάθημα αυτό, όμως, θεωρούμε ότι και οι δύο πρώτοι αιώνες της 
αυτοκρατορικής εποχής αποτελούν την άμεση συνέχεια των εξελίξεων, που παρακολουθούμε 
μετά τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου. Γι’ αυτή τη χρονική περίοδο, εισάγουμε τον όρο της 
«Μακράς ελληνιστικής εποχής». Μιας εποχής, που η ελληνική γλώσσα γίνεται και παραμένει 

Εικόνα 4  

Πύλη Αδριανού 
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γλώσσα επικοινωνίας κι ο ελληνικός πολιτισμός, σε σύζευξη με τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, 
μετασχηματίζεται σταδιακά σε έναν οικουμενικό πολιτισμό. 

Στην αναζήτησή μας αυτή, θα έχουμε κατά καιρούς συνοδό μας την ποίηση του Καβάφη. 

 

  

Εικόνα 5  

Η πρώτη μεγάλη μάχη γίνεται στον ποταμό Γρανικό το 334 π.Χ. 
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Η μακρά ελληνιστική εποχή: 

Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό 

 

 

Εβδομάδα 1: Από την Μακεδονία στην Ανατολή 

 

Περιεχόμενα Εβδομάδας 1 

 

Καλωσόρισμα https://www.youtube.com/watch;v=8SeG_4cw6rE (4'30) 

Εβδομάδα 1: Από την Μακεδονία στην Ανατολή. 

 

Κεφάλαιο 1.1 Οι απαρχές της Ελληνιστικής Εποχής (4 υποκεφάλαια,συνολικά 45') 

V1.1.1 Τί είναι η Μακρά Ελληνιστική Εποχή και γιατί θα πρέπει να μας ενδιαφέρει;(13') 
https://www.youtube.com/watch;v=EaXD3cGEH2s 

V1.1.2 Φίλιππος. (11')  

https://www.youtube.com/watch;v=5oHyuz353E8 

V1.1.3 Αλέξανδρος. (10')  

https://www.youtube.com/watch;v=ss95ayDBztc 

V1.1.4 Ο Αλέξανδρος στην Αίγυπτο: αρχή μιας νέας εποχής.(11') https://www.youtube.com/watch;v=rgVgtScfqaU 

 

Κεφάλαιο 1.2 Αλέξανδρος: η δημιουργία μιας αυτοκρατορίας (4 υποκεφάλαια, σ 54') 

V1.2.1 Η κατάκτηση της Ασίας (16') 

 https://www.youtube.com/watch;v=oQv400_kzOs 

V1.2.2 Η οργάνωση της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου.(9')   

https://www.youtube.com/watch;v=GRDYJygTRsU 

V1.2.3 Η κληρονομιά του Αλεξάνδρου. (12')  

https://www.youtube.com/watch;v=b_vaVTCT45U 

V1.2.4 Το πρόβλημα της διαδοχής. (17')  

https://www.youtube.com/watch;v=1wybEy7dZ1E 

 

Κεφάλαιο 1.3 Οι αρχιτέκτονες του ελληνιστικού κόσμου (4 υποκεφάλαια, σ 54') 

https://www.youtube.com/watch?v=8SeG_4cw6rE
https://www.youtube.com/watch?v=EaXD3cGEH2s
https://www.youtube.com/watch?v=5oHyuz353E8
https://www.youtube.com/watch?v=ss95ayDBztc
https://www.youtube.com/watch?v=rgVgtScfqaU
https://www.youtube.com/watch?v=oQv400_kzOs
https://www.youtube.com/watch?v=GRDYJygTRsU
https://www.youtube.com/watch?v=b_vaVTCT45U
https://www.youtube.com/watch?v=1wybEy7dZ1E
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V1.3.1 Οι Διάδοχοι. (20') 

 https://www.youtube.com/watch;v=gXjOpAJqcnU 

V1.3.2 Η δημιουργία των ελληνιστικών βασιλείων. (13')  

https://www.youtube.com/watch;v=xub9WiIc_TQ 

V1.3.3 Η εισβολή των Γαλατών. (9')  

https://www.youtube.com/watch;v=XNmkbZ3piQI 

V1.3.4 Ο ελληνισμός της Μεγάλης Ελλάδας: Αγαθοκλής και Πύρρος. (12') 

https://www.youtube.com/watch;v=PGsncAz1HAs 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gXjOpAJqcnU
https://www.youtube.com/watch?v=xub9WiIc_TQ
https://www.youtube.com/watch?v=XNmkbZ3piQI
https://www.youtube.com/watch?v=PGsncAz1HAs
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1.1: Οι απαρχές της ελληνιστικής εποχής. 

 

 

V 1.1.1 Τί είναι η και γιατί θα πρέπει να μας ενδιαφέρει; (13').   

 

 

Το μάθημα αυτό ασχολείται με τον ελληνικό κόσμο από τον Αλέξανδρο στον Ανδριανό. Με την 
μακρά ελληνιστική εποχή. Τι είναι η ελληνιστική εποχή; Τι είναι η μακρά ελληνιστική εποχή; Και 

κυρίως γιατί θα πρέπει να μας 

ενδιαφέρουν σήμερα στον 21ο αι. Θα 
σας το εξηγήσω δίνοντας ορισμένα 
παραδείγματα. Όλοι έχουμε πάει κάποτε 
σε κάποιο μουσείο, έχουμε 
χρησιμοποιήσει την έκφραση ότι κάποιος 
έκανε ένα κολοσσιαίο λάθος. Λέμε για 
κάποιον ότι υποφέρει στωικά τα 
βάσανά του ή ότι κάποιος άλλος ζει 
έναν επικούρειο βίο. Έχουμε 
χρησιμοποιήσει την έκφραση «εύρηκα, 
εύρηκα!». Τι έχουν αυτές οι εκφράσεις 
από κοινού; Όλες σχετίζονται με κάτι το 
οποίο συνέβη στον ελληνιστικό κόσμο, 
με κάποιο φαινόμενο, με κάποια ιδέα, με 
κάποιον θεσμό, ο οποίος δημιουργήθηκε 
στον. ελληνιστικό. κόσμο.. 
Παραδείγματος. χάριν. η. λέξη «μουσείο» 
(διαφάνεια: 1:10) μας θυμίζει τον πρώτο 
ερευνητικό θεσμό, το πρώτο ερευνητικό  
ίδρυμα, μαζί με μία βιβλιοθήκη, που 
ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια από 
έναν ελληνιστικό βασιλιά, τον 

Πτολεμαίο τον Α΄ στις αρχές του 3ου 

π.Χ. αι. 

Η έκφραση «Κολοσσός και 
κολοσσιαίος» (διαφάνεια: 1:25) 
σχετίζεται με ένα από τα επτά θαύματα 
του κόσμου ένα  από  τα  δύο  θαύματα. 

Εικόνα 7  

Η βλιοθήκη, που ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια από έναν ελληνιστικό 
βασιλιά, τον Πτολεμαίο τον Α΄ στις αρχές του 3ου π.Χ. αι. 

Εικόνα 7 

 Ως ελληνιστική εποχή ορίζεται συνήθως η περίοδος ανάμεσα είτε στις 
κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου είτε τον θάνατο του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου το 334 π.Χ. ή το 322 π.Χ. και την αυτοκτονία της 
Κλεοπάτρας. 
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τα  οποία  δημιουργήθηκαν  στην  ελληνιστική εποχή. Η  έκφραση «εύρηκα. εύρηκα»  φυσικά  

σχετίζεται  με  μία  ανακάλυψη  του Αρχιμήδη στα τέλη του 3ου π.Χ. αι. 

Αλλά και άλλες εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν δημιουργηθεί, έχουν 
ειπωθεί για πρώτη φορά στην ελληνιστική εποχή. Ας 
πάρουμε το «πυρ, γυνή και θάλασσα» ένας στίχος 
του μεγάλου ποιητή της ελληνιστικής εποχής, του 
κωμικού ποιητή Μενάνδρου, ο οποίος μάλιστα 
σημειωτέων, είναι ο μόνος ελληνικός στίχος, ο οποίος 
έγινε κάποτε τίτλος ενός άρθρου στο playboy. 
Χρησιμοποιούμε επίσης την έκφραση «Πύρρειος 
Νίκη» η οποία επίσης σχετίζεται με ένα ελληνιστικό 
βασιλιά, τον βασιλιά Πύρρο. 

Ο λόγος όμως που ασχολούμαστε σήμερα με την 
ελληνιστική εποχή δεν είναι μόνον για να 
ικανοποιήσουμε την περιέργειά μας για την 
προέλευση διαφόρων εκφράσεων ή λέξεων που 
χρησιμοποιούνται και σήμερα. Υπάρχουν πολλοί 
σημαντικοί λόγοι ιστορικής σημασίας που 
καθιστούν την ελληνιστική εποχή ενδιαφέρουσα. Θα 
έρθω σε αυτούς στην συνέχεια. 

Ως ελληνιστική εποχή ορίζεται συνήθως η 
περίοδος ανάμεσα (διαφάνεια 2.49) είτε στις 
κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου είτε τον 
θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 334 π.Χ. ή το 
322 π.Χ. και την αυτοκτονία της Κλεοπάτρας που 
σημαίνει και την κατάλυση του τελευταίου 
ανεξάρτητου ελληνιστικού βασιλείου, του βασιλείου 
των Πτολεμαίων το 30 π.Χ., του βασιλείου της 
Αιγύπτου. 

 

Στο μάθημα αυτό όμως δεν θα σταματήσω με την 
κατάκτηση της Αιγύπτου από τον Οκταβιανό το 
30 π.Χ. αλλά θα εξετάσω και τα πρώτα περίπου 150 
χρόνια μετά από την κατάκτηση της Αίγυπτος μέχρι 
τον θάνατο του Ανδριανού (διαφάνεια 3:29) το 
138 μ.Χ. και ο λόγος είναι ότι πολλά από τα 

φαινόμενα που για πρώτη φορά εμφανίζονται στην ελληνιστική εποχή γίνονται κατανοητά 
μόνον αν εξετάσουμε και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται, αναπτύσσονται, γίνονται πιο 

εμφανή στον 1ο και τον πρώιμο 2ο μ.Χ. αι. Για αυτόν τον λόγο μιλάω για μια μακρά 
ελληνιστική εποχή η οποία καλύπτει μία περίοδο πέντε αιώνων από τον Αλέξανδρο έως τον 
θάνατο του Ανδριανού. 

Εικόνα 9  

Κολοσός της Ρόδου 

Εικόνα 9 

Ένα από το επτά Θαύματα του κόσμου 
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Κατά κάποιον τρόπο η περίοδος αυτή 
αποτελεί και έναν κύκλο. Ο κύκλος αυτός 
εγκαινιάζεται με την δημιουργία από τον 
Φίλιππο τον Β΄, τον πατέρα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, μιας πανελλήνιας συμμαχίας και 
κλείνει με την ίδρυση από τον Ανδριανό του 
Πανελληνίου ενός πανελλήνιου ελληνικού 
συμβουλίου το οποίο στόχο έχει να 
συνενώσει σε κοινές πολιτιστικές, 
θρησκευτικές και πολιτικές ενέργειες το 
σύνολο του ελληνικού κόσμου. 

Ένας άλλος λόγος που περιλαμβάνω σε αυτό 
το μάθημα και την ρωμαϊκή την λεγόμενη 
ρωμαϊκή εποχή, την εποχή της ρωμαιοκρατίας 
στην Ελλάδα είναι και το ότι η εποχή αυτή παρά 
την τεράστια σημασία που έχει για την ελληνική 
ιστορία πάρα πολύ συχνά αγνοείται. Για τους 
περισσότερους από εμάς η «Ρωμαϊκή Αγορά» 
είναι μια συλλογή τραγουδιών του Μάνου 
Χατζιδάκι. 

Δεν συνειδητοποιούμε ότι η Εγνατία οδός 
που υπάρχει ακόμη. και. σήμερα. δημιουργήθηκε. 
αμέσως. μετά. την κατάκτηση της Μακεδονίας 
από του Ρωμαίους, το 167 π.Χ. Επίσης δεν 
συνειδητοποιούμε ότι όταν μαθαίνουμε να  

περπατάμε και μας λένε στράτα-στράτα 
ουσιαστικά οι γονείς μας εκείνοι που μας 
μαθαίνουν το περπάτημα χρησιμοποιούνε μια 
λέξη η οποία εισήχθη στην Ελληνική από τους 
Ρωμαίους. Η strata via, ο στρωτός δρόμος. 
Αλλά κυρίως δεν συνειδητοποιούμε ότι όταν 
χρησιμοποιούμε την πιο συναισθηματική λέξη 
για να εκφράσουμε την ελληνικότητά μας 
χρησιμοποιούμε την λέξη «ρωμιός και 
ρωμιοσύνη» η οποία θυμίζει ότι η Ελλάδα 
κάποτε ήταν κομμάτι της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας. Όταν θέλουμε να εκφράσουμε 
την ελληνικότητά μας κατά κάποιον τρόπο λέμε 

ότι είμαστε Ρωμαίοι. 

Η σημασία αυτών των χρόνων, των 150 ετών από την κατάκτηση της Αιγύπτου από τον 
Οκταβιανό μέχρι των θάνατο του Ανδριανού για την κατανόηση της ελληνικής παιδείας , του 
ελληνικού πολιτισμού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό με φέρνει στον κύριο λόγο για τον 

Εικόνα 11  

O ιστορικός του 2ου αι. π. Χ. Πολύβιος για να περιγράψει κάτι 
το οποίο παρατήρησε να εμφανίζεται από το 219 π.Χ. και μετά, 
δηλαδή το γεγονός ότι ιστορικά γεγονότα ανεξάρτητα από το 

αν διαδραματίζονται στην Ισπανία ή την Ασία (διαφάνεια 
7:23), την Βόρεια Αφρική ή την Ευρώπη, είναι τόσο στενά 

συνδεδεμένα μαζί τους που αποτελούν το κομμάτι μιας κοινής 
ιστορικής εξέλιξης. 

Εικόνα 11  

Ίδρυση από τον Ανδριανό του Πανελληνίου ενός πανελλήνιου 
ελληνικού συμβουλίου το οποίο στόχο έχει να συνενώσει σε κοινές 
πολιτιστικές, θρησκευτικές και πολιτικές ενέργειες το σύνολο του 

ελληνικού κόσμου. 
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οποίο πρέπει να ασχολούμαστε ακόμη και σήμερα με την 
ελληνιστική εποχή και τους αυτοκρατορικούς χρόνους με αυτό που 
ονομάζω μακράν ελληνιστική εποχή. Ο λόγος είναι ότι καμιά άλλη 
εποχή της αρχαιότητας δεν παρουσιάζει τόσες ομοιότητες με τον 
σύγχρονο κόσμο όσο αυτή η περίοδος των 500 περίπου χρόνων. 
Κατ’ αρχήν συναντούμε σε αυτή την εποχή για πρώτη φορά ένα 
φαινόμενο το οποίο μοιάζει πολύ με αυτό που αποκαλούμε σήμερα 
παγκοσμιοποίηση. Ο αρχαίος όρος που χρησιμοποιείται για αυτό 
το φαινόμενο είναι ο όρος συμπλοκή. Ένας όρος που χρησιμοποίησε 

για πρώτη φορά ο ιστορικός του 2ου αι. π. Χ. Πολύβιος για να 
περιγράψει κάτι το οποίο παρατήρησε να εμφανίζεται από το 219 
π.Χ. και μετά, δηλαδή το γεγονός ότι ιστορικά γεγονότα ανεξάρτητα 
από το αν διαδραματίζονται στην  Ισπανία ή την Ασία (διαφάνεια 
7:23), την Βόρεια Αφρική ή την Ευρώπη, είναι τόσο στενά 
συνδεδεμένα μαζί τους που αποτελούν το κομμάτι μιας κοινής 
ιστορικής εξέλιξης. Στη συνέχεια δηλαδή μετά από το 219 π.Χ. 
αυτό το φαινόμενο της συμπλοκής, της συνέργειας φαινομένων 
που γίνονται σε διαφορετικά σημεία του τότε κατοικούμενου 
κόσμου γίνεται ακόμα πιο εμφανής. Έχουμε τη δημιουργία δικτύων 
οικονομικών, πολιτιστικών και πολιτικών τα οποία καλύπτουν το 
σύνολο της λεγόμενης οικουμένης δηλαδή του κατοικούμενου από 
την Ισπανία, την Ιβηρική χερσόνησο μέχρι το Αφγανιστάν 
από την Νότιο Ρωσία και την Ουκρανία μέχρι την Βόρεια 
Αφρική και την Αιθιοπία. 

Ένα άλλο φαινόμενο που παρουσιάζει αναλογίες με τον σημερινό 
κόσμο είναι η τρομερή ανάπτυξη του αστικού βίου ( διαφάνεια 
8:18). Για πρώτη φορά στην αρχαιότητα εμφανίζονται πόλεις με 
τεράστιο πληθυσμό, ο οποίος μερικές φορές να προσεγγίζει το ένα 
εκατομμύριο κατοίκων, πόλεις σαν την Αλεξάνδρεια ή την 
Αντιόχεια που έχουν πάρα πολλές ομοιότητες με τις πόλεις και τα 

προβλήματά τους που συναντούμε σήμερα στον 20ο και 21ο αιώνα. 

Είναι φαινόμενα επίσης που σχετίζονται με τον κοσμοπολιτισμό, 
δηλαδή με την παρουσία στον  ίδιο  γεωγραφικό  χώρο  προσώπων  
που  ανήκουν  σε  διαφορετικές  πολιτιστικές παραδόσεις. μιλούν. 
διαφορετικές. γλώσσες.  έχουν. διαφορετική εθνική συνείδηση, 
λατρεύουν διαφορετικούς θεούς. Ένα άλλο σημαντικό φαινόμενο 
που επίσης σχετίζεται με τον σημερινό κόσμο είναι η συνύπαρξη 
διαφορετικών θρησκευτικών αναζητήσεων (διαφάνειες 9:08), 
η συνύπαρξη πολλών θρησκειών που δεν ζουν μονάχα αρμονικά 
ανεχόμενη η μία την άλλη αλλά πολλές φορές οδηγούν και σε βίαιες 
συγκρούσεις των θρησκειών. 

Και τέλος η ελληνιστική εποχή και η μακρά ελληνιστική εποχή, 

Εικόνα 12  

Ένα άλλο σημαντικό φαινόμενο 
που επίσης σχετίζεται με τον 

σημερινό κόσμο είναι η 
συνύπαρξη διαφορετικών 

θρησκευτικών αναζητήσεων 

 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      21  
 
 

δηλαδή  οι  αυτοκρατορικοί  χρόνοι. είναι  μια  περίοδος  τεράστιας τεχνολογικής εξέλιξης, π. 
χ. αυτή την εποχή δημιουργείται για πρώτη φορά το 
μουσικό όργανο (διαφάνεια 9:37) που και σήμερα 
αποκαλούμε όργανο, ή ύδραυλις, δηλαδή ένα 
μουσικό όργανο το οποίο λειτουργεί με τη χρήση της 
πίεσης του νερού για να αναφέρω μονάχα μία από 
τις τεχνολογικές εξελίξεις και ανακαλύψεις της 
ελληνιστικής εποχής. 

Για όλους αυτούς τους λόγους η μελέτη της μακράς 
ελληνιστικής εποχής έχει σημασία όχι μόνο για την 
αυτογνωσία των Ελλήνων, αλλά έχει μεγάλη σημασία 
για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 
ανθρώπινες κοινωνίες αντιδρούν σε διάφορα 
προβλήματα τα οποία σχετίζονται με φαινόμενα 
κοσμοπολιτισμού, παγκοσμιοποίησης, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και αστικού βίου. Το 
μάθημα αυτό θα μας φέρει σε  ένα ταξίδι, το οποίο θα 
διαρκέσει περίπου 500 χρόνια, από τον Φίλιππο τον 
Β΄ και τον θάνατό του μέχρι τον θάνατο του 
Ανδριανού και θα καλύψει μια πάρα πολύ μεγάλη 
γεωγραφική περιοχή την ανέφερα ήδη από την 
Ιβηρική χερσόνησο μέχρι το Αφγανιστάν και από 
την βόρεια ακτή του Ευξείνου Πόντου έως την 
Αφρική. 

Είναι αυτονόητο ότι ακριβώς επειδή έχουμε να 
κάνουμε με μια τεράστια γεωγραφική έκταση και μια 
πάρα πολύ μακρά χρονική περίοδο δεν είναι δυνατόν 
να αναφερθώ σε λεπτομέρειες οι οποίες σχετίζονται 
με ειδικές περιοχές. Είναι απαραίτητο να γίνουν 
κάποιες γενικεύσεις. 

Ο κόσμος αυτός χαρακτηρίζεται από μια εξαιρετική 
πολυμορφία, δίνω μονάχα ένα – δύο παραδείγματα, 

στην Κρήτη μέχρι και το 3ο π.Χ. αι. βρίσκουμε 
επιγραφές οι οποίες είναι γραμμένες με ελληνικό 
αλφάβητο αλλά σε μία γλώσσα που δεν είναι 
ελληνική, είναι οι λεγόμενες ετεοκρητικές 
επιγραφές, επιγραφές οι οποίες είναι γραμμένες σε 
μία γλώσσα που αποτελεί κατάλοιπο της γλώσσας που 
ομιλούταν στην Κρήτη την Μινωική εποχή. 

Στην Κύπρο για να πάρουμε μια άλλη περιοχή, 

μέχρι τον 3ο π.Χ. αι. ζούσε ένας φοινικικός πολιτισμός, 
ο οποίος μιλούσε μια σημιτική γλώσσα. Και φυσικά σε ένα βασίλειο όπως η Αίγυπτος 

Εικόνα 14 

Ένα άλλο φαινόμενο που παρουσιάζει αναλογίες με τον 
σημερινό κόσμο είναι η τρομερή ανάπτυξη του αστικού 

βίου. 

Εικόνα 14 

Όργανο, ή ύδραυλις, 
δηλαδή ένα μουσικό 

όργανο το οποίο 
λειτουργεί με τη χρήση της 

πίεσης του νερού για να 
αναφέρω μονάχα μία από 
τις τεχνολογικές εξελίξεις 

και ανακαλύψεις της 
ελληνιστικής εποχής 
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έχουμε την συνύπαρξη τόσο Ελλήνων, αποίκων εγκατεστημένων στην Αλεξάνδρεια αλλά και 
στα εδάφη της Αιγύπτου, Ιουδαίων αλλά και φυσικά του τοπικού πληθυσμού. 

Για όλους αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες γενικεύσεις και πολλά 
οποία θα αναφερθώ και σχετίζονται με την κοινωνική οργάνωση, τους θεσμούς, τον πολιτισμό 
ή την θρησκεία ισχύουν για μεγάλες περιοχές του ελληνιστικού κόσμου αλλά θα πρέπει να 
έχουμε πάντοτε κατά νου ότι υπάρχουν και διάφορες εξαιρέσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
όσο μου το επιτρέπει ο χρόνος, θα αναφερθώ και σε τέτοιες εξαιρέσεις, αλλά επαναλαμβάνω 
ένα τέτοιο μάθημα αναγκαστικά θα πρέπει να κάνει κάποιες γενικεύσεις. 

Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι πηγαίνοντας στην Ελλάδα στα μέσα του 4ου π.Χ. 
αι., όταν η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια φοβερή οικονομική και  κοινων ική  κρίση και 
αναζητά λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. 

 

  

V 1.1.2 Φίλιππος.  (11').  

 

 Τι θα έβλεπε ένας αρχαίος επισκέπτης της Μιέζας, στις ρίζες του Βερμίου όρους το  343 π.Χ. 
Καταρχήν θα έμενε γοητευμένος, μαγεμένος από την εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, με 

χείμαρρους με γάργαρα νερά, πλαγιές κατάφυτες, με βράχια εντυπωσιακά και με διάφορες 
σπηλιές. Αυτή η ομορφιά του τοπίου έκανε τους αρχαίους να πιστεύουν ότι αυτό το μέρος ήταν 
τόπος κατοικίας των Νυμφών. Το ονόμασαν Νυμφαίον. Ένας επισκέπτης όμως το 343 π.Χ  

θα έβλεπε ότι οι Νύμφες είχαν αποκτήσει μια περίεργη αντρική συντροφιά. Θα έβλεπαν να 
είναι εκεί ένας μεσήλικας άντρας με μούσι και φαλάκρα, διάφοροι έφηβοι, μεταξύ 13 και 18 
χρονών και ποτέ δε θα μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν 
μαζεμένοι στο Νυμφαίο της Μακεδονίας το 343 π.Χ. επρόκειτο να αλλάξουν όχι μόνο την 

Εικόνα 16  

Οι άνθρωποι που ήταν μαζεμένοι στο Νυμφαίο της 
Μακεδονίας το 343 π.Χ. επρόκειτο να αλλάξουν όχι 

μόνο την Ελλάδα και την ελληνική ιστορία, αλλά την 
ιστορία της ανθρωπότητας. 

Εικόνα 16  

Το ονόμασαν Νυμφαίον. Ένας επισκέπτης όμως το 343 π.Χ θα έβλεπε 
ότι οι Νύμφες είχαν αποκτήσει μια περίεργη αντρική συντροφιά. 
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Ελλάδα και την ελληνική ιστορία, αλλά την ιστορία της ανθρωπότητας. 

Ο μεσήλικας είναι ο Αριστοτέλης,ο άνθρωπος που η σκέψη 
του θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή σκέψη και τη δυτική σκέψη, 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο μέχρι τα 
χρόνια του Καρτέσιου. 

Ο πιο μεγάλος ανάμεσα στους νεαρούς είναι ο Καλλισθένης, 
που θα γράψει τον βίο του Αλεξάνδρου που σε μεταφράσεις 
στην λατινική, στη σλαβονική, την αρμενική και τη νέα ελληνική 
– μάλλον όχι ακριβείς μεταφράσεις αλλά διάφορες προσαρμογές 
του κειμένου – θα γίνει το μεγαλύτερο best seller ή ένα από 
τα μεγαλύτερα best seller του αρχαίου και μεσαιωνικού κόσμου. 
Είναι αυτό το οποίο σήμερα είναι γνωστό ως Η φυλλάδα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Ένας από τους έφηβους είναι ο ίδιος ο Αλέξανδρος, ο γιός 
του βασιλιά της Μακεδονίας του Φιλίππου του Β΄, o  οποίος  σε  
πολύ  λίγα  χρόνια. μετά  από  μία  δεκαετία  περίπου. θα  έχει  
ήδη κατακτήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της περσικής 
αυτοκρατορίας, θα έχει κατακτήσει την Αίγυπτο και θαχει 
ιδρύσει μια πόλη που πρόκειται να γίνει η μεγαλύτερη πόλη 
της αρχαιότητας, η Αλεξάνδρεια, - η Ρώμη κάποτε θα την 
ξεπεράσει και μετά η Κωνσταντινούπολη- ένα μεγάλο κέντρο 
εμπορίου και πολιτισμού. 

Ένας άλλος έφηβος είναι ο Πτολεμαίος, εκείνος που θα ιδρύσει το 
μουσείο στην Αλεξάνδρεια δίνοντας έτσι στον κόσμο και μία έννοια, 
ένα θεσμό αλλά και μια λέξη που χρησιμοποιούμε. ακόμα. και. σήμερα. και. 
ο. οποίος.  θα θεμελιώσει μια δυναστεία που ξεπέρασε σε μακροβιότητα 
κάθε άλλη δυναστεία του αρχαίου κόσμου. 

Τέτοιες συναθροίσεις τέτοιων χαρισματικών προσωπικοτήτων σε ένα 
μέρος είναι αρκετά σπάνια στην ιστορία και αν συμπίπτουν με ιστορικές 
περιόδους που υπάρχει η ανάγκη, η αναζήτηση για κάτι νέο τότε οδηγούν 
σε σημαντικές μεταβολές, π.Χ. στην Αναγέννηση ή τη Γαλλική  
Επανάσταση.  Μια  τέτοια  συνάθροιση  ανθρώπων  αλλά  και  μια  τέτοια 
σύμπτωση με σημαντικές ανάγκες, έχουμε ακριβώς αυτήν την εποχή στην 
Ελλάδα. 

Επί δεκαετίες ο ελληνικός κόσμος είναι διχασμένος, έχει δει διάφορες 
δυνάμεις να αποκτούν ηγεμονία αλλά να καταρρέουν, στην αρχή η Αθήνα, 
μετά η Σπάρτη, στη συνέχεια  οι Θήβες. Ακριβώς αυτός ο διχασμός του 

ελληνικού κόσμου, οδήγησε τους Πέρσες βασιλείς να μπορέσουν να ανακαταλάβουν τη 
Μικρά Ασία το 387 π.Χ. και να υποδουλώσουν τις ελληνικές αποικίες που είχαν 
απελευθερωθεί περίπου 100 χρόνια νωρίτερα κατά τη διάρκεια των περσικών πολέμων. 

 Αλλά το βασικό πρόβλημα του ελληνισμού είναι μια τρομερή κοινωνική κρίση. Υπάρχει ένα 

Εικόνα 17  

Ο μεσήλικας είναι ο Αριστοτέλης,ο 
άνθρωπος που η σκέψη του θα επηρεάσει 

την ευρωπαϊκή σκέψη και τη δυτική 
σκέψη, περισσότερο από οποιονδήποτε 

άλλον άνθρωπο μέχρι τα χρόνια του 
Καρτέσιου. 

Εικόνα 18  

Ένας άλλος έφηβος είναι ο 
Πτολεμαίος, 
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αίτημα για αναδασμό της γης, η οποία έχει συγκεντρωθεί στα χέρια λίγων ιδιοκτητών, και για 
αποκοπή χρεών. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των εξόριστων, οι 
οποίοι έχουν εγκαταλείψει για πολιτικούς ή οικονομικούς λόγους 
τις πόλεις τους.  

Σε αυτήν την συγκυρία αποκτά την εξουσία στο βασίλειο της 
Μακεδονίας ο Φίλιππος ο Β΄΄. Μια εξαιρετικά χαρισματική 
προσωπικότητα η οποία δεν θα αλλάξει μονάχα την ελληνική  
ιστορία, αλλά προετοιμάζοντας τις εκστρατείες του Μ. Αλεξάνδρου, 
και την παγκόσμια ιστορία. 

Ο Φίλιππος ανήκει στην βασιλική οικογένεια των Αργεαδών. Οι 
Αργεάδες ανάγουν την καταγωγή τους στον Τήμενο, έναν από τους 
απογόνους του Ηρακλή, θεωρούνται Ηρακλειδείς. Είναι μια 
δυναστεία που κυβερνά την Μακεδονία, περίπου από τον 7ο π.Χ 
αιώνα. Η Μακεδονία είναι ένα κρατίδιο στην περιφέρεια του 
ελληνικού κόσμου, ένα βασίλειο το οποίο για πολλές δεκαετίες 
βρίσκεται στη σκιά της περσικής αυτοκρατορίας.  

Οι μακεδόνες σήμερα μπορούμε να το πούμε αυτό με αρκετή βεβαιότητα ήταν ένα ελληνικό 
φύλο, μιλούσε την ελληνική γλώσσα, αλλά διαχωριζόταν από τους 
υπόλοιπους Έλληνες κυρίως επειδή δεν ήταν οργανωμένοι σε 
πόλεις. Οι Μακεδόνες ονομάζονται με ένα εθνικό όνομα που κατά 
πάσα πιθανότητα προέρχεται από τη λέξη μακεδνός που σημαίνει 
υψηλός, ίσως η σημασία της λέξης να είναι οι ορεσίβιοι, εκείνοι δηλ. 
που προέρχονται από υψηλά όρη. Χρησιμοποιούν ονόματα εντελώς 
ελληνικά π.Χ. το όνομα Φίλιππος αυτός που αγαπάει τα άλογα, 
Βάλακρος με β αντί φ, ο φαλακρός δηλ., Αλέξανδρος αυτός που 
προστατεύει τους άνδρες, Αμύντας αυτός ο οποίος αμύνεται, 
Βερενίκη δηλ. Φερενίκη εκείνη η οποία φέρνει τη νίκη, Κλεοπάτρα 
εκείνη που έχει ένδοξο πατέρα, Περδίκκας από τη λέξη πέρδικα κ.ο.κ. 

Οι θεοί τους οποίους λατρεύουν είναι ελληνικοί θεοί. Είναι 
κυρίως ο Δίας, και το βασικό του ιερό το Δίον είναι και μια από τις 
σημαντικότερες πόλεις της Μακεδονίας. Μια από τις πρωτεύουσες 
της Μακεδονίας οι Αιγές έχουν ένα όνομα που προέρχεται από την 
αίγα, θα λέγαμε η κατσικούπολη. Επίσης οι λέξεις τις οποίες 
χρησιμοποιούν είναι ελληνικές, μιλούν μίαν διάλεκτο της ελληνικής 
γλώσσας, η οποία διαφέρει τόσο πολύ από την αττική διάλεκτο, 
όσο περίπου τα ελληνικά της κοινής νεοελληνικής από την διάλεκτο 
π.Χ. τι να πω των Ανωγειανών των Ζωνιανών. 

Αλλά ο βασικός λόγος που διαφοροποιεί όπως είπα τους 
Μακεδόνες από τους υπόλοιπους Έλληνες είναι ότι οι Μακεδόνες 
κυβερνούνται από βασιλείς και δεύτερον δεν είναι οργανωμένοι 
σε πόλεις όπως ο ελληνικός κόσμος. 

Εικόνα 19 

Ένας από τους έφηβους είναι ο 
ίδιος ο Αλέξανδρος, ο γιός του 
βασιλιά της Μακεδονίας του 

Φιλίππου του Β  

Εικόνα 19 

 Είναι η τακτική της λοξής 
φάλαγγας. Συνήθως, στον 
αρχαίο ελληνικό πόλεμο οι 
δύο αντίπαλοι παρέτασσαν 

τα στρατεύματά τους 
περίπου στο ίδιο βάθος και με 
το δεξί σκέλος να είναι κάπως 
πιο ισχυρό από το αριστερό. 
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Η ιστορία της Μακεδονίας αλλάζει δραματικά όταν ο Φίλιππος ο Β΄΄ μετά τον θάνατο του 
αδελφού του, του Περδίκκα, αναλαμβάνει την εξουσία, διατηρεί στη ζωή τον γιό του αδελφού 
του, τον Αμύντα αν και σε ανάλογες περιπτώσεις οι Μακεδόνες είχαν τη συνήθεια να σκοτώνουν 
όποιον θα μπορούσε να μπει στον δρόμο της διαδοχής και με μία προσπάθεια η οποία διαρκεί 
δεκαετίες, αναδιοργανώνει το κράτος του, αναδιοργανώνει τον στρατό και κάνει την Μακεδονία 
την ισχυρότερη δύναμη του ελληνικού κόσμου. 

Ο Φίλιππος είχε περάσει μεγάλο μέρος της νεαρής του ηλικίας στη Θήβα, απ’ όπου έμαθε τη 
χρήση μιας νέας τακτικής (8:19, εικόνα, σχήμα)  η οποία είναι σχετικά απλή αλλά ιδιοφυής. 
Είναι η τακτική της λοξής φάλαγγας. Συνήθως, στον αρχαίο ελληνικό πόλεμο οι δύο αντίπαλοι 
παρέτασσαν τα στρατεύματά τους περίπου στο ίδιο βάθος και με το δεξί σκέλος να είναι κάπως 
πιο ισχυρό από το αριστερό. 

Αυτό το οποίο έκαναν πρώτα οι Θηβαίοι και στη συνέχεια υιοθέτησε ο Φίλιππος είναι να 
ισχυροποιηθεί το αριστερό μέρος της φάλαγγας, ώστε να μπορέσει να τρέψει σε φυγή το 
αντίπαλο μέρος και με μια κυκλοτερή κίνηση να περικυκλώσει τον αντίπαλο. Ο Φίλιππος 
βελτίωσε αυτήν την τακτική εισάγοντας στον στρατό του και ένα μακρύ δόρυ, (9:12 εικόνα) την 
σάρισα, περίπου 5 με 6 μέτρα, την οποία κρατούσαν μαζί διάφοροι οπλίτες στην φάλαγγα την 
μακεδονική. Επίσης αναδιοργάνωσε το ιππικό, αλλά έκανε και μια σειρά από μεταρρυθμίσεις του 
κράτους του. (9:29, χάρτης) 

 

Εικόνα 20 

Ο Φίλιππος βελτίωσε αυτήν την τακτική εισάγοντας στον στρατό του και ένα μακρύ δόρυ, (9:12 εικόνα) την σάρισα, περίπου 5 με 
6 μέτρα, την οποία κρατούσαν μαζί διάφοροι οπλίτες στην φάλαγγα την μακεδονική. 
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Ίδρυσε νέες πόλεις, συγκέντρωσε στην αυλή του βασιλείου του, τους γόνους των 
αριστοκρατικών οικογενειών της Μακεδονίας δίνοντάς τους την ίδια εκπαίδευση που έδωσε 
και στον γιό του τον Αλέξανδρο και με τον τρόπο αυτό, συνδέοντάς τους με τη μοναρχία του. 
Εκμεταλλεύτηκε τους φυσικούς πόρους της Μακεδονίας σε ξυλεία και πολύτιμα μέταλλα 
για την δημιουργία ενός στόλου και κυρίως για την κοπή νομισμάτων με τα οποία 

Εικόνα 21  

Ο Φίλιππος ακολούθησε και μια έξυπνη στρατιωτική και διπλωματική πολιτική, το 352 π.Χ. ουσιαστικά κατέλαβε τη Θεσσαλία 
εκλεγόμενος άρχων, δηλ. ανώτατος διοικητής του θεσσαλικού στρατού και εξασφαλίζοντας όχι μόνο τους πόρους της 

Θεσσαλίας, δηλ. κυρίως την παραγωγή σιτηρών, αλλά και το ιππικό το θεσσαλικό και έσοδα από τα λιμάνια της Θεσσαλίας. Με 
μια έξυπνη πολιτική συμμαχιών κατόρθωσε να κάνει την Μακεδονία ηγέτη του ελληνικού κόσμου. 
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μπορούσε να πληρώσει μισθοφόρους και στρατό. 

Αλλά ακολούθησε και μια έξυπνη στρατιωτική και διπλωματική πολιτική, το 352 π.Χ. 
ουσιαστικά κατέλαβε τη Θεσσαλία εκλεγόμενος άρχων, δηλ. ανώτατος διοικητής του 
θεσσαλικού στρατού και εξασφαλίζοντας όχι μόνο τους πόρους της Θεσσαλίας, δηλ. κυρίως την 
παραγωγή σιτηρών, αλλά και το ιππικό το θεσσαλικό και έσοδα από τα λιμάνια της Θεσσαλίας. 
Με μια έξυπνη πολιτική συμμαχιών κατόρθωσε να κάνει την Μακεδονία ηγέτη του ελληνικού 
κόσμου. 

 

V 1.1.3 Αλέξανδρος  (10').  

 

Το γεγονός ότι ο Φίλιππος επέλεξε ένα ανερχόμενο αστέρι της φιλοσοφίας και της επιστήμης 
της εποχής του, τον Αριστοτέλη για να εκπαιδεύσει τον γιό του Αλέξανδρο στον μύθο, την 
ιστορία, την ποίηση, την γεωγραφία, την φυσική ιστορία, δείχνει το εύρος της σκέψης του και 
την καλλιέργειά του. 

Οι πρόσφατες ανασκαφές (0:28, εικόνα) και στο ανάκτορο της Βεργίνας και η αναστύλωση 
του ανακτόρου, δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε μ’ έναν άνθρωπο με ευρείς προσανατολισμούς 
αλλά και με οράματα. (0:38, εικόνα). Το ανάκτορο και η αρχιτεκτονική του προϋποθέτουν 
ανεπτυγμένη μαθηματική σκέψη και ένα από τα ψηφιδωτά που κοσμούν αυτό το ανάκτορο 
έχει βαθύτατη συμβολική σημασία. Είναι ένα ψηφιδωτό το οποίο απεικονίζει ένα γνωστό μύθο, 
τον μύθο της απαγωγής της Ευρώπης από τον Δία. Ένας αρχαίος θεατής αυτού του ψηφιδωτού 
αναγνώριζε αμέσως την αιώνια σύγκρουση ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, αφού ο 
Ηρόδοτος ανάγει ακριβώς σε αυτήν την απαγωγή της Ευρώπης από τον Δία, την αρχή όλων των 
συγκρούσεων ανάμεσα στον ευρωπαϊκό και τον ασιατικό κόσμο, ανάμεσα στους Έλληνες και 
τους βαρβάρους. Η παράσταση ακριβώς αυτού του μύθου στο ανάκτορο του Φιλίππου 
δείχνει ότι ο Φίλιππος προσανατολιζόταν σε μία εκστρατεία εναντίον του περσικού 
βασιλείου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αντιβασιλιάς τον οποίο προγραμμάτιζε να αφήσει στη θέση 
του όταν θα πραγματοποιούσε αυτήν την εκστρατεία, έφερε τον τίτλο στρατηγός της 
Ευρώπης. Όχι στρατηγός της Μακεδονίας ή στρατηγός της Ελλάδας, αλλά στρατηγός της 
Ευρώπης. Ο Φίλιππος πρέπει να έβλεπε τη θέση του όχι μόνον ως βασιλιά της Μακεδονίας, αλλά 
ως ενός εκπροσώπου του ευρωπαϊκού κόσμου, δηλ. του ελληνικού ευρωπαϊκού κόσμου, σε μια 
διαμάχη προς τον ασιατικό κόσμο που εκπροσωπούσε η αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών. 
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Για να πραγματοποιήσει αυτό το σχέδιο του πολέμου κατά της περσικής αυτοκρατορίας ο 
Φίλιππος οργάνωσε μία συμμαχία. Την 
οργάνωσε μετά από την μεγαλύτερη ίσως 
στρατιωτική του νίκη, τη νίκη στη μάχη της 
Χαιρωνείας το 338 π.Χ. όταν κατατρόπωσε 
μία συμμαχία Αθηναίων, Θηβαίων και 
ορισμένων άλλων κρατών, οι οποίοι 
προσπαθούσαν να αποτινάξουν την επιρροή 
της Μακεδονίας από τον ελληνικό κόσμο. 
Καθένας θα περίμενε ότι ο Φίλιππος μετά απ’ 
αυτήν τη σημαντική νίκη θα επέβαλε την 
εξουσία του στον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο. 
Πάλι δείχνει την διπλωματική και στρατηγική 
ευφυΐα του Φιλίππου το γεγονός ότι αντί να 
καθυποτάξει εκείνους που του αντιστάθηκαν, 
προτίμησε να συγκαλέσει ένα συνέδριο 
πανελλήνιο, σ’ ένα μέρος πάλι με μεγάλο 
συμβολισμό. Στην Κόρινθο. Το συνέδριο αυτό 
το 337 π.Χ. οδήγησε στη δημιουργία μίας 
συμμαχίας, της λεγόμενης κορινθιακής 
συμμαχίας, η οποία στόχο είχε να 
συνενώσει τους Έλληνες σε μία διαρκή 
ειρήνη και να τους συνενώσει για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από άλλες περιοχές. 

Βασικές αρχές αυτής της συμμαχίας ήταν 
ο σεβασμός της αυτονομίας των μελών, της 
αφορολογησίας ότι δηλ. καμία πόλη δεν θα 

πλήρωνε φόρο σε κάποια άλλη δύναμη, της απόσυρσης όλων των ξένων φρουρών και της 
προστασίας του πολιτεύματος. Οι σύμμαχοι οι οποίοι ήταν τα περισσότερα κράτη της 
κεντρικής Ελλάδας, τόσο πόλεις όσο και ομοσπονδίες, με την εξαίρεση της Σπάρτης και του 
βασιλείου της Ηπείρου, συμφώνησαν να εκλέξουν τον Φίλιππο ηγεμόνα της συμμαχίας. Η 
συμμαχία διοικούνταν από ένα συνέδριο στο οποίο υπήρχε μάλλον αναλογική εκπροσώπηση 
των μελών-κρατών. Ο ρόλος του ηγεμόνα ήταν να ηγηθεί του στρατού της συμμαχίας σε 
περίπτωση που δεχόταν μία απειλή και να καθορίσει το ύψος των δυνάμεων που θα 
έπρεπε κάθε κράτος να συμβάλλει στην εκστρατεία. Αμέσως μόλις εξελέγη ο Φίλιππος 
ηγεμόνας της συμμαχίας, προχώρησε στην προετοιμασία μιας εκστρατείας κατά του 
βασιλείου των Περσών με στόχο αρχικά την απελευθέρωση των ελληνικών πόλεων της 
Μ. Ασίας. Δεν ξέρουμε ποιους άλλους στόχους ενδεχομένως να είχε ο Φίλιππος, ίσως την 
επέκταση του βασιλείου του, σίγουρα την απελευθέρωση των ελληνικών πόλεων της Μ. 
Ασίας, πάντως σίγουρα όχι την πλήρη κατάκτηση του περσικού βασιλείου. 

Εικόνα 22 

 Οι πρόσφατες ανασκαφές (0:28, εικόνα) και στο ανάκτορο της 
Βεργίνας και η αναστύλωση του ανακτόρου, δείχνουν ότι 

έχουμε να κάνουμε μ’ έναν άνθρωπο με ευρείς 
προσανατολισμούς αλλά και με οράματα. (0:38, εικόνα) 
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Όταν ο Φίλιππος βρισκόταν στην μεγαλύτερη 
ισχύ του, ξαφνικά έπεσε δολοφονημένος (5:35, 
εικόνα) από έναν σωματοφύλακά του στο θέατρο 
της Βεργίνας. Ο Φίλιππος είχε καταφέρει να 
οργανώσει την ειρήνη στον ελληνικό κόσμο, 
δεν είχε όμως καταφέρει να οργανώσει την 
ειρήνη στη δική του αυλή. Είχε έρθει σε 
σύγκρουση με τον γιό του και επίδοξο διάδοχο 
Αλέξανδρο, λίγο πριν από τον θάνατό του μόνον 
είχαν συμφιλιωθεί. Είχε παντρευτεί μία, την 
έβδομη γυναίκα του μια Κλεοπάτρα η οποία ήταν 
μέλος μιας αριστοκρατικής οικογένειας της 
Μακεδονίας, και η οποία το 337π.Χ. ήταν έγκυος 
και υπήρχε η πιθανότητα το παιδί που θα 
γεννούσε να θέσει σε αμφισβήτηση το δικαίωμα 
του Αλεξάνδρου στη διαδοχή του πατέρα του. Γι’ 
αυτόν τον λόγο όταν ο Φίλιππος δολοφονήθηκε στο 

θέατρο της Βεργίνας κατά τη διάρκεια του γάμου της κόρης του, 
πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι υποψιάστηκαν ότι τη δολοφονία είχαν 
οργανώσει είτε (6:40,εικόνα). η γυναίκα του η Ολυμπιάδα, μία από 
τις επτά γυναίκες του, είτε ο Αλέξανδρος για να εξασφαλίσει τη 
διαδοχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το μάθουμε ποτέ.  

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο Φίλιππος δολοφονήθηκε 
περίπου σαν ένας τραγικός  ήρωας. Δολοφονήθηκε τη στιγμή που 
είχε τη μεγαλύτερη δύναμη, καθώς έμπαινε στο θέατρο της 
Βεργίνας και ακολουθούνταν από δώδεκα εικόνες, δώδεκα 
αγάλματα των δώδεκα θεών του Ολύμπου, που συνοδεύονταν από 
ένα δέκατο τρίτο άγαλμα, το δικό του. Ένα άγαλμα το οποίο 
συσχέτιζε τη δική του δύναμη με τη δύναμη των ολυμπίων 
θεών. Αυτό ήταν κάτι που κάθε αρχαίος Έλληνας θα το θεωρούσε 
ύβρη. Και είναι ενδιαφέρον ότι στο χώρο όπου στο αρχαίο δράμα 
η ύβρις των θνητών τιμωρείται από τους θεούς, στο χώρο του 
θεάτρου την ίδια στιγμή που ο Φίλιππος πραγματοποιεί την ύβρη, 
βρίσκει και τη θεϊκή τιμωρία δολοφονούμενος από έναν 
σωματοφύλακά του. Αυτό ήταν που κάθε σύγχρονος θα 
σκεφτόταν, ότι ο Φίλιππος τιμωρήθηκε δίκαια για την ύβρη. 

 

Εικόνα 24  

Όταν ο Φίλιππος βρισκόταν στην μεγαλύτερη ισχύ του, 
ξαφνικά έπεσε δολοφονημένος (5:35, εικόνα) από έναν 

σωματοφύλακά του στο θέατρο της Βεργίνας. Ο Φίλιππος είχε 
καταφέρει να οργανώσει την ειρήνη στον ελληνικό κόσμο, δεν 

είχε όμως καταφέρει να οργανώσει την ειρήνη στη δική του 
αυλή. 

Εικόνα 23  

Τη δολοφονία είχαν οργανώσει είτε 
(6:40,εικόνα). η γυναίκα του η 
Ολυμπιάδα, μία από τις επτά 

γυναίκες του, είτε ο Αλέξανδρος για 
να εξασφαλίσει τη διαδοχή. Αυτό 

είναι κάτι το οποίο δεν θα το 
μάθουμε ποτέ. 
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Όμως, πέρα απ’ αυτές τις σκέψεις υπήρχαν πιο επείγοντα θέματα να ασχοληθεί κανείς μετά 
δολοφονία του Φιλίππου, κι ένα απ’ αυτά ήταν τι θα γινόταν στην Μακεδονία με τη διαδοχή 
του, και κυρίως κατά πόσο η κορινθιακή συμμαχία την οποία δημιούργησε θα συνέχιζε να 
υφίσταται. Οι περισσότεροι μακεδόνες βασιλείς δεν πέθαιναν στο κρεβάτι τους, 
πέθαιναν είτε δολοφονημένοι είτε πέφτοντας σε μία μάχη. Και αυτό το οποίο συνήθως 
μακεδόνα βασιλιά είναι ένα λουτρό αίματος. Όπου εκείνος ο οποίος επικρατεί, δολοφονεί 
ή αφήνει να δολοφονηθούν κάποιοι οι οποίοι θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την εξουσία 
του. Ακριβώς αυτό συμβαίνει και μετά τον θάνατο του Φιλίππου. Ο Αμύντας ο γιος του αδελφού 
του ο οποίος θα είχε διεκδικήσεις στον θρόνο, δολοφονείται για να μην υπάρχει καμία απειλή 
για την μοναρχία του Αλεξάνδρου. (9:00, εικόνα) 

Ο Αλέξανδρος με μεγάλη ταχύτητα αντιμετωπίζει κατ’ αρχήν διάφορες απειλές στα βόρεια 
σύνορα της Μακεδονίας και ύστερα αστραπιαία επιτίθεται στη νότια Ελλάδα η οποία 
νόμιζε ότι είχε απαλλαγεί από την επικυριαρχία των Μακεδόνων, καταστρέφει εντελώς τη 
Θήβα η οποία είχε αντισταθεί και ανακηρύσσεται πάλι ο ίδιος ηγεμόνας της κορινθιακής 
συμμαχίας, αναλαμβάνοντας να συνεχίσει τον πόλεμο κατά του περσικού βασιλείου, τον 
οποίο είχε ξεκινήσει ήδη ο πατέρας του αποστέλλοντας κάποια στρατεύματα στη βορειοδυτική 
Μ. Ασία. Ο Αλέξανδρος ξεκίνησε την εκστρατεία αυτή ως διάδοχος του πατέρα του. Αλλά ο 
τρόπος με τον οποίο πραγματοποίησε την εκστρατεία αυτή και τα σχέδια τα οποία 
συνέδεσε με την εκστρατεία αυτή σίγουρα ξεφεύγουν πάρα πολύ από οτιδήποτε 
μπορεί να είχε ονειρευτεί ή να είχε θελήσει ο πατέρας του. 

 

Εικόνα 26  

Η Τύρος ένα πολύ καλά προστατευόμενο λιμάνι, έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. 

Εικόνα 26  

Ο Αμύντας ο γιος του αδελφού του ο 
οποίος θα είχε διεκδικήσεις στον 
θρόνο, δολοφονείται για να μην 
υπάρχει καμία απειλή για την 

μοναρχία του Αλεξάνδρου. (9:00, 
εικόνα) 
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V 1.1.4 Ο Αλέξανδρος στην Αίγυπτο: αρχή μιας νέας εποχής. .(11').   

 

 

Ο Αλέξανδρος ήταν 20 χρονών όταν διαδέχθηκε τον πατέρα του το 336 π.Χ. Είχε όμως πολύ 
μεγάλη στρατιωτική εμπειρία και κυρίως είχε διδαχτεί από τον Αριστοτέλη ποίηση, γεωγραφία, 
φυσική ιστορία, ενδεχομένως και κάποια στοιχεία πολιτικής φιλοσοφίας και κυρίως τον μύθο. Ο 
μύθος είχε τεράστια σημασία στην εκπαίδευση η οποία δινόταν στους αρχαίους Έλληνες. Φυσικά 
βασικό στοιχείο του μύθου είναι όσα σχετίζονται με την τρωική εκστρατεία και τους μύθους 
ηρώων όπως ο Αχιλλέας και ο Ηρακλής. Δεν θα υπήρχε μάλλον κανένας αρχαίος Έλληνας ο 
οποίος να μην είχε εμπειρία αυτών των μύθων, η διαφορά όμως ανάμεσα στους άλλους Έλληνες 
και τον Αλέξανδρο είναι ότι ο Αλέξανδρος θεωρούσε τον Ηρακλή και τον Αχιλλέα προγόνους του. 
Επομένως για τον Αλέξανδρο ο μύθος δεν ήταν κάτι απομακρυσμένο, αλλά ήταν ένα κομμάτι της 
δικής του οικογενειακής ιστορίας. Ο Ηρακλής ήταν ο πρόγονος των Αργεαδών, της δυναστείας 

στην οποία ανήκε και ο Αχιλλέας μέσα από τον γιο του Νεοπτόλεμο ήταν ένας από τους 
προγόνους των βασιλέων της Ηπείρου και η μητέρα του η Ολυμπιάδα καταγόταν από 
την Ήπειρο. 

Δεν είναι επομένως τυχαίο ότι ο Αλέξανδρος επιλέγει να αρχίσει την εκστρατεία του από το 
Ίλιο, το μέρος που συνδέεται με τις πράξεις του Αχιλλέα. Με μια σειρά από συμβολικές 

Εικόνα 27 

Αποβιβάζεται στο Ίλιο, εκεί προσφέρει τιμές σ’ έναν τάφο που θεωρείτο ότι ήταν ο τάφος του Αχιλλέα, συμμετείχε σ’ έναν αγώνα δρόμου 
και γενικά δείχνει τον τρόπο με τον οποίο συνδέει την δική του ασιατική εκστρατεία με την πρώτη μεγάλη εκστρατεία που είχαν κάνει οι 
Έλληνες, οι αρχαίοι, στην Μ. Ασία στον τρωικό πόλεμο. (2:05 χάρτης) Στη συνέχεια από την αποβίβασή του ο βασικός του στόχος είναι η 

απελευθέρωση των ελληνικών αποικιών στη Μ. Ασία. Άλλως τε ο διακηρυγμένος στόχος της εκστρατείας ήταν η απελευθέρωση των 
ελληνικών πόλεων από τον περσικό ζυγό από τη μια πλευρά, και από την άλλη η εκδίκηση για τις καταστροφές ιερών που είχαν γίνει από 

τους Πέρσες το 480 π.Χ. 
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ενέργειες συνδέει τη δική του εκστρατεία με τον Τρωικό Πόλεμο. 

Αποβιβάζεται στο Ίλιο, εκεί προσφέρει τιμές σ’ έναν τάφο που θεωρείτο ότι ήταν ο τάφος 
του Αχιλλέα, συμμετείχε σ’ έναν αγώνα δρόμου και γενικά δείχνει τον τρόπο με τον οποίο 
συνδέει την δική του ασιατική εκστρατεία με την πρώτη μεγάλη εκστρατεία που είχαν 
κάνει οι Έλληνες, οι αρχαίοι, στην Μ. Ασία στον τρωικό πόλεμο. (2:05 χάρτης) Στη 
συνέχεια από την αποβίβασή του ο βασικός του στόχος είναι η απελευθέρωση των ελληνικών 
αποικιών στη Μ. Ασία. Άλλως τε ο διακηρυγμένος στόχος της εκστρατείας ήταν η 
απελευθέρωση των ελληνικών πόλεων από τον περσικό ζυγό από τη μια πλευρά, και από την 
άλλη η εκδίκηση για τις καταστροφές ιερών που είχαν γίνει από τους Πέρσες το 480 π.Χ. 

Η πρώτη μεγάλη μάχη γίνεται στον ποταμό Γρανικό το 334 π.Χ., όπου ο Αλέξανδρος 

χωρίς μεγάλη δυσκολία καταφέρνει να επικρατήσει των δυνάμεων που είχαν συγκεντρώσει 
διάφοροι Πέρσες σατράπες δηλ. διοικητές επαρχιών. Στη συνέχεια προχωράει στις Σάρδεις, 
η οποία είναι η πρωτεύουσα της περσικής επαρχίας της Μ. Ασίας και συνεχίζει την εκστρατεία 
του κατά μήκος των παραλίων της Μ. Ασίας απελευθερώνοντας τις βασικές ελληνικές 
αποικίες. 

 

Εικόνα 28  

Η πρώτη μεγάλη μάχη γίνεται στον ποταμό Γρανικό το 334 π.Χ. 
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Η πρώτη του μεγάλη συνάντηση με τον μεγάλο βασιλιά τον Δαρείο τον Γ΄ (3:30, εικόνα) 
γίνεται στη μάχη της Ισσού το 333 π.Χ. αφού πρώτα κάνει ο Αλέξανδρος μία στάση στο Γόρδιο 
της Φρυγίας, όπου κόβει τον γόρδιο δεσμό. Στη συνέχεια προχωράει μέσα από την κεντρική Μ. 
Ασία μέχρι την Ισσό όπου δίνεται η πρώτη μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Αλέξανδρο και τον Δαρείο 
τον Γ΄. Ο Αλέξανδρος με μία πάρα πολύ ριψοκίνδυνη τακτική επιτίθεται κατευθείαν στο κέντρο 
των περσικών δυνάμεων που βρίσκεται ο Δαρείος, ο οποίος αδύναμος να αντιμετωπίσει την 
επίθεση του Αλεξάνδρου, τρέπεται σε φυγή. 

Στη συνέχεια ο Δαρείος έχοντας ηττηθεί προσπαθεί να 
σώσει ό,τι μπορεί από την αυτοκρατορία του 
προσφέροντας στον Αλέξανδρο όλα τα εδάφη τα οποία 
βρίσκονται δυτικά του ποταμού Ευφράτη, δηλ. 
ουσιαστικά προσφέροντάς του το μισό του βασίλειο δηλ. 
την περιοχή της Μ. Ασίας. Ο Αλέξανδρος αρνείται αυτήν 
την προσφορά και συνεχίζει την εκστρατεία του έχοντας 
ως στόχο την κατάληψη (4:45,εικόνα Τύρου) του 
σημαντικότερου λιμανιού της ανατολικής Μεσογείου, της 
Τύρου, διότι θέλει να εξασφαλίσει  τα νώτα του 
εμποδίζοντας τις επιχειρήσεις του περσικού στόλου στην 
ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Γι’ αυτό τον λόγο η 
Τύρος ένα πολύ καλά προστατευόμενο λιμάνι, έχει 
ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Ο Αλέξανδρος επενδύει 7 
ολόκληρους μήνες στην πολιορκία της Τύρου που 
δείχνουν επίσης και την ιδιοφυία του στον τομέα 
της πολιορκίας.  

Αντί να συνεχίσει ακολουθώντας τον μεγάλο βασιλέα 
τον Δαρείο προς το εσωτερικό της Ασίας στη συνέχεια ο 
Αλέξανδρος κάνει κάτι το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο. 
Δηλ. συνεχίζει την εκστρατεία για την κατάληψη της 
Αιγύπτου. Διάφορες ιδέες έχουν προταθεί για τον λόγο 
που ο Αλέξανδρος προχωρεί προς την Αίγυπτο, ένας ίσως 
να είναι το ότι ήθελε να δώσει την δυνατότητα στον 
στρατό του να ξεκουραστεί μετά από δύο χρόνια 
μεγάλων ταλαιπωριών και στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μια άλλη ερμηνεία η οποία έχει δοθεί 
είναι ότι ήθελενα καταλάβει μία πολύ μεγάλη και σημαντική επαρχία, έναν από τους 
σιτοβολώνες της αρχαιότητας ο οποίος ούτως ή άλλως δεν ήταν ιδιαίτερα υπάκουος 
απέναντι στους Πέρσες, αλλά το πιθανότερο είναι ότι ο Αλέξανδρος με την απόφασή του αυτή 
δεν θέλει ούτε να δώσει διακοπές στους στρατιώτες του, ούτε να καταλάβει κάτι εύκολο αλλά 
έχει άλλα σχέδια. Και αυτό φαίνεται από τις τρεις ενέργειες στις οποίες προχωρεί ο Αλέξανδρος 
μόλις έρχεται στην Αίγυπτο. Τρεις ενέργειες που δείχνουν ότι η παρουσία του και η παραμονή 
του στην Αίγυπτο σημαίνουν την αρχή μιας εντελώς νέας εποχής. Οι ενέργειες αυτές είναι 
πρώτον η ενθρόνισή του ως φαραώ  της Αιγύπτου. Έχει ιδιαίτερη  σημασία διότι δείχνει 
τον τρόπο με τον οποίο ο Αλέξανδρος καταλαβαίνει την εξουσία του από δω και πέρα. Είναι μία 
εξουσία η οποία προχωράει πέρα από τα όρια της εξουσίας ενός βασιλέα της Μακεδονίας, 

Εικόνα 29 

 Οι ιερείς στο ιερό του Άμμωνα υποδέχθηκαν τον 
Αλέξανδρο με τον τρόπο που παραδοσιακά 

υποδέχονται έναν φαραώ της Αιγύπτου. 
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υιοθετεί θεσμούς που συναντά στις περιοχές που κατακτά. Επισκέπτεται την Μέμφιδα 
την παραδοσιακή πρωτεύουσα της Αιγύπτου και δείχνει με διάφορους συμβολικούς 
τρόπους τον σεβασμό του στην αιγυπτιακή θρησκεία και τον αιγυπτιακό πολιτισμό. 
Στη συνέχεια προχωράει (7:35, εικόνα, Ζευς-Άμμων) στο ιερό του Άμμωνα στην όαση Σίβα 
είτε λόγω της φήμης αυτού του μαντείου, είτε για να μιμηθεί τους προγόνους του τον Περσέα 
και τον Ηρακλή που λέγεται ότι το είχαν επισκεφθεί, είτε θέλοντας να ξεπεράσει τον πέρση 
βασιλιά Καμβίση ο οποίος στην προσπάθειά του να φτάσει στο Αμμώνιο έχασε τον στρατό 
του στην έρημο. 

Φτάνοντας στο ιερό του Άμμωνα στην όαση Σίβα ο Αλέξανδρος έχει όμως και άλλους 
στόχους και κυρίως στόχους προπαγανδιστικούς. Λέγεται ότι μια από τις ερωτήσεις που 
έθεσε είναι αν έχει εκδικηθεί τους δολοφόνους του πατέρα του. Με τον τρόπο αυτό ήθελε να 
αποτινάξει κάθε υποψία ότι ο ίδιος ήταν ανακατεμένος στη δολοφονία του Φιλίππου. Οι ιερείς 
στο ιερό του Άμμωνα υποδέχθηκαν τον Αλέξανδρο με τον τρόπο που παραδοσιακά 
υποδέχονται έναν φαραώ της Αιγύπτου δηλ. αποκαλώντας τον γιο του Δία. Φυσικά αυτό 
είχε και συμβολική σημασία για τον ελληνόφωνο κόσμο διότι αυτό το οποίο οι ιερείς 
εννοούσανε είναι ότι είναι ο γιος του Ρα, αυτό το οποίο καταλάβαιναν οι Έλληνες είναι o γιος 
του Δια, δηλ. είναι ένα πρώτο βήμα προς την θεοποίηση του Μ. Αλεξάνδρου. Το αν το 
επιδίωξε αυτό ο Αλέξανδρος ή όχι, δεν το γνωρίζουμε. Πάντως από τη στιγμή που 
προσφωνήθηκε ως γιος του Δία από 
του ιερείς προσπάθησε να το 
εκμεταλλευτεί και προπαγανδιστικά 
και τα νομίσματα τα οποία 
κυκλοφόρησαν τον δείχνουν με τα 
κέρατα που έχει ο Άμμων. 

 

 Το σημαντικότερο όμως κατά τη 
διάρκεια της παραμονής του 
Αλεξάνδρου στην Αίγυπτο είναι η 
ίδρυση μιας νέας πόλης της 
Αλεξάνδρειας (9:26, εικόνα) λίγο 
δυτικότερα από το Δέλτα του 
Νείλου, σ’ ένα εξαιρετικά σημαντικό 
σημείο για τη ναυσιπλοΐα στην 
ανατολική Μεσόγειο, ένα λιμάνι το 
οποίο θα αναπληρώσει την Τύρο 
την οποία κατέστρεψε με την 
επτάμηνη πολιορκία. Κυρίως όμως 
δείχνει η ίδρυση της Αλεξάνδρειας 
έναν από τους στόχους του Μ. 
Αλεξάνδρου που είναι η εγκατάσταση 
ελληνικού πληθυσμού στις 
κατακτημένες περιοχές. Γνωρίζουμε ότι το 332 ο Αλέξανδρος έδωσε εξαιρετική σημασία 
στον όλο σχεδιασμό της πόλης αυτής, η οποία επρόκειτο να γίνει μια από τις σημαντικότερες 

Εικόνα 30  

Το σημαντικότερο όμως κατά τη διάρκεια της παραμονής του Αλεξάνδρου στην 
Αίγυπτο είναι η ίδρυση μιας νέας πόλης της Αλεξάνδρειας (9:26, εικόνα) λίγο 

δυτικότερα από το Δέλτα του Νείλου 
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πόλεις της αρχαιότητας. 

Ο Αλέξανδρος έφτασε στην Αίγυπτο ως βασιλιάς των Μακεδόνων, ως ηγεμών της 
ελληνικής συμμαχίας. Έφυγε από την Αίγυπτο ως κτίστης, ως κτίστης μιας νέας πόλης. 
Έφυγε ως φαραώ. Έφυγε ως ζωντανός θεός. Και έφυγε ως ο γιος ο οποίος είχε 
τιμωρήσει τους δολοφόνους του πατέρα του, είχε πάρει εκδίκηση για τον θάνατό του. 
Θα συνέχιζε την εκστρατεία του πάλι ως εκδικητής, ως εκδικητής για την καταστροφή 
των ελληνικών ιερών. Την εκστρατεία αυτή θα παρακολουθήσουμε στο επόμενο μάθημα. 
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1.2: Αλέξανδρος η δημιουργία μιας Αυτοκρατορίας  

 

V 1.2.1 Η κατάκτηση της Ασίας. (16'). 

 

 

Ο Ηρακλής ήτανε ο μυθικός πρόγονος του Αλεξάνδρου. Είναι γνωστός για τους άθλους του 
και τα ταξίδια του που είχε πραγματοποιήσει από την Ασία έως τις Πύλες του Γιβραλτάρ. 

Εικόνα 31 

 Ο Δαρείος (2:58, σχεδιάγραμμα) παρέταξε τις δυνάμεις του, οι οποίες εντυπωσίασαν όπως είπα με τον όγκο, απέναντι στις δυνάμεις 
του Μ. Αλεξάνδρου έχοντας σαν στόχο από τη μια μεριά με την επέλαση του ιππικού και από την άλλη με τα δρεπανηφόρα άρματα να 

προκαλέσει ρωγμές στις πολύ ασθενέστερες δυνάμεις του Μ. Αλεξάνδρου και να πραγματοποιήσει μια κυκλοτερή κίνηση ώστε να 
περικυκλώσει τις δυνάμεις του Αλεξάνδρου. 
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Ήταν γνωστός για τρεις δραστηριότητες. Πραγματοποιούσε άθλους που φαίνονταν 
αδύνατοι, έκτιζε πόλεις και κοιμόταν με παρθένους. Τουλάχιστον σε δύο απ’ αυτές τις 
δραστηριότητες βρήκε καλό μιμητή στον Αλέξανδρο. Και ο Αλέξανδρος έκτισε πόλεις, 
σύμφωνα με τον Πλούταρχο τουλάχιστον 70 και φυσικά επιτέλεσε άθλους που κανένας δε θα 
μπορούσε να υποψιαστεί ότι θα μπορούσε κάποιος να επιτελέσει ιδίως στην ηλικία του, των 24 
ετών. 

 Από την άλλη πλευρά ο Δαρείος ο Γ΄ είχε κάθε λόγο να επιδιώκει την απευθείας αναμέτρηση 
με τον Αλέξανδρο. Είχε ήδη νικηθεί σε μια απευθείας μάχη στην Ισσό, έχοντας εγκαταλείψει το 
πεδίο της μάχης και για έναν Πέρση βασιλιά ο οποίος έπρεπε συνεχώς να ανανεώνει την 
νομιμότητα της εξουσίας του με επιτυχημένες εκστρατείες ήταν απόλυτα απαραίτητο να 
αναμετρηθεί με τον Αλέξανδρο και να επικρατήσει στο πεδίο της μάχης. (1:28, χάρτης) Επέλεξε 
με μεγάλη προσοχή το σημείο της μάχης, ένα χώρο στον οποίο θα μπορούσε να αναπτύξει τις 
πολύ μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις του στα Γαυγάμηλα της Μεσοποταμίας. Σκόπιμα 
μέχρι σήμερα δεν αναφέρθηκα σε αριθμούς στρατιωτικών δυνάμεων γιατί οι αρχαίες πηγές 
δυστυχώς δεν μας δίνουν βάσιμες πληροφορίες. Αυτό το οποίο πάντως είναι σαφές είναι ότι 
ο Δαρείος είχε πολύ μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις, κατά πάσα πιθανότητα μέχρι και 
30.000 ιππείς, είχε άρματα δρεπανηφόρα και είχε συγκεντρώσει δυνάμεις από το σύνολο της 

επικράτειάς του, οι οποίες φυσικά εντυπωσίαζαν με τον όγκο τους αλλά είχαν μια βασική 
αδυναμία και αυτό είναι το γεγονός ότι δεν είχαν ποτέ εκπαιδευτεί όλες μαζί σύμφωνα με την 
ίδια στρατηγική. Κάτι το οποίο οι δυνάμεις του Μ. Αλεξάνδρου είχαν, παραδοσιακά δηλ. είχαν και 
κοινή εκπαίδευση αλλά και κοινή στρατιωτική δράση στις μέχρι σήμερα επιχειρήσεις. 

Εικόνα 32  

Ο Δαρείος δε στάθηκε δυνατό να αντιμετωπίσει αυτήν την επίθεση και για δεύτερη φορά εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης με το άρμα του 
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Ο Δαρείος (2:58, σχεδιάγραμμα) παρέταξε τις δυνάμεις του, οι οποίες εντυπωσίασαν όπως 
είπα με τον όγκο, απέναντι στις δυνάμεις του Μ. Αλεξάνδρου έχοντας σαν στόχο από τη μια 
μεριά με την επέλαση του ιππικού και από την άλλη με τα δρεπανηφόρα άρματα να 
προκαλέσει ρωγμές στις πολύ ασθενέστερες δυνάμεις του Μ. Αλεξάνδρου και να 
πραγματοποιήσει μια κυκλοτερή κίνηση ώστε να περικυκλώσει τις δυνάμεις του 
Αλεξάνδρου. Η επίθεση των περσικών δυνάμεων όμως ήταν επιτυχημένη μόνο μέχρι ένα 
σημείο. Τα δρεπανηφόρα άρματα δεν μπόρεσαν να 
επιτελέσουν την καταστροφή που επιδίωκαν, διότι οι τοξότες 
του Μ. Αλεξάνδρου τα καθήλωσαν και κατά τη διάρκεια που 
οι δυνάμεις των Περσών προσπαθούσαν να περικυκλώσουν 
τις δυνάμεις του Μ. Αλεξάνδρου στο ένα σκέλος, ο 
Αλέξανδρος εκμεταλλεύθηκε την ύπαρξη ενός κενού που 
δημιουργήθηκε στο κέντρο των περσικών δυνάμεων 
κάνοντας μια επίθεση με το ιππικό του κατευθείαν στο 
κέντρο, εκεί δηλ. που βρισκόταν ο Δαρείος. 

Ο Δαρείος δε στάθηκε δυνατό να αντιμετωπίσει αυτήν την 
επίθεση και για δεύτερη φορά εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης 
με το άρμα του. Ο  Αλέξανδρος θα ήθελε να τον καταδιώξει 
και είτε να τον αιχμαλωτίσει είτε να τον σκοτώσει στη μάχη, 
αλλά αναγκάστηκε να γυρίσει ώστε να αντιμετωπίσει την 
προέλαση των περσικών δυνάμεων στα υπόλοιπα μέρη των 
στρατευμάτων του.  

Η νίκη στη μάχη των Γαυγαμήλων ήταν εκείνη η οποία 
έδωσε στον Αλέξανδρο τον τίτλο του βασιλιά της Ασίας. Ήδη 
μέσα στο πεδίο της μάχης ανακηρύχθηκε σε βασιλιά της Ασίας 
και τον Δεκέμβριο του 331 μπορούσε χωρίς σχεδόν καμία 
αντίσταση (5:10, χάρτης) να καταλάβει την μία μετά της 
άλλης τις διάφορες πρωτεύουσες του περσικού βασιλείου και 
τις σημαντικές πόλεις. Συνέχισε καταλαμβάνοντας την 
Βαβυλώνα σχεδόν χωρίς αντίσταση και προχώρησε στα βάθη του περσικού βασιλείου 
καταλαμβάνοντας τα Σούσα και στη συνέχεια την Περσέπολη. Ο Δαρείος με το να 
εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης είχε χάσει τη νομιμότητα της εξουσίας του απέναντι στους 
σατράπες και τους κυβερνήτες των επαρχιών. Το 330, το καλοκαίρι του 330 (5:47, εικόνα) 
συνελήφθη από έναν σατράπη και δολοφονήθηκε. Ο Αλέξανδρος όχι μόνο τιμώρησε εκείνους 
οι οποίοι τον σκότωσαν, αλλά έθαψε τον Δαρείο με όλες τις τιμές στους παραδοσιακούς 
βασιλικούς τάφους στην Περσέπολη. Με το να εκπληρώσει αυτήν την τελευταία τιμή στον 
βασιλιά της περσικής αυτοκρατορίας, ο Αλέξανδρος ουσιαστικά έμπαινε στην παράδοση των 
βασιλέων της περσικής αυτοκρατορίας, επιτελούσε ένα καθήκον που έχει πάντοτε ο διάδοχος 
του αποθανόντος βασιλιά και έτσι νομιμοποιούσε και τη δική του την εξουσία. 

Για ποιο λόγο (6:26, χάρτης) αντί να σταματήσει συνέχισε την εκστρατεία του σε περιοχές 
στις οποίες ποτέ κανένας Έλληνας δεν είχε φτάσει δηλ. στην Παρθία, στη συνέχεια στην 
Αρεία, την Βακτρία και τη Σαγδιανή δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Οι παλαιότεροι 
ιστορικοί πίστευαν ότι ο Αλέξανδρος ευθύς εξ αρχής είχε στόχο να προχωρήσει μέχρι το 

Εικόνα 33  

Ο Δαρείος με το να εγκαταλείψει το πεδίο 
της μάχης είχε χάσει τη νομιμότητα της 

εξουσίας του απέναντι στους σατράπες και 
τους κυβερνήτες των επαρχιών. Το 330, το 

καλοκαίρι του 330 (5:47, εικόνα) συνελήφθη 
από έναν σατράπη και δολοφονήθηκε. 
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τέλος του κόσμου και γι’ αυτόν τον λόγο συνέχισε την εκστρατεία σ’ αυτές τις περιοχές. Ίσως 
λογικότερη είναι η εξήγηση να 

χρειάστηκε να συνεχίσει την εκστρατεία εκεί 
για να μπορέσει να καθυποτάξει εκείνους τους 
σατράπες, δηλ. τους διοικητές των περσικών 
επαρχιών, οι οποίοι προσπαθούσαν να 
εκμεταλλευθούν το κενό της εξουσίας για να 
δημιουργήσουν δικές τους μοναρχίες σε αυτά τα 
μέρη. Έτσι ο Αλέξανδρος έκανε μια τριετή 
εκστρατεία από το 330 έως το 327 σε αυτές τις 
περιοχές, όχι μόνον επιβάλλοντας την εξουσία 
του ως ο νέος μέγας βασιλιάς της περσικής 
αυτοκρατορίας, αλλά και ιδρύοντας πολλές πόλεις 
με το όνομα Αλεξάνδρεια, όπως π.Χ.  η 
Αλεξάνδρεια (7:49, εικόνα) των Αρείων που είναι 
η σημερινή Χεράτ ή η Αλεξάνδρεια της 
Αραχωσίας που είναι η σημερινή Κανταχάρι. 

 

 Μερικές από τις αποφάσεις του Αλεξάνδρου 
π.Χ. η προσπάθειά του (8:08, χάρτης) να 
καταλάβει ένα φρούριο, ένα οχυρό την Άορνο 
Πέτρα, που θεωρείτο ότι δεν μπορούσε να το 
καταλάβει κανένας, ότι και ο ίδιος ο Ηρακλής είχε 
αποτύχει να το καταλάβει, πρέπει να αποδοθούν 
σε κάτι που οι αρχαίες πηγές χαρακτηρίζουν ως 
πόθο, δηλ. την προσπάθεια, την επιθυμία του 
Αλεξάνδρου να πετύχει πράγματα τα οποία 
ξεφεύγουν από τη λογική, αλλά προέρχονται από 
μία ορμή να ξεπεράσει οτιδήποτε ήταν μέχρι 

εκείνη τη στιγμή γνωστό, δηλ. να ξεπεράσει ακόμη και τον Διόνυσο ο οποίος θεωρείτο ότι είχε 
κάνει μια εκστρατεία στις Ινδίες, να ξεπεράσει τον Ηρακλή ο οποίος είχε αποτύχει να καταλάβει 
αυτό το οχυρό του Αόρνου. 

Ο Άορνος είναι η πιο ανατολική περιπέτεια του Ηρακλή. Η πιο δυτική περιπέτεια του Ηρακλή 
τον φέρνει στις Ηράκλειες Πύλες, δηλ. στα στενά του Γιβραλτάρ. 

Εικόνα 35  

Η Αλεξάνδρεια (7:49, εικόνα) των Αρείων που είναι η σημερινή 
Χεράτ 

Εικόνα 34  

Η Αλεξάνδρεια της Αραχωσίας που είναι η σημερινή Κανταχάρι. 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      40  
 
 

Την ίδια ακριβώς εποχή που ο Αλέξανδρος προσπαθούσε να ξεπεράσει το επίτευγμα του 
Ηρακλή στον Άορνο, ένας άλλος Έλληνας που συνήθως δεν τον συνδέουμε με την εποχή του 
Αλεξάνδρου, πετύχαινε ένα επίτευγμα το οποίο είναι από πολλές πλευρές εφάμιλλο των 
μεγάλων επιτευγμάτων του Αλεξάνδρου. Ο Έλληνας αυτός είναι ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης, 
ο οποίος πέρασε τα στενά του Γιβραλτάρ και ξεκίνησε μία περιπλάνηση στην πορεία της 

οποίας ανακάλυψε τα βρετανικά νησιά και ανάλογα με το που τοποθετεί κανένας την 
θρυλική Θούλη, μπορεί να έφτασε είτε μέχρι την Σκανδιναβία, είτε την Ισλανδία και 
ενδεχομένως συνέχισε την περιπλάνησή του μέχρι τη Βαλτική θάλασσα. Ένας από τους 
λόγους που ο  Πυθέας και ο Αλέξανδρος δεν συσχετίζονται είναι ότι πολλοί ιστορικοί 
τοποθετούν τις περιπλανήσεις και τις εξερευνήσεις του Πυθέα στην εποχή μετά τον 
Αλέξανδρο και θεωρούν ότι ο Πυθέας επηρεάστηκε από τον Αλέξανδρο. Θεωρώ πολύ 
πιο πιθανό και ο Πυθέας όπως και ο Αλέξανδρος να διακατεχόταν από την ίδια επιθυμία, που 
χαρακτηρίζει γενικότερα τον ελληνικό κόσμο αυτήν την εποχή, την επιθυμία να φτάσουν στα 
όρια, την επιθυμία να χαρτογραφήσουν τον κόσμο, την επιθυμία να φτάσουν στα όρια της 
γνώσης. Με τον ίδιο τρόπο που ο Αλέξανδρος συνέχιζε την εκστρατεία στην ανατολή για να 

Εικόνα 36  

Ο Αλέξανδρος συνεχίζει την εκστρατεία του (12:09, χάρτης) αφού όπως είπαμε έχει κατακτήσει την 
κεντρική Περσία, βρίσκεται πλέον στα όρια της περσικής αυτοκρατορίας, ξεπερνάει τα όρια της 

περσικής αυτοκρατορίας φτάνοντας μέχρι περιοχές στο σημερινό Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τη 
βόρειο Ινδία. 
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φτάσει στον ωκεανό, στα όρια του γνωστού κόσμου, με τον ίδιο τρόπο ένας άλλος Έλληνας την 
ίδια εποχή αγωνιζόταν να γνωρίσει  τον  ωκεανό στη δύση, να κατανοήσει τα όρια τα γεωγραφικά 
του κόσμου στο άλλο άκρο, την ίδια ακριβώς εποχή ένας άλλος Έλληνας ο Αριστοτέλης 
προσπαθούσε με τη συλλογή πληροφοριών να χαρτογραφήσει το σύνολο της γνώσης. Είτε αυτό 
είναι η συλλογή πληροφοριών για φυτά, είτε αυτό είναι η συλλογή πληροφοριών για γεωγραφικές 
περιοχές, είτε αυτό είναι συλλογή πληροφοριών για πολιτεύματα. 

Τρεις Έλληνες, την ίδια ακριβώς εποχή γύρω στο 327 π.Χ., 320 π.Χ. προσπαθούν να 
κατανοήσουν το σύνολο του κόσμου, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει το ελληνικό πνεύμα αυτήν την 
περιοχή είναι αυτή η επιθυμία της αναζήτησης και της συλλογής γνώσης. 

Ο Αλέξανδρος συνεχίζει την εκστρατεία του (12:09, χάρτης) αφού όπως είπαμε έχει 
κατακτήσει την κεντρική Περσία, βρίσκεται πλέον στα όρια της περσικής αυτοκρατορίας, 
ξεπερνάει τα όρια της περσικής αυτοκρατορίας φτάνοντας μέχρι περιοχές στο σημερινό 
Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τη βόρειο Ινδία. Εκεί είναι όμως που βρίσκει τα όριά του, όχι 
τα σύνορα του κόσμου αλλά τα όρια της αντοχής των στρατιωτών του. Αφού πρώτα νικήσει 
τον βασιλιά Πώρο σε μία εξαιρετικά δύσκολη μάχη, ο στρατός του επαναστατεί στον ποταμό 
Ύφαση και αρνείται να συνεχίσει την εκστρατεία. Ο Αλέξανδρος αναγκάζεται να διακόψει την 

Εικόνα 37  

O Αλέξανδρος. Δεν ξαναγύρισε ποτέ στην Μακεδονία και ό,τι υποψιαζόμαστε ή γνωρίζουμε για τα τελευταία του σχέδια δείχνουν ότι δεν 
είχε στόχο να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ίσα-ίσα (15:32, χάρτης) τα τελευταία του σχέδια σχετίζονται με την κατάκτηση και της αραβικής 

χερσονήσου για την οποία προετοίμαζε μία εκστρατεία. 
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εκστρατεία εδώ, χωρίς δηλ. να συνεχίσει ανατολικότερα, αλλά παρακολουθώντας τον ρου 
του ποταμού φτάνει μέχρι τα  Πάταλα όπου προσφέρει μία θυσία στον Ποσειδώνα στον 
Ινδικό Ωκεανό σφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο το τέλος της εκστρατείας, θεωρώντας ότι 
έχει φτάσει από την Μεσόγειο στον Ινδικό Ωκεανό, δηλ. έχει γνωρίσει τις δύο θάλασσες. 

Στη συνέχεια ο Αλέξανδρος παίρνει μία ακόμα απόφαση η οποία δεν ερμηνεύεται από τη 
λογική και είναι η απόφαση, αντί να γυρίσει με τα πλοία προς το κέντρο της περσικής 
αυτοκρατορίας, να στείλει τα πλοία με τον Νέαρχο μέσω του Ινδικού Ωκεανού και του 
Περσικού Κόλπου προς την περσική αυτοκρατορία, ενώ ο ίδιος ακολουθεί μία πορεία δύο 
μηνών μέσα από την έρημο Γεδρωσία, μία πορεία η οποία θα στοιχίσει σε 20 από τις 
30.000 των στρατιωτών του τον θάνατο. Θα φτάσει εξαντλημένος το 324 πάλι - τον 
Μάρτιο του 324 – στα Σούσα, δηλ. στο κέντρο της περσικής αυτοκρατορίας έχοντας 
ολοκληρώσει την εκστρατεία του. 

Μέχρι αυτήν τη στιγμή ο Αλέξανδρος είχε δείξει την ικανότητά του στην κατάκτηση. Λένε 
ότι κάτω από το προσκεφάλι του είχε πάντοτε ένα εγχειρίδιο και ένα αντίτυπο της Ιλιάδας. 
Δεν μας λένε οι αρχαίες πηγές αν είχε κάτω από το προσκεφάλι του και ένα αντίτυπο της 
Οδύσσειας. Το αντικείμενο της Οδύσσειας είναι ο νόστος. Η επιστροφή στην πατρίδα. Δεν 
νομίζω ότι ο νόστος ήταν κάτι το οποίο ποτέ επιθύμησε ο Αλέξανδρος. Δεν ξαναγύρισε 
ποτέ στην Μακεδονία και ό,τι υποψιαζόμαστε ή γνωρίζουμε για τα τελευταία του σχέδια 
δείχνουν ότι δεν είχε στόχο να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ίσα-ίσα (15:32, χάρτης) τα τελευταία 
του σχέδια σχετίζονται με την κατάκτηση και της αραβικής χερσονήσου για την οποία 
προετοίμαζε μία εκστρατεία. 

Όμως είναι μία πρόκληση είναι το να κατακτάς, μία άλλη πρόκληση είναι να οργανώνεις 
αυτά τα οποία έχεις κατακτήσει. Και το πώς αντιμετώπισε ο Αλέξανδρος αυτήν την πρόκληση 
δεν θα το μάθουμε ποτέ, διότι πέθανε πριν ολοκληρώσει την οργάνωση του κράτους του. 
Έχουμε μόνο μερικές πληροφορίες που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο είχε στόχο να 
οργανώσει την αυτοκρατορία του. Αυτές θα τις δούμε στην επόμενη ενότητα. 
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V 1.2.2.οργάνωση της αυτοκρατορίας του Αλέξανδρου. (9΄). 

 

Αναφέρθηκε ήδη αρκετές φορές, ότι ο Αλέξανδρος είχε σαν πρότυπό του τον Αχιλλέα. Ο 
Αχιλλέας γνώριζε ότι η μόνη μορφή αιωνιότητας που μπορεί να εξασφαλίσει κανένας είναι η 
δόξα, το "άφθιτον κλέος", η δόξα η οποία δεν πεθαίνει. Αυτό το οποίο γνώρισε ο Αχιλλέας ήταν 
και η απώλεια του στενότερου φίλου του, του Πατρόκλου. Αν ο Αλέξανδρος ήθελε να μιμηθεί 
απόλυτα τον Αχιλλέα τότε θα έπρεπε κι αυτός να χάσει τον στενότερο φίλο του. Κατά τραγική 
ειρωνεία η  ζωή  δεν  απογοήτευσε τον  Αλέξανδρο  στην  προσπάθειά του να μιμηθεί  τον Αχιλλέα 
και το 324 ο στενότερος φίλος του από την παιδική ηλικία, ο Ηφαιστίων, πέθανε. Αυτό ήταν 
κάτι το οποίο κλόνισε τον Αλέξανδρο και συναισθηματικά, αλλά μάλλον δημιούργησε και ένα 
τραύμα για την υγεία του. 

Όμως δεν ήταν η μόνη φοβερή απώλεια, το έτος 324. Έχοντας επιστρέψει στην καρδιά της 
αυτοκρατορίας, ο Αλέξανδρος έπρεπε να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά, μετά από μια δεκαετία 
περίπου κατακτήσεων, μία άλλη πρόκληση, που είναι η πρόκληση της διαχείρισης ενός κράτους, 
της διοίκησης και της οργάνωσής του. Και αντιμετώπισε αμέσως προβλήματα που είχαν 
προκληθεί από την πολυετή απουσία του από το κέντρο της αυτοκρατορίας. Ένα από τα 
σημαντικότερα ήταν το γεγονός ότι ο ίδιος ο διαχειριστής του βασιλικού ταμείου, ο Άρπαλος, 
είχε φύγει με ένα τεράστιο ποσό, κατά πληροφορίες 5.000 τάλαντα, μιλάμε για ένα αστρονομικό 
ποσό για εκείνη την εποχή, και είχε ξεφύγει για να αποφύγει την τιμωρία για διάφορες 
ατασθαλίες, είχε διαφύγει στην Ελλάδα όπου με το χρηματικό αυτό ποσό θα μπορούσε πάρα 
πολύ εύκολα να οργανώσει έναν στρατό μισθοφόρο κατά του Αλεξάνδρου. 

Ένα άλλο πρόβλημα, ήταν διάφορες εξεγέρσεις σε σατραπείες, δηλαδή επαρχίες του κράτους. 
Και το 324 ο Αλέξανδρος πήρε επίσης μία απόφαση η οποία δημιούργησε πολλά προβλήματα 
στις σχέσεις του με τους Έλληνες. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 324 διαβάστηκε ένα 
διάταγμα του Αλεξάνδρου, με το οποίο ανακοίνωνε την επιστροφή όλων των εξόριστων στις 
πόλεις της Ελλάδας. Όπως έχει αναφερθεί ήδη, η ύπαρξη εξορίστων ήταν από τα μεγάλα 
προβλήματα  στην Ελλάδα  στα  μέσα και  στα  τέλη  του 4ου π.Χ.  αιώνα. Οι εξόριστοι αυτοί 
ήταν το αποτέλεσμα των πολιτικών διαμαχών στις ελληνικές πόλεις, που σχετίζονταν 
πάλι με οικονομικά προβλήματα, με διεκδικήσεις αναδασμού γης και αποκοπής χρεών. 

Τι σημαίνει πρακτικά η επιστροφή των εξορίστων. Πρακτικά σημαίνει ότι ο πληθυσμός των 
πολιτών μιας ανεξάρτητης ελληνικής πόλης αλλάζει με τον πιο δραματικό τρόπο από μια 
απόφαση ενός βασιλιά. Διότι καθορίζει, ότι άτομα που έχουν χάσει τα πολιτικά τους δικαιώματα, 
τα ανακτούν. Δηλαδή αναδιαμορφώνει το πολιτικό σώμα σε μια πόλη. Αυτό αποτελούσε μια 
κατάφωρη παραβίαση αυτών που καθόριζε η Κορινθιακή Συμμαχία, η οποία σαφώς προέβλεπε 
να σέβεται ο ηγεμών της συμμαχίας, το πολίτευμα των μελών της συμμαχίας. Για πρώτη φορά οι 
Έλληνες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετώπιζαν στους επόμενους 
αιώνες συνεχώς. Δηλαδή το πως θα αντιδράσουν σε μια απόφαση ενός πολύ ισχυρότερου 
μονάρχη. Θα την αντιμετώπιζαν με πραγματισμό, δηλαδή αποδεχόμενοι κάτι που αντέβαινε 
προς στις παραδόσεις τους και το πολίτευμά τους ή θα αντιστέκονταν. Οι Έλληνες αποφάσισαν 
να μην αντιδράσουν, ίσα - ίσα την ίδια χρονιά να απονείμουν στον Αλέξανδρο θεϊκές τιμές 
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αποφασίζοντας να αντιμετωπίσουν το πρόσωπό του.  στο.  μέλλον.  με.  τον.  ίδιο.. ακριβώς.. 
τρόπο.. με.. τον.. οποίο.. αντιμετώπιζαν.. τους.. Θεούς. Μια άλλη πρόκληση που είχε να 
αντιμετωπίσει ο Αλέξανδρος ήταν η αντίδραση του ίδιου του μακεδονικού στρατού. Διότι το 
324 αποφάσισε να στείλει πίσω στη Μακεδονία 10.000 Μακεδόνες στρατιώτες, οι οποίοι τον 
είχαν ακολουθήσει πιστά σε αυτή την εκστρατεία, είχαν δημιουργήσει οικογένειες, είχαν 
συνηθίσει σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής πλέον κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Οι 
στρατιώτες επαναστάτησαν στην λεγόμενη εξέγερση στην Ωπη, την οποία ο Αλέξανδρος 
κατέστειλε με βίαιο τρόπο, εκτελώντας τους ηγέτες αυτής της εξέγερσης. 6.000 στρατιώτες 
οι οποίοι θα παρέμεναν στην αυτοκρατορία ορκίστηκαν όρκο νομιμότητας στον Αλέξανδρο, 
οι υπόλοιποι, βετεράνοι, οι  απόμαχοι στάλθηκαν  πίσω στην  Ελλάδα  υπό την  καθοδήγηση  
του Κρατερού, ενός από τους στρατηγούς..  

Όπως είπα ήδη το φθινόπωρο του 324 ο Αλέξανδρος δέχθηκε το μεγαλύτερο από τα 
χτυπήματα, μετά από την απώλεια του θησαυροφυλακίου του, μετά από εξεγέρσεις, μετά από 
την αντιμετώπιση διαφωνιών ως προς την επιστροφή των απομάχων στην Ελλάδα, πέθανε ο 
Ηφαιστίωνας, την περίοδο που ο Αλέξανδρος προετοίμαζε μια εκστρατεία στην Αραβική 
Χερσόνησο. Ο λόγος που ήθελε να καταλάβει την Αραβική Χερσόνησο ήταν κυρίως 
στρατηγικός, θα ένωνε τις δύο πιο εξωτικές της αυτοκρατορίας του, την Αίγυπτο με την 
Ινδία. Επίσης θα του παρείχε μια εξαιρετικά σημαντική περιοχή για στρατηγικούς λόγους. 
Ενδέχεται ο Αλέξανδρος να προετοίμαζε και μια εκστρατεία πρός τη Δύση, δηλαδή είτε την 
κατάληψη της Καρχηδόνας, της άλλης μεγάλης αυτοκρατορίας η οποία υπήρχε στη Βόρεια 
Αφρική, είτε ενδεχομένως άλλων περιοχών της Δυτικής Ευρώπης, αυτό δεν θα το μάθουμε 
ποτέ διότι στις 10 Ιουνίου του 323, ο Αλέξανδρος, ο οποίος είχε αρρωστήσει λίγες μέρες 
προηγουμένως, παρουσίασε διάφορα συμπτώματα ασθένειας και υπέκυψε είτε κάτω από 
το βάρος διαφόρων πληγών τις οποίες είχε δεχθεί στην εκστρατεία του, ο οργανισμός του 
πρέπει να ήταν πάρα πολύ εξασθενημένος και από τις διάφορες κρεπάλες για τις οποίες ήταν 
περίφημοι οι Μακεδόνες βασιλείς, δηλαδή η οινοποσία στα διάφορα συμπόσια, ήταν 
καταβεβλημένος από την πολυετή εκστρατεία, φυσικά υπήρχαν φήμες ότι ο Αλέξανδρος 
δολοφονήθηκε, η ασθένεια με την οποία έπασχε δεν έχει ταυτισθεί με απόλυτη βεβαιότητα, 
εικάζουν από ελονοσία ή από κάποια άλλη ασθένεια την οποία πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε 
να είχε εκτεθεί έχοντας περάσει όλες αυτές τις κακουχίες, επαναλαμβάνω δεν θα το μάθουμε 
ποτέ. Ο Αλέξανδρος πέθανε στις 10 Ιουνίου. το σημαντικό είναι ότι πέθανε χωρίς να έχει αφήσει 
κανέναν διάδοχο. 

Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο πρόβλημα διαδοχής διότι 
ο Αλέξανδρος δεν πέθανε μόνο ως Βασιλιάς των Μακεδόνων, πέθανε ως Ηγεμών της 
Κορινθιακής συμμαχίας, και ως Φαραώ της Αιγύπτου και ως Βασιλιάς μια μεγάλης 
αυτοκρατορίας. Το ερώτημα που τίθετο δεν ήταν πλέον μόνο ποιος θα τον διαδεχθεί ως 
Βασιλεύς των Μακεδόνων, αλλά ποιος θα τον διαδεχθεί σε αυτήν την πολύπλοκη πολιτική 
δύναμη, την οποία είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια αυτής της υπερδεκαετούς εκστρατείας 
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V.1.2.3 κληρονομιά του Αλεξάνδρου. (12΄).  

 

Ο Αλέξανδρος πέθανε στην ηλικία περίπου των 33 ετών, έχοντας κατακτήσει μια τεράστια 
αυτοκρατορία, μεγαλύτερη από οποιαδήποτε αυτοκρατορία είχε υπάρξει στο παρελθόν. Τι ήταν 
η κληρονομιά την οποία άφηνε και σε ποιον άφηνε αυτή την κληρονομιά. Ας ξεκινήσουμε από 
το πρώτο ερώτημα. Ο Αλέξανδρος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε εκστρατείες, 
χωρίς να έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει ένα κράτος. Όμως έχουμε ορισμένα στοιχεία τα 
οποία μας επιτρέπουν να έχουμε κάποια εικόνα για το πως έβλεπε ο Αλέξανδρος περίπου την 
εξουσία του. Ήταν ένας οραματιστής, ήταν ένας μεταρρυθμιστής ή ήταν ένας πραγματιστής; Οι 
περισσότερες ενδείξεις τις οποίες έχουμε τείνουν μάλλον προς την ερμηνεία του Αλεξάνδρου ως 

πραγματιστή, διαχειριστή μιας αυτοκρατορίας. Όσο διακατεχόταν από πόθο σαν κατακτητής 
τόσο πραγματιστής ήταν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχε η διαχείριση του 
κράτους. Αυτό μπορούμε να το δούμε σε μια σειρά από παραδείγματα. 

Όταν κατέλαβε το κέντρο της Περσικής Αυτοκρατορίας, διατήρησε ορισμένους από τους 
σατράπες στη θέση τους, κάνοντας μόνο κάτι που εξασφάλιζε την άμυνα του κράτους, δηλαδή 
αντί να τους χορηγεί και την στρατιωτική εξουσία, τοποθέτησε δίπλα τους κάποιον Μακεδόνα 
στρατηγό, αφήνοντας όμως τον σατράπη σαν διαχειριστή της πολιτικής διοίκησης. Ήταν προς 
το συμφέρον και του Αλεξάνδρου αλλά και των πληθυσμών της αυτοκρατορίας να υπάρξει 
κάποια συνέχεια μετά τον θάνατο του Δαρείου, μετά τη διαδοχή του Δαρείου από τον Αλέξανδρο. 
Και η συνέχεια ήταν απαραίτητη στη συλλογή των φόρων, στη διαχείριση της 
δικαιοσύνης, και στην παροχή ασφάλειας στην αυτοκρατορία. 

Εικόνα 38 

Είναι η παράδοση του αποικισμού (7.09 χάρτης). Η οποία ξεκίνησε από τον 8ο αιώνα π.Χ. Οι Έλληνες γέμισαν τις <<<<<<< της 
Μεσογείου, τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας με πόλεις και ακριβώς αυτή την παράδοση συν<εχίζει κ<<<<<<αι ο Αλέξανδρος 

δημιουργώντας πόλεις οι οποίες είναι οργανωμένες με τις αρχές των ελληνικών πόλεων κρατών 
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Αν ο Αλέξανδρος ήταν μεταρρυθμιστής θα είχε προχωρήσει σε μια εκ βάθρων αναδιάρθρωση 
του κράτους αλλά αυτό θα ήταν και το μάλλον χειρότερο το οποίο θα μπορούσε να γίνει, 
λόγω της συνέχειας της εκστρατείας, και δεύτερον λόγω της άγνοιας και της γλώσσας αλλά 
των διοικητικών παραδόσεων σε αυτές τις περιοχές. 

Κάτι ανάλογο έκανε ο Αλέξανδρος και  στην  Αίγυπτο.  Εκεί  αναδιοργάνωσε την  οικονομική  
διαχείριση στην Αλεξάνδρεια, αλλά η υπόλοιπη διαχείριση της Αιγύπτου, αφέθηκε στα χέρια 
εκείνων που γνώριζαν την διαχείριση τα<<<<ης Αιγύπτου καλύτερα, δηλαδή στα χέρια 
ιερέων οι οποίοι εκπροσωπούν και τη συνέχεια στη διοίκηση, στη διαχείριση της θρησκείας, 
στη διαχείριση της δικαιοσύνης. 

Ο Αλέξανδρος σε μια σειρά συμβολικών πράξεων ακολούθησε το παράδειγμα εκείνων που 
κυβερνούσαν τις περιοχές πριν τις καταλάβει. Κάθισε στον θρόνο των μεγάλων βασιλέων 
στα Σούσα, τον Δεκέμβριο του 331, χρησιμοποίησε ορισμένα από τα εξωτερικά σύμβολα της 
εξουσίας των βασιλέων της Περσίας, έθαψε τον Δαρείο στους βασιλικούς τάφους της 
Περσέπολης, και προσπάθησε ακόμη και να εισαγάγει ένα τυπικό της Περσικής Αυλής, την 
προσκύνηση, που δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν, μάλλον είναι το γονάτισμα μπροστά στον 
βασιλιά και ενδεχομένως ο ασπασμός του χεριού του βασιλιά, αλλά δεν έχουμε ακριβείς 
λεπτομέρειες. Σε αυτό απέτυχε διότι ήταν πάρα πολύ ισχυρή η αντίσταση των εταίρων, 
δηλαδή των μελών της αυλής του Αλεξάνδρου, των Ελλήνων και Μακεδόνων μελών της αυλής 
του Αλεξάνδρου. 

Όμως μεγαλύτερη επιτυχία  είχε στην  ένταξη  στον στρατό του Ιρανών, ιδίως εκπροσώπων  
του εξαιρετικού Περσικού ιππικού, και στα τελευταία χρόνια της ζωής του περιτριγυριζόταν 
από Πέρσες σωματοφύλακες. Καλλιέργησε με κάθε τρόπο την σύζευξη ελληνικού και 
ιρανικού στοιχείου, π.Χ. νομιμοποιώντας τους γάμους 10.000 στρατιωτών του με γυναίκες 
μη ελληνικής, δηλαδή περσικής καταγωγής. Σε ένα μεγάλο γάμο στα Σούσα παντρεύτηκε 
και ο ίδιος αλλά και 90 από τους στενότερους αξιωματικούς του, φίλους του και 
συνεργάτες του Περσίδες γυναίκες.  

Δεν είναι πιθανό όλο αυτό το σχέδιο να ήταν κομμάτι ενός μεγάλου οράματος συμφιλίωσης 
των πολιτισμών όπως πίστευαν ορισμένοι ιστορικοί του 19ου αιώνα, πολύ πιθανότερο είναι 
αυτά τα μέτρα να αποτελούν τα μέτρα ενός βασιλιά που εκφράζει με πραγματισμό ένα πνεύμα 
συνεργασίας και ομόνοιας σε ένα πολυπολιτισμικό κράτος το οποίο έχει δημιουργήσει και 
έχει κατακτήσει. Δεν υπήρχαν πολλές άλλες επιλογές για τη διαχείριση μιας τέτοιας τεράστιας 
αυτοκρατορίας στην οποία ο ελληνικός στρατός, οι Έλληνες αξιωματικοί, οι Έλληνες 
συνεργάτες του Μ. Αλεξάνδρου αποτελούσαν μια εξαιρετικά μικρή μειοψηφία. 

Ένα άλλο όμως σημαντικό στοιχείο που δείχνει το πνεύμα του Αλεξάνδρου είναι η 
δημιουργία πάρα πολλών πόλεων. Αναφέρθηκε ήδη ότι ο Πλούταρχος ανέβαζε τον αριθμό 
των Αλεξανδρειών που ίδρυσε ο Αλέξανδρος σε 70, αυτός ο αριθμός πολύ απέχει από την 
πραγματικότητα, δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των Αλεξανδρειών, αλλά εν πάση 
περιπτώσει ήταν σίγουρα πάνω από δύο δεκάδες, οι σημαντικότερες ήταν πόλεις οι οποίες 
διατηρήθηκαν και στη συνέχεια και αποτέλεσαν σημαντικά αστικά κέντρα, και η δημιουργία 
πόλεων δείχνει τον Αλέξανδρο, να μπαίνει σε μια παράδοση με πολύ μεγάλη διάρκεια στην 
ελληνική ιστορία. Είναι η παράδοση του αποικισμού (7.09 χάρτης). Η οποία ξεκίνησε από 
τον 8ο αιώνα π.Χ. Οι Έλληνες γέμισαν τις ακτές της Μεσογείου, τις ακτές της Μαύρης 
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Θάλασσας με πόλεις και ακριβώς αυτή την παράδοση συνεχίζει και ο Αλέξανδρος 
δημιουργώντας πόλεις οι οποίες είναι οργανωμένες με τις αρχές των ελληνικών πόλεων κρατών, 
κρατών, είναι πόλεις πολιτών, ελευθέρων πολιτών, είναι πόλεις στις οποίες εγκαθιστά τους 
απομάχους και Μακεδόνες και Έλληνες του στρατού του, πόλεις οι οποίες είναι οργανωμένες με 
τους ελληνικούς θεσμούς, του γυμνασίου, της βουλής, της συνέλευσης του λαού. Ο συνδυασμός 
αυτών των μέτρων δείχνουν ότι ο Αλέξανδρος ήταν ένας μονάρχης ο οποίος οργάνωσε το 
βασίλειό του, εκμεταλλευόμενος παραδόσεις με μακρά διάρκεια και αποδεδειγμένη επιτυχία. 
Δεν ήταν κάποιος ο οποίος προσπάθησε να φέρει κάποια επανάσταση, στην διαχείριση των 
περιοχών τις οποίες κυβερνούσε αλλά ένας μονάρχης ο οποίος προσπάθησε να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις που ήταν διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή.  

Στην Περσική αυτοκρατορία διατήρησε τις περσικές παραδόσεις, στην Αίγυπτο υιοθέτησε 
πολλές παραδόσεις αιγυπτιακές, παντού δημιούργησε ελληνικές πόλεις και προσπάθησε να 
διαχειριστεί και τον ελληνικό κόσμο αντιμετωπίζοντας τις ελληνικές πόλεις από τη μια μεριά 
ως ανεξάρτητα κράτη, αλλά από την άλλη κοινοποιώντας σε αυτές τις πόλεις με διαγράμματα 
δηλαδή με διατάγματα τα οποία έστελνε τις επιθυμίες του. Στο ίδιο του το βασίλειο καλλιέργησε 
μια προσωποπαγή μοναρχία η οποία επικεντρωνόταν στο πρόσωπο ενός απόλυτου μονάρχη, ο 
όποιος περιτριγυριζόταν από άτομα της εμπιστοσύνης του, που είχαν διάφορους τίτλους που 
έδειχναν την απόσταση ή την εγγύτητα προς το πρόσωπό του. Οι πιο κοντινοί συνεργάτες του 
είχαν τον τιμητικό τίτλο του σωματοφύλακα. Άλλοι ήταν συγγενείς, ο στρατός του 
αποτελούνταν από εταίρους. Δηλαδή συντρόφους, οι οποίοι υπηρετούσαν σε ένα σώμα 
επιλέκτων, το Άγημα. Η μοναρχία του Αλεξάνδρου είχε τις πηγές της σε διαφορετικές 
παραδόσεις. Εν μέρει στις μοναρχικές παραδόσεις της βασιλείας στη Μακεδονία. Σε παραδόσεις 
που βρίσκονται στο Αχαιμενιδικό βασίλειο, στη Φαραωνική Αίγυπτο, αλλά και  παραδόσεις  οι 
οποίες είχαν δημιουργηθεί από τη δημιουργίας της Κορινθιακής συμμαχίας. 

Ο Ελληνιστικός κόσμος από πολλές πλευρές είναι το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών του 
Αλεξάνδρου. Είναι ένας κόσμος ο οποίος στη γεωγραφική του έκταση αποτελεί απόλυτα 
δημιούργημα των ενεργειών του Αλεξάνδρου. Η γεωγραφική έκταση του ελληνιστικού κόσμου 
είναι η γεωγραφική έκταση των περιοχών τις οποίες κατέκτησε ο Μ. Αλέξανδρος. 

Με την προσαρμοστικότητα την οποία είχε, με την επιθυμία την οποία είχε, να προσαρμόσει 
τις διάφορες παραδόσεις σε μια νέα ενότητα, δημιούργησε και έναν πολυπολιτισμικό, 
ελληνιστικό κόσμο, τον οποίο πολύ χαρακτηριστικά εκφράζει ο Καβάφης, ο οποίος κατά τη 
γνώμη μου είναι ίσως ο καλύτερος ιστορικός αυτής της περιόδου, σε ένα ποίημά του "Στα 200 
π.X. " από το οποίο διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα. (11.12 βίντεο) 

[Κι απ’ την θαυμάσια πανελλήνια εκστρατεία, την νικηφόρα, την περίλαμπρη, την περιλάλητη, την 
δοξασμένη ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμιά, την απαράμιλλη: βγήκαμ’ εμείς· ελληνικός καινούριος 
κόσμος, μέγας. 

Εμείς· οι Aλεξανδρείς, οι Aντιοχείς, οι Σελευκείς, κ’ οι πολυάριθμοι επίλοιποι Έλληνες Aιγύπτου 
και Συρίας, κ’ οι εν Μηδία, κ’ οι εν Περσίδι, κι όσοι άλλοι. Με τες εκτεταμένες επικράτειες, με την 
ποικίλη δράσι των στοχαστικών προσαρμογών.Και  την  Κοινήν  Ελληνική  Λαλιά  ως  μέσα  στην  
Βακτριανή  την  πήγαμεν. ως  τους  Ινδούς.] 

Αυτό ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα του Μ. Αλεξάνδρου, η δημιουργία ενός κόσμου ο οποίος 
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σταδιακά υιοθέτησε αυτή την ελληνική λαλιά του Καβάφη. 

 

V.1.2.4 Το πρόβλημα της διαδοχής. (17΄).  

 

Στην τελευταία ενότητα έθεσα το ερώτημα τι κληροδότησε ο Μ. Αλέξανδρος. Η κληρονομιά 
την οποία άφησε σχετίζεται με τον πολιτισμό, την δημιουργία μιας νέας κρατικής οντότητας, 
μιας μεγάλης αυτοκρατορίας. Σχετίζεται με την οργάνωση αυτού του κράτους. Σχετίζεται με 
την αστικοποίηση μέσω της δημιουργίας πολλών νέων πόλεων. Το ερώτημα είναι όμως, σε 
ποιον το κληροδότησε αυτό ο Αλέξανδρος. Και αυτό είναι  ένα ερώτημα το οποίο τέθηκε ήδη 
προτού αφήσει την τελευταία του πνοή. Λένε ότι ο Αλέξανδρος έδωσε το δαχτυλίδι του στον 
Περδίκκα, όχι δίνοντάς του μαζί με το δαχτυλίδι την βασιλική εξουσία, απλώς δίνοντάς του 
το δικαίωμα να διαχειρίζεται την διοίκηση μέχρι την εύρεση διαδόχου. 

Συνήθως οι Αργειάδες βασιλείς δεν πέθαιναν στο κρεβάτι τους. Πέθαιναν δολοφονημένοι ή 
πέφτοντας σε μια μάχη. Κι όταν γινόταν αυτό, η εκλογή του νέου βασιλιά ο οποίος προερχόταν 
πάντοτε από την ίδια δυναστεία, τη δυναστεία των Αργειαδών, γινόταν από το Μακεδονικό 
στρατό. Είναι μια παλιά αρχή των ελληνικών πολιτευμάτων, εκείνοι οι οποίοι διοικούν το 
στρατό να εκλέγονται από τον ίδιο τον στρατό. Γι αυτό τον λόγο οι άρχοντες, οι στρατηγοί 
των ελληνικών πόλεων είτε έχουν στρατιωτικές είτε όχι εξουσίες εκλέγονται από την 
εκκλησία του Δήμου, από τη συνέλευση του λαού. Στην Μακεδονία εκείνος ο οποίος εκλέγεται 
από τη συνέλευση του στρατού είναι ο βασιλιάς. Πολλές φορές ήταν παραπάνω από έναν 
εκείνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την μοναρχική εξουσία. Μακεδόνες βασιλείς 
πέθαιναν πολλές φορές αφήνοντας μικρά παιδιά, ή περισσότερα από έναν γιους και σε αυτές 
τις περιπτώσεις πολλές φορές γινόταν ένα λουτρό αίματος μέχρι να ξεκαθαριστεί ποιος θα 
είχε την εξουσία. Λουτρά αίματος έγιναν και το 369 π.Χ. όταν δολοφονήθηκε ο βασιλιάς της 
Μακεδονίας Αλέξανδρος Β' στη συνέχεια το 365 το 359 και το 336. 

Όλα αυτά δεν είχαν ξεχαστεί από τους στρατηγούς τους ηλικιωμένους αλλά και τους 
νεότερους που βρέθηκαν κοντά στην νεκρική κλίνη του Αλεξάνδρου όταν άφησε την 
τελευταία του πνοή. Το πρόβλημα ήταν ότι από τη δυναστεία του Αλεξάνδρου εκείνοι οι οποίοι 
θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την εξουσία, δεν ήταν διαθέσιμοι. Ο Αλέξανδρος είχε έναν 
αδελφό, τον Αριδαίο, ο οποίος όμως είχε κάποια μορφή αναπηρίας, δεν μπορούμε να την 
προσδιορίσουμε. Είχε παρακολουθήσει τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία και βρισκόταν 
μάλιστα στη Βαβυλώνα στον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου. Η γυναίκα του η Ρωξάνη ήταν έγκυος 
αλλά δεν είχε γεννήσει ακόμη το παιδί. Ήταν επομένως άγνωστο αν το παιδί θα ήταν αγόρι 
ή κορίτσι. Μια άλλη δυνατότητα ήταν να γίνει βασιλιάς κάποιος γαμπρός του Μ. Αλεξάνδρου 
δηλαδή ένας σύζυγος κάποιας από τις αδελφές του. Το πρόβλημα είναι όμως ότι όλες οι 
αδελφές του ή ήταν χήρες ή δεν είχαν παντρευτεί, μία από αυτές η Θεσσαλονίκη δεν ήταν 
ακόμη παντρεμένη. Επομένως μοιραία, η επιλογή έπεφτε στον Αριδαίο ο οποίος ανέλαβε τον 
θρόνο, ανέβηκε στον θρόνο με το όνομα Φίλιππος Αριδαίος, Φίλιππος Γ' Αριδαίος, αλλά 
ήταν σαφές ότι αυτή η επιλογή ήταν προσωρινή είτε μέχρι να γεννηθεί το παιδί της Ρωξάνης, 
είτε μέχρι κάποιος από τους σημαντικούς στρατηγούς του Αλεξάνδρου να αποκτήσει με τον 
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ένα ή άλλο τρόπο, την νομιμότητα για να ανέλθει ο ίδιος στον θρόνο, π.Χ. παντρευόμενος κάποια 
από τις αδελφές του Αλεξάνδρου. Επαναλαμβάνω η επιλογή του Φιλίππου του Γ' είχε ένα στοιχείο 
προσωρινό. Μάλιστα ο νέος Βασιλιάς τοποθετήθηκε υπό κηδεμονία, υπό την κηδεμονία ενός από 
τους στρατηγούς, του Περδίκκα, ο οποίος εκείνη την εποχή οδηγούσε τους Μακεδόνες 
απομάχους πίσω στην Ελλάδα. 

Λέγεται ότι ο Αλέξανδρος είχε και έναν νόθο γιο, κάποιος με το όνομα Ηρακλή ο οποίος ήταν ο 
γιος του από μια από τις συντρόφους του, την Βαρσίνη. Αυτός ο Ηρακλής αν όντως ήταν παιδί 
του Αλεξάνδρου θα παίξει κάποιο ρόλο στη συνέχεια. Οι διάδοχοι, του Μ. Αλεξάνδρου δεν ήταν 
όμως εκείνοι οι οποίοι, ούτε ο Αλέξανδρος ο Δ', ούτε ο Φίλιππος ο Γ΄ ο Αριδαίος αλλά κυρίως οι 
στρατηγοί του οι οποίοι επρόκειτο πάνω από μια 20ετία να ξεκινήσουν μια σειρά από πολέμους 
για την κατάκτηση ενός μεγάλου μέρους της κληρονομιάς του Αλεξάνδρου. 

Τι σκεφτόντουσαν οι άνδρες αυτοί, μερικοί ηλικιωμένοι είχαν παρακολουθήσει ήδη τον 
Φίλιππο τον Β' στους δικούς του πολέμους, άλλοι στην ηλικία περίπου του Μ. Αλεξάνδρου ή λίγο 
μεγαλύτεροι όταν  βρεθήκαν μπροστά στον νεκρό Αλέξανδρο. Σκεφτόντουσαν άραγε να 
διαιρέσουν την αυτοκρατορία, σκεφτόντουσαν να διατηρήσουν την αυτοκρατορία σαν ενότητα 
και να επιλεγεί ένας από αυτούς να τη διαχειριστεί; Όλες οι απαντήσεις που δίνουμε είναι 
απαντήσεις ex post. Απαντήσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τη σειρά των γεγονότων. Όμως 

Εικόνα 39 

Τέτοιες μεγάλες ενότητες (11.50 χάρτης) είναι π.Χ. η Αίγυπτος, η οποία είναι η σατραπεία την οποία διοικεί ο Πτολεμαίος, είναι το κέντρο 
της Αυτοκρατορίας, το οποίο για μεγάλα διαστήματα διοικεί ο Σέλευκος, είναι η Μικρά Ασία και η περιοχή της Συρίας και της Φοινίκης την 

οποία διοικεί ως κατά μεγάλα διαστήματα ο Αντίγονος ο Μονόφθαλμος, είναι η Μακεδονία που πέφτει στα χέρια του Κασσάνδρου, η Θράκη 
στα χέρια του Λυσιμάχου 
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το 323 π.Χ. κανένας δεν ήταν σε θέση να προβλέψει τι θα γινόταν, ιδίως επειδή κανείς δεν 
ήξερε ακόμη αν το παιδί που θα γεννούσε η Ρωξάνη θα ήταν αγόρι ή κορίτσι. 

Ένα ήταν πάντως σαφές, ότι όλοι θα προσπαθούσαν κάποιο είδος εξουσίας, σχετίζοντας 
πρόσωπό τους με τον Αλέξανδρο, και αυτό φάνηκε ήδη από την αρχή, π.Χ. ένας από τους 
στρατηγούς του Αλεξάνδρου ο Πτολεμαίος απήγαγε την σωρό του Αλεξάνδρου φέρνοντάς 
την στην Αίγυπτο, ακριβώς μέσω της σωρού του Αλεξάνδρου να αποκτήσει κάποια σχέση με 
τη νομιμότητα της εξουσίας. Ένας άλλος, ο Κάσσανδρος αναζήτησε τη νομιμότητα της 
εξουσίας παντρευόμενος μια από τις αδελφές του Αλεξάνδρου, τη Θεσσαλονίκη. Ένας άλλος, 
πάλι στρατηγός του Αλεξάνδρου, ο Ευμένης ο οποίος ενεπλάκη σε έναν από τους λεγόμενους 
πολέμους της διαδοχής, προσπαθούσε να εκπροσωπήσει πάλι τη νομιμότητα της εξουσίας 
επιδεικνύοντας τον θρόνο του Αλεξάνδρου κάθε φορά που γινόταν ένα πολεμικό συμβούλιο, 
σαν να ήταν συμβολικά παρών ο Αλέξανδρος κατά τη διάρκεια του συμβουλίου και να 
συμμετείχε στην λήψη των αποφάσεων. 

Ας δούμε όμως λίγο καλύτερα ποιοι είναι αυτοί οι άντρες τους οποίους σήμερα 
αποκαλούμε διαδόχους, οι άνδρες οι οποίοι επρόκειτο επί πάνω από 20 χρόνια να πολεμούν 
για να αποκτήσουν την εξουσία στην αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου. 

Ένας από αυτούς είναι ο Αντίπατρος, 75 ετών, αντιβασιλιάς στην Μακεδονία  με τον  τίτλο 
Στρατηγός  της Ευρώπης. Αυτός εκπροσωπούσε από κάποια πλευρά τη συνέχεια, δεδομένου 
ότι είχε ένα αξίωμα το οποίο το είχε αναθέσει ήδη o Φίλιππος ο Β΄'. 

Ο γιος του ο Κάσσανδρος, που είχε γεννηθεί γύρω στο 350 π.Χ. ήταν πολύ μικρός για να 
συμμετάσχει στην εκστρατεία.  όταν.  ξεκίνησε.. αλλά.  βρισκόταν.. στη.. Βαβυλώνα.. όταν.. 
πέθανε.. ο.. Αλέξανδρος. Δύο άλλοι στρατηγοί, ο Κράτερος και ο Πολυπέρχων και ο 
Αντίγονος ο μονόφθαλμος διοικούσαν μεγάλες μονάδες, και θα είχαν τη στρατιωτική 
εμπειρία για να μπορέσουν να διεκδικήσουν και αυτοί ένα κομμάτι της εξουσίας. Ο Αντίγονος 
ο λεγόμενος μονόφθαλμος, είχε ένα γιο πολύ μικρό, 14 ετών, ο οποίος ακόμη ήταν πολύ μικρός 
για να παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο στον αγώνα της διαδοχής, αλλά επρόκειτο στη συνέχεια 
να γίνει διάσημος, με το όνομα Πολιορκητής, και να παίξει έναν πολύ μεγάλο ρόλο, στις επόμενες 
δεκαετίες. 

Άλλα ονόματα είναι του Περδίκκα και του Λεοννάτου, που ήταν λίγο μεγαλύτεροι από 
τον Αλέξανδρο, και ο ένας ο Περδίκκας ήταν χιλίαρχος, δηλαδή ένα είδος πρωθυπουργού ή 
βεζύρη της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου, ο άλλος ο Λεοννάτος διοικούσε μια σημαντική 
επαρχία, την Φρυγία του Ελλησπόντου, σημαντική επειδή αποτελούσε έναν κόμβο διέλευσης 
από την Ασία στην Ευρώπη. 

Άλλοι στρατηγοί, ο Πτολεμαίος, 44 ετών, ήταν Σατράπης της Αίγυπτος, δηλαδή κυβερνούσε 
μια από τις σημαντικότερες επαρχίες, o Λυσίμαχος κυβερνούσε την επαρχία της Θράκης, 
μια άλλη σημαντική επαρχία επειδή συνδέει την Ευρώπη με την Ασία, και ο Σέλευκος 35 
ετών, διαδέχτηκε τον Περδίκκα στο αξίωμα του χιλιάρχου. 

Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές των επόμενων δεκαετιών. Δεν πρόκειται στη συνέχεια να 
αναφερθώ στους διάφορους επιμέρους πολέμους και συγκρούσεις διότι χαρακτηρίζονται 
από μια συνεχή ανατροπή των συμμαχιών. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό όμως να 
κατανοήσουμε είναι ότι το 323 κατά τη στιγμή του θανάτου του Αλεξάνδρου, κανένας από 
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αυτούς, δεν διέθετε ούτε νομιμότητα, ούτε αρκετή δύναμη, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει το 
σύνολο  της  αυτοκρατορίας. Εκείνο επομένως το οποίο  χαρακτηρίζει τις  ενέργειές  τους  στις 
επόμενες δεκαετίες, είναι να προσπαθούν ο καθένας χωριστά να αποκτήσουν εξουσία. Είτε σε 
σε μια επαρχία ή σύνολο επαρχιών, που θα τους παρείχε φόρους, επομένως χρήμα, για να 
μπορούν να στρατολογούν μισθοφόρους, θα τους παρείχε δυνατότητα να στρατολογούν 
στρατεύματα και θα τους παρείχε τη δυνατότητα να έχουν ένα κέντρο εξουσίας με κάποια 
συνοχή, ώστε να μπορούν από αυτό να κατακτήσουν κάποιες επιπλέον περιοχές. Τέτοιες μεγάλες 
ενότητες (11.50 χάρτης) είναι π.Χ. η Αίγυπτος, η οποία είναι η σατραπεία την οποία διοικεί ο 
Πτολεμαίος, είναι το κέντρο της Αυτοκρατορίας, το οποίο για μεγάλα διαστήματα διοικεί ο 
Σέλευκος, είναι η Μικρά Ασία και η περιοχή της Συρίας και της Φοινίκης την οποία διοικεί ως 
κατά μεγάλα διαστήματα ο Αντίγονος ο Μονόφθαλμος, είναι η Μακεδονία που πέφτει στα χέρια 
του Κασσάνδρου, η Θράκη στα χέρια του Λυσιμάχου. Φυσικά αυτές οι περιοχές συνεχώς 
αλλάζουν χέρια, ανάλογα με τον συσχετισμό των δυνάμεων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των 
επόμενων δεκαετιών είναι ότι κάθε φορά που ένας από τους διαδόχους αποκτά μεγάλη δύναμη, 
όλοι οι υπόλοιποι να συνενώνονται για να τον αντιμετωπίσουν, αλλά αμέσως μόλις τον νικήσουν 
να έχουμε μια ανατροπή της συμμαχίας, και όταν κάποιος άλλος πάλι αποκτήσει μεγάλη δύναμη 
να έχουμε μια καινούρια συμμαχία εναντίον του. 

Και ένα τρίτο στοιχείο που έχει σημασία είναι η στάση που κρατούν οι Έλληνες της 
κεντρικής Ελλάδας. Και την στάση αυτή την χαρακτηρίζει η επιθυμία να επανέλθουν στο 
καθεστώς που υπήρχε πριν από τον Φίλιππο τον Β΄ και πριν από τον Μ. Αλέξανδρο. Δηλαδή να 
ανακτήσουν την ανεξαρτησία τους. Και αυτό φαίνεται αμέσως μετά τον θάνατο του Μ. 
Αλεξάνδρου. Λένε ότι η αντίδραση ενός Αθηναίου ρήτορα του Δημάδη, όταν διαδόθηκε στην 
Ελλάδα το 323 η είδηση ότι πέθανε ο Μ. Αλέξανδρος, είναι να πει ότι αν ο Αλέξανδρος πέθανε 
πραγματικά, θα είχε μυρίσει το πτώμα του. Στην αρχή αντιμετώπισαν οι Έλληνες την είδηση 
αυτή με δυσπιστία. Σύντομα όμως από την μια πλευρά η δυσαρέσκεια που υπήρχε, από το 
διάταγμα για την επιστροφή των εξορίστων, από την άλλη η ύπαρξη μεγάλου χρηματικού ποσού 
στην Ελλάδα με το οποίο μπορούσαν να στρατολογηθούν μισθοφόροι κατά του Μακεδονικού 
στρατού που κυβερνούσε ο Αντίπατρος οδήγησε σε μια εξέγερση των ελληνικών πόλεων υπό 
την ηγεσία της Αθήνας και κυρίως την ηγεσία του Δημοσθένη που ονομάζουμε Λαμιακό 
πόλεμο. Λαμιακός πόλεμος επειδή πολλά από τα γεγονότα διαδραματίστηκαν κοντά στην Λαμία 
όπου πολιορκήθηκε  ο  Αντίπατρος  για  ένα  μεγάλο  διάστημα  του  χειμώνα  του  323.  Ενισχύσεις  
όμως  οι  οποίες στάλθηκαν από την Μ. Ασία και από το κέντρο της αυτοκρατορίας, οδήγησαν 
στην καταστολή αυτής της εξέγερσης των Ελλήνων στον τελευταίο ας τον  πούμε πόλεμο  της 
ανεξαρτησίας τους από  την  μακεδονική επικυριαρχία. Το 322 οι Αθηναίοι και οι σύμμαχοί τους 
αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν. Ο Δημοσθένης κατέφυγε στο ιερό του Ποσειδώνα στην 
Καλάβρια όπου αυτοκτόνησε το 322 για να μην παραδοθεί.  

Οι ιστορικοί του 19ου αιώνα και του πρώιμου 20ου αιώνα θεωρούσαν την αυτοκτονία του 
Δημοσθένη το τέλος της ελληνικής ιστορίας. Για εκείνους το τέλος της απόλυτης 
ανεξαρτησίας των ελληνικών πόλεων ήταν το τέλος της ελληνικής ιστορίας. Για τους σύγχρονους 
ιστορικούς το 322 αποτελεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής, μιας εποχής όπου όχι μόνο δεν 
σημαίνει το τέλος των ελληνικών πόλεων, αλλά από κάποια άποψη σημαίνει τη μεγαλύτερη 
διάδοση του θεσμού της ελληνικής πόλης, με την ίδρυση πόλεων στη Μ. Ασία, στη Συρία, στη 
Φοινίκη, την Περσική Αυτοκρατορία, μέχρι και το Αφγανιστάν. 
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Για να φτάσουμε όμως σε μια σταθεροποίηση πέρασαν περίπου 40 χρόνια, από το 322 ως 
το 281 όταν με μια σειρά από πολέμους διαδοχής οριστικοποιήθηκαν περίπου τα σύνορα 
των μεγάλων ελληνιστικών βασιλείων, των Πτολεμαίων, των Αντιγονιδών και των 
Σελευκιδών. Αυτούς τους πολέμους θα τους παρακολουθήσουμε σύντομα, στην επόμενη 
συνέχεια, στο επόμενο μάθημα. 
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1.3: Ελληνιστική εποχή.  

 

V 1.3.1 Οι Διάδοχοι. (20').  

 

Ο εφιάλτης κάθε φοιτητή της αρχαίας ιστορίας είναι να έχει ως θέμα εξετάσεων τους πολέμους 
των διαδόχων. Είναι μία περίοδος, περίπου 40 ετών, γεμάτη με ονόματα, γεμάτη με εναλλαγές 
και κατά κάποιο τρόπο μια περίοδος που δίνει την εικόνα ενός μεγάλου χάους. Ας 
προσπαθήσουμε να βάλουμε μια τάξη σε αυτό το χάος. Βλέποντας ποια είναι τα σταθερά 
επαναλαμβανόμενα  στοιχεία, ποια  στοιχεία  σε αυτή  την  περίοδο έχουν σημασία, γιατί κατά 
κάποιο τρόπο παραδειγματικά προετοιμάζουν φαινόμενα, τα οποία θα συναντήσουμε γενικά 
στη συνέχεια της ελληνιστικής εποχής και ποια είναι φαινόμενα που έχουν κάποιο ενδιαφέρον, 
για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τις πολιτικές εξελίξεις, ανάμεσα στο 322π.Χ. και το 281π.Χ. 
μια μεγάλη περίοδος, ανάμεσα δηλαδή στο λαμιακό πόλεμο, που σημαίνει το τέλος της 
αντίστασης των ελληνικών πόλεων, απέναντι στην υποταγή στους Μακεδόνες, και την 
λίγο πολύ οριστική διαμόρφωση των σημαντικών ελληνιστικών βασιλείων. 

[1]Χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η προσπάθεια των σημαντικότερων στρατηγών 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και εν μέρει των απογόνων τους, να αποκτήσουν μια βάση 
εξουσίας, η οποία θα τους δίνει τη δυνατότητα να διοικούν επαρχίες, να εισπράττουν 
φόρους, να στρατολογούν μισθοφόρους, και να επεκτείνουν το εύρος της δύναμής τους. 

[2]Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι το γεγονός ότι δεν είναι σαφές αν 
υπάρχει κάποια προσδοκία στην κατάκτηση του συνόλου της αυτοκρατορίας δηλαδή αν ένας 
από τους διαδόχους θα μπορέσει να κυριαρχήσει απέναντι σε όλους τους άλλους ή αν κάποιοι 
διάδοχοι ευθύς εξ αρχής στόχο είχαν τον καταμερισμό της αυτοκρατορίας και την αποκοπή ενός 
κομματιού για τη δημιουργία της δικής τους μοναρχίας. Ένα τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι το 
πόσο αργά προχωρούν οι εξελίξεις. Ο Αλέξανδρος χρειάστηκε λιγότερο από δέκα χρόνια για να 
κατακτήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τότε γνωστού κόσμου. Οι διάδοχοι χρειάστηκαν 
δεκαπέντε χρόνια για να αποτολμήσουν να ανακηρυχτούν βασιλείς. Δηλαδή για να 
χρησιμοποιήσουν τον τίτλο του βασιλιά. 

[3]Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι ο τρόπος με τον οποίο διάφοροι ανάμεσα τους 
διαδόχους προσπαθούν να προσεταιριστούν τις ελληνικές πόλεις, και τη στρατιωτική δύναμη την 
οποία μπορούν να προσφέρουν υποσχόμενοι στις ελληνικές πόλεις αυτό που περισσότερο απ’ 
όλα επιθυμούν, δηλαδή την ελευθερία τους και την ανεξαρτησία τους. Αυτά είναι στοιχεία τα  
οποία χαρακτηρίζουν  την πολιτική ιστορία  της ελληνιστικής εποχής όχι μόνο σε αυτά τα 40 
χρόνια, αλλά και αργότερα πολλών από τους ελληνιστικούς πολέμους. Είναι οι υποσχέσεις 
ελευθερίας, είναι η συνεχής εναλλαγή των συμμαχιών, όπου ο εχθρός της μιας μέρας μπορεί να 
γίνει ο σύμμαχος της επόμενης όταν εμφανίζεται ένας άλλος αντίπαλος που μπορεί να 
παρουσιάζει μια μεγαλύτερη απειλή. 
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Στη συνέχεια θα αναφέρω μονάχα μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα, διότι όπως 
προανέφερα η περίοδος αυτή είναι εξαιρετική πολύπλοκη και μάλιστα πολλές φορές νέα 
ευρήματα, δηλαδή η εύρεση νέων επιγραφών αλλάζουν τα δεδομένα και δημιουργούν 
μετατοπίσεις ως προς την χρονολόγηση ορισμένων γεγονότων γι’ αυτό το λόγο μερικές φορές 
μία ή δύο ημερομηνίες για το ίδιο γεγονός επειδή δεν είμαστε ακόμα σε θέση να γνωρίζουμε 
πότε ακριβώς συνέβη. Η κατάσταση αρχικά είναι μία κατάσταση επιφανειακής τουλάχιστον 
συνέχειας. Η δυναστεία των Αργειαδών συνεχίζει να βρίσκεται στην εξουσία, 
εκπροσωπούμενη από τον Φίλιππο Γ’ Αριδαίο και μόλις γεννιέται από τη Ρωξάνη ο γιος του 
Αλεξάνδρου, από τον Αλέξανδρο τον Δ’ , ο οποίος ανακηρύσσεται βασιλιάς και μάλιστα στην 
Αίγυπτο υπάρχουν και παραστάσεις του που τον αναφέρουν με τους φαραωνικούς τίτλους. 
Φυσικά ούτε ο Φίλιππο Γ’ Αριδαίος μπορεί να κυβερνήσει, λόγο της αναπηρίας του, ούτε 
φυσικά ο Αλέξανδρος ο Δ’, ο οποίος είναι βρέφος και τα επόμενα χρόνια είναι ένα μικρό παιδί, 
χωρίς καμία δυνατότητα πραγματικής άσκησης της εξουσίας. Αυτό που έχει επομένως σημασία 
για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανατραφεί μαζί, έχουν συνηθίσει λίγο πολύ σε μία 

κατάσταση ισότητας, ως εταίροι του Αλεξάνδρου, αλλά 
ταυτόχρονα έχουν ζήσει και μια μοναδική εμπειρία. Έχουν δει 
ένας από αυτούς, ένας συνομήλικος τους, ένας άνθρωπος με 
τον οποίο ανατράφηκαν μαζί, μελέτησαν μαζί στη σχολή του 
Αριστοτέλη, ένας άνθρωπος από τον κύκλο τους, ακόμα κι αν 
είχε βασιλική καταγωγή, κατέκτησε μια τεράστια περιοχή, 
έγινε βασιλιάς της Ασίας και το σημαντικότερο έγινε, ενόσω 
ήταν ακόμα εν ζωή, θεός. Οι άνθρωποι που έζησαν αυτά τα 
χρόνια της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έζησαν 
εμπειρίες που δεν μπορούμε να τις φανταστούμε. Εμπειρίες 
όσον αφορά τη γεωγραφική έκταση του κράτους το 
οποίο δημιούργησε ο Αλέξανδρος. Εμπειρίες όσον αφορά 
τους τόπους που οι ίδιοι γνώρισαν. Εμπειρίες όσον αφορά 
την άνοδό τους από αξιωματικοί του μακεδονικού 
στρατού σε διοικητές τεράστιων επαρχιών. Αυτοί οι 
άνθρωποι έχοντας ζήσει αυτά τα γεγονότα, έχοντας δει τη 
μπορεί να προσφέρει η φιλοδοξία, η στρατιωτική ικανότητα 
και το θάρρος, ήταν προετοιμασμένοι ψυχολογικά να 
επιχειρήσουν να αποκτήσουν μια εξουσία, αν όχι εντελώς 
αντίστοιχη με εκείνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μια εξουσία 
η οποία πλησίαζε την εξουσία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Ήταν επομένως δεδομένο ότι επρόκειτο να πολεμήσουν για να την αποκτήσουν. Και οι 
διαμάχες αυτές ξεκινούν ήδη αμέσως μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. τΠοια είναι 
τα όπλα των διαδόχων; Τα βασικά ονόματα τα ανέφερα στο προηγούμενο μάθημα. Στην 
προσπάθειά τους στην κατάκτηση εξουσίας. Ένα από τα βασικά όπλα ανέφερα ήδη, είναι η 
κυριαρχία σε μια περιοχή.  

Εικόνα 40  

Αυτή την περίοδο δηλαδή μεταξύ του 320, 
315 π.Χ.: Πρώτον η Ολυμπιάδα δολοφονεί 
τον Φίλιππο Γ’ Αριδαίο. Η Ολυμπιάδα είναι 

η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρο 
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Ας δούμε πάλι τον χάρτη. Εκείνος ο οποίος φαίνεται να έχει την πιο συμπαγή περιοχή είναι 
ο Πτολεμαίος, ο οποίος είναι ο κυβερνήτης της σατραπείας της Αιγύπτου. Είναι μια περιοχή 
με παλιά καλή διοικητική οργάνωση και τεράστιο πλούτο. Όλοι οι άλλοι διάδοχοι ελέγχουν 

περιοχές, μερικές φορές αχανείς, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα, με εξεγέρσεις 
τοπικών περιοχών, αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα της δυναστείας των Σελευκιδών, δηλαδή 
την περιοχή την οποία κατέχει την εποχή αυτή ο Σέλευκος. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο 
υπάρχει στη Μικρά Ασία, Συρία και Φοινίκη. Είναι η περιοχή που ελέγχει ο Αντίγονος ο 
Μονόφθαλμος και σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό υπάρχει και στις περιοχές τις οποίες 
ελέγχουν οι άλλοι διάδοχοι, ο Λυσίμαχος και ο Κάσσανδρος στη Θράκη και τη Μακεδονία 
αντίστοιχα. Εκτός από την διαχείριση τέτοιων περιοχών οι διάδοχοι προσπαθούν να 
αποκτήσουν στοιχεία νομιμότητας συνδέοντας το πρόσωπό τους με το πρόσωπο του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και προσπαθούν να αποκτήσουν συμμαχίες μέσω γάμων. 

Οι κόρες, αδελφές των μεγάλων πρωταγωνιστών αυτής της περιόδου, αλλάζουν τους άνδρες 
σαν τα πουκάμισα. Κάθε φορά που κάποιος επιθυμεί να συμμαχήσει με κάποιον του δίνει την 
κόρη του, αλλά σε περίπτωση που η συμμαχία. αυτή. δεν. ευοδωθεί. η. κόρη. πρόκειται. να. 
παντρευτεί. κάποιον. άλλον.. Θα. δούμε. τέτοιες 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Π.Χ. η Λάνασα μια από τις ωραιότερες γυναίκες αυτής της 
εποχής, παντρεύτηκε πρώτα τον Πύρρο, το βασιλιά της Ηπείρου, στη συνέχεια το Δημήτριο 
τον Πολιορκητή, το βασιλιά της Μακεδονίας. 

Μια άλλη η Στρατονίκη παντρεύτηκε πρώτα τον Σέλευκο και στη συνέχεια το γιο του 
Σελεύκου τον Αντίοχο, αλλά αυτό όχι για πολιτικούς λόγους, αλλά για καθαρά συναισθηματικούς 
λόγους θα αναφερθώ γι’ αυτό επίσης στη συνέχεια. Είναι μια από τις ωραίες ρομαντικές ιστορίες 

Εικόνα 41 

 Ας δούμε πάλι τον χάρτη. Εκείνος ο οποίος φαίνεται να έχει την πιο συμπαγή περιοχή είναι ο Πτολεμαίος, ο οποίος είναι ο 
κυβερνήτης της σατραπείας της Αιγύπτου. 
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της ελληνιστικής εποχής. 

Έχουμε λοιπόν προσπάθεια διαχείρισης μεγάλων περιοχών. Εξασφάλιση συμμάχων, 
δυναστικών γάμων για την εξασφάλιση υποστήριξης και συνεχή εναλλαγή 
συμμαχιών όπως είπα προηγουμένως, κάθε φορά που κάποιος από τους διαδόχους αποκτά 
πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, συμμαχούν όλοι οι άλλοι εναντίον του. Αυτό γίνεται ήδη το 321, 
320π.Χ. όταν ο Περδίκκας ο οποίος είναι ο διαχειριστής της αυτοκρατορίας, ως κάτοχος του 
δακτυλιδιού του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εισβάλει στην Αίγυπτο, τότε συνενώνονται όλοι οι 
υπόλοιποι διάδοχοι. Ο Περδίκκας βρίσκει το θάνατο. Δολοφονείται από τους ίδιους του τους 
αξιωματικούς. Αμέσως μετά το 320, παλαιότερα πιστευόταν ότι αυτό έγινε το 321, αλλά δεν 
έχω χρόνο να επεκταθώ σε αυτό, το 320 π. Χ. γίνεται μια πρώτη συμφωνία ανάμεσα στους 
διαδόχους, η λεγόμενη συμφωνία του «Τριπαραδείσου», από το όνομα μιας πόλης στη 
βόρεια Συρία, η οποία προβλέπει ένα μοίρασμα της αυτοκρατορίας, όχι ως αυτοκρατορία, 
δηλαδή συνεχίζει να υπάρχει βασιλιάς ο Φίλιππος ο Γ΄ και ο Αλέξανδρος ο Δ’, αλλά σατραπειών, 
οι οποίες αποτελούν και ζώνες επιρροών των διαδόχων, λίγο πολύ αντιστοιχεί σε αυτό τον 
καταμερισμό που αναφέρθηκα προηγουμένως, δηλαδή η Αίγυπτος στον Πτολεμαίο, το κέντρο 
της αυτοκρατορίας στον Σέλευκο, η Μικρά Ασία, Συρία και Φοινίκη στον Αντίγονο. Ο Λυσίμαχος 
έχει τη Θράκη και ο Αντίπατρος, ο οποίος ζει ακόμα, τη Μακεδονία. Στη συνέχεια ο Αντίπατρος 
πεθαίνει και αντί να διορίσει διάδοχο του σαν στρατηγό της Ευρώπης τον γιο του τον 
Κάσσανδρο, ορίζει έναν άλλον Μακεδόνα ευγενή τον Πολυπέρχοντα, ο οποίος αμέσως ξεκινάει 
πόλεμο κατά του Κασσάνδρου. 

Αυτή την περίοδο δηλαδή μεταξύ του 320, 315 π.Χ.: Πρώτον η Ολυμπιάδα δολοφονεί τον 
Φίλιππο Γ’ Αριδαίο. Η Ολυμπιάδα είναι η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία συνεχίζει 
να έχει πολιτική και στρατιωτική επιρροή στη Μακεδονία και προσπαθεί να γίνει ρυθμιστής 
των γεγονότων και κυρίως να διασώσει την εξουσία  του εγγονού της, του Αλεξάνδρου του Δ’. 
Δολοφονεί λοιπόν τον Φίλιππο τον Γ’ τον Αριδαίο.  

Ο Κάσσανδρος παντρεύεται την αδερφή του Αλεξάνδρου τη Θεσσαλονίκη, ώστε να 
εξασφαλίσει και κάποια νομιμότητα της εξουσίας του. Ο ισχυρότερος παίκτης ας το πούμε 
αυτής της εποχής σε αυτό το παιχνίδι της εξουσίας είναι ο Αντίγονος ο Μονόφθαλμος, ο 
οποίος διαθέτει μια τεράστια περιοχή και πολλές στρατιωτικές δυνάμεις. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα όλοι οι υπόλοιποι  διάδοχοι  να ενωθούν εναντίον του το 314 π. Χ. και να 
προσπαθήσουν να τον αποδυναμώσουν. Ο Αντίγονος ο Μονόφθαλμος υποσχόμενος το 314 
σε μια διακήρυξη στην Τύρο της Φοινίκης, αντιδρά υποσχόμενος στις ελληνικές πόλεις να 
τους δώσει την ελευθερία τους. Και καλώντας όλους τους άλλους διαδόχους να αποδεχτούν 
ως νόμιμο βασιλιά της αυτοκρατορίας τον Αλέξανδρο τον  Δ’. και  κηρύσσοντας τον 
Κάσσανδρο ως εχθρό της αυτοκρατορίας. Οι διάφορες πολεμικές συγκρούσεις οδηγούν 
τελικά το 311 σε μία προσωρινή ειρήνη. Ο Κάσσανδρος αντιλαμβανόμενος ότι ο μεγάλος 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      57  
 
 

κίνδυνος γι’ αυτόν προέρχεται από την ύπαρξη του Αλεξάνδρου του Δ΄, δηλαδή του 
γιου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όσο είναι ζωντανός δε θα μπορέσει να διεκδικήσει ποτέ 
την εξουσία, προχωρεί στη δολοφονία του Αλεξάνδρου του Δ’. Ο Πολυπέρχων παρουσιάζει 
ως υποψήφιο βασιλιά έναν νόθο γιο του Αλεξάνδρου, τον Ηρακλή, που λεγόταν ότι ήταν γιος 
του, από μία περσίδα ευγενή την Βερσίνη, αλλά και ο Ηρακλής αυτός δολοφονείται από τον 
Κάσσανδρο λίγο αργότερα. 

Το 311 επομένως βρισκόμαστε ξαφνικά σε μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Ο τελευταίος 
φυσικός διάδοχός της δυναστείας των Αργειαδών  δεν  βρίσκεται  πια  στη ζωή. Επομένως 
είναι  πλέον  σαφές ότι  ο βασιλιάς της Μακεδονίας, ο βασιλιάς της Ασίας, ο διάδοχος του 

Αλεξάνδρου στην  αυτοκρατορία  δεν  είναι  δυνατόν  να 
προέρχεται από τη δυναστεία των Αργειαδών. Κανονικά αυτό 
θα οδηγούσε στην ανακήρυξη κάποιου από τους διαδόχους σε 
βασιλιά, δεδομένου ότι δεν υπήρχε κανένας  άλλος νόμιμος 
διεκδικητής της βασιλείας. Παρ’ όλα, και αυτό είναι 
χαρακτηριστικό, αυτά θα περάσουν άλλα τέσσερα χρόνια 
μέχρι κάποιος να μπορέσει να ανακηρυχθεί βασιλιάς και αυτό 
δείχνει πόσο αβέβαιη ήταν η κατάσταση, πόσο ρευστή ήταν η 
κατάσταση, και ότι ακόμα δεν είχε διαμορφωθεί μία 
συγκεκριμένη εικόνα για το αν θα υπήρχε ένας διάδοχος για το 
σύνολο της αυτοκρατορίας ή αν κάθε ένας από τους 
διαδόχους θα ήταν μονάρχης στη δική του περιοχή.  

Ο Αντίγονος συνεχίζει να είναι ένας από τους διαδόχους 
με πολύ μεγάλη επικράτεια, πολύ μεγάλη στρατιωτική δύναμη 
αλλά και μεγάλη φιλοδοξία. Ο Αντίγονος είναι εκείνος ο 
οποίος πρόκειται να κάνει το μεγάλο βήμα στην απόκτηση 
του τίτλου του βασιλιά. Μέχρι στιγμής επαναλαμβάνω, όλοι 
αυτοί οι διάδοχοι είναι κυβερνήτες επαρχιών, κανένας δεν 
έχει τον τίτλο του βασιλιά. Ο Αντίγονος ο Μονόφθαλμος 
έχει ένα γιο το Δημήτριο τον Πολιορκητή ο  οποίος  είναι  
μια  χαρισματική  προσωπικότητα. εξαιρετικά  ωραίος 
στην εμφάνιση, εξαιρετικά φιλόδοξος, ικανότατος σαν 
στρατηγός.  Ο Δημήτριος ο  οποίος  αργότερα θα ονομαστεί 
Πολιορκητής, πετυχαίνει  μια. σημαντικότατη νίκη σε μια 
ναυμαχία που γίνεται στη Σαλαμίνα της Κύπρου, όπου 
κατατροπώνει ένα στόλο του Πτολεμαίου του σατράπη 
της Αιγύπτου. Είναι μια νίκη όχι αντίστοιχη σε σημασία με 
την ομώνυμη.. νίκη.. στη.. ναυμαχία κάποιας άλλης Σαλαμίνας, 
αλλά κα αυτή η ναυμαχία της Σαλαμίνας της Κύπρου έχει πολύ 
μεγάλη σημασία. 

Σε μια σκηνή σκηνοθετημένη η νίκη αυτή ανακοινώνεται 
στον Αντίγονο το Μονόφθαλμο, από έναν απεσταλμένο, και θα σας διαβάσω το σχετικό χωρίο, 
από έναν απεσταλμένο του Δημητρίου, στέλνει έναν κήρυκα, τον Αριστόδημο, στον πατέρα του 
για να του αναγγείλει τη νίκη, και μας αναφέρει ο Πλούταρχος ότι ο Αριστόδημος την ανακοινώνει 

Εικόνα 42  

Ο Δημήτριος ο  οποίος  αργότερα θα 
ονομαστεί Πολιορκητής, πετυχαίνει  μια. 
σημαντικότατη νίκη σε μια ναυμαχία που 
γίνεται στη Σαλαμίνα της Κύπρου, όπου 

κατατροπώνει ένα στόλο του Πτολεμαίου του 
σατράπη της Αιγύπτου. 
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ως εξής: Επειδή σε κανένα δεν έδινε καμία απάντηση αλλά προχωρούσε αργά με ανέκφραστο 
πρόσωπο με απόλυτη σιωπή ο Αντίγονος ανησύχησε πολύ και χωρίς να κάνει υπομονή, ήρθε 
στην είσοδο να τον προϋπαντήσει. Πλήθος πολύ ακολουθούσε τον Αριστόδημο και συνέρρεε 
στο ανάκτορο. Μόλις λοιπόν πλησίασε τέντωσε μπροστά το δεξί του χέρι και αναφώνησε με 
δυνατή φωνή.  

Ανακοινώνει τη νίκη του Αλεξάνδρου και αμέσως μετά ο συγκεντρωμένος λαός 
ανακηρύσσει με επιφωνήσεις τον Αντίγονο σε βασιλιά. Είναι η πρώτη φορά που ένας 

από τους διαδόχους χρησιμοποιεί τον τίτλο του 
βασιλιά. Η σκηνή αυτή είναι σκηνοθετημένη, το αν έχει 
σκηνοθετηθεί από τον Αντίγονο ή από το Δημήτριο δεν 
μπορούμε να το πούμε. 

Εγώ υποψιάζομαι ότι είναι ο Δημήτριος εκείνος ο 
οποίος είχε σχεδιάσει όλη αυτή τη σκηνή. Ο λαός και ο 
στρατός ο οποίος είναι συγκεντρωμένος επέχει λίγο πολύ 
τη θέση της συνέλευσης του μακεδονικού στρατού, και η 
αναγόρευση του βασιλιά γίνεται με επιφωνήσεις, όπως 
γινόταν άλλωστε η αναγόρευση του Μακεδόνα βασιλιά, 
παραδοσιακά. Αυτό που έχει όμως πολύ μεγάλη  σημασία  
είναι το γεγονός ότι  η  νομιμότητα  της βασιλείας 
συνδέεται με μια πολεμική νίκη. Ενώ προηγουμένως η 
νομιμότητα της βασιλείας συνδεόταν με τη συγγένεια 
προς τον οίκου των Αργειαδών, από δω και πέρα 

βασιλιάς είναι όποιος μπορεί να καθιδρύσει την μοναρχία του μέσο της στρατιωτικής 
επικράτησης, μέσω της νίκης. 

Οι υπόλοιποι διάδοχοι αμέσως χρησιμοποιούν αυτό το νέο δεδομένο για να πάρουν και οι 
ίδιοι τον τίτλο του βασιλιά, ο ένας μετά τον άλλο, ο Πτολεμαίος, ο Σέλευκος, ο Λυσίμαχος 
και ο Κάσσανδρος. Αλλά ακόμα και στη μακρινή Σικελία, ένας Αγαθοκλής όπως θα δούμε 
στη συνέχεια ανακηρύσσεται και αυτός βασιλιάς. Βασιλείς αυτή την εποχή είναι όσοι 
μπορούν να έχουν στρατιωτική υπερο χή. Το ερώτημα είναι βασιλείς ποιανού; Και αυτό το 
ερώτημα αφήνεται σκόπιμα αναπάντητο. Κανένας από τους βασιλείς δεν συνδέει τον τίτλο του 
βασιλιά είτε με μία εθνότητα, π.Χ. βασιλεύς των Μακεδόνων ή με μια γεωγραφική περιοχή. 
Είναι βασιλείς όλων των περιοχών που μπορούν να καταλάβουν και αυτό αποτελεί μία 
πρόσκληση για άλλους πολέμους. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 43 

Πτολεμαίος  σατράπης της Αιγύπτου 
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V 1.3.2 Η δημιουργία των ελληνιστικών βασιλείων. (13')  

 

Επί μία πενταετία περίπου η αυτοκρατορία δεν είχε 
κανένα βασιλιά και ξαφνικά το 306 π.Χ. έχει τουλάχιστον 
6. Και πολλούς άλλους που θα είχαν επίσης τη φιλοδοξία 
να αποκτήσουν τον τίτλο του βασιλιά, π.Χ. σε διάφορες 
σατραπείες τοπικοί ηγεμόνες ανακηρύσσονται και αυτοί 
σε βασιλείς, όπως π.Χ. ο κυβερνήτης της Βιθυνίας, 
Ζιπίτης. Τα επόμενα γεγονότα σχετίζονται κυρίως με τις 
φιλοδοξίες ενός από τους διαδόχους, του Αντιγόνου του 
Μονοφθάλμου και του γιου του Δημητρίου του 
Πολιορκητή να συνενώσουν το σύνολο της αυτοκρατορίας 
κάτω από την εξουσία τους. Ακόμα αυτή την εποχή αυτό 
το όνειρο της επανασύστασης  μιας  ενωμένης 
αυτοκρατορίας, του συνόλου της αυτοκρατορίας του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν έχει χαθεί. Ίσως ο Αντίγονος ο 
Μονοφθάλμος και ο Δημήτριος ο Πολιορκητής να μην ήταν 
και οι μόνοι που να είχαν τέτοιες φιλοδοξίες. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σέλευκος, ο οποίος κυβερνάει το 
κέντρο της αυτοκρατορίας, δηλαδή την Μεσοποταμία, 

την Περσία, Βακτρία κτλ., κάνει μία εκστρατεία προς 
την Ινδία σα νέος Αλέξανδρος, προσπαθώντας να 
ανακτήσει τις περιοχές στα ανατολικότατα σύνορα της 
αυτοκρατορίας. Εκεί συναντιέται με τον νέο βασιλιά ενός 
μεγάλου ινδικού βασιλείου, τον Σανδρόκοτο, όπως είναι 
το όνομά του στα ελληνικά, ή Σαντρακούπτα, όπως είναι 
το ινδικό του όνομα, και δέχεται ο Σανδρόκοτος να 
αναγνωρίσει την επικυριαρχία του Σελεύκου. Τον 
αναγνωρίζει σαν βασιλιά στην Ινδία, στην αυτοκρατορία 
που έχει δημιουργήσει, και ο Σέλευκος αποκτάει κάτι 
εξαιρετικά πολύτιμο. 500 πολεμικούς ελέφαντες, οι οποίοι 
πρόκειται να αποτελέσουνε το βασικό βαρύ όπλο στις 
επόμενες δεκαετίες και τους επόμενους αιώνες.  

Ένα κέρδος το οποίο έχουμε απ’ αυτές τις συνεννοήσεις 
μεταξύ Σελεύκου και Ινδών είναι το γεγονός ότι ένας 
απεσταλμένος του Σελεύκου, ο Μεγασθένης, έγραψε μία 
αφήγηση για τις εμπειρίες του στο ταξίδι αυτό στην Ινδία, 
και είναι η πολυτιμότερη μαρτυρία που έχουμε για την 
ιστορία της Ινδίας αυτή την εποχή.  

Εικόνα 44  

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σέλευκος, ο οποίος κυβερνάει 
το κέντρο της αυτοκρατορίας, δηλαδή την 

Μεσοποταμία, την Περσία, Βακτρία κτλ., κάνει μία 
εκστρατεία προς την Ινδία σα νέος Αλέξανδρος, 

Εικόνα 45  

Ο Σέλευκος αποκτάει κάτι εξαιρετικά 
πολύτιμο. 500 πολεμικούς ελέφαντες, οι οποίοι 

πρόκειται να αποτελέσουνε το βασικό βαρύ 
όπλο στις επόμενες δεκαετίες και τους 

επόμενους αιώνες. 
δεκαετίες και τους επόμενους αιώνες. 
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Το γεγονός ότι ο Αντίγονος Μονόφθαλμος έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη 
οδηγεί τους άλλους διαδόχους, δηλαδή το Σέλευκο και το Λυσίμαχο κυρίως σε μια συμμαχία 
εναντίον του. Η μεγάλη μάχη δίνεται στην Ιψό της Φρυγίας το 301. Είναι μια μάχη που 
ο Δημήτριος ακολουθώντας το παράδειγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξεκινάει μια επέλαση 

με το ιππικό κατευθείαν στο κέντρο των 
εχθρικών δυνάμεων. Κατορθώνει να 
τους τρέψει σε φυγή, αλλά συνεχίζει την 
καταδίωξη χωρίς να αντιληφθεί ότι ο 
πατέρας του ο οποίος μάχεται πιοπίσω 
έχει έρθει σε δύσκολη  θέση, και  ενώ  
συνεχίζει  την  καταδίωξη, τελικά  το 
κέντρο των  δυνάμεων  του Αντιγόνου 
ηττάται και ο Αντίγονος βρίσκει το 
θάνατο σε αυτή τη μάχη, ελπίζοντας 
μέχρι την τελευταία στιγμή ότι ο 
Δημήτριος θα έρθει για να τον σώσει. 

Αυτή η μάχη είναι καταστροφική για 
τον Δημήτριο τον Πολιορκητή, αλλά δεν αποτελεί ακόμα το τέλος της δύναμής του. Οι 
υπόλοιποι διάδοχοι επαναλαμβάνουνε τον χωρισμό με βάση αυτά τα οποία είχαν, τα 
κεκτημένα. Ο Σέλευκος συνεχίζει να είναι κάτοχος του κεντρικού μέρους της 
αυτοκρατορίας, αλλά δεν κατορθώνει να κερδίσει ένα μεγάλο μέρος της Μικράς 

Ασίας, διότι εκεί επεκτείνεται ο Λυσίμαχος 
από τη Θράκη. Ο Κάσσανδρος διατηρεί την 
εξουσία στη Μακεδονία και ο Πτολεμαίος 
το βασίλειό του στην Αίγυπτο. 

 

Ο Δημήτριος συνεχίζει όμως να έχει 
φιλοδοξίες, και αποτελεί μια από τις 
χαρακτηριστικότερες, μορφές ακριβώς λόγω  
της φιλοδοξίας του, χαρακτηριστικότερες 
μορφές του ελληνιστικού κόσμου (δεν μπορώ 
να καταλάβω γιατί κανένας δεν έχει γυρίσει 
ακόμα καμιά ταινία για το Δημήτριο, γιατί έχει 
η ζωή του τέτοιες διακυμάνσεις. Από το 
απόλυτο μεγαλείο μέχρι την καταβαράθρωση 
στη μεγαλύτερη δυστυχία). Ο Δημήτριος δεν 
εγκαταλείπει την προσπάθεια παρά την ήττα 
στην Ιψό, διότι συνεχίζει να ελέγχει πολλά 
λιμάνια στην Φοινίκη και την Συρία, και ακόμα 
ο δικός του ο γιος, ο  Αντίγονος  ο  Γονατάς 
κατέχει ορισμένες βάσεις στην Ελλάδα. Όπως 
είναι αναμενόμενο, κάθε φορά που έχουμε την 
ήττα ενός από τους διαδόχους οι υπόλοιποι 

Εικόνα 47 

Η  κόρη του Πτολεμαίου της Αιγύπτου την Αρσινόη, 

Εικόνα 46  

Ο Δημήτριος ακολουθώντας το παράδειγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
ξεκινάει μια επέλαση με το ιππικό κατευθείαν στο κέντρο των 

εχθρικών δυνάμεων 
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διάδοχοι θα διαλύσουν τη συμμαχία τους και θα στραφούν ο 
ένας πάλι εναντίον του άλλου. 

Η αφορμή δεν αργεί να δοθεί. Ο Λυσίμαχος έχει 
παντρευτεί, ο βασιλιάς της Θράκης, έχει παντρευτεί μια κόρη 
του Πτολεμαίου της Αιγύπτου την Αρσινόη, η οποία για να 
προστατεύσει τα δικαιώματα των δικών της γιων επί του 
θρόνου, διαβάλλει το γιο του Λυσιμάχου, τον Αγαθοκλή στον 
πατέρα του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει διάφορες 
ενδοδυναστικές διαμάχες. 

Η δυνατότητα στον Δημήτριο να ανακτήσει κάποια από 
τα χαμένα εδάφη, δίνεται όταν το 298 ο Κάσσανδρος 
πεθαίνει και αρχίζει μια σειρά πολέμων ανάμεσα στους γιους 
του, για το ποιος θα αναλάβει την εξουσία. Το 295 ο 
Δημήτριος κατορθώνει να επιστρέψει στην Αθήνα σαν 
ελευθερωτής, γίνεται δεκτός με μεγάλο ενθουσιασμό 
και ένας από τους γιους του Κασσάνδρου κάνει το λάθος 
να τον καλέσει να τον βοηθήσει κατά του αδερφού του. 
Ο Δημήτριος βρίσκει αυτή την ευκαιρία. Δολοφονεί το 
γιο του Κασσάνδρου τον Αλέξανδρο και γίνεται ο ίδιος 
βασιλιάς της Μακεδονίας. 

Είναι η εποχή της μεγαλύτερης δύναμης του Δημητρίου. 
Είναι μια περίοδος στην οποία δείχνει και τις φιλοδοξίες τις 
οποίες έχει. Δημιουργεί ένα νέο λιμάνι την πόλη της 
Δημητριάδας στον κόλπο τον Παγασητικό κοντά στο 
Βόλο, απέναντι από την αρχαία Ιωλκό. Στόχος του είναι 
μια θαλασσοκρατία, δηλαδή να μπορεί με την ύπαρξη ενός 
ισχυρού στόλου να ελέγχει το Αιγαίο Αυτό είναι μια πάγια 
πολιτική των βασιλέων της Μακεδονίας, και να προετοιμάσει 
μια μεγάλη εκστρατεία προς την Μικρά Ασία. Δυστυχώς όταν 
προετοιμάζει αυτή την εκστρατεία έχει να αντιμετωπίσει το 
288 ένα νέο αντίπαλο, ο οποίος είναι ο Πύρρος ο βασιλιάς 
της Ηπείρου. 

Ο Πύρρος που είχε καταφύγει στην Αίγυπτο το 298, 
επιστρέφει στην Ήπειρο το 297, ανακτά τον θρόνο και 
ετοιμάζει μια εκστρατεία από την Ήπειρο κατά του 
Δημητρίου στη Μακεδονία.  

Ο Δημήτριος αυτή την εποχή προετοιμάζει μια τεράστια 
εκστρατεία, οι αριθμοί τους οποίους αναφέρουν οι πηγές 
είναι 98000 πεζοί και 12000 ιππείς, 500 πλοία. Δηλαδή είναι 
σαφές ότι είναι μια εκστρατεία που έχει στόχο την ανάκτηση 
του συνόλου της αυτοκρατορίας, αλλά σε μία μάχη οι 
στρατιώτες του οι ίδιοι τον εγκαταλείπουν, τον θεωρούν ανίκανο, είναι εντυπωσιασμένοι από 

Εικόνα 49  

Ο Πύρρος ο βασιλιάς της Ηπείρου 

Εικόνα 49  

Ο Δημήτριος συμπεριφέρθηκε ακριβώς σαν 
ένα αρχαίο ηθοποιό που αποβάλλει τη 

μάσκα του και επιστρέφει σε μια 
διαφορετική ζωή. 
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τη γοητεία κα τη στρατιωτική ιδιοφυία του Πύρρου και έτσι το 288 ο Δημήτριος εγκαταλείπει 
και το θρόνο και το στρατό του σε μια σκηνή την οποία περιγράφουν οι αρχαίες πηγές και η 
οποία έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για ένα άλλο ποίημα του Καβάφη τον βασιλέα 
Δημήτριο: 

‘’Σα τον παραίτησαν οι Μακεδόνες και απέδειξαν πως προτιμούν τον Πύρρο, o 
βασιλεύς Δημήτριος μεγάλην είχε ψυχή καθόλου έτσι είπαν δε φέρθηκε σαν βασιλιάς. 
Επήγε κι έβγαλε τα χρυσά φορέματά του και τα ποδήματά του πέταξε τα ολοπόρφυρα 
με ρούχα απλά ντύθηκε και ξέφυγε κάμνοντας όμοια σαν ηθοποιός, που όταν η 
παράστασις τελειώσει αλλάζει φορεσιά και απέρχεται. 

Ο Δημήτριος συμπεριφέρθηκε ακριβώς σαν ένα αρχαίο ηθοποιό που αποβάλλει τη μάσκα του 
και επιστρέφει σε μια διαφορετική ζωή. Ωστόσο και αυτό δεν ήταν ακόμα το τέλος της 
σταδιοδρομίας του Δημητρίου. Συνεχίζει ακόμα να ελπίζει, ακόμα και μετά την ήττα του ότι 
θα μπορέσει να ανακτήσει τα χαμένα εδάφη, μέχρι που το 285 αναγκάζεται να παραδοθεί 
στον Σέλευκο, και θα πεθάνει λίγο αργότερα στην αιχμαλωσία χωρίς να μπορέσει να 
ανακτήσει το θρόνο του. 

Εν τω μεταξύ διαδραματίζεται ένα άλλο δράμα στο βασίλειο της Θράκης όπου όπως 
ανέφερα, ο Λυσίμαχος αποφασίζει να εκτελέσει τον ίδιο του το γιο τον Αγαθοκλή, μετά από 
διαβολές της Αρσινόης. 

Η χήρα του Αγαθοκλή καταφεύγει στο Σέλευκο, ο οποίος χρησιμοποιεί αυτό το γεγονός ως 
μία καλή δικαιολογία για να εισβάλλει από τα δικά του τα εδάφη στην Μικρά Ασία. Βλέπουμε 
και εδώ ότι ακόμα είναι ζωντανό το όνειρο της κατάκτησης ενός τεράστιου γεωγραφικού 
χώρου. Ο Σέλευκος επιτίθεται στον Λυσίμαχο, ουσιαστικά προσπαθώντας να ανακτήσει όχι 
μονάχα τη Μικρά Ασία, αλλά και ευρωπαϊκά εδάφη, δεδομένου ότι ο Λυσίμαχος είναι βασιλιάς 
της Θράκης. Σε μια μεγάλη μάχη στο Κουροπέδιο το 281, οι δύο ογδοντάρηδες πλέον 
στρατηγοί δίνουν την τελευταία τους μάχη. Ο Λυσίμαχος πέφτει στη μάχη, θανατώνεται και 
για ένα σύντομο χρονικό διάστημα ο Σέλευκος βρίσκεται να είναι κάτοχος και της Μικράς 
Ασίας αλλά και της Θράκης και της Μακεδονίας από την οποία ο Λυσίμαχος είχε 
προηγουμένως διώξει τον Πύρρο. Σε αυτή τη στιγμή που ο Σέλευκος έχει ενώσει το σύνολο 
της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου με εξαίρεση την Αίγυπτο και κάποια άλλα μικρά εδάφη, 
δολοφονείται από τον Πτολεμαίο Κεραυνό, ένα γιο του Πτολεμαίου ο οποίος είχε 
καταφύγει παλαιότερα, αρχικά στον Λυσίμαχο και μετά στο Σέλευκο, και το έτος 281 
αποτελεί κατά κάποιο τρόπο και την ολοκλήρωση των πολέμων των διαδόχων. Η 
δολοφονία του Σελεύκου σημαίνει ότι το δικό του το κράτος, το κράτος του διαδόχου του, 
του Αντιόχου του Α΄ περιορίζεται πλέον στα βασικά εδάφη της κεντρικής περσικής 
αυτοκρατορίας, δηλαδή στη Μηδεία, την Περσία, τη Μεσοποταμία και μέρη της Μικράς 
Ασίας. Στο θρόνο της Μακεδονίας βρίσκεται για σύντομο χρονικό διάστημα ο Πτολεμαίος 
Κεραυνός και ο Πτολεμαίος, ο πατέρας του διατηρεί το βασίλειο της Αιγύπτου. Τ ο 281 είναι 
η προσωρινή διαμόρφωση των ελληνιστικών κρατών. Με αυτή περίπου τη μορφή θα 
διατηρηθούν για εκατό περίπου χρόνια, η μόνη διαφορά σημαντική είναι ότι στο θρόνο της 
Μακεδονίας θα βρεθούν σε λίγο πάλι κάποια μέλη της οικογένειας του Αντιγόνου του 
Μονοφθάλμου και του Δημητρίου του Πολιορκητή. Συγκεκριμένα ο γιος του ο Αντίγονος ο 
Γονατάς, αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα οι Έλληνες να αντιμετωπίσουνε μια 
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βαρβαρική εισβολή, που αντίστοιχή της είχε να παρουσιαστεί στην Ελλάδα από τους περσικούς 
πολέμους. 

 

V 1.3.3 Η εισβολή των Γαλατών.  (9').  

 

Σύμφωνα με μια γνωστή παράδοση, οι χήνες του Καπιτωλίου, έσωσαν τη Ρώμη από τη 
νυχτερινή επιδρομή βαρβάρων, το 387π.Χ. Αυτοί οι βάρβαροι ήταν οι Γαλάτες οι Κέλτες. Εκείνο 
το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό είναι το γεγονός ότι οι χήνες του Καπιτωλίου δεν έσωσαν τη 
Ρώμη, η οποία λεηλατήθηκε, αυτό που έσωσε ήταν μόνο τον λόφο του Καπιτωλίου. Δυστυχώς 
κάποιες χήνες δεν προειδοποίησαν τους Έλληνες, εκατό χρόνια αργότερα, όταν οι ίδιοι οι 
Γαλάτες, μάλλον ένα ανάλογο φύλο, πραγματοποίησε μια εισβολή, η οποία σε συνέπειες 
ψυχολογικές, αλλά και καταστροφικές μπορεί μόνο να συγκριθεί με την 11η Σεπτεμβρίου σαν 
σύγχρονη εμπειρία. 

 

Βέβαια οι Έλληνες πάντα αντιμετώπιζαν 
κάποιες βαρβαρικές επιδρομές, ιδίως στα βόρεια 
σύνορά τους. Μάλιστα κάποιοι Μακεδόνες 
βασιλείς είχαν πεθάνει, είχαν σκοτωθεί σε 
πολέμους, πολεμώντας κατά των βαρβάρων. Οι 
Θράκες, Σκύθες, Γέτες, Δαρδανοί κτλ. Τίποτα όμως 
δεν συγκρίνεται με την τεράστια επιδρομή η οποία 
πραγματοποιήθηκε το 280 π.Χ. Το νέο στοιχείο 
είναι το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με 
τεράστιους αριθμούς, οι πηγές αναφέρουν 85000 
άντρες. Είναι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να 
ξέρουμε αν πρόκειται για επιδρομή ή για 
πραγματική μετοικεσία πληθυσμών, δηλαδή 
προσπάθεια των γαλατικών αυτών φύλων να 

έρθουν και να εγκατασταθούν στον ελλαδικό χώρο και όχι απλώς να λεηλατήσουν και να 
επιστρέψουν στις κοιτίδες τους. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι η εισβολή 
αυτή πραγματοποιείται σε μια στιγμή που η άμυνα της Μακεδονίας είναι εξαιρετικά ασθενής. 

 

 Αυτοί οι Κέλτες είναι φύλα τα οποία ήταν εγκατεστημένα σε περιοχές της ανατολικής Γαλλίας 
και της Ελβετίας της σημερινής. Και κάτω από την πίεση άλλων φύλλων άρχισαν να 
μετακινούνται προς τα ανατολικά. Ποιος ο λόγος της μεγάλης επιδρομής του 280; Θα πρέπει 
ίσως να ήταν κάποια προβλήματα, π.Χ. έλλειψη τροφίμων. Ενδεχομένως η επιθυμία λεηλασίας 
περιοχών, ίσως κάποια αύξηση πληθυσμού, αλλά το γεγονός ότι γίνεται μια επιδρομή τόσων 
διαστάσεων ίσως σχετίζεται και με το γεγονός ότι ακριβώς αυτή την εποχή έχουμε αλλαγές στο 
βασίλειο της Μακεδονίας. 
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Όπως ανέφερα στην προηγούμενη ενότητα το 
281 ο Πτολεμαίος κεραυνός δολοφονεί τον Σέλευκο 
και αναλαμβάνει τη βασιλεία στο βασίλειο της 
Μακεδονίας. Παντρεύεται την ετεροθαλή αδερφή 
του, Αρσινόη, η οποία είναι χήρα του 
προηγούμενου βασιλιά του Λυσιμάχου. (Μη σας 
ξενίζει αυτό. Στη συνέχεια θα έχετε πολύ συχνά να 
αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, του γάμου αδελφών, 
ακόμα και παιδιών με τη μητέρα τους. Γάμων 
συγγενικών προσώπων αυτό είναι ένα 
χαρακτηριστικό της ελληνιστικής εποχής). Ο 
Πτολεμαίος κεραυνός παντρεύεται την Αρσινόη για 
να κερδίσει τη δική της υποστήριξη, αλλά αυτό το 
οποίο κάνει είναι να δολοφονήσει τα δύο της 
παιδιά. Ο τρίτος ξεφεύγει στη φυλή των Δαρδανών 
και είναι αρκετά πιθανό, ακριβώς λόγο αυτών των 
διαμαχών και των δολοφονιών που γίνονται στη 
δυναστεία της Μακεδονίας, να πληροφορούνται οι 
Κέλτες τα προβλήματα και να ξεκινούν αυτή την 
εισβολή. Η εισβολή γίνεται με τρεις ομάδες. 
Μία εισβάλλει στη Θράκη, μία κεντρική υπό 
τον Βρένο μπαίνει από τη βόρεια Μακεδονία 
και μια τρίτη δυτικότερα από την Ιλλυρία, τη 
σημερινή Αλβανία. Ο Πτολεμαίος κεραυνός 
προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την εισβολή, 
όμως ηττάται, πιάνεται αιχμάλωτος και 
αποκεφαλίζεται. Ο αδελφός του Μελέαγρος που 
τον διαδέχεται αναγκάζεται να παραιτηθεί μετά 
από δύο μήνες. Ο επόμενος βασιλιάς ο Αντίπατρος, 
ένας ανιψιός του βασιλιά Κασσάνδρου, δεν 
αντέχει ούτε 45 ημέρες και στη συνέχεια στην 
απελπισία τους, οι Μακεδόνες προσφέρουν την 
εξουσία σε έναν στρατηγό, τον Σωσθένη, ο οποίος 
καταφέρνει κάπως να αναχαιτίσει τους Γαλάτες 
για κάποιο διάστημα. Στη συνέχεια η γαλατική 
επιδρομή φεύγει από τη Μακεδονία και προχωράει 
προς την κεντρική Ελλάδα. Διάφορες ομοσπονδίες 
και φύλα προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν 
συγκεντρωνόμενοι, συγκεντρώνοντας τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στις Θερμοπύλες. Όμως 
οι Γαλάτες βρίσκουν ένα πέρασμα και αντί να συνεχίσουν προς τη νότια Ελλάδα επιτίθενται 
στο ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Και αυτό είναι το μεγάλο τους λάθος, διότι εκεί 
υφίστανται μια τρομερή καταστροφή η οποία αποδίδεται σε ένα θαύμα του Απόλλωνα. 

Εικόνα 51  

Πως πέφτει ξαφνικά πανικός στους Γαλάτες το βράδυ και 
μέσα στην ομίχλη σκοτώνουν ο ένας τον άλλο. 

Εικόνα 50  

Όμως οι Γαλάτες βρίσκουν ένα πέρασμα και αντί να 
συνεχίσουν προς τη νότια Ελλάδα επιτίθενται στο 

ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς 
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Επί αιώνες αργότερα διηγούνταν ακόμα πως άρχισε να τρέμει η γη, να πέφτουν βράχοι, να 
πέφτουν κεραυνοί και αστραπές, να ακούγονται φοβεροί ήχοι να πιστεύουν ότι πεθαμένοι 
ήρωες, ο Υπέροχος, Λαόδακος και ο Πύρρος πολεμούν με τους υπερασπιστές του ιερού του 
Απόλλωνα. Πως πέφτει ξαφνικά πανικός στους Γαλάτες το βράδυ και μέσα στην ομίχλη 

σκοτώνουν ο ένας τον άλλο. Φυσικά σεισμοί, 
ομίχλες κτλ. Είναι στην ημερήσια διάταξη στον 
Παρνασσό, αλλά όταν συμβαίνει να έρχονται αρκετά 
βολικά σε μια στιγμή που γίνεται μια εχθρική 
επιδρομή και όταν οι σεισμοί σκοτώνουν τους 
κακούς και σώζουν τους καλούς, φυσικά θεωρούνται 
ότι είναι μια θεϊκή επέμβαση. 

 

Ήδη σύγχρονες πηγές αναφέρουν ότι αυτό το 
θαύμα έγινε γνωστό μέχρι την Κω. Αναγκάζεται ο 
αρχηγός των Γαλατών ο Βρένος  να  αυτοκτονήσει.  
Και  τα  υπόλοιπα  Κελτικά στρατεύματα υφίστανται 
μια ακόμα ήττα, από το γιο του Δημητρίου του 
Πολιορκητή, τον Αντίγονο το Γονατά,, στη 
Λυσιμάχεια το 278-277, ο οποίος αποδίδει τη νίκη 
του επίσης στον θεό Πάνα. Στον Πανικό που 
προκαλεί ο Πάνας και μάλιστα το κεφάλι του Πάνα, 
η προτομή του Πάνα κοσμεί τα νομίσματά του. 

Στη συνέχεια οι Γαλάτες συνεχίζουν την επιδρομή 
τους, επειδή τους καλεί ο βασιλιάς της Βιθυνίας, 
Νικομήδης, να τον υποστηρίξουν ως μισθοφόροι. Οι 
Γαλάτες δέχονται αυτή την πρόσκληση και 
εισβάλλουν μαζικά στη Μικρά Ασία και επί 50 
χρόνια περίπου γίνονται ο φόβος και ο τρόμος των 
ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας, μέχρι που ο 
βασιλιάς της Πέργαμου κατορθώνει αρχικά, ο 
Φιλέτερος και στη συνέχεια ο Ευμένης να σώσουν 
αρκετές ελληνικές πόλεις, να τιθασεύσουν κάπως 
τους Γαλάτες οι οποίοι υποχωρούν στην κεντρική 
Μικρά Ασία, στην περιοχή που ονομάζεται Γαλατεία, 

δηλαδή περιοχή περίπου γύρω από τη σημερινή Άγκυρα. 

Οι συνέπειες της Γαλατικής επιδρομής, είναι να αναδειχτούν νέες σημαντικές δυνάμεις στον 
ελληνικό κόσμο. Ο Αντίγονος Γονατάς να αποκτήσει το θρόνο της Μακεδονίας και να 
εγκαθιδρύσει τη δυναστεία των Αντιγονιδών, η οποία πρόκειται να κυβερνήσει τη 
Μακεδονία ως το 167π.Χ. Στην κυρίως Ελλάδα και στη Μικρά Ασία η άφιξη νέου βαρβαρικού 
φύλου να τονώσει πάλι το εθνικό αίσθημα των Ελλήνων και να δημιουργήσει κατά κάποιο 
τρόπο ένα ανάλογο αίσθημα με αυτό που είχε υπάρξει στους περσικούς πολέμους. Στη Μικρά 
Ασία να αναδειχθεί μία νέα μεγάλη δύναμη, το Πέργαμο, υπό τον διοικητή του τον Φιλέτερο 

Εικόνα 53.   

Και  τα  υπόλοιπα  Κελτικά στρατεύματα υφίστανται μια 
ακόμα ήττα, από το γιο του Δημητρίου του Πολιορκητή, 
τον Αντίγονο το Γονατά,, στη Λυσιμάχεια το 278-277, ο 
οποίος αποδίδει τη νίκη του επίσης στον θεό Πάνα. Στον 
Πανικό που προκαλεί ο Πάνας και μάλιστα το κεφάλι του 

Πάνα, η προτομή του Πάνα κοσμεί τα νομίσματά του. 

Εικόνα 53  

Όταν οι σεισμοί σκοτώνουν τους κακούς και 
σώζουν τους καλούς, φυσικά θεωρούνται ότι είναι 

μια θεϊκή επέμβαση. 
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και στη συνέχεια τον διάδοχό του τον Ευμένη, σαν μια τοπική σημαντική δύναμη, αλλά και 
να υπάρξει εγκατάσταση νέων φυλετικών ομάδων και στα Βαλκάνια και στη Μικρά Ασία. 

 

 

V 1.3.4 Ο Ελληνισμός της Μεγάλης Ελλάδας : Αγαθοκλής και Πύρρος ( 12’). 

 

Μέχρι σήμερα παρακολουθήσαμε ιστορικές εξελίξεις στο χώρο της Ελλάδας, της Μ. Ασίας, 
της Αιγύπτου, της Εγγύς. . Ανατολής... της. . Περσικής. . Αυτοκρατορίας... του. . Πακιστάν. . και. .  
του. .  Αφγανιστάν. Όμως Ελληνικός κόσμος είναι και ο κόσμος των Ελλήνων του αποικισμού 
στα Δυτικά της Αδριατικής Θάλασσας, είναι οι ελληνικές αποικίες που βρίσκονται στην Κάτω 
Ιταλία και τη Σικελία. Δεν θα πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία ότι οι εξελίξεις των χρόνων 

του Μ. Αλεξάνδρου και των διαδόχων 
άφησαν εντελώς ασυγκίνητους τους 
Έλληνες στη Σικελία και την Κάτω Ιταλία. Ο 
Αλέξανδρος επηρέασε τόσο τους άμεσους 
διαδόχους όσο και άλλες προσωπικότητες 
επί αιώνες ακόμα, μέχρι και την εποχή των 
Ρωμαίων Αυτοκρατόρων και ήταν φυσικό 
να επηρεάσει πολλούς φιλόδοξους άνδρες 
και σε άλλες περιοχές.  

Πολύ σύντομα, θα αναφερθώ σε έναν 
από αυτούς γιατί είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός ανθρώπου, ο οποίος με φιλοδοξία 
στρατιωτική αλλά και στρατιωτική ικανότητα κατορθώνει να αποκτήσει τη θέση του βασιλιά, 
είναι ο Αγαθοκλής της Σικελίας, ο οποίος ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως υπερασπιστής 
των αιτημάτων του λαού στις Συρακούσες σε μια περίοδο εμφυλίου πολέμου το 322 π.Χ., 
όταν υποστήριξε το δημοκρατικό κόμμα και κείνους που ζητούσαν αναδασμό γης και 
αποκοπή χρεών, ένας τυπικός λαϊκιστής ηγέτης. Στη συνέχεια, του ανατέθηκε το αξίωμα 
του προστάτη της ειρήνης, το οποίο ερμήνευσε ως πρόσκληση να εκτελέσει περίπου 6.000 
αντιπάλους του, στη συνέχεια όταν οι Συρακούσες και άλλες Σικελικές πόλεις κινδύνευσαν 
από τον μόνιμο εχθρό τους δηλ. τους Καρχηδονίους, οι οποίοι είχαν επίσης κτήσεις στη 
Σικελία, αναγορεύτηκε σε στρατηγό – αυτοκράτορα και σταδιακά απέκτησε απόλυτη 
εξουσία μέχρι που το 304 π.Χ. ακολουθώντας το παράδειγμα των διαδόχων ανέλαβε τον 
τίτλο του βασιλιά. Στη συνέχεια ξεκίνησε διάφορες περιπέτειες στη Βόρειο Αφρική, 
δημιούργησε ένα σημαντικό βασίλειο το οποίο εκτεινόταν σε σημαντικές περιοχές της Σικελίας 
και της Κάτω Ιταλίας, μέχρι που βρήκε το θάνατο προετοιμάζοντας μία ακόμα μια εκστρατεία. 

Ανέφερα το παράδειγμα του Αγαθοκλή, όχι μόνο για να δείξω τη σημασία που έχει η 
φιλοδοξία και η στρατιωτική ικανότητα σε αυτή την περιοχή αλλά για να σας εισαγάγω 
σταδιακά και στην ιστορία του Δυτικού Ελληνισμού, του Ελληνισμού της Κάτω Ιταλίας και της 
Σικελίας. 

Ο Ελληνισμός αυτός βρισκόταν μονίμως αντιμέτωπος από τη μια μεριά με την επεκτατική 

Εικόνα 54  

ο Αγαθοκλής της Σικελίας, 
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πολιτική της Ρώμης και από την άλλη με την επεκτατική πολιτική της Καρχηδόνας. Η κατάσταση 
αυτή οδήγησε το 281 την πόλη του Τάραντα στο να αναζητήσει βοηθούς απέναντι στην απειλή 
από την Ρώμη και ήταν φυσικό να στραφεί για βοήθεια στο επόμενο Ελληνικό βασίλειο, το 

βασίλειο της Ηπείρου στην άλλη πλευρά της Αδριατικής Θάλασσας. Βασιλιάς της Ηπείρου αυτή 
την εποχή είναι μια εξαιρετικά σημαντική προσωπικότητα της Ελληνιστικής εποχής, ένας ακόμα 
χαρακτηριστικός εκπρόσωπος αυτού του πνεύματος, της μίμησης του Μ. Αλεξάνδρου, ένας 
άνθρωπος για τον οποίο ο Πλούταρχος γράφει ότι έμοιαζε στον Αλέξανδρο στην μορφή αλλά 
μιμείτο ακόμα και τη στάση του σώματος και την όλη συμπεριφορά και πλησίασε πιο κοντά σε 
αυτό το πρότυπο του Μ. Αλεξάνδρου.  

Ο Πύρρος μέχρι το 281 είχε ζήσει μια περιπετειώδη ζωή. Γεννήθηκε το 318π.Χ., έγινε βασιλιάς 

Εικόνα 55  

το βασίλειο της Ηπείρου στην άλλη πλευρά της Αδριατικής Θάλασσας. Βασιλιάς της Ηπείρου αυτή την εποχή είναι μια εξαιρετικά σημαντική 
προσπικότητα της Ελληνιστικής εποχής, 
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της Ηπείρου όταν ήταν ακόμα παιδί από το 306 έως το 302, στη συνέχεια αναγκάστηκε να 
εξοριστεί, ξαναγύρισε στο βασίλειο του το 297 και για σύντομο διάστημα κατόρθωσε να είναι 
βασιλιάς της Μακεδονίας, το 288 μέχρις ότου εκδιώχτηκε από εκεί από τον Λυσίμαχο και 
διατήρησε το βασίλειο του στην Ήπειρο. Είναι χαρακτηριστικό της φιλοδοξίας του αλλά και του 
πνεύματος αυτής της εποχής το ότι δέχτηκε αυτή την πρόσκληση να διασχίσει την Αδριατική, 
να έρθει στην Ιταλία και ενδιαφέρον παρουσιάζει στη συνέχεια η συμπεριφορά του. Η 
συμπεριφορά αυτή χαρακτηρίζεται πάρα πολύ όμορφα από ένα ανέκδοτο, το οποίο διηγείται ο 
Πλούταρχος στον «Βίο του Πύρρου».   

Ο Πλούταρχος αναφέρει μια συζήτηση που είχε ο Πύρρος με έναν φιλόσοφο, ο οποίος ζούσε 
στην αυλή του, τον Κυνέα. Όταν είδε τον Πύρρο να προετοιμάζει την εκστρατεία του τον 
ρώτησε ο Κυνέας τι θα κάνει όταν θα νικήσει τους Ρωμαίους – εναντίον των οποίων τον είχαν 
καλέσει οι Ταραντίνοι. Ο Πύρρος είπε ότι μόλις νικήσω τους Ρωμαίους φυσικά δεν θα υπάρχει 
κανένα εμπόδιο για να εγκαταστήσω την κυριαρχία μου στην Ιταλία και τον ρωτάει ο Κυνέας, 
εντάξει θα κυριαρχήσεις στην Ιταλία και τι θα κάνεις μετά;  Ε! μετά, του λέει ο Πύρρος, η Σικελία 
είναι δύο βήματα, στη συνέχεια θα καταλάβω και τη Σικελία και άμα καταλάβεις τη Σικελία μετά 
τι θα κάνεις στη συνέχεια και λέει ο Πύρρος, δεν μας διδάσκει το παράδειγμα του Αγαθοκλή ότι 
κανένας από τη Σικελία μπορεί να περάσει μετά στη Βόρειο Αφρική, στη Λιβύη και να 
δημιουργήσει ένα μεγάλο βασίλειο, μόνο λίγα πλοία χρειάζονται γι’ αυτό. Συνεχίζει ο Κυνέας, 
ωραία θα καταλάβεις τη Βόρειο Αφρική, μετά τι θα κάνεις; 

Ε! στη συνέχεις δεν μας εμποδίζει κανένας να έχουμε κυριαρχία και στην Ελλάδα και μετά τι 
θα κάνεις; Μετά, λέει ο Πύρρος, θα καθόμαστε και θα πίνουμε ωραίο κρασάκι αδειάζοντας τις 
κύλικες μας και του λέει ο Κυνέας και τι μας εμποδίζει να πίνουμε από τώρα το ωραίο το 
κρασάκι, αντί να μπούμε σε αυτές τις περιπέτειες. 

Η ιστορία της ανθρωπότητας θα ήταν πολύ διαφορετική αν πολλοί κατακτητές είχαν κάποιο 
συνομιλητή σαν τον Κυνέα, για να τους προειδοποιούν για τα αποτελέσματα των ενεργειών 
τους. Όμως αυτό το ανέκδοτο του Πλουτάρχου δείχνει κάτι πολύ χαρακτηριστικό στον αρχαίο 
πολιτισμό και ιδιαίτερα στην Ελληνιστική εποχή δηλ. την τάση προς διαρκή επέκταση, ότι μια 
επέκταση θα οδηγήσει στην άλλη, η κατάκτηση της Ιταλίας - η κατάκτηση της Σικελίας, η 
κατάκτηση της Σικελίας - στην επιθυμία να κατακτήσεις τη Βόρειο Αφρική και ούτω καθεξής, 
γι’ αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο νου μας, γιατί είναι κάτι το οποίο εξηγεί και τη σταδιακή 
πορεία της Ρώμης, από μια μικρή δύναμη στην Κεντρική Ιταλία σε μια αυτοκρατορία η οποία 
καταλαμβάνει το σύνολο της οικουμένης. Το ανέκδοτο αυτό του Πλουτάρχου μας δείχνει 
πολύ χαρακτηριστικά νομίζω και το πνεύμα αυτής της εποχής, την έμπνευση που έχουν οι 
διάφοροι, μικροί ή μεγάλοι μονάρχες και στρατιωτικοί ηγέτες εμπνεόμενοι από το 
παράδειγμα του Μ. Αλεξάνδρου να προσπαθούν διαρκώς να κατακτήσουν και μια νέα 
περιοχή. 

Δέχτηκε ο Πύρρος την πρόσκληση του Τάραντα, αποβιβάστηκε στην Ιταλία το 280 και 
ξεκίνησε την εκστρατεία του. Αν ήταν αρκετά τυχερός να νικηθεί ευθύς εξαρχής τότε θα είχε 
γυρίσει στην Ήπειρο και θα είχε ακολουθήσει τη συμβουλή του Κυνέα να πίνει το κρασάκι 
του. Για κακή του τύχη νίκησε στην πρώτη του μάχη, στην Ηράκλεια, μόνο που η νίκη του 
ήταν τόσο καταστροφική για τις δικές του δυνάμεις που δημιούργησε την έκφραση 
«Πύρρειος Νίκη». Ακολούθησε μια άλλη εξίσου καταστροφική νίκη στο Άσκλον – στην 
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Κεντρική Ιταλία, λένε μάλιστα ότι μετά από την νίκη του ο Πύρρος είπε «άλλη μια τέτοια 
νίκη και χαθήκαμε» . Στη συνέχεια, συνέχισε την εκστρατεία του ακολουθώντας ανάλογες 
προσκλήσεις και από τις Σικελικές πόλεις, οι οποίες αντιμετώπιζαν την απειλή των 
Καρχηδονίων. Ο Πύρρος έκανε το λάθος να ακολουθήσει και αυτή την πρόσκληση, έγινε μεν 
βασιλιάς της Σικελίας αλλά έχασε την ευκαιρία, η οποία είχε παρουσιαστεί στη Μακεδονία με 
την εισβολή των Γαλατών και το κενό της εξουσίας να επιστρέψει στη Μακεδονία και να 
ανακτήσει εκεί πέρα το βασίλειο. Αντί τούτου, προτίμησε να γίνει βασιλιάς της Σικελίας αλλά η 
αποτυχία του να διώξει τους Καρχηδονίους από τον ( Ηλίδαιο ), η απόφαση του αντί τούτου να 
κάνει μια συνθήκη μαζί τους είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την υποστήριξη των Σικελών. Ένας 
βασιλιάς είναι αποδεκτός όσο κάνει τη δουλειά του και η δουλειά του είναι να υπερασπίζεται 
εκείνους που αποδέχονται τη βασιλική εξουσία. Αναγκάστηκε, λοιπόν να φύγει από τη Σικελία, 
συνέχισε και μια τελευταία φορά την εκστρατεία του στην Κεντρική Ιταλία μέχρι που στην 
Βενεγουετό ( η σημερινή πόλη είναι Μαλεβέντου ) είχε μια ακόμα αμφίρροπη μάχη το 275π.Χ., 
ούτε νικήθηκε ούτε νίκησε αλλά οι απώλειες των στρατευμάτων του ήταν τόσο μεγάλες που 
αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ήπειρο. Πάλι είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Πύρρος 
δεν εγκαταλείπει ακόμα τις προσπάθειες, ακολουθεί την πρόσκληση ενός βασιλιά της Σπάρτης 
– του Κλεονήμου , ο οποίος έχει χάσει τον θρόνο του, να τον καταστήσει πάλι στον θρόνο της 
Σπάρτης. Προφανώς επειδή έχει σαν στόχο εφ’ όσον απέτυχε στην Ιταλία και στη Σικελία, να 
αποκτήσει κάποια κυριαρχία στην Νότια Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Όμως η εκστρατεία του 
στη Σπάρτη απέτυχε, ο γιός του σκοτώθηκε στη μάχη, ο Πύρρος αναγκάστηκε να επιστρέψει στη 
Βόρειο  Πελοπόννησο. στο  Άργος  για  να  επέμβει  σε  μια  διαμάχη  που  υπήρχε  εκεί  και  κατά  
τη  διάρκεια οδομαχιών στο Άργος, μια γυναίκα πέταξε ένα κεραμίδι από τον όροφο του σπιτιού 
της, το κεραμίδι χτύπησε τον Πύρρο στο κεφάλι και ο Πύρρος βρήκε τον θάνατο. 

Ο Πύρρος απέτυχε να δημιουργήσει ένα βασίλειο, ο Πύρρος απέτυχε να δημιουργήσει μια δική 
του δυναστεία. Εκείνο όμως που κέρδισε είναι η φήμη ενός από τους μεγαλύτερους 
στρατιωτικούς διοικητές. Λένε ότι όταν ο Αννίβας και ο Σκηπίων ο Αφρικανός συζητούσαν στον 
Κάτω Κόσμο για το ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι στρατηγοί, ο Αννίβας ανέφερε ότι ο 
μεγαλύτερος στρατηγός είναι ο Αλέξανδρος, στη δεύτερη θέση τοποθέτησε τον Πύρρο 
και στην τρίτη θέση τον εαυτό του. Είναι μια ειρωνεία της ιστορίας ότι κανένας από αυτούς 
τους τρείς- ούτε ο Αννίβας, ούτε ο Αλέξανδρος, ούτε ο Πύρρος, κατάφεραν να δημιουργήσουν 
ένα βασίλειο με διάρκεια, κατάφεραν να έχουν απογόνους οι οποίοι τους διαδέχτηκαν στη θέση 
τους. 
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Περιεχόμενα Εβδομάδας 2 

 

 

Εβδομάδα 2: Ο χρυσός αιώνας των Πτολεμαίων και η Ελληνιστική Βασιλεία 

 

Κεφάλαιο 2.1: Η άνοδος των Πτολεμαίων και της ΑχαΪκής Συμπολιτείας (3 

υποκεφάλαια, συνολικά 47') 

V 2.1.1: Ο Χρεμωνίδειος Πόλεμος(16')  

https://www.youtube.com/watch;v=zx2NFy017YY 

V 2.1.2: Οι Συριακοί Πόλεμοι (14')   

https://www.youtube.com/watch;v=xy9_98bEtJE 

V 2.1.3: Ο Άρατος και οι συμπολιτείες (17')  

https://www.youtube.com/watch;v=Ummq2kjquM0 

Κεφάλαιο 2.2: Η Ελληνιστική Βασιλεία: Πρώτο Μέρος (3 υποκεφάλαια, σ 43') 

V 2.2.1: Υπόβαθρο και βασικά χαρακτηριστικά της ελληνιστικής βασιλείας (21') 

https://www.youtube.com/watch;v=MZHaHEL46hA 

V 2.2.2: Ο βασιλιάς ως στρατιωτικός ηγέτης (8')  

https://www.youtube.com/watch;v=9MCQdyigcEw 

V 2.2.3: Ισόθεες τιμές: η απόδοση θεϊκών τιμών στους βασιλείς (14') 

https://www.youtube.com/watch;v=4GMZ39lKcQM 

Κεφάλαιο 2.3: Η Ελληνιστική Βασιλεία: Δεύτερο Μέρος (3 υποκεφάλαια, σ 50') 

V 2.3.1: Οι βασιλείς και οι πόλεις (17') 

 https://www.youtube.com/watch;v=R9-8dQGN_1w 

https://www.youtube.com/watch?v=zx2NFy017YY
https://www.youtube.com/watch?v=xy9_98bEtJE
https://www.youtube.com/watch?v=Ummq2kjquM0
https://www.youtube.com/watch?v=MZHaHEL46hA
https://www.youtube.com/watch?v=9MCQdyigcEw
https://www.youtube.com/watch?v=4GMZ39lKcQM
https://www.youtube.com/watch?v=R9-8dQGN_1w
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V 2.3.2: Η σκηνοθεσία της βασιλείας (12')  

https://www.youtube.com/watch;v=HhXcD-twJ-E 

V 2.3.3: Η διοίκηση των ελληνιστικών βασιλείων (21')  

https://www.youtube.com/watch;v=lYKZAIvW9e4  

https://www.youtube.com/watch?v=HhXcD-twJ-E
https://www.youtube.com/watch?v=lYKZAIvW9e4
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Κεφάλαιο 2.1: Η άνοδος των Πτολεμαίων και της ΑχαΪκής Συμπολιτείας  

 

 

V 2.1.1: Ο Χρεμωνίδειος Πόλεμος [15:48]  

 

Aξίζει να θυμόμαστε από τα 60 περίπου χρόνια, που χωρίζουν τη σταθεροποίηση των βασικών 
ελληνιστικών βασιλείων μετά από τον θάνατο του Πύρου και τον πρώτο πόλεμο, που έγινε 
ανάμεσα σε ένα ελληνιστικό βασίλειο, το βασίλειο των Αντιγονιδών της Μακεδονίας, και τη Ρώμη. 
Θα μπορούσαμε, παραδείγματος χάριν, να θυμόμαστε και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι εβδομήν τα 
εβραίοι λόγιοι στην Αλεξάνδρεια μετέφρασαν για πρώτη φορά τον κανόνα των ιουδαϊκών 

κειμένων, που αποτελούν την Παλαιά Διαθήκη από την 
εβραϊκή γλώσσα στην ελληνική. Με τον τρόπο αυτό 
έφεραν μία πραγματική επανάσταση στις επαφές 
ανάμεσα στην ιουδαϊκή θρησκεία κι άλλες θρησκείες. 
Θα μπορούσαμε να θυμόμαστε ότι ένας μαθηματικός 
πήδηξε από την μπανιέρα του κραυγάζοντας εύρηκα 
εύρηκα, όταν ανακάλυψε ότι ένα αντικείμενο το οποίο 
βυθίζεται μέσα σε νερό βγάζει τόσο νερό όσο και ο 
όγκος του, επιτρέποντας έτσι τη μέτρηση του όγκου 
αντικειμένων με ακανόνιστο σχήμα.  

Θα μπορούσαμε να θυμόμαστε ότι ο Ερατοσθένης, 
επίσης στην Αλεξάνδρεια, μέτρησε για πρώτη φορά 
και με εξαιρετική ακρίβεια την περιφέρεια της γης. 
Κάνοντας ένα πείραμα υπολόγισε ότι η περιφέρεια της 
γης είναι 25.000 γεωγραφικά μίλια κι έπεσε έξω 
μονάχα 98 μίλια από τη σωστή.. από τον σωστό 
αριθμό. Επίσης αυτή την εποχή συμβαίνουν άλλες 

σημαντικές ανακαλύψεις, όπως παραδείγματος χάριν η ανακάλυψη της υδραύλεως, ενός 
μουσικού οργάνου, το οποίο λειτουργεί με την πίεση του νερού. Αν ρωτούσαμε όμως κάποιον 
σύγχρονο εκείνης της εποχής τι θυμάται από αυτά τα 60 χρόνια ανάμεσα στο 275 και το 215 π.Χ. 
το πιθανότερο είναι ότι θα μας ανέφερε μόνο πολέμους. Διότι αυτός ο βραχύς 3ος αιώνας π.Χ., ο 
σύντομος αυτός αιώνας, είναι ένας αιώνας γεμάτος από πολέμους. Οι πόλεμοι οφείλονται κυρίως, 
αλλά όχι αποκλειστικά, στις διαμάχες ανάμεσα στα διάφορα ελληνιστικά βασίλεια. Οφείλονται 
στο γεγονός, και με αυτό θα ασχοληθούμε αργότερα, ότι η μοναρχία μπορεί να νομιμοποιείται όσο 
ο μονάρχης είναι σε θέση και να υπερασπίζεται τα εδάφη, τα οποία κληρονόμησε από τον πατέρα 
του, αλλά και να προσθέτει επιπλέον εδάφη. Οφείλεται στο γεγονός ότι οι ελληνιστικοί βασιλείς 
συχνά επέμβαιναν στις διαμάχες ανάμεσα στις ελληνιστικές πόλεις. Ωστόσο, σε αυτή την περίοδο 
μπορούμε να δούμε ότι λίγο πολύ τα ελληνιστικά βασίλεια έχουν αποκτήσει τη μορφή, με την 

Εικόνα 56 

Ο Ερατοσθένης, επίσης στην Αλεξάνδρεια, μέτρησε για 
πρώτη φορά και με εξαιρετική ακρίβεια την περιφέρεια 

της γης. Κάνοντας ένα πείραμα υπολόγισε ότι η 
περιφέρεια της γης είναι 25.000 γεωγραφικά μίλια κι 

έπεσε έξω μονάχα 98 μίλια 
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οποία θα τα γνωρίζουμε στη συνέχεια του 3ου αι. ‘Ολα τα βασίλεια αυτά έχουν έναν πυρήνα, ο 
οποίος παραμένει λίγο πολύ σταθερός, αν και έχουν διάφορες επιπλέον 
κτήσεις. Το πιο σταθερό βασίλειο είναι το βασίλειο της Αιγύπτου, το 
οποίο κυβερνά η δυναστεία των Πτολεμαίων, την οποία ίδρυσε ο 
Πτολεμαίος ο Α’ ο Λάγου γι αυτό τον λόγο η δυναστεία αυτή λέγεται 
δυναστεία των Πτολεμαίων ή των Λαγιδών.  

Δεν διευκολύνει ιδιαίτερα ούτε έναν διδάσκοντα ούτε έναν 
διδασκόμενο το γεγονός ότι οι Πτολεμαίοι είχαν την κακή συνήθεια να 
ονομάζουν όλα τους τα παιδιά Πτολεμαίους και από κάποια εποχή και 
ύστερα τις κόρες τους όλες Κλεοπάτρες. Επομένως θα έχουμε κάποια 
προβλήματα να ξεκαθαρίσουμε ποιόν Πτολεμαίο εννοούμε. Ευτυχώς οι 
τελευταίοι Πτολεμαίοι είχανε και πολύ ωραία παρατσούκλια για να 
ξεχωρίσουμε τον έναν από τον άλλο. Το Βασίλειο της Αιγύπτου [χάρτης 
4:8] έχει το πλεονέκτημα ότι αποτελεί λίγο πολύ ενιαία περιοχή. Οι 
Πτολεμαίοι της Αιγύπτου δεν κατέχουν μόνο την Αίγυπτο αλλά και την 
Κυρηναϊκή κατά/και το μεγαλύτερο διάστημα της δυναστείας, επίσης την 
Κύπρο και ένα κομμάτι της Νότιας Συρίας και του Λιβάνου, το οποίο 
ονομάζεται Κοίλη Συρία, σε αυτή εδώ την περιοχή, το οποίο όμως για 
μεγάλα διαστήματα θα αποτελέσει το μήλο της έριδας με το βασίλειο των 
Σελευκιδών και θα αποτελέσει την αιτία για μία σειρά από πολέμους, 
έξι[4:45] λεγόμενους συριακούς πολέμους.  

Ένα άλλο βασίλειο, το οποίο έχει έναν βασικό πυρήνα είναι το βασίλειο 
των Αντιγονιδών στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, όμως με διάφορες 
επιπλέον κτήσεις, κυρίως λόγω της ύπαρξης μακεδονικών φρουρών σε 
σημαντικές πόλεις, όπως π.χ. στην Χαλκίδα, στην Κόρινθο και για κάποια 
διαστήματα στην Αθήνα. Ένα άλλο φυσικά σημαντικό βασίλειο είναι το 
βασίλειο των Σελευκιδών, το οποίο έχει την μεγαλύτερη έκταση αλλά 
ακριβώς επειδή έχει την μεγαλύτερη έκταση έχει και την μεγαλύτερη 
αστάθεια. Κατά καιρούς ανάλογα με το πόσο ισχυρός είναι ο μονάρχης 
είτε αποκτά είτε χάνει διάφορα εδάφη. Παράλληλα όμως σε αυτά τα 
χρόνια εμφανίζεται μία σειρά επιπλέον βασίλεια, το βασίλειο της 
Βιθυνίας στις νότιες ακτές του Ευξείνου πόντου, το βασίλειο του Πόντου, 
το βασίλειο της Καππαδοκίας, το βασίλειο της Αρμενίας και υπάρχουν 
ορισμένες επίσης αυτόνομες ή μη αυτόνομες [ημιαυτόνομες 6:1] 

περιοχές, οι οποίες όπως είπα και προηγουμένως με την ύπαρξη του  μονάρχη μπορούν να 
αποκτήσουν την αυτονομία τους για να την χάσουν αν ο μονάρχης ο επόμενος είναι ισχυρότερος 
από τον προκάτοχο του.  

Στην περιφέρεια του ελληνικού κόσμου στη βόρεια ακτή και τη βορειοανατολική ακτή της 
Μαύρης θάλασσας υπάρχει το βασίλειο του Βοσπόρου, που το κυβερνά η δυναστεία των 
Σπαρτοκιδών[6:25] μία εξελληνισμένη εν μέρει ελληνικής καταγωγής αλλά και ιρανικής 
καταγωγής δυναστεία, η οποία κυριαρχεί σε αυτή την περιοχή επί πολλούς αιώνες. Μία νέα 
δύναμη, η οποία σταδιακά αναδεικνύεται στη βόρειοδυτική Μικρά Ασία είναι το βασίλειο του 
Περγάμου, το οποίο δημιουργείται κυρίως μετά από την αποστασία του Αγαθοκλή…. μετά τη 

Εικόνα 58  

Ο Πτολεμαίος ο Α’ ο Λάγου 
 

Εικόνα 58 

 η ανακάλυψη της 
υδραύλεως, ενός μουσικού 

οργάνου, το οποίο 
λειτουργεί με την πίεση του 

νερού. 
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δολοφονία του Αγαθοκλή του γιου του Λυσιμάχου [χάρτης 7:5] και αποκτά σημασία κυρίως όταν 
κατορθώνει να αντιμετωπίσει την απειλή των Γαλατών, οι οποίοι σταδιακά εγκαθίσταται στην 
κεντρική Μικρά Ασία, στη λεγόμενη Γαλατία.  

Η μόνη δυναστεία, η οποία μπόρεσε να εξασφαλίσει χωρίς κανένα πρόβλημα τη διαδοχή από 
την πρώτη γενιά των διαδόχων στην επόμενη, ήταν η δυναστεία των Πτολεμαίων. Δεν 
αντιμετώπισαν π.χ. τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ο Αντίγονος Γονατάς, ο γιος του 
Δημητρίου του Πολιορκητή ή ο Αντίγονος ο Α΄. ο διάδοχος του Σελεύκου του Νικάτορος, όπως θα 
θυμάστε ο Σέλευκος ο Νικάτωρ δολοφονήθηκε μετά την νίκη του στη μάχη του Κουροπεδίου. Θα 
μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον βραχύ 3ο αιώνα, δηλαδή την περίοδο ανάμεσα στο 283 και 
στο 220 περίπου π.Χ. ως τον χρυσό αιώνα των Πτολεμαίων. Είναι περίοδος κατά την οποία οι 
Πτολεμαίοι υπό την κυβέρνηση του κράτους τους, κυρίως από τον Πτολεμαίο τον Β’ και την 
αδελφή του την Αρσινόη Φιλάδελφο, αποτελούν την ισχυρότερη δύναμη στην ανατολική 
Μεσόγειο. Μπορούμε… ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο αυτής της κυριαρχίας των Πτολεμαίων 
είναι η προσπάθειά τους να επεκτείνουν την επιρροή τους και εκτός της Αιγύπτου στον κυρίως 
ελληνικό κόσμο, στον κόσμο της Ελλάδας, των νησιών του Αιγαίου και των παραλίων της Μικράς 

Ασίας. Ήδη από την εποχή των πολέμων των διαδόχων ένα από τα επιχειρήματα, τα οποία 
χρησιμοποιούσαν οι διάδοχοι για να προσεταιριστούν ελληνικές πόλεις και να αποκτήσουν την 
στρατιωτική τους υποστήριξη ήταν ότι θα τους αποδώσουν την ελευθερία τους. Η ελευθερία ήταν 
ένα από τα πιο σημαντικά … μία από τις πιο σημαντικές αξίες για τις ελληνικές πόλεις.  

Τι σημαίνει ελευθερία; Ελευθερία σημαίνει ελευθερία να ασκούν την εξωτερική τους πολιτική, 
δηλαδή να κάνουν πολέμους και να συνάπτουν συνθήκες ειρήνης, ελευθερία στην απονομή της 
δικαιοσύνης, να ρυθμίζουν τα του οίκου τους, και ελευθερία από ξένες φρουρές, ελευθερία από 
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Το Βασίλειο της Αιγύπτου [χάρτης 4:8] έχει το πλεονέκτημα ότι αποτελεί λίγο πολύ ενιαία περιοχή. 
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την πληρωμή φόρων. Η μεγάλη απειλή για την ελευθερία των ελληνικών πόλεων προερχόταν 
παραδοσιακά από τα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα από το βασίλειο της Μακεδονίας, αρχικά από τον 
Φίλιππο τον Β΄, στη συνέχεια από τον Αλέξανδρο και τους διαδόχους. Προσεταιριζόμενος 
ελληνικές πόλεις και εκμεταλλευόμενος ακριβώς αυτή την επιθυμία της ελευθερίας, ο Πτολεμαίος 
ο Β΄ προσπάθησε στα μέσα του 3ου π.Χ. αιώνα να κερδίσει έδαφος στην κεντρική Ελλάδα και τα 
νησιά του Αιγαίου. Κάποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να υποψιαστεί ότι ο Πτολεμαίος ίσως και 
να επιδίωκε κάτι περισσότερο από αυτό, δηλαδή να επιδίωκε να διαδεχθεί τον Μέγα Αλέξανδρο 
και τους Αργεάδες βασιλείς στον θρόνο της Μακεδονίας. Δεν είναι βέβαια ανάγκη να φθάσουμε 
τόσο μακριά ως προς τις υποθέσεις των στόχων, που μπορεί να είχε ο Πτολεμαίος ο Β΄ και η 
αδελφή του η Αρσινόη.  

Πάντως βέβαιο είναι ότι είχαν σημαντικές βλέψεις του ή μη τι άλλο της ηγεμονίας στον ελληνικό 
χώρο. Αυτό δεν είναι άλλωστε περίεργο. Ας μην ξεχνάμε ότι η Αρσινόη, η κόρη του Πτολεμαίου του 
Α΄, αδελφή του Πτολεμαίου του Β΄ και από κάποιο διάστημα και ύστερα και σύζυγός του, είχε 
υπάρξει βασίλισσα της Μακεδονίας καθότι ήταν η σύζυγος του Λυσιμάχου, ο οποίος διετέλεσε 
βασιλιάς της Μακεδονίας και της Θράκης. Μετά τον θάνατο του Λυσιμάχου, η Αρσινόη 
παντρεύτηκε τον ετεροθαλή της αδελφό τον Πτολεμαίο Κεραυνό, όταν όμως δολοφόνησε τα δύο 
της παιδιά αναγκάστηκε να καταφύγει στην Αίγυπτο. Πάντως είχε υπάρξει βασίλισσα στην 
Μακεδονία και τη Θράκη, επομένως είναι λογικό να είχε βλέψεις αν όχι για τον εαυτό της για τον 
τρίτο της γιο τον λεγόμενο Επίγονο για να ανακτήσει την εξουσία εκεί. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι 
οι Πτολεμαίοι έδειχναν τις βλέψεις στους προς την Ελλάδα και με συμβολικές πράξεις, π.χ. με τη 

σημασία την οποία απέδιδαν στις Πλαταιές, στον χώρο στον οποίο 
έγινε η τελευταία μεγάλη ανάμεσα στους Πέρσες και τους Έλληνες 
στον 2ο περσικό πόλεμο. ΄Ηταν ο χώρος τον οποίο οι Έλληνες 
συνέδεαν κατεξοχήν με την ιδέα της ελευθερίας. Το 268 π.Χ. γίνεται 
μία προσπάθεια, με τη βοήθεια κυρίως της Αθήνας και της Σπάρτης, 
οι Πτολεμαίοι να καταφέρουν ένα καίριο κτύπημα στον βασιλιά της 
Μακεδονίας τον Αντίγονο Γονατά ακριβώς για να κερδίσουν έδαφος 
στον ελλαδικό χώρο κα να ανακτήσουν την ηγεμονία.  

Εκείνη την χρονιά ένας Αθηναίος πολιτικός ο Χρεμωνίδης προτείνει 
ένα ψήφισμα, το οποίο υιοθετεί η συνέλευση στην Αθήνα, ένα 
ψήφισμα, το οποίο εγκαινιάζει τον λεγόμενο Χρεμωνίδειο πόλεμο, 
έναν πόλεμο που από τη μία πλευρά παρουσιάζεται ως ο αγώνας των 
ελληνικών πόλεων για να ανακτήσουν την ελευθερία τους από την 
απειλή των Μακεδόνων. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι και ένας 

πόλεμος των Πτολεμαίων για να επικρατήσουν στο ελληνικό χώρο. Ο Χρεμωνίδης στο ψήφισμά 
του, το οποίο σώζεται, επιχειρηματολογεί λέγοντας, σας παραφράζω το αρχαίο κείμενο, ότι «στο 
παρελθόν οι Αθηναίοι και οι Λακεδαιμόνιοι, οι Σπαρτιάτες, μαζί με τους συμμάχους τους 
εξασφάλισαν μία κοινή φιλία και συμμαχία και μαζί πολέμησαν … έδωσαν πολλές ένδοξες μάχες 
εναντίων εκείνων που επιχειρούσαν να υποδουλώσουν τις πόλεις, κερδίζοντας έτσι φήμη και 
φέρνοντας ελευθερία στους υπολοίπους έλληνες». Με αυτή την αναδρομή στους Περσικούς 
πολέμους ο Χρεμωνίδης συνεχίζει, εφόσον οι καιροί είναι οι ίδιοι, οι καιροί είναι ανάλογοι, πάλι οι 
΄Ελληνες αντιμετωπίζουν απειλή για την ελευθερία τους, μόνον ομονοώντας μπορούν να 
κερδίσουν αυτή την ελευθερία, και φυσικά ο στόχος είναι ο Αντίγονος Γονατάς. Ακριβώς την ίδια 
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ο Πτολεμαίος ο Β΄ και η αδελφή του 
η Αρσινόη. 
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εποχή ο αδελφός του Χρεμωνίδη, ο Γλαύκων, απ΄ ότι γνωρίζουμε από μία άλλη επιγραφή, είναι 
εκείνος ο οποίος προωθεί την λατρεία της ομόνοιας, δηλαδή της προσωποποίησης της ομόνοιας 
των Ελλήνων μαζί με την λατρεία του Διός του Ελευθερέως , του Δία ο οποίος προστατεύει την 
ελευθερία στις Πλαταιές.  

Αυτές είναι συμβολικές ενέργειες που δείχνουν αρκετά καθαρά ποιες είναι οι φιλοδοξίες των 
Πτολεμαίων. Στηριζόμενοι στην Αθήνα, στη Σπάρτη και στο λεγόμενο κοινό των νησιωτών, 
δηλαδή μία ομοσπονδία πολλών πόλεων των νησιών των Κυκλάδων, οι Πτολεμαίοι για μία 
επταετία επιχειρούν να καταφέρουν ένα καίριο κτύπημα στον Αντίγονο Γονατά αλλά παρά τις 
επιχειρήσεις τους, τους στόλους τους στο Αιγαίο τελικά αποτυγχάνουν. Το 261 π.Χ. η Αθήνα 
παραδίδεται στον Αντίγονο Γονατά και θα μείνει υπό την Μακεδονική επικυριαρχία ως το 229 π.Χ.  

Παρά αυτή την αποτυχία να εδραιωθούν και στον ελλαδικό χώρο, οι Πτολεμαίοι συνεχίζουν να 
είναι οι αδιαμφισβήτητοι ηγεμόνες στην ανατολική Μεσόγειο, το μόνο πρόβλημα, το οποίο είχαν 
να αντιμετωπίσουν για σύντομο διάστημα ήταν ένας πόλεμος με τον Μάγα, τον θείο το 

Πτολεμαίου του Β΄ , έναν ετεροθαλή αδελφό του Πτολεμαίου του Α΄, ο οποίος ήταν βασιλιάς στην 
Κυρηναϊκή και για κάποιο διάστημα από το 275 έως το 274 επιτέθηκε στην Αίγυπτο. Όμως, κι 
αυτό το πρόβλημα λύθηκε και το 250 π.Χ. αποφασίστηκε ο γάμος της κόρης του Μάγα, της 
Βερενίκης, με τον διάδοχο του Πτολεμαίου του Β΄, τον Πτολεμαίο τον Γ΄. Αυτή η απόφαση για τον 
γάμο της Βερενίκης με τον Πτολεμαίο τον Γ΄ συνενώνει πάλι το βασίλειο της Κυρηναϊκής με την 
Αίγυπτο και προσδίδει στη δυναστεία των Πτολεμαίων την παλιά της αίγλη. 
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το μόνο πρόβλημα, το οποίο είχαν να αντιμετωπίσουν για σύντομο διάστημα ήταν ένας πόλεμος με τον 
Μάγα, τον θείο το Πτολεμαίου του Β΄ , έναν ετεροθαλή αδελφό του Πτολεμαίου του Α΄, ο οποίος ήταν 
βασιλιάς στην Κυρηναϊκή και για κάποιο διάστημα από το 275 έως το 274 επιτέθηκε στην Αίγυπτο. 
Όμως, κι αυτό το πρόβλημα λύθηκε και το 250 π.Χ. αποφασίστηκε ο γάμος της κόρης του Μάγα, της 

Βερενίκης, με τον διάδοχο του Πτολεμαίου του Β΄, τον Πτολεμαίο τον Γ΄. 
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V 2.1.2: Οι Συριακοί Πόλεμοι. (14')  

 Ο Πτολεμαίος ο Β’ μαζί με την αδερφή του την Αρσινόη δεν κυβερνούσαν, όπως είπαμε μόνο 

την Αίγυπτο, την Κύπρο και μεγάλα κομμάτια της Μικράς Ασίας, τα Ο Πτολεμαίος ο Β’ γύρω στο 

274 π.Χ. με μια εντυπωσιακή γιορτή και μια πομπή η οποία οργανώθηκε στην Αλεξάνδρεια και 

έμεινε στη μνήμη του Ελληνιστικού κόσμου σαν η μεγαλύτερη πομπή και γιορτή που οργανώθηκε 

ποτέ, έδειξε με τον πιο εμφανή τρόπο την έκταση της δύναμης του, αλλά και με συμβολικό τρόπο 

το γεγονός ότι αποτελούσε ένα διάδοχο του Μεγάλου Αλεξάνδρου –άγαλμα του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου μεταφερόταν σε αυτή την πομπή-. παράλια της Μικράς Ασίας, είχαν και εξαιρετικό 

πλούτο και μεγάλη επιρροή. 

Ο Θεόκρητος, ένας αυλικός ποιητής το 270 π.Χ. περιγράφει την Αίγυπτο και τον βασιλιά της 

λίγο πολύ ως εξής, με στίχους που έγραψε γύρω στο 270: είναι η χώρα με εξαιρετική παραγωγή, 

όταν πλημμυρίζει ο Νείλος.Σ’αυτή τη χώρα υπάρχουν 3.000 πόλεις και ακόμα (συγγνώμη) 300 

πόλεις και 3.000 και 30.000 και 2 φορές 3 και 3 φορές 9 (σε περίπτωση που μπερδευτήκατε από 
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Η επιρροή των Πτολεμαίων δεν περιοριζόταν μόνο στη Μεσόγειο, έφτανε μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα σε ένα ιερό της 
Αφροδίτης, το οποίο έχει ανακαλυφθεί στο Νυμφαίον, στις βόρειες ακτές της Μαύρης Θάλλασας, απεικονίζεται στο κέντρο 
(3:05 εικόνα) ένα γκράφιτο το οποίο δείχνει ένα πλοίο με την ονομασία ‘Ίσις’.Είναι ένα πλοίο που έστελνε απεσταλμένους 

του Πτολεμαίου του Β’ στην βόρειο θάλασσα. 
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αυτή την άθροιση είναι 33.333.Και επιπλέον ο Πτολεμαίος 

κυβερνάει τη Φοινίκη, την Αραβία, τη Συρία, τη Λιβύη και τους 

Αιθίοπες.Είναι εκείνος ο οποίος προστάζει τους κατοίκους της 

Παμφυλίας και της Κιλικίας,της Λυκίας και της Καρίας και τα νησιά 

των Κυκλάδων.Ο πλούτος του είναι τεράστιος, αλλά αυτός ο 

βασιλιάς επαινείται και ως πολύ ικανός στον πόλεμο. 

Αν οι αυλικοί ποιητές άξιζαν την εμπιστοσύνη μας, τότε οι 

μελλοντικοί ιστορικοί μάλλον θα είχαν κάποιες δυσκολίες να 

αποτιμήσουν την ιστορική σημασία της Δυναστείας των Κιμ στη 

Βόρειο Κορέα.Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η Αίγυπτος δεν είχε 

33.333 πόλεις, στην πραγματικότητα είχε μονάχα 2 πόλεις αυτή την 

εποχή, δηλαδή 2 οικισμούς οι οποίοι είχαν το καθεστώς της 

πόλης.Αλλά αυτό το ποίημα δείχνει μια εικόνα για τον τρόπο με τον 

οποίο οι Πτολεμαίοι παρουσίαζαν τη δύναμη τους και ήθελαν η 

δύναμη τους αυτή να προσδίδει αίγλη και πολιτική επιρροή στο 

κράτος τους. 

Η επιρροή των Πτολεμαίων δεν περιοριζόταν μόνο στη Μεσόγειο, 

έφτανε μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα σε ένα ιερό της Αφροδίτης, το 

οποίο έχει ανακαλυφθεί στο Νυμφαίον, στις βόρειες ακτές της 

Μαύρης Θάλλασας, απεικονίζεται στο κέντρο (3:05 εικόνα) ένα 

γκράφιτο το οποίο δείχνει ένα πλοίο με την ονομασία ‘Ίσις’.Είναι ένα 

πλοίο που έστελνε απεσταλμένους του Πτολεμαίου του Β’ στην 

βόρειο θάλασσα.Ο Πτολεμαίος μπόρεσε να αντιμετωπίσει 

επιτυχημένα και τις διάφορες προσπάθειες των Σελευκιδών να 

καταλάβουν την Κοίλη Συρία. Το 250 η Κυρηναϊκή, όταν πέθανε ο 

Μάγας, προστέθηκε στο βασίλειο της Αιγύπτου και υπήρξε 

απόφαση η Βερενίκη να παντρευτεί τον δίαδοχο του Πτολεμαίου Β’ 

τον μεταγενέστερο βασιλιά τον Πτολεμαίο τον Γ’. 

Ωστόσο η μητέρα της η Απάμα, η κόρη του βασιλιά της Συρίας του Αντιόχου του Α’, μια πολύ 

φιλόδοξη γυναίκα, θεώρησε ότι ο γάμος της κόρης της Βερενίκης με τον Πτολεμαίο τον Γ’ θα 

σήμαινε την υποδούλωση του βασιλείου της και προτιμούσε την ανεξαρτησία. Γι’ αυτό το λόγο 

διέλυσε το συνοικέσιο, κάλεσε έναν από τους γιούς του Δημητρίου του Πολιορκητή, τον Δημήτριο 

τον λεγόμενο ‘Ωραίο’, ο Δημήτριος ο «καλός» για να παντρευτεί την κόρη της την Βερενίκη. 

Εικόνα 64  

Η Βερενίκη ανανέωσε τον αραββώνα 
της με τον Πτολεμαίο τον Γ’ και το 246 

ήρθε στο θρόνο της Αιγύπτου.Η 
Βερονίκη αυτή θα μας απασχολήσει και 

στην συνέχεια. 

Εικόνα 64 

Ο Πτολεμαίος ο Β’ μαζί με την αδερφή 
του την Αρσινόη. 
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Και εκεί έγινε κάτι που συναντάμε αρκετές φορές στην ελληνιστική εποχή.Ο Δημήτριος ο 

‘Ωραίος’ ερωτεύτηκε την πεθερά του, την Απάμα, κάτι το οποίο διαπίστωσε η σύζυγος του η 

Βερενίκη με αποτέλεσμα να τον δολοφονήσει στο κρεβάτι της μητέρας της.Μετά από αυτό το 

δράμα το οικογενειακό, η Βερενίκη ανανέωσε τον αραββώνα της με τον Πτολεμαίο τον Γ’ και το 

246 ήρθε στο θρόνο της Αιγύπτου.Η Βερονίκη αυτή θα μας απασχολήσει και στην συνέχεια. 

Ας στραφούμε όμως σε μια άλλη Βερενίκη.Η άλλη Βερενίκη είναι η κόρη του Πτολεμαίου του Β’ 

η οποία για να υπάρξει μια ειρήνη ανάμεσα στους Σελευκίδες και τους Πτολεμαίους για το θέμα 

Κοίλης Συρίας αποφασίζεται να παντρευτεί τον βασιλιά των Σελευκιδών Αντίοχο. Ο Αντίοχος ο 

οποίος ήταν παντρεμένος με μια πολύ φιλόδοξη γυναίκα την Λαοδίκη, διαλύει το γάμο του, 

παντρεύεται την Βερενίκη ώστε να υπάρξει μια ειρήνη ανάμεσα στα δύο κράτη. Ωστόσο το 246 η 

Λαοδίκη κατά κάποιο τρόπο πετυχαίνει την επιστροφή της στο θρόνο, ο Αντίοχος ο Β’ αρχίζει 

επιχειρήσεις στην Μικρά Ασία, επανασυνδέεται με την γυναίκα του τη Λαοδίκη και αυτό αποτελεί 

Εικόνα 65  

Με γρήγορες στρατιωτικές κινήσεις (6:32 χάρτης) ο Πτολεμαίος ο Γ’ κατορθώνει να κατατροπώσει τα 
στρατεύματα των Σελευκιδών, καταλαμβάνει δύο πολύ σημαντικές πόλεις της Συρίας, τη Σελεύκεια της 

Πιερίας η οποία είναι το σημαντικότερο λιμάνι των Σελευκιδών στη Μεσόγειο και την Αντιόχεια. 
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την πρόκληση για τον Πτολεμαίο τον Γ’ ο οποίος έχει αναλάβει το θρόνο από το 246 να ξεκινήσει 

μια εκστρατεία. Δεν αποκλείεται την εκστρατεία να την ξεκίνησε ήδη ο Πτολεμαίος ο Γ’ 

επιδιώκοντας να εδραιώσει την βασιλεία του, συνδέοντας την άνοδο του στο θρόνο με μια 

στρατιωτική επιτυχία.Εν πάσει περιπτώσει με γρήγορες στρατιωτικές κινήσεις (6:32 χάρτης) ο 

Πτολεμαίος ο Γ’ κατορθώνει να κατατροπώσει τα στρατεύματα των Σελευκιδών, καταλαμβάνει 

δύο πολύ σημαντικές πόλεις της Συρίας, τη Σελεύκεια της Πιερίας η οποία είναι το σημαντικότερο 

λιμάνι των Σελευκιδών στη Μεσόγειο και την Αντιόχεια. 

Εν τω μεταξύ ο Αντίοχος ο Β’ έχει δολοφονηθεί, κατά πάσα πιθανότητα από την Λαοδίκη, η 

οποία φροντίζει επίσης να δολοφονηθούν η Βερενίκη, η αντίζηλος της δηλαδή, και τα παιδιά της.Ο 

Πτολεμαίος ο Γ’ συνεχίζει την εκστρατεία, περνάει τον Ευφράτη και έρχεται στη Μεσοποταμία, 

δηλαδή σε εδάφη που κανένας από τους Πτολεμαίους δεν είχε πατήσει από την εποχή του 

Πτολεμαίου του Α’, όταν εκστράτευε μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο.Ο πόλεμος αυτός εξελίσσεται 

σ’έναν μικρό παγκόσμιο πόλεμο αυτής της περιόδου, διότι στον πόλεμο αυτό επεμβαίνει και ο 

Αντίγονος Γονατάς, ο παραδοσιακός αντίζηλος των Πτολεμαίων ως προς την κυριαρχία στο 

Αιγαίο.Ο πόλεμος αυτός διαρκεί έως το 241 π.Χ. όταν συνάπτεται μια ειρήνη ανάμεσα στον 

Πτολεμαίο τον Γ’ και τον βασιλιά, το νέο βασιλιά των Σελευκιδών τον Σέλευκο τον Γ’. 

Η ειρήνη αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια πλήρη επικράτηση 

των Πτολεμαίων.Όχι μόνον πετυχαίνει ο Πτολεμαίος ο Γ’ να 

διατηρήσει την Κοίλη Συρία, αλλά διατηρεί και το λιμάνι της 

Σελεύκειας της Πιερίας που όπως είπα προηγουμένως αποτελεί 

ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Μεσογείου και ΤΟ 

σημαντικότερο λιμάνι των Σελευκιδών. 

Οι Σελευκίδες δέχονται ένα πολύ ισχυρό πλήγμα, διότι 

ακριβώς την ίδια εποχή ξεσπά και μια εξέγερση στην Μικρά Ασία 

υπό τον αδερφό του Σελεύκου, τον Αντίοχο Ιέρακα, ο οποίος 

αποσχίζεται από το υπόλοιπο βασίλειο των Σελευκιδών και 

διχασμένοι από αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο οι Σελευκίδες για 

αρκετές δεκαετίες αποτελούν, για δύο δεκαετίες αποτελούν μια 

ασήμαντη δύναμη στο χώρο αυτό.Επίσης μεγάλες απώλειες έχει 

και ο Αντίγονος Γονατάς, ο οποίος χάνει στην Κεντρική Ελλάδα, 

ένα από τα βασικά του στηρίγματα, το φρούριο του 

Ακροκορίνθου, που ήταν μια από τις βασικές φρουρές για τον έλεγχο των διαβάσεων από την 

Κεντρική Ελλάδα προς την Πελοπόννησο. Ο Πτολεμαίος ο Γ’ είχε κάθε λόγο να πανηγυρίζει για τη 

νίκη του και το έκανε αυτό ανεγείροντας ένα εντυπωσιακό μνημείο (9:27 εικόνα) ένα μεγάλο 

Εικόνα 66  

Ο Πτολεμαίος ο Γ’ είχε κάθε λόγο να 
πανηγυρίζει για τη νίκη του και το έκανε 

αυτό ανεγείροντας ένα εντυπωσιακό 
μνημείο (9:27 εικόνα) ένα μεγάλο θρόνο 

στην πόλη, στο λιμάνι της Αδούλεως στην 
Ερυθρά Θάλασσα.  
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θρόνο στην πόλη, στο λιμάνι της Αδούλεως στην Ερυθρά Θάλασσα.Ο θρόνος αυτός δεν σώζεται 

σήμερα,αλλά έχουμε μια περιγραφή του από τον Κοσμά τον Ινδικοπλεύστη, έναν ταξιδιώτη του 6 

μ.Χ.αι., ο οποίος επίσης μας παραδίδει και το κείμενο μιας επιγραφής. 

Στο κείμενο αυτό ο Πτολεμαίος ο Γ’ με μεγάλη περηφάνεια δίνει μια αναφορά των 

επιτευγμάτων του.Ξεκινάει λέγοντας ότι είναι ο 

βασιλιάς της Αιγύπτου και της Λιβύης,της Συρίας,της 

Φοινίκης,της Κύπρου,της Λυκίας,της Καρίας και των 

νησιών των Κυκλάδων, ο οποίος έκανε εκστρατεία στην 

Ασία με πεζικό και ιππικό, με ελέφαντες τους οποίους 

είχε εκπαιδεύσει από τη χώρα των Τρωγλοδυτών και 

από την Αιθιοπία και αφού περιγράφει όλες αυτές τις 

εκστρατείες καταλήγει λέγοντας ότι επέστρεψε από τη 

χώρα των Περσών όσα είχαν αποσπάσει από τα 

Αιγυπτιακά ιερά οι Πέρσες, εννοεί τον βασιλιά των 

Περσών Καμβύση τον 6ο π.Χ.αι. 

Με αυτή την επιγραφή ο Πτολεμαίος δείχνει πολύ 

σαφώς τον θρίαμβο του.Αλλά αυτή τη στιγμή που θα 

περιμέναμε ότι ένας νικητής που έχει ν’αντιμετωπίσει 

δύο πολύ αδύναμους αντιπάλους, τον Αντίγονο Γονατά 

και τον Σέλευκο θα συνέχιζε τις εκστρατείες του και θα 

συνέχιζε τις προσπάθειες του στην απόκτηση επιρροής, 

όμως ακριβώς αυτή την εποχή το 241 ο Πτολεμαίος ο Γ’ 

αποσύρεται στην Αίγυπτο και μέχρι τον θάνατο του δεν 

πρόκειται να ξανακάνει καμία εκστρατεία.Έχει εκλεγεί το 243 «Ηγεμών της Αχαϊκής 

Συμπολιτείας», αλλά αυτό είναι μια θέση με εξαιρετική πολιτική σημασία, αλλά χωρίς κάποιο 

πρακτικό αντίκρισμα. 

Για ποιό λόγο εγκατέλειψε τις εκστρατείες ο Πτολεμαίος ο Γ’.Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, 

ενδεχομένως να ήτανε ανάγκη να ασχοληθεί με την εσωτερική οργάνωση του κράτους του, είναι 

ο πρώτος Πτολεμαίος τον οποίο τιμούν οι αιγύπτιοι ιερείς μ’ένα τιμητικό ψήφισμα, μια μακρά 

επιγραφή το «Ψήφισμα του Κανώπου» που σώζεται στα ελληνικά και τα ιερογλυφικά,ίσως να 

πήρε τα διδάγματα του από τις αποτυχίες των άλλων διαδόχων που προσπάθησαν πάντοτε 

αποτυχημένα να αποκτήσουνε νέες περιοχές. 

Εικόνα 67  

Η Βερενίκη πήγε στο ναό της Αφροδίτης, έκοψε τα 
μαλλιά της και τ’αφιέρωσε στη θεά. 
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Αν και ο πόλεμος της Λαοδίκης έχει ξεχαστεί, ο πόλεμος αυτός ο Συριακός ανάμεσα στους 

Σελευκίδες και τους Πτολεμαίους, ένα μικρό του επεισόδιο άφησε κατά κάποιο τρόπο τη 

σφραγίδα του στον έναστρο ουρανό.Όταν ο Πτολεμαίος ο Γ’ πολεμούσε στη Μεσοποταμία το 243, 

η νεαρή γυναίκα του, η βασίλισσα η Βερενίκη (12:18 εικόνα) έδωσε τάμα στην Αφροδίτη ότι θα 

της αφιέρωνε τα μακριά της ξανθά μαλλιά σε περίπτωση που έφερνε τον άντρα της πίσω.Ο 

Πτολεμαίος πραγματικά επέστρεψε στην Αίγυπτο σώος και αβλαβής και τότε η Βερενίκη πήγε στο 

ναό της Αφροδίτης, έκοψε τα μαλλιά της και τ’αφιέρωσε στη θεά. 

Όμως η κόμη της Βερενίκης την επόμενη μέρα δεν φαινόταν πουθενά και όταν ρωτήθηκαν οι 

ιερείς και ένας αστρονόμος, ο αστρονόμος πρόσφερε μια εξήγηση.Έδειξε στον ουρανό ένα σύνολο 

άστρων λέγοντας ότι η θεά του έρωτα η Αφροδίτη, εκτίμησε τόσο πολύ την προσφορά της 

Βερενίκης ώστε αποφάσισε να τοποθετήσει την κόμη της σαν αστέρια στον ουρανό, όπου 

μπορούμε ακόμα και σήμερα να τα δούμε με γυμνό μάτι. 

Ο Καλλίμαχος, ένας άλλος αυλικός ποιητής, έγραψε ένα ποίημα εμπνευσμένος από την κόμη της 

Βερενίκης και την προσφορα της αυτή, το οποίο δεν σώζεται, σώζεται μια λατινική εκδοχή, από 

τον Κάτουλλο στο Άσμα του το υπ’αριθμόν 66. Μήπως ο Πτολεμαίος ο Γ’ αποφάσισε να μείνει στην 

Αίγυπτο χάρη στον έρωτα της γυναίκας του; Μήπως αυτός είναι ο λόγος που δεν επεδίωξε άλλες 

κατακτήσεις; Φυσικά δεν υπαρχει κανένας τρόπος να το αποδείξουμε, αλλά είναι μια ωραία σκέψη 

σαν ένα γαλήνιο ιντερμέτζο (intermezzo) πριν προχωρήσουμε από τη μια σειρά πολέμων στην 

επόμενη. 

 

 

V 2.1.3: Ο Άρατος και οι συμπολιτείες. (17')  

Ο Αλέξανδρος ήταν 20 χρονών όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας του και ανέλαβε την εξουσία στο 

βασίλειο της Μακεδονίας. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής ήταν 20 χρονών όταν απελευθέρωσε την 

Αθήνα το 307 και οι Αθηναίοι του απέδωσαν θεϊκές τιμές. Ο Πύρρος ήταν 21 χρονών όταν 

επέστρεψε στο βασίλειο της Ηπείρου το 297π.Χ. Ο Κλεομένης ο Γ΄, βασιλιάς της Σπάρτης, ήταν 20 

χρονών όταν διαδέχτηκε τον πατέρα του στο θρόνο της Σπάρτης το 235π.Χ. Ο Φίλιππος ο 5ος της 

Μακεδονίας ήταν 19 χρονών όταν έπεισε την Αχαϊκή Συμπολιτεία το 220 να κηρύξει πόλεμο στους 

Αιτωλούς. Ο Αντίοχος ο 3ος ήταν 20 χρονών όταν ανακατέλαβε μεγάλα κομμάτια του βασιλείου 

των Σελευκιδών. 
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Αυτό που έχουν κοινό όλοι αυτοί οι 20αρηδες είναι το γεγονός ότι η θέση τους ως βασιλείς, ή 

διάδοχοι βασιλέων τους δίνει την δυνατότητα, σε πολύ μικρή ηλικία, να αναλάβουν πολιτικές 

πρωτοβουλίες. 

Τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά στον κόσμο των Ελληνικών πόλεων, μακριά από τον 

κόσμο των βασιλείων. Εδώ οι νέοι της ηλικίας των 20 ετών έχουν περάσει 2 χρόνια από τα 18 

περίπου μέχρι τα 20 εκπαιδευόμενοι στρατιωτικά, εισαγόμενοι στις πολιτικές αξίες και τις 

Εικόνα 68  

Η πολιτική ζωή στην Πελοπόννησο χαρακτηρίζεται είτε από την ύπαρξη φρουρών, όπως π.χ. στην Κόρινθο, είτε 
από την ύπαρξη τυράννων, δηλαδή ατόμων προερχόμενων από την αριστοκρατία, που είχαν εγκαθιδρύσει 

προσωπική εξουσία σε διάφορες πελοποννησιακές πόλεις. 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      84  
 
 

παραδόσεις της πόλης τους, αλλά θα πρέπει να περιμένουν τη σειρά τους για να μπορέσουν να 

αναλάβουν πολιτικές πρωτοβουλίες, πολιτικά αξιώματα και πολιτική επιρροή.  

Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι όταν υπάρχουν ιδιαίτερες κρίσιμες συνθήκες, όταν οι 

συνθήκες αυτές απαιτούν την πρωτοβουλία και από τους νέους. Μια τέτοια περίπτωση είναι η 

περίπτωση του Αράτου, ενός από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του 3ου π.Χ. αιώνα, ενός 

ανθρώπου ο οποίος για μεγάλο διάστημα επηρέασε τα πράγματα στον Ελληνικό κόσμο, και έξω 

από τον στενό χώρο της Ελλάδας, του γεωγραφικού χώρου της Ελλάδας, ένας άνθρωπος που θα 

μπορούσε να αλλάξει ακόμα και την Ελληνική ιστορία, αν αυτό το οποίο δημιούργησε, η Αχαϊκή 

Συμπολιτεία, αν μπορούσε η Αχαϊκή Συμπολιτεία να απαλλαγεί, από διάφορες αδυναμίες στις 

οποίες θα αναφερθώ στη συνέχεια. 

Ο Άρατος γεννήθηκε γύρω στο 271π.Χ. σε μια από τις καλύτερες οικογένειες της πόλης του της 

Σικυώνας στη βόρειο Πελοπόννησο. Εκείνη την εποχή, στον πρώιμο 3ο π.Χ. αιώνα η 

Πελοπόννησος, η πολιτική ζωή στην Πελοπόννησο χαρακτηρίζεται είτε από την ύπαρξη φρουρών, 

όπως π.χ. στην Κόρινθο, είτε από την ύπαρξη τυράννων, δηλαδή ατόμων προερχόμενων από την 

αριστοκρατία, που είχαν εγκαθιδρύσει προσωπική εξουσία σε διάφορες πελοποννησιακές πόλεις. 

Ο πατέρας του Αράτου, ο Κλεινίας, ήταν αντίπαλος ενός από τους τυράννους της Σικυώνας, 

δολοφονήθηκε, και σε ηλικία 7 ετών ο Άρατος κατόρθωσε να σωθεί, το αρχικό σχέδιο του 

τυράννου ήταν να εξοντώσει και τους απογόνους του Κλεινία, και περπατώντας από την Σικυώνα 

να καταφύγει από την Σικυώνα στο Άργος όπου πέρασε την παιδική του ηλικία και τους νεανικούς 

του χρόνους. 

Με μια μικρή ομάδα εξορίστων, επέστρεψε το 251π.Χ. στην Σικυώνα, σκαρφάλωσαν στα τείχη 

το βράδυ, κατάφεραν να καταλάβουν εξ απήνης τους φύλακες, και διέδωσαν στην πόλη τα νέα 

της επιστροφής τους και της επανάστασης. Μέσα σε μια βραδιά, ο τύραννος Νικοκλής και η 

εξουσία του, η εξουσία του τυράννου Νικοκλή κατέρρευσε, έβαλαν φωτιά στο σπίτι του και με μία 

μόνο απώλεια κατόρθωσαν να απελευθερώσουν την Σικυώνα. 

Τα πράγματα θα σταματούσαν εκεί, αν ο Άρατος έκανε αυτό το οποίο έκαναν όλοι σ΄αυτές τις 
περιπτώσεις, δηλαδή να περιορισθούν στις υποθέσεις τις πολιτικές της δικής τους πόλης. Ο 
Άρατος όμως είχε μία, πήρε μια πρωτοβουλία η οποία είχε τεράστια σημασία για την μετέπειτα 
ιστορία της Ελλάδας. Αποφάσισε να εντάξει την πόλη του την Σικυώνα σε μια ομοσπονδία κρατών 
στη βόρειο και βορειοδυτική Πελοπόννησο, την Αχαϊκή Συμπολιτεία. Το Αχαϊκόν Κοινόν, το κοινόν 
των Αχαιών, η Αχαϊκή Συμπολιτεία, αποτελούνταν από 12 μικρές και σχετικά ασήμαντες πόλεις, 
δεν είχε παίξει σχεδόν κανένα ρόλο στην πολιτική ιστορία μέχρι αυτή την εποχή. Το γεγονός ότι 
αυτές οι πόλεις, ξαφνικά, συνδέθηκαν με μια πόλη στην άλλη πλευρά της Πελοποννήσου, αμέσως 
ανέδειξε την Αχαϊκή Συμπολιτεία σε πολιτική δύναμη. 
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Το 245 ο Άρατος εκλέγεται για πρώτη φορά στρατηγός, δηλαδή ανώτατος πολιτικός 
αξιωματούχος της Αχαϊκής Συμπολιτείας, και χρησιμοποιεί την πολιτική του επιρροή, με ένα 
συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι να απελευθερώσει την Πελοπόννησο από την επιρροή 
των Μακεδόνων. Να απομακρύνει τις Μακεδονικές φρουρές από την Πελοπόννησο. Και ο πρώτο 
στόχος είναι η απελευθέρωση της Κορίνθου, η Κόρινθος έχει μια στρατηγική σημασία, είναι η πόλη 
η οποία ελέγχει, τότε δεν υπήρχε η διώρυγα της Κορίνθου, υπάρχει ο Ισθμός, ο οποίος συνδέει την 
Κεντρική Ελλάδα με την Πελοπόννησο, όποιος ελέγχει το φρούριο του Ακροκορίνθου ελέγχει το 
πέρασμα από την Κεντρική Ελλάδα προς την Πελοπόννησο. Και το φρούριο αυτό βρισκόταν στα 
χέρια μιας φρουράς των Αντιγονιδών, μέχρι που ένας ανιψιός του Αντιγόνου του Γονατά, ο 

Αλέξανδρος αποφάσισε να αποστατήσει από τον 
Αντίγονο τον Γονατά και καθιέρωσε εκεί την δική 
του την κυριαρχία, σαν αυτόνομος ηγεμόνας από το 
250 έως το 246π.Χ. Ο Αντίγονος Γονατάς φρόντισε 
να δολοφονηθεί ο Αλέξανδρος και να ανακτήσει το 
φρούριο αυτό, το οποίο συνέχισε να αποτελεί ένα 
από τα δεσμά της Ελλάδας μαζί με τις φρουρές που 
υπήρχαν στην Αθήνα και την Ερέτρια και την 
Χαλκίδα στην Αίγυπτο. 

Ο Άρατος με μια μικρή ομάδα 400 ανδρών 
επιτέθηκε στην Κόρινθο, κατάφερε να την 
καταλάβει, η φρουρά των Αντιγονιδών 
απομακρύνθηκε, και στη συνέχεια η Αχαϊκή 
Συμπολιτεία αποκτά σαν νέα μέλη και την Κόρινθο 

αλλά και τα Μέγαρα και την Επίδαυρο, επίσης στην βόρειο Πελοπόννησο και την Τροιζήνα, 
επομένως η Αχαϊκή Συμπολιτεία από ένα μικρό, από μια μικρή ομάδα, ένα μικρό κοινό κρατών 
στην βόρειο-βορειοδυτική Πελοπόννησο, σταδιακά επεκτείνεται στην βόρειο Πελοπόννησο. Μια 
πολύ σημαντική εξέλιξη είναι η προσθήκη και της Μεγαλούπολης στην Αχαϊκή Συμπολιτεία, με τον 
τρόπο αυτό μέσα σε μια περίπου 10ετία, η Αχαϊκή Συμπολιτεία εξελίσσεται σε μια ορατή, 
σημαντική, πολιτική δύναμη.2 

Ο Άρατος διετέλεσε στρατηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας από το 241 έως το 235π.Χ., στην 
συνέχεια εναλλάσσεται στο αξίωμα αυτό με τον Λυδιάδα, έναν πρώην τύραννο της 
Μεγαλούπολης, ο οποίος φέρνει την πόλη του στην Αχαϊκή Συμπολιτεία. Η Αχαϊκή Συμπολιτεία θα 
είχε όλες τις δυνατότητες να αποτελέσει έναν παράγοντα ενοποίησης της Ελληνικών πόλεων και 
ανεξαρτησίας των Ελληνικών πόλεων, αλλά δυστυχώς υπέφερε από μία σειρά από 
μειονεκτήματα. Ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι ποτέ η Αχαϊκή Συμπολιτεία δεν κατόρθωσε 
να φέρει πλήρη ομόνοια ανάμεσα στα μέλη της. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι αρκετές φορές, 
ιδίως τον 2ο π.Χ. αιώνα επιχείρησε να φέρει στον κύκλο της ομοσπονδίας αυτής, πόλεις όπως η 
Σπάρτη με αποτέλεσμα να προκαλεί πολέμους. Αλλά το βασικότερο πρόβλημα της Αχαϊκής 
Συμπολιτείας είναι ότι η διακυβέρνησή της βρισκόταν από την αρχή και συνέχισε να βρίσκεται 
στα χέρια μιας πάρα πολύ μικρής ολιγαρχίας. Κάτω από διαφορετικές συνθήκες τα μέλη αυτής 
της ολιγαρχίας θα κυβερνούσαν τις πόλεις τους ως τύραννοι. Στην Αχαϊκή Συμπολιτεία 
εκλεγόμενοι από μια μικρή ομάδα των ιδιοκτητών της γης, μπορούσαν να ασκούν πολιτική 
εξουσία αναλαμβάνοντας τα ανώτατα αξιώματα του κοινού της συμπολιτείας. 
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Όποιος ελέγχει το φρούριο του Ακροκορίνθου ελέγχει το 
πέρασμα από την Κεντρική Ελλάδα προς την Πελοπόννησο. 
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Η Αχαϊκή Συμπολιτεία δεν μπόρεσε ποτέ να επιλύσει τα βασικά προβλήματα που 
αντιμετώπιζαν οι πληθυσμοί της Πελοποννήσου, και αυτά ήταν η συγκέντρωση της γης σε λίγα 
χέρια, η ύπαρξη δηλαδή μεγάλου αριθμού ακτημόνων και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα ήταν η 
ύπαρξη μεγάλων χρεών. Αυτό οδήγησε σε πολιτικές συγκρούσεις και σε πολέμους. 

Η αναφορά στην Αχαϊκή Συμπολιτεία μου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ πολύ σύντομα σε 
ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά φαινόμενα της ελληνιστικής εποχής, που είναι η ύπαρξη 
ομοσπονδιακών κρατών. Ομοσπονδιακά κράτη ή κοινά αποτελούν ένα ίδιον της ελληνιστικής 
εποχής, αλλά σε μια πρώιμη μορφή υπήρχαν ήδη από την κλασική και εν μέρει από την αρχαϊκή 
εποχή. Π.χ. στον χώρο της Θεσσαλίας, υπήρχε μια σειρά από κοινά, το Κοινό των Θεσσαλών το 
Κοινό των Περραιβών, των Μαγνήτων των Μαλιοτών κλπ., στην κεντρική Ελλάδα υπήρχε το 
Κοινό των Ακαρνάνων και το Αιτωλικό Κοινό, υπήρχαν Κοινό επίσης των Βοιωτών και Κοινό των 
Αρκάδων. 

Από τον 3ο π.Χ. αιώνα και μετά οι ομοσπονδίες αυτές αποκτούν πολύ μεγαλύτερη συνοχή, νέους 
πολιτικούς θεσμούς, και αποτελούν έναν σημαντικό πολιτικό παράγοντα. Αυτό γίνεται καταρχήν 
με την Αιτωλική Συμπολιτεία, όταν κατορθώνει να νικήσει τους Γαλάτες, κατά την επιδρομή τους 
στην Ελλάδα, και σταδιακά να φέρει στα πλαίσια της Αιτωλικής Συμπολιτείας μια σειρά από 
κράτη πόλεις οι οποίες βρισκόντουσαν εκτός, ο χάρτης αυτός μας δίνει μια εικόνα από την 
σταδιακή επέκταση των συμπολιτειών, των κοινών στον χώρο της μητροπολιτικής Ελλάδος. Ποια 
είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των ομοσπονδιακών κρατών, επαναλαμβάνω είναι μια 
πολιτική εξέλιξη η οποία θα μπορούσε να έχει τεράστια σημασία στην Ελλάδα αν δεν υπήρχαν τα 
κοινωνικά προβλήματα και κυρίως ο τοπικός πατριωτισμός πολλών ελληνικών πόλεων. Ένα 
βασικό χαρακτηριστικό είναι τα διπλά πολιτικά δικαιώματα. Οι πολίτες των κρατών μελών είναι 
πολίτες και της πόλης τους αλλά και της συμπολιτείας, π.χ. ο Πολύβιος ο ιστορικός, το όνομά του 
είναι, Πολύβιος ο γιός του Λυκόρτα, Αχαιός, Μεγαλοπολίτης, δηλαδή είναι Μεγαλοπολίτης, 
πολίτης της Μεγαλουπόλεως αλλά και Αχαιός, δηλαδή πολίτης του κοινού της Αχαϊκής 
Συμπολιτείας. Αυτό περίπου μοιάζει με την ιδιότητα που έχουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης, 
είναι πολίτες των κρατών τους αλλά κατά κάποιο τρόπο και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι κοινές δραστηριότητες των συμπολιτειών, είναι η οργάνωση εορτών και αγώνων, η διεθνής 
διαιτησία, προσπαθούν να επεμβαίνουν σε διαμάχες μεταξύ των μελών τους, η επιβολή εν μέρει 
κοινού πολιτεύματος στα κράτη μέλη, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό κυρίως της Αχαϊκής 
Συμπολιτείας, η κοινή εξωτερική πολιτική, και η ύπαρξη κοινού στρατού. Τα κοινά διοικούνται 
από μία σειρά αξιωματούχων, τυπικός αξιωματούχος είναι ο στρατηγός, ο ανώτατος δηλαδή 
στρατιωτικός διοικητής των κοινών, το Αχαϊκό κοινό έχει επίσης μια ομάδα 10 εκτελεστικών 
αξιωματούχων, των "δαμιουργών", υπάρχουν άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, ο ίππαρχος και 
ο ναύαρχος, υπάρχουν γραμματείς οι οποίοι ασχολούνται με την αρχειοθέτηση των εγγράφων του 
κοινού, και ταμίες. Το Αιτωλικό κοινό αντιστοίχως έχει έναν στρατηγό, έναν αρχηγό του ιππικού, 
τον ίππαρχο, και 7 διοικητές ομάδων του στρατού, τους επικληταρχέοντες, δηλαδή τους διοικητές 
των επικλήτων. Αλλά σημαντικά όργανα διοικητικά των κοινών είναι η ύπαρξη ενός συνεδρίου 
δηλαδή ενός συμβουλίου, ενός είδους βουλής, η οποία αποτελείται από μέλη εκπροσώπους των 
πόλεων, οι πόλεις εκπροσωπούνται συνήθως με βάση τον πληθυσμό τους. 

Αυτή είναι μια πολύ σημαντική πολιτική μεταρρύθμιση και πολιτική καινοτομία δηλαδή η 
αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση πόλεων σε ένα ευρύτερο όργανο. Επίσης υπάρχει στις 
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συμπολιτείες η συνέλευση του λαού, η οποία συγκαλείται σε τακτά διαστήματα, στην Αχαϊκή 
Συμπολιτεία 4 φορές τον χρόνο, στην Αιτωλική Συμπολιτεία 2 φορές το χρόνο, η συνέλευση του 
λαού, η συνέλευση των πολιτών, η εκκλησία, ο δήμος, το πλήθος, εκλέγει τους αξιωματούχους, 
όμως η ψηφοφορία δεν γίνεται κατ΄ανδρα, αλλά γίνεται κατά ομάδες και κάθε ομάδα δηλαδή κάθε 
πόλη εκπροσωπείται με μία ψήφο. Κάποια από τα κοινά, κατά καιρούς είχαν και την προσπάθεια 
να εισάγουν νέους νόμους με νομογράφους και κυρίως να εισαγάγουν ένα σύστημα διαιτησίας 
ανάμεσα στα μέλη τους. 

  
Το Βοιωτικό Κοινό ιδιαίτερα έχει και μια άλλη καινοτομία η οποία είναι η διαίρεση του κοινού σε 
7 περιφέρειες ή τέλη, οι οποίες αποτελούν την βάση της στρατολόγησης στρατιωτών για τα 
στρατεύματα του κοινού, οι μεγάλες πόλεις του Κοινού όπως η Θήβες, ο Ορχομενός, η Τανάγρα 
και οι Θεσπιές, αποτελούν μία περιφέρεια ένα τέλος η κάθε μία, οι μικρότερες πόλεις 
συναπαρτίζουν μαζί με άλλες ένα τέλος. Υπάρχουν και άλλα ιδιόμορφα Κοινά όπως το Κοινό των 
Νησιωτών π.χ. το οποίο δεν έχει καθόλου αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά αποτελεί ένα όργανο 
διοικητικό του Πτολεμαϊκού βασιλείου, ένα όργανο εφαρμογής της πολιτικής των Πτολεμαίων 
στο Αιγαίο ή το Κρητικό Κοινό το οποίο αποτελεί μια συμμαχία της Γόρτυνας και της Κνωσσού 
και των εκάστοτε συμμάχων τους χωρίς να έχει διπλά πολιτικά δικαιώματα και ισχυρούς θεσμούς. 

Ποια είναι τα ισχυρά στοιχεία των Κοινών τα ανέλυσα, η σπουδαιότητα την οποία έχουν είναι 
ότι εισαγάγουν τον θεσμό της αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης ανάλογα με τον πληθυσμό, ότι 
φέρουν κοντά πόλεις με εντελώς διαφορετικές παραδόσεις, ακόμα που μιλούν διαφορετικές 
διαλέκτους, το Αιτωλικό κοινό π.χ. έχει μέλη σε όλη τη διασπορά, σε όλη την Κεντρική Ελλάδα, 
ακόμα και μια Κρητική πόλη η Αξός αποτελεί μέλος του Κοινού των Αιτωλών, αλλά εκεί που 
αποτυγχάνουν είναι στην αδυναμία τους να κατορθώσουν μέσα από την σύμπλευση όλων αυτών 
των πόλεων σε κοινή εξωτερική πολιτική, να δημιουργήσουν και μια κοινή ταυτότητα, ίσα ίσα 
συνεχίζει να παραμένει ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ελληνικού κόσμου ο τοπικισμός, ο τοπικός 
πατριωτισμός των πόλεων με αποτέλεσμα τα κοινά τελικά, αντί να φέρουν μια ειρήνευση στον 
ελληνικό κόσμο πολλές φορές να οδηγήσουν σε επιπλέον διαμάχες. Διαμάχες τόσο κοινωνικές, 
λόγω της διόγκωσης των κοινωνικών προβλημάτων, όσο και διαμάχες τοπικές ανάμεσα στα 
κράτη μέλη για τον προσδιορισμό των συνόρων τους. 
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Κεφάλαιο 2.2: Η Ελληνιστική Βασιλεία: Πρώτο Μέρος (3 υποκεφάλαια, σ 43') 

 

 

V 2.2.1:Υπόβαθρο και βασικά χαρακτηριστικά της ελληνιστικής βασιλείας. (21') 

 

Ενας ανώνυμος συγγραφέας της ελληνιστικής εποχής που το έργο του δεν σώζεται αλλά 

παρατίθεται ένα απόσπασμά του στο «Λεξικό της Ύστερης Αρχαιότητας» της Σούδα, ορίζει τη 

βασιλεία με τα ακόλουθα λόγια: «Η βασιλεία δεν δίνεται 

σε άνδρες ούτε από τη φύση ούτε από το νόμο. Δίνεται 

σε εκείνους που είναι σε θέση να διοικούν στρατεύματα 

και να διαχειρίζονται με συνετό τρόπο πολιτικές 

υποθέσεις». Αυτός ο ορισμός της «βασιλείας» ταιριάζει 

απόλυτα στην βασιλεία την οποία γνωρίσαμε μέχρι 

σήμερα στα μαθήματα αυτά στην ελληνιστική εποχή. 

Αναφερθήκαμε αναλυτικά στον τρόπο με τον οποίο 

μετά τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου, οι διάδοχοί του 

εγκαθίδρυσαν την εξουσία τους σε διάφορα βασίλεια, 

των Πτολεμαίων, των Σελευκιδών, των Αντιγονιδών και 

το βασίλειο της Περγάμου, αλλά και σε μικρότερα 

βασίλεια. Ήδη η μοναρχία του Μ. Αλεξάνδρου 

ανταποκρίνεται αρκετά, αν και όχι απόλυτα, σ’αυτό τον 

ορισμό. Διότι η βασιλεία του Μ. Αλεξάνδρου του είχε 

δοθεί εν μέρει και από τη φύση και το νόμο, δεδομένου 

ότι είχε γίνει βασιλεύς των Μακεδόνων ως γιός του 

Φιλίππου και μετά από αποδοχή του ενθρονισμού του από τη συνέλευση των Μακεδόνων. 

Στην ελληνιστική εποχή η εμπειρία των συγχρόνων τους δείχνει ότι και άτομα τα οποία δεν 

έχουν την παραμικρή σχέση με κάποια δυναστεία, δεν έχουν κανένα κληρονομικό δικαίωμα στον 

τίτλο του βασιλέα μπορούν να τον αποκτήσουν. Η ελληνιστική βασιλεία έχει και μόνο γι’ αυτό το 

λόγο πάρα πολύ ετερογενείς καταβολές. Από τη μια πλευρά αποτελεί τη συνέχεια της μακεδονικής 
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Ένα νόμισμα του Σελεύκου του Α’ του Νικάτορος, το 
οποίο τον απεικονίζει ακριβώς ως πολεμιστή δηλαδή με 

το κράνος, με το πολεμικό κράνος, την περικεφαλαία. 
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βασιλείας αλλά έχει δεχθεί και πάρα πολλές επιδράσεις από την μοναρχία των Αχαιμενιδών, από 

τη θέση του Φαραώ στην Αίγυπτο, αλλά και από τις εμπειρίες των ιστορικών γεγονότων αμέσως 

μετά τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου. 

Ας δούμε λοιπόν κάπως αναλυτικότερα τι είναι εκείνα 

τα οποία προσδιορίζουν την ελληνιστική βασιλεία, τι 

είναι εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την 

θέση του ελληνιστικού μονάρχη. Όπως είπα ένα βασικό 

στοιχείο είναι σίγουρα το γεγονός ότι ο ελληνιστικός 

βασιλιάς πρέπει να είναι στρατηγός. Αυτό φαίνεται και 

στις παραστάσεις των νομισμάτων. Δείχνω εδώ ένα 

νόμισμα του Σελεύκου του Α’ του Νικάτορος, το οποίο τον 

απεικονίζει ακριβώς ως πολεμιστή δηλαδή με το κράνος, 

με το πολεμικό κράνος, την περικεφαλαία. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό στοιχείο της ελληνιστικής βασιλείας 

είναι ότι άτομα τα οποία δεν είχαν κληρονομήσει τον 

θρόνο αναγορεύονται βασιλείς μετά από κάποια νίκη. 

Αυτό το είδαμε ήδη στο λεγόμενο έτος των βασιλέων το 

307-306 πΧ, όταν ο Αντίγονος και ο Δημήτριος Πολιορκητής αναγορεύονται από το στρατό τους 

βασιλείς, μετά από τη νίκη του Δημητρίου στη Σαλαμίνα (της Κύπρου). Αλλά υπάρχουν και άλλες 

πολλές τέτοιες περιπτώσεις, παραδείγματος χάριν οι δυνάστες της Περγάμου ο Φιλέταιρος, ο 

Ευμένης δεν είχαν τον τίτλο του βασιλιά. Πρώτος ο οποίος αναγορεύεται βασιλιάς είναι ο Άτταλος 

ο Α’ μετά από μια σημαντική νίκη κατά των Γαλατών το 238 πΧ. Αλλά και ένας άλλος κοινός θνητός 

τον οποίο συναντήσαμε σε κάποιο άλλο μάθημα, ο Αγαθοκλής, είναι προέρχεται από μια 

οικογένεια πολιτών των Συρακουσών και χάρη στις στρατιωτικές του ιδιότητες, εκλέγεται στο 

αξίωμα του Στρατηγού- Αυτοκράτορα. Στη συνέχεια του δίνεται η επιμέλεια της πόλεως το 316- 

315 πΧ, αλλά είναι χάρη στις στρατιωτικές του ικανότητες, στις εκστρατείες του στη Σικελία και 

τη Βόρειο Αφρική που τον οδηγούν το 305 ή 304 πΧ στην απόφαση να αποκτήσει και αυτός τον 

τίτλο του βασιλέα. Σας δείχνω εδώ νομίσματα του Αγαθοκλή από την εποχή πρώτα της 

στρατηγίας και στη συνέχεια της βασιλείας του. 

Αυτό το είδος της βασιλείας ακριβώς επειδή έχει ένα στρατιωτικό χαρακτήρα δεν 

προσδιορίζεται με βάση γεωγραφικά ή εθνικά όρια. Ο Αγαθοκλής δεν είναι βασιλεύς των 

Σικελιωτών, δεν είναι βασιλεύς των Συρακουσίων, είναι βασιλεύς. Είναι βασιλεύς κάθε περιοχής 

την οποία θα μπορέσει να καταλάβει. Με την εξαίρεση του Κασσάνδρου, ο οποίος είναι βασιλεύς 
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Σας δείχνω εδώ νομίσματα του Αγαθοκλή από 
την εποχή πρώτα της στρατηγίας και στη 

συνέχεια της βασιλείας του.  
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των Μακεδόνων, όλοι οι άλλοι ελληνιστικοί βασιλείς είναι αόριστα βασιλείς και αυτή η αοριστία 

τους δίνει την δυνατότητα να διεκδικούν την συνεχή επέκταση της εδαφικής τους κυριαρχίας. 

Αυτό είναι ένα καθαρά ελληνιστικό στοιχείο. Όμως υπάρχουν και στοιχεία τα οποία 

προέρχονται από τις μακεδονικές παραδόσεις. Και ένα βασικό τέτοιο στοιχείο είναι η αρχή της 

κληρονομικότητας: Ότι ο διάδοχος του αποθανόντος μονάρχη είναι, αν όχι πάντα, τις 

περισσότερες φορές, ο γιός ή ένας στενός συγγενής του βασιλιά. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο 

ανάγεται στη μακεδονική μοναρχία είναι το γεγονός ότι η θέση του βασιλιά πρέπει να γίνει 

αποδεκτή από τα στρατεύματα. Όπου δεν υπάρχουν τα στρατεύματα, από όποιες στρατιωτικές 

μονάδες είναι παρούσες. Αλλά στη συνέχεια της ελληνιστικής εποχής βλέπουμε αυτή η ανακήρυξη 

του βασιλιά, από τη συνέλευση των στρατιωτών, να υποκαθίσταται από μια ανακήρυξη, η οποία 

μερικές φορές γίνεται μπροστά στον πληθυσμό των πρωτευουσών των ελληνιστικών βασιλείων. 

Μερικές φορές η αναγόρευση ενός μονάρχη συνδέεται και με προϋποθέσεις. Ας πάρουμε την 

περίπτωση του Φιλίππου του Ε’, ο οποίος είναι ο γιός ενός βασιλιά, του Δημητρίου, ο οποίος 

πεθαίνει. Ο Φίλιππος είναι στην ηλικία των εννέα ετών όταν γίνεται βασιλιάς, αλλά επειδή φυσικά 

δε μπορεί να ασκήσει τη μοναρχική εξουσία ως παιδί, ανατίθεται το έργο αυτό σ’ έναν κηδεμόνα, 

το θείο του τον Αντίγονο και ο Αντίγονος αυτός είναι γνωστός με το επίθετο Δώσων. Υποψιάζομαι 

ότι το επίθετο αυτό, το παρατσούκλι, το πήρε ακριβώς από μια επιφώνηση στην αναγόρευσή του 

ως μονάρχη μαζί με τον Φίλιππο τον Ε’. Ο στρατός θα φώναξε «Δώσων, δώσων», είσαι εκείνος ο 

οποίος θα δώσει δηλαδή, θα δώσει τη βασιλεία, θα παραχωρήσει τη βασιλεία, μόλις ο υπό 

κηδεμονίαν ανιψιός του φτάσει στην κατάλληλη ηλικία 

των δεκαοκτώ ή δεκαεννέα ετών. 

Έχουμε μια περιγραφή του πως γίνεται η αναγόρευση 

ενός βασιλιά, από ένα απόσπασμα του Πολυβίου, ο 

οποίος περιγράφει πως ο Αγαθοκλής, ένας από τους 

αυλικούς στην αυλή του Πτολεμαίου του Δ’, παρουσιάζει 

στο στρατό το 204 πΧ ένα μικρό παιδί, τον μελλοντικό 

Πτολεμαίο τον Ε’, το γιό του αποθανόντα βασιλιά, για να 

γίνει αποδεκτός ως βασιλιάς. Αλλά ταυτόχρονα και για 

να γίνει αποδεκτός και ο Αγαθοκλής ως κηδεμόνας του 

μονάρχη. Λέει λοιπόν στους στρατιώτες: «Πάρτε αυτό το παιδί, που ο πατέρας του πεθαίνοντας 

το άφησε στα χέρια αυτής της γυναίκας» και δείχνει την αδελφή του η οποία ήταν η ερωμένη του 

βασιλιά και καλεί τους Μακεδόνες να το αποδεχτούν με φιλικά αισθήματα και να του 

εξασφαλίσουν τη βασιλεία. 

 
 
Πολύβιος 15.26.1-3:  
«Στην αρχή υποκρινόταν (ύττεκρίνετο) πως τάχα 
δεν ήταν σε θέση να πει αυτό που ήθελε από το 
πλήθος των δακρύων που ανέβαιναν στα μάτια 
του. Αφού σκούπισε τα μάτια του πολλές φορές 
με τη χλαμύδα του, έλεγξε τα δάκρυά του, και 
κρατώντας το παιδί είπε: “Πάρτε αυτό το παιδί, 
που ο πατέρας του πεθαίνοντας το έδωσε στην 
αγκαλιά αυτής της γυναίκας", δείχνοντας την 
αδελφή του. “και σας το εμπιστεύτηκε, άνδρες 
Μακεδόνες”». 
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(Πολύβιος 15,26,1-3: «Στην αρχή υποκρινόταν (υπεκρίνετο) πως τάχα δεν ήταν σε θέση να πει 

αυτό που ήθελε από το πλήθος των δακρύων που ανέβαιναν στα μάτια του. Αφού σκούπισε τα 

μάτια του πολλές φορές με τη χλαμύδα του, έλεγξε τα δάκρυά του, και κρατώντας το παιδί είπε: 

«Πάρτε αυτό το παιδί, που ο πατέρας του πεθαίνοντας το έδωσε στην αγκαλιά αυτής της 

γυναίκας», δείχνοντας την αδελφή του, «και σας το εμπιστεύτηκε, άνδρες Μακεδόνες»».) 

Αυτή η σκηνή αποτελεί κατά κάποιον τρόπο ένα υποκατάστατο αναγόρευσης βασιλιά από τον 

στρατό. Όπως είπα προηγουμένως όσο ο στρατός δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται 

συγκεντρωμένος σε ένα σημείο, η συνέλευση του στρατού δεν είναι δυνατή. Υποκαθιστά σιγά 

σιγά, σταδιακά την αναγόρευση του βασιλιά μια αναγόρευση η οποία γίνεται από τον πληθυσμό 

των πρωτευουσών. Έχουμε τέτοιες ενδείξεις στις αρχαίες πηγές. 

Υπάρχουν όμως εκτός από αυτές τις μακεδονικές καταβολές και κάποιες εξωτερικές επιρροές. 

Ήδη ο Αλέξανδρος δέχτηκε κάποια στοιχεία της μοναρχίας των Αχαιμενιδών, παραδείγματος 

χάριν κάθησε στον θρόνο του Μεγάλου Βασιλιά της Περσίας, υιοθέτησε στην ενδυμασία του 

κάποια στοιχεία της ενδυμασίας του βασιλιά, προσπάθησε να εισαγάγει το τελετουργικό της 

προσκυνήσεως. Αλλά το βασικότερο στοιχείο που αποτελεί και ένα πάγιο χαρακτηριστικό των 

μοναρχιών στη συνέχεια, είναι το γεγονός ότι υιοθέτησε μια ταινία η οποία περιβάλλεται στο 

κεφάλι, το διάδημα, το οποίο αποτελεί από τον Αλέξανδρο και μετά το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

των ελληνιστικών βασιλέων. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στα νομίσματά τους. 
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Αλλά το βασικότερο στοιχείο που αποτελεί και ένα πάγιο χαρακτηριστικό των μοναρχιών στη συνέχεια, είναι το γεγονός 
ότι υιοθέτησε μια ταινία η οποία περιβάλλεται στο κεφάλι, το διάδημα, το οποίο αποτελεί από τον Αλέξανδρο και μετά το 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ελληνιστικών βασιλέων. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στα νομίσματά τους. 
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Οι ελληνιστικοί βασιλείς ήταν υποχρεωμένοι να δεχθούν και τέτοια στοιχεία τα οποία ήταν 

γνώριμα στους τοπικούς πληθυσμούς. Διότι η ελληνιστική βασιλεία δεν είναι μόνο ετερογενής ως 

προς τις καταβολές της, είναι και μια μοναρχία η οποία απευθύνεται σε ένα πάρα πολύ ετερογενές 

κοινό. Από τη μια πλευρά έχουμε τον στρατό, από την άλλη τον πληθυσμό των πρωτευουσών των 

πόλεων, τον πληθυσμό των ελληνικών πόλεων, δηλαδή πληθυσμούς Ελλήνων πολιτών, 

μισθοφόρους, τοπικό γηγενή πληθυσμό, ο οποίος πολλές φορές δεν ανήκει σε μια μονάχα 

εθνότητα, στην Αίγυπτο στο βασίλειο των Σελευκιδών. 

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ελληνιστικής 

μοναρχίας είναι η διαπραγμάτευση αυτής της 

εξουσίας με τους πολυπληθείς και πολύ 

ιδιόμορφους αποδέκτες της. Ένα απαραίτητο 

στοιχείο για την διαπραγμάτευση της εξουσίας 

είναι ο βασιλιάς να παρουσιάζει την εξουσία με ένα 

πρόσωπο ή προσωπείο το οποίο να είναι γνωστό 

και να μπορεί να γίνει αποδεκτό από τους 

διαφόρους πληθυσμούς. Η ελληνιστική βασιλεία 

είναι σε μεγάλο βαθμό όμως όχι μόνο μια 

στρατιωτική υπόθεση – θα επανέλθω σ’ αυτό στη 

συνέχεια- αλλά είναι και μια μοναρχία η οποία συνδέεται με οικογενειακές παραδόσεις. Ένα 

βασικό στοιχείο της ελληνιστικής μοναρχίας είναι όπως αναφέρθηκε ήδη η κληρονομικότητα. Το 

γεγονός ότι έχουμε δυναστείες και μάλιστα δυναστείες οι οποίες μένουν στην εξουσία επί πολλές 

δεκαετίες, μερικές φορές μέχρι και τρεις αιώνες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία επομένως η 

δυναστεία, η οικογένεια του μονάρχη και να είναι αλλά και να παρουσιάζεται προς τους αυλικούς, 

προς τους πληθυσμούς, προς τον στρατό ως μια αρμονική οικογένεια. Δεν είναι τυχαίο ότι οι 

διάδοχοι του Πτολεμαίου του Α’ της Αιγύπτου, ο Πτολεμαίος ο Β’ και η αδελφή του έχουν το 

επίθετο φιλάδελφοι. Είναι τα δύο αδέλφια τα οποία αγαπούν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, 

φυσικά είναι και παντρεμένοι ο ένας τον άλλο. Αλλά και άλλοι Πτολεμαίοι βασιλείς χρησιμοποιούν 

τίτλους οι οποίοι επισημαίνουν και υπογραμμίζουν τη σχέση αγάπης η οποία διακατέχει τη 

βασιλική οικογένεια. Παραδείγματος χάριν ο Πτολεμαίος Ζ’, η Βερενίκη η Γ’, η Κλεοπάτρα η Ζ’ είναι 

γνωστοί ως φιλοπάτορες, ο Πτολεμαίος ο ΣΤ’ είναι φιλομήτωρ. Στο βασίλειο των Σελευκιδών η 
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 Πίνακας του Νταβίντ (Ζαν Λουί Νταβίντ 1748-1825)  
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Λαοδίκη η γυναίκα του Αντιόχου του Γ’, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αδελφή του, ένας από τους 

τίτλους της ήταν σύζυγος και αδελφή του βασιλέως. Δηλαδή ακόμα και με αυτήν την μεταφορική 

χρήση της λέξης αδελφή, προσπαθεί να τονιστεί η σχέση στοργής, αγάπης, ομόνοιας, η οποία 

υπάρχει στη βασιλική οικογένεια. 

Μερικές φορές οι σχέσεις αυτές φτάνουν στην υπερβολή. Μια από τις πιο διάσημες ιστορίες 

αγάπης από την ελληνιστική εποχή την οποία διηγείται ο Πλούταρχος στο βίο του Δημητρίου και 

έχει εμπνεύσει πίνακες του Νταβίντ (Ζαν Λουί Νταβίντ 1748-1825) και του Ενγκρ (Ζαν Ωγκύστ 

Ντομινίκ Ενγκρ 1780-1867), αλλά επίσης και μια από 

τις δημοφιλείς όπερες του 18ου αιώνα, την 

«Στρατονίκη» του Ετιέν Μεϋλ το 1792. Είναι η ιστορία 

αγάπης ανάμεσα στον Αντίοχο και τη γυναίκα του 

πατέρα του τη Στρατονίκη. Η Στρατονίκη ήταν κόρη 

του Δημητρίου του Πολιορκητή, πολύ νεότερη από 

τον Σέλευκο τον Α’ και δόθηκε στα πλαίσια 

δυναστικών γάμων, οι οποίοι φέρνουν σε επαφή μια 

δυναστεία με μια άλλη, σαν σύζυγος στον πολύ πιο 

ηλικιωμένο Σέλευκο τον Α’. Ο Αντίοχος ερωτεύτηκε τη 

γυναίκα του πατέρα του και άρχισε να παρουσιάζει 

συμπτώματα ασθενείας που κανένας δεν μπορούσε 

να τη γιατρέψει. Η αιτία της αρρώστιας δεν ξέφυγε 

από τον βασιλικό γιατρό, τον Ερασίστρατο, ο οποίος 

παρακολούθησε τις αντιδράσεις του νεαρού Αντίοχου 

όταν εμφανιζόταν η Στρατονίκη και διαπίστωσε ότι 

όλες αυτές δεν είναι συμπτώματα κάποιας περίεργης 

αρρώστιας αλλά είναι συμπτώματα έρωτα. Έχανε τα 

λόγια του, κοκκίνιζε το πρόσωπό του, το βλέμμα του 

γινότανε θολό, άρχισε να ιδρώνει, η καρδιά του 

χτυπούσε πιο γρήγορα. Όλα αυτά έδειξαν στον 

Ερασίστρατο ποιά ήταν η αιτία της ασθένειας, της 

αδυναμίας του Αντίοχου. Πήγε λοιπόν στον Σέλευκο 

και του είπε ότι ο Αντίοχος είναι ερωτευμένος αλλά 

αντί να του πει ότι είναι ερωτευμένος με τη γυναίκα 

του Σέλευκου του βασιλιά, του είπε ότι είναι 

ερωτευμένος με την δική του γυναίκα, την γυναίκα του γιατρού Ερασίστρατου. Τότε ο Σέλευκος 

Εικόνα 75  

Ο Λυσίμαχος φρόντισε να εκτελεσθεί ο γιός του 
Αγαθοκλής επειδή τον υποψιαζόταν ότι προσπαθεί να 

του πάρει την εξουσία. 
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Επίσης και οι βασίλισσε ς σε αυτές τις μοναρχίες, 
ακριβώς επειδή είναι φορείς παράδοσης, 

μεταβίβασης, μετάδοσης της εξουσίας από τη μια 
γενιά στην άλλη. 

Ολυμπιάδα. 
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του είπε «Βρε παιδί μου δεν μπορείς να σώσεις τον γιό μου; Δεν του δίνεις τη γυναίκα σου;» και 

τον ρωτά ο Ερασίστρατος «Γιατί εσύ βασιλιά θα του έδινες την δική σου τη γυναίκα για να τον 

σώσεις;». Και λέει ο Σέλευκος «Φυσικά και θα το έκανα.». Και τότε του αποκάλυψε ο Ερασίστρατος 

ότι το αντικείμενο του πόθου του Αντιόχου δεν ήταν η γυναίκα του Ερασίστρατου αλλά η γυναίκα 

του Σελεύκου. Και ο Σέλευκος δείχνοντας την πατρική αγάπη του παραχώρησε την γυναίκα του, 

τη Στρατονίκη, στον γιό του Αντίοχο. Στη συνέχεια κάλεσε μια συνέλευση όλου του πληθυσμού 

και έκανε μια διακήρυξη σύμφωνα με την οποία ανακήρυσσε τον Αντίοχο βασιλιά όλων των Άνω 

Σατραπιών, δηλαδή περίπου του μισού βασιλείου του και του έδινε τη Στρατονίκη σαν γυναίκα. 

Αυτή η ανακήρυξη σε μια συνέλευση του λαού επίσης έχει κάποια σχέση με την ανακήρυξη του 

μονάρχη. Με τον τρόπο αυτό ο Σέλευκος δεν έδωσε μόνο τη γυναίκα του αλλά και ταυτόχρονα 

έδειξε ότι παραχωρεί τη βασιλεία μετά το θάνατό του στον Αντίοχο. Φυσικά η ιστορία αυτή 

αγάπης είναι γνωστή επειδή η βασιλική οικογένεια θέλησε να γίνει γνωστή.  Ήταν κάτι το οποίο 

θα το χαρακτηρίζαμε σήμερα ένα τέχνασμα, public relations, δηλαδή να προσπαθήσει η βασιλική 

οικογένεια να παρουσιάσει τον εαυτό της σαν μια συνηθισμένη οικογένεια, ενός πατέρα ο οποίος 

αγαπάει το παιδί του και είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε θυσίες. 

Όμως δεν ήταν όλες οι βασιλικές οικογένειες της ελληνιστικής εποχής τόσο αγαπημένες και δεν 

λείπουν καθόλου οι περιπτώσεις πολέμων, εμφυλίων πολέμων, εμφυλίων  συγκρούσεων, θα 

συναντήσουμε πολλές από αυτές και στη συνέχεια της αφήγησης της ελληνιστικής ιστορίας. Ας 

πάρουμε την περίπτωση του Πτολεμαίου του Α’. Ο Πτολεμαίος ο Α’ παντρεύτηκε σε πρώτο γάμο 

την Ευρυδίκη. Ο πρώτος του γιός ήταν ο Πτολεμαίος ο Κεραυνός. Το 317 πΧ όμως η Βερενίκη, μια 

ευγενής η οποία είχε χηρέψει και είχε έρθει στην αυλή του Πτολεμαίου με τον γιό της τον Μάγα, 

έπεσε στην αντίληψη του Πτολεμαίου. Ο Πτολεμαίος έδιωξε τη γυναίκα του την Ευρυδίκη και 

παντρεύτηκε αυτήν. Ταυτόχρονα έχασε ο Πτολεμαίος ο Κεραυνός την δυνατότητα να ελπίζει ότι 

θα γίνει διάδοχος του πατέρα του. Κατέφυγε στο βασίλειο του Λυσιμάχου, στη συνέχεια στο 

βασίλειο του Σελεύκου και τελικά παντρεύτηκε την ετεροθαλή αδελφή του Αρσινόη. 

Όταν έχουμε τέτοιες ιστορίες όπως καταλαβαίνετε δεν είναι δύσκολο να υπάρξουν και 

συγκρούσεις. Και τέτοιες συγκρούσεις υπήρξαν πολλές. Είναι πολύ συνηθισμένες οι περιπτώσεις 

που συγγενής να δολοφονεί ένας συγγενής κάποιον άλλον. Ο Λυσίμαχος φρόντισε να εκτελεσθεί 

ο γιός του Αγαθοκλής επειδή τον υποψιαζόταν ότι προσπαθεί να του πάρει την εξουσία. Ο 

Αντίοχος ο Α’ εξετέλεσε τον γιό του τον Σέλευκο, ο Αντίοχος ο Ιέραξ πολέμησε εναντίον του 

αδελφού του του Σελεύκου του Β’ για την κατοχή της εξουσίας στη Μ. Ασία. Ο Φίλιππος  εξετέλεσε 

τον γιό του τον Δημήτριο. Μεγάλη σημασία παίζουν επίσης και οι βασίλισσες σε αυτές τις 

μοναρχίες, ακριβώς επειδή είναι φορείς παράδοσης, μεταβίβασης, μετάδοσης της εξουσίας από τη 

μια γενιά στην άλλη.  
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Πολύ συνηθισμένες είναι και οι περιπτώσεις διεκδικητών της βασιλείας, συγγενών αλλά και όχι 

μόνο συγγενών του μονάρχη. Έχουν πολλές περιπτώσεις συγγενών, 

ανέφερα ήδη μερικές όπως τον Αντίοχο τον Ιέρακα ή τον Αχαιό, ο 

οποίος ήταν συγγενής του Αντιόχου του Γ’. Μια ιδιαίτερη 

περίπτωση είναι ο Διόδοτος Τρύφων, ο οποίος δεν ανήκει στην 

οικογένεια τη βασιλική. Παρόλα αυτά στην αρχή ως επιμελητής, ως 

κηδεμόνας του νεαρού βασιλιά Αντιόχου του ΣΤ’, τον προωθεί στο 

θρόνο. Στη συνέχεια ο Αντίοχος ο ΣΤ’ ως βρέφος πεθαίνει, 

ενδεχομένως να δολοφονείται από τον Διόδοτο τον Τρύφωνα ο 

οποίος αναλαμβάνει την εξουσία. 

 Επομένως το στοιχείο της κληρονομικότητας δεν λειτουργεί 

πάντοτε, αλλά παρόλα αυτά οι ελληνιστικές μοναρχίες, οι 

ελληνιστικές δυναστείες ήταν πολύ πιο μακρόβιες από 

οποιαδήποτε ρωμαϊκή δυναστεία. Οι λόγοι είναι ότι λόγω ακριβώς 

της κληρονομικότητας οι πρίγκιπες, τα παιδιά, γνήσια ή μη, των μοναρχών, είχαν την δυνατότητα 

να εκπαιδευτούν στην άσκηση της εξουσίας ήδη από νεαρή ηλικία. Είχαν πρόσβαση σε πολιτική 

εμπειρία, είχαν πρόσβαση σε ένα δίκτυο σχέσεων, είχαν πρόσβαση σε σχέσεις αργότερα και με τη 

Ρώμη. Η εξουσία γινότανε επισφαλής μόνο στις περιπτώσεις που οι ελληνιστικοί βασιλείς δεν 

ήταν σε θέση να επιτελέσουν μια από τις βασικές τους υποχρεώσεις και αυτή είναι η στρατιωτική 

επικράτηση απέναντι στους αντιπάλους τους. 

 

 

V2.2.2 Ο βασιλιάς ως στρατιωτικός ηγέτης. (8')  

 

Ο βασιλεύς και οι φίλοι και οι δυνάμεις. Αυτή είναι μια πολύ συνηθισμένη έκφραση που τη 
βρίσκουμε στις αρχαίες ελληνικές, στις ελληνιστικές επιγραφές και προσδιορίζει ουσιαστικά το 
ελληνιστικό βασίλειο. Το ελληνιστικό βασίλειο είναι ο βασιλιάς, είναι οι φίλοι δηλ. οι αυλικοί και 
είναι οι δυνάμεις δηλ. ο στρατός. Και μόνο αυτή η στερεότυπη έκφραση που προσδιορίζει το 
ελληνιστικό βασίλειο, δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει ο στρατός και η στρατιωτική ικανότητα 
του μονάρχη. Το ανέφερα ήδη στην προηγούμενη ενότητα. Ο ποιητής Θεόκριτος γράφει για τον 
Πτολεμαίο τον Β΄ «σαν καλός βασιλιάς ενδιαφέρεται να διατηρήσει την πατρική κληρονομιά αλλά 
προσθέτει και κάτι σε αυτήν». Αυτή είναι μια πρόκληση για τους ελληνιστικούς βασιλείς, να 
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Αχαιός, ο οποίος ήταν συγγενής του 
Αντιόχου του Γ’ 
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επιβεβαιώσουν την εξουσία τους. Την οποία έχουν 
παραλάβει με βάση το κληρονομικό δικαίωμα, 
κατακτώντας νέες περιοχές, υπερασπιζόμενοι με 
επιτυχία τα εδάφη τους. Ο Σελευκίδης βασιλιάς 
Αντίοχος ο Γ΄ ο οποίος βασίλεψε από το 222 ως το 
187π.Χ., θα τον συναντήσουμε στην συνέχεια της 
αφήγησής μας, είναι μια τέτοια περίπτωση, και αν 
έγινε γνωστός ως Αντίοχος ο Μέγας είναι ακριβώς 
λόγω των στρατιωτικών του επιχειρήσεων. Αμέσως 
μόλις ανέλαβε την εξουσία στην ηλικία των 20 ετών 
μετά από τον θάνατο του αδελφού του, του 
Σευλεύκου του Γ΄ το 222/23, σε μια σειρά από 
πολέμους, ο Αντίοχος κατάφερε πρώτα να 
επικρατήσει ενός διεκδικητή της εξουσίας, του 
Μόλωνα, ο οποίος ήταν κυβερνήτης των Άνω 
Σατραπειών, δηλ. στο βόρειο Ιράν και είχε 
ανακηρυχθεί βασιλιάς εκεί πέρα στη Μηδία, στη 

συνέχεια κατόρθωσε να καταλάβει ένα μέρος της νότιας Συρίας, την οποία είχε χάσει ο 
προηγούμενος βασιλιάς, κατόρθωσε να νικήσει έναν άλλον διεκδικητή της εξουσίας, έναν μακρινό 
του συγγενή, τον Αχαιό, από το 216 ως το 213. Στη συνέχεια προχώρησε σε μία τεράστια 
εκστρατεία που διήρκεσε 7 χρόνια από το 212 έως το 205π.Χ. ακολουθώντας τα βήματα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και φτάνοντας μέχρι, περνώντας το Ινδοκούς, και φτάνοντας μέχρι την 
Ινδία, όπου ανάγκασε τοπικούς μονάρχες να αναγνωρίσουν την επικράτειά του, την επικυριαρχία 
του, και επέστρεψε στην Μ. Ασία το 204 έχοντας κερδίσει απόλυτα τον τίτλο του Μεγάλου. Ένας 
βασιλιάς σαν τον Αντίοχο τον Γ΄ πέρασε το σύνολο της ζωής του πολεμώντας και πέθανε κατά τη 
διάρκεια μίας εκστρατείας. Η στρατιωτική εκπαίδευση είναι ένα βασικό στοιχείο της 

προετοιμασίας ενός νεαρού μέλους της βασιλικής οικογένειας για 
την εξουσία. Ο νεαρός πρίγκιπας συνοδεύει τον πατέρα του στο 
κυνήγι, συμμετέχει στα συμπόσια παρακολουθώντας τις 
συζητήσεις οι οποίες γίνονται, αποκτάει κάποια γνώση και της 
πολιτικής αλλά και της στρατιωτικής θεωρίας και εμπειρίας. 
Πολλοί από τους ελληνιστικούς μονάρχες έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και για την στρατιωτική τεχνολογία. Το 
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ο Δημήτριος ο 
Πολιορκητής, ο οποίος οφείλει το όνομά του στην πολύ μακρά και 
πολύ σημαντική πολιορκία της Ρόδου από το 305 έως το 304π.Χ. 
Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής δεν κατάφερε σ’ αυτήν την πολιορκία 
να καταλάβει την Ρόδο, αλλά έμεινε στην ιστορία λόγω της 
κατασκευής μιας σειράς (3:59, εικόνα) πολιορκητικών μηχανών. Η 
πιο σημαντική απ’ αυτές ήταν η λεγόμενη ελέπολις, μία 
πολιορκητική μηχανή με εννέα ορόφους, η οποία 

χρησιμοποιούνταν για την πολιορκία πόλεων και κυρίως για να πληγούν τα τείχη πόλεων. Ο 
εφευρέτης της ήτανε ένας μεγάλος μηχανικός αυτής της εποχής, ο Επίμαχος ο Αθηναίος. Αλλά και 
άλλοι ελληνιστικοί βασιλείς είχαν ενδιαφέρον για την στρατιωτική θεωρία. Λέγεται ότι ο Πύρρος 
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Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής έμεινε στην ιστορία λόγω της 
κατασκευής μιας σειράς (3:59, εικόνα) πολιορκητικών 
μηχανών. Η πιο σημαντική απ’ αυτές ήταν η λεγόμενη 

ελέπολις, μία πολιορκητική μηχανή με εννέα ορόφους, η 
οποία χρησιμοποιούνταν για την πολιορκία πόλεων και 

κυρίως για να πληγούν τα τείχη πόλεων. Ο εφευρέτης της 
ήτανε ένας μεγάλος μηχανικός αυτής της εποχής, ο Επίμαχος 

ο Αθηναίος. 
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Πολύ συχνά οι μονάρχες (6:22, εικόνα) 
απεικονίζονται με πολεμική ενδυμασία 

με περικεφαλαία. (6:29, εικόνα) 
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και ο γιος του ο Αλέξανδρος ήταν συγγραφείς τακτικών έργων, έργων δηλ. θεωρητικής τακτικής. 
Όπως επίσης πολλοί άλλοι μονάρχες, όπως ο Πτολεμαίος ο Β΄ και ο Ιέρων των Συρακουσών είχαν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δημιουργία νέων πολεμικών μηχανών. Ο Ιέρων ο Β΄ των Συρακουσών 
είχε άλλωστε στην υπηρεσία του τον Αρχιμήδη, ο οποίος επινόησε μια σειρά από πολεμικές 
μηχανές κατά τη διάρκεια της πολιορκίας των Συρακουσών από τους Ρωμαίους. Δεν είναι 
περίεργο, όταν συνειδητοποιήσουμε τι σημασία έχει η στρατιωτική εμπειρία, το γεγονός ότι 
πολλοί ελληνιστικοί βασιλείς έπεσαν σε κάποια μάχη όπως ο Αντίγονος ο Μονόφθαλμος, ο 
Πτολεμαίος Κεραυνός, ο Λυσίμαχος, ο Πύρρος και άλλοι ελληνιστικοί βασιλείς, ο Πτολεμαίος ο ΣΤ΄, 

ο Πτολεμαίος ο Ι’ (δέκατος). Η ιδεολογία της ελληνιστικής 
βασιλείας, είναι μια ιδεολογία στρατιωτικής επικράτησης. Σε 
κάποια προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκα στην επιγραφή του 
Πτολεμαίου του Γ΄, όπου αναφέρει τις πολεμικές του νίκες, 
γραμμένες σε μια επιγραφή, σ’ έναν θρόνο που έστησε στο λιμάνι 
της Αδούλης στην Ερυθρά θάλασσα. Η ιδεολογία αυτή εκφράζεται 
και από τα παρατσούκλια, τα προσωνύμια τα οποία έχουν οι 
ελληνιστικοί βασιλείς, όπως π.χ. ο Σωτήρ, εκείνος ο οποίος σώζει, 
ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, ο Ν ικηφόρος, ο Νικάτωρ, ο 
Καλλίνικος, ο Επιφανής. Αυτά είναι συνηθισμένα προσωνύμια 
ελληνιστικών βασιλέων. Ο ίδιος πολεμικός χαρακτήρας φαίνεται 
και από τα σύμβολα της εξουσίας π.χ. από το γεγονός ότι πολύ 
συχνά οι μονάρχες (6:22, εικόνα) απεικονίζονται με πολεμική 
ενδυμασία με περικεφαλαία. (6:29, εικόνα) Ένα από τα 
γνωστότερα αγάλματα της ελληνιστικής εποχής είναι το άγαλμα 
ενός δορυφόρου βασιλιά, δεν ξέρουμε ποιος είναι, ίσως ο 
Σελευκίδης Δημήτριος ο Α΄, που δείχνει έναν βασιλιά γυμνό να 
στηρίζεται στο κοντάρι του. Το βλέμμα μας οδηγείται από 
διάφορες νοητές διαγώνιες γραμμές προς την κορυφή αυτή του 
αγάλματος, που είναι η κορυφή του δόρατος. Αλλά ταυτόχρονα 
βλέπουμε τον μονάρχη αυτόν να είναι σε μια άνετη στάση. Είναι 
μια άνετη στάση, αλλά το κοντάρι μας θυμίζει ότι κάθε στιγμή, 
όταν χρειαστεί, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, αυτός ο 
βασιλιάς ο οποίος παρουσιάζεται εδώ πέρα σ’ αυτήν την άνετη 
στάση, μπορεί με το δόρυ του να επιτεθεί και να επικρατήσει. Οι 
μονάρχες έχαναν περιοχές και έχαναν την εξουσία τους μόνον 

όταν δεν μπορούσαν να εκπληρώσουν αυτήν τη βασική υποχρέωση ενός ελληνιστικού βασιλιά 
που είναι η στρατιωτική του χαρισματική…. η χαρισματική του ικανότητα να διοικεί μονάδες, να 
υπερασπίζεται το βασίλειό του και κυρίως να υπερασπίζεται τις επαρχίες όταν απειλούνται από 
ξένους επιδρομείς. 
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Δεν ξέρουμε ποιος είναι, ίσως ο 
Σελευκίδης Δημήτριος ο Α΄, που δείχνει 
έναν βασιλιά γυμνό να στηρίζεται στο 

κοντάρι του 
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V2.2.3: Ισόθεες τιμές: η απόδοση θεϊκών τιμών στους βασιλείς 

 

Λένε ότι, όταν μια φορά ο Αλέξανδρος τραυματίστηκε και έτρεχε αίμα, είπε χαριτολογώντας 

στους συμπολεμιστές του:  «Αυτό που βλέπετε δεν είναι ἴχωρ, είναι αίμα».  Ἴχωρ είναι το αίμα των 

θεών. Ο Αλέξανδρος με το αστείο αυτό αναφερόταν στις παραδόσεις που υπήρχαν ήδη κατά τη 

διάρκεια της ζωής του ότι ο πατέρας του δεν ήταν ο Φίλιππος αλλά ο Δίας είτε στις προσπάθειες, 

οι οποίες είχαν γίνει για τη θεοποίησή του. Ο Αλέξανδρος δεν ήταν ο πρώτος Αρχαίος Έλληνας ο 

οποίος θεοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ή δέχθηκε μια, ένα είδος λατρείας το οποίο προσιδιάζει 

στους θεούς ήδη στα χρόνια της ζωής του. Μετά το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου το 404 

π.Χ. οι Σάμιοι ευγνώμονες στο Σπαρτιάτη στρατηγό Λύσανδρο για την επικράτησή του επί της 

Αθήνας και την απελευθέρωση της Σάμου μετονόμασαν τη 

γιορτή της Ήρας από Ηραία σε Λυσάνδρεια τιμώντας το 

Λύσανδρο με τον ίδιο τρόπο που τιμούσαν μια θεά. Ο 

Φίλιππος Β΄ της Μακεδονίας, ο πατέρας του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, είχε λατρεία, η οποία είχε τα εξωτερικά 

στοιχεία της λατρείας των θεών στους Φιλίππους, η οποία 

είναι μια πόλη που την ίδρυσε ο ίδιος, αλλά και σε διάφορες 

άλλες ελληνικές πόλεις όπως στην Αμφίπολη, την Έφεσο και 

μάλλον την Ερεσσό. Την ημέρα που δολοφονήθηκε στο 

θέατρο της Βεργίνας ακολουθούμενος από 12 αγάλματα, του 

δωδεκαθέου και ένα 13ο το δικό του άγαλμα, το οποίο 

επίσης παραλλήλιζε τη δύναμή του με τη δύναμη των θεών. 

Η λατρεία του Μ. Αλεξάνδρου είναι ένα πιο πολύπλοκο 

φαινόμενο: Καταρχήν ο Αλέξανδρος ανήγε την καταγωγή 

του σε μυθικούς ήρωες, στον Ηρακλή και στον Αχιλλέα αλλά 

από τη στιγμή που κατάκτησε την Αίγυπτο ήταν και ex officio λόγω της θέσης του ως φαραώ της 

Αιγύπτου θεός, διότι οι φαραώ της Αιγύπτου θεωρούνταν γιοι του θεού ήλιου, του Ρα. Με τον 

τρόπο αυτό έγινε δεκτός άλλωστε στο μαντείο του Άμμωνα στη Σίβα ως γιος του θεού. αλλά πέραν 

από αυτό ο Αλέξανδρος με απόφαση των ελληνικών πόλεων θεοποιήθηκε, διότι οι ελληνικές 

πόλεις αποφάσισαν λίγο πριν από το θάνατό του το 324 να αντιμετωπίσουν το πρόσωπό του με 

τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους θεούς. Τι σημαίνει αυτή η θεοποίηση; Δε 

σημαίνει ότι κανένας πιστεύει ότι ο Αλέξανδρος θα πραγματοποιήσει θαύματα. Άμα έχεις 

άρρωστο παιδί, θα το πας στον Ασκληπιό, δε θα το πας στον Αλέξανδρο. Ούτε επίσης σημαίνει ότι 

πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος δε θα πεθάνει ποτέ. Η εμπειρία άλλωστε διαψεύδει κάτι τέτοιο. Η 

Εικόνα 80  

Επίσης ο Ηφαιστίων {εικόνα 4:13} ο παιδικός 
φίλος και αγαπημένος του Αλεξάνδρου 

λατρεύτηκε σαν ήρωας μετά το θάνατό του στη 
Μακεδονία, όπως γνωρίζουμε από ένα ανάγλυφο 

που είναι αφιερωμένο Ἠφαιστίωνι ἥρωι(τον 
Ηφαιστίωνα τον ήρωα) 
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έννοια της ελληνιστικής θεοποίησης δεν είναι η πίστη ότι ο μονάρχης είναι θεός, δηλαδή έχει τις 

βασικές ιδιότητες ενός θεού, δηλαδή την αθανασία, αλλά η πίστη ότι η δύναμη ενός μονάρχη είναι 

εφάμιλλη, ισάξια με την δύναμη ενός θεού. Ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει τις ζωές των 

ανθρώπων είναι ανάλογος με τον οποίο οι θεοί επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων. Ότι 

άνθρωποι έχουν τέτοιες ιδιότητες δεν είναι μια καινοτομία της ελληνιστικής εποχής. Πιστευόταν 

ότι διάφοροι αθλητές, όπως ο Θεαγένης της Θάσου, ή ο Εύθυμος στους Λοκρούς ήταν θεοί, ήταν 

γιοι θεών και ότι είχαν υπερφυσικές ικανότητες.  Επίσης ο Ηφαιστίων {εικόνα 4:13} ο παιδικός 

φίλος και αγαπημένος του Αλεξάνδρου λατρεύτηκε σαν ήρωας μετά το θάνατό του στη 

Μακεδονία, όπως γνωρίζουμε από ένα ανάγλυφο που είναι αφιερωμένο Ἠφαιστίωνι ἥρωι(τον 

Ηφαιστίωνα τον ήρωα) δηλ. είχε δεχθεί ηρωικές τιμές, τιμές που τον εξύψωναν πάνω από τη 

βαθμίδα των απλών ανθρώπων. Ένα βασικό στοιχείο, όπως είπαμε, είναι το γεγονός ότι εκείνοι 

που αποδίδουν θεϊκές τιμές σε ένα θνητό βασιλιά, τις αποδίδουν επειδή πιστεύουν ότι έχει 

ιδιότητες που μοιάζουν με τις ιδιότητες των θεών. Ένας βασικός όρος που χρησιμοποιείται ήδη 

από τις αρχαίες πηγές ἰσόθεαι τιμαῖ (ισόθεες τιμές), όπως ο ισοπολίτης έχει διάφορες ιδιότητες 

του πολίτη χωρίς να είναι πολίτης, όπως ο ισοτελής καταβάλλει τα τέλη με τον ίδιο τρόπο που τα 

καταβάλλουν οι πολίτες χωρίς να είναι πολίτης, έτσι και ο ισόθεος έχει διάφορες ιδιότητες και 

τιμάται με τον τρόπο με τον οποίο τιμούνται οι θεοί χωρίς όμως να είναι θεός. Ποια είναι τα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά της απόδοσης θεϊκών τιμών, της απόδοσης λατρείας στους 

ελληνιστικούς βασιλείς: Αυτό το ξέρουμε από μια πλειάδα αρχαίων ελληνικών επιγραφών, ένα 

από τα πιο πρόσφατα σημαντικά ευρήματα είναι μια επιγραφή από τις Αιγές της Αιολίδος, η οποία 

δημοσιεύθηκε μόλις το 2009, σας δίνω μια περίληψη για να σχηματίσετε μια εικόνα για το τι 

σημαίνει απόδοση θεϊκών τιμών. Αυτό είναι ένα ψήφισμα που έγινε δεκτό στις Αιγές το 281 μετά 

τη νίκη του Σελεύκου Α΄ στο Κουροπέδιο και πριν τη δολοφονία του και αποδίδει θεϊκές τιμές 

στους δύο βασιλείς επειδή απελευθέρωσαν την πόλη των Αιγών. Τους δίδεται το επίθετο 

"σωτήρες" και αποφασίζει να κτιστεί ένας ναός κοντά στο τέμενος του Απόλλωνα, να ανεγερθούν 

δύο αγάλματα, τα οποία θα τοποθετηθούν εκεί, να στηθεί ένας βωμός και ένα άγαλμα της 

Σωτήρας, της θεάς της οποίας σώζει - κατά πάσα πιθανότητα της Αθηνάς - και δύο βωμοί των 

βασιλέων. Η λειτουργία των βωμών είναι για να γίνονται θυσίες προς τους βασιλείς σε αυτούς 

τους βωμούς. Όταν γίνεται η γιορτή του Απόλλωνα θα θυσιάζονται ταύροι στον Σέλευκο και τον 

Αντίοχο. Επίσης θα γίνονται θυσίες κάθε μήνα για να υπενθυμίζεται η απελευθέρωση της πόλης. 

Ένας μήνας μετονομάζεται σε Σελευκιώνα, δηλαδή ο μήνας που είναι αφιερωμένος στο Σέλευκο. 

Άλλο κομμάτι αυτών των τιμών είναι η εκλογή ενός ιερέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη 

λατρεία του Σελεύκου και του Αντιόχου, επίσης, γίνονται θυσίες στους βωμούς των βασιλέων πριν 

από κάθε συνεδρίαση της συνέλευσης του λαού και ο ιεροκήρυκας περιλαμβάνει τους βασιλείς 

στις προσευχές, τις οποίες λέει σε κάθε συνάντηση. Επίσης, δύο φυλές της πόλης μετονομάστηκαν 
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από το όνομα του Σελεύκου και του Αντιόχου, το πρυτανείο, το μέρος στο οποίο συνέρχονταν οι 

πρυτάνεις, οι βουλευτές ονομάστηκε "Σελευκεῖον" και η έδρα των στρατηγών σε "Ἀντιοχεῖον". 

Ανάλογες τιμές συναντούμε και σε μια άλλη πόλη της Μ. Ασίας και είναι ενδιαφέρον γιατί δείχνουν 

τον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβάνονται διάφορες πόλεις την απόδοση αυτών των τιμών. Η 

πόλη της Τέω το 204 απελευθερώθηκε από την υποχρέωση της καταβολής φόρων από τον 

Αντίοχο Γ' τον Μεγάλο και επίσης της παραχωρήθηκαν διάφορα προνόμια όπως, π.χ., το προνόμιο 

της ασυλίας. Για να ευχαριστήσουν τον Αντίοχο Γ΄ και τη σύζυγό του τη Λαοδίκη, οι κάτοικοι της 

Τέω αποφάσισαν να μετονομάσουν, να καθιερώσουν μια νέα γιορτή, τα Αντιόχεια και Λαοδίκεια 

υποχρεώνοντας όλες τις φυλές της πόλης να στήσουν βωμούς και να προσφέρουν θυσίες εκείνη 

την ημέρα. Το μέρος στο οποίο ο Αντίοχος ανακοίνωσε τις ευεργεσίες του, δηλαδή το βουλευτήριο, 

έγινε μέρος λατρείας του Αντιόχου διότι εκεί τοποθετήθηκε ένα άγαλμά του, το οποίο δεχόταν 

πράξεις λατρείας. Κατά κάποιο τρόπο κάθε απόφαση που λαμβανόταν στο βουλευτήριο 

λαμβανόταν κάτω από το βλέμμα του βασιλιά, που το άγαλμά του ήταν εκεί τοποθετημένο. 

Επίσης, τοποθετήθηκαν αγάλματα, τα οποία συμβόλιζαν διάφορες ιδιότητες, ήταν τα αγάλματα 

της μνήμης δείχνοντας ότι οι Τέιοι θα θυμούνται τις προσφορές του Αντιόχου και των χαρίτων 

Εικόνα 81  

Οι αξιωματούχοι, που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους την Πρωτοχρονιά, είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν θυσίες 
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δείχνοντας την υποχρέωσή τους να απονέμουν χάριτα στον Αντίοχο για τις ευεργεσίες του. Το πιο 

σημαντικό όμως είναι ότι η γιορτή της Πρωτοχρονιάς στην πόλη αυτή μετατρέπεται σε μια αιώνια 

υπενθύμιση των ευεργεσιών του Αντιόχου και σε μια γιορτή για τον Αντίοχο. Όλοι οι 

αξιωματούχοι, που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους την Πρωτοχρονιά, είναι υποχρεωμένοι να 

προσφέρουν θυσίες, όπως και οι έφηβοι {εικόνα 10:03} που έχουν ολοκ ληρώσει την εκπαίδευσή 

τους ως έφηβοι, δηλ. έχουν φθάσει στο 20ο έτος της ηλικίας τους την πρώτη μέρα του νέου χρόνου 

πριν μπουν για πρώτη φορά στην αγορά της πόλης ως νέοι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να 

προσφέρουν θυσία στον Αντίοχο. Επίσης θυσία στον Αντίοχο προσφέρουν και προσφέρουν 

επίσης ένα στεφάνι οι νικητές των αγώνων, όταν επιστρέφουν στην πόλη και η πρώτη πράξη, την 

οποία κάνουν, αφού περάσουν επισήμως τις πύλες της πόλης είναι να πάνε στο άγαλμα του 

Αντιόχου και να προσφέρουν μια θυσία. Αυτό και για να τιμηθεί και η γυναίκα του Αντιόχου μια 

κρήνη μετονομάζεται σε κρήνη της Λαοδίκης και από αυτήν την κρήνη είναι υποχρεωμένοι οι 

ιερείς και οι ιέρειες να παίρνουν νερό. Κάθε δραστηριότητα λατρευτική της πόλης, κάθε γάμος 

συνδέεται επομένως με το πρόσωπο του μονάρχη. Ένας διαφορετικός τρόπος λατρείας είναι η 

λατρεία, η οποία εισάγεται κεντρικά από τα βασίλεια, δηλ. από τους ίδιους τους βασιλείς- όχι η 

λατρεία, η οποία θεσπίζεται από πόλεις για να εκφράσουν έτσι ιδεολογικά την κυριαρχία τους, 

αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην Αίγυπτο, όπου ο Πτολεμαίος Α΄ μετά το θάνατό του 

αποθεώνεται από το γιο του, Πτολεμαίο Β΄και δημιουργείται λατρεία του Πτολεμαίου Α΄και της 

συζύγου του Βερενίκης. Ένα βασικό στοιχείο της λατρείας των μοναρχών είναι το γεγονός ότι η 

δύναμή τους είναι ορατή και γίνεται αισθητή από τους ανθρώπους. Μια σημαντική πηγή για τη 

λατρεία των μοναρχών στην ελληνιστική εποχή, είναι ένας ύμνος, το οποίο τραγουδούσαν οι 

Αθηναίοι εκείνη την εποχή το 291 π.Χ., όταν επισκέφθηκε την πόλη τους ο Δημήτριος ο 

Πολιορκητής. Αυτό το οποίο λένε είναι ότι θαυμάζουν πώς εμφανίζεται με χαρούμενο πρόσωπο 

και γελώντας (ὁ ἱλαρός, ὥσπερ τόν θεόν δεῖ, καί καλός καί γελῶν πάρεστι), τον αποκαλούν γιο του 

Ποσειδώνα και της Αφροδίτης (ὦ τοῦ κρατίστου παῖ Ποσειδῶνος θεοῦ χαῖρε, κἀφροδίτης) και στη 

συνέχεια λένε ότι άλλοι θεοί, κάποιοι άλλοι θεοί "μακράν γάρ ἀπέχουσι" είναι μακριά ή δεν έχουν 

αυτιά (οὐκ ἔχουσιν ὦτα) ή ίσως να μην υπάρχουν (ἥ ούκ εἰσί ἥ ού προσέχουσιν ἡμῖν ούδέ ἕν). Όμως 

εκείνος ο Δημήτριος αυτόν τον βλέπουν μπροστά τους, ζωντανό, (σέ δέ παρόνθ’ ὁρῶμεν) δεν είναι 

ξύλινος, δεν είναι από πέτρα, αλλά είναι αληθινός (ού ξύλινον, ούδέ λίθινον, ἀλλ’ἀληθινόν). Γι'αυτό 

το λόγο προσεύχονται στο Δημήτριο (εὐχόμενθα δή σοί πρῶτον μέν εἰρήνην πόησον, φίλτατε, 

κύριος γάρ εἶ σύ) επειδή είναι παρών θεός, είναι ένας θεός που η επιφάνειά του, η παρουσία του 

αλλάζει, φέρνει μια αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων, είναι κάποιος που έχει τη δύναμη να 

επηρεάσει την εξέλιξη των γεγονότων. Η ιδεολογική σημασία, όπως καταλαβαίνουμε, της 

δυναστικής λατρείας είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι ένα όργανο, το οποίο το χρησιμοποιούν οι 

μονάρχες για την επικοινωνία τους με τον κόσμο. Είναι όμως και ένας τρόπος επικοινωνίας, που 
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σχετίζεται με την αρχή της αμοιβαιότητας, του δούναι και λαβείν. Όσο ο μονάρχης είναι σε θέση 

να συμπεριφέρεται σαν θεός οι υπήκοοι έχουν τη διάθεση να αποδέχονται τη λατρεία του και τη 

θεϊκή του ιδιότητα. Από τη στιγμή που ο μονάρχης για κάποιο λόγο δεν μπορεί να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του αμέσως και η δυναστική λατρεία και η θεοποίηση του μονάρχη χάνει τη σημασία 

της και σιγά σιγά εξαφανίζεται. 

 

 

 

Κεφάλαιο 2.3: Η Ελληνιστική Βασιλεία: Δεύτερο Μέρος (3 υποκεφάλαια, σ 50') 

 

 

V.2.3.1 : Οι βασιλείς και οι πόλεις (17' ) 

 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η ελληνιστική βασιλεία ήταν πάρα πολύ 

ετερογενής ως προς τις καταβολές της, συνδυάζοντας παραδόσεις από την Μακεδονική μοναρχία 

από την μοναρχία στο βασίλειο των Περσών και στη Φαραωνική Αίγυπτο, αλλά και νέες 

καινοτομίες οι οποίες εισήχθησαν μετά τις κατακτήσεις του Μ.Αλεξάνδρου. 

Ετερογενής ήταν όμως η ελληνιστική μοναρχία και όσον αφορά στη σχέση του μονάρχη με ας 

το πούμε το κοινό του, δηλαδή με τους υπηκόους, με τα μέλη της αυλής, με τα μέλη της δικής του 

οικογένειας, με τους συμμάχους, με τους αντιπάλους, με άλλες δυνάμεις με τις οποίες ένας 

ελληνιστικός μονάρχης έπρεπε να διαπραγματευτεί. Το θέμα της διαπραγμάτευσης της εξουσίας 

έχει γι αυτό τον λόγο μεγάλη σημασία για την κατανόηση των ελληνιστικών βασιλείων. Και είναι 

ενδιαφέρον να δούμε ποιες τεχνικές χρησιμοποίησαν οι ελληνιστικοί βασιλείς για να 

διαπραγματευτούν τη δύναμή τους με είτε ισότιμους, είτε μή ισότιμους παράγοντες. 

Καταρχήν κάθε μοναρχία είχε έναν πυρήνα εδαφών του οποίου ο πληθυσμός κυρίως 

αποτελείτο από μη Έλληνες, αυτό ισχύει στην περίπτωση των Σελευκιδών, ισχύει στην περίπτωση 

του βασιλείου της Αιγύπτου, ή αν μιλούσαν την ελληνική γλώσσα αυτοί οι πληθυσμοί ήταν 

επιφανειακά εξελληνισμένοι. Εξαίρεση αποτελεί βέβαια το βασίλειο της Μακεδονίας και σε 

μεγάλο βαθμό το βασίλειο του Περγάμου. Παράλληλα όμως με αυτόν τον τοπικό πληθυσμό οι 
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ελληνιστικοί βασιλείς έπρεπε να αντιμετωπίσουν και τα αιτήματα αλλά και τις παρακλήσεις 

εληνικών πόλεων, του στρατού τους και ξένων κρατών με τα οποία διατηρούσαν σχέσεις. 

Η ελληνιστική μοναρχία είναι μια μοναρχία η οποία επικεντρώνεται στο πρόσωπο του βασιλιά. 

Ο ορισμός του κράτους σε αυτήν την εποχή είναι αυτό το οποίο οι ελληνιστικές πηγές ονομάζουν 

"τα πράγματα", δηλαδή οι υποθέσεις του βασιλιά. Δεν υπάρχει διαφορετική έννοια του κράτους. 

Τα "πράγματα" είναι οι κρατικές υποθέσεις. Τα "πράγματα" είναι οι υποθέσεις του βασιλιά. Το 

βασίλειο είναι ο οίκος του, η αυλή είναι οι φίλοι του. Επομένως η μοναρχία στηρίζεται σε σχέσεις 

εμπιστοσύνης, φιλίας και νομιμοφροσύνης που υπάρχουν ανάμεσα στον μονάρχη και τον άμεσο 

κύκλο του. Αυτός είναι ο πρώτος κύκλος ανθρώπων με τους οποίους ο μονάρχης πρέπει κατά 

καιρούς να διαπραγματεύεται την δύναμή του, παραχωρώντας προνόμια, οδηγώντας ένα μέρος 

της αυλής από μία κατώτερη σε μία ανώτερη θέση και γενικά προσπαθώντας να συνδέσει όλα τα 

μέλη της διοίκησης με το πρόσωπό του (θα επανέλθω στο σημείο αυτό). 

Ενας άλλος εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας με τον οποίο ο μονάρχης διατηρεί σχέσεις είναι 

ο στρατός. Και εδώ έχουμε συνεχείς διαπραγματεύσεις, διαπραγματεύσεις εξουσίας και δύναμης 

αλλά και διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση νομιμοφροσύνης. Αυτό γίνεται με την 

παραχώρηση στους στρατιώτες και στους ανώτερους αξιωματικούς γης (πάλι είναι ένα θέμα με 

το οποίο θα ασχοληθώ σε άλλη ενότητα), είναι το φαινόμενο των κληρούχων, δηλαδή στρατιωτών 

οι οποίοι παίρνουν από τον βασιλιά γή προς καλλιέργεια ως ανταπόδοση των υπηρεσιών τους. 

Είναι επίσης η χορήγηση δώρων, βραβείων, ανάλογα με την συμπεριφορά τους και τις επιτυχίες 

τους στον πόλεμο αλλά και του δικαιώματος να συμμετέχουν στην λεηλασία κατακτημένων 

περιοχών και στο μοίρασμα των λαφύρων. Ομως οι σημαντικότερες διαπραγματεύσεις και πιο 

πολύπλοκες διαπραγματεύσεις είναι εκείνες που γίνονται ανάμεσα στον μονάρχη και τις 

ανεξάρτητες πόλεις οι οποίες είτε βρίσκονται στα εδάφη του βασιλείου του, είτε είναι σύμμαχες, 

είτε βρίσκονται γενικότερα μέσα στην επικράτειά 

του. Οι σχέσεις ενός μονάρχη με πόλεις έχουν 

πολλές μορφές. Μια περίπτωση είναι διάφορες 

πόλεις να ζητούν την υποστήριξη του μονάρχη για 

προστασία δηλαδή να γίνονται αποδέκτες των 

ευεργεσιών και της προστασίας του. Σε άλλες 

περιπτώσεις οι πόλεις ιδρύονται από τον ίδιο τον 

μονάρχη, εγκαθιστώντας εκεί στρατιώτες 

απόμαχους, βετεράνους και παραχωρώντας τους 

γη. Σε άλλες περιπτώσεις οι πόλεις βρίσκονται υπό 

την κατοχή στρατού ενός μονάρχη με την 

Εικόνα 82  

Η στοά του Αττάλου που βρίσκεται στην αγορά των Αθηνών, 
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εγκατάσταση εκεί πέρα φρουρών. Αλλά ο τρόπος 

με τον οποίο ο μονάρχης προσπαθεί να κερδίσεις 

καταρχήν την εύνοια των πόλεων, είναι με την 

χορήγηση σιταριού, με την χορήγηση πολυτίμων 

υλικών, π.χ. ξυλείας για την κατασκευή των 

πλοίων, με την χορήγηση ασπίδων, όπλων, 

αλόγων κτλ. ή με την χορήγηση ακόμη χρημάτων, 

με την κατασκευή πολυτελών κτιρίων, ένα από 

αυτά έχει αναστηλωθεί στην Αθήνα, είναι η στοά 

του Αττάλου που βρίσκεται στην αγορά των 

Αθηνών, μια στοά την οποία δώρισε ο Άτταλος Β' 

ο βασιλιάς του Περγάμου, ή η κόσμηση της 

Ακρόπολης με ένα σύμπλεγμα θνησκόντων. 

Γαλατών σε υπόμνηση της προσφοράς του Αττάλου στην προστασία του πληθυσμού της Μ.Ασίας 

από τους Κέλτες που επέδραμαν στις διάφορες πόλεις. 

Μια άλλη δυνατότητα του μονάρχη να διαπραγματευτεί την δύναμή του με τις πόλεις είναι να 

τους παραχωρήσει αυτονομία, αφορολογησία, ελευθερία και αφρουρησία, εξασφαλίζοντας όμως 

την υποστήριξή τους όποτε αυτό χρειάζεται. Και ο μονάρχης χρειάζεται τις πόλεις, τις χρειάζεται 

επειδή αποτελούν μια πηγή για την στρατολόγηση μισθοφόρων, τις χρειάζεται ως συμμάχους 

στους πολέμους, τις χρειάζεται για τις πολύτιμες ύλες τις οποίες ενδεχομένως να διαθέτουν, 

κυρίως όμως τις χρειάζεται για την στρατηγική σημασία την οποία έχουν σε στρατηγικούς 

κόμβους, χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Χαλκίδα και η Κόρινθος, δύο πόλεις οι οποίες 

ελέγχουν περάσματα στην κεντρική Ελλάδα. Οι πόλεις επίσης χρειάζονται τον μονάρχη, είτε για 

να παίξει τον ρόλο του διαιτητή στις διαμάχες στο εσωτερικό των πόλεων ή με άλλες πόλεις, είτε 

για να τις υποστηρίξει σε περίπτωση που δέχονται επιθέσεις από άλλες πόλεις ή βαρβάρους είτε 

γιατί χρειάζονται τη βοήθειά του π.χ. μετά από έναν καταστρεπτικό σεισμό, αυτή είναι η 

περίπτωση της Ρόδου στα τέλη του 3ου π.χ αιώνα που δέχεται τη βοήθεια πολλών ελληνιστικών 

βασιλέων. Για να υπάρξει αυτή η σχέση ανάμεσα στην πόλη και τον μονάρχη, αυτό που απαιτείται 

είναι κατά κάποιο τρόπο, μια θεατρική συμπεριφορά, η δημιουργία της ψευδαίσθησης ότι η πόλη 

από τη μια πλευρά συνεχίζει να είναι ελεύθερη και αυτόνομη, αλλά από την άλλη πλευρά 

αποδέχεται απόλυτα τις εντολές του μονάρχη, δεν τον απογοητεύει στις περιπτώσεις που ο 

μονάρχης χρειάζεται την υποστήριξή της, ή που χρειάζεται να επιβάλλει την βούλησή του. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα που είναι ένα περιστατικό το οποίο αναφέρει, ενας αρχαίος έλληνας, 

ένας ελληνιστικός συγγραφέας, δεν γνωρίζουμε ποιος είναι, αλλά αυτό σώζεται στον βίο του 

Εικόνα 83  

Η κόσμηση της Ακρόπολης με ένα σύμπλεγμα θνησκόντων. 
Γαλατών 
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Φωκίωνα του Πλουτάρχου. O άγνωστος αυτός ελληνιστικός ιστορικός τον οποίο χρησιμοποιεί ως 

πηγή ο Πλούταρχος, αναφέρεται στην μεταφορά του Αθηναίου στρατηγού και πολιτικού, του 

Φωκίωνα, προς το θέατρο οπού θα γίνει η δίκη του, το 318 π.Χ. από τους υποστηρικτές του 

Μακεδόνα βασιλιά Φιλίππου του Αριδαίου. Ο Φωκίων ανήκε στην αντίπαλη παράταξη, είχε 

προσπαθήσει να υπερασπιστεί την αυτονομία της Αθήνας και γι αυτόν τον λόγο έχει συλληφθεί. 

Το κείμενο μας δίνει μια εικόνα παρακμής της Αθήνας και απόλυτης εξάρτησής της από τη μια 

πλευρά από τον μονάρχη, αλλά από την άλλη πλευρά την εικόνα, την προσπάθεια, μας δείχνει την 

προσπάθεια του μονάρχη, να δώσει την εντύπωση στους Αθηναίους ότι είναι ελεύθεροι να λάβουν 

μόνοι τους τις αποφάσεις. 

Σας διαβάζω το κείμενο σε μετάφραση : «Η εικόνα που παρουσίαζε η μεταφορά του Φωκίωνα 

και των συνεργατών του ήταν θλιβερή. Καθώς τους μετέφεραν μέσα από τον Κεραμεικό προς το 

θέατρο. Αφού τους έφερε εκεί ο Κλείτος (ο οποίος είναι ο υποστηρικτής τους Φίλιππου Αριδαίου) 

τους έθεσε υπό κράτηση μέχρις ότου οι άρχοντες συγκάλεσαν την συνέλευση του λαού χωρίς να 

απαγορεύσουν τη συμμετοχή κανενός, ούτε δούλου, ούτε ξένου, ούτε πολίτη που είχε χάσει τα 

πολιτικα του δικαιώματα, αλλά δίνοντας σε όλους και όλες πρόσβαση στο βήμα και το θέατρο. 

Μόλις διαβάστηκε η επιστολή του βασιλιά, στην οποία έλεγε ότι ο ίδιος θεωρεί τους άντρες αυτούς 

προδότες, αλλά αφού οι Αθηναίοι είναι ελεύθεροι και αυτόνομοι τους δίνει το δικαίωμα να 

εκφέρουν τη δική τους κρίση, ο Κλείτος παρουσίασε τους άνδρες. Τότε κάποιοι κάλυψαν το 

κεφάλι τους από ντροπή και άλλοι έσκυψαν το κεφάλι δακρυσμένοι». 

Βλέπουμε ακριβώς εδώ, αυτό το παιχνίδι 

που υπάρχει ανάμεσα στην ελευθερία και 

την αυτονομία από την μια πλευρά και την 

ουσιαστική εξάσκηση εξουσίας από τον 

μονάρχη από την άλλη. Η εξουσία ασκείται 

από τον Φίλιππο Αριδαίο, όχι με την 

προσωπική του παρουσία, όχι με 

στρατεύματα, αλλά με την ανάγνωση μιας 

επιστολής, στην οποία λέει, είστε 

αυτόνομοι και ελεύθεροι να πάρετε τις 

αποφάσεις σας, αλλά θα σας κοινοποιήσω 

ποια είναι η δική μου η κρίση, η δική μου 

απόφαση. Με τον τρόπο αυτό έμμεσα ο Φίλιππος Αριδαίος δείχνει στους Αθηναίους ποια είναι η 

απόφαση την οποία θα πρέπει να πάρουν αν θέλουν να είναι σύμφωνοι με την δική του απόφαση. 

Εικόνα 84 

(αρχαίο κείμενο στο χρονικό σημείο 16.07) : "Πληροφορούμαι ότι τα 
ονόματα εκείνων στους οποίους παραχωρήθηκαν πολιτικά δικαιώματα, 
σύμφωνα με την επιστολή που σας έστειλα και το ψήφισμά σας και που 
είχαν γραφτεί σε στήλη, σβήστηκαν. Αν όντως συνέβη αυτό, εκείνοι που 
σας συμβούλεψαν έχουν άστοχη κρίση και ως προς τα συμφέροντα της 

πόλης σας και ως προς την απόφασή μου". 
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Περιττό φυσικά να σας πω ότι οι Αθηναίοι αποφάσισαν την καταδίκη του Φωκίωνα, όπως είχε 

ήδη προαποφασίσει ο Φίλιππος Αριδαίος. 

Ο άγνωστος ελληνιστικός συγγραφέας παρουσιάζει αυτή την σκηνή υποδηλώνοντας και 

τονίζοντας τα στοιχεία ψαυδαίσθησης και θεατρικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγει να μας πει 

ότι η σκηνή αυτή γίνεται στο θέατρο, είναι δηλαδή ένα είδος θεάματος, δεν υπαρχει πλέον 

πραγματική δημοκρατία. Σε αυτή τη συνέλευση δεν συμμετέχουν μόνο οι πολίτες, συμμετέχουν 

και οι δούλοι και οι γυναίκες και οι ξένοι και οι άτιμοι, εκείνοι δηλαδή που έχουν στερηθεί τα 

πολιτικά τους δικαιώματα. Με τέτοιους υπαινιγμούς, ο ελληνιστικός αυτός συγγραφέας μας 

εκφράζει και την θλίψη, την απογοήτευση την ταπείνωση την οποία υφίστανται οι ελληνικές 

πόλεις όταν είναι υποχρεωμένες να δεχθούν έτσι την επιβολή της βούλησης ενός μονάρχη. 

Η επιβολή όμως της βούλησης ενός μονάρχη δεν γίνεται μόνο έμμεσα, μπορεί να γίνει και πάρα 

πολύ άμεσα, π.χ. με την εγκατάσταση φρουρών. Η αφρουρησία, δηλαδή η απουσία μιας ξένης 

φρουράς, αποτελεί για τους αρχαίους Έλληνες μια από τις εκφράσεις της ελευθερίας και της 

αυτονομίας τους. Υπάρχουν όμως στην ελληνιστική εποχή σε πάρα πολλές πόλεις, στην Αθήνα π.χ. 

από το 361 ως το 229 π.Χ. ξένες φρουρές, οι οποίες και στρατιωτικά δείχνουν την παρουσία ενός 

ξένου βασιλιά στην πόλη την οποία θέλει, επιδιώκει να ελέγχει. 

Ένας άλλος τρόπος επιβολής της βούλησης του μονάρχη, είναι μέσω της παρουσίας διαφόρων 

επιτετραμμένων του, διαφόρων προσώπων οι οποίοι έχουν αναλάβει το καθήκον να είναι 

επιστάτες της πόλεως ή επί της πόλεως (αυτοί είναι συνηθισμένοι τίτλοι). Ένας άλλος τρόπος 

είναι με την αποστολή διαγραμμάτων, δηλαδή εντολών προς τις πόλεις οι οποίες κοινοποιούνται 

μέσω αυτών των κυβερνητών ( ας το πούμε ) των πόλεων, ή επιστολών. Αλλά μπορούν να γίνουν 

επίσης και με την παρουσία τοπικών 

πολιτικών, οι οποίοι αποτελούν τα 

φερέφωνα ενός μονάρχη στη συνέλευση 

του λαού και εκφράζουν τις επιθυμίες του 

προκαλώντας έτσι το αντίστοιχο ψήφισμα. 

Ένα τελευταίο παράδειγμα που δείχνει 

αυτήν την συνεχή διαπραγμάτευση 

ανάμεσα στον μονάρχη που θέλει να 

επιβάλλει την θέλησή του από την μια 

πλευρά και την πόλη η οποία προσπαθεί να περισώσει ότι μπορεί από την ανεξαρτησία της. Αυτό 

το παράδειγμα είναι η ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στον Φίλιππο Ε΄, τον βασιλιά της 

Μακεδονίας, στα τέλη του 3ου αιώνα και την πόλη της Λάρισας στη Θεσσαλία. 

Εικόνα 85 

 Στην επιστολή του, (αρχαίο κείμενο στο χρονικό σημείο 14.32) " Μέχρι να 
σκεφτώ ποιοι άλλοι αξίζουν να γίνουν πολίτες σας, προς το παρόν κρίνω 

ότι θα πρέπει να ψηφίσετε να δοθούν πολιτικά δικαιώματα στους 
Θεσσαλούς και τους άλλους Έλληνες που κατοικούν στην πόλη σας 
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 Ο Φίλιππος είχε δεχθεί μια πρεσβεία των Λαρισαίων οι οποίοι του εξέθεσαν το πρόβλημα το 

οποίο είχαν, να μη μπορούν να έχουν αρκετές στρατιωτικές δυνάμεις λόγω της λειψανδρίας που 

κυριαρχούσε στην πόλη τους. Ο Φίλιππος τους δίνει τότε τη συμβουλή να παραχωρήσουν 

πολιτικά δικαιώματα σε ξένους. Γράφει λοιπόν στην επιστολή του, (αρχαίο κείμενο στο χρονικό 

σημείο 14.32) " Μέχρι να σκεφτώ ποιοι άλλοι αξίζουν να γίνουν πολίτες σας, προς το παρόν κρίνω 

ότι θα πρέπει να ψηφίσετε να δοθούν πολιτικά δικαιώματα στους Θεσσαλούς και τους άλλους 

Έλληνες που κατοικούν στην πόλη σας". Προσέξτε εδώ την έκφραση "κρίνω - ψηφίσασθαι". Η 

έκφραση αυτή εκφράζει πάρα πολύ χαρακτηριστικά την ιδιομορφία των σχέσεων ανάμεσα στον 

Φίλιππο και την Λάρισα. Εγώ κρίνω, εγώ αποφασίζω δηλαδή τι θα ψηφίσετε εσείς. Ο ίδιος ο 

Φίλιππος δεν είναι σε θέση να παραχωρήσει πολιτικά δικαιώματα, η χορήγηση πολιτικών 

δικαιωμάτων αποτελεί προνόμιο μιας πόλης και μάλιστα ένα από τα σημαντικότερα προνόμια και 

εκφράσεις της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της πόλης. Αυτό που μπορεί να κάνει ο Φίλιππος 

δεν είναι να επιβάλλει άμεσα την ψήφιση του ψηφίσματος, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να 

δώσει μια συμβουλή. Να πει, κρίνω. Αυτή είναι η απόφασή μου. Αλλά την εφαρμογή της απόφασης, 

την αφήνει στους Λαρισαίους. Περιττό φυσικά να σας πω ότι οι Λαρισαίοι αποδέχονται την 

πρόταση του Φιλίππου, και δίνουν πολιτικά δικαιώματα στους Θεσσαλούς και άλλους Έλληνες. 

Αμέσως όμως μόλις ο Φίλιππος ο Ε΄ στρέφει την προσοχή του σε έναν πόλεμο κατά των Ρωμαίων, 

αμέσως οι Λαρισαίοι εκδηλώνουν πάλι την επιθυμία της ελευθερίας και ακυρώνουν την χορήγηση 

των πολιτικών δικαιωμάτων. Δύο χρόνια αργότερα, επανέρχεται πάλι ο Φίλιππος στο θέμα αυτό 

και γράφει στην επιστολή του (αρχαίο κείμενο στο χρονικό σημείο 16.07) : "Πληροφορούμαι ότι 

τα ονόματα εκείνων στους οποίους παραχωρήθηκαν πολιτικά δικαιώματα, σύμφωνα με την 

επιστολή που σας έστειλα και το ψήφισμά σας και που είχαν γραφτεί σε στήλη, σβήστηκαν. Αν 

όντως συνέβη αυτό, εκείνοι που σας συμβούλεψαν έχουν άστοχη κρίση και ως προς τα 

συμφέροντα της πόλης σας και ως προς την απόφασή μου". 

Πάλι ο Φίλιππος χρησιμοποιεί μια επαμφοτερίζουσα γλώσσα, δεν δίνει μία εντολή, αλλά 

παρόλα αυτά δείχνει πάρα πολύ σαφώς την δυσαρέσκειά του, για την απόφαση της Λάρισας, μια 

απόφαση η οποία αποτελεί εκδήλωση της ελευθερίας και της αυτονομία της. Όπως βλέπετε οι 

βασιλείς χρειάζεται να χρησιμοποιούν μια θεατρική συμπεριφορά για να μπορούν να περάσουν, 

να επιβάλλουν την βούλησή τους διατηρώντας ταυτόχρονα όμως και την ψευδαίσθηση στις 

πόλεις ότι είναι ελεύθερες. Αυτό το στοιχείο της θεατρικότητας, είναι κάτι το οποίο θα 

διαπιστώσουμε γενικότερα στη συμπεριφορά ελληνιστικών μοναρχών. 
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V2.3.2 : Η σκηνοθεσία της βασιλείας (12' ) 

 

Ο ιστορικός Πολύβιος, γράφει σε σχέση με ένα συμβάν το οποίο έγινε το 167 π.Χ. στη Ρώμη μετά 
από τον 3ο Μακεδονικό πόλεμο για τον οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια. Γράφει λοιπόν : "Την 
ίδια εποχή ήρθε στη Ρώμη, ο βασιλιάς Προυσίας ( ο βασιλιάς της Βιθυνίας) για να συγχαρεί τη 
Σύγκλητο και τους Υπάτους για όσα είχαν γίνει (δηλαδή για τη νίκη της Ρώμης επί του Περσέα, 
του βασιλιά της Μακεδονίας). Αυτός ο Προυσίας καθόλου δεν αξίζει να λέγεται βασιλιάς, όπως 
μπορεί κανείς να συμπεράνει από τα παρακάτω. Πρώτα μεν, όταν τον επισκέφτηκαν Ρωμαίοι 
πρεσβευτές, τους υποδέχτηκε με ξυρισμένο το κεφάλι, φορώντας άσπρο σκούφο, τήβεννο και 
αρβύλες και γενικά φορώντας την ίδια ενδυμασία που φορούν στη Ρώμη, όσοι έχουν 
απελευθερωθεί πρόσφατα και τους λένε λιβέρτους. Υποδεχόμενος λοιπόν τους πρεσβευτές με 
χειραψία, τους είπε: με βλέπετε τον λίβερτό σας που θέλει να σας εκπληρώσει κάθε επιθυμία και 
να μιμηθεί τις συνήθειές σας. Και φτάνοντας στην είσοδο της Συγκλήτου, στάθηκε στην πόρτα 
απέναντι στους Συγκλητικούς και χαμηλώνοντας τα χέρια προσκύνησε το κατώφλι 
προσφωνώντας τους καθιστούς Συγκλητικούς με τα λόγια, "χαίρετε σωτήρες θεοί" ξεπερνώντας 
σε έλλειψη ανδρισμού, σε γυναικουλίστικη συμπεριφορά και σε κολακεία, όλους όσους 
ακολούθησαν. 

Στην προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκα στην ανάγκη των ελληνιστικών βασιλέων να 
διαπραγματεύονται με πόλεις, με τον στρατό τους, με την αυλή. Από τα τέλη του 3ου π.Χ. αιώνα 
και κυρίως τον 2ο π.Χ. αιώνα υπεισέρχεται ένας νέος παράγοντας, οι διαπραγματεύσεις που είναι 
απαραίτητες με τη Ρώμη. Και στις διαπραγματεύσεις με ελληνικούς παράγοντες, με τις πόλεις ή 
με την αυλή, αλλά και στις διαπραγματεύσεις με τη Ρώμη, πολύ συχνά οι ελληνιστικοί βασιλείς 
υιοθετούν μια θεατρική συμπεριφορά. Παίζουν ένα ρόλο, φορούν ένα προσωπείο. Μια ακραία 
περίπτωση, είναι αυτή η περίπτωση του Προυσία, ο οποίος ντύνεται, φοράει μια διασκευή, όπως 
είναι η αρχαία λέξη που χρησιμοποιεί ο Πολύβιος, δηλαδή φοράει τα ρούχα κατά κάποιο τρόπο 

ενός ηθοποιού, αυτή είναι η σημασία η 
αρχαία της λέξεως διασκευή, παίζει τον 
ρόλο του απελεύθερου, χρησιμοποιεί 
την γλώσσα του σώματος, γονατίζοντας 
και προσκυνώντας τους Ρωμαίους, για 
να δείξει, για να υποδηλώσει τη νέα 
σχέση την ιεραρχική που υπάρχει 
ανάμεσα στο βασίλειό του και τους 
Ρωμαίους. 

Αυτή η θεατρική συμπεριφορά, 
χαρακτηρίζει γενικότερα την 
ελληνιστική περίοδο και ειδικότερα τη 
συμπεριφορά των μοναρχών, στις 
πολύπλοκες διαπραγματεύσεις, 
επικοινωνίες που έχουν με διάφορους 

άλλους παράγοντες, είτε αυτοί είναι υπήκοοι, είτε μέλη της αυλής, ο στρατός ή άλλα κράτη. Είναι 

Εικόνα 86 

Πράγματι τον Δημήτριο περιέβαλε μεγάλη δραματουργία, καθώς όχι μόνο 
φορούσε πολυτελή ενδύματα και διμίτροις καυσίαις, και χιτώνες με χρυσή 

παρυφή, αλλά είχε βάλει επίσης να του κατασκευάσουν χρυσοβαφή 
υποδήματα με άκρατη πορφύρα. Μάλιστα του ετοίμαζαν και μια χλαμύδα για 

πολύ καιρό, έργο υπεροψίας που παρουσίαζε το σύμπαν και τα ουράνια 
φαινόμενα 
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ένα φαινόμενο το οποίο για πρώτη φορά παρατήρησε με ιδιαίτερη οξύτητα ο Κωνσταντίνος 
Καβάφης και παίζει μεγάλη σημασία στα ποιήματά του, ήδη σε κάποια προηγούμενη ενότητα 
αναφέρθηκα στο ποίημά του για τον βασιλέα Δημήτριο, ο οποίος μετά την ήττα του, «με ρούχα 
απλά ντύθηκε γρήγορα και ξέφυγε, κάμνοντας όμοια σαν ηθοποιός που όταν η παράστασης 
τελειώσει, αλλάζει φορεσιά και απέρχεται». Θεατρική συμπεριφορά είναι η υιοθέτηση ενός 
επιτηδευμένου τρόπου συμπεριφοράς με χειρονομίες, γλώσσα του σώματος, φωνή, ενδεχομένως 
ενδύματα, μια επιτηδευμένη συμπεριφορά η οποία στόχο έχει να δημιουργήσει στον θεατή, στο 
κοινό, στον άλλον, την εντύπωση ότι εκείνος ο οποίος έχει τη θεατρική συμπεριφορά, είναι κάτι 
άλλο από αυτό το οποίο είναι στην πραγματικότητα. 

Ο Δημήτριος ο πολιορκητής είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τέτοιας 
θεατρικής συμπεριφοράς, είναι κάτι το οποίο είχε παρατηρήσει ήδη στην αρχαιότητα ο 
Πλούταρχος. Ο οποίος γράφει για τον Δημήτριο (αρχαίο κείμενο στο χρονικό σημείο 4.15): 
"Πράγματι τον Δημήτριο περιέβαλε μεγάλη δραματουργία, καθώς όχι μόνο φορούσε πολυτελή 
ενδύματα και διμίτροις καυσίαις, και χιτώνες με χρυσή παρυφή, αλλά είχε βάλει επίσης να του 
κατασκευάσουν χρυσοβαφή υποδήματα με άκρατη πορφύρα. Μάλιστα του ετοίμαζαν και μια 
χλαμύδα για πολύ καιρό, έργο υπεροψίας που παρουσίαζε το σύμπαν και τα ουράνια φαινόμενα. 
Με τα ρούχα, με τη συμπεριφορά, με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τους άλλους, ο 
Δημήτριος ο Πολιορκητής προσπαθούσε να μεταβιβάσει μια εικόνα.  Ποια είναι αυτή η εικόνα, 
ποια εικόνα χρειάζεται να μεταδώσει ο αρχαίος μονάρχης. Και αυτό μας το εξηγούν οι αρχαίες 
πηγές, αυτή τη φορά ένας συγγραφέας των αυτοκρατορικών χρόνων, κάποιος Διοτογένης ο 
οποίος όμως αντλεί πληροφορίες και από την πολιτική φιλοσοφία της ελληνιστικής εποχής. 
Γράφει λοιπόν ο Διοτογένης (αρχαίο κείμενο στο χρονικό σημείο 5.16): "Ο μονάρχης πρέπει να 
αποστασιοποιείται από τις ανθρώπινες αδυναμίες και να πλησιάζει τους θεούς όχι με έπαρση 
αλλά με μεγαλοφροσύνη και με το ανυπέρβλητο μέγεθος της αρετής του. Περιβάλλοντας το 
πρόσωπό του με τόση εμπιστοσύνη και αυθεντία, ως προς την εμφάνιση, την όψιν, τη σκέψη, τον 
εύλογο συλλογισμό, το ήθος της ψυχής, της πράξης, την κίνηση και την στάση του σώματος (καττά 

κίνασιν και κατά θέσιν του 
σώματος), ώστε σε εκείνους που 
τον κοιτάζουν με δέος να 
επιβάλλει αιδώ, σωφροσύνη και 
αίσθημα εμπιστοσύνης". 

Ο συγγραφέας θεωρεί την 
βασιλεία μίμηση των θεών και 
συνεχίζει (αρχαίο κείμενο στο 
χρονικό σημείο 6.02): " Ως προς 
τις δημόσιες εμφανίσεις ο καλός 
βασιλιάς πρέπει να φροντίζει την 
κατάλληλη στάση και εμφάνιση 
θέσιας και έξιας επιπρεπέας, 
πλάθοντας μια εικόνα του εαυτού 
του που να είναι πολιτική και 
σοβαρή, ώστε να μη δίνει στα 
πλήθη ούτε την εντύπωση του 

Εικόνα 87  

Ως προς τις δημόσιες εμφανίσεις ο καλός βασιλιάς πρέπει να φροντίζει την κατάλληλη 
στάση και εμφάνιση θέσιας και έξιας επιπρεπέας, πλάθοντας μια εικόνα του εαυτού του 
που να είναι πολιτική και σοβαρή, ώστε να μη δίνει στα πλήθη ούτε την εντύπωση του 

αυστηρού, ούτε του ευκαταφρόνητου, αλλά του προσηνούς και του συμπονετικού. 
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αυστηρού, ούτε του ευκαταφρόνητου (θα επανέλθω σε αυτό το σημείο), αλλά του προσηνούς και 
του συμπονετικού. Αυτό θα το κατορθώσει πρώτον με το να είναι μεγαλοπρεπής στο να τον 
βλέπουν και να τον ακούν και να φαίνεται άξιος της εξουσίας του. Δεύτερον με το να είναι αγαθός 
στη συναναστροφή, στην φροντίδα για τους άλλους και στις ευεργεσίες. Τρίτον με το να προκαλεί 
φόβο όσον αφορά στην τιμιότητα, τιμωρίες, ταχύτητα και γενικά την εμπειρία και πρακτική της 
βασιλείας. Η μεγαλοπρέπεια όντας μίμηση των θεών μπορεί να τον κάνει να κερδίσει τον 
θαυμασμό και τον σεβασμό του πλήθους, η αγαθότητα θα τον κάνει προσφιλή και αγαπητό, η 
φοβερότητα θα τον κάνει τρομερό και ανίκητο απέναντι στους εχθρούς, μεγαλόψυχο και 
θαρραλέο απέναντι στους φίλους". 

Αυτό που συνιστά σε έναν βασιλιά ο Διοτογένης και η αρχική πηγή του είναι ο βασιλιάς να 
παίζει έναν ρόλο. Τον ρόλο του Θεού επι γης, να μιμείται τους θεούς. Έναν ρόλο ο οποίος θα του 
επιτρέπει από τη μια μεριά να μην είναι ούτε πολύ απόμακρος, να είναι προσηνής, αλλά να μην 
είναι και πολύ κοντά στον κόσμο ώστε να διατηρεί μια απόσταση από τον κοινό θνητό. Αυτή 
ακριβώς την ιδέα εκφράζει και ο ύμνος προς τον Δημήτριο τον Πολιορκητή, τον οποίον έψελναν, 
τραγουδούσαν στην Αθήνα το 291 π.Χ. όταν αποκαλούν τον Δημήτριο από την μια μεριά κράτιστο 
και από την άλλη φίλτατο. Κράτιστο, εξαιρετικά ισχυρό αλλά και φίλτατο, εκείνον ο οποίος θα 
τους αντιμετωπίσει με αγάπη, με ευμένεια.  

Στις περιπτώσεις που η ισορροπία αυτή ανάμεσα στην εγγύτητα και την απόσταση, ανάμεσα 
στην μεγαλοπρέπεια και την προσήνεια, ανάμεσα στην εξαιρετική δύναμη και την επιθυμία να 
χρησιμοποιήσει κανένας την δύναμη αυτή προς το καλό των υπηκόων του, όταν αυτή η ισορροπία 
διαταράσσεται, τότε ο βασιλιάς δεν είναι πλέον μεγαλοπρεπής, δεν προκαλεί το δέος αλλά γίνεται 
γελοίος, αυτός είναι ο λόγος που ο Πολύβιος αποκαλεί τον βασιλιά Αντίοχο Δ΄ όχι επιφανή, αλλά 
επιμανή, τρελό. Για τον Αντίοχο λοιπόν μας λέει : "πολλές φορές έβγαζε το βασιλικό ένδυμα και 
φορώντας την τήβεννο περιφερόταν στην αγορά συμμετέχοντας στις αρχαιρεσίες, με χειραψίες 
στους μεν και αγκαλιές στου δέ, τους παρακαλούσε να του δώσουν τη ψήφο τους, άλλοτε για να 
εκλεγεί αγορανόμος και άλλοτε δήμαρχος". Και εδώ ένας βασιλιάς, ο Αντίοχος Δ΄ παίζει έναν ρόλο, 
παίζει τον ρόλο του δημαγωγού, τον ρόλο του πολιτικού της αγοράς, τον ρόλο του πολιτικού ο 
οποίος θα εκλεγεί ενώ φυσικά την εξουσία του την διαθέτει με βάση την κληρονομική δυναστική 
πολιτική των Σελευκιδών και τη δύναμη την οποία έχει ως ηγέτης ενός στρατού. Αλλά προσπαθεί 
να δημιουργήσει αυτή την εικόνα του βασιλιά του μονάρχη ο οποίος βρίσκεται κοντά στον κόσμο.  

Σε περίπτωση που ένας μονάρχης δεν το κάνει αυτό, τότε θα αντιμετωπίσει την χλεύη των 
υπηκόων του. Αναφέρεται ένα ανέκδοτο για τον Δημήτριο Πολιορκητή, ότι κάποτε μια γριά 
γυναίκα προσπαθούσε να τον προσεγγίσει για να του διατυπώσει ένα αίτημα. Και ο Δημήτριος 
της απάντησε ότι δεν έχει καιρό. Και τότε η γριά γυναίκα του είπε, αν δεν έχεις καιρό, τότε 
σταμάτα να είσαι βασιλιάς. Επομένως η βασιλεία συνεπάγεται και πολλές υποχρεώσεις, 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με την σωστή συμπεριφορά ανάμεσα στον μονάρχη και τους 
υπηκόους. Και επαναλαμβάνω αυτή η συμπεριφορά είναι μια συμπεριφορά βαθύτατα θεατρική. 
Με την λατρεία των μοναρχών, τόσο σε πόλεις όσο και με την δυναστική λατρεία, με τελετές αλλά 
και με σκηνοθετημένες εμφανίσεις, οι μονάρχες προσπαθούν να παρουσιάσουν ακριβώς αυτή την 
εικόνα. 

Πάλι ένα ποίημα του Καβάφη, οι Αλεξανδρινοί Βασιλείς μας μεταφέρει μια πάρα πολύ ζωντανή 
εικόνα αυτής ακριβώς της νοοτροπίας και αυτής της χρήσης του μέσου της θεατρικότητας στην 
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ελληνιστική εποχή, στα τέλη της ελληνιστικής εποχής στην Αλεξάνδρεια. 

Μαζεύθηκαν οἱ Ἀλεξανδρινοι 

νά δοῦν τῆς Κλεοπάτρας τά παιδιά, 

τόν Καισαρίωνα, καί τά μικρά του ἀδέρφια, 

Ἀλέξανδρο καί Πτολεμαῖο, πού πρώτη 

φορά τά βγάζαν ἔξω στό Γυμνάσιο, 

ἐκεῖ νά τά κηρύξουν βασιλεῖς, 

μές στή λαμπρή παράταξι τῶν στρατιωτῶν. 

Ὁ Ἀλέξανδρος – τόν εἶπαν βασιλέα 

τῆς Ἀρμενίας, τῆς Μηδίας, καί τῶν Πάρθων. 

Ὁ Πτολεμαῖος – τόν εἶπαν βασιλέα 

τῆς Κιλικίας, τῆς Συρίας, καί τῆς Φοινίκης. 

Ὁ Καισαρίων στέκονταν πιό ἐμπροστά, 

ντυμένος σέ μετάξι τριανταφυλλί, 

στό στήθος του ἀνθοδέσμη ἀπό ὑακίνθους, 

ἡ ζώνη του διπλή σειρά σαπφείρων κι ἀμεθύστων, 

δεμένα τά ποδήματά του μ’ ἄσπρες 

κορδέλλες κεντημένες μέ ροδόχροα μαργαριτάρια. 

Αὐτόν τόν εἶπαν πιότερο ἀπό τούς μικρούς, 

αὐτόν τόν εἶπαν Βασιλέα των Βασιλέων. 

Οἱ Ἀλεξανδρινοί ἔνοιωθαν βέβαια 

πού ἦσαν λόγια αὐτά καί θεατρικά. 

Ἀλλά ἡ μέρα ἤτανε ζεστή καί ποιητική, 

ὁ οὐρανός ἕνα γαλάζιο ἀνοιχτό, 

τό Ἀλεξανδρινό Γυμνάσιο ἕνα 

θριαμβικό κατόρθωμα τῆς τέχνης, 

τῶν αὐλικῶν ἡ πολυτέλεια ἔκτακτη, 

ὁ Καισαρίων ὅλο χάρις κ’ ἐμορφιά 

(τῆς Κλεοπάτρας υἱός, αἷμα τῶν Λαγιδῶν)∙ 

κ’ οἱ Ἀλεξανδρινοί ἔτρεχαν πιά στήν ἑορτή, 

κ’ ἐνθουσιάζονταν, κ’ ἐπευφημοῦσαν 
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ἑλληνικά, κ’ αἰγυπτιακά, καί ποιοί ἑβραίικα, 

γοητευμένοι μέ τ’ ὡραῖο θέαμα – 

μ’ ὅλο πού βέβαια ἤξευραν τί ἄξιζαν αὐτά, 

τί κούφια λόγια ἤσανε αὐτές ἡ βασιλεῖες. 

Λίγα χρόνια μετά, το τελευταίο ελληνιστικό βασίλειο δεν θα υπήρχε πια 

 

 

 

 

 

 

 

V2.3.3 Η διοίκηση των ελληνιστικών βασιλείων (21’) 

 

Ας υποθέσουμε ότι είσαστε 20 -25 χρονών, έχετε μάθει να κυβερνάτε ένα βασίλειο (0:09, 
χάρτης) που για να πάτε από το δυτικό στο ανατολικό του άκρο το πολύ να χρειάζεστε μια 
βδομάδα ή δέκα μέρες και ξαφνικά είσαστε ο βασιλιάς ενός κράτους (0:22, εικόνα) που εκτείνεται 
από τα Βαλκάνια έως την Ινδία, και από την Ελλάδα έως την Αιθιοπία. Τι κάνετε σ’ αυτήν την 
περίπτωση;  Η κοινή λογική λέει σ’ αυτήν την περίπτωση να μην καινοτομήσετε, αλλά να 
ακολουθήσετε τις παραδόσεις τις οποίες έχετε βρει σ’ αυτές τις περιοχές, διότι άλλη είναι η 
δουλειά την οποία έχετε μάθει να κάνετε, να κυβερνάτε δηλαδή ένα μικρότερο βασίλειο. 

Σ’ αυτήν την κατάσταση, μ’ αυτό το πρόβλημα βρέθηκε αντιμέτωπος ο Αλέξανδρος, ο οποίος 
από το βασίλειο της Μακεδονίας που εκτεινόταν περίπου από τη σημερινή Ήπειρο έως μαζί με τις 
επιπλέον κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου τις δυτικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, ξαφνικά 
βρέθηκε στην κατοχή μιας αυτοκρατορίας από τα Βαλκάνια έως το Αφγανιστάν, έως το 
ανατολικότατο Ιράν. 

 Τα πράγματα όμως στην περίπτωση του Αλεξάνδρου ήταν πιο πολύπλοκα από την απλή 
υιοθέτηση παραδόσεων τις οποίες βρήκε σ’ αυτές τις περιοχές. Και τα πράγματα έγιναν 
πολύπλοκα διότι σ’ αυτές τις περιοχές, τις κατακτημένες περιοχές, εγκαταστάθηκαν και ελληνικοί 
πληθυσμοί, απόμαχοι, πολίτες ελληνικών πόλεων οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε πόλεις με 
ελληνικά πολιτεύματα, με θεσμούς υιοθετημένους από τον κόσμο των ελληνικών κρατών. 
Επομένως δεν είχε μόνο να αντιμετωπίσει τις παραδόσεις των τοπικών περιοχών, είχε να 
αντιμετωπίσει και τις παραδόσεις των ελληνικών πληθυσμών που μετανάστευσαν σε αυτές τις 
περιοχές. 

Όσον αφορά τη διοίκηση των εκτεταμένων σατραπειών και ο Αλέξανδρος αλλά και οι διάδοχοί 
του υιοθέτησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις παραδόσεις, τις διοικητικές παραδόσεις, οι οποίες 
υπήρχαν στις κατακτημένες περιοχές. Όσον αφορά τον ελληνικό πληθυσμό εκεί χρειάστηκε να 
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κάνουν έναν συνδυασμό των ελληνικών παραδόσεων, δηλ. 
δημιούργησαν πόλεις οι οποίες είχαν πολιτεύματα και την 
αυτονομία τους αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποίησαν και ένα 
σύστημα κληρούχων δηλ. στρατιωτικών ιδιοκτητών γης, 
οι οποίοι ελάμβαναν γη με την υποχρέωση να υπηρετούν 
στο στρατό ενός μονάρχη. Αυτό το σύστημα ενδέχεται να 
μην είναι μια καινοτομία που εισάγεται από τους 
διαδόχους, ενδέχεται να υπήρχε ήδη σε κάποια πρώιμη 
μορφή στη Μακεδονία του Φιλίππου. Γνωρίζουμε ότι ο 
Φίλιππος διέθετε βασιλικές γαίες, γνωρίζουμε ότι έδωσε 
γη σε μακεδόνες στην περιοχή κοντά στα Καλίνδοια της 
βόρειας Χαλκιδικής. Επομένως δεν αποκλείεται αυτό το 
σύστημα των κληρούχων, δηλ. των στρατιωτικών που 
γίνονται ιδιοκτήτες γης υπό την υποχρέωση στρατιωτικής 
θητείας, να είναι ένα σύστημα το οποίο ο Αλέξανδρος να 
μετέφερε, να μεταβίβασε στην αυτοκρατορία του και από 
κει να το παρέλαβαν οι διάδοχοι. Κάθε φορά νέα ευρήματα 
μας οδηγούν κοντύτερα, πλησιέστερα στην κατανόηση 
αυτού του φαινομένου. 

Εν πάση περιπτώσει τα βασικά χαρακτηριστικά της 
διοίκησης ήταν λίγο πολύ διαμορφωμένα γύρω στο 
300π.Χ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε πολλές 
πληροφορίες και οι περισσότερες πληροφορίες που 
διαθέτουμε προέρχονται από την ύστερη ελληνιστική 
εποχή και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάποιες 
αναγωγές στην προηγούμενη περίοδο. 

Ο βασιλιάς για την διοίκηση του βασιλείου του 
χρειαζόταν ένα εξειδικευμένο προσωπικό από 
στρατιωτικούς διοικητές, από κυβερνήτες επαρχιών, από 
δικαστές, από συμβούλους, από άτομα τα οποία θα 
στελέχωναν τις οικονομικές υπηρεσίες του κράτους. Μια 
βασική ιδιότητα που χρειαζόταν ήταν η νομιμοφροσύνη. 
Διότι τα άτομα τα οποία αποτελούσαν την αυλή του 
βασιλιά ήταν άτομα τα οποία υπηρετούσαν τον μονάρχη 
και όχι το κράτος. Είχαν μια σχέση νομιμοφροσύνης απέναντι στον μονάρχη, τον βασιλιά και όχι 
μια αόριστη έννοια, την έννοια του κράτους. Πολλοί απ’ αυτούς προέρχονταν από ελληνικές 
πόλεις, είχαν ακολουθήσει μία σταδιοδρομία στους στρατούς των ελληνιστικών βασιλείων και 
χάρη στις ικανότητές τους και την εμπειρία τους, τους ανέθεταν οι βασιλείς διάφορες 
αρμοδιότητες. Τα μέλη της αυλής, τα μέλη αυτής της ανώτατης διοίκησης της αυτοκρατορίας 

Εικόνα 88  

Κυβερνάτε ένα βασίλειο  που εκτείνεται από τα 
Βαλκάνια έως την Ινδία, και από την Ελλάδα έως 
την Αιθιοπία. Τι κάνετε σ’ αυτήν την περίπτωση; 
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χαρακτηρίζονται γενικά στις πηγές ως φίλοι. 
Οι φίλοι του βασιλιά. Είχαν διάφορες 
ιεραρχικές θέσεις π.χ. στο βασίλειο των 
Πτολεμαίων το οποίο το γνωρίζουμε 
καλύτερα διότι εκεί έχει σωθεί πολύ μεγάλος 
αριθμός παπύρων, σε περιοχές εκτός της 
Αιγύπτου ο πάπυρος δεν διατηρείται παρά 
μονάχα κάτω από εξαιρετικές συνθήκες, ενώ 
από την Αίγυπτο έχουμε ένα πάρα πολύ 
μεγάλο αριθμό εγγράφων από το αρχειακό 
υλικό, αιτημάτων τα οποία διατυπώνονται 
στην διοίκηση, γραμμάτων, σημειώσεων κλπ. 
από την Αίγυπτο λοιπόν που την ξέρουμε 
κάπως καλύτερα γνωρίζουμε αυτό το 
σύστημα της διοίκησης. 

Υπήρχε μια ιεράρχηση των θέσεων και οι 
κάτοχοι αυτών των θέσεων έφεραν 
διάφορους τιμητικούς τίτλους, ξεκινώντας 
από την κατηγορία των σωματοφυλάκων, 
προχωρώντας στην κατηγορία των διαδόχων, 
εκείνοι δηλ. που ακολουθούν τον βασιλιά, 
στην κατηγορία των φίλων, των 
αρχισωματοφυλάκων, των πρώτων φίλων 
και τέλος των συγγενών. Αργότερα 
εισάγονται κι άλλες κατηγορίες όπως οι 
ομότιμοι τοις συγγενέσι, εκείνοι που έχουν 
δηλ. λίγο πολύ την ίδια τιμητική θέση με τους 
συγγενείς και ισότιμοι με τους πρώτους 
φίλους. Και στο βασίλειο των Σελευκιδών 
έχουμε κάποιους ανάλογους χαρακτηρισμούς 
και τιμητικές θέσεις. Έχουμε φίλους, 
τιμώμενους φίλους και πρώτους φίλους και 
πρώτους και προτιμώμενους φίλους, ανάλογα 
με το πώς αποκαλείται ένας αξιωματούχους 
φαίνεται η ιεραρχική θέση την οποία έχει στο 
βασίλειο. 

Ποιες ήταν οι αρμοδιότητες αυτών των 
φίλων, των αξιωματούχων; Η βασική τους 
αρμοδιότητα εξαιρετικά σημαντική είναι 
κυρίως να είναι διοικητές των στρατιωτικών 
μονάδων των βασιλείων. Πέρα απ’ αυτό είναι 
διοικητές επαρχιών, θα έρθω αμέσως στο 
σύστημα της διοίκησης των επαρχιών, αλλά 

Εικόνα 91 

Η πρωτεύουσα στην Αίγυπτο είναι (8:44, εικόνα) η Αλεξάνδρεια, 

 

Εικόνα 91  

Στο βασίλειο των Ατταλιδών έχουμε πρωτεύουσα την πόλη του 
Περγάμου 

Εικόνα 91 

 Στην Συρία έχουμε τρεις μάλλον πρωτεύουσες, την Αντιόχεια και 
την Απάμεια και την Σελεύκεια στον Τίγρη 
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επίσης χρησιμοποιούνται και σε διάφορες αποστολές π.χ. μπορούν να αποσταλούν ως πρεσβευτές 
σε άλλα βασίλεια και συμβουλεύουν τον βασιλιά. Τον συνοδεύουν στο κυνήγι, συμμετέχουν σε 
συμπόσια και πολλές φορές είναι εκείνοι οι οποίοι θα εκπαιδεύσουν τους νεαρούς πρίγκιπες 
μεταδίδοντάς τους στρατιωτική και διοικητική και πολιτική εμπειρία. Η βασική ιδιότητα την 
οποία πρέπει να έχουν όπως είπα είναι νομιμοφροσύνη σε περίπτωση που διαταράσσονται οι 
σχέσεις τους με τον βασιλιά μπορεί να φύγουν από ένα βασίλειο και να ακολουθήσουν 
σταδιοδρομία σε κάποιο άλλο.  

Το βασίλειο είναι εκεί που βρίσκεται ο βασιλιάς. Και ο βασιλιάς επειδή όπως αναφέρθηκε σε 
κάποια άλλη ενότητα, είναι κυρίως ένας στρατιωτικός μονάρχης, κινείται, συμμετέχει σε 
εκστρατείες, πρέπει να επισκέπτεται τις επαρχίες του βασιλείου του αλλά παρ’ όλα αυτά ο 
βασικός χώρος στον οποίο δραστηριοποιούνται πολλοί από τους φίλους που αποτελούν την αυλή, 
είναι η πρωτεύουσα του κράτους. Η πρωτεύουσα στην Αίγυπτο είναι (8:44, εικόνα) η Αλεξάνδρεια, 
στην Συρία έχουμε δύο πρωτεύουσες την Αντιόχεια στον Ορόντη και την Απαμεία, έχουμε τρεις 
μάλλον πρωτεύουσες, την Αντιόχεια και την Απαμεία και την Σελεύκεια στον Τίγρη, στο βασίλειο 
των Ατταλιδών έχουμε την πόλη του Περγάμου. Οι μεγάλες αυτές πρωτεύουσες είναι ένα νέο 
φαινόμενο του ελληνιστικού κόσμου, διαφέρουν κατά πολύ από τις παλιές παραδοσιακές 
πρωτεύουσες της Μακεδονίας που είναι η Πέλλα και οι Αιγές, η σημερινή Βεργίνα. Είναι πόλεις με 
τεράστια έκταση, μεγάλο αριθμό πληθυσμού, οχυρωμένες, κοσμημένες με πολυτελή 
αρχιτεκτονήματα και ανάκτορα, και είναι πόλεις των οποίων ο πληθυσμός σταδιακά παίζει 
μεγάλη σημασία… μεγάλο ρόλο, ακόμα και πολιτικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα δούμε στη 
συνέχεια του μαθήματος όταν θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές εξελίξεις στο βασίλειο των 
Πτολεμαίων και των Σελευκιδών τον δεύτερο και τον πρώτο π.Χ. αιώνα. Ο πληθυσμός της 
πρωτεύουσας ακριβώς λόγω της εγγύτητας προς τον μονάρχη  πληροφορείται τι γίνεται στην 
αυλή, μερικές φορές χρησιμοποιείται από άτομα της αυλής, συμμετέχει ενεργά, διαδηλώνει, 
εκφράζει την επιθυμία του, χρησιμοποιείται ως κοινό σε τελετές για την ενθρόνιση νέων βασιλέων 
και σταδιακά έχει ιδιαίτερη σημασία ως πολιτικός παράγοντας. Εκεί που βρίσκεται ο μονάρχης, 
στην πρωτεύουσα, είναι εκεί που συνήθως πραγματοποιούνται και τα συμπόσια ανάμεσα στον 
βασιλιά και τους φίλους του. Και τα συμπόσια αυτά δεν είναι μονάχα ευκαιρίες για κατανάλωση 
κρασιού και τροφής, αλλά συνδέονται επίσης και με πολιτικές δραστηριότητες, γίνονται πολιτικές 
συζητήσεις, οι βασιλείς υποδέχονται απεσταλμένους άλλων βασιλείων ή αργότερα της Ρώμης και 
άλλους ξένους, αλλά κυρίως είναι και συμπόσια με πολιτιστικές δραστηριότητες. Με διαλέξεις π.χ. 
ιστορικών ή φιλοσόφων, με συζητήσεις σχετικές με έργα τέχνης, με μουσικές και άλλες 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Πολλοί από τους ελληνιστικούς βασιλείς είναι εξαιρετικά 
ενημερωμένοι σε θέματα φιλοσοφίας π.χ. ο Πύρρος και ο Αντίγονος Γονατάς περιτριγυρίζονταν 
από φιλοσόφους, ο Πτολεμαίος ο Α΄ είναι ο ιδρυτής του μουσείου, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
για την φιλοσοφία και την ιστορία αλλά και την φυσική ιστορία, τα μαθηματικά και άλλες 
επιστήμες. Άλλοι πάλι μονάρχες, εκείνοι οι οποίοι δεν φημίζονται για τη σοβαρότητά τους, ήταν 
εκείνοι που προσπαθούσαν σ’ αυτά τα συμπόσια να εμφανιστούν οι ίδιοι ως καλλιτέχνες ο 
Αντίοχος ο Δ΄ π.χ. έκανε τον μίμο και χόρευε, ο Πτολεμαίος ο ΙΒ’ είναι γνωστός με το προσωνύμιο 
ο Αυλητής ακριβώς λόγω των επιδόσεών του στη μουσική. 

Πέρα από τις πρωτεύουσες και την αυλή, το βασίλειο όσο πιο εκτεταμένο είναι χρειάζεται να 
διοικείται και από ανώτατους διοικητές, χρειάζεται να χωρίζεται σε επαρχίες. Αυτό φυσικά είναι 
ιδίως απαραίτητο στο βασίλειο της Αιγύπτου, που είναι πάρα πολύ εκτεταμένο, και στο βασίλειο 
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των Σελευκιδών. Καλύτερα γνωρίζουμε την κατάσταση στο βασίλειο της Αιγύπτου, όπου η ζωή 
καθορίζεται από τον ρου του Νείλου. Από τον ρου του Νείλου, από την πλημμύρα δηλ. των εδαφών 
που καθώς ο Νείλος πλημυρίζει πρόκειται να δεχτούν το ευεργετικό νερό του από έγκαιρη 
πληροφόρηση για το ποια θα είναι η στάθμη του νερού εξαρτάται όλη η παραγωγή σιταριού στην 
Αίγυπτο. Γι’ αυτόν τον λόγο από την αρχαιότατη εποχή, απ’ την τέταρτη χιλιετία π.Χ. είναι 
αναγκαία η Αίγυπτος να βρίσκεται κάτω από ενιαία εξουσία. Εκεί οι ελληνιστικοί βασιλείς, οι 
Πτολεμαίοι, δεν καινοτομούν, ακολουθούν τις παραδόσεις οι οποίες υπάρχουν ως προς τον 
καταμερισμό της χώρας σε νομούς, σε επαρχίες, όσον αφορά επίσης την διοίκηση, όσον αφορά 
την παρακολούθηση της πλημμύρας του Νείλου για την προετοιμασία της παραγωγής. Η 
Αίγυπτος χωρίζεται σε σαράντα περίπου επαρχίες οι οποίες ονομάζονται νομοί, κάθε νομός 
κυβερνιέται από έναν στρατηγό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διοίκηση, την αστυνόμευση και 
όπου χρειάζεται τον στρατό. Παράλληλα υπάρχει ένας νομάρχης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 
παραγωγή στην περιοχή του και υποβοηθάται από έναν οικονόμο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για 
την είσπραξη των φόρων, και την απόδοση των φόρων στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο που 
βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια. Αυτές είναι πολύπλοκες διοικητικές δραστηριότητες οι οποίες 
απαιτούν μεγάλη γραφειοκρατία, γι’ αυτόν τον λόγο ιδιαίτερη σημασία έχουν στους νομούς οι 
βασιλικοί γραμματείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για όλα τα λογιστικά θέματα. Γι’ αυτόν τον λόγο 
έχουμε άλλωστε και πολύ μεγάλο αριθμό παπύρων που αναφέρονται στην διοίκηση των νομών. 
Στο βασίλειο των Πτολεμαίων επικρατεί μονοπώλιο σε πολύ μεγάλους τομείς της παραγωγής, όχι 
μόνο στην παραγωγή του σίτου αλλά και στην παραγωγή διαφόρων ελαίων, τα οποία είναι 
κρατικό μονοπώλιο. Κάθε περιοχή είναι υποχρεωμένη να αποδώσει έναν φόρο και οι Πτολεμαίοι 
εφαρμόζουν ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο στην αρχαιότητα είναι το σύστημα 
του πλειστηριασμού των φόρων σε δημοσιώνες δηλ. σε άτομα ή εταιρείες, οι οποίες 
προπληρώνουν τον φόρο που αναμένει να εισπράξει το κεντρικό ταμείο, τον προπληρώνουν και 
φυσικά μετά υποχρέωσή τους είναι να εισπράξουν αυτά που έχει υπολογίσει το κράτος ότι θα 
εισπράξει, να τα εισπράξουν από τους φορολογούμενους. Εξυπακούεται ότι δεν θέλουν να 
εισπράξουν μόνον όσα έχουν προπληρώσει αλλά πολύ περισσότερα, γι’ αυτόν τον λόγο οι 
δημοσιώνες, οι τελώνες όπως τους ξέρουμε από την Καινή Διαθήκη είναι ιδιαίτερα μισητά 
πρόσωπα. 

Κάθε νομός υποδιαιρείται σε μικρότερες ενότητες, μιλάμε για μια τεράστια περιοχή όπως είναι 
η Αίγυπτος. Οι μικρότερες ενότητες είναι οι τόποι, οι τόποι περιλαμβάνουν κώμες δηλ. χωριά, και 
στους τόπους και στις κώμες έχουμε ιδιαίτερους αξιωματούχους, του τοπάρχες και τους 
κωμάρχες. Για την διαχείριση της δικαιοσύνης υπάρχει ιδιαίτερη αυτονομία στις διάφορες εθνικές 
ομάδες π.χ. οι Εβραίοι έχουν δικό τους σύστημα απονομής της δικαιοσύνης στο λεγόμενο ιουδαϊκό 
πολίτευμα, δηλ. μια οργάνωση των Ιουδαίων στις διάφορες περιοχές στις οποίες ζουν. Το ίδιο το 
σύστημα εφαρμόζεται με κάποιες φυσικά απαραίτητες αλλαγές και στις εξωτερικές κτήσεις των 
Πτολεμαίων δηλ. στην Κύπρο, στα νησιά τα οποία κατέχουν στο Αιγαίο π.χ. στην Σαντορίνη, κατά 
διαστήματα επίσης στην Θάσο, στην Θράκη, στα παράλια της Μ. Ασίας.  

Όλα τα νήματα της εξουσίας ενώνονται στην Αλεξάνδρεια στην πρωτεύουσα, όπου μαζί με τον 
βασιλιά την ανώτατη διοίκηση εκπροσωπεί ο διοικητής ο οποίος είναι κάτι περίπου με τον 
υπουργό οικονομικών του βασιλείου των Πτολεμαίων, είναι υπεύθυνος για όλη την φορολογία 
και τα έσοδα του κράτους. Η βασική υποχρέωση επίσης των ελληνιστικών βασιλείων είναι να 
συντηρούν στρατό, όπως είπα προηγουμένως υπάρχει ένα σύστημα παραχώρησης κλήρων σε 
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κληρούχους, σε στρατιώτες οι οποίοι διατηρούν τον κλήρο και τον εκμεταλλεύονται ως 
προσωπική τους ιδιοκτησία όσο μπορούν να προσφέρουν στρατιωτική υπηρεσία στον μονάρχη. 
Αν μία οικογένεια εξαλειφθεί δηλ. κάποιος ιδιοκτήτης κλήρου πεθάνει χωρίς να έχει κληρονόμους 
και δεν υπάρχει δυνατότητα να τον δώσει σε κάποιον άλλο κληρονόμο με βάση την διαθήκη του, 
τότε σ’ αυτήν την περίπτωση ο κλήρος επιστρέφει στο κράτος. Κάποιο ανάλογο σύστημα φαίνεται 
ότι ίσχυε και στην Μακεδονία των Αντιγονιδών, αλλά και στο βασίλειο των Σελευκιδών.  

 
Το βασίλειο των Σελευκιδών είναι διαφορετικό από το βασίλειο της Αιγύπτου. Εκεί δεν υπάρχει ο 
Νείλος, εκεί υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πολυμορφία και επομένως και ιδιαίτερες ανάγκες. Φυσικά 
και το βασίλειο των Σελευκιδών είναι χωρισμένο σε επαρχίες οι οποίες αντιστοιχούν σε γενικές 
γραμμές στις σατραπείες που υπήρχαν ήδη στο βασίλειο των Αχαιμενιδών δηλ. ίσχυαν μέχρι την 
κατάκτηση του βασιλείου των Περσών από τον Μ. Αλέξανδρο. Διοικητές των επαρχιών εδώ είναι 
οι στρατηγοί οι οποίοι έχουν στρατιωτικές και διοικητικές εξουσίες. Και στο βασίλειο των 
Σελευκιδών έχει μεγάλη σημασία η πρωτεύουσα όπου ένας υπεύθυνος, ένα είδος πρωθυπουργού 
ή βεζύρη, υπεύθυνος για τα πολιτικά ζητήματα φέρει τον τίτλο «επί των πραγμάτων» είναι εκείνος 
ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις πολιτικές υποθέσεις, ο βασιλικός σύμβουλος του μονάρχη. 
Υπάρχει ένα βασιλικό ταμείο το λεγόμενο «βασιλικόν» που διευθύνεται από τον «επί των 
προσόδων» ο οποίος είναι ο υπουργός οικονομικών ας το πούμε του βασιλείου των Σελευκιδών. 
Λόγω της έκτασης του βασιλείου είναι απαραίτητο να υπάρχουνε και διάφοροι αντιβασιλείς, οι 
οποίοι εκπροσωπούν τον μονάρχη σε μεγάλες περιοχές, όπως ο υπεύθυνος για τις περιοχές που 
βρίσκονται πέρα από το όρος Ταύρο, αυτός είναι ένα είδος αντιβασιλέα, ο οποίος κυβερνάει τις 
κτήσεις των Σελευκιδών στη Μ. Ασία. 

Έχουμε αρκετές πληροφορίες για τον τρόπο διοίκησης του βασιλείου των Σελευκιδών, κυρίως 
από επιγραφές οι οποίες μας δείχνουν όλη την κλίμακα την ιεραρχική και πως ένα γράμμα το 
οποίο έχει γραφεί από… ή ένα διάγραμμα του βασιλιά καταλήγει ακόμα και σε ένα μικρό χωριό. 
Έχουμε μια τέτοια επιγραφή η οποία βρέθηκε πρόσφατα και μας δείχνει πως ένα πρόσταγμα, μια 
διαταγή του βασιλιά με την οποία ορίζεται ένας αρχιερέας, αυτό είναι επίσης άλλη σημαντική θέση 
στο βασίλειο των Σελευκιδών, ο αρχιερέας είναι υπεύθυνος για τα ιερά σε μεγάλες ενότητες, σε 
σατραπείες, αλλά υπεύθυνος επίσης και για την λατρεία, τη δυναστική λατρεία του μονάρχη, το 
γράμμα αυτό στέλνεται πρώτα στον Ζεύξη ο οποίος είναι ο αντιβασιλέας στη Μ. Ασία, εκείνος θα 
το στείλει στον Φιλόμηλο που είναι ο σατράπης δηλ. ο έπαρχος, ο κυβερνήτης επαρχίας της 
Φρυγίας, εκείνος θα το στείλει στον διοικητή μιας μικρότερης περιοχής τον Αινεία, αυτός θα τον 
στείλει στον διοικητή ενός τόπου τον Δημήτριο, και εκείνος τελικά θα το στείλει σε είτε μια πόλη, 
είτε ένα χωριό όπου θα εφαρμοστεί η απόφαση. 

 
Όπως βλέπετε τα ελληνιστικά βασίλεια είναι εξαιρετικά πολύπλοκα στη διοίκησή τους. Έχουν ένα 
σύστημα εκλεπτυσμένο και αυτό εξηγεί και την μακροβιότητά τους. Μην ξεχνάμε ότι το βασίλειο 
των Πτολεμαίων μπόρεσε να υπάρξει από το 306π.Χ. έως το 30π.Χ. 
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Περιεχόμενα Εβδομάδας 3 

 

Εβδομάδα 3: Συμπλοκή. Ο ελληνιστικός κόσμος στη σκιά της Ρώμης 

 

Κεφάλαιο 3.1: Πολεμικές αναμετρήσεις και ηγεμονία 

 

V 3.1.1: Οι πολεμικές αναμετρήσεις από το 241 έως το 215 πΧ (170 

https://www.youtube.com/watch;v=K_2MRMXsc1o 

V3.1.2: Συμπλοκή. (40) 

https://www.youtube.com/watch;v=m7Bb6KpDQio 

V3.1.3 Η πρώτη εμφάνιση των Ρωμαίων στα Βαλκάνια  

https://www.youtube.com/watch;v=qLjWrYqDtMo 

V3.1.4 Ο Πρώτος Μακεδονικός Πόλεμος 

https://www.youtube.com/watch;v=vb2ZkxWxIto 

 

Κεφάλαιο 3.2: Η Ρωμαϊκή επέκταση στην Ελλάδα 

 

V3.2.1: Η παρακμή των Πτολεμαίων και ο Δεύτερος Μακεδονικός Πόλεμος. (20') 

https://www.youtube.com/watch;v=Ow2PcLgeVRU 

V3.2.2: Ο Αντιοχικός Πόλεμος. (13') 

https://www.youtube.com/watch;v=AEJZuN1dQvs 

V3.2.3: Ο Τρίτος Μακεδονικός Πόλεμος. (16') 

https://www.youtube.com/watch;v=bX4kmDaAtPE 

 

Κεβαλαιο 3.3: Το λυκόφως των Σελευκιδών 

 

V3.3.1: Η σύγκρουση Σελευκιδών και Ιουδαίων. (150 Ελληνιστική εποχή  

https://www.youtube.com/watch;v=ylcHQyrMt0w 

V.3.3.2 Τα Ελληνο-Βακτριανά και Ελληνο - Ινδικά Βασίλεια. (7΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=K_2MRMXsc1o
https://www.youtube.com/watch?v=m7Bb6KpDQio
https://www.youtube.com/watch?v=qLjWrYqDtMo
https://www.youtube.com/watch?v=vb2ZkxWxIto
https://www.youtube.com/watch?v=Ow2PcLgeVRU
https://www.youtube.com/watch?v=AEJZuN1dQvs
https://www.youtube.com/watch?v=bX4kmDaAtPE
https://www.youtube.com/watch?v=ylcHQyrMt0
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https://www.youtube.com/watch;v=IN8BORJHLMI 

V.3.3.2: Τα Ελληνο-Βακτριανά και Ελληνο - Ινδικά Βασίλεια (7) 

 https://www.youtube.com/watch;v=v0ZGTT1fcmU 

V.3.3.3 : Οι δυναστικές διαμάχες των Σελευκιδών. (12) 

https://www.youtube.com/watch;v=iQaIEV2AYPk 

V3.3.4: Ο "πόλεμος των θρόνων": Εμφύλιες διαμάχες στην Πτολεμαϊκή Αίγυπτο. (12) 

https://www.youtube.com/watch;v=L4Q3Hj7hmZg 

V3.3.5: Η ρωμαϊκή κατάκτηση της Ελλάδας. (140) 

https://www.youtube.com/watch;v=yQj2Hnso7sg 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IN8BORJHLMI
https://www.youtube.com/watch?v=v0ZGTT1fcmU
https://www.youtube.com/watch?v=iQaIEV2AYPk
https://www.youtube.com/watch?v=L4Q3Hj7hmZg
https://www.youtube.com/watch?v=yQj2Hnso7sg
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Κεφάλαιο 3.1: Πολεμικές αναμετρήσεις και ηγεμονία 

 

V3.1.1: Οι πολεμικές αναμετρήσεις από το 241 έως το 215 π.Χ. (17΄) 

 

Ο μεγάλος πόλεμος που προκλήθηκε ανάμεσα στο βασίλειο των Πτολεμαίων και τους 

Σελευκίδες, ο λεγόμενος πόλεμος της Λαοδίκης, που ολοκληρώθηκε το 241 π.Χ., ήταν ένα είδος 

μικρού παγκοσμίου πολέμου στην ανατολική Μεσόγειο εφόσον διάφορα κράτη, πέραν από το 

κράτος των Πτολεμαίων και των Σελευκιδών, ενεπλάκησαν σε αυτόν τον πόλεμο. 

Εικόνα 92  

Απώλειες έχει υποστεί το βασίλειο των Σελευκιδών και από τις μεγάλες επιτυχίες του βασιλείου του Περγάμου, του νέου βασιλιά του 
Αττάλου του Α’,   
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Όπως είδαμε σε ένα από τα προηγούμενα μαθήματα, ο μεγάλος νικητής 

ήταν ο Πτολεμαίος ο Γ΄ ο οποίος κατόρθωσε να αποδυναμώσει και το 

βασίλειο της Μακεδονίας, του Αντιγόνου του Γονατά, αλλά και κυρίως το 

βασίλειο των Σελευκιδών. Ο μεγάλος χαμένος σε αυτόν τον πόλεμο ήταν 

σίγουρα οι Σελευκίδες. Ο βασιλιάς Σέλευκος ο Β’ ουσιαστικά είχε 

κληρονομήσει...είχε μείνει με το μισό από το βασίλειο το οποίο είχε ο 

πατέρας του. Αν κοιτάξουμε στον χάρτη (χάρτης 0:58) πολλές περιοχές 

μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο στη Μικρά Ασία κατέχονται πλέον από τον 

αδερφό του, τον Αντίοχο Ιέρακα, ο οποίος έχει ανακηρυχθεί, γύρω στο 240 

π.Χ., ανεξάρτητος βασιλιάς στη Μικρά Ασία. Απώλειες έχει υ ποστεί το 

βασίλειο των Σελευκιδών κα Περγάμου, του νέου βασιλιά του Αττάλου του 

Α’, ο οποίος μετά από μια σειρά επιτυχημένων εκστρατειών κατά των 

Γαλατών και μια μεγάλη νίκη στη Μυσία το 238 π.Χ. παίρνει και επίσημα 

τον τίτλο του βασιλιά και έχουμε ένα ακόμη μικρό βασίλειο στη Μικρά 

Ασία. Επίσης έχουν ισχυροποιηθεί αρκετά τα βασίλεια, και 

σταθεροποιηθεί, του Πόντου, της Παφλαγονίας, της Βιθυνίας, της Καππαδοκίας και το βασίλειο 

της Αρμενίας.ι από τις μεγάλες επιτυχίες του βασιλείου του  

Αλλά, μια άλλη πολύ σημαντική απώλεια γίνεται στις ανατολικές επαρχίες του κράτους του 

Σελεύκου, δεδομένου ότι δεν μπορεί να προστατεύσει αυτές τις επαρχίες από τις επιδρομές 

βαρβαρικών φύλλων και κυρίως από την επέκταση των Πάρθων, ο διοικητής της Παρθίας, ο 

Ανδραγόρας, ανακηρύσσεται σε αυτόνομος βασιλιάς περίπου αυτήν την εποχή, από το 245 έως το 

238, και ο Σέλευκος ο Β΄ χάνει την επικυριαρχία στα ανατολικότερα εδάφη του κράτους του. 

 Έχει επομένως απώλειες στην περιοχή της Συρίας, όπου καταλαμβάνει επιπλέον εδάφη η 

Πτολεμαϊκή Αίγυπτος, στη Μικρά Ασία και στις ανατολικές περιοχές. Όταν σκοτώνεται το 226 

πέφτοντας από το άλογό του, κληροδοτεί στον αδερφό του τον Αντίοχο τον Γ’ ένα βασίλειο 

εντελώς αποδυναμωμένο. Επίσης, στη Βακτρία ανεξαρτητοποιείται ένας άλλος τοπικός 

κυβερνήτης, ο Διόδοτος, ο οποίος δημιουργεί ένα βασίλειο με εξαιρετική σημασία για τον ελληνικό 

πολιτισμό, το ελληνικό βασίλειο της Βακτρίας. Αρχικά κόβει νομίσματα τα οποία αναφέρουν 

ακόμη το όνομα του Αντιόχου, αλλά όπως φαίνεται από το διάδημα το οποίο χρησιμοποιεί και στις 

μεταγενέστερες κοπές νομισμάτων, αναλαμβάνει τον τίτλο του βασιλιά. Έτσι ο Αντίοχος ο Γ’ 

κληρονομεί ένα βασίλειο το οποίο είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένο.  

Αλλά, μεγάλος ηττημένος από αυτόν το πόλεμο είναι και ο βασιλιάς Αντίγονος Γονατάς στην 

κεντρική Ελλάδα, ο οποίος χάνει πολλές από τις κτήσεις του στην Πελοπόννησο λόγω της ανόδου 

της Αχαϊκής Συμπολιτείας, όπως εξήγησα σε ένα προηγούμενο μάθημα, και κυρίως χάνει τον 

έλεγχο του εξαιρετικά σημαντικού φρουρίου κοντά στην Κόρινθο, του Ακροκορίνθου, το οποίο δεν 

του επιτρέπει πλέον τον έλεγχο της Πελοποννήσου. 
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Όταν σκοτώνεται το 226 
πέφτοντας από το άλογό 

του, κληροδοτεί στον 
αδερφό του τον Αντίοχο τον 

Γ’ ένα βασίλειο εντελώς 
αποδυναμωμένο. 
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 Όταν πεθαίνει το 239 π.Χ., οι κτήσεις των Μακεδόνων Αντιγονιδών στη νότια Ελλάδα είναι 

εξαιρετικά περιορισμένες και θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο κατά την βασιλεία του 

Δημητρίου του Β’, του διαδόχου του, ο οποίος περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του 

πολεμώντας. Το 229 π.Χ. όταν πεθαίνει ο Δημήτριος, η Αθήνα έχει ανεξαρτητοποιηθεί, έχει 

αποβάλει την φρουρά, καθότι έχει δωροδοκήσει τον Μακεδόνα κυβερνήτη της φρουράς με ένα 

τεράστιο πόσο, και τον πείθει να αναχωρήσει. Παράλληλα, το 233 οι Ηπειρώτες καταργούν τη 

μοναρχία και δημιουργούν ένα βασίλειο κυβερνώμενο από ένα είδος ολιγαρχικού πολιτεύματος.  

Διάδοχος του Δημητρίου είναι ένας νεαρός 9 ετών, ο Φίλιππος, ο οποίος δεν μπορεί φυσικά να 

αναλάβει την εξουσία, την οποία διαχειρίζεται ο θείος τους ο Αντίγονος ο οποίος παίρνει το 

προσωνύμιο Δώσων, εκείνος δηλαδή ο οποίος θα δώσει την εξουσία όταν ενηλικιωθεί ο Φίλιππος. 

Εικόνα 94 

Αρχικά κόβει νομίσματα τα οποία αναφέρουν ακόμη το όνομα του Αντιόχου, αλλά όπως φαίνεται από το διάδημα το οποίο χρησιμοποιεί και 
στις μεταγενέστερες κοπές νομισμάτων, αναλαμβάνει τον τίτλο του βασιλιά. Έτσι ο Αντίοχος ο Γ’ κληρονομεί ένα βασίλειο το οποίο είναι 

εξαιρετικά αποδυναμωμένο. 
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Ο Αντίγονος ο Δώσων αποδεικνύεται ένας εξαιρετικά δραστήριος βασιλιάς, ο οποίος συνεχίζει 

από πολλές απόψεις μια πάγια πολιτική της μοναρχίας των Αντιγονιδών, που είναι η πολιτική του 

Αιγαίου. Η προσπάθεια να ελέγξουν το Αιγαίο, να ελέγχουν την ναυσιπλοΐα στο Αιγαίο προς τη 

Μικρά Ασία, διότι ο Αντίγονος Δώσων δεν έχει λησμονήσει, όπως δεν λησμονούν μέχρι το τέλος οι 

Αντιγονίδες βασιλείς, ότι κάποτε στα εδάφη της Μικράς Ασίας κυρίαρχος ήταν ο ιδρυτής της 

Δυναστείας, ο Αντίγονος ο Μονόφθαλμος και ο γιος του ο Δημήτριος ο Πολιορκητής. Λίγο μετά την 

ανάληψη της εξουσίας το 228, προσπαθεί να καταλάβει εδάφη στην Καρία της Μικράς Ασίας. Η 

επιχείρηση αυτή αποτυγχάνει, αλλά είναι σημαντικό, είναι σημαντική γιατί μας δείχνει τις 

φιλοδοξίες τις οποίες έχουν ακόμη οι Αντιγονίδες. 

Το σημαντικότερο όμως γεγονός την κεντρική Ελλάδα αυτήν την εποχή είναι κάτι το οποίο 

γίνεται σε μια πόλη, η οποία κάποτε ήταν από τις σημαντικότερες στην Ελλάδα αλλά μέχρι στιγμής 

την έχουμε ακούσει ελάχιστα, και η πόλη αυτή είναι η Σπάρτη. Η Σπάρτη έχει πέσει σε μια περίοδο 

Εικόνα 95 

Δημιουργείται για μια ακόμη φορά το 224 π.Χ, όταν στην πόλη με τη συμβολική σημασία για την ενότητα των Ελλήνων, στην 
Κόρινθο, συγκεντρώνονται αντιπρόσωποι των περισσοτέρων ομοσπονδιακών κρατών της Ελλάδας, των Θεσσαλών, οι οποίοι 

φυσικά αποτελούν επικράτεια της Μακεδονίας, των Βοιωτών, των Ακαρνάνων, των Ηπειρωτών (χάρτης 9:30) δηλαδή τα 
περισσότερα ομοσπονδιακά κράτη της κεντρικής Ελλάδας, με την εξαίρεση μόνο ουσιαστικά των Αιτωλών 
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παρακμής μέχρι που την εξουσία αναλαμβάνει ο βασιλιάς Κλεομένης ο Γ' ο οποίος με μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων - τις οποίες θα εξηγήσω σε άλλη ενότητα αυτού του μαθήματος - προσπαθεί να 

δώσει πάλι στην Σπάρτη την παλιά της δύναμη αναδιοργανώνοντας τον στρατό. Το πετυχαίνει 

αυτό υποσχόμενος, και πραγματοποιώντας, αναδασμό της γης, δίνοντας πολιτικά δικαιώματα σε 

μεγάλο αριθμό ατόμων που τα είχαν χάσει επειδή δεν είχα ιδιοκτησία, προχωρώντας σε αποκοπή 

των χρεών κι έτσι προσθέτοντας στον πολύ μικρό πληθυσμό της Σπάρτης ένα νέο ανθρώπινο 

δυναμικό. 

Οι μεταρρυθμίσεις του Κλεομένη γίνονται δημοφιλείς σε όλη την Πελοπόννησο και αυτό θέτει 

σε κίνδυνο τα ολιγαρχικά καθεστώτα τα οποία επικρατούν στην Αχαϊκή Συμπολιτεία. Σε αυτήν 

την κρίσιμη στιγμή, ο βασικός πολιτικός ηγέτης της Αχαϊκής Συμπολιτείας, ο Άρατος, προβαίνει σε 

μια ενέργεια η οποία εκπλήσσει. Κατανοώντας ότι δεν μπορεί να προστατεύσει τα πολιτεύματα 

τα ολιγαρχικά της Πελοποννήσου με τις δυνάμεις μόνο της Αχαϊκής Συμπολιτείας, αποφασίζει να 

καλέσει σε βοήθεια τον μέχρι τότε χειρότερο εχθρό των Αχαιών, δηλαδή τους Μακεδόνες, και 

Εικόνα 96  
Η Αχαϊκή Συμπολιτεία (χάρτης 10:00) αυτή την εποχή κυριαρχεί πλέον στην Πελοπόννησο και εκτός από την περιοχή 
των Αιτωλών, τα υπόλοιπα ομοσπονδιακά κράτη είναι μέλη αυτής της μεγάλης πανελλήνιας κορινθιακής συμμαχίας. 

Όμως αυτή τη στιγμή του θριάμβου του, ο Αντίγονος Δώσων πεθαίνει ξαφνικά από φυσικά αίτια, αλλά μάλλον 
εξασθενημένος και από τραύματα τα οποία είχε υποστεί σε διάφορους πολέμους, και στον θρόνο ανεβαίνει ο 

Φίλιππος ο Ε' ο ανιψιός του, όπως ήταν αναμενόμενο. 
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καλεί σε βοήθεια τον Αντίγονο Δώσωνα. Πάλι βλέπουμε μια αναβίωση μιας παλιάς πολιτικής των 

Αντιγονιδών, οι οποίοι υπόσχονταν την ελευθερία των ελληνικών πόλεων, αλλά και ήταν οι 

μονάρχες οι οποίοι είχαν επανασυστήσει το 302 π.Χ. την Κορινθιακή Συμμαχία. 

Αυτό γίνεται για άλλη μια φορά...η Κορινθιακή Συμμαχία η οποία δημιουργήθηκε για πρώτη 

φορά από τον Φίλιππο της Μακεδονίας το 337 π.Χ. ξανα-αναβίωσε το 302 από τον Δημήτριο 

Πολιορκητή και τον Αντίγονο τον Μονόφθαλμο. δημιουργείται για μια ακόμη φορά το 224 π.Χ, 

όταν στην πόλη με τη συμβολική σημασία για την ενότητα των Ελλήνων, στην Κόρινθο, 

συγκεντρώνονται αντιπρόσωποι των περισσοτέρων ομοσπονδιακών κρατών της Ελλάδας, των 

Θεσσαλών, οι οποίοι φυσικά αποτελούν επικράτεια της Μακεδονίας, των Βοιωτών, των 

Ακαρνάνων, των Ηπειρωτών (χάρτης 9:30) δηλαδή τα περισσότερα ομοσπονδιακά κράτη της 

κεντρικής Ελλάδας, με την εξαίρεση μόνο ουσιαστικά των Αιτωλών. Η μεγάλη αυτή συμμαχία 

επιτίθεται στις δυνάμεις του Κλεομένη της Σπάρτης και σε μια μεγάλη νίκη στη Σελλασία το 222, 

ο Αντίγονος Δώσων επικρατεί επί του Κλεομένη ο οποίος καταφεύγει στην Αίγυπτο. Η Αχαϊκή 

Συμπολιτεία (χάρτης 10:00) αυτή την εποχή κυριαρχεί πλέον στην Πελοπόννησο και εκτός από 

την περιοχή των Αιτωλών, τα υπόλοιπα ομοσπονδιακά κράτη είναι μέλη αυτής της μεγάλης 

πανελλήνιας κορινθιακής συμμαχίας. Όμως αυτή τη στιγμή του θριάμβου του, ο Αντίγονος Δώσων 

πεθαίνει ξαφνικά από φυσικά αίτια, αλλά μάλλον εξασθενημένος και από τραύματα τα οποία είχε 

υποστεί σε διάφορους πολέμους και στον θρόνο ανεβαίνει ο Φίλιππος ο Ε΄' ο ανιψιός του, όπως 

ήταν αναμενόμενο. 

Εικόνα 97  

Ο Αντίοχος ο Γ' (χάρτης 11:50) ο οποίος όπως είδαμε έχει παραλάβει ένα εξαιρετικά εξασθενημένο βασίλειο, ακολουθώντας σε μεγάλο 
βαθμό και το πρότυπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αναδεικνύεται ένας από τους μεγαλύτερους κατακτητές της εποχής του. 
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Ο Φίλιππος ο Ε΄' αποδεικνύεται ένας πολύ σημαντικός πολιτικός ηγέτης, ήδη σε πολύ νεαρή 

ηλικία, όταν καλείται να συνεχίσει το έργο του Δώσωνα σαν ηγέτης της ελληνικής συμμαχίας, της 

κορινθιακής συμμαχίας και κηρύσσει τον πόλεμο στην Αιτωλική Συμπολιτεία, την Σπάρτη και την 

Ήλιδα, δηλαδή την Αιτωλία στην κεντρική Ελλάδα, την Ήλιδα στο βορειοδυτικό μέρος της 

Πελοποννήσου και την Σπάρτη στη νότιο Πελοπόννησο. Ένας μεγάλος πόλεμος που διαρκεί 3 

χρόνια από το 220 έως το 217, ο λεγόμενος Συμμαχικός Πόλεμος, που αίτια είχε τις περιφερειακές 

διαμάχες ανάμεσα σε αυτά τα κράτη και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές χωρίς όμως να 

οδηγήσει σε κάποιον σαφή νικητή. 

Την ίδια ακριβώς εποχή που στην κεντρική Ελλάδα διαδραματίζονται αυτά τα γεγονότα, ο 

Αντίοχος ο Γ' (χάρτης 11:50) ο οποίος όπως είδαμε έχει παραλάβει ένα εξαιρετικά εξασθενημένο 

βασίλειο, ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό και το πρότυπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

αναδεικνύεται ένας από τους μεγαλύτερους κατακτητές της εποχής του. Με μια σειρά πολέμων 

κατορθώνει να επικρατήσει στην Μικρά Ασία και να επιβάλει πάλι την επικυριαρχία του στα 

εδάφη τα οποία είχαν χαθεί κατά την διάρκεια της αποστασίας του Αντιόχου Ιέρακα. Στη συνέχεια 

προσπαθεί να ανακαταλάβει την Κοίλη Συρία, δηλαδή την περιοχή της νότιας Συρίας που 

αποτελούσε πάντοτε το μήλο της έριδας ανάμεσα στο βασίλειο των Πτολεμαίων και το βασίλειο 

των Σελευκιδών, με μια μεγαλειώδη εκστρατεία που είναι γνωστή ως ο 4ος Συριακός Πόλεμος. Ο 

πόλεμος αυτός κρατάει από το 219 έως το 217 και τελειώνει με μια από τις μεγαλύτερες μάχες της 

αρχαιότητας που δόθηκε στις 22 Ιουνίου του 217. Αν πιστέψουμε τους αριθμούς τους οποίους μας 

αναφέρει ο Πολύβιος, συμμετείχαν σε αυτή τη μάχη 150.000 άνδρες και 175 πολεμικοί ελέφαντες. 

Στην αρχή, οι αφρικανικοί ελέφαντες του Πτολεμαίου, οι οποίοι δεν άντεχαν τη μυρωδιά των 

ασιατικών ελεφάντων του Αντιόχου του Γ', τράπηκαν σε φυγή με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα κενό 

στα στρατεύματα του Πτολεμαίου. Ο Αντίοχος κατόρθωσε να νικήσει με το δικό του ιππικό, να 

επικρατήσει στην αριστερή πτέρυγα. Νομίζοντας ότι έχει νικήσει τη μάχη συνέχισε την καταδίωξη 

χωρίς να καταλάβει ότι έχει δημιουργηθεί ένα κενό στο δικό του το κέντρο...σε αυτό διείσδυσε ο 

Πτολεμαίος κατορθώνοντας τελικά να νικήσει. Λέγεται ότι σε αυτή τη μάχη της Ραφίας, εδώ 

περίπου (χάρτης 14:02) κοντά στη Γάζα, λέγεται ότι ο Αντίοχος έχασε πάνω από 10.000 άνδρες 

περίπου το 1/6 του στρατού του. Η Κοίλη Συρία παρέμεινε στα εδάφη του Πτολεμαίου, όμως αυτή 

η μάχη είχε αρνητικές συνέπειες για την Αίγυπτο διότι για πρώτη φορά ο Πτολεμαίος 

χρησιμοποίησε στο στρατό του και Αιγύπτιους στρατιώτες, όχι δηλ. μόνον Έλληνες μισθοφόρους 

και κληρούχους, και η συμμετοχή τους σε αυτόν τον πόλεμο τους έδωσε αυτοπεποίθηση και πολύ 

σύντομα έχουμε εξεγέρσεις στην Αίγυπτο που οδηγούν στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου 

βασιλείου στη νότιο Αίγυπτο. Παρ' όλα αυτά ο Αντίοχος συνεχίζει την εκστρατεία του, αυτή τη 

φορά στα ανατολικά εδάφη τού βασιλείου του φτάνοντας μέχρι στο κεντρικό Αφγανιστάν 

ανακτώντας την επικυριαρχία στα εδάφη αυτά, αναγνωρίζει μεν τους τοπικούς βασιλείς αλλά οι 

βασιλείς αυτοί αναγνωρίζουν τον Αντίοχο ως επικυρίαρχο σε αυτά τα εδάφη και επιστρέφει μετά 

αυτήν την εκστρατεία το 205 ή 204 στα εδάφη της Συρίας και στην Μικρά Ασία. Αυτή η λεγόμενη 

"Ανάβασις" του Αντιόχου του Γ' του χαρίζει το τίτλο του Μεγάλου. Αυτό γίνεται από το 212 έως 

το 205. 
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Όπως είδαμε, αυτή την εποχή μέχρι το 217 συνεχίζεται ο 

πόλεμος ο συμμαχικός στην κεντρική Ελλάδα, ο οποίος 

τελειώνει εντελώς ξαφνικά με μια απόφαση του Φιλίππου 

του Ε' να συγκαλέσει στην Ναύπακτο μια σύνοδο ειρήνης 

τον Αύγουστο του 217 για να συζητήσει με τους Αιτωλούς 

μια συνθήκη ειρήνης. Η απόφαση αυτή είναι αρκετά 

περίεργη δεδομένου ότι ο Φίλιππος και η Αχαϊκή 

Συμπολιτεία, η κορινθιακή συμμαχία, βρισκόντουσαν 

μάλλον προς την πλευρά των νικητών. Ποια ήταν η αιτία για 

την απόφαση αυτή, ίσως το εξηγεί ένα γεγονός που έχει 

γίνει λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Ακριβώς μια μέρα πριν από 

τη μάχη της Ραφίας το 217 σε ένα μακρινό μέρος τον Ιούνιο 

του 217 στην Λίμνη Τρασιμένη, ο Αννίβας, ένας 

Καρχηδόνιος ηγέτης με τα στρατεύματά του κατορθώνει να 

νικήσει τον Ρωμαϊκό στρατό εισβάλλοντας στην Ιταλία. Τα 

γεγονότα αυτά πρέπει να ήταν γνωστά στην Ελλάδα και 

πρέπει μάλλον να επηρέασαν τις αποφάσεις για την 

ειρήνευση στην κεντρική Ελλάδα για την προετοιμασία 

πολιτικών εξελίξεων που συνδέονται με τη μεγάλη αυτή 

εκστρατεία του Αννίβα.  
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Ακριβώς μια μέρα πριν από τη μάχη της Ραφίας το 
217 σε ένα μακρινό μέρος τον Ιούνιο του 217 στην 

Λίμνη Τρασιμένη, ο Αννίβας, ένας Καρχηδόνιος 
ηγέτης με τα στρατεύματά του κατορθώνει να 

νικήσει τον Ρωμαϊκό στρατό εισβάλλοντας στην 
Ιταλία. 
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V3.1.2: Συμπλοκή. (4') 

 

Το 221 π.Χ. τη χρονιά δηλ. που στη Μακεδονία πεθαίνει ο Αντίγονος Δώσων και τον διαδέχεται 
ο Φίλιππος ο Ε΄, τη χρονιά που στην Αίγυπτο πεθαίνει ο Πτολεμαίος ο Γ΄ και τον διαδέχεται ο 
Πτολεμαίος ο Δ΄, τη χρονιά που στη Μ. Ασία ο Αντίοχος ο Γ΄ κατορθώνει να επικρατήσει και να 
ανακαταλάβει τα χαμένα εδάφη, την ίδια ακριβώς χρονιά σε ένα πολύ μακρινό μέρος της Ευρώπης, 
στην Ισπανία, γίνεται ένα γεγονός το οποίο από πρώτης πλευράς μοιάζει ασήμαντο. Ένας δούλος 
δολοφονεί τον Καρχηδόνιο διοικητή των δυνάμεων στην Ιβηρική χερσόνησο, τον Ασδρούβα. Ένας 
εικοσιεξάχρονος συγγενής του τον διαδέχεται, είναι ο Αννίβας ο γιος του Αμίλκα Βάρκα, ο πατέρας 
του είχε πολεμήσει στον Α΄ Καρχηδονιακό πόλεμο.  

Ο νεαρός έχει ακούσει από τον πατέρα του τις ιστορίες για την παλιά διαμάχη μεταξύ Ρωμαίων 
και Καρχηδονίων στον πρώτο καρχηδονιακό πόλεμο από το 264 ως το 241π.Χ., έχει γαλουχηθεί 
με την σκέψη να εκδικηθεί τους Ρωμαίους. Μπορεί το χτύπημα των φτερών μιας πεταλούδας στη 
Βραζιλία να προκαλέσει έναν ανεμοστρόβιλο στο Τέξας; Αυτός ήταν ο τίτλος που δόθηκε στην 
ομιλία του μαθηματικού και ενός από τους πρωτοπόρους στη «θεωρία του χάους» του Έντουαρντ 
Λόρεντζ όταν μίλησε στην 139η συνάντηση της αμερικανικής ένωσης προχωρημένης επιστήμης 
το 1972.  

Μπορεί η δολοφονία ενός Καρχηδονίου διοικητή από έναν δούλο στην Ισπανία να προκαλέσει 
την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους; Αυτά είναι ερωτήματα που δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να τα θέτουμε, είναι τα ερωτήματα τα οποία σχετίζονται με την θεωρία του χάους, μ’ αυτό 
που λέμε butterfly effect, αλλά είναι χαρακτηριστικά τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται 
ακριβώς αυτήν την εποχή, διότι ενώ από πρώτη πλευρά μοιάζουν να μη συνδέονται μεταξύ τους, 
τελικά βλέπουμε να οδηγούν σε συγκυρίες και σε γεγονότα τα οποία έχουν άμεσες επιπτώσεις 
στην Ελλάδα. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν είναι συμπτωματικό ότι ακριβώς σ’ αυτήν την εποχή, πιο 
συγκεκριμένα στο έτος 219π.Χ., τοποθετεί ο ιστορικός Πολύβιος την αρχή της συμπλοκής. Ενός 
φαινομένου που κατά την άποψή του χαρακτηρίζει την συνέχεια της ιστορικής εξέλιξης στον τότε 
γνωστό κόσμο. Ως συμπλοκή εννοεί το γεγονός ότι γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται 
φαινομενικά ανεξάρτητα στην Ευρώπη, την Δυτική Ευρώπη, την Κεντρική Ευρώπη, την Ελλάδα, 
την Βόρειο Αφρική, τη Μ. Ασία, συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, και οι εξελίξεις σε ένα μέρος 
έχουν επιπτώσεις σε κάποιο άλλο. Η δολοφονία ενός Καρχηδονίου από τον δούλο του στην Ιβηρία 
έχει συνέπειες για γεγονότα τα οποία θα διαπιστώσουμε αργότερα στην Ελλάδα. Αυτή η έννοια 
της συμπλοκής, μια πρώιμη μορφή της παγκοσμιοποίησης είναι εξαιρετικά σημαντική για την 
κατανόηση των γεγονότων με τα οποία θα ασχοληθώ στη συνέχεια. Γεγονότα που μερικές φορές 
είμαι υποχρεωμένος να εξετάσω ξεχωριστά για λόγους κατανόησης, αλλά που έχουνε πάντοτε 
κάποιες αλληλεπιδράσεις. Κι ένα απ’ αυτά τα σημαντικά γεγονότα είναι η πρώτη παρουσία των 
Ρωμαίων στα Βαλκάνια, στο χώρο της… πολύ κοντά της Ελλάδας, στην Ιλλυρία, στη σημερινή 
Αλβανία, από το 229 και μετά. Θα τα δούμε στην επόμενη ενότητα. 
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V3.1.3 Η πρώτη εμφάνιση των Ρωμαίων στα Βαλκάνια 

 

Πολύ λίγα γεγονότα της αρχαίας ιστορίας έχουν συνεπάρει τόσο πολύ σύγχρονους ιστορικούς, 
αλλά και πολιτικούς επιστήμονες, όσο η ρωμαϊκή επέκταση. Αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο 
ήδη από την αρχαιότητα απασχολούσε ιστορικούς, για ποιο λόγο έγινε η ρωμαϊκή επέκταση για 
κείνους που πιστεύουν τελεολογικά ότι τα γεγονότα γίνονται επειδή υπάρχει κάποιος σκοπός, 
κάποιος στόχος, κάποιο πρόγραμμα στην ιστορία. Αυτή είναι η άποψη π.χ. του Ρωμαίου Πλινίου, 
ο οποίος πίστευε ότι η ρωμαϊκή επέκταση έγινε ώστε να συνενωθούν σε έναν ενιαίο χώρο οι 
διάφορες εθνότητες. Άλλοι έθεταν το ερώτημα, γιατί ήταν επιτυχημένοι οι Ρωμαίοι στην επέκτασή 

τους; Αλλά είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο προϋποθέτει ότι οι Ρωμαίοι ήθελαν να έχουν μια 
επέκταση. Τα ερωτήματα γιατί οι Ρωμαίοι προσπάθησαν να κατακτήσουν τον κόσμο ή γιατί 
πέτυχαν στην κατάκτηση του κόσμου όμως δεν γίνονται πάντοτε δεκτά. Υπάρχει άποψη ότι οι 

Εικόνα 99  

Ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για την ρωμαϊκή επέκταση, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη στην Ιταλία από τον 
4ο π.Χ. αιώνα, αλλά επεκτείνεται πέρα της Αδριατικής στον Βαλκανικό χώρο, είναι ο πρώτος Ιλλυρικός 

πόλεμος το 229π.Χ. (2:16, χάρτης) Οι Ιλλυριοί είναι ένα φύλο το οποίο μέχρι στιγμής δεν μας έχει απασχολήσει 
στα δυτικά των ελληνικών κρατών δηλ. των Μακεδόνων και των Ηπειρωτών, χωρισμένοι σε διάφορες 
μικρότερες ενότητες, με σημαντικά λιμάνια από τα οποία επί πολλούς αιώνες ασκούσαν πειρατεία και 

επιδρομές στην Αδριατική θάλασσα. 
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Ρωμαίοι αντιμετώπισαν τις προκλήσεις από άλλους γείτονες και άλλους λαούς, με μια στάση που 
έχει χαρακτηρισθεί ως ένας αμυντικός ιμπεριαλισμός, ότι δηλ. απλώς αντιδρούσαν σε προκλήσεις 
αμυνόμενοι και προασπιζόμενοι τα συμφέροντά τους.  

Άλλοι έχουν χαρακτηρίσει την ρωμαϊκή επέκταση ως κάτι το οποίο συνέβη σε μια στιγμή 
αφηρημάδας των Ρωμαίων. Άλλοι έχουν θεωρήσει ότι οι Ρωμαίοι κατέκτησαν τον κόσμο σαν ένα 
ατύχημα. Αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και προσπάθειες να ερμηνευθεί η ρωμαϊκή 
επέκταση όχι σαν ένα ενιαίο γεγονός, αλλά σαν μία εξέλιξη. Σαν μία πορεία η οποία ξεκινάει κάτω 
από διαφορετικές συνθήκες και μεταλλάσσεται στην ιστορική πορεία. Ένα πάρα πολύ σημαντικό 
γεγονός για την ρωμαϊκή επέκταση, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη στην Ιταλία από τον 4ο π.Χ. αιώνα, 
αλλά επεκτείνεται πέρα της Αδριατικής στον Βαλκανικό χώρο, είναι ο πρώτος Ιλλυρικός πόλεμος 
το 229π.Χ. (2:16, χάρτης)  

Οι Ιλλυριοί είναι ένα φύλο το οποίο μέχρι στιγμής δεν μας έχει απασχολήσει στα δυτικά των 
ελληνικών κρατών δηλ. των Μακεδόνων και των Ηπειρωτών, χωρισμένοι σε διάφορες μικρότερες 

Εικόνα 100 

 Αμέσως οι Ρωμαίοι επικράτησαν και υποχρέωσαν την Τεύτα να παραιτηθεί της ηγεσίας των άλλων ιλλυρικών 
φύλων, παρ έδωσαν στον Δημήτριο (7:13, χάρτης) τον ηγεμόνα του Φάρου, ενός μικρού νησιού στις ιλλυρικές 

ακτές, τον έλεγχο μεγάλων περιοχών της Ιλλυρίας, επειδή ο Δημήτριος αυτός τους είχε υποστηρίξει στον 
πόλεμο, και αυτό είναι το σημαντικότερο, αυτό το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα η επέμβαση των Ρωμαίων στην 
Ιλλυρία, είναι να αποκτήσουν για πρώτη φορά διπλωματικές σχέσεις και με επί πλέον πόλεις με την Επίδαμνο, 

με την Απολλωνία και με την Κέρκυρα. 
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ενότητες, με σημαντικά λιμάνια από τα οποία επί πολλούς αιώνες ασκούσαν πειρατεία και 
επιδρομές στην Αδριατική θάλασσα. Οι επιδρομές αυτές απέκτησαν μεγάλες διαστάσεις, όταν 
πέθανε ο βασιλιάς της φυλής των Αρδιαίων, ο Άγρων, καθώς πανηγύριζε για μια επιτυχία του κατά 
των Αιτωλών το 231 και τον διαδέχτηκε η γυναίκα του η Τεύτα. Η Τεύτα ακόμα και σήμερα  

είναι ένα πολύ δημοφιλές πρόσωπο σ’ αυτές τις περιοχές, το όνομά της έχει δοθεί σε ένα 
γυναικείο περιοδικό στην Πρίστινα, είναι το όνομα που έχει μια ομάδα ποδοσφαιρική στο 
Δυρράχιο, υπάρχει ένα κομμωτήριο στο Γκιλτζάν που επίσης έχει το δικό της το όνομα, και ένα 
άλλο στο Ζάγκρεμπ, είναι επίσης ένα πάρα πολύ δημοφιλές όνομα στην Αλβανία.  

Ποια ήταν αυτή η Τεύτα. Αν θέλουμε να πιστέψουμε τον Πολύβιο, ήτανε μια ανόητη γυναίκα η 
οποία παρακινημένη από την έμφυτη ανοησία των γυναικών, έβαλε τις ναυτικές της δυνάμεις να 
επιτίθενται σε πλοία στην Αδριατική θάλασσα. Φυσικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστέψουμε 
τον Πολύβιο, έναν εξαιρετικά συντηρητικό ιστορικό ο οποίος τρεφόταν από πολλά ιδεολογήματα 
της δικής του εποχής. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι οι Ιλλυριοί από πολλούς αιώνες ασκούσαν 
την πειρατεία. Το ερώτημα δεν είναι γιατί ασκούσαν την πειρατεία, είναι μια μορφή ζωής σ’ αυτές 
τις περιοχές, όπως άλλωστε και στην αρχαία Κρήτη ή στην Κιλικία. Το ερώτημα είναι γιατί οι 
Ρωμαίοι, που επί πολλές δεκαετίες δεν είχαν αντιδράσει σε τέτοιες επιδρομές, αποφάσισαν να 
αντιδράσουν το 229. Ποιος ήταν ο νέος παράγοντας; Ο νέος παράγων είναι ότι η ρωμαϊκή 
επέκταση στην Ιταλία, ιδίως τον 3ο π.Χ. αιώνα, μετά από τους πολέμους του Πύρρου, είχε 
καταστήσει τους Ιταλούς, συγγνώμη, είχε καταστήσει τους Ρωμαίους μια μεγάλη δύναμη στην 
Ιταλία, η οποία αισθανόταν την υποχρέωση να υποστηρίζει τα συμφέροντα των συμμάχων της. 
Μια κεντρική έννοια για να καταλάβουμε την ρωμαϊκή πολιτική στις επόμενες δεκαετίες μέχρι 
περίπου το 180π.Χ., είναι η έννοια της πίστεως.  

Η λατινική έννοια fides, πίστις, όπως μεταφράζεται και χρησιμοποιείται και στις σύγχρονες 
ελληνικές πηγές. Η πίστις, η fides, είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, η οποία χαρακτηρίζει δύο 
πρόσωπα με διαφορετική ιεραρχική σχέση. Είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε έναν πάτρωνα, 
ο οποίος προσφέρει υποστήριξη και προστασία και τον πελάτη του, ένα άτομο κατώτερης 
κοινωνικής θέσης, ο οποίος προσφέρει την ψήφο του στον πάτρωνα για αντάλλαγμα την 
προστασία και την προώθηση των συμφερόντων του, την οποία του προσφέρει ο πάτρων. Ο 
πατρώνος και ο κλάιενς, ο κλίενς (cliens). Η σχέση αυτή η fides, χαρακτηρίζει γενικά την ρωμαϊκή 
κοινωνία, είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας ανάμεσα σε άτομα διαφορετικής 
κοινωνικής τάξης. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν την ίδια έννοια και στις εξωτερικές τους σχέσεις. 
Αναλαμβάνοντας τον ρόλο του patronus , τον ρόλο του πάτρωνα, ο οποίος παρέχει προστασία 
στους συμμάχους του και στους υποστηρικτές του και η αντίστοιχη υποχρέωση των συμμάχων 
και υποστηρικτών είναι να υποστηρίζουν τα συμφέροντα των Ρωμαίων όποτε χρειάζεται, κυρίως 
στρατιωτικά.  

Αυτό που αλλάζει επομένως και υποχρεώνει τους Ρωμαίους να επέμβουν μετά απ’ αυτές τις 
πειρατικές επιδρομές, δεν είναι η ύπαρξη πειρατικών επιδρομών που είναι πάγιο χαρακτηριστικό 
της ζωής σε αυτήν την περιοχή, αλλά είναι το γεγονός ότι θίγονται τα συμφέροντα νέων συμμάχων 
τους. Για να μπορούν να έχουν την αξίωση της ηγεσίας, είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Αυτό 
είναι μια πρακτική η οποία δεν χαρακτηρίζει μόνον τον ρωμαϊκό ιμπεριαλισμό, χαρακτηρίζει 
πολλούς άλλους ιμπεριαλισμούς και επεκτατισμούς ακόμα και στη σημερινή εποχή.  

Ο πρώτος Ιλλυρικός πόλεμος το 229 δεν κράτησε πολύ. Αμέσως οι Ρωμαίοι επικράτησαν και 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      132  
 
 

υποχρέωσαν την Τεύτα να παραιτηθεί της ηγεσίας των άλλων ιλλυρικών φύλων, παρέδωσαν στον 
Δημήτριο (7:13, χάρτης) τον ηγεμόνα του Φάρου, ενός μικρού νησιού στις ιλλυρικές ακτές, τον 
έλεγχο μεγάλων περιοχών της Ιλλυρίας, επειδή ο Δημήτριος αυτός τους είχε υποστηρίξει στον 
πόλεμο, και αυτό είναι το σημαντικότερο, αυτό το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα η επέμβαση των 
Ρωμαίων στην Ιλλυρία, είναι να αποκτήσουν για πρώτη φορά διπλωματικές σχέσεις και με επί 
πλέον πόλεις με την Επίδαμνο, με την Απολλωνία και με την Κέρκυρα. Για πρώτη φορά οι Ρωμαίοι 
έχουν πλέον συνεργάτες, με μια σχέση amicitia, με μια σχέση φιλίας πέραν της Αδριατικής. Με 
κάποια έννοια αυτός ο πρώτος Ιλλυρικός πόλεμος περιέχει όλα τα στοιχεία τα οποία θα 
διαπιστώσουμε στις επόμενες δεκαετίες στις ρωμαϊκές επεμβάσεις. Οι Ρωμαίοι αποκτούν νέους 
φίλους, όταν οι νέοι τους φίλοι χρειάζονται τη βοήθειά τους είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. 
Κάθε νέα τους επέμβαση δημιουργεί έναν νέο κύκλο φίλων και έτσι σταδιακά διευρύνει 
γεωγραφικά, τον γεωγραφικό χώρο στον οποίο επεμβαίνουν.  

Αν οι Ρωμαίοι δεν είχαν μάθει ότι ένας προδότης…. ότι δεν μπορεί ποτέ κανένας να εμπιστευθεί 
έναν προδότη, το έμαθαν τώρα. Ο Δημήτριος του Φάρου είχε προδώσει την Τεύτα, παίρνοντας το 
μέρος των Ρωμαίων, τώρα προδίδει τους Ρωμαίους και συνεχίζει την πολιτική της Τεύτας, 
αναλαμβάνοντας αυτός τον ρόλο του επιδρομέα σ’ αυτήν την περιοχή. Ο λόγος που το κάνει είναι 
ότι πίστευε ότι οι Ρωμαίοι θα είχαν στρέψει την προσοχή τους στους κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν στην Βόρειο Ιταλία με επιδρομές κελτικών φύλων και κυρίως στον κίνδυνο τον 
οποίο αντιμετωπίζουν με την σταδιακή επέκταση της Καρχηδόνας στην Ισπανία και στην συνέχεια 
με την εισβολή του καρχηδονιακού στρατού τον Οκτώβριο του 218 υπό την ηγεσία (9:17, εικόνα) 
του Αννίβα.  

Ο Αννίβας περνάει τις Άλπεις και τον Σεπτέμβριο του 218 βρίσκεται στην πεδιάδα του Πάδου, 
με ένα πεζικό 20.000 ανδρών και ένα ιππικό 6.000 ανδρών. Σε ελάχιστο διάστημα η ρωμαϊκή 
δύναμη θα φαίνεται να καταρρέει, αυτό είναι το οποίο ενθάρρυνε τον Δημήτριο να αρχίσει τις 
επιδρομές του. Παρ’ όλα αυτά οι Ρωμαίοι επεμβαίνουν το 219 και μέσα σε ελάχιστο διάστημα 
αναγκάζουν τον Δημήτριο να εγκαταλείψει την περιοχή και να αναζητήσει προστασία στην αυλή 
του βασιλιά της Μακεδονίας, του Φιλίππου του Ε΄. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο θα έχει 
τεράστια σημασία διότι ο Φίλιππος ο Ε΄ δέχεται τις συμβουλές του Δημητρίου του Φάρου. Ακριβώς 
αυτήν την εποχή το 218, το 217 γίνεται η μάχη της Θρασιμένης που καταλήγει σε μία μεγάλη ήττα 
των Ρωμαίων και ακριβώς αυτήν την εποχή, τον Αύγουστο του 217 ο Φίλιππος συγκαλεί ένα 
συμβούλιο των ελληνικών κρατών στη Ναύπακτο για να συζητήσουν το θέμα της ειρήνης. Ποια 
ήταν τα κίνητρα του Φιλίππου ίσως συνάγονται από τις ενέργειες οι οποίες ακολουθούν και από 
τις πράξεις τις οποίες θα συζητήσω στην επόμενη ενότητα. 

 

V3.1.4 Ο Πρώτος Μακεδονικός Πόλεμος 

 

Ένας από τους μακροσκελέστερους λόγους που σώζονται στην ελληνιστική ιστοριογραφία στο 
έργο του Πολύβιου, είναι ο λόγος που υποτίθεται ότι εκφώνησε ο εκπρόσωπος των Αιτωλών στο 
συνέδριο ειρήνης που έγινε στην Ναύπακτο τον Αύγουστο του 217. Φυσικά αυτός ο λόγος δεν 
εκφωνήθηκε ποτέ με αυτόν τον τρόπο, αλλά κατά κάποιον τρόπο απηχεί τις απόψεις που 
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συζητούνταν στην Ελλάδα στον ύστερο 3ο π.Χ. αιώνα. Παρουσιάζει λοιπόν ο Πολύβιος τον Αγέλαο, 
τον βασικό πολιτικό ηγέτη των Αιτωλών να απευθύνεται στον Φίλιππο τον Ε΄ της Μακεδονίας και 
να προσπαθεί να τον πείσει να συνενώσει τις δυνάμεις όλων των Ελλήνων. Του λέει, ότι το 
καλύτερο το οποίο μπορούν να κάνουν οι Έλληνες σε αυτήν την φάση είναι να σταματήσουν τους 
πολέμους και να πιαστούν υποστηρίζοντας ο ένας… με τα χέρια ο ένας τον άλλον σαν τους 
ανθρώπους οι οποίοι περνούν έναν ορμητικό χείμαρρο, γιατί μόνον έτσι θα μπορέσουν να 
προστατευθούν από τις επιθέσεις των βαρβάρων. 

 Στη συνέχεια του εξηγεί, ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα του πολέμου που γίνεται αυτήν 
την εποχή ανάμεσα στην Καρχηδόνα και τη Ρώμη δηλ. του δεύτερου καρχηδονιακού πολέμου, 
όποιο και να ναι το αποτέλεσμα, η νικηφόρα δύναμη, η δύναμη η οποία θα επικρατήσει, δεν θα 

σταματήσει στην Ιταλία ή την Καρχηδόνα αλλά θα προσπαθήσει 
να επεκτείνει τη δύναμή της και σε άλλα μέρη. Στην συνέχεια τον 
συμβουλεύει να αρπάξει αυτήν την ευκαιρία και να προσπαθήσει 
να επικρατήσει σε όλη την οικουμένη, να κυριαρχήσει σε όλον τον 
κόσμο. Και καταλήγει λέγοντάς του να μην επιτρέψει τα σύννεφα 
τα οποία μαζεύονται αυτήν τη στιγμή στη Δύση να σταματήσουν 
πάνω από την Ελλάδα, διότι όπως λέει, φοβάται πως σε 
περίπτωση που έρθουν αυτά τα σύννεφα στην Ελλάδα, τότε οι 
Έλληνες θα χάσουν τη δυνατότητα, την ελευθερία τους να κάνουν 
πόλεμο και ειρήνη, να παίζουν όλα αυτά τα παιχνίδια που έχουν 
συνηθίσει να παίζουν και θα χάσουν για πάντοτε την δυνατότητα 
να αποφασίζουν μόνοι τους για τις διεθνείς τους υποθέσεις. Όπως 
είπα αυτός ο λόγος δεν είναι αναγκαστικά πιστός, αλλά πολλά από 
τα στοιχεία τα οποία περιέχει είναι σίγουρα τα θέματα τα οποία 
συζητούνταν στην Ελλάδα όταν έφτασε η είδηση για τη νίκη του 
Αννίβα στη μάχη της Θρασιμένης. Αυτό το οποίο είναι σίγουρα 
εντελώς αναχρονιστικό είναι η άποψη ότι το 217 κάποιος θα 
μπορούσε να προβλέψει ότι λίγες δεκαετίες αργότερα οι Έλληνες 
πραγματικά θα είχαν χάσει τη δυνατότητα να παίζουν αυτά τα 
παιχνίδια όπως χαρακτηρίζει ο Αγέλαος, δηλ. να παίζουν τα 
παιχνίδια του πολέμου και της ειρήνης.  

Ο Φίλιππος ο Ε΄ εν πάση περιπτώσει πείστηκε να συνάψει 
ειρήνη με τους Αιτωλούς, να σταματήσει τον συμμαχικό πόλεμο το 
217, αλλά σίγουρα ο λόγος για τον οποίο τον έκανε δεν ήταν επειδή 

επιδίωκε μια παγκόσμια κυριαρχία. Ξέρουμε ότι διέταξε την κατασκευή εκατό λέμβων, εκατό πολύ 
μικρών σκαφών, και φυσικά εκατό λέμβοι δεν είναι ακριβώς η κατάλληλη προϋπόθεση για να 
διεκδικήσει κανένας την κυριαρχία σε όλη τη Μεσόγειο. Απ’ ότι μπορούμε να συμπεράνουμε από 
τις μετέπειτα ενέργειες του Φιλίππου, εκείνο το οποίο επιδίωκε δεν ήταν ούτε η παγκόσμια 
κυριαρχία, ούτε κάποια εισβολή της Ιταλίας.  

Αυτό το οποίο επιδίωκε ήταν όμως εξ ίσου σημαντικό. Ήταν να διώξει τους Ρωμαίους που 
εδώ και μία δεκαετία περίπου είχαν συμφέροντα ανατολικά της Αδριατικής, στα Βαλκάνια, να 
τους διώξει από τα Βαλκάνια. Λίγο αργότερα, τον Αύγουστο του 216, οι Καρχηδόνιοι θα νικήσουν 
σε μια άλλη μεγάλη μάχη, στην μάχη των Καννών, σύμφωνα με τις πολύ εξογκωμένες πηγές… τους 

Εικόνα 101 

75.000 Ρωμαίοι σκοτώθηκαν στη μάχη 
των Καννών (4:18, εικόνα) ένα άγαλμα 
του Σεβαστιανού Σλοντζ το οποίο είναι 
σήμερα στο Λούβρο, δείχνει τον Αννίβα 

να κρατάει ένα αγγείο με τα χρυσά 
δακτυλίδια των Ρωμαίων ευγενών οι 

οποίοι είχαν σκοτωθεί στη μάχη. 
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εξογκωμένους αριθμούς που αναφέρουν οι πηγές 75.000 Ρωμαίοι σκοτώθηκαν στη μάχη των 
Καννών (4:18, εικόνα) ένα άγαλμα του Σεβαστιανού Σλοντζ το οποίο είναι σήμερα στο Λούβρο, 
δείχνει τον Αννίβα να κρατάει ένα αγγείο με τα χρυσά δακτυλίδια των Ρωμαίων ευγενών οι οποίοι 
είχαν σκοτωθεί στη μάχη.  

Ήταν μια από τις μεγαλύτερες ήττες που υπέστη ποτέ η Ρώμη στην ιστορία της και αυτή η 
μεγάλη νίκη, παρά το γεγονός ότι δεν οδήγησε στην οριστική ήττα της Ρώμης, έδωσε μεγάλη 
δύναμη και μεγάλη επιρροή στον Αννίβα στην Ιταλία, ο πόλεμος θα συνεχιζόταν μέχρι το 204. Λίγο 
αργότερα το 215 ο Φίλιππος ο Ε΄ αποφασίζει για πρώτη φορά να συνάψει μια συνθήκη συμμαχίας 
με τον Αννίβα. Η συνθήκη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Μετά από τη συνθήκη αυτή η ελληνική 
ιστορία γίνεται ένα κεφάλαιο της ρωμαϊκής ιστορίας και αντίστροφα, η ρωμαϊκή ιστορία είναι ένα 
κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας.  

Είναι μία ακόμα έκφραση αυτής της συμπλοκής στην οποία αναφέρεται ο Πολύβιος. Το 
περιεχόμενο της συμμαχίας σκόπευαν και οι δύο να παραμείνει μυστικό, ωστόσο δεν έμεινε διότι 

ο απεσταλμένος του Φιλίππου συνελήφθη από 
τους Ρωμαίους και οι Ρωμαίοι έμαθαν το 
περιεχόμενο της συμμαχίας. Το περιεχόμενο ήταν η 
αμοιβαία υποστήριξη των δύο συμμάχων σε 
περίπτωση πολέμου. Σημασία έχει ιδιαίτερη, ένα 
από τα άρθρα της συνθήκης ότι σε περίπτωση 
νικηφόρου πολέμου οι Ρωμαίοι δεν θα είναι πλέον 
κυρίαρχοι στην Κέρκυρα, την Απολλωνία, την 
Επίδαμνο, την Φάρο, την Διμάλη και τις περιοχές 
των Παρθίνων και των Αντιντάνων και ότι θα 
επιστρέψουν στον Δημήτριο τον Φάρο, θα του 
παραχωρήσουν πάλι όλους τους φίλους του οι 
οποίοι βρίσκονται υπό την κατοχή της Ρώμης. Είναι 

Εικόνα 104  

Έλληνες των αποικιών της Δύσης. Ιδιαίτερη σημασία έχει 
αυτή η πολιορκία, διότι δίνει τη δυνατότητα στον Αρχιμήδη 

(7:56, εικόνα) να δείξει την ιδιοφυία του στην κατασκευή 
πολεμικών μηχανών. 

Εικόνα 104  

Όταν ο στρατός των Ρωμαίων θα μπει στις Συρακούσες (8:48, 
εικόνα) ο Αρχιμήδης θα είναι απασχολημένος με ένα μαθηματικό 
πρόβλημα και θα σκοτωθεί από έναν ρωμαίο στρατιώτη που δεν 

τον αναγνωρίζει όταν θα πει στον στρατιώτη «μη μου τους κύκλους 
τάραττε». 

Εικόνα 102 

Tο βασίλειο του Περγάμου (10:16, εικόνα) που είχε ιδρυθεί 
από τον Φιλέταιρο στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα 
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σαφές από αυτό το άρθρο της συνθήκης ότι αυτό το οποίο επιδίωκε ο Φίλιππος δεν ήταν επιπλέον 
εδάφη, αυτό το οποίο επιδίωκε ήταν μόνο να αποσυρθούν οι Ρωμαίοι από τα εδάφη των 
Βαλκανίων.  

Υπήρχε ένας ο οποίος προειδοποίησε τον Φίλιππο να μην συνάψει αυτήν τη συνθήκη. Αυτός 
ήταν ο Άρατος ο ηλικιωμένος πλέον πολιτικός της Αχαϊκής συμπολιτείας, ίσως ο μεγαλύτερος 
πολιτικός αυτής της εποχής στον ελλαδικό κόσμο, ο οποίος όμως πέθανε μετά από μακρά ασθένεια 
το 214. Οι φήμες ήταν ότι δολοφονήθηκε από τον Φίλιππο ο οποίος σημειωτέον ήταν εραστής της 
νύφης του. Εν πάση περιπτώσει ούτε ο Φίλιππος ούτε ο Αννίβας φαίνεται να είχαν μεγάλες 
φιλοδοξίες σε περίπτωση που κέρδιζαν στον πόλεμο, ούτε ο Αννίβας ήθελε την πλήρη καταστροφή 
της Ρώμης, ούτε ο Φίλιππος επιδίωκε κάποια επέκταση. Ένα επεισόδιο αυτού του πολέμου 
διαδραματίζεται στις Συρακούσες, είναι η πολιορκία των Συρακουσών το 214π.Χ. Είναι ένα 
επεισόδιο που μου δίνει άλλη μια φορά την ευκαιρία να συμπεριλάβω στην αφήγηση και τους 
Έλληνες των αποικιών της Δύσης. Ιδιαίτερη σημασία έχει αυτή η πολιορκία, διότι δίνει τη 

δυνατότητα στον Αρχιμήδη (7:56, εικόνα) να δείξει την ιδιοφυία του 
στην κατασκευή πολεμικών μηχανών. Με διάφορες τεχνολογικές 
καινοτομίες κάνει τη ζωή των πολιορκητών του Μάρκου Κλαυδίου 
Μαρκέλλου εξαιρετικά δύσκολη, καταστρέφει και καίει τα πλοία 
του, επινοεί πολεμικές μηχανές οι οποίες καθιστούν τις 
πολιορκητικές μηχανές του Μαρκέλλου άχρηστες. Παρ’ όλα αυτά οι 
Συρακούσες θα καταληφθούν όταν ο Μαρκέλλος θα παρατηρήσει 
ότι ένας πύργος παραμένει αφύλακτος, θα επιτεθεί εκεί έχοντας 
κατασκευάσει… έχοντας υπολογίσει το ύψος του πύργου, έχοντας 
κατασκευάσει μία πολιορκητική μηχανή η οποία έχει ακριβώς αυτές 
τις διαστάσεις και εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι οι Συρακούσιοι 
είναι απασχολημένοι με μια γιορτή. Όταν ο στρατός των Ρωμαίων 
θα μπει στις Συρακούσες (8:48, εικόνα) ο Αρχιμήδης θα είναι 
απασχολημένος με ένα μαθηματικό πρόβλημα και θα σκοτωθεί από 
έναν Ρωμαίο στρατιώτη που δεν τον αναγνωρίζει όταν θα πει στον 
στρατιώτη «μη μου τους κύκλους τάραττε». Ο πόλεμος μεταξύ 
Ρωμαίων και Μακεδόνων ξεκινάει αμέσως μόλις γίνεται γνωστή η 
συμμαχία μεταξύ του Φιλίππου και του Αννίβα.  

 

Ο πόλεμος αυτός κρατάει από το 214 ως το 205 αλλά χωρίς 
ιδιαίτερες…. με πολλές καταστροφές αλλά χωρίς να είναι σαφής κάποιος νικητής. Το 212 οι 
Ρωμαίοι για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την απειλή από τον Φίλιππο θα συνάψουν μια 
συμμαχία με τους Αιτωλούς, τους εχθρούς δηλ. του Φιλίππου. Πάλι αυτή η συμμαχία δείχνει ότι 
δεν έχουμε να κάνουμε με μεγαλόπνοα σχέδια. Αυτό το οποίο συμφωνούν είναι σε περίπτωση που 
νικήσουν οι Ρωμαίοι όλα τα εδάφη τα οποία θα καταλάβουν βορείως της Αιτωλίας θα τα 
παραδώσουν στους Αιτωλούς, ενώ αντίστοιχα όλα τα λάφυρα τα οποία θα πέσουν στα χέρια των 
Αιτωλών και των Ρωμαίων θα τα κρατήσουν οι Ρωμαίοι. 

 Η συνθήκη αυτή απαγορεύει στους δύο συμμάχους να συνάψουν χωριστές συνθήκες ειρήνης 
χωρίς να το συνεννοηθούν προηγουμένως. Μια ιδιαίτερη συνέπεια αυτής της συνθήκης είναι το 

Εικόνα 105  

Το 210 οι Αιτωλοί ξεκινούν τον πόλεμο 
κατά του Φιλίππου χωρίς όμως καμία 
επιτυχία (11:53 εικόνα), ο Άτταλος ο 

οποίος συμμετέχει στον πόλεμο 
αναγκάζεται το 207 να επιστρέψει στο 

Πέργαμο 
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γεγονός ότι το βασίλειο του Περγάμου (10:16, εικόνα) που είχε ιδρυθεί από τον Φιλέταιρο στις 
αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα και έχει σταδιακά αναπτυχθεί, το βασίλειο αυτό γίνεται όταν, βασιλιάς 
είναι (10:30, εικόνα) τώρα ο Άτταλος ο Α΄, εταίρος αυτής της συμμαχίας μεταξύ Ρωμαίων και 
Αιτωλών. Για ποιο λόγο ο Άτταλος επέλεξε να συμμετάσχει στη συμμαχία είναι πολύ απλό. Ο 
εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου και αντιστοίχως ο φίλος των εχθρών μου είναι εχθρός μου. 
Ο Άτταλος αντιμετώπιζε μια απειλή από τον βασιλιά της Βιθυνίας τον Προυσία τον Α΄ ο οποίος 
ήταν γαμπρός του Φιλίππου του Ε΄, επομένως η σύνδεση του Φιλίππου με τον Προυσία της 
Βιθυνίας καθιστούσε αυτομάτως τον Φίλιππο εχθρό του Αττάλου.  

Αυτές ήταν οι σκέψεις του Αττάλου όταν 
συνάπτει τη συμμαχία με τους Ρωμαίους, όμως οι 
συνέπειες αυτής της συμμαχίας είναι τεράστιες. 
Γιατί για πρώτη φορά οι Ρωμαίοι έχουν συμμάχους 
όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά και στην Μ. Ασία. 
Επομένως αυτό το οποίο εξήγησα προηγουμένως 
ότι η διαρκής απόκτηση νέων συμμάχων από την 
Ρώμη διευρύνει τον γεωγραφικό χώρο των 
δραστηριοτήτων τους, το βλέπουμε πολύ 
χαρακτηριστικά εδώ, είναι κάτι το οποίο θα έχει 
τεράστιες συνέπειες για τη ρωμαϊκή επέκταση. Το 
210 οι Αιτωλοί ξεκινούν τον πόλεμο κατά του 
Φιλίππου χωρίς όμως καμία επιτυχία (11:53 
εικόνα), ο Άτταλος ο οποίος συμμετέχει στον 
πόλεμο αναγκάζεται το 207 να επιστρέψει στο 
Πέργαμο, και το 206 οι Αιτωλοί και ο Φίλιππος 
συνάπτουν μία συνθήκη ειρήνης. Λίγο αργότερα το 
205 τερματίζεται ο πρώτος Μακεδονικός Πόλεμος 

με μια συνθήκη, τη συνθήκη της Φοινίκης, η οποία απλώς αποδέχεται το status quo. Κανένας δεν 
κερδίζει τίποτα, κανένας δεν χάνει τίποτα. Ο Φίλιππος όμως αποτυγχάνει με τον πρώτο 
Μακεδονικό Πόλεμο να απομακρύνει τους Ρωμαίους από τα Βαλκάνια. Και αυτό το οποίο είναι 
σημαντικότερο είναι ότι λόγω της συμμετοχής του στον Καρχηδονιακό πόλεμο ως σύμμαχος του 
Αννίβα δημιουργεί αιτίες για τους Ρωμαίους να θέλουν στη συνέχεια να τον εκδικηθούν για την 
ενέργειά του αυτή σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της ιστορίας τους. Μετά απ’ αυτήν την 
ειρήνη, μετά την ειρήνη της Φοινίκης, τα σύννεφα δεν είναι απλώς μαζεμένα στη Δύση, τα σύννεφα 
έχουν πλέον εγκατασταθεί πάνω στον ουρανό της Ελλάδας. 

  

Εικόνα 106  

.  Αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα και έχει σταδιακά αναπτυχθεί, το 
βασίλειο αυτό γίνεται όταν, βασιλιάς είναι (10:30, εικόνα) 

τώρα ο Άτταλος ο Α 
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Κεφάλαιο 3.2: Η Ρωμαϊκή επέκταση στην Ελλ άδα 

 

 

V3.2.1: Η παρακμή των Πτολεμαίων και ο Δεύτερος Μακεδονικός Πόλεμος. (20')  

 

Συμπλοκή είναι η λέξη κλειδί για να καταλάβουμε τις πολιτικές εξελίξεις στον ύστερο 3ο π.Χ. 
αιώνα και στη συνέχεια στο 2ο και τον 1ο αιώνα π.Χ. Σε προηγούμενη ενότητα του μαθήματος, 
εξήγησα την έννοια της συμπλοκής, την έννοια της σύνδεσης γεγονότων που από πρώτη σκοπιά 
μοιάζουν να ανήκουν σε διαφορετικούς γεωγραφικούς και πολιτικούς χώρους, αλλά τελικά 
συνδέονται αιτιακά και οδηγούν σε κοινές εξελίξεις. Μια τέτοια εκδήλωση συμπλοκής 
παρατηρούμε και το 205 π.Χ., όταν ο Φίλιππος αποφασίζει να συνάψει με τους Ρωμαίους, τη 
συνθήκη ειρήνης στη Φοινίκη. Την ίδια ακριβώς χρονιά πεθαίνει στην Αίγυπτο, ο Πτολεμαίος ο Δ΄, 
ο βασιλιάς της Αιγύπτου, ο οποίος είχε κατορθώσει να υπερασπιστεί στη μάχη της Ραφίας το 217, 
τις κτήσεις του στη Συρία. Πεθαίνει αφήνοντας ένα βασίλειο όχι μόνο σε κατάσταση κρίσης, γιατί 
ο αιγυπτιακός πληθυσμός που είχε αποκτήσει αυτοσυνείδηση, μετά τη συμμετοχή του στη μάχη 
της Ραφίας και την συνειδητοποίηση της στρατιωτικής του σπουδαιότητας, δείχνει τάσεις 
αποστασιοποίησης από την κεντρική εξουσία της Αλεξάνδρειας, αλλά αφήνει και ένα βασίλειο σε 
ένα μικρό παιδί, ένα βρέφος, τον γιο του, ο οποίος θα τον διαδεχτεί με το όνομα Πτολεμαίος ο Ε΄. 
Ο κηδεμόνας του μικρού παιδιού είναι ένας αυλικός, ο Σωσίβιος, αλλά μεγάλη επίδραση στην αυλή 
ασκεί ο Αγαθοκλής, ένας άλλος αυλικός, του οποίου η αδελφή, Αγαθόκλεια, ήταν η ερωμένη του 
Πτολεμαίου του Δ΄. Ο Αγαθοκλής φροντίζει να δολοφονηθούν και η βασίλισσα, η χήρα του 
Πτολεμαίου του Δ΄, η Αρσινόη, αλλά και ο Σωσίβιος. Κατά τραγική ειρωνεία και οι δύο αυτοί 
αυλικοί έχουν ονόματα τα οποία βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση προς τη ζωή τους. Ο Αγαθοκλής 
είναι αυτός ο οποίος έχει δόξα λόγο της αγαθότητάς του και ο Σωσίβιος είναι εκείνος ο οποίος 
σώζει ζωές, αλλά τελικά ούτε τη ζωή της βασίλισσας έσωσε, ούτε τη δική του. Την ίδια ακριβώς 
εποχή στη νότιο Αίγυπτο ανακηρύσσεται ένας τοπικός φαραώ, μετά από μια εξέγερση του 
τοπικού αιγυπτιακού πληθυσμού. Είναι αδύνατο οι πληροφορίες για αυτή τη φοβερή κρίση στην 
Αίγυπτο, να μην έφτασαν στα αυτιά των άλλων ελληνιστικών βασιλέων, κυρίως του Φιλίππου στη 
Μακεδονία και του Αντιόχου του Γ΄ στο κράτος των Σελευκιδών. Ο Φίλιππος αφού διαπίστωσε ότι 
δεν μπορούσε να διώξει τους Ρωμαίους από τα Βαλκάνια, ήταν φυσικό να στρέψει την προσοχή 
του προς την ανατολή. Άλλωστε η ανατολή, από παλιά παραδοσιακά, στη δυναστεία των 
Αντιγονιδών είχε μεγάλη σημασία. Εκεί ήταν η αρχική βάση των προγόνων του Φιλίππου του Ε΄, 
δηλαδή του Αντιγόνου του Μονοφθάλμου και του Δημητρίου του Πολιορκητή. Και άλλοι βασιλείς 
της δυναστείας των Αντιγονιδών, είχαν προσπαθήσει να αποκτήσουν κτήσεις στη Μικρά Ασία, π.χ. 
ο θείος του Φιλίππου του Ε΄, ο Αντίγονος Δώσων είχε ξεκινήσει μια εκστρατεία το 228 στην Καρία. 
Παραδοσιακά, επομένως το βασίλειο της Μακεδονίας ενδιαφέρεται για την κυριαρχία των 
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θαλασσών, του Αιγαίου, αλλά και άλλων περιοχών και η κρίση στο βασίλειο των Πτολεμαίων, 
σημαίνει ότι μια παραδοσιακά μεγάλη δύναμη σε αυτή την περιοχή, χάνει τη σπουδαιότητά της. 
Πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει η κρίση στο βασίλειο των Πτολεμαίων, φυσικά για τον Αντίοχο τον 
Γ΄, ο οποίος είχε αποτύχει το 217, να καταλάβει την Κοίλη Συρία, παραδοσιακά το μήλο έριδας 
ανάμεσα στους Πτολεμαίους και τους Σελευκίδες, και ο Αντίοχος ο Γ΄, μόλις έχει επιστρέψει από 
μία μεγαλειώδη εκστρατεία, στην οποία αναφέρθηκα σε ένα προηγούμενο μάθημα, είναι η 
εκστρατεία την οποία έκανε από τη Μικρά Ασία μέσω της Μεσοποταμίας και του κεντρικού Ιράν, 
προς τις περιοχές που παλαιότερα μονάχα ο Αλέξανδρος μπόρεσε να έχει υπό την απόλυτη εξουσία 
του, στη Βακτρία και τις περιοχές που αντιστοιχούν στο σημερινό Αφγανιστάν και το ανατολικό 
Πακιστάν. Επιστρέφοντας από αυτή τη μεγαλειώδη εκστρατεία το 205-204 π.Χ., ο Αντίοχος έχει 
τον τίτλο του μεγάλου. Αυτό το οποίο θα περιμέναμε σε μια τέτοια συγκυρία, θα ήταν οι δύο 
μεγάλες δυνάμεις αυτής της περιόδου, δηλαδή από τη μεριά ο Φίλιππος ο Ε΄ και από την άλλη ο 
Αντίοχος ο Γ΄, να στραφούν ο ένας εναντίον του άλλου. Αυτό το οποίο όμως κάνουν είναι κάτι το 
οποίο εκπλήσσει. Συμφωνούν να συμμαχήσουν και να μοιράσουν μεταξύ τους το βασίλειο των 
Πτολεμαίων. Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό θα ήταν μια εξέλιξη κολοσσιαίας σημασίας για την 
ελληνιστική εποχή. Θα καταργούνταν για πρώτη φορά ένα βασίλειο που υπήρχε ήδη από τα 
πρώτα χρόνια μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου. Συμφωνούν λοιπόν ο Φίλιππος και ο Αντίοχος 
σε αυτό τον διαμελισμό του βασιλείου των Πτολεμαίων. Η συμφωνία είναι ο Φίλιππος σε 
περίπτωση επιτυχίας να κρατήσει όλες τις περιοχές, όλες τις κτήσεις που είχανε οι Πτολεμαίοι 
στην περιοχή του Αιγαίου, ο δε Αντίοχος ο Γ΄ να καταλάβει πάλι την Συρία και το υπόλοιπο 
βασίλειο των Πτολεμαίων. Η συμφωνία αυτή ήταν μυστική, έγινε περίπου το 203 π.Χ., ο Φίλιππος 
ο Ε΄ ξεκίνησε αμέσως τις επιχειρήσεις του στην περιοχή του Αιγαίου και στην Μικρά Ασία, αλλά 
και στην περιοχή της Θράκης, στην περιοχή του Ελλησπόντου. Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν σαν 
αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη ανησυχία στις άλλες δυνάμεις εκείνης της περιοχής, κυρίως στη 
Ρόδο, η οποία είχε στρατηγικά και εμπορικά ενδιαφέροντα στο Αιγαίο, να προκληθεί όμως μεγάλη 
ανησυχία και στο βασίλειο του Περγάμου, διότι ο Φίλιππος ήταν σύμμαχος του βασιλιά της 
Βιθυνίας και οι Βιθυνοί ήταν από παράδοση οι μεγαλύτεροι εχθροί του βασιλείου του Περγάμου. 
Οι δραστηριότητες αυτές του Φιλίππου το 202 και 201 π.Χ., οδηγούν στην απόφαση μιας σειράς 
ελληνικών κρατών να απευθυνθούν στη Ρώμη, και να ζητήσουν τη βοήθεια, την επέμβαση των 
Ρωμαίων. Ο ύπατος στη Ρώμη είναι αυτή την εποχή ο Πόπλιος Σουλτίκιος Γάλβα, ο οποίος 
κατορθώνει να του ανατεθεί από τη σύγκλητο ως τομέας αρμοδιοτήτων η Μακεδονία. Συγκαλεί 
τη συνέλευση του λαού στη Ρώμη και τους προτείνει να κηρυχτεί ο πόλεμος κατά ης Μακεδονίας 
για τις δραστηριότητες, για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Φιλίππου. Αυτό που έχει 
ενδιαφέρον είναι ότι στην πρώτη ψηφοφορία, κατά μεγάλη πλειοψηφία, οι Ρωμαίοι αποφασίζουν 
να μην κηρύξουν τον πόλεμο στον Φίλιππο. Έχει όμως ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι ο Γάλβας 
επιμένει, συγκαλείται και δεύτερη συνέλευση, στη δεύτερη συνέλευση τελικά πείθει τους 
Ρωμαίους πολίτες να ψηφίσουν υπέρ του πολέμου. Αυτός ο πόλεμος είναι διαφορετικός σε μεγάλο 
βαθμό από τους άλλους πολέμους που έχουν αναγκαστεί οι Ρωμαίοι να πολεμήσουν στην ανατολή, 
δηλαδή τους δύο Ιλλυρικούς πολέμους και τον πόλεμο, τον Α΄ Μακεδονικό πόλεμο κατά του 
Φιλίππου, διότι δεν θίγεται άμεσα κανένα απολύτως συμφέρον τους. Ο χώρος των στρατιωτικών 
δραστηριοτήτων του Φιλίππου, είναι στη Θράκη και τη Μικρά Ασία, πολύ μακριά από το χώρο των 
άμεσων ενδιαφερόντων των Ρωμαίων. Επίσης σχεδόν καμία, με εξαίρεση το Πέργαμο του Αττάλου 
του Α΄, καμία από τις ελληνικές πόλεις που ζητούν τη βοήθεια των Ρωμαίων, ούτε η Αθήνα, ούτε η 
Ρόδος, ούτε η Μίλητος είναι σύμμαχοι των Ρωμαίων, επομένως η Ρώμη δεν έχει καν την 
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υποχρέωση να επέμβει, διότι δεν απειλούνται τα συμφέροντα των συμμάχων. Παρ’ όλα αυτά οι 
Ρωμαίοι αποφασίζουν να επέμβουν και έτσι τίθεται το ερώτημα, αν το έτος 200 π.Χ., η χρονιά που 
ξεκινάει ο Β΄ Μακεδονικός πόλεμος, αν αυτή η χρονιά σημαίνει και μια αλλαγή στην πολιτική της 
Ρώμης, μήπως σημαίνει το ξεκίνημα ενός επιθετικού Ρωμαϊκού ιμπεριαλισμού-επεκτατισμού. 
Αυτή είναι μια άποψη η οποία έχει συζητηθεί στην έρευνα, ο Theodor Mommsen, ο μόνος αρχαίος 
ιστορικός που πήρε ποτέ ένα βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, το 1902, είχε θεωρήσει ότι οι Ρωμαίοι 
έκαναν πολέμους μόνο για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του κράτους τους. Ζούσε σε μια εποχή 
όπου ήταν πολύ διαδεδομένη η πίστη ότι υπάρχουν δίκαιοι πόλεμοι. Τόσο ισχυρή ήταν αυτή η 
πίστη, όσο και στον George Bush junior, η πίστη ότι μπορεί να κάνει έναν δίκαιο πόλεμο κατά του 
Σαντάμ Χουσεΐν. Υπάρχει και η άλλη άποψη, εκφραζόμενη π.χ. από τον Γερμανό ιστορικό Hermann 
Bengtson, ο οποίος θεωρούσε ότι οι Ρωμαίοι έκαναν αυτό τον πόλεμο, και τους επόμενους 
πολέμους στην ανατολή, επειδή ήταν ένας ηγεμονικός λαός, Herrschaft Volk, ο οποίος 
παρακολουθούσε συστηματικά επεκτατικές ιδέες.  

Πάλι έχει ενδιαφέρον το πότε τα γράφει αυτά ο Hermann Bengtson, τα γράφει αυτά το 1939, 
στη Γερμανία του Χίτλερ. Σήμερα η άποψη που επικρατεί στην ιστορική επιστήμη για την ερμηνεία 
των ρωμαϊκών πολέμων και του ρωμαϊκού επεκτατισμού, είναι πιο διαφοροποιημένη και 
λαμβάνει υπ’ όψιν της πάρα πολλούς παράγοντες, ακόμα και την συναισθηματική στάση του 
ρωμαϊκού λαού των και συγκλητικών αυτή την εποχή. Και το συναίσθημα παίζει πολύ μεγάλο 
ρόλο στην ιστορία. Συναισθήματα τα οποία επικρατούν στη Ρώμη αυτή την περίοδο, είναι το 
συναίσθημα του φόβου και της ανησυχίας για τις εξελίξεις στην ανατολή, αλλά και για την απειλή 
απέναντι στη Ρώμη από άλλες περιοχές.  

Ας μην ξεχνάμε ότι οι Ρωμαίοι μέχρι το 204-203, πολεμούν ακόμα εναντίον των Καρχηδονίων, 
και μόλις το 203 μπορούν να επικρατήσουν οριστικά επί της Καρχηδόνας, είναι το συναίσθημα της 
εκδίκησης για το γεγονός ότι ο Φίλιππος ο Ε΄ συμμάχησε με τον χειρότερο εχθρό τους σε μια 
περίοδο που η Ρώμη αντιμετώπιζε τη μεγαλύτερη κρίση, είναι το συναίσθημα της οργής για αυτή 
τη στάση του Φιλίππου, αλλά είναι και άλλα κοινωνικά συναισθήματα, όπως το συναίσθημα της 
υποχρέωσης να υποστηρίξουν συμμάχους. Αυτό το συναίσθημα, το di, η πίστις, είναι κάτι το οποίο 
ανέφερα σε μια άλλη ενότητα ως ένα σημαντικό στοιχείο που μας επιτρέπει να ερμηνεύσουμε την 
ρωμαϊκή πολιτική. Είναι η υποχρέωση των Ρωμαίων να ανταποκρίνονται θετικά στα αιτήματα 
άλλων ανθρώπων μέσα στη Ρωμαϊκή κοινωνία ή άλλων κρατών, στα πλαίσια της ρωμαϊκής 
εξωτερικής πολιτικής, όταν τους έχουν ανάγκη, δημιουργώντας έτσι μια σχέση αλληλεξάρτησης, 
όπου οι εξαρτημένοι, εκείνοι που αποδέχονται τη ρωμαϊκή βοήθεια, γίνονται υποτακτικοί της 
Ρώμης, και η Ρώμη εξασφαλίζει την ηγεμονίας της, παρέχοντας αυτή τη βοήθεια.  

Πάντως από όλη τη διστακτική συμπεριφορά των Ρωμαίων στην αρχή αυτού του πολέμου, 
μπορούμε να δούμε ότι ακόμα αυτή την εποχή η ρωμαϊκή εξωτερική πολιτική δεν έχει 
σταθεροποιηθεί. Όλα είναι ακόμα ανοιχτά και η κήρυξη πολέμου, αλλά και η αδράνεια, απέναντι 
σε αυτή τη νέα εξέλιξη. Πάντως σημασία έχει ότι τελικά οι Ρωμαίοι αποφασίζουν να επέμβουν. 
Στην αρχική φάση του πολέμου, από το 200-198 π.Χ., φαίνεται ότι ο Φίλιππος έχει κάποιες 
επιτυχίες παρά το γεγονός ότι με την πλευρά της Ρώμης τάσσονται μια σειρά κρατών, ανέφερα 
ήδη το Πέργαμο, τη Ρόδο και την Αθήνα. Μια πολύ σημαντική αλλαγή γίνεται όταν την ρωμαϊκή 
ηγεσία, την ηγεσία του ρωμαϊκού στρατού, αναλαμβάνει ο Τίτος Κουίνγκτιος Φλαμινίνος, ένας 
σχετικά νεαρός στρατηγός, ο οποίος υιοθετεί ένα σλόγκαν, μία λέξη κλειδί που πάντοτε έχει 
μεγάλη απήχηση στα συναισθήματα των Ελλήνων, την ελευθερία. Υιοθετεί μια υπόσχεση που 
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πολλοί ελληνιστικοί βασιλείς είχαν δώσει σε ελληνικές πόλεις, ότι θα σεβαστούν την ελευθερία 
τους.  

Ο Φλαμινίνος αναγκάζει τον Φίλιππο να οπισθοχωρήσει στη Θεσσαλία. Ο Φίλιππος σιγά- σιγά 
αρχίζει να χάνει τους συμμάχους του, και σε μία σημαντική μάχη η οποία δίνεται στη θέση Κυνός 
Κεφαλαί, τον Ιούνιο του 197, ο στρατός του Φιλίππου υφίσταται πανωλεθρία. Ο λόγος είναι ότι η 
βαριά μακεδονική φάλαγγα, αναγκάζεται να πολεμήσει σε ένα έδαφος το οποίο έχει πάρα πολλούς 
λόφους, και το οποίο επιτρέπει στις πολύ πιο ευέλικτες ρωμαϊκές σπείρες, πολύ μικρότερες 
ενότητες και μονάδες από ότι η μεγάλη και βαριά μακεδονική φάλαγγα. Τα εδάφη αυτά στους 
λόφους επιτρέπουν στη σπείρα να ελίσσεται πολύ πιο εύκολα και η μακεδονική φάλαγγα 
κατατροπώνεται. Ο Φίλιππος χάνει πολύ μεγάλο μέρος του στρατού του. Αναγκάζεται να 
συνθηκολογήσει το 197 και αυτό είναι μια ιστορική, μια απόφαση με πολύ μεγάλη σημασία για 
την ιστορία της Ελλάδας. Αυτό το οποίο αναγκάζεται ο Φίλιππος να κάνει είναι να χάσει το σύνολο 
της Θεσσαλίας και να περιορίσει το κράτος της Μακεδονίας στα όρια τα οποία είχε ήδη πριν από 
τα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα. Επί 150 χρόνια οι Μακεδόνες, από το 352 π.Χ., οι Μακεδόνες βασιλείς 
ήταν και άρχοντες του κοινού των Θεσσαλών. Η Μακεδονία χάνει αυτή την περιοχή, που 150 
χρόνια ήτανε ένα βασικό συστατικό της γεωγραφικής έκτασης του Μακεδονικού κράτους, και ας 
μην ξεχνάμε, ότι σε μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Θεσσαλίας, την Δημητριάδα, είναι 
θαμμένος και ο ιδρυτής της δυναστείας, ο Δημήτριος ο Πολιορκητής. Επί πλέον οι Μακεδόνες, το 
κράτος της Μακεδονίας χάνει όλες του τις κτήσεις στο Αιγαίο. Ο Φίλιππος υποχρεώνεται να 
παραδώσει το σύνολο του στόλου του, εκτός από 5 πλοία, να δώσει ένα πολύ σημαντικό ποσό, 
1000 ταλάντων στους Ρωμαίους ως πολεμική αποζημίωση και να στείλει έναν από τους γιους του, 
τον Δημήτριο, στη Ρώμη ως όμηρο. Η συνθήκη αυτή είναι εξαιρετικά ταπεινωτική.  

Ο Φλαμινίνος την εκμεταλλεύεται για να εκπληρώσει την υπόσχεση που είχε δώσει στους 
Έλληνες. Σε μία σκηνοθετημένη σκηνή, σε μια από τις σημαντικότερες ελληνικές γιορτές, τη γιορτή 
και τον αγώνα των Ισθμίων, το 196, σε ένα μέρος που έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία για τη 
δυναστεία των Αντιγονιδών, για τη δυναστεία των Μακεδόνων, στο μέρος όπου λατρεύεται ο 
Ποσειδώνας που θεωρείται ένας από τους θεούς που προστατεύουν τη δυναστεία των 
Αντιγονιδών, ένας θεός που έχει ιδιαίτερη σχέση με τον ιδρυτή της δυναστείας, το Δημήτριο τον 
Πολιορκητή. Στο μέρος όπου είναι κοντά ο Ακροκόρινθος, το βασικό οχυρό των Μακεδόνων επί 
πολλές δεκαετίες, το μέρος όπου οι πρόγονοι του Φιλίππου είχαν δημιουργήσει την κορινθιακή 
συμμαχία, την οποία είχε ανανεώσει ο θείος του, ο Αντίγονος Δώσων και στην οποία ο ίδιος είχε 
τεθεί επικεφαλής παλαιότερα, σε αυτό ακριβώς το μέρος, στον Ισθμό της Κορίνθου, ο Φλαμινίνος 
ανακηρύσσει την ελευθερία των Ελλήνων.  

Λέγεται ότι όταν η ανακοίνωση έγινε, οι κραυγές του πλήθους ήταν τόσο μεγάλες, που 
αναγκάστηκαν να καλέσουν τον κήρυκα για μια ακόμα φορά για να επαναλάβει την αναγγελία 
αυτή, την ανακήρυξη της ελευθερίας των Ελλήνων, και πάλι λένε ότι οι κραυγές ήταν τόσο 
δυνατές, που πουλιά έπεσαν από τον ουρανό νεκρά. Αυτό δεν είναι ανάγκη να το πιστέψουμε, αλλά 
ότι ο ενθουσιασμός στην Ελλάδα μετά από αυτή την ανακοίνωση ήταν τεράστιος, αυτό είναι 
λογικό. Και το βλέπουμε σε μια σειρά αντιδράσεων των ελληνικών πόλεων που επίσης είναι 
χαρακτηριστικές για τη νέα πολιτική κατάσταση. Οι Θεσσαλοί δημιουργούν μια νέα γιορτή, τα 
Ελευθέρια, για να πανηγυρίσουν για την ελευθερία τους. Ο Φλαμινίνος τιμάται με γιορτές, π.χ. στη 
Χαλκίδα. Η Ρώμη, η προσωποποίηση της Ρώμης, εισάγεται ως νέα θεά στον ελληνικό κόσμο, ως 
θεά Ρώμη, ανοίγουμε εδώ μια παρένθεση (Ρώμη δεν είναι μονάχα ένα γεωγραφικό όνομα για τους 
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Έλληνες, αλλά είναι και μια λέξη που έχει μια σημασία. Ρώμη, η ισχύς, η δύναμη.) Έτσι οι Έλληνες 
δεν λατρεύουν μονάχα την προσωποποίηση ενός κράτους, τη θεά Ρώμη, λατρεύουν επίσης και την 
προσωποποίηση της κραταιάς δύναμης αυτής της πόλης, της Ρώμης.  

Όπως είπα ο Φλαμινίνος κατά κάποιο τρόπο αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα 
αντιμετωπιζόταν ένας ελληνιστικός βασιλιάς, δηλαδή με λατρεία, με γιορτές και η ίδια η Ρώμη 
λατρεύεται σαν θεά. Τι σημαίνει όμως ελευθερία; Για τους Έλληνες ελευθερία σημαίνει ελευθερία 
από τις μακεδονικές φρουρές, σημαίνει όμως και ελευθερία να συνεχίζουν να ασκούν την 
εξωτερική τους πολιτική κατά βούληση, να κάνουν πολέμους και συνθήκες ειρήνης. Για τον 
Φλαμινίνο ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ελευθερία από την μακεδονική 
επικυριαρχία. Η παρεξήγηση που υπάρχει αυτή ανάμεσα στην έννοια της ελευθερίας μεταξύ του 
Φλαμινίνου και των Ελλήνων, πρόκειται να έχει μεγάλες πολιτικές συνέπειες στα επόμενα χρόνια. 

  

 

V3.2.2: Ο Αντιοχικός Πόλεμος. (13')  

 

Η ανακήρυξη της ελευθερίας των ελληνικών πόλεων, των ελληνικών κοινών, ομοσπονδιών από 
τον Φλαμινίνο αποτελεί ένα ορόσημο για την ελληνική ιστορία. Αποτελεί το ξεκίνημα της 
παρακμής του Μακεδονικού Βασιλείου, το οποίο πολύ σύντομα πρόκειται να καταργηθεί. Ενώ ο 
Φίλιππος αντιμετωπίζει τους Ρωμαίους, ο Αντίοχος ο Γ΄, ο οποίος ήτανε, σύμφωνα με μία μυστική 
συμφωνία, σύμμαχός του, αδιαφορεί πλήρως για τις δυσκολίες του Φιλίππου και συνεχίσει την 
προέλασή του κατά της Αιγύπτου - όπως θα θυμάστε υπάρχει μία συμφωνία μεταξύ του Φιλίππου 
του Ε΄ του Αντιόχου για το μοίρασμα του Αιγυπτιακού Βασιλείου- και πετυχαίνει να καταλάβει 
αυτές τις περιοχές της Κοίλης Συρίας, δηλαδή της Νότιας Συρίας, που παραδοσιακά αποτελούσαν 
κέντρο σύγκρουσης των συμφερόντων των Σελευκιδών και των Πτολεμαίων. Αυτό το 
ολοκληρώνει το 198 π.Χ. και στη συνέχεια προελαύνει διαμέσου της Μικράς Ασίας εναντίων του 
βασιλείου του Περγάμου και έχει επιχειρήσεις στην περιοχή του Ελλησπόντου και στα ευρωπαϊκά 
εδάφη. Αυτό ερμηνεύεται από τον Φλαμινίνο ως απειλή της ελευθερίας των Ελλήνων. Στο 
προηγούμενο μάθημα εξήγησα ότι για τον Φλαμινίνο η έννοια της ελευθερίας είναι η ελευθερία 
των ελληνικών πόλεων από ξένες επεμβάσεις, από επεμβάσεις ξένων βασιλέων. Έτσι απαιτεί από 
τον Αντίοχο να αποσύρει τα στρατεύματα του από τον Ελλήσποντο και να μην επεμβαίνει στις 
υποθέσεις των ελληνικών πόλεων. Η απάντηση του Αντιόχου, η οποία γίνεται στη Λυσιμάχεια τον 
195 π.Χ. είναι ότι δεν μπορεί να καταλάβει για ποιoν λόγο οι Ρωμαίοι ασχολούνται με τον τρόπο 
με τον οποίο συμπεριφέρεται απέναντι στις πόλεις της Ασίας. Η Ασία είναι δική του υπόθεση και 
λέει στους Ρωμαίους ότι και αυτός δεν ανακατεύετε στις υποθέσεις της Ιταλίας και δεν λέει στους 
Ρωμαίους τι να κάνουν σε σχέση με τις υποθέσεις των πόλεων της Ιταλίας. Αρνείται να αποδεχθεί 
την επέμβαση των Ρωμαίων και επιμένει μάλιστα ότι έχει κληρονομικά δικαιώματα στην περιοχή 
της Θράκης από την μάχη του Κουροπεδίου του 281 π.Χ. , όταν ένας προ-προ-προπάππους του, ο 
Σέλευκος ο Α΄, είχε νικήσει σε μάχη τον Λυσίμαχο και είχε καταλάβει την Θράκη. Περίπου 100 
χρόνια αργότερα ο Αντίοχος ο Γ΄ θεωρεί ότι αυτή η νίκη στη μάχη του Κουροπεδίου δημιουργεί 
δικαιώματα επί μίας γεωγραφικής περιοχής.  
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Αυτό είναι κάτι το οποίο οι Ρωμαίοι δεν αποδέχονται και δεν το αποδέχονται όχι μόνον επειδή 
θίγεται ο εγωισμός τους ή η δυνατότητά τους να επιβάλλουν όρους σε κάποια άλλη δύναμη, όχι 
επειδή θίγονται άμεσα συμφέροντά τους, όπως είπα σε αυτή την περιοχή οι Ρωμαίοι δεν έχουν 
ακόμα συμφέροντα εκτός από τη συμμαχία με τον Πέργαμο, αλλά και επειδή ο Αννίβας, ο 
χειρότερος εχθρός των Ρωμαίων βρίσκεται αυτή την στιγμή ακριβώς στην αυλή του Αντιόχου. 
Μετά την ήττα του στον 2ο Καρχηδονιακό πόλεμο, ο Αννίβας έχει διαφύγει από την Καρχηδόνα 
και έχει αναζητήσει άσυλο στην αυλή του Αντιόχου και έχει γίνει βασικός σύμβουλος του 
Αντιόχου. Οι Ρωμαίοι βλέπουν επομένως μία μεγάλη ανερχόμενη δύναμη στην Ανατολή να 
βρίσκεται υπό την πολιτική επίδραση ενός μεγάλου εχθρού των Ρωμαίων. Δεν είναι μόνο η 
επιθυμία τους να εκδικηθούν το Αννίβα, είναι και η ανησυχία τους για τις ενδεχόμενες πολιτικές 

εξελίξεις, ιδίως όταν ο Αντίοχος βρίσκεται σε Ευρωπαϊκό έδαφος. Ο ψυχρός πόλεμος ανάμεσα στον 
Αντίοχο και τη Ρώμη γίνεται θερμός λίγο αργότερα, όταν μία άλλη ελληνική δύναμη οι Αιτωλοί 
επεμβαίνουν διότι θεωρούν ότι δεν έχουν κερδίσει τίποτα από το γεγονός ότι ήταν σύμμαχοι των 
Ρωμαίων στον πόλεμο κατά του Φιλίππου και ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τις εξελίξεις 
είναι ο νέος βασιλιάς του Περγάμου ο Ευμένης ο Β΄, ο οποίος βλέπει το βασίλειό του να απειλείται 
από την επέκταση του Αντιόχου του Γ΄. Έτσι ζητάει από τους Ρωμαίους να επέμβουν.  

Με μία ομιλία στη Ρωμαϊκή Σύγκλητο προσπαθεί να παρουσιάσει τον Αντίοχο ως άμεση απειλή 
στα συμφέροντα των Ρωμαίων. Ο Αντίοχος ο Γ΄ δέχεται το 192 π.Χ. μία πρόσκληση από τους 
Αιτωλούς να έρθει στην Ελλάδα και αυτό φυσικά αποτελεί για τους Ρωμαίους αιτία πολέμου. Ο 

Εικόνα 107  

Ο  Αντίοχος ο Γ’ υφίσταται πανωλεθρία στη μάχη της Μαγνησίας και αναγκάζεται να συνάψει μία ειρήνη. 
Αυτή η ειρήνη, η ειρήνη της Απάμειας [χάρτης 6:43] 
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Αντίοχος φθάνει στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 192 π.Χ., αποβιβάζεται στη Δημητριάδα με έναν 
στρατό όμως μόνο 10.000 πεζών, 500 ιππέων και έξι ελεφάντων. Έξι ελέφαντες δεν είναι ακριβώς 
η μεγάλη δύναμη, την οποία περίμεναν οι Αιτωλοί να τους ενισχύσει στις φιλοδοξίες τους να 
ανακτήσουν μεγάλη δύναμη στην κεντρική Ελλάδα. Οι πολεμικές επιχειρήσεις καταλήγουν σε 
πανωλεθρία για τον Αντίοχο, ο οποίος αναγκάζεται, εγκαταλειμμένος και από τους συμμάχους του 
, να επιστρέψει στη Μικρά Ασία την άνοιξη του 190 π.Χ. Σε μία μεγάλη μάχη κοντά στη Μαγνησία 
του Σιπύλου το 190 π.Χ. ο στρατός του υφίσταται μία φοβερή ήττα, σύμφωνα με μία .. με τον Λίβιο 
οι νεκροί στο στρατόπεδο των Ρωμαίων ήταν 400, οι νεκροί στο στρατόπεδο του Αντιόχου του Γ΄ 
ήταν 50.000 χιλιάδες. Φυσικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε αυτούς τους αριθμούς κι 
όπως θα έχετε παρατηρήσει γενικά αποφεύγω να δίνω αριθμούς σε σχέση με τις δυνάμεις των 
αντιπάλων σε αυτές τις μάχες διότι οι αρχαίες πηγές έχουν την τάση να δίνουν εξαιρετικά 
εξογκωμένους αριθμούς.  

Εν πάση περιπτώσει το γεγονός είναι ότι ο Αντίοχος ο Γ’ υφίσταται πανωλεθρία στη μάχη της 
Μαγνησίας και αναγκάζεται να συνάψει μία ειρήνη. Αυτή η ειρήνη, η ειρήνη της Απαμείας [χάρτης 

6:43], από την Απαμεία όπου γίνεται συνάντηση των Ρωμαίων εκπροσώπων, αποτελεί επίσης ένα 
ορόσημο στην ελληνιστική ιστορία, αποτελεί μία ειρήνη, η οποία αλλάζει εντελώς την πολιτική 

Εικόνα 108 

 Ο Αντίοχος είναι υποχρεωμένος να χάσει όλες τις περιοχές, οι οποίες βρίσκονται στα δυτικά του όρους 
Ταύρου, δηλαδή το σύνολο της Μικράς Ασίας. 
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γεωγραφία της Ανατολικής Μεσογείου [χάρτης 7:02]. Αλλά έχει και ιδιαίτερη σημασία για την 
αυτοπαρουσίαση των Ρωμαίων στην Ανατολή ως κυρίαρχη πλέον κι όχι απλώς ως μία πολιτική 
δύναμη, η οποία επεμβαίνει. Οι Αιτωλοί αναγκάζονται αρχικά να χάσουν όλες τους τις εξωτερικές 
κτήσεις και η Αιτωλική συμπολιτεία περιορίζεται μονάχα στην περιοχή της Αιτωλίας. Πέραν 
τούτου, οι Αιτωλοί είναι υποχρεωμένοι να αποδεχθούν μία συμμαχία με τη Ρώμη, στην οποία όμως 
αναγνωρίζουν την ηγεμονία των Ρωμαίων. Imperium Magestatem que Populi Romani [7:43] την 
ηγεσία και την εξουσία του ρωμαϊκού λαού. Είναι υποχρεωμένοι να έχουν τους ίδιους φίλους και 
εχθρούς με τους Ρωμαίους. Πολύ πιο δραματικές είναι οι εξελίξεις στην Ανατολή και μπορούμε να 
τις δούμε στον χάρτη [8:1]. 

 Ο Αντίοχος είναι υποχρεωμένος να χάσει όλες τις περιοχές, οι οποίες βρίσκονται στα δυτικά 
του όρους Ταύρου, δηλαδή το σύνολο της Μικράς Ασίας. Και εκείνοι οι οποίοι έχουν συμμαχήσει 
με τους Ρωμαίους είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από αυτή τη συνθήκη. Η Λυκία και η Καρία δίνονται 
στη Ρόδο, τον έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους των Ρωμαίων, με αποτέλεσμα η Ρόδος 
να αποκτήσει εδάφη, τα οποία σε έκταση είναι πολύ μεγαλύτερα από τα εδάφη δυνάμεων όπως η 
Αθήνα ή η Σπάρτη στη μεγαλύτερη περίοδο της ακμής τους. Η Ρόδος γίνεται η χώρα… η ελληνική 
πόλη κράτος με την μεγαλύτερη επικράτεια. Πολλές φορές ξεχνάμε τη σημασία που έχει η Ρόδος 
ως πολιτική δύναμη, επειδή κάπως θαμπωνόμαστε από τη δύναμη της Αθήνας και της Σπάρτης.  

Πολύ μεγαλύτερος κερδισμένος βγαίνει ο Βασιλέας του Περγάμου ο Ευμένης ο Β΄, ο οποίος 
παίρνει όλες τις κτήσεις του Αντιόχου στη Μικρά Ασία, και το Βασίλειο του Περγάμου γίνεται η 
νέα μεγάλη δύναμη στην Ανατολή. Επιπλέον, ο Αντίοχος ο Γ’ είναι υποχρεωμένος να πληρώσει μία 
φοβερή πολεμική αποζημίωση στους Ρωμαίους, ύψους 15.000 χιλιάδων ταλάντων, δηλαδή 
περίπου 90.000.000 εκατομμύρια αρχαίες δραχμές. Για να καταλάβετε τη σημασία του ποσού 1 
δραχμή είναι η ημερήσια αμοιβή ενός μισθοφόρου, αντιστοιχεί περίπου με 70, με 100 Ευρώ, 
δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό αυτό των 15.000 χιλιάδων ταλάντων. Είναι το ποσό που 
αντιστοιχεί στην ετήσια αμοιβή 300.000 χιλιάδων μισθοφόρων. Ένα από τα μεγαλύτερα ποσά τα 
οποία αναφέρουν ποτέ αρχαίες πηγές.  

Από πολιτική άποψη αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι αυτή η ειρήνη δεν είναι μία συνθήκη 
αλλά είναι μία μονομερής αναγγελία αποφάσεων από τους Ρωμαίους. Οι Ρωμαίοι δεν 
συνδιαπραγματεύονται δεν συνάπτουν συνθήκες με τις άλλες ελληνικές πόλεις με τη Ρόδο ή το 
Πέργαμο, απλώς ανακοινώνουν. Σαν ηγεμόνες αποφασίζουν αυτόβουλα ποιος θα πάρει επιπλέον 
περιοχές και ποιος θα χάσει. Είναι μία νέα ποιότητα στον τρόπο με τον οποίο οι Ρωμαίοι ασκούν 
την εξουσία τους στην Ανατολή. Από δω και πέρα, η Ρώμη δεν είναι μόνο μία δύναμη στη Δυτική 
Μεσόγειο είναι μία δύναμη, η οποία έχει άμεση πολιτική σημασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλες 
οι πόλεις και τα κράτη αναγνωρίζουν την ανώτερη πολιτικά θέση της Ρώμης. Στη Ρώμη 
καταφεύγουν κάθε φορά που έχουν κάποια προστριβή ή κάποια αντιδικία. Η Ρώμη υποκαθιστά 
ως δύναμη τη δύναμη που είχαν παλαιά οι ελληνιστικοί βασιλείς σε αυτή την περιοχή. Παλαιά οι 
ελληνικές πόλεις κατέφευγαν σε κάποιο ελληνιστικό βασιλέα για τις διαφορές τους ή για να 
ζητήσουνε βοήθεια, τώρα η νέα δύναμη, η οποία αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο είναι η Ρώμη.  

Ο ισραηλινός ιστορικός του ρωμαϊκού ιμπεριαλισμού Ze'ev Yavetz [11:32] για να εξηγήσει τη 
ρωμαϊκή έκταση αναφέρει σε ένα άρθρο του ένα πολωνικό ανέκδοτο: Ένας καθολικός ιερέας 
προσπαθεί να εξηγήσει σε έναν πολωνό γεωργό την έννοια του θαύματος. Του λέει «αν έπεφτες 
από αυτό το καμπαναριό της εκκλησίας και δεν πάθαινες τίποτα τι είναι αυτό; Ο γεωργός του λέει 
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«ε.. ένα ατύχημα». Ο καθολικός ιερέας δεν το βάζει κάτω και λέει «κι αν ξανά ανέβεις στο 
καμπαναριό και πέσεις για δεύτερη φορά και πάλι δεν πάθεις τίποτα τι είναι;» Ο αγρότης του 
απαντάει «ένα δεύτερο ατύχημα». Πάλι δεν το βάζει κάτω ο πολωνός ιερέας και τον ρωτάει «κι αν 
ανέβεις και τρίτη φορά στο καμπαναριό και πέσεις και τρίτη φορά κάτω και δεν πάθεις τίποτα τι 
είναι αυτό;» Και ο γεωργός του απαντάει «είναι συνήθεια». Αν επομένως, οι πρώτοι πόλεμοι των 
Ρωμαίων με δυνάμεις στην Ανατολή ήταν ατυχήματα, από τον Β’ Μακεδονικό πόλεμο, από τον 
πόλεμο κατά του Αντιόχου, οι πόλεμοι αυτοί έχουν γίνει για τους Ρωμαίους συνήθεια. 

 

V 3.2.3: Ο Τρίτος Μακεδονικός Πόλεμος. (16') 

 

Ο Φίλιππος ο Ε΄ της Μακεδονίας ήταν ο πρώτος Ελληνιστικός βασιλιάς, ο οποίος ταπεινώθηκε 
από τους Ρωμαίους με την απώλεια μεγάλων περιοχών, μετά τον δεύτερο Μακεδονικό πόλεμο. Ο 
Αντίοχος Γ΄ είχε την ίδια τύχη μετά τον πόλεμο και μετά τη συνθήκη της Απαμείας. Ο Φίλιππος ο 
Ε΄ θα είχε κάθε λόγο να χαίρεται για την αποτυχία του Αντιόχου του Γ΄, άλλωστε ο Αντίοχος ο Γ΄ 
δεν τον είχε υποστηρίξει καθόλου όταν ο ίδιος είχε βρεθεί σε δύσκολη θέση. 

Ο Φίλιππος ο Ε΄ πέρασε τα τελευταία χρόνια στο περιορισμένο πλέον βασίλειο του 
προσπαθώντας να αναδιοργανώσει το στρατό και το βασίλειο του. Τον διαδέχτηκε το 179 ο γιος 
του ο Περσέας, ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον όνομα – ανάγεται και αυτό στους 
μυθικούς προγόνους των Μακεδόνων, στον μυθικό ήρωα Περσέα. Ο Περσέας κληρονόμησε ένα 
βασίλειο σε κάπως καλύτερη κατάσταση, από άποψη οργάνωσης και στρατού, αλλά είχε κερδίσει 
και την εκτίμηση πολλών ελληνικών πόλεων και ευρύτερων κύκλων, σεβόταν την ελευθερία των 
Ελλήνων, προσπάθησε να κάνει παραδοσιακή πολιτική των δυναστικών γάμων για να αποκτήσει 
συμμάχους εκτός Μακεδονίας. Το 178 παντρεύτηκε μια κόρη του βασιλιά των Σελευκιδών, η δική 
του αδελφή παντρεύτηκε τον βασιλιά του βασιλείου της Βιθυνίας και έτσι είχε αποκτήσει ένα 
κύκλο υποστηρικτών εκτός από τα όρια του Μακεδονικού βασιλείου. Ακολουθούσε μια 
προσεκτική πολιτική ως προς τις σχέσεις του με τις άλλες ελληνικές πόλεις και αυτό το οποίο 
έκανε ήταν να θυμίζει με διάφορες συμβολικές πράξεις τι οφείλουν οι Έλληνες στο βασίλειο της 
Μακεδονίας και τους Αντιγονίδες.  

Παραδοσιακά, ιδιαίτερες σχέσεις είχε το βασίλειο του με το Πανελλήνιο Ιερό των Δελφών, ήταν 
ένα ιερό το οποίο είχε προσπαθήσει να προστατεύσει ο ιδρυτής της δυναστείας ο Δημήτριος ο 
Πολιορκητής, εκεί εμφανίστηκε το 174 με μια στρατιωτική δύναμη δείχνοντας για άλλη μια φορά 
την παρουσία της Μακεδονίας στην κεντρική Ελλάδα, εκεί δημιούργησε επίσης και ένα μνημείο 
στο οποίο έγραψε παλαιά κείμενα τα οποία θύμιζαν στους επισκέπτες του ιερού των Δελφών τη 
σημασία που είχε το βασίλειο των Αντιγονιδών. 
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Όλες αυτές οι δραστηριότητες φυσικά δεν τις έβλεπε με καλό μάτι ο κατ’ ανάγκη νέος γείτονας 
του βασιλείου της Μακεδονίας δηλ. η μεγάλη νέα δύναμη στη Μικρά Ασία, το βασίλειο του 
Περγάμου. Ο Ευμένης θεωρούσε ότι απειλείται από μια ενδεχόμενη επέκταση της Μακεδονίας 
στον παραδοσιακό χώρο δραστηριοτήτων της Μακεδονίας, που είναι η Θράκη και ο Ελλήσποντος 

και ανήσυχος προσπάθησε να πείσει τους συγκλητικούς με έναν λόγο τον οποίο εκφώνησε το 172, 
ότι κάθε πράξη του Περσέα αποτελεί άμεση απειλή για την Ρώμη. 

Οι εκκλήσεις του Ευμένη για βοήθεια από τους Ρωμαίους έπεσαν σε ευήκοα ώτα, διότι η Ρώμη 
το 172 δεν ήταν η Ρώμη η οποία ήταν το 200 π.Χ., είχε αλλάξει και η πολιτική της αλλά και η 
οικονομικής της δομή. Στη Ρώμη, στη Σύγκλητο καθόντουσαν νέοι συγκλητικοί, οι οποίοι 
κοιτούσαν με φθόνο τις πράξεις και τα ένδοξα έργα άλλων πιο ηλικιωμένων συγκλητικών διότι 
επί αρκετό μεγάλο διάστημα από το 188 π.Χ. δεν είχαν τη δυνατότητα οι ίδιοι να ασκήσουν 
στρατιωτικές διοικήσεις και να μπορέσουν να εξασφαλίσουν δόξα και λάφυρα. Επομένως κάθε 
ευκαιρία για ένα νέο πόλεμο ήταν ευπρόσδεκτη. Η Ρώμη αυτή την εποχή ήταν πολύ πιο 
εξαρτημένη και στην οικονομική της πολιτική αλλά και στην εσωτερική της πολιτική από την 

Εικόνα 109  

Ο νέος Ύπατος το 168, ο Λούκιος Αιμίλιος Παύλος, δίνει τη μεγάλη μάχη κατά των Μακεδόνων στην 
πόλη της Πύθνας, πάλι η Μακεδονική φάλαγγα αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα το οποίο είχε 

αντιμετωπίσει στη μάχη των Κυνός Κεφαλών, δεν είναι αρκετά ευέλικτη. 
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επέκταση στο εξωτερικό απ’ ότι ήταν παλαιότερα.  

Οι Ρωμαίοι συγκλητικοί συναγωνίζονταν για το ποιος θα πάρει στρατιωτικές διοικήσεις και γι’ 
αυτό το λόγο ήδη το 171 πάρθηκε η απόφαση μιας επέμβασης στο χώρο της Μακεδονίας, χωρίς ο 
Περσέας να έχει δώσει άμεσα καμία αφορμή. Μάλιστα, ο Περσέας επιδίωξε πολλές φορές να έρθει 
σε επαφή με τους Ρωμαίους και να διαπραγματευτεί αλλά οι Ρωμαίοι οι οποίοι έστειλαν μια 
πρεσβεία στην Ελλάδα απέφυγαν να συναντήσουν τους εκπροσώπους του Περσέα και αντί 
τούτου το 171 λίγο πριν την κήρυξη του πολέμου έστειλαν στους Δελφούς ένα γράμμα με το οποίο 
κατηγορούσαν τον Περσέα για μια σειρά από εγκλήματα. Ευτυχώς σώζεται σε μια επιγραφή ένα 
πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της επιστολής και είναι ένα πολύ σημαντικό αρχαίο κείμενο γιατί μας 
δίνει μια εικόνα για το πως προσπαθούν οι Ρωμαίοι να δικαιολογήσουν έναν ‘’δίκαιο‘’ πόλεμο. 
Κατηγορούν τον Περσέα ότι δολοφόνησε πρεσβευτές, ότι έχει συμμαχήσει με τους βαρβάρους, ότι 
προσπάθησε να δηλητηριάσει το σύνολο της Συγκλήτου, να δολοφονήσει τον βασιλιά Ευμένη, ότι 
διαφθείρει τους πολιτικούς άνδρες στις ελληνικές πόλεις και ότι υπόσχεται την κατάργηση των 
χρεών, είναι μια υπόσχεση την οποία κατά καιρούς έδιναν πολλοί βασιλείς και πολιτικοί στην 
αρχαία Ελλάδα. Φυσικά, τα περισσότερα από αυτά τα επιχειρήματα των Ρωμαίων δεν έχουν καμία 
βάση, είναι περίπου τόσο πειστικά όσο τα επιχειρήματα του Τζώρτζ Μπους Τζούνιορ ότι ο Σαντάμ 
Χουσεΐν είχε μυστικά όπλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τη δουλειά τους την έκαναν αυτά τα 
επιχειρήματα και ξαφνικά ο Περσέας βρέθηκε απομονωμένος. 

Στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο, που γίνεται από το 171 έως το 167 π.Χ., ο Περσέας στην αρχή 
έχει κάποιες επιτυχίες, έχει μόνο ένα σύμμαχο, τον βασιλιά των Ιλλυριών τον Γένθιο, αλλά είναι 
σαφές ότι οι Ρωμαίοι δεν είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν. Αυτός είναι ένας πόλεμος τον 
οποίο κάνει η Ρώμη όχι για να περιορίσει την ισχύ ενός ελληνιστικού βασιλείου όπως είχε κάνει 
στο παρελθόν, είναι ένας πόλεμος σαφώς κατακτητικός. 

Ο νέος Ύπατος το 168, ο Λούκιος Αιμίλιος Παύλος, δίνει τη μεγάλη μάχη κατά των Μακεδόνων 
στην πόλη της Πύδνας, πάλι η Μακεδονική φάλαγγα αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα το οποίο είχε 
αντιμετωπίσει στη μάχη των Κυνός Κεφαλών, δεν είναι αρκετά ευέλικτη. Ο Ρωμαϊκός στρατός 
παρασύρει τον Μακεδονικό στρατό σε ένα έδαφος που είναι ανισόπεδο, σε λόφους. Εκεί, η 
Ρωμαϊκή φάλαγγα ( μάλλον ήθελε να πει η Μακεδονική φάλαγγα ) δεν μπορεί να κινηθεί, το μικρό, 
το πολύ κοντό σπαθί των Μακεδόνων είναι σχεδόν άχρηστο μπροστά στη σπάθα των Ρωμαίων, η 
οποία έχει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και την κρίσιμη στιγμή το Μακεδονικό ιππικό που είναι 
ένα από τα μεγάλα ατού του Περσέα δεν εμφανίζεται είτε επειδή ο Περσέας έχει τραυματιστεί 
στην πρώτη φάση της μάχης – αυτή είναι η μία εκδοχή είτε ο Περσέας έχει φύγει, έχει εγκαταλείψει 
τη μάχη. Εν πάση περιπτώσει, η μάχη αυτή καταλήγει σε μεγάλη ήττα του Μακεδονικού στρατού, 
ο Περσέας αναγκάζεται να συνθηκολογήσει, καταφεύγει αρχικά στη Σαμοθράκη, συλλαμβάνεται 
από τους Ρωμαίους και θα συρθεί στην Ρώμη στο θρίαμβο του Αιμιλίου Παύλου και τελικά θα 
πεθάνει το 165 ή το 162 σαν φυλακισμένος στην Άλπα Φούνκες.  

Δεν είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται οι Ρωμαίοι στην αρχή του πολέμου που 
δείχνει μια διαφορετική ποιότητα δηλ. το γεγονός ότι δεν προσπαθούν καν να διαπραγματευτούν 
με τον Περσέα, δεν του θέτουν ένα τελεσίγραφο αλλά αποφεύγουν να συναντήσουν τους 
εκπροσώπους του, αλλά είναι και οι αποφάσεις των Ρωμαίων μετά το τέλος του πολέμου που 
δείχνουν ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια διαφορετική ιστορική περίοδο. Αυτό που αποφασίζουν οι 
Ρωμαίοι είναι η πλήρης διάλυση ενός ανεξάρτητου κράτους, κάτι το οποίο δεν είχαν κάνει ποτέ 
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στο παρελθόν.  

Το βασίλειο της Μακεδονίας που υπάρχει από τον 7 αι π.Χ., το βασίλειο το οποίο σε όλη την 
Ελληνιστική εποχή είχε εξαιρετικά μεγάλη σημασία, διαλύεται ως βασίλειο αλλά δεν καταργείται 
μονάχα η μοναρχία, οι Ρωμαίοι αποφασίζουν να το διαμελίσουν σε 4 δημοκρατίες, οι οποίες 
έχουν το όνομα μερίδες.  

Η πρώτη μερίδα μεταξύ του ποταμού Νέστου και του Στρυμόνα έχει σαν πρωτεύουσα την 
Αμφίπολη, μια σημαντική πόλη σε αυτή την περιοχή, η δεύτερη μερίδα είναι η περιοχή ανάμεσα 
στον Στρυμόνα και τον Αξιό με πρωτεύουσα την πόλη της Θεσσαλονίκης, η τρίτη μερίδα είναι το 
παλιό βασίλειο της Μακεδονίας δηλ. το βασίλειο του 5ου και του πρώιμου 4ου π.Χ. αι, με 
πρωτεύουσα την παραδοσιακή πρωτεύουσα των Μακεδόνων, την Πέλλα και η τέταρτη μερίδα 
είναι η Πελαγονία, είναι η βόρεια – η Άνω Μακεδονία με πρωτεύουσα την Ηράκλεια Λυγκιστική. 

Άλλη απόφαση των Ρωμαίων είναι ότι οι τέσσερις αυτές δημοκρατίες, οι τέσσερις μερίδες δεν 
επιτρέπεται να έχουν διπλωματικές σχέσεις η μία με την άλλη, απαγορεύεται στους Μακεδόνες να 
εκμεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους της Μακεδονίας δηλ. τα λατομεία, τα ορυχεία χρυσού και 
αργύρου, την ξυλεία. Ο μισός φόρος που μέχρι τότε πλήρωναν στους Μακεδόνες βασιλείς, θα τον 
πληρώνουν τώρα οι Μακεδόνες στην Ρώμη, είναι η πρώτη φορά, στις σχέσεις μεταξύ Ρωμαίων και 
Ελληνιστικών κρατών που κάποιοι Έλληνες είναι υποχρεωμένοι στην καταβολή φόρου στους 
Ρωμαίους. Φυσικά, οι Ρωμαίοι αυτό το παρουσιάζουν ως ελευθερία, οι Μακεδονικές πόλεις 
ανακτούν την ελευθερία τους από τη Μακεδονική Μοναρχία και γλυτώνουν το μισό φόρο. 

Ο πόλεμος αυτός όμως έχει συνέπειες όχι μόνο για τη Μακεδονία αλλά και για τα άλλα κράτη, 
διότι στην τελευταία φάση του πολέμου και ο Ευμένης του Περγάμου αλλά και οι Ρόδιοι είχαν 
προσπαθήσει να μεσολαβήσουν μεταξύ Περσέα και Ρώμης και αυτή η μεσολάβηση ερμηνεύεται 
από τους Ρωμαίους ως εχθρική ενέργεια.  

Έτσι, η Ρόδος χάνει όλα τα εδάφη τα οποία είχε κερδίσει το 185 με τη συνθήκη της Απαμείας 
δηλ. την Λυκία, και την Καρία, ο δε Ευμένης ο Β΄ αντιμετωπίζεται από εδώ και πέρα με μεγάλη 
δυσπιστία. Για να τιμωρήσουν τους Ροδίους ακόμα περισσότερο, οι Ρωμαίοι προβαίνουν και σε 
μια άλλη ενέργεια δηλ. αποφασίζουν το νησί της Δήλου που ήταν ανεξάρτητο από το 314 π.Χ. από 
την Αθήνα, να ξαναδοθεί στην Αθήνα και να αποτελέσει ένα κέντρο εμπορίου χωρίς δασμούς.  

Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι Ρόδιοι που ήταν μέχρι τώρα ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά 
κέντρα, το λιμάνι της Ρόδου ήταν ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια του Αιγαίου και της 
Ανατολικής Μεσογείου, το λιμάνι αυτό γίνεται ένα λιμάνι μη δημοφιλές, για τον απλούστατο λόγο 
ότι οι έμποροι μπορούν να εμπορεύονται στο λιμάνι της Δήλου χωρίς να πληρώνουν καθόλου 
δασμούς. Η Δήλος μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα εξελίσσεται στο σημαντικότερο εμπορικό 
κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταγενέστερες πηγές αναφέρουν π.χ. ότι μέχρι και 10 χιλιάδες 
δούλοι μπορούσαν να πουληθούν στη Δήλο μέσα σε μια ημέρα. 

Αυτή η Ρωμαϊκή πολιτική δείχνει μια νέα ποιότητα. Για πρώτη φορά διαλύεται ένα Ελληνιστικό 
κράτος, οι Ρωμαίοι αποφασίζουν πάλι όπως είχαν κάνει και στη συνθήκη της Απαμείας να 
διαχειριστούν εδάφη παρά το γεγονός ότι δεν τα προσαρτούν στο δικό τους κράτος, να τα 
διαχειριστούν σαν να είναι δικά τους, να χαρίσουν δηλαδή εδάφη ή να αφαιρέσουν. Για πρώτη 
φορά πληρώνουν Έλληνες φόρο στην Ρώμη. Οι συνέπειες που έχει αυτή η απόφαση είναι 
τεράστιες, πολλές Ελληνικές πόλεις υποχρεώνονται να παραδώσουν στους Ρωμαίους ομήρους, 
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μόνο από το κράτος της Αχαϊκής Συμπολιτείας 1.000 όμηροι στέλνονται στην Ρώμη, ανάμεσα τους 
και ο μεταγενέστερος ιστορικός Πολύβιος ο οποίος έχει ένα σημαντικό στρατιωτικό αξίωμα του 
ιππάρχου. Η δική του ατυχία είναι η δική μας τύχη διότι πηγαίνοντας στη Ρώμη συνδέθηκε με 
κύκλους της Ρωμαϊκής αριστοκρατίας, είχε πρόσβαση στα αρχεία της Ρώμης και μπόρεσε να 
γράψει την ιστορία του. 

Το ψυχολογικό σοκ των Ελλήνων είναι τεράστιο, μια επιγραφή από τα Άβδηρα της Θράκης 
αναφέρει ότι οι πρεσβευτές της πόλης της Τύου που είχαν πάει στην Ρώμη για να μεσολαβήσουν 
υπέρ των Αβδήρων σε μια διαμάχη που είχαν με το βασιλιά της Θράκης, αντιλαμβάνονται την 
παρουσία τους στη Ρώμη ως ψυχική και σωματική κακοπαθείαν, δηλαδή είναι ένα ψυχολογικό 
σοκ όντας υποχρεωμένοι να ξημεροβραδιάζονται στα άτρια όπως γράφει η επιγραφή στα σπίτια 
των συγκλητικών για να παρακαλούν τους Ρωμαίους για να πετύχουν κάτι υπέρ των Αβδήρων.  

Ο Ευμένης ο Β΄ του Περγάμου, ένας βασιλιάς ενός μεγάλου σημαντικού βασιλείου αισθάνεται 
αυτή την καχυποψία των Ρωμαίων απέναντι στο δικό του κράτος και ο διάδοχος του ο Άτταλος ο 
Β΄ θα γράψει λίγο αργότερα το 158 π.Χ. σ’ ένα γράμμα το οποίο στέλνει ότι ‘’το να κάνω 
οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς τη συμμετοχή των Ρωμαίων μου φαινόταν να είναι μια επικίνδυνη 
απόφαση. Σε περίπτωση που είχα επιτυχία, αυτή η επιτυχία θα τους προκαλούσε τον φθόνο και σε 
περίπτωση που είχα αποτυχία θα οδηγούσε σε χαιρεκάκια’’.  

Από το 167 και μετά η Ρώμη είναι πλέον μια δύναμη η οποία έχει επικρατήσει πλήρως στον 
Ελλαδικό χώρο, όλες οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται στην Ελλάδα πρέπει πρώτα να 
κοινοποιηθούν στη Ρώμη, τα Ελληνικά κράτη καταφεύγουν στη Ρώμη στέλνοντας απεσταλμένους 
για να συζητήσουν σχεδόν όλες τις πολιτικές αποφάσεις τις οποίες θα πάρουν. Η οριστική 
κατάκτηση της Ελλάδας θα καθυστερήσει άλλα 20 χρόνια αλλά ήδη από το 167 π.Χ. η έννοια της 
ανεξαρτησίας έχει χαθεί για τον Ελληνικό κόσμο. 
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Κεβαλαιο 3.3: Το λυκόφως των Σελευκιδών 

 

 

V3.3.1: Η σύγκρουση Σελευκιδών και Ιουδαίων. (15') 

 

Η συνθήκη της Απαμείας το 188 π.Χ. αποτελούσε για τον Αντίοχο Γ΄ μια εξευτελιστική συνθήκη. 
Για να μπορέσει, κατά κάποιο τρόπο, να αντισταθμίσει τις απώλειες στη Δύση, αναγκάστηκε να 
ξεκινήσει μια εκστρατεία στην Ανατολή στο Δυτικό Ιράν, όπου υπήρχαν διάφορες φυγόκεντρες 
δυνάμεις και κυρίως η απειλή από τη νέα μεγάλη δύναμη της περιοχής, τους Πάρθους. Σκοτώθηκε 
όμως το 187, καθώς λεηλατούσε ένα ναό και θα πρέπει να ερμηνεύτηκε ο θάνατός του σαν θεϊκή 
τιμωρία. Τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο Σέλευκος ο Δ΄, ο οποίος διαδέχθηκε ένα βασίλειο εξαιρετικά 
περιορισμένο, δεδομένου ότι είχε χάσει όλες τις κτήσεις στη Μικρά Ασία, ένα βασίλειο, το οποίο 
είχε επίσης και να πληρώσει μια τεράστια πολεμική αποζημίωση. Ο Σέλευκος ο Δ΄ αφοσιώθηκε 
στην αρχή με την οργάνωση των οικονομικών του κράτους και προσπάθησε να αποκτήσει νέους 
πόρους. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό; Αυξάνοντας τη φορολογία των διαφόρων επαρχιών του 
βασιλείου του. Ένα από τα επεισόδια της βασιλείας του μας είναι γνωστό από την Παλαιά 
Διαθήκη. Είναι η ιστορία του Ηλιοδώρου, από το Β' βιβλίο των Μακκαβαίων, μια ιστορία που έχει 
απαθανατιστεί και σε ένα πίνακα του Ραφαήλ στη stanza del Heliodoro, στο Βατινανό. Ο 
Ηλιόδωρος, ο βασικός υπουργός ή πρωθυπουργός του Σελεύκου, ο ἐπί τῶν πραγμάτων, στάλθηκε 
στην Ιερουσαλήμ για να ζητήσει μεγαλύτερο φόρο ή για να πάρει τους θησαυρούς από το ναό στην 
Ιερουσαλήμ. Όμως ένας άγγελος εμφανίστηκε και τον εμπόδισε, τον απέτρεψε από αυτήν την 
πράξη. Αφήνω στην πίστη του καθενός το να πιστέψει ή να μην πιστέψει αυτήν την ιστορία από 
το βιβλίο των Μακκαβαίων, αυτό όμως που είναι δεδομένο είναι ότι ο Ηλιόδωρος όντως βρισκόταν 
σε αυτήν την περιοχή, γιατί πριν από λίγα χρόνια μόλις δημοσιεύθηκε μια επιγραφή από την 
Μαρισά του Ισραήλ, η οποία περιέχει ένα γράμμα του Σελεύκου Δ΄ που απευθύνεται ακριβώς σ' 
αυτόν τον Ηλιόδωρο, ενημερώνοντάς τον για τον διορισμό ενός ιερέα, ο οποίος πρόκειται να έχει 
την ευθύνη για όλους τους ναούς στην Κοίλη Συρία και τη Φοινίκη. Ο Σέλευκος Δ΄ δολοφονείται 
λίγο αργότερα από αυτόν τον Ηλιόδωρο, τον διαδέχεται ο Αντίοχος Δ΄, ο αδελφός του, ο οποίος 
εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι Ρωμαίοι είναι απασχολημένοι με τον Γ' Μακεδονικό Πόλεμο 
(171/170-167) και ξεκινάει μια μεγάλη εκστρατεία {χάρτης 3.00΄} μέσω της Συρίας και της 
Φοινίκης προς την Αίγυπτο με στόχο να καταλάβει το αιγυπτιακό βασίλειο. Άλλωστε αυτό είναι 
κάτι, που είχε προσπαθήσει και ο πατέρας του ο Αντίοχος Γ΄. Είχε περάσει ήδη τα σύνορα του 
βασιλείου και βρισκόταν κοντά στην Αλεξάνδρεια, όταν τον πλησίασε ένας Ρωμαίος 
απεσταλμένος, ο Γάιος Πόπλιος Λαίνας, ο οποίος σε ένα προάστιο της Αλεξάνδρειας, την Ελευσίνα 
(δεν έχει, φυσικά καμία σχέση με την Ελευσίνα, που βρίσκεται κοντά στην Αθήνα) του ζήτησε να 
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αποσύρει τα στρατεύματά του από την Αίγυπτο. Ο Αντίοχος Δ΄ ζήτησε από το Λαίνα ένα περιθώριο 
χρονικό, ώστε να συσκεφθεί με τους απεσταλμένους του. Τότε ο Ρωμαίος εκπρόσωπος με το ραβδί 
του, το οποίο κρατούσε στο χέρι, χάραξε ένα κύκλο γύρω από τον Αντίοχο και του είπε: 

 "πριν βγεις από αυτόν τον κύκλο, θα μου δώσεις μια απάντηση".  

Το αργότερο, αυτήν τη στιγμή, ο καθένας είχε καταλάβει ότι η Ρώμη ασκούσε πραγματικά 
εξουσία στην Ανατολή όχι μόνο στις περιοχές που βρισκόντουσαν κάτω από την έμμεση 
επικράτειά της όπως, π.χ. το βασίλειο της Μακεδονίας, το τέως βασίλειο της Μακεδονίας, που 
πλήρωνε φόρο όχι μόνο οι σύμμαχοι, οι οποίοι είχαν αποδεχθεί την ηγεμονία των Ρωμαίων, αλλά 
ακόμα κι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος σημαντικός μονάρχης, όπως ο Αντίοχος Δ΄. Ο Αντίοχος Δ΄ 
δεχόταν ένα τελεσίγραφο. Ο Αντίοχος έδωσε την απάντηση, βγήκε από τον κύκλο, και η απάντηση 
ήταν να αποσύρει τα στρατεύματά του. Κάθε τέτοια αποτυχία και κάθε τέτοιος εξευτελισμός 
πρέπει, κατά κάποιο τρόπο, να αναπληρώνεται από κάτι άλλο και δεν έτυχε ότι ο Αντίοχος Δ΄ μόλις 
επιστρέφει από αυτήν την εκστρατεία το 166 οργανώνει μια από τις μεγαλύτερες παρελάσεις που 
έχουν γίνει στον αρχαίο κόσμο από 50.000 στρατιώτες που παρελαύνουν στη Δάφνη, ένα 

Εικόνα 110  

Ο Σέλευκος Δ΄ δολοφονείται λίγο αργότερα από αυτόν τον Ηλιόδωρο, τον διαδέχεται ο Αντίοχος Δ΄, ο αδελφός 
του, ο οποίος εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι Ρωμαίοι είναι απασχολημένοι με τον Γ' Μακεδονικό Πόλεμο 

(171/170-167) και ξεκινάει μια μεγάλη εκστρατεία {χάρτης 3.00΄} μέσω της Συρίας και της Φοινίκης προς την 
Αίγυπτο με στόχο να καταλάβει το αιγυπτιακό βασίλειο. 
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προάστιο της Αντιόχειας. Ὀμως τίποτα δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός ότι ήδη από εκείνη την 
Ημέρα της Ελευσίνας, όπως έχει μείνει στην ιστορία το τελεσίγραφο που δέχεται ο Αντίοχος ο Δ' 
η σκιά της Ρώμης είναι πλέον εμφανής και σ' αυτές τις περιοχές ήδη στην περιοχ 

ή της Συρίας και, όπως θα δούμε στη συνέχεια, πολύ πιο πέρα. Η παρακμή του κράτους των 
Σελευκιδών, η οποία ξεκινάει τώρα το 166 π.Χ. θα διαρκέσει πάνω από 100 χρόνια μέχρι το 63 π.Χ. 
όταν το βασίλειο των Σελευκιδών διαλύεται οριστικά. Ήδη από το 83 π.Χ. το βασίλειο των 
Σελευκιδών θα γίνει κομμάτι του βασιλείου της Αρμενίας αλλά οριστικά καταργείται το 63 π.Χ. 
Αυτά τα 100 χρόνια, τα οποία είναι ένα λυκόφως των θεών, για αυτήν την περιοχή, που είχε 
ακμάσει ο ελληνισμός, που είχαν ακμάσει σημαντικοί βασιλείς, που είχε να επιδείξει σημαντικά 
επιτεύγματα και στην οικονομία και στην οργάνωση και κυρίως είναι μια περιοχή όπου ο 

αποικισμός ο ελληνικός είχε φέρει την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό μέχρι τη 
Μεσοποταμία, αυτό το λυκόφως των θεών κρατά 100 περίπου χρόνια και έχει τρεις βασικές 
αιτίες:  

Η πρώτη αιτία είναι το γεγονός ότι οι Σελευκίδες χάνουν δύο σημαντικές περιοχές {χάρτης 
6.39΄}: χάνουν την Ιουδαία σταδιακά, όπου δημιουργείται ένα ανεξάρτητο κράτος, για πρώτη 
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Η πρώτη αιτία είναι το γεγονός ότι οι Σελευκίδες χάνουν δύο σημαντικές περιοχές {χάρτης 6.39΄}:χάνουν την 
Ιουδαία σταδιακά, όπου δημιουργείται ένα ανεξάρτητο κράτος, για πρώτη φορά από το 587 π.Χ. ένα 

ανεξάρτητο κράτος του Ισραήλ, και δεύτερο χάνουν τις λεγόμενες άνω σατραπείες, δηλαδή τις περιοχές του 
Βορείου και Ανατολικού Ιράν, τις περιοχές της Βακτρίας, οι οποίες κατά καιρούς ανήκαν στο βασίλειο των 

Σελευκιδών. 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      153  
 
 

φορά από το 587 π.Χ. ένα ανεξάρτητο κράτος του Ισραήλ, και δεύτερο χάνουν τις λεγόμενες άνω 
σατραπείες, δηλαδή τις περιοχές του Βορείου και Ανατολικού Ιράν, τις περιοχές της Βακτρίας, οι 
οποίες κατά καιρούς ανήκαν στο βασίλειο των Σελευκιδών. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι 
Σελευκίδες αντιμετωπίζουν συνεχώς δυναστικές συγκρούσεις εντός του κράτους, μερικές από τις 
οποίες θα αναφέρω, αλλά οι λεπτομέρειες είναι πολλές και πάρα πολύ πολύπλοκες για να εκτεθούν 
εδώ εκτενώς. Αναφέρθηκα σε τρεις λόγους: ο πρώτος είναι απώλεια των ανατολικών επαρχιών, ο 
δεύτερος λόγος είναι οι εθνικές συγκρούσεις με τους Ιουδαίους και ο τρίτος λόγος είναι οι 
δυναστικές διαμάχες μέσα στο βασίλειο των Σελευκιδών. Ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο λόγο που 
είναι η δημιουργία του κράτους στο Ισραήλ. Μετά την εκστρατεία του Αντιόχου Γ΄ το 198 η κοίλη 
Συρία, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής των Ιεροσολύμων, της Σαμάρειας, η περιοχή που 
σήμερα είναι η Παλαιστίνη και το Ισραήλ βρίσκεται στα χέρια των Σελευκιδών.  

Ο Αντίοχος Γ΄, όταν καταλαμβάνει αυτά τα εδάφη, έχει να αντιμετωπίσει την εχθρική στάση της 
τοπικής ελίτ, η οποία επί αιώνες, ή μάλλον επί έναν αιώνα είχε συνεργασθεί με τους Πτολεμαίους. 
Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα ο Αντίοχος Γ΄ εγκαθιστά μια φρουρά στην Ιερουσαλήμ 
αλλά κυρίως δίνει στους Ισραηλίτες την πλήρη αυτονομία ως προς την εφαρμογή του Ιουδαϊκού 
νόμου. Μπορούν να εφαρμόζουν την περιτομή, να έχουν τη δική τους διαχείριση των πραγμάτων 
υπό την εξουσία ενός αρχιερέα. Η ήπια αυτή στάση των Σελευκιδών αλλά και η μακρόχρονη 
παρουσία πτολεμαϊκών διοικητών και ελληνικού πληθυσμού στην Ιερουσαλήμ έχει οδηγήσει σε 
μια εσωτερική διαίρεση στο Ισραήλ. Από την μια μεριά έχουμε τους λεγόμενους ελληνιστές από το 
ρήμα ἑλλενίζειν/ἑλληνίζειν, σ' αυτούς οφείλουμε και τον προσδιορισμό της ελληνιστικής εποχής 
ως ελληνιστική εποχή, η οποίοι αποδέχονται την ελληνική γλώσσα, ελληνικά ρούχα, τον ελληνικό 
πολιτισμό, εγκαταλείπουν σταδιακά την πάρα πολύ αυστηρή εφαρμογή του Ιουδαϊκού νόμου και 
από την άλλη πλευρά τους ορθοδόξους εβραίους τους χασεντίμ, οι οποίοι είναι φανατικά 
προσηλωμένοι στον Ιουδαϊκό νόμο και κυρίως σε θέματα που σχετίζονται με την κατανάλωση 
τροφής την αγνεία, την τήρηση διαφόρων καθαρμών και αυτή η σύγκρουση ανάμεσα σε δύο 
ομάδες που από μια πλευρά φαίνεται να έχει πολιτιστικές καταβολές είναι όμως και μια κοινωνική 
σύγκρουση διότι οι ορθόδοξοι εβραίοι στρατολογούνται κυρίως από τα κατώτατα στρώματα του 
πληθυσμού. Αυτή η σύγκρουση, η εσωτερική σύγκρουση μέσα στο Ισραήλ έχει επιπτώσεις και 
στους Σελευκίδες. Το 175 εκλέγεται αρχιερέας ένας εκπρόσωπος των ελληνιστών, ο Ιάσων (το 
Ιάσων δεν είναι φυσικά εβραϊκό όνομα, είναι η ελληνική εκδοχή του Ιησού. Ιησούς είναι το 
πραγματικό του όνομα, αλλά υιοθετεί το ελληνικό όνομα Ιάσων) εκλέγεται αρχιερέας το 175 και 
υπόσχεται στους Σελευκίδες να αυξήσει τον φόρο τον οποίο πληρώνουν οι Εβραίοι. Πέραν τούτου 
συνειδητά προχωρεί και σε μια πολιτική εξελληνισμού του Ισραήλ και της Ιερουσαλήμ. Προσπαθεί 
να κάνει την Ιερουσαλήμ μια πόλη ελληνικού τύπου, δημιουργεί ένα γυμνάσιο, εισάγει το θεσμό 
της εφηβείας, δηλαδή της στρατιωτικής οργάνωσης των νέων και αφιερώνει πάνω στον λόφο που 
βρίσκεται ο ναός, ο παραδοσιακός ναός των Εβραίων {εννοεί τον Ναό του Σολομώντα}, έναν ναό 
για τη λατρεία του Δία Ολυμπίου.  

Λίγα χρόνια αργότερα, ένας άλλος ελληνιστής ο Μενέλας υπόσχεται στο βασιλιά ακόμα 
μεγαλύτερο φόρο και κατορθώνει να εκδιώξει τον Ιάσωνα από το αξίωμα του αρχιερέα. Αυτό 
οδηγεί σε ένα εμφύλιο πόλεμο με την Ιερουσαλήμ, στον οποίο επεμβαίνει ο Αντίοχος Δ΄ 
επιστρέφοντας από την εκστρατεία του στην Αίγυπτο φθάνει τον 168 και για να λύσει αυτά τα 
προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τον εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στο Μενέλα και τον 
Ιάσονα προχωρά σε ενέργειες που έχουν φοβερές συνέπειες στη συνέχεια. Αποφασίζει να 
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ανακαλέσει όλα τα προνόμια των Εβραίων, τους απαγορεύει ρητά την περιτομή και προχωρεί και 
σε μια προκλητική πράξη που είναι η θυσία χοίρου στο ναό της Ιερουσαλήμ.  

Δημιουργεί μια φρουρά στην Ιερουσαλήμ, η οποία ονομάζεται Άκρα, δηλαδή η Ακρόπολη, πολύ 
κοντά στην περιοχή που βρίσκεται ο ναός της Ιερουσαλήμ. Αυτό προκαλεί φοβερή δυσαρέσκεια 
στους Εβραίους και μια ισχυρή ομάδα εγκαταλείπει την Ιερουσαλήμ και κάτω από την ηγεσία των 
Μακκαβαίων, αρχικά από το Ματταθία το Μακκαβαίο και κατόπιν από τους γιους του, κυρίως τον 
Ιούδα Μακκαβαίο, δημιουργούν μια εξέγερση, η οποία μέσα σε σύντομο διάστημα απομακρύνει 
πλήρως την εξουσία των Σελευκιδών από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Κατορθώνει ο Ιουδαίος 
Μακκαβαίος το 164 να ανακαταλάβει την Ιερουσαλήμ εκτός από την Ακρόπολη, που βρίσκεται σε 
σελευκιδική φρουρά, και αυτή η επιτυχία γιορτάζεται ακόμα και σήμερα είναι η γιορτή της 
Hanukkah, που γίνεται λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ίσως είναι η πιο μακροχρόνια ιστορική 
επέτειος που εορτάζεται χωρίς καμία διακοπή από το 164 π.Χ. μέχρι σήμερα. Αυτό ακόμα δεν 
αποτελεί τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, οι Μακκαβαίοι αναμειγνύονται και στις 
δυναστικές διαμάχες μέσα στο κράτος των Σελευκιδών, όπως θα αναφερθώ στη συνέχεια, 
υποστηρίζοντας έναν από τους διεκδικητές του θρόνου, τον Αλέξανδρο Βάλα και κατορθώνουν το 
150 να αναγνωριστεί ο Ιωνάθαν Μακκαβαίος μεριδάρχης, δηλαδή σαν εθνάρχης ή αρχηγός μιας 
μερίδος, δηλαδή μιας επαρχίας ή μιας διοικητικής ενότητας μιας περιφέρειας. Λίγο αργότερα, το 
142 ο Σίμων Μακκαβαίος, ο αδελφός του κατορθώνει να πετύχει από τον επόμενο Σελευκίδη 
βασιλιά, το Δημήτριο Β΄την πλήρη απαλλαγή της Ιουδαίας από τη φορολογία και έτσι γίνεται η 
Ιουδαία το 142 ημιανεξάρτητη και ο Σίμων Μακκαβαίος γίνεται ο πρώτος, όχι βασιλιάς, αλλά ο 
πρώτος αρχιερέας εφ' όρου ζωής σε ένα ημιανεξάρτητο ιουδαϊκό κράτος. Αυτή είναι η αρχή της 
δυναστείας των Ασμοναίων, η οποία πρόκειται να κυβερνήσει το Ισραήλ έως το 63 π.Χ. Μετά το 
θάνατό του υπάρχουν και στην Ιουδαία εσωτερικές διενέξεις αλλά από το 110 π.Χ. και μετά το 
Ισραήλ είναι πλέον εντελώς ανεξάρτητο κράτος υπό τη δυναστεία των Ασμοναίων. 

 

 

V.3.3.2 : Τα Ελληνο-Βακτριανά και Ελληνο - Ινδικά Βασίλεια. (7΄) 

 

Οι αιτίες για την παρακμή του κράτους των Σελευκιδών όπως ανέφερα είναι τρεις. Είναι η 
σύγκρουση με τους Εβραίους στην Ιουδαία, είναι η παρακμή των Σελευκιδών στην ανατολή και οι 
δυναστικές συγκρούσεις. Έρχομαι τώρα στην δεύτερη βασική αιτία που είναι η απώλεια των 
ανατολικών επαρχιών του Σελευκιδικού κράτους. 

Βασικός παράγοντας για την αποδοχή της εξουσίας των Σελευκιδών ήταν η δυνατότητά τους 
να μπορούν να προστατεύσουν τις επαρχίες. Αυτή τη δυνατότητα την χάνουν σταδιακά λόγω των 
προβλημάτων που υπάρχουν σε άλλες περιοχές (χάρτης 0.41), αλλά παράλληλα δημιουργείται στα 
νότια της Κασπίας θάλασσας ένα νέο βασίλειο, το βασίλειο των Πάρθων το οποίο από το 171 κι 
εξής που αναλαμβάνει την εξουσία ο βασιλιάς Μιθριδάτης Α΄ κατορθώνει να επεκταθεί σε περιοχές 
τόσο προς το ανατολικό Ιράν, αλλά σταδιακά να καταλάβει τη Μηδία αλλά και την Περσία, δηλαδή 
να καταλάβει το κέντρο του βασιλείου των Σελευκιδών. Ένα δραματικό γεγονός είναι η κατάληψη 
το 141 π.Χ. της Σελεύκειας στον Τίγρη, πολύ κοντά στα Σούσα, η οποία ήταν παραδοσιακή 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      155  
 
 

πρωτεύουσα των Σελευκιδών, μία από τις παραδοσιακές τους πρωτεύουσες, μια πόλη ιδρυμένη 

από τον Σέλευκο τον ιδρυτή του κράτους και η οποία γίνεται μια από τις πρωτεύουσες του 
βασιλείου των Πάρθων. Όπως βλέπετε μια από τις συνέπειες της δημιουργίας αυτού του Παρθικού 
κράτους είναι οι Δυτικές επαρχίες των Σελευκιδών, δηλαδή η Μεσοποταμία, η Συρία να 
αποκόπτονται εντελώς από τις ανατολικότατες επαρχίες του βασιλείου των Σελευκιδών που είναι 
η Βακτρία, η Σογδιανή, η Αραχωσία δηλαδή οι περιοχές στο σημερινό Αφγανιστάν και τη Βόρειο 
Ινδία. 

Οι Σελευκίδες επιχειρούν κατά καιρούς να ανακτήσουν τα χαμένα εδάφη, ιδίως ο Δημήτριος Β΄ 
προσπάθησε το 139, όμως ηττήθηκε και μάλιστα χρειάστηκε να μείνει σε αιχμαλωσία επί 10 
χρόνια, ο Αντίοχος Ζ' ο Σιδήτης προσπάθησε επίσης να ανακαταλάβει αυτές τις περιοχές αλλά από 
το 129 και μετά οι περιοχές αυτές είναι πλέον χαμένες εντελώς για το βασίλειο των Σελευκιδών 
και αναδεικνύεται μια νέα εξαιρετικά μεγάλη δύναμη πολιτική και στρατιωτική στην κεντρική 
Ασία, οι Πάρθοι, το βασίλειο των Πάρθων που πρόκειται να επηρεάσει επίσης και την ιστορία στη 
συνέχεια, διότι είναι ο παραδοσιακός εχθρός των Ρωμαίων μέχρι την ύστερη αρχαιότητα. 

Εγκαταλειμμένοι από την κεντρική εξουσία οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται στις περιοχές της 
Βακτρίας είναι υποχρεωμένοι να δημιουργήσουν τα δικά τους βασίλεια. Αυτή η τάση έχει ήδη 
ξεκινήσει πιο νωρίς, όταν ο βασιλιάς Ευθύδημος παρά το γεγονός ότι είχε αποδεχθεί την 
επικυριαρχία του Αντιόχου Γ΄, είχε και ένα δικό του βασίλειο στη Βακτρία, αυτό που λέμε Ελληνο-
Βακτριανό βασίλειο, κατάφερε να κατακτήσει και την Αραχωσία και να δημιουργήσει μια μεγάλη 
τοπική αυτοκρατορία. Επίσης ο γιος του ο Δημήτριος Α΄ είχε συμβάλει σημαντικά στην επέκταση 
του κράτους. 

Εικόνα 112  

Αυτή τη δυνατότητα την χάνουν σταδιακά λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν σε άλλες περιοχές (χάρτης  
0.41), αλλά παράλληλα δημιουργείται στα νότια της Κασπίας θάλασσας ένα νέο βασίλειο, το βασίλειο των 

Πάρθων 
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Γύρω στο 180 π.Χ. ο Δημήτριος Α' του Βακτριανού βασιλείου πεθαίνει και προχωρούμε σε έναν 
χωρισμό των βασιλείων αυτών σε δύο περιοχές. Στο κατ΄ εξοχήν Βακτριανό βασίλειο και σε ένα 
Έλληνο - Ινδικό βασίλειο το οποίο βρίσκεται στη Βορειοδυτική Ινδία και σε κομμάτια του 
σημερινού Πακιστάν. Ο χωρισμός αυτός οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρξαν συγκρούσεις ανάμεσα 

σε διάφορους επίδοξους βασιλείς μετά τον θάνατο του Δημητρίου. Η διαίρεση αυτή οδηγεί όμως 
παράλληλα και στην καλύτερη οργάνωση αυτών των βασιλείων. Ένας μεγάλος σημαντικός 
βασιλιάς αυτή την περίοδο είναι ο Ευκρατίδης, ο οποίος βασιλεύει στην Βακτρία από το 170 εως 
το 145 ενώ το βασίλειο το Ινδο - Ελληνικό βρίσκεται κυρίως υπό την εξουσία του βασιλέως 
Μενάνδρου από το 166 περίπου ως το 130 π.Χ. ο οποίος είναι μάλιστα ο βασιλιάς που έκοψε το 
βαρύτερο χρυσό νόμισμα στην αρχαιότητα με ένα βάρος 170 γραμμαρίων. 

Εικόνα 113  

Γύρω στο 180 π.Χ. ο Δημήτριος Α' του Βακτριανού βασιλείου πεθαίνει και προχωρούμε σε έναν 
χωρισμό των βασιλείων αυτών σε δύο περιοχές. Στο κατ’ εξοχήν Βακτριανό βασίλειο και σε ένα 

Ελληνο - Ινδικό βασίλειο το οποίο βρίσκεται στη Βόρειοδυτική Ινδία και σε κομμάτια του σημερινού 
Πακιστάν. 
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Τα βασίλεια αυτά συνεχίζουν να ακμάζουν με εξαιρετική σημασία για την διάδοση του 
ελληνικού πολιτισμού και κυρίως της ελληνικής τέχνης στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την 
Βορειοδυτική Ινδία, όμως μια σειρά εισβολών από διάφορα φύλα, Σκυθικά, νομαδικά φύλα και 
ενδεχομένως του Τοχάρους που βρίσκονται αρχικά στα Δυτικά σύνορα της Κίνας, οδηγούν 
σταδιακά στην απώλεια εδαφών, παρ΄ όλα αυτά, τα βασίλεια αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν, 

δηλαδή γνωρίζουμε από επιγραφές και 
νομίσματα την ύπαρξη αυτονόμων ηγεμόνων 
στην μεν Βακτρία ως περίπου το 130 π.Χ. 
όταν οριστικώς η Βακτρία καταλύεται ως 
ελληνικό βασίλειο και στην υπόλοιπη 
περιοχή η οποία προστατεύεται κάπως 
περισσότερο λόγω της ύπαρξης του 
Ινδοκούς, εδώ έχουμε Έλληνες βασιλείς και 
ηγεμόνες μέχρι το 10 μ.Χ. δηλαδή επί 150 και 
πάνω χρόνια συνεχίζει να υπάρχει εδώ 
ελληνική εξουσία. Βλέπουμε ακόμη και 
σήμερα στα αρχαιολογικά ευρήματα, στις 
επιγραφές, στα νομίσματα την επιρροή του 
ελληνικού πολιτισμού στον χώρο αυτό, 
κυρίως όμως στον χώρο της τέχνης, όπου 
μέχρι και τον 4ο μ.Χ. αιώνα, η Βουδιστική 
τέχνη είναι σαφώς επηρεασμένη από την 
ελληνική τέχνη και την ελληνική μυθολογία. 

 

V.3.3.3 : Oι δυναστικές διαμάχες των Σελευκιδών. ( 12΄) 

 

Μέσα σε λίγες δεκαετίες, το βασίλειο των Σελευκιδών είχε χάσει σημαντικές κτήσεις, είχε χάσει 
το σύνολο της Μικράς Ασίας, είχε χάσει την Ιουδαία - Παλαιστίνη, όπου δημιουργείται σταδιακά 
ένα αυτόνομο κράτος, έχει χάσει τη Μηδία και την Περσία, δηλαδή την καρδιά της παλιάς 
αυτοκρατορίας όπου έχει δημιουργηθεί το βασίλειο των Πάρθων, και έχει χάσει τις 
ανατολικότατες επαρχίες όπου βασιλεύουν πλέον τέως έπαρχοι, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τα 
δικά τους βασίλεια. 

Ο τρίτος λόγος, εκτός από την απώλεια των ανατολικών επαρχιών και τη δημιουργία του 
κράτους του Ισραήλ, για την παρακμή των Σελευκιδών είναι και ίσως ο σημαντικότερος λόγος, 
είναι οι διάφορες δυναστικές έριδες. Για ποιο λόγο εμφανίζονται δυναστικές έριδες αυτή την 
περίοδο. Καταρχήν δυναστικές έριδες είναι μοιραίο να εμφανίζονται, βρίσκονται μέσα στην ίδια 
την ουσία και την φύση της μοναρχίας, μια μοναρχικής εξουσίας η οποία στηρίζεται απλώς και 
μόνο στην κληρονομικότητα και όχι στην ικανότητα. Στα πρώτα χρόνια των ελληνιστικών 
βασιλείων, οι βασιλείς συνεχώς πρέπει να αποδεικνύουν τη δυνατότητά τους, με στρατιωτικές 
επιχειρήσεις, με κατακτήσεις, για να μπορούν να παραμείνουν βασιλείς. Όμως σταδιακά βλέπουμε 

Εικόνα 114 

Η  Βακτρία καταλύεται ως ελληνικό βασίλειο και στην υπόλοιπη 
περιοχή η οποία προστατεύεται κάπως περισσότερο λόγω της 

ύπαρξης του Ινδοκούς, εδώ έχουμε Έλληνες βασιλείς και ηγεμόνες 
μέχρι το 10 μ.Χ. δηλαδή επί 150 και πάνω χρόνια συνεχίζει να 

υπάρχει εδώ ελληνική εξουσία 
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από τον ύστερο 3ο π.Χ. αιώνα και κυρίως τον 2ο π.Χ. αιώνα να εμφανίζεται ένας νέος τύπος 
βασιλιά, είναι το βασιλικό βρέφος.  

Ένα μικρό παιδί το οποίο βρίσκεται στον θρόνο επειδή κατά κάποιο τρόπο, είτε δολοφονημένος 
είτε σε μάχη έχει πεθάνει ο πατέρας του. Αυτό το βασιλικό βρέφος φυσικά δεν είναι δυνατόν να 
ασκήσει εξουσία. Η εξουσία ασκείται από κηδεμόνες. Είτε από την μητέρα του, είτε από κάποιους 
συμβούλους μέσα στο βασίλειο και αυτό ισχύει και για το βασίλειο των Πτολεμαίων και για το 
βασίλειο των Σελευκιδών. Και φυσικά όπου έχουμε αυλή και συμβούλους - κηδεμόνες έρχονται 
αναπόφευκτα και συγκρούσεις ανάμεσα στους συμβούλους κι εκείνους οι οποίοι επιδιώκουν να 
ασκούν επιρροή στο παιδί όσο μεγαλώνει για να μπορέσουν να συνεχίσουν να ασκούν αυτήν την 
επιρροή και στα χρόνια της αυτόνομης βασιλείας του. 

Επιπλέον ένας άλλος λόγος που έχουμε τέτοια σημάδια παρακμής είναι οι διάφορες ξένες 
επεμβάσεις στα βασίλεια, επεμβάσεις που προέρχονται και από άλλα βασίλεια αλλά στη συνέχεια 
και από την Ρώμη. 

Και υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας και αυτός είναι η νέα πολύ μεγάλη πολιτική σημασία 
που έχουν οι πληθυσμοί των πρωτευουσών των κρατών. Ο πληθυσμός της Αντιόχειας στη Συρία, 
ο πληθυσμός της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην αρχή της 
ελληνιστικής εποχής δεν παρουσιάζεται, αλλά όσο ο πληθυσμός αυτός αποκτά μια αίσθηση 
ταυτότητας και μια αίσθηση υπερηφάνειας επειδή συνειδητοποιεί ότι είναι ο πληθυσμός της 
πρωτεύουσας του κράτους, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την αυλή, με την εξουσία, αρχίζει να 
προσπαθεί, να επιδιώκει να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις, με διαδηλώσεις, με διάφορους 
άλλους τρόπους πίεσης. Και φυσικά όσο πιο ασθενής είναι η κεντρική εξουσία, τόσο πιο μεγάλη 
είναι η δύναμη όλων αυτών των παραγόντων, των εξωτερικών παραγόντων, των βασιλισσών, των 
συμβούλων, των κηδεμόνων και του πληθυσμού των πρωτευουσών. 

Δεν έχω τον χρόνο να αναφερθώ σε όλες τις περιπέτειες του βασιλείου των Σελευκιδών, αρκεί 
μια ή δύο ίσως από τις χαρακτηριστικές ιστορίες που εξελίσσονται από το 175 π.Χ. όταν 
δολοφονείται ο Σέλευκος Δ΄ και διαδέχεται αρχικά από τον Αντίοχο Δ΄. Ο Σέλευκος Δ΄ όταν 
δολοφονείται έχει έναν γιο τον Δημήτριο ο οποίος βρίσκεται όμηρος στην Ρώμη. Τον θρόνο 
αναλαμβάνει ο Αντίοχος Δ' όπως είδαμε, ο οποίος όμως πεθαίνει το 164 αφήνοντας στον θρόνο 
ένα παιδί ηλικίας 9 ετών τον Αντίοχο Ε΄. Την εξουσία ασκεί ουσιαστικά στο βασίλειο των 
Σελευκιδών ο Λυσίας ο οποίος είναι "επί των πραγμάτων" δηλαδή ένα είδος Πρωθυπουργού ή 
Βεζύρη του βασιλείου των Σελευκιδών. Ο Δημήτριος, οποίος πρόκειται να γίνει γνωστός με το 
προσωνύμιο " Ο Σωτήρ" (ο σωτήρας που δεν μπόρεσε να σώσει ούτε τον εαυτό του θα μπορούσε 
κανένας να πει), ο Δημήτριος στην Ρώμη ονειρεύεται καθώς βλέπει αυτό το κενό εξουσίας στο 
βασίλειο την επιστροφή του. Και κατορθώνει μετά από αποτυχημένες ενέργειες να πείσει την 
Σύγκλητο να τον αναγνωρίσει σαν βασιλιά, δραπετεύει στην Συρία και κατορθώνει να φτάσει 
στην Αντιόχεια όπου θα σκοτώσει τον Αντίοχο Ε' το 161 και τον Λυσία τον "επί των πραγμάτων" 
και θα γίνει βασιλιάς του βασιλείου των Σελευκιδών αλλά όλη του η βασιλεία χαρακτηρίζεται από 
την πρώτη φράση στο ομώνυμο ποίημα του Καβάφη, Δημητρίου Σωτήρος 162 - 150 π.Χ. : 

 "Κάθε του προσδοκία βγήκε λανθασμένη!"  

Eίναι ένας πολύ χαρακτηριστικός στίχος διότι όλη η ζωή τα επόμενα δώδεκα χρόνια του 
Δημητρίου Α' του Σωτήρα είναι ακριβώς αυτό. Μια σειρά από απέλπιδες προσπάθειες να 
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ανακτήσει την εξουσία στο βασίλειο αυτό και κάθε του προσδοκία βγαίνει λανθασμένη. Πάλι δεν 
μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να σας διαβάσω αυτό το ποίημα του Καβάφη, γιατί θεωρώ 
τον Καβάφη ως τον πιο ευαίσθητο και ευφυή ερμηνευτή της ελληνιστικής ιστορίας όχι ως ιστορία 
πολιτικών γεγονότων αλλά κυρίως ως ιστορία τρόπου σκέψης, ως ιστορία συναισθημάτων σε 
αυτήν την περίοδο. 

Γράφει λοιπόν ο Καβάφης: 

 

Φαντάζονταν έργα να κάμει ξακουστά, 

να παύσει την ταπείνωσι που απ’ τον καιρό της μάχης 

της Μαγνησίας την πατρίδα του πιέζει. 

Να γίνει πάλι κράτος δυνατό η Συρία, 

με τους στρατούς της, με τους στόλους της, 

με τα μεγάλα κάστρα, με τα πλούτη. 

Υπέφερε, πικραίνονταν στην Pώμη 

σαν ένοιωθε στες ομιλίες των φίλων του, 

της νεολαίας των μεγάλων οίκων, 

μες σ’ όλην την λεπτότητα και την ευγένεια 

που έδειχναν σ’ αυτόν, του βασιλέως 

Σελεύκου Φιλοπάτορος τον υιό— 

σαν ένοιωθε που όμως πάντα υπήρχε μια κρυφή 

ολιγωρία για τες δυναστείες τες ελληνίζουσες· 

που ξέπεσαν, που για τα σοβαρά έργα δεν είναι, 

για των λαών την αρχηγία πολύ ακατάλληλες. 

Τραβιούνταν μόνος του, κι αγανακτούσε, κι όμνυε 

που όπως τα θαρρούν διόλου δεν θάναι· 

ιδού που έχει θέλησιν αυτός· 

θ’ αγωνισθεί, θα κάμει, θ’ ανυψώσει. 

Aρκεί να βρει έναν τρόπο στην Aνατολή να φθάσει, 

να κατορθώσει να ξεφύγει από την Ιταλία— 

κι όλην αυτήν την δύναμι που έχει 

μες στην ψυχή του, όλην την ορμήν 

αυτή θα μεταδώσει στον λαό. 

Ά στην Συρία μονάχα να βρεθεί! 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      160  
 
 

Έτσι μικρός απ’ την πατρίδα έφυγε 

που αμυδρώς θυμούνταν την μορφή της. 

Μα μες στην σκέψι του την μελετούσε πάντα 

σαν κάτι ιερό που προσκυνώντας τό πλησιάζεις, 

σαν οπτασία τόπου ωραίου, σαν όραμα 

ελληνικών πόλεων και λιμένων.— 

 

Aν είχε αυτές ακριβώς τις οπτασίες ο Δημήτριος δεν το ξέρουμε αλλά εν πάση περιπτώσει το 
κλίμα είναι ένα κλίμα ταπείνωσης από την Ρώμη και μια προσπάθεια σε μια δυναστεία η οποία 
κάποτε είχε εξαιρετική σημασία σε όλη την Δυτική Ασία και στην Ανατολική Μεσόγειο να 
ανακτήσει τη δύναμή της. 

Αυτό είναι μια βάσιμη υπόθεση και εξηγεί τις συνεχείς δραστηριότητες του Δημητρίου να 
προσπαθήσει στην Ιουδαία να νικήσει τους επαναστάτες Εβραίους, βρισκόμαστε στο 162 π.Χ. 

Εικόνα 115  

Το 83 π.Χ. ο πληθυσμός της Αντιόχειας κατανοώντας τις δυσκολίες οι 
οποίες υπάρχουν, το βασίλειο του Ισραήλ έχει δημιουργηθεί εδώ (χάρτης 

11.11), οι Ναβαταίοι της Αραβίας είναι επίσης ανεξάρτητο βασίλειο, οι 
Πάρθοι στην κεντρική Ασία πιέζουν από την Ανατολή και ο πληθυσμός της 
Αλεξάνδρειας ζητάει από τον βασιλιά της Αρμενίας τον Τιγράνη, έναν από 
τους πιο φιλόδοξους μονάρχες αυτής της εποχής να αναλάβει τον θρόνο 

στην Αντιόχεια. 
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όπου κατορθώνει όντως στην αρχή να νικήσει και να σκοτώσει τον Ιούδα Μακκαβαίο, στη Μηδία 
κατορθώνει να επικρατήσει του σατράπη Τιμάρχου και να τον θέσει σε θάνατο όπου είχε 
ανακηρυχθεί βασιλιάς. Όμως και οι δύο και ο Ιούδας Μακκαβαίος και ο Τίμαρχος έχουν αδέλφια 
που θα εκδικηθούν τον θάνατο των αδελφών τους. O αδελφός του Τιμάρχου ο Ηρακλείδης 
ανασύρει από την αφάνεια έναν νεαρό με το όνομα Βάλας τον οποίο ανεβάζει στον θρόνο λέγοντας 
πως είναι γιος του Αντιόχου Δ'. Ο Βάλας προσπαθεί να διεκδικήσει την εξουσία, αυτό οδηγεί σε 
έναν πόλεμο και ο Δημήτριος Α' τελικά ηττάται και σκοτώνεται το 150 π.Χ. 

και ο Καβάφης καταλήγει: 

 

Aδιάφορον: επάσχισεν αυτός, 

όσο μπορούσεν αγωνίσθηκε. 

Και μες στην μαύρη απογοήτευσί του, 

ένα μονάχα λογαριάζει πια 

με υπερηφάνειαν· που, κι εν τη αποτυχία του, 

την ίδιαν ακατάβλητην ανδρεία στον κόσμο δείχνει. 

Τ’ άλλα— ήσαν όνειρα και ματαιοπονίες. 

Aυτή η Συρία— σχεδόν δεν μοιάζει σαν πατρίς του, 

αυτή είν’ η χώρα του Ηρακλείδη και του Βάλα. 

 

Αυτή η ακατάβλητη ανδρεία είναι κάτι το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο της μοναρχίας 
όπως εξήγησα σε ένα προηγούμενο μάθημα, είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει να εμπνέει πολλούς 
ελληνιστικούς βασιλείς οι οποίοι προσπαθούν παρά τις περιορισμένες δυνατότητες να 
ανακτήσουν εξουσία αλλά το μόνο το οποίο πετυχαίνουν είναι τελικά να αποδυναμώσουν και άλλο 
το κράτος τους. 

Δεν έχω τον χρόνο να επεκταθώ εδώ σε όλους τους εμφυλίους πολέμους αλλά το κοινό 
χαρακτηριστικό τους είναι πάντοτε η ύπαρξη στον θρόνο ενός αδύναμου παιδιού, η ανάσυρση από 
την επιφάνεια διαφόρων διεκδικητών του θρόνου που είτε είναι είτε δεν είναι πραγματικά μέλη 
της δυναστείας των Σελευκιδών, η φοβερή βία στις συγκρούσεις αυτές, βία ακόμη και μέσα στην 
ίδια οικογένεια, αδέλφια να σκοτώνουν αδέλφια. Όλα αυτά οδηγούν τελικά σε μια εξασθένηση του 
βασιλείου των Σελευκιδών, (χάρτης 10.44) μια όχι μόνο απώλεια εδαφών αλλά και χωρισμό του 
σε μικρές ομάδες, τελικά γύρω στο 83 π.Χ. οι Σελευκίδες ελέγχουν μόνο μια πάρα πολύ μικρή 
περιοχή γύρω από την Αντιόχεια αλλά ακόμη και αυτή είναι επισφαλής λόγω των συγκρούσεων. 

Το 83 π.Χ. ο πληθυσμός της Αντιόχειας κατανοώντας τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν, το 
βασίλειο του Ισραήλ έχει δημιουργηθεί εδώ (χάρτης 11.11), οι Ναβαταίοι της Αραβίας είναι επίσης 
ανεξάρτητο βασίλειο, οι Πάρθοι στην κεντρική Ασία πιέζουν από την Ανατολή και ο πληθυσμός 
της Αντιόχειας ζητάει από τον βασιλιά της Αρμενίας τον Τιγράνη, έναν από τους πιο φιλόδοξους 
μονάρχες αυτής της εποχής να αναλάβει τον θρόνο στην Αντιόχεια. Αυτό γίνεται το 83 π.Χ. και 
είναι η πρώτη φορά που ένας μη Έλληνας, μη ελληνικής καταγωγής βασιλιάς έρχεται ως βασιλιάς 
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των βασιλέων από την Αρμενία και ανεβαίνει στον θρόνο ενός παλιά ελληνικού κράτους, του 
κράτους των Σελευκιδών. Θα διατηρηθεί στον θρόνο ως το 63 π.Χ. όταν οι Ρωμαίοι θα καταλύσουν 
οριστικά το βασίλειο των Σελευκιδών και η Συρία θα γίνει ρωμαϊκή επαρχία. 

 

 

V3.3.4: Ο "πόλεμος των θρόνων": Εμφύλιες διαμάχες στην Πτολεμαϊκή Αίγυπτο. (12') 

 

Οι συγγραφείς των σεναρίων τηλεοπτικών σήριαλ καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες 
για να δημιουργήσουν πλοκές στις οποίες έχουμε δολοφονίες συγγενών, πατροκτονίες, 
μητροκτονίες, αδελφοκτονίες, γυναικοκτονίες και πάει λέγοντας, όλες αυτές οι προσπάθειες θα 
ήταν περιττές αν άνοιγαν μια ελληνιστική ιστορία και διάβαζαν απλώς την ιστορία του βασιλείου 

Εικόνα 116 

Κατά την διάρκεια του πολέμου, του 6ου και τελευταίου Συριακού πολέμου, από το 170 
έως το 168π.Χ. που ο Αντίοχος Δ΄, κατορθώνει να καταλάβει αρκετά εδάφη και να 
βρίσκεται ουσιαστικά μπροστά στην Αλεξάνδρεια, κατά την διάρκεια αυτού του 
πολέμου ο πληθυσμός της Αλεξάνδρειας ξεσηκώνεται, ζητάει την παραίτηση και 
αντικατάσταση του Πτολεμαίου ΣΤ΄ από τον αδελφό του τον Πτολεμαίο Η΄ τον 

Φύσκονα 
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των Πτολεμαίων περίπου από το 168π.Χ. έως το 30π.Χ. 

Εκεί θα βρουν όλες αυτές τις ιστορίες χωρίς να χρειαστεί να βασανίσουν καθόλου την φαντασία 
τους. Αυτά τα οποία θα ζήσει το βασίλειο των Πτολεμαίων σε αυτή την περίοδο των 150 χρόνων 
περίπου, δεν θα μπορούσε να τα συλλάβει ούτε η πιο διεστραμμένη φαντασία από άποψη βίας και 
περιπετειών. 

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Πτολεμαίος ΣΤ΄ πέθανε, ο Πτολεμαίος ΣΤ΄ ήταν μόλις 6 χρονών όταν 
διαδέχτηκε τον πατέρα του το 180 π.Χ., στην αρχή βασίλεψε με την μητέρα του την Κλεοπάτρα Α΄, 
στην συνέχεια μαζί με την αδελφή του την Κλεοπάτρα Β΄. 

Ο Πτολεμαίος ΣΤ΄, όπως είπαμε είναι 6 χρονών όταν γίνεται βασιλιάς το 180π.Χ., παραλαμβάνει 
ένα βασίλειο το οποίο είναι ακόμα σε σχετικά καλή κατάσταση διότι ένα από τα επιτεύγματα του 
πατέρα του του Πτολεμαίου Ε΄ ήταν να καταστείλει την εξέγερση στη Νότιο Αίγυπτο και να 
μπορέσει να επανενώσει το βασίλειο της Άνω Αιγύπτου και το βασίλειο της Κάτω Αιγύπτου, που 
μέχρι τότε βρισκόταν υπό την εξουσία τοπικών Φαραώ. 

Όμως το βασίλειο των Πτολεμαίων στη συνέχεια αντιμετωπίζει ακριβώς τα ίδια προβλήματα 
που διαπιστώσαμε στο βασίλειο των Σελευκιδών. Βασιλείς οι οποίοι είναι σε μικρή ηλικία, η 
επιρροή την οποία ασκούν αυλικοί, ξένες επεμβάσεις και ο ρόλος τον οποίο διαδραματίζει ο 
πληθυσμός της πρωτεύουσας, της Αλεξάνδρειας. 

Στην περίπτωση του βασιλείου των Πτολεμαίων έχουμε και ένα επιπλέον πρόβλημα, και αυτό 
είναι το γεγονός ότι δύο σημαντικές επαρχίες, η Κύπρος από την μια μεριά, και η Κυρηναϊνή από 
την άλλη, αποτελούν κατά κάποιο τρόπο αυτόνομες γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες μπορούν να 
αποτελέσουν το κέντρο εξουσίας βασιλέων, όταν έρθουν σε σύγκρουση με τον βασιλιά ο οποίος 
βασιλεύει στην Αλεξάνδρεια. 

Κατά την διάρκεια του πολέμου, του 6ου και τελευταίου Συριακού πολέμου, από το 170 έως το 
168π.Χ. που ο Αντίοχος Δ΄, κατορθώνει να καταλάβει αρκετά εδάφη και να βρίσκεται ουσιαστικά 
μπροστά στην Αλεξάνδρεια, κατά την διάρκεια αυτού του πολέμου ο πληθυσμός της Αλεξάνδρειας 
ξεσηκώνεται, ζητάει την παραίτηση και αντικατάσταση του Πτολεμαίου ΣΤ΄ από τον αδελφό του 
τον Πτολεμαίο Η΄ τον Φύσκωνα. Ο Φύσκων είναι ο χοντρούλης ας το πούμε, είναι εκείνος ο οποίος 
είναι, θα λέγαμε σήμερα το βαρελάκι. 

Ο Πτολεμαίος Η΄ο Φύσκων, ο οποίος είναι επίσης σε μικρή ηλικία, φτάνουν σε ένα συμβιβασμό 
με τον αδελφό του και ο Πτολεμαίος ΣΤ΄, ο Πτομεμαίος Η΄ και η αδελφή τους η Κλεοπάτρα Β΄ 
αποφασίζουν να μοιραστούν την εξουσία. Αυτό διαρκεί περίπου μία τετραετία, όταν το "βαρελάκι" 
δηλαδή ο Πτολεμαίος Η΄ ο Φύσκων, κατορθώνει να διώξει τα αδέλφια του δηλαδή τον Πτολεμαίο 
ΣΤ΄ και την Κλεοπάτρα. 

Ο Πτολεμαίος ΣΤ΄ πηγαίνει ζητιανεύοντας στη Ρώμη ζητώντας βοήθεια, έχουμε πάλι εξέγερση 
του πληθυσμού στην Αλεξάνδρεια και επανέρχεται ο Πτολεμαίος ΣΤ΄ από την Ρώμη, πάλι 
βρίσκεται ένας συμβιβασμός με τον Φύσκωνα να αποδέχεται να κυβερνάει την Κυρηναϊκή και τον 
Πτολεμαίο ΣΤ΄ να κυβερνάει την Αίγυπτο. 

Όμως ο Φύσκων προσπαθεί να καταλάβει και την Κύπρο και αυτό προκαλεί νέες εντάσεις 
ανάμεσα στα δύο αδέρφια, ο Φύσκων φοβάται για τη ζωή του, και το 155 προχωράει σε μια 
ενέργεια που ακόμα δεν έχει συνέπειες αλλά θα αποτελέσει ένα παράδειγμα για ανάλογα 
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φαινόμενα στη συνέχεια. Το 155 δημοσιεύει μια διαθήκη, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση 
που πεθάνει, γιατί φοβόταν ότι θα τον δολοφονήσει ο αδερφός του, σε περίπτωση που πεθάνει το 
βασίλειό του θα το κληρονομήσουν οι Ρωμαίοι. 

Η διαθήκη αυτή ποτέ δεν υλοποιήθηκε, δεδομένου ότι ο Φύσκων τελικά κατόρθωσε να 
επιβιώσει, αλλά είναι σημαντική γιατί δείχνει ότι ακόμα και στην νοοτροπία ενός ελληνιστικού 
βασιλιά, η Ρώμη αποτελεί μια δύναμη στην οποία μπορεί να κληροδοτήσει το βασίλειό του. Θα 
δούμε ότι θα υπάρξουν στη συνέχεια κι άλλες τέτοιες διαθήκες, με τον τρόπο αυτό οι Ρωμαίοι 
αποκτούν την Κυρηναϊκή, αποκτούν το βασίλειο επίσης της Βιθυνίας, και αποκτούν και την Μ. 
Ασία. 

Ο Φύσκων επιχειρεί να καταλάβει την Κύπρο το 154 όπου συλλαμβάνεται από τον αδερφό του, 
ο οποίος όμως δεν τον εκτελεί, αλλά συνεχίζουν να συγκυβερνούν, μέχρι που το 145π.Χ. ο 
Πτολεμαίος ΣΤ΄ σκοτώνεται καθώς συμμετέχει σε έναν εμφύλιο πόλεμο στη Συρία. 

Ποιοι μένουν ζωντανοί. Ζωντανοί μένουν, ο Πτολεμαίος ο Φύσκων, η αδερφή του η Κλεοπάτρα 
Β΄, και ο γιός του Πτολεμαίου ΣΤ΄, ο Πτολεμαίος Ζ΄. Δηλαδή έχουμε δύο αδέρφια και έναν ανιψιό 
τον Πτολεμαίο Ζ΄. 

Ο Φύσκων κατορθώνει να καταλάβει την Κύπρο, έρχεται στην Αλεξάνδρεια και αποφασίζουν 
πάλι με την αδερφή του την Κλεοπάτρα Β΄ να συγκυβερνήσουν. Η Κλεοπάτρα Β΄ δέχεται αυτή την 
συμφωνία, και εδώ αρχίζουν πλέον οι ιστορίες οι οποίες φαίνονται απίστευτες. 

Την νύχτα του γάμου τους ο Φύσκων δολοφονεί τον ανιψιό του, δηλαδή τον γιό της γυναίκας 
του της Κλεοπάτρας Β΄, τον Πτολεμαίο Ζ΄. 

Στη συνέχεια προχωρεί σε μια σειρά από φοβερές εκδικήσεις διότι την Κλεοπάτρα Β΄ κατά την 
διάρκεια της σύγκρουσής τους την υποστήριζαν οι λόγιοι του Μουσείου της Αλεξάνδρειας και ο 
Ιουδαϊκός πληθυσμός της Αλεξάνδρειας και αυτό οδηγεί σε μια μαζική φυγή των λογίων από την 
Αλεξάνδρεια προς άλλα βασίλεια. 

Μια νέα δραματική τροπή γίνεται το 142π.Χ. όταν ο Πτολεμαίος ο Φύσκων, ο οποίος 
επαναλαμβάνω είναι παντρεμένος με την αδερφή του Κλεοπάτρα Β΄ ερωτεύεται την κόρη της 
αδερφής του την Κλεοπάτρα Γ΄ η οποία είναι ανιψιά του. 

Την παίρνει ως δεύτερη γυναίκα και αυτό το melange a trois, αυτό το τρίγωνο Φύσκωνα, 
Κλεοπάτρας Β΄ και Κλεοπάτρας Γ΄ κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί για μία δεκαετία, μέχρι το 131 
όταν η Κλεοπάτρα Β΄ απομακρύνει από την εξουσία την κόρη της και τον αδερφό της, τον 
Φύσκωνα και την Κλεοπάτρα Γ΄ οι οποίοι καταφεύγουν στην Κύπρο. 

Τα απίστευτα πράγματα συνεχίζονται, μαζί του παίρνει ο Φύσκων και το μοναδικό παιδί το 
οποίο έχει με την Κλεοπάτρα Β΄ τον Πτολεμαίο τον Μεμφίτη και στέλνει σαν δώρο στην αδερφή 
του Κλεοπάτρα Β΄ την μητέρα του παιδιού τους, το παιδί του αλλά πώς το στέλνει, με κομμένο το 
κεφάλι, κομμένα τα χέρια και κομμένα τα πόδια. 

Παρόλα αυτά η Κλεοπάτρα για κάποιο διάστημα συνεχίζει να κυβερνά, μέχρι που το 127 
αναγκάζεται να φύγει στη Συρία, επιστρέφουν ο Φύσκων και η Κλεοπάτρα Γ΄, η Κλεοπάτρα Β΄ 
μένει σε εξορία έως το 124, τελικά, κατορθώνει να έρθει σε συμφωνία με τον αδερφό της, παρά 
όλες αυτές τις πράξεις τις φοβερές και βάρβαρες οι οποίες έχουν γίνει και το 118 γίνεται αμνηστία 
στην Αίγυπτο. 
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Έχουμε το κείμενο της αμνηστίας από το οποίο μπορούμε να σχηματίσουμε και μια εικόνα για 
τις συνέπειες τις καταστροφικές τις οποίες είχε αυτή η εμφύλια σύγκρουση ανάμεσα στα αδέρφια 
και τους συγγενείς δηλαδή τον Πτολεμαίο ΣΤ΄, τον Η΄ και τις δύο Κλεοπάτρες. Η εικόνα που 
σχηματίζουμε από την αμνηστία είναι ότι έχει καταστραφεί κάθε έννοια δικαίου, ικέτες έχουν 
απομακρυνθεί με βία από τα ιερά, τα εδάφη της Αίγυπτος δεν καλλιεργούνται πλέον διότι ο 
πληθυσμός τα έχει εγκαταλείψει για να ασχοληθεί με το επάγγελμα του ληστή, με λεηλασίες κτλ, 
δηλαδή όλη η εσωτερική συνοχή του βασιλείου των Πτολεμαίων έχει καταρρεύσει κατά την 
διάρκεια αυτών των εμφυλίων πολέμων. 

Αλλά το 118 έχουμε επιτέλους μία αμνηστία και μία ειρήνευση στο βασίλειο η οποία κρατάει 
μέχρι το 116, όταν πεθαίνουν λίγο πολύ ταυτόχρονα και ο Φύσκων και η Κλεοπάτρα Β΄. Ποιος 
μένει. Μένει η Κλεοπάτρα Γ΄, δηλαδή η κόρη της Κλεοπάτρας Β΄ η οποία μένει στον έλεγχο του 
βασιλείου. Και πάλι συνεχίζουν οι απίστευτες ιστορίες, κατ΄ αρχήν παντρεύεται τον γιό της, τον 
Πτολεμαίο Θ΄ Λάθυρο, ο οποίος ήταν μέχρι τότε κυβερνήτης της Κύπρου, ο οποίος όμως δεν είναι 
ο προτιμώμενος γιός της, ο προτιμώμενος γιός της είναι ένας άλλος, και φυσικά τα πράγματα 
γίνονται πολύπλοκα γιατί και ο άλλος γιός της έχει το όνομα Πτολεμαίος. Τέλος πάντων ο ένας 
είναι ο Πτολεμαίος Θ΄ ο άλλος είναι ο Πτολεμαίος Ι΄. Απομακρύνει λίγο αργότερα το 107π.Χ. τον 
Πτολεμαίο Θ΄ για να παντρευτεί τον αδερφό του, τον δεύτερο γιό της τον Πτολεμαίο Ι΄, ο 
Πτολεμαίος Ι΄ όμως έχει πάρει τα συμπεράσματά του από την συμπεριφορά της μητέρας του και 
το πρώτο το οποίο κάνει είναι να την σκοτώσει. 

Το 101 δολοφονεί την μητέρα του και μένει μόνος κυβερνήτης της Αιγύπτου μέχρι το 81π.Χ. 
Αυτό το οποίο έχει γίνει εν τω μεταξύ είναι ένας ετεροθαλής αδερφός του ο Απίων, ο οποίος 
κυβερνάει αυτό το διάστημα την Κυρηναϊκή, όταν πεθάνει το 96π.Χ. να αφήσει με την διαθήκη του 
το βασίλειό του της Κυρηναϊκής στους Ρωμαίους, η διαθήκη αυτή θα επικυρωθεί το 74π.Χ. και οι 
Ρωμαίοι πλέον θα έχουν από το 74π.Χ. και μία επαρχία στη Βόρειο Αφρική. 

Όπως αντιλαμβάνεσθε το βασίλειο των Πτολεμαίων μετά από αυτές τις συγκρούσεις και μετά 
από αυτές τις εξαιρετικά βίαιες ενέργειες είναι ένα βασίλειο εξαιρετικά προβληματικό, ένα 
βασίλειο που κάθε διαδοχή, κάθε θάνατος ενός βασιλιά σημαίνει ένα λουτρό αίματος και τις πιο 
απίστευτες πράξεις βαρβαρότητας. 

Αυτή είναι η κατάσταση γύρω στο 81π.Χ. όταν θα πεθάνει και ο Πτολεμαίος Ι΄ και η συνέχεια 
της ιστορίας του βασιλείου των Πτολεμαίων γίνεται πολύ στενά συνδεδεμένη με την ιστορία της 
Ρώμης. 

 

 

V3.3.5: Η ρωμαϊκή κατάκτηση της Ελλάδας. (14') 

 

Μπροστά στα όσα συμβαίνουν στο βασίλειο των Πτολεμαίων και των Σελευκιδών, οι εξελίξεις 
στη μητροπολιτική Ελλάδα θα σας φανούν μάλλον βαρετές, αλλά είναι εξελίξεις που έχουνε πάρα 
πολύ μεγάλη ιστορική σημασία. 
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Εδώ δεν έχουμε τις βιαιότητες τις οποίες συναντήσαμε στις προηγούμενες ενότητες, έχουμε 
όμως μια συνέχεια των συγκρούσεων ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις. Το παραδοσιακό «άθλημα» 
των ελληνικών πόλεων να προσπαθούν να βρίσκονται συνεχώς σε σύγκρουση, για τον έλεγχο 
περιοχών για την επέκταση των συνόρων τους. Όμως, ενώ παλιά οι διαμάχες αυτές λύνονταν είτε 
εσωτερικά είτε ανατίθενται σε διαιτησία στις συμπολιτείες, σε κάποιον ελληνιστικό βασιλέα, αυτή 
τη φορά το ενδιαφέρον στρέφεται προς τη Ρώμη, η οποία αποκτά τον ρόλο του επιδιαιτητή σ’ 
αυτές τις διαμάχες. 

Το 155π.Χ. οι Ρωμαίοι έχουν ασυνήθιστη εμπειρία. Εμφανίζονται στη Ρώμη 3 φιλόσοφοι, οι 
μεγαλύτεροι φιλόσοφοι αυτής της εποχής, οι αρχηγοί των 3 μεγάλων φιλοσοφικών σχολών: ο 
στωικός Διογένης, ο περιπατητικός Κριτόλαος και ο πλατωνικός Καρνεάδης. Ο λόγος που 
βρίσκονται στη Ρώμη είναι επειδή έχουν σταλεί ως πρεσβευτές της Αθήνας, που μετά από μια 
σύγκρουση με τον Ωρωπό, για την κατοχή του Ωρωπού, έχει καταδικαστεί σε ένα υψηλό πρόστιμο 
και προσπαθεί να γλιτώσει αυτό πρόστιμο. Στέλνει επομένους 3 φιλοσόφους, οι οποίοι φυσικά 
έχουν το ταλέντο του λόγου, το χάρισμα του λόγου, για να διαπραγματευθούν με τους Ρωμαίους.  

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Ρώμη, οι φιλόσοφοι αυτοί δίνουν και φιλοσοφικές 
διαλέξεις. Μάλιστα λέγεται ότι σε μία απ’ αυτές τη μία μέρα ο Καρνεάδης εξεφώνησε ένα θερμό 
λόγο, εκθέτοντας τις αρετές της δικαιοσύνης και την άλλη μέρα, αυτό το οποίο έκανε είναι να 
καταρρίψει το ένα μετά το άλλο όλα του, τα δικά του επιχειρήματα, αποδεικνύοντας ότι τελικά η 
δικαιοσύνη δεν είναι τίποτα άλλο από μια σύμβαση, κάτι το συμβατικό, που υπάρχει μόνο και 
μόνο, για να αποκαθίσταται η τάξη. Οι Ρωμαίοι σοκαρίστηκαν από τέτοια σοφιστικά 
επιχειρήματα. Δεν είχαν ακόμα εκτεθεί αρκετά στην ελληνική φιλοσοφία και τον ελληνικό 
πολιτισμό και έτσι ο Κάτων ο πρεσβύτερος έδιωξε αυτούς τους φιλοσόφους και προσπάθησε με 
κάθε τρόπο να αποφεύγει να διαφθαρεί η ρωμαϊκή νεολαία από τέτοιου είδους επιχειρήματα.  

Η Ρώμη, όπως δείχνει και αυτή η πρεσβεία, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στην ανατολική 
Μεσόγειο ακόμα και αν δεν ασκεί άμεσα εξουσία, με τη διοίκηση κάποια επαρχίας. (Δεν υπάρχουν 
ακόμη ρωμαϊκές επαρχίες σε ελληνικό έδαφος). Παρόλα αυτά είναι η δύναμη στην οποία 
καταφεύγουν όλοι με τα προβλήματά τους, με τις διεκδικήσεις τους.  

Από τον πόλεμο κατά του Περσέα, το 167 π. Χ., που καταλύθηκε το βασίλειο των Μακεδόνων, 
μέχρι τη δημιουργία της 1ης ρωμαϊκής επαρχίας σε ελληνικά εδάφη, πέρασαν 20 χρόνια. Και στα 
20 αυτά χρόνια δημιουργήθηκε αρκετή δυσαρέσκεια με την ρωμαϊκή αυτή επικυριαρχία, ώστε να 
υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι να προσπαθούν να επιδιώξουν, η Ελλάδα να ανακτήσει μια 
πραγματική ελευθερία (όχι την ελευθερία όπως την εννοούσαν  οι Ρωμαίοι, οι οποίοι κατά καιρούς 
την πρόσφεραν). 

Το πρώτο σημαντικό επεισόδιο στην 20ετία αυτή, που οδηγεί στη δημιουργία επαρχίας στην 
Ελλάδα, είναι η προσπάθεια κάποιου Ανδρίσκου, ο οποίος είναι κυβερνήτης στην πόλη του 
Αδραμυτίου στη βορειοδυτική Μικρά Ασία να ανακτήσει τον θρόνο της Μακεδονίας. Ο Ανδρίσκος 
ισχυρίζεται ότι είναι γιος του Περσέα, του τελευταίου βασιλιά της Μακεδονίας, καταφεύγει στον 
βασιλιά των Σελευκιδών, τον Δημήτριο τον Σωτήρα, τον οποίο συναντήσαμε σε κάποια άλλη 
ενότητα, ζητώντας του να τον βοηθήσει στη διεκδίκηση του θρόνου. Ο Δημήτριος το μόνο που 
κάνει είναι να τον στείλει στην Ρώμη και να τον παραδώσει στους Ρωμαίους, όπου ο Ανδρίσκος 
μένει υπό περιορισμόν μέχρι το 149π.Χ. 
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Το 149 όμως κατορθώνει να δραπετεύσει και με την υποστήριξη του βασιλιά της Θράκης 
κατορθώνει να εισβάλει στην Μακεδονία, να καταλάβει σημαντικές πόλεις, να αρχίσει τη λεηλασία 
των εδαφών της Θεσσαλίας και να αναγνωριστεί ως βασιλιάς, αναλαμβάνοντας τη μοναρχία στη 
Μακεδονία. Φαίνεται ότι είχε ισχυρή υποστήριξη από τα κατώτερα στρώματα, στα οποία 
υποσχέθηκε αυτό που υπόσχονται όλοι όσοι θέλουν κατά καιρούς να αποκτήσουν την υποστήριξη 
των λαϊκών στρωμάτων (ένα είδος λαϊκισμού της ελληνιστικής εποχής), υποσχόμενος αποκοπή 
των χρεών και αναδασμό της γης.  

Οι Ρωμαίοι αντιδρούν αμέσως, διότι ακριβώς την ίδια εποχή ξεκινούν και τον 3ο και τελευταίο 
Καρχηδονιακό Πόλεμο και ο Ανδρίσκος έχει κάνει το μοιραίο λάθος να συμμαχήσει με τη 
Καρχηδόνα. Οι Ρωμαίοι δεν μπορούν να ανεχτούν ένα σύμμαχο της Καρχηδόνας. Στέλνουν αμέσως 
μια ισχυρή στρατιωτική μονάδα στην Μακεδονία με 2 λεγεώνες υπό τον πραίτορα Καικίλιο 
Μέτελλο (Lucius Caecilius Metellus), η οποία φτάνει το 148 π.Χ. και σε ελάχιστο διάστημα έχουν 
κατατροπώσει τον Ανδρίσκο. Ο Ανδρίσκος συλλαμβάνεται, σέρνεται στον θρίαμβο του Μετέλλου 
(βίντεο  6:00) στη Ρώμη, όπου εκτελείται.  

Την ίδια περίπου εποχή υπάρχει μια άλλη σύγκρουση στη Πελοπόννησο, μια ενδημική θα τη 
λέγαμε σύγκρουση, η οποία είναι σύγκρουση ανάμεσα στην Αχαϊκή Συμπολιτεία από τη μία 
πλευρά και την Σπάρτη από την άλλη. Η Σπάρτη από την εποχή της κατάργησης της βασιλείας το 
192π.Χ. έχει γίνει μέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας όμως προσπαθεί να ανακτήσει την πλήρη της 
αυτονομία και ανεξαρτησία. Η Αχαϊκή Συμπολιτεία δεν επιτρέπει στη Σπάρτη την αυτονομία. Το 
165 τα πράγματα φτάνουν σε μία κρίσιμη καμπή όταν η Αχαϊκή Συμπολιτεία κάνει μια διαιτησία 
ανάμεσα στη Μεγαλόπολη και στη Σπάρτη για διαφορές οι οποίες έχουν ως προς τα σύνορά τους 
και η απόφαση είναι υπέρ της Μεγαλόπολης με αποτέλεσμα η Σπάρτη να αποσχιστεί από την 
Αχαϊκή Συμπολιτεία, να διαμαρτυρηθεί στη Ρώμη και οι Ρωμαίοι το 147 αποφασίζουν να 
συστήσουν στην Αχαϊκή Συμπολιτεία να επιτρέψει στη Σπάρτη την αυτονομία της και όχι μόνον 
αυτό αλλά ζητούν ακόμα κι άλλες πόλεις, όπως η Κόρινθος και το Άργος, να αποσχιστούν από την 
Αχαϊκή Συμπολιτεία. Η ηγετική ελίτ της Αχαϊκής Συμπολιτείας δεν το αποδέχεται αυτό  και ακόμη 
και κι αυτή η διαμάχη αποκτά κοινωνικές διαστάσεις, διότι ο Κριτόλαος, ο βασικός πολιτικός 
ηγέτης της Αχαϊκής Συμπολιτείας, υπόσχεται και αυτός αυτό που υπόσχονται όλοι, δηλαδή 
αποκοπή των χρεών, κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και παραχώρηση γης στους άκληρους, δηλαδή σ’ 
εκείνους που δεν έχουν γη, ακόμα την απελευθέρωση όλων που έχουν χάσει την ελευθερία τους 
από τα χρέη τους.   

Η διαμάχη αυτή εξάγεται και στη Κεντρική Ελλάδα, διότι αρκετές ομοσπονδίες: η Βοιωτία, ή 
Εύβοια, η Φωκίδα και η Λοκρίδα αποφασίζουν να υποστηρίξουν τον Κριτόλαο. Ο Μέτελλος, ο 
οποίος βρίσκεται στη Μακεδονία, δεν καθυστερεί στην αντίδρασή του. Με τις λεγεώνες τις οποίες 
έχει, αφού έχει προσπαθήσει να διαπραγματευθεί χωρίς επιτυχία, κατεβαίνει από τη Μακεδονία, 
μέσω της Θεσσαλίας, στην Ελλάδα. Στη μάχη της Σκαρφείας ο Κριτόλαος σκοτώνεται. Τα αχαϊκά 
στρατεύματα γνωρίζουν μια δεινή ήττα.  

Ο Διαίος, ο οποίος διαδέχεται τον Κριτόλαο στο αξίωμα του στρατηγού της αχαϊκής 
συμπολιτείας, προσπαθεί την τελευταία στιγμή, να μαζέψει ότι δυνάμεις έχουν μείνει, υπόσχεται 
ακόμη και πολιτικά δικαιώματα στους δούλους, οι οποίοι θα απελευθερωθούν σε περίπτωση, που 
είναι διατεθειμένοι να  πολεμήσουν. Όμως τίποτα απ’ αυτά δε φέρνει καμία επιτυχία. Στη μάχη της 
Λευκόπετρας, κοντά στη Κόρινθο, τα στρατεύματα της Αχαϊκής Συμπολιτείας γνωρίζουν την 
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τελευταία ήττα και η Αχαϊκή Συμπολιτεία διαλύεται.  

Δεν διαλύεται όμως μόνο η Αχαϊκή Συμπολιτεία. Η Κόρινθος, το 146, που γίνεται αυτή η μάχη, 
καταστρέφεται πλήρως. Εξαφανίζεται από το χάρτη. Είναι μια πράξη φοβερής βαρβαρότητας από 
την πλευρά των Ρωμαίων, οι οποίοι όμως θέλουν να παραδειγματίσουν τους Έλληνες οριστικά. 
Και αυτός ο παραδειγματισμός έχει επιτυχία. Γιατί για 2 γενιές ολόκληρες οι Έλληνες δεν 
πρόκειται να ξανα-αποτελέσουν πονοκέφαλο για τους Ρωμαίους.  

Τα μέτρα που παίρνουν οι Ρωμαίοι είναι πάλι χωρίς προηγούμενο όσον αφορά τις διαστάσεις 
τους και βλέπουμε πως σταδιακά αλλάζει η Ρωμαϊκή πολιτική και γίνεται όλο και πιο σαφώς μια 
πολιτική ιμπεριαλισμού και επεκτατικότητας.  

Οι 4 μακεδονικές δημοκρατίες διαλύονται και η Μακεδονία συνενώνεται, αλλά δεν συνενώνεται 
σαν ελεύθερο ανεξάρτητο κράτος, αλλά συνενώνεται σαν επαρχία των Ρωμαίων. Είναι η πρώτη 
ρωμαϊκή επαρχία στην Ελλάδα το 146π.Χ. (ή το 146 ή το 148, δεν έχουμε ακριβείς λεπτομέρειες). 
Επίσης δεν γνωρίζουμε αν πρωτεύουσα της επαρχίας είναι η Θεσσαλονίκη από τώρα ή στην αρχή 
ήταν η Αμφίπολη. 

Η δικαιοδοσία του ανθυπάτου, ο οποίος είναι κυβερνήτης της επαρχίας, εκτείνεται μέχρι την 
Ιλλυρία. Ο πρώτος έπαρχος είναι ο (βίντεο 10:06) Γναίος Εγνάτιος, που φτάνει το 146 και 
χρησιμοποιώντας την via Flaminia, δηλαδή τον Φλαμίνιο δρόμο που συνενώνει μια μεγάλη οδική 
αρτηρία στη Κεντρική Ιταλία, δημιουργεί και έναν τεράστιο δρόμο από την Επίδαμνο, το σημερινό 
Δυρράχιο, το Durazzo, στην σημερινή Αλβανία, μέχρι τη Θεσσαλονίκη, που αποτελεί έναν 
εξαιρετικής σημασίας κόμβο επικοινωνίας, στρατιωτικής επικοινωνίας, πολιτικής επικοινωνίας 
και εμπορικής επικοινωνίας. 

Τα πράγματα στην Ελλάδα τα ρυθμίζει μια επιτροπή συγκλητικών (από 10 συγκλητικούς). Αλλά 
και ο ιστορικός Πολύβιος ο οποίος έχει αποκτήσει στενές σχέσεις με τη ρωμαϊκή αριστοκρατία στη 
Ρώμη, αναλαμβάνει το καθήκον να αναδιοργανώσει τα πράγματα στη νότια Ελλάδα.  

Λεπτομέρειες δεν έχουμε δυστυχώς, αν και καινούρια ευρήματα προσθέτουν, κατά καιρούς, 
νέες πληροφορίες, φαίνεται ότι διαλύονται οι διάφορες ομοσπονδίες για να τους δοθεί όμως η 
δυνατότητα να υπάρχουν, αλλά με περιορισμένη ευθύνη στη συνέχεια. Δηλαδή η Αχαϊκή 
Συμπολιτεία διαλύεται, το Βοιωτικό Κοινό, το Κοινό της Φωκίδας και της Εύβοιας, αλλά λίγο 
αργότερα έχουν τη δυνατότητα να αποκατασταθούν.  

Οι πόλεις διατηρούν την αυτονομία τους και δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ύπαρξη 
τελωνών στην Ελλάδα, δηλαδή για τη πληρωμή φόρου από την Ελλάδα. Η νότιος Ελλάδα 
παραμένει επομένως τουλάχιστον φαινομενικά ανεξάρτητη απ’ αυτή τη πλευρά και διοικείται 
έμμεσα από τον Ρωμαίο διοικητή της Μακεδονίας.  

Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι σε αυτή τη περίοδο βλέπουμε η Ρωμαϊκή πολιτική στην 
Ανατολή να έχει όλα τα στοιχεία που πολιτολόγοι έχουν ταυτίσει ως ουσιώδη χαρακτηριστικά 
μιας ιμπεριαλιστικής πολιτικής, που είναι η προσάρτηση εδαφών (προσαρτάται η Μακεδονία), 
είναι η επιβολή όρων στις εξωτερικές σχέσεις, είναι η ύπαρξη επαρχιακής διοίκησης, είναι η 
επέμβαση στις τοπικές υποθέσεις, η στρατιωτική υποστήριξη των υποταγμένων λαών και η 
οικονομική εκμετάλλευση των πόρων των υποταγμένων λαών. Από αυτή τη στιγμή και ύστερα η 
Ελλάδα έχει χάσει πλέον την ανεξαρτησία της.  
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Δεν είναι όμως μόνο η απώλεια πολιτικής ανεξαρτησίας, είναι και φοβερές καταστροφές οι 
οποίες γίνονται στην Ελλάδα. Εκτός από τη καταστροφή της Κορίνθου, εκατοντάδες έργα τέχνης 
μεταφέρονται στη Ρώμη, με αποτέλεσμα βέβαια αργότερα να επηρεάσουν φυσικά την εξέλιξη της 
ρωμαϊκής τέχνης, η οποία ουσιαστικά είναι ελληνιστική τέχνη.  

Ένας περίφημος στίχος του Ορατίου αναφέρεται στην Grecia capta ferum victorem cepit et 
artes intulit agresti Latio (Η κατακτημένη Ελλάδα κατέκτησε τον βάρβαρο νικητή της, 
φέρνοντας την Τέχνη στο αγροίκο Λάτιο). Όμως οι σύγχρονοι δεν σκεπτόντουσαν τις θετικές 
συνέπειες που θα είχε η κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους στον πολιτισμό. Εκείνο το 
οποίο έβλεπαν ήταν μια ασύλληπτη καταστροφή.  

Και ένας σύγχρονος ποιητής ο Αντίπατρος της Σιδώνας θρηνεί για τη καταστροφή της Κορίνθου 
κάνοντας μια σειρά από ρητορικές ερωτήσεις:  

 

Δωρική Κόρινθος πού είναι η ομορφιά σου, που τη θαύμαζαν όλοι;  

Πού είναι τα στεφάνια, που στεφάνωναν τους πύργους σου; 

Πού είναι ο παλιός σου πλούτος;  

Πού είναι οι ναοί των μακάρων;  

Πού είναι τα παλάτια;  

Πού είναι οι σύζυγοι και οι χιλιάδες των ανδρών, οι απόγονοι του Σισύφου;  

Δεν έχει μείνει ούτε ένα σημάδι από σένα, τρισάθλια.  

Γιατί τα πάντα τα άρπαξε και τα καταβρόχθισε ο πόλεμος. 

 

 

V3.3.6: Η ρωμαϊκή προσάρτηση της Μικράς Ασίας. (13') 

 

Στον Ελληνιστικό κόσμο του 2ου π. Χ. αιώνα το βασίλειο του Περγάμου θα πρέπει να μας μοιάζει 
σαν ένας παράδεισος σταθερότητας, δεν υπάρχουν συνδυναστικές συγκρούσεις, ένας παράδεισος 
πολιτιστικής ακμής ιδίως όταν εκεί καταφεύγουν εξόριστοι λόγιοι της Αλεξάνδρειας, ένας 
παράδεισος από άποψη οικονομικής ακμής πλούτου και σταθερότητας. Είναι ένα κράτος το οποίο 
είναι σταθερά σύμμαχος της Ρώμης δεν έχει κάνει κανένα από τα λάθη που είχαν κάνει οι 
Αντιγονίδες ή το βασίλειο της Βιθυνίας, έχει βέβαια παραδοσιακά προβλήματα με τον γείτονα 
δηλαδή το βασίλειο της Βιθυνίας και κατά καιρούς με τους Γαλάτες στην κεντρική Ασία που 
συνεχίζουν να κάνουν επιδρομές αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μία ισχυρή δύναμη. 

Όμως και αυτή η ισχυρή δύναμη προς στα τέλη του 2ου π.Χ. αιώνα αντιμετωπίζει προβλήματα, 
ένα πρόβλημα ήταν καταρχήν η καχυποψία με την οποία οι Ρωμαίοι αντιμετωπίζουν τους 
τελευταίους Ατταλίδες αλλά και κατά καιρούς οι διάφορες διαμάχες με το βασίλειο της Βιθυνίας  
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και με τους Γαλάτες. 

Ο Άτταλος ο Β΄ που διαδέχεται τον Ευμένη τον Β΄ είναι ήδη μεγάλος στην ηλικία όταν γίνεται 
βασιλιάς, βασιλεύει από το 159-139 π.Χ. και είναι κάποιος ο οποίος προσέχει την κάθε του 
ενέργεια για να μην προκαλέσει τους Ρωμαίους. Τον διαδέχεται ο Άτταλος ο Γ΄ ο οποίος πεθαίνει 
μετά από πολύ σύντομη διακυβέρνηση από το 139-133 π.Χ.  

Υπάρχει μία επιγραφή η οποία υμνεί μία στρατιωτική του νίκη και δίνει παρά πολλές 
πληροφορίες για τη δημιουργία μιας γιορτής, την ανάθεση ενός τεράστιου αγάλματος, όμως ούτε 
αυτή η στρατιωτική νίκη ούτε τα πραγματικά ενδιαφέροντα του Αττάλου του Γ΄ που ήταν στην 
ιατρική και την βοτανική, ήταν συγγραφέας εξαιρετικών συγγραμμάτων, τα οποία γνωρίζουμε 
από μεταγενέστερες πηγές, ούτε η νίκη του ούτε αυτές οι έρευνές του στην βοτανική και την 
ιατρική ήταν εκείνες που τον έκαναν διάσημο, αυτό που τον έκανε διάσημο ήταν η διαθήκη του.  

Διότι πεθαίνοντας το 133 π.Χ. αφήνει με την διαθήκη του το σύνολο του βασιλείου του στους 
Ρωμαίους, δίνει στην Πέργαμο, στην πόλη της Περγάμου την ελευθερία της και την ελευθερία των 
εδαφών και αφήνει όλο το υπόλοιπο βασίλειο του στους Ρωμαίους. Για ποιον λόγω προβαίνει σε 
αυτή ενέργεια δεν μας το λένε οι πηγές και είναι δύσκολο να το ερμηνεύσουμε, φυσικά δεν είναι ο 

Εικόνα 117  

Το 129πχ, δέκα συγκλητικοί φθάνουν στην Ρώμη για να καθορίσουν την τύχη των νέων 
εδαφών, δωρίζουν πολλά από τα εδάφη σε διάφορους γειτονικούς βασιλείς, όπως της 
Βιθυνίας και της Γαλατείας οι οποίοι είχαν υποστηρίξει τους Ρωμαίους σε αυτόν τον 

πόλεμο αλλά τα υπόλοιπα εδάφη γίνονται μία νέα επαρχία. 
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πρώτος Ελληνιστικός μονάρχης ο οποίος κληροδοτεί με τη διαθήκη του το βασίλειο του. Έχουν 
προηγηθεί όπως είδαμε ο Φύσκων του οποίου η διαθήκη δεν πραγματοποιήθηκε αλλά και ο Απίων 
ο οποίος έδωσε την Κυρηναϊκή στη Ρώμη. Ενδέχεται να είναι ο φόβος κοινωνικών συγκρούσεων 
στη περιοχή του βασιλείου, κοινωνικές συγκρούσεις άλλωστε είναι στην ημερήσια διάταξη αυτήν 
την εποχή, γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε υπάρχουν συνεχώς οι υποσχέσεις, αναδασμού και 
αποκοπής των χρεών, ενδέχεται όμως να είναι απλώς το αναγκαίο συμπέρασμα από όλες αυτές 
τις δεκαετίες και το αναγκαίο συμπέρασμα είναι ότι οι Ρωμαίοι κυβερνούν.  

Εφόσον κυβερνούν οι Ρωμαίοι γιατί να μην το κάνουν αυτό και άμεσα ως ιδιοκτήτες ενός 
βασιλείου το οποίο έχει χάσει κάθε έννοια μεγάλης δύναμης και αυτόνομης πολιτικής υπόστασης. 
Η διαθήκη αυτή ανοίγεται στη Ρώμη σε μια περίοδο που η Ρώμη αντιμετωπίζει επίσης οξύτατα 
πολιτικά προβλήματα είναι ακριβώς η εποχή που ο Τιβέριος Γράκχος προτείνει αγροτικές 
μεταρρυθμίσεις για την παραχώρηση γης στους άκληρους της Ρώμης, μεταρρυθμίσεις τις οποίες 
πρόκειται δέκα χρόνια αργότερα να πραγματοποιήσει ο αδελφός του ο Γάιος Γράκχος. Επομένως 
η προοπτική του να κληρονομήσει η Ρώμη το πλουσιότερο βασίλειο της Ανατολής και να έχει τους 
οικονομικούς πόρους για να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα κοινωνικών μεταρρυθμίσεων αυτό είναι 
κάτι το οποίο δεν μπορεί η Ρώμη να το αγνοήσει και η διαθήκη αυτή γίνεται δεκτή. 

Όμως αυτήν την εποχή ο Άτταλος έχει έναν ετεροθαλή αδελφό τον Αριστόνικο, ο οποίος δεν 
αποδέχεται τη διαθήκη και διεκδικεί τον θρόνο. Έχει διάφορους υποστηρικτές μάλιστα πρέπει να 
είχε και μέσα στο Πέργαμο, κατορθώνει να κερδίσει την υποστήριξη διαφόρων πληθυσμών 
υποσχόμενος αυτά που υπόσχονται και οι υπόλοιποι δηλαδή αποκοπή χρεών, αναδασμό γης. 
Όμως η προσπάθεια του να δημιουργήσει μία ευρεία συμμαχία κατά της Ρώμης και κατά της 
εφαρμογής αυτής της διαθήκης αποτυγχάνει, διότι η προοπτική που έχουν οι περισσότερες πόλεις, 
να απαλλαγούν από την φορολογία που πλήρωναν παλιά στο βασίλειο του Αττάλου, να 
απαλλαγούν από τη μοναρχία και να ανακτήσουν την ανεξαρτησία τους είναι πολύ πιο σημαντική 
από την προοπτική να αλλάξουν έναν βασιλιά για έναν άλλον. 

Έτσι ο Αριστόνικος βέβαια έχει κάποιες επιτυχίες και καταλαμβάνει ορισμένες πόλεις όπως π.χ. 
την Στρατονίκεια και τα Θυάτειρα όμως η αρχική αντίδραση των περισσοτέρων πόλεων είναι 
αρνητική, θεωρούν τη διαθήκη του Άτταλου του Γ΄Ευμένη και κυρίως την προοπτική της 
απόδοσης της ελευθερίας τους από τη Ρώμη των κληρονόμων του βασιλείου των Ατταλιδών πολύ 
θελκτική.  

Ο Αριστόνικος στα πρώτα χρόνια της εξέγερσης του που κρατάει μέχρι το 129 π.Χ. ιδρύει και 
μία πόλη στην οποία οι μαρξιστές ιστορικοί για δεκαετίες έβλεπαν την υλοποίηση ενός 
ριζοσπαστικού, επαναστατικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων, ιδρύει την πόλη της Ηλιούπολης. 

Αυτό το οποίο δεν ξέρουμε είναι για ποιον λόγο δόθηκε αυτό το όνομα, ενδέχεται να υπήρχε εκεί 
ένα ιερό του Ήλιου, ενδέχεται να είναι πολιτική ιδεολογία που βρίσκεται πίσω, εν πάση 
περιπτώσει υπάρχουν κάποια στοιχεία κοινωνικών μεταρρυθμίσεων διότι όντως ο Αριστόνικος 
υπόσχεται την παραχώρηση γης στους φτωχούς, την απελευθέρωση δούλων και είναι αυτή μία 
περίοδος που πραγματικά έχουμε τέτοια κοινωνικά αιτήματα, την ίδια ακριβώς εποχή που 
ξεσπάει η εξέγερση του Αριστόνικου στη Μικρά Ασία, στην Σικελία ένας Σύρος δούλος ο Έθνος, 
ξεκινάει την πρώτη επανάσταση δούλων από το 135-132 π.Χ.. 

Στη Ρώμη ο ιστορικός φιλόσοφος Γάιος Βλόσιος είναι εκείνος ο οποίος συμβουλεύει τον Τιβέριο 
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Γράκχο να προχωρήσει σε κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και στη συνέχεια φεύγει από τη Ρώμη 
έρχεται στην αυλή του Αριστόνικου και γίνεται σύμβουλός του. 

Όμως το πιθανότερο είναι ο Αριστόνικος να μην ξεκίνησε την εξέγερσή του ως κοινωνική 
επανάσταση αλλά να εκμεταλλεύτηκε κοινωνική δυσαρέσκεια για να ενισχύσει τον στρατό του. 
Πάντως οι περισσότερες πόλεις στέκονται αρνητικές απέναντι στην επανάσταση, στην εξέγερση 
του Αριστονίκου, αμέσως οι Ρωμαίοι στέλνουν στρατό παρά τις αρχικές επιτυχίες του 
Αριστονίκου ο Μάρκος Πεπίνας κατορθώνει να τον πολιορκήσει στην Στρατονίκεια. Ο Αριστόνικος 
συλλαμβάνεται, έχει την τύχη που έχουν όλοι οι Ελληνιστικοί βασιλείς που συλλαμβάνονται από 
τους Ρωμαίους, καταλήγουν να διακοσμούν τον θρίαμβο ενός Ρωμαίου στρατηγού και τελικά 
εκτελείται με στραγγαλισμό λίγο μετά τον θρίαμβο.  

Το 129 π.Χ. δέκα συγκλητικοί φθάνουν στη Ρώμη για να καθορίσουν την τύχη των νέων 
εδαφών, δωρίζουν πολλά από τα εδάφη σε διάφορους βασιλείς, διαφόρων βασιλείων γειτονικών, 
όπως της Βιθυνίας και της Γαλατίας οι οποίοι είχαν υποστηρίξει τους Ρωμαίους σε αυτόν τον 
πόλεμο αλλά τα υπόλοιπα εδάφη γίνονται μία νέα επαρχία. Η επαρχία της Ασίας, είναι η πρώτη 
φορά που οι Ρωμαίοι πλέον έχουν εδάφη προσαρτημένα στο Ρωμαϊκό κράτος την επαρχία της 
Ασίας.  

Την ίδια περίπου εποχή, μάλλον λίγο αργότερα ένας πόλεμος κατά  πειρατών της Κιλικίας 
οδηγεί και στην προσάρτηση της Πεδιάδος Κιλικίας, Κιλικίας Πεδιάδος, το 142 π.Χ. έτσι 
δημιουργείται και μία δεύτερη Ρωμαϊκή επαρχία το 102 π.Χ. 

Ένα σημαντικό νέο στοιχείο στην οργάνωση της επαρχίας της Ασίας είναι το γεγονός ότι έχουμε 
πολλές πληροφορίες ως προς την οργάνωση της συλλογής φόρου. Η φορολογία αποτελεί ένα από 
τα βασικά κίνητρα των Ρωμαίων σε αυτήν τη φάση του Ρωμαϊκού επεκτατισμού για την 
απόκτηση νέων περιοχών, όπως έχω εξηγήσει σ΄ ένα άλλο μάθημα ένα διαδεδομένο σύστημα 
συλλογής φόρων είναι η ανάθεση των φόρων σε ομάδες τελωνών ή δημοσιωνών δηλαδή 
μεμονωμένων ατόμων επιχειρηματιών ή εταιριών από επιχειρηματίες οι οποίοι σε πλειστηριασμό 
αγοράζουν από το κράτος το δικαίωμα να εισπράξουν τον φόρο που το κράτος έχει υπολογίσει να 
εισπράξει από μία περιοχή, στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να εισπράξουν αυτόν τον φόρο και 
φυσικά επιδιώκουν να εισπράξουν περισσότερο για να έχουν ένα κέρδος. Από το 218 π.Χ. αυτές οι 
εταιρίες των publican, των δημοσιωνών στη Ρώμη αποτελούνται από μέλη της δεύτερης 
σημαντικότερης κοινωνικής τάξης, της τάξης των Ιππέων. 

Ο Γάιος Γράκχος είναι αυτός ο οποίος αυτήν την εποχή οργανώνει τη συλλογή των φόρων από 
την επαρχία της Ασίας, καθορίζει την είσπραξη του φόρου στο 10% επί της αγροτικής παραγωγής, 
επιπλέον υπάρχουν φόροι στις εισαγωγές και στις εξαγωγές και διάφορα τέλη για τη χρήση των 
λιμανιών, οι οποίοι καθορίζονται στο 2.5%. 

Μερικές πληροφορίες για την οργάνωση της φορολογίας στη Ρώμη τις έχουμε από μία 
επιγραφή που βρέθηκε πριν από λίγα χρόνια, χαρακτηρίζεται ως (λατινικό όνομα του νόμου) ο 
νόμος για τη συλλογή δασμών από την Ασία. 

Η οργάνωση της φορολογίας στην Ασία έχει σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η νέα επαρχία από 
Ιταλούς και Ρωμαίους οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα οποία προσφέρει η νέα 
επαρχία, μερικοί είναι έμποροι άλλοι εκμεταλλεύονται τα εδάφη άλλοι είναι επιχειρηματίες, 
τραπεζίτες, τελώνες. 
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Ο Γάιος Γράκχος ενδιαφερόταν μονάχα για ένα, μόνο για τη συλλογή φόρων για το καλό των 
Ρωμαίων πολιτών και γι' αυτό το λόγο δημιούργησε αυτό το σύστημα συλλογής φόρων, που ο 
Κικέρων 60 χρόνια αργότερα θα χαρακτηρίσει ως τα νεύρα της πολιτείας (nervus rei publicae).  

Η άποψη φυσικά των επαρχιακών πληθυσμών είναι διαφορετική. Kατά τον Διόδωρο το μόνο 
το οποίο κέρδισαν οι Ρωμαίοι με την ύπαρξη αυτού του συστήματος των τελωνών, είναι το 
δικαιολογημένο μίσος όλων των επαρχιακών πληθυσμών κατά της Ρώμης. 

Όταν ο συγγραφέας του Ευαγγελίου του Λουκά αναζητούσε έναν χαρακτήρα ο οποίος θα 
χρειαζόταν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο την μετάνοια, δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξε έναν 
τελώνη, στην παραβολή του τελώνη και του φαρισαίου. 

Ο τελώνης γίνεται για τις επόμενες δεκαετίες ο χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της Ρωμαϊκής 
επέκτασης και της εκμετάλλευσης των επαρχιακών πληθυσμών από τη Ρώμη. 
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Περιεχόμενα Εβδομάδας 4 

 

 

Εβδομάδα 4: Η ρωμαιοκρατία και η εξέλιξη της ελληνικής πόλης 

 

Κεφάλαιο 4.1: Η οριστική κατάκτηση της Ανατολής από τη Ρώμη 

 

V4.1.1: Ο Μιθριδάτης Στ΄ απειλεί τη ρωμαϊκή κυριαρχία στην Ανατολή. (21΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=exp-YidLiag 

V4.1.2: Ο Πομπήιος και η οργάνωση της Ρωμαϊκής Ανατολής. (14΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=8pDTKz8cD8w 

V4.1.3: Ο Καίσαρας και η Κλεοπάτρα. (11΄)  

https://www.youtube.com/watch?v=tzjaBl-UJSI 

V4.1.4: Ο Οκτάβιος και η κατάλυση της Πτολεμαϊκής δυναστείας. (16΄) 

  

Κεφάλαιο 4.2: Από τον Αύγουστο στον Αδριανό 

 

https://www.youtube.com/watch?v=exp-YidLiag 

V4.2.1: Η "ηγεμονία" του Αυγούστου. (21΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=LmLbZ-wapRY 

V4.2.2: Η θέση του αυτοκράτορα στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. (7΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=rgearxdVu7Y 

V4.2.3: Η διαμόρφωση της "οικουμένης". (8΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=h9ilb1sx19s 

V4.2.4: Η διοίκηση των ρωμαϊκών επαρχιών. (11΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=GVWhs-P7n5g 

V4.2.5: Απλοί θεατές της ιστορίας; (15΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=s2rBioR1S9U 

V4.2.6: Ο αυτοκράτορας είναι εδώ. (16΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=jhppMA4Nq9o 

 

Κεφάλαιο 4.3: Η μετακλασική πόλη 

https://www.youtube.com/watch?v=exp-YidLiag
https://www.youtube.com/watch?v=8pDTKz8cD8
https://www.youtube.com/watch?v=tzjaBl-UJSI
https://www.youtube.com/watch?v=exp-YidLiag
https://www.youtube.com/watch?v=LmLbZ-wapRY
https://www.youtube.com/watch?v=rgearxdVu7
https://www.youtube.com/watch?v=h9ilb1sx19s
https://www.youtube.com/watch?v=GVWhs-P7n5
https://www.youtube.com/watch?v=s2rBioR1S9U
https://www.youtube.com/watch?v=jhppMA4Nq9o


 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      175  
 
 

 

V4.3.1: Η πόλη-κράτος. (14΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=ooIaJeOhTQc 

V4.3.2: Παλιά και νέα χαρακτηριστικά των ελληνιστικών πόλεων. (6΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=Qua5-16dlEQ 

V4.3.3: Ψευδαισθήσεις «δημοκρατίας» στην ελληνιστική εποχή. (10΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=vcwzerGAy0A 

V4.3.4: Ο «δήμος» ως πολιτικός παράγοντας στις ελληνιστικές πόλεις. (6΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=oEHn-8isHq8 

V4.3.5: Η κυριαρχία των «πρώτων» πολιτών στις πόλεις των αυτοκρατορικών χρόνων. (10΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=AMTCjFGMqYQ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ooIaJeOhTQc
https://www.youtube.com/watch?v=Qua5-16dlEQ
https://www.youtube.com/watch?v=vcwzerGAy0A
https://www.youtube.com/watch?v=oEHn-8isHq
https://www.youtube.com/watch?v=AMTCjFGMqYQ
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Κεφάλαιο 4.1: Η οριστική κατάκτηση της Ανατολής από τη Ρώμη 

 

 

V4.1.1: Ο Μιθριδάτης Στ΄ απειλεί τη ρωμαϊκή κυριαρχία στην Ανατολή. (21΄) 

 

«Αν κάποτε επιτρέψεις αυτά τα σύννεφα που μαζεύονται στη Δύση να εγκατασταθούν πάνω 
στην Ελλάδα θα χάσουμε για πάντα την ευκαιρία να κάνουμε μόνοι μας ειρήνη και πόλεμο». Αυτά 
ήταν τα λόγια που βάζει ο Πολύβιος στον Αιτωλό πολιτικό Αγέλαο το 217 στη σύσκεψη, η οποία 
έγινε στη Ναύπακτο λίγο πριν το ξεκίνημα του Πρώτου Μακεδονικού Πολέμου. Κανένας δεν 
θα μπορούσε να φανταστεί ότι κάποιες δεκαετίες αργότερα οι Έλληνες θα είχαν όντως χάσει αυτή 
την ελευθερία του να κάνουν πόλεμο και ειρήνη. 

Αυτό όμως που γίνεται στις αρχές του πρώτου π.Χ. αιώνα και κατά τη διάρκεια του του πρώτου 
π. Χ. αιώνα (1ος π. Χ. αι.) είναι κάτι που ακόμα και ο Πολύβιος δεν θα μπορούσε να είχε φανταστεί, 
κάτι που κανένας Έλληνας δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα συμβεί τον 2ο π. Χ. αι.. Είναι η 
Ελλάδα να μην γίνεται μονάχα πεδίο συγκρούσεων ανάμεσα στους Έλληνες και στους Ρωμαίους 
ή ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις όπως ήταν παραδοσιακά, αλλά για πρώτη φορά να γίνεται πεδίο 
σύγκρουσης των φιλοδοξιών εντελώς ξένων προς την Ελλάδα δυνάμεων. Από τη μια πλευρά ενός 
ημιβάρβαρου, επιφανειακά εξελληνισμένου βασιλιά, του Μιθριδάτη Στ΄ του Ευπάτορα και από 
την άλλη πεδίο μάχης στις συγκρούσεις ανάμεσα σε Ρωμαίους στρατηγούς και φιλόδοξους 
πολιτικούς. 

Η Ρώμη μετά τη δημιουργία των επαρχιών στην Ασία και την Κιλικία είναι πλέον μία δύναμη 
που η επιρροή της και η άμεση άσκηση εξουσίας εκτείνεται από την Ισπανία έως περίπου την 
κεντρική Μικρά Ασία. Συνεχίζει φυσικά να ασκεί όχι μόνο πολιτική εξουσία, αλλά και να 
εκμεταλλεύεται τις οικονομικές δυνατότητες αυτών των περιοχών. Το σύστημα των τελωνών, το 
σύστημα του πλειστηριασμού φόρων το έχω εξηγήσει σε μία προηγούμενη ενότητα, οι τελώνες 
είναι εκείνοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη των φόρων αφού προηγουμένως έχουν 
προπληρώσει τους φόρους στη Ρώμη. Αυτό οδηγεί σε μία πρωτοφανή εκμετάλλευση του 
πληθυσμού, σε πληρωμή φόρων πολύ υψηλότερων από αυτούς που πλήρωναν οι ελληνικοί 
πληθυσμοί των πόλεων στα διάφορα βασίλεια. Αυτή η μαζεμένη οργή και δυσαρέσκεια των 
Ελλήνων εκδηλώνεται στην υποστήριξη όποιου είναι σε θέση να τους υποσχεθεί ότι θα 
ανακτήσουν την αφορολογησία και την ανεξαρτησία τους. Και αυτός είναι ένας μονάρχης 
εξαιρετικά ευφυής, εξαιρετικά μορφωμένος και εξαιρετικά φιλόδοξος, αδίστακτος, ένας βασιλιάς 
από ένα περιφερειακό βασίλειο που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει παίξει σχεδόν κανένα 
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σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Ελληνιστικής Εποχής, το βασίλειο του Πόντου. 

Το βασίλειο του Πόντου (χάρτης 03:18) δημιουργήθηκε στις αρχές του 3ου π. Χ. αι. καθώς 
αποκόπηκε από την επαρχία της Καππαδοκίας (εικόνα 03:25). Ο πρώτος δυνάστης της περιοχής 
του Πόντου ήταν ένας Πέρσης ευγενής με το όνομα Μιθριδάτης. Ο γιος του, ο Μιθριδάτης ο 
λεγόμενος Κτίστης, έγινε βασιλιάς από το 281, γύρω στο 281 π. Χ. και στη συνέχεια αυτό το 
σχετικά μικρό βασίλειο επεκτάθηκε στις νότιες ακτές του Ευξείνου Πόντου. Διέθετε μια σειρά από 
σημαντικά λιμάνια την Άμαστρη, την Σινώπη και την Τραπεζούντα και κυρίως μπορούσε να 
παίξει έναν πολιτικό και οικονομικό ρόλο σε σχέση όχι με τη δυτική Μικρά Ασία αλλά κυρίως σε 
σχέση με την περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να αναφερθώ εδώ 
εκτενώς στην ιστορία των ελληνικών αποικιών της Μαύρης Θάλασσας που έχουν τη σημασία τους 
για αυτή την περίοδο, αλλά αρκεί να πω μόνο ότι ο Εύξεινος Πόντος αποτελεί κατά κάποιον τρόπο 
μια κλειστή θάλασσα όπου υπάρχει μία πολιτιστική και οικονομική κοινή, δηλαδή μία γλώσσα 
επικοινωνίας ανάμεσα στις περιοχές που βρίσκονται στην νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, του 
Ευξείνου Πόντου, τη βόρεια ακτή και τη δυτική ακτή στη σημερινή Ρουμανία και Βουλγαρία. 

Εικόνα 118  

Το βασίλειο του Πόντου (χάρτης 03:18) δημιουργήθηκε στις αρχές του 3ου π.Χ. αι. 
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Σταδιακά, οι βασιλείς του Πόντου που όλοι έχουν το όνομα Μιθριδάτης, Μιθριδάτης Α΄ έως Ε΄, 
ο Μιθριδάτης Ε΄ από το 150 έως 120 π. Χ. ως σύμμαχος των Ρωμαίων διευρύνει τα εδάφη του 

βασιλείου του. Μια δραματική αλλαγή γίνεται μετά τον 
θάνατο του Μιθριδάτη Ε΄ όταν τον διαδέχεται η χήρα του 
η Λαοδίκη και ο ένας από τους γιους του ο Μιθριδάτης ο 
Χρηστός, δηλαδή αυτός που έχει καλό χαρακτήρα. Ο 
άλλος αδελφός, ο Μιθριδάτης ο Ευπάτωρ, αυτός που έχει 
καλό πατέρα, αναγκάζεται να φύγει στην εξορία. Θα 
επιστρέψει επτά χρόνια αργότερα γεμάτος οργή για 
εκδίκηση, θα δολοφονήσει τον αδελφό του, θα φυλακίσει 
και στη συνέχεια θα δολοφονήσει τη μητέρα του και θα 
γίνει βασιλιάς του Πόντου με άμετρη φιλοδοξία. Η 
φιλοδοξία του στην αρχή διαχέεται προς την Ανατολή, τον 
οδηγεί σε μια σειρά από εκστρατείες, οι οποίες θα του 
επιτρέψουν να καταλάβει την Κολχίδα, από όπου έχει τη 
δυνατότητα να επηρεάζει τα πολιτικά πράγματα και στη 
βόρεια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, π.χ. κατά καιρούς 
υποστηρίζοντας ελληνικές πόλεις όπως η Χερσόνησος η 
Ταυρική, η σημερινή Σεβαστούπολη, σε διάφορους 
πολέμους που έχει εναντίον βαρβάρων φύλων που 
κατοικούν σε αυτή την περιοχή.  

Ο Μιθριδάτης έτσι αποκτά πολιτική επιρροή στην ανατολική ακτή και τη βόρεια ακτή της 
Μαύρης Θάλασσας. Όμως οι φιλοδοξίες του τον οδηγούν πολύ μακρύτερα. Επί είκοσι περίπου 
χρόνια προσπαθεί συνεχώς με διάφορες ενέργειες να αποκτήσει πολιτική επιρροή ή να 
κατακτήσει περιοχές στα σύνορά του με τη Γαλατία και κυρίως με την Καππαδοκία, δεν θα 
αναφερθώ εδώ εκτενώς στις διάφορες περιπέτειες, τις οποίες έχει από το 113 π. Χ. έως το 89 π. 
Χ. Πάντως το 89 π. Χ. ο βασιλιάς της Βιθυνίας ο Νικομήδης εισβάλλει σε εδάφη, μάλλον λεηλατεί 
εδάφη στα σύνορα με τον Πόντο, βρίσκει αυτό ο Μιθριδάτης σαν ευκαιρία να εισβάλει στην 
Βιθυνία. Αυτό, ενώ έχοντας καταλάβει ταυτόχρονα, μάλλον έχοντας θέσει στον θρόνο της 
Καππαδοκίας έναν συγγενή του. 

Η Ρώμη πληροφορείται αυτά τα γεγονότα από τον έπαρχο, φυσικά, της Ασίας και οι επιτυχίες 
του Μιθριδάτη δίνουν θάρρος στους ελληνικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας, αλλά και πέραν 
της Μικράς Ασίας στην κεντρική Ελλάδα, βλέποντας να αναδεικνύεται μια νέα μεγάλη δύναμη η 
οποία μπορεί να αποτελέσει μία πρόκληση για τη Ρώμη, η οποία μπορεί να απειλήσει την 
κυριαρχία της Ρώμης. Το μίσος το οποίο έχει συγκεντρωθεί στην Ελλάδα κατά των Ρωμαίων 
δημοσιωνών, κατά της ρωμαϊκής εξουσίας είναι τόσο μεγάλο που όταν ο Μιθριδάτης το 88 π. Χ. 
βρίσκεται στην Έφεσο της Μικράς Ασίας και δίνει την εντολή να δολοφονηθούν όλοι οι Ρωμαίοι 
και οι Ιταλοί σε μία νύχτα, στους λεγόμενους Εφέσιους Εσπερινούς, σύμφωνα με αρχαίες 
πληροφορίες 80.000 Ρωμαίοι και Ιταλοί έμποροι, τελώνες, τραπεζίτες, κάτοχοι γης μαζί με τις 
οικογένειές τους εκτελούνται. Φυσικά είναι πολύ πιθανόν αυτός ο αριθμός να είναι υπερβολικός, 
αλλά μας δείχνει το μέγεθος του μίσους, την έκταση των προβλημάτων.  

Ταυτόχρονα ο Μιθριδάτης αποκτά και άλλους υποστηρικτές π.χ. στην Κρήτη, στα νησιά του 
Αιγαίου και κυρίως στη μητροπολιτική Ελλάδα, στην Αθήνα. Για τον τρόπο με τον οποίο οι 

Εικόνα 119  

Ο πρώτος δυνάστης της περιοχής του Πόντου ήταν 
ένας Πέρσης ευγενής με το όνομα Μιθριδάτης. Ο 

γιος του, ο Μιθριδάτης ο λεγόμενος Κτίστης, έγινε 
βασιλιάς από το 281, γύρω στο 281 π.Χ. και στη 

συνέχεια αυτό το σχετικά μικρό βασίλειο 
επεκτάθηκε στις νότιες ακτές του Ευξείνου 

Πόντου. 
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Έλληνες δέχονται τις κατακτήσεις του Μιθριδάτη, δηλαδή την εισβολή μέσω της Μικράς Ασίας 
και της Καππαδοκίας και την κατάκτηση πολύ μεγάλων περιοχών στη Μικρά Ασία, τον τρόπο με 
τον οποίο αποδέχονται αυτές τις πληροφορίες, μας τον δείχνει πάρα πολύ ανάγλυφα ένας 
σύγχρονος ιστορικός ο Ποσειδώνιος, ο οποίος δίνει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες περιγραφές για 
το πώς υποδέχονται οι Αθηναίοι το 88 π. Χ. έναν τοπικό πολιτικό και φιλόσοφο, τον Αθηνίωνα 
ή Αριστίωνα, και τα δύο ονόματα μαρτυρούνται, ο οποίος μετά από μία πρεσβεία προς τον 
Μιθριδάτη επιστρέφει για να ανακοινώσει στους Αθηναίους τον ερχομό ενός βασιλιά, τον οποίο 
μπορούν να υποδεχτούν ως νέο Διόνυσο, ως μία υπόσταση, ας το πούμε, του Διονύσου. Οι 
πληροφορίες που δίνει στους Αθηναίους είναι εξαιρετικά υπερβολικές, περιγράφει ο Ποσειδώνιος 
έναν λόγο που εκφωνεί ο Αθηνίων με πάρα πολλή θεατρικότητα στην αγορά της Αθήνας. Λέει ο 
βασιλιάς Μιθριδάτης κυριαρχεί στη Βιθυνία και στην Κιλικία, οι βασιλιάδες της Περσίας και της 
Αρμενίας είναι υπηρέτες του, ο Ρωμαίος Έπαρχος της Παμφυλίας ο Κόιντος Όππιος έχει 
παραδοθεί και τον σέρνει με αλυσίδες, και όλα αυτά φυσικά δεν έχουν καμιά σχέση με την 
πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία πόλη να μην τον τιμά και αφού έχει παρουσιάσει έτσι 
εξογκωμένα τη δύναμη του Μιθριδάτη καταλήγει ο Αθηνίων- και αυτό είναι χαρακτηριστικό για 
τις ελπίδες, τις οποίες συνδέουν οι ταλαιπωρημένοι, θύματα εκμετάλλευσης και εξευτελισμένοι 
Έλληνες από μια περίοδο μακρά ρωμαϊκής κυριαρχίας- με έναν ξένο βασιλιά. Να μην ανεχτούμε 
άλλο την αναρχία που έχει επιβάλει η ρωμαϊκή Σύγκλητος σε εμάς, να μην ανεχτούμε άλλο να 
καταλύεται το πολίτευμά μας, να μην ανεχτούμε άλλο τα ιερά μας να είναι κλειστά, τα γυμνάσιά 
μας να μην τα περιποιείται, να μην τα επιμελείται κανένας, να μην λαμβάνουν χώρα πλέον 
συνεδριάσεις στα θέατρά μας, τα δικαστήριά μας να είναι βουβά και η Πνύκα, εκεί που κάποτε 
είχε δοθεί μια θεϊκή κρίση, να είναι μακριά από τη Συνέλευση του λαού.  Αυτό το οποίο υπόσχεται 
ο Αθηνίων είναι μια πλήρης αποκατάσταση της πολιτειακής τάξης που υπήρχε παραδοσιακά στην 
Αθήνα, μιας απόλυτης ελευθερίας, της αποκατάστασης όχι μονάχα τύποις αλλά και ουσία ενός 
δημοκρατικού πολιτεύματος. Οι Αθηναίοι με μεγάλο ενθουσιασμό τον εκλέγουν στρατηγό με 
αποτέλεσμα ο Αθηνίων να το εκμεταλλευτεί αυτό και να εγκαταστήσει μία προσωπική εξουσία 
που αργότερα οι πηγές την χαρακτηρίζουν ως τυραννίδα.  

Αυτή την εποχή στη Ρώμη ξεσπάει ο Πρώτος Εμφύλιος Πόλεμος. Είναι μια εποχή κρίσιμη όχι 
μονάχα για τη ρωμαϊκή εξωτερική πολιτική αλλά και για τη ρωμαϊκή εσωτερική πολιτική. Υπάρχει 
εδώ και χρόνια μία σύγκρουση ανάμεσα στους populares και τους optimates, δηλαδή τους 
εκπροσώπους της αριστοκρατίας και τους εκπροσώπους του λαού, βασικά θέματα για τα οποία 
διαφωνούν είναι π.χ. οι μεταρρυθμίσεις, ο αναδασμός της γης, η αγορά φθηνού σιταριού για τον 
φτωχό πληθυσμό, η αποκατάσταση των βετεράνων των διαφόρων πολέμων. Οι εκπρόσωποι των 
δύο παρατάξεων είναι από τη μία πλευρά ο Ύπατος Σύλλας, υποστηρικτής των optimates και ο 
Μάριος ο υποστηρικτής των populares. 

Ο Σύλλας κατορθώνει να πάρει με βία την εντολή να ξεκινήσει μία εκστρατεία κατά του 
Μιθριδάτη, το πετυχαίνει αυτό με κάτι ασύλληπτο μέχρι τώρα για τη Ρώμη, δηλαδή εισβάλλοντας 
στη Ρώμη με στρατό, δηλαδή με έξι λεγεώνες, και εκδιώκοντας τον Μάριο. Φτάνει έτσι στην 
Ήπειρο το 87 π. Χ. με πέντε από τις έξι λεγεώνες, ο Μάριος έχει καταφέρει να επιστρέψει στη 
Ρώμη αλλά πεθαίνει λίγο αργότερα. Ο Σύλλας χωρίς καθυστέρηση μέσω της Βοιωτίας φτάνει στην 
Αθήνα πολιορκεί την πόλη, η οποία βρίσκεται μετά από μακρά πολιορκία σε τρισάθλια κατάσταση 
και έτσι τελικά ο Αθηνίων στέλνει μία πρεσβεία στον Σύλλα. Πάλι ο Πλούταρχος στον Βίο του 
Σύλλα περιγράφει τα επιχειρήματα που είχαν οι εκπρόσωποι, οι πρεσβευτές των Αθηναίων, λέει 
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δεν έλεγαν τίποτε επί της ουσίας αλλά απλώς μιλούσαν με περηφάνεια για τον Θησέα και τον 
Εύμολπο και τους Περσικούς Πολέμους μέχρι που ο Σύλλας τους σταμάτησε και τους είπε: « 
Κύριοι μου, πηγαίνετε σπίτι σας, εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα για να μάθω Ιστορία αλλά ήρθα για να 
υποτάξω έναν επαναστάτη». Η Αθήνα αναγκάστηκε να παραδοθεί την 1η Μαρτίου του 86 π. Χ. 
και ο Σύλλας την παρέδωσε στη λεηλασία, ήταν μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που υπέστη 
η Αθήνα ποτέ στην ιστορία της. Ακολούθησαν νίκες των στρατευμάτων του στη Βοιωτία, στη 
Χαιρωνεία και στον Ορχομενό και ταυτόχρονα αρχίζει να καταρρέει η δύναμη του Μιθριδάτη και 
στη Μικρά Ασία.  

Οι ελληνικές πόλεις διαπίστωσαν ότι είχαν ανταλλάξει τη ρωμαϊκή κυριαρχία με την κυριαρχία 
ενός ημιβάρβαρου βασιλιά, ο οποίος δεν ενδιαφερόταν ούτε για τη δημοκρατία, ούτε για την 
ελευθερία τους απλώς ενδιαφερόταν για την επικράτηση της δικής του εξουσίας. Ο Μιθριδάτης 
αντιλαμβάνεται ότι σε αυτή την περίοδο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει δύο μέτωπα, από την μια 
μεριά το μέτωπο των Ρωμαίων και από την άλλη το μέτωπο των ελληνικών πόλεων, οι οποίες τον 

Εικόνα 120  

Ο Λούκιος Λικίνιος Λούκουλλος ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τα γεύματά του 
από ότι για τις κατακτήσεις του κατορθώνει να αναλάβει τη διοίκηση, τη στρατιωτική 

διοίκηση για τον Τρίτο Μιθριδατικό Πόλεμο, ο οποίος ξεκινάει το 73 π.Χ.. Ο Λούκουλλος 
στην αρχή έχει εξαιρετικές επιτυχίες (χάρτης 17:57) κατορθώνει να νικήσει τον 

Μιθριδάτη και όχι μόνο να τον νικήσει αλλά να καταλάβει όλο το βασίλειό του. Ο 
Μιθριδάτης καταφεύγει στο βασίλειο του Τιγράνη στην Αρμενία και ο Λούκουλλος 

συνεχίζει την επέλασή του μέσα από την Μικρή Αρμενία μέχρι την Αρμενία όπου 
καταφέρνει μάλιστα να νικήσει τον βασιλιά Τιγράνη σε μια σημαντική μάχη. 
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έχουν εγκαταλείψει και έτσι αναγκάζεται το 85 π. Χ. να έρθει σε μία συμφωνία με τον Σύλλα, στη 
Δάρδανο της Μικράς Ασίας και αποφασίζουν να υπογράψουν μία ειρήνη με την οποία ο 
Μιθριδάτης υποχρεώνεται να εγκαταλείψει όλα τα εδάφη τα οποία έχει κατακτήσει από το 88 π. 
Χ. και μετά. Ο Σύλλας επιστρέφει στη Ρώμη όπου γίνεται λίγο αργότερα δικτάτορας και 
αναμορφώνει το ρωμαϊκό πολίτευμα. Η Ειρήνη της Δαρδάνου δεν υπήρχε περίπτωση να 
διαρκέσει για πολύ. Αμέσως μετά το 84 π. Χ. ξεσπάει ο Δεύτερος Μιθριδατικός Πόλεμος, όταν 
ένας από τους αξιωματικούς του Σύλλα εισβάλλει στον Πόντο, επειδή θεωρεί ότι ο Μιθριδάτης 
πρόκειται να συνεχίσει τον πόλεμο. Ο Σύλλας τον διατάσσει να σταματήσει αυτή την εκστρατεία 
ωστόσο αυτός ο Δεύτερος Μιθριδατικός Πόλεμος κρατάει λίγο.  

Τα πράγματα όμως οδηγούνται πάλι σε μία σύρραξη όταν το 74 π. Χ. (χάρτης 16:16) ο βασιλιάς 
της Βιθυνίας, του κράτους δηλαδή του βασιλείου το οποίο υπάρχει ανάμεσα στον Πόντο και τη 
Μικρά Ασία, ο Νικομήδης Δ΄ πεθαίνει και με τη διαθήκη του αφήνει και αυτός το βασίλειό του 
στη Ρώμη, η ρωμαϊκή Σύγκλητος αποφασίζει η Βιθυνία να γίνει μία ακόμη ρωμαϊκή επαρχία στη 
Μικρά Ασία το 74 π. Χ. και να παραδοθεί στην εκμετάλλευση από τους τελώνες.  

  

Ο Μιθριδάτης βρίσκει πάλι την ευκαιρία από αυτό το κενό εξουσίας που υπάρχει μετά τον 
θάνατο του Νικομήδη να εισβάλει στη Βιθυνία και να κερδίσει πάλι την υποστήριξη τοπικών 
πληθυσμών που δεν έχουν φυσικά καμία διάθεση να πληρώνουν φόρος στους Ρωμαίους. Για άλλη 
μια φορά οι πολιτικές διαμάχες στη Ρώμη και οι πολιτικές φιλοδοξίες στη Ρώμη επιδρούν σε αυτό 
το μέρος του κόσμου δηλαδή στη Μικρά Ασία. Στη Ρώμη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους 
αριστοκράτες το να έχουν imperium, δηλαδή το να έχουν εντολή διοίκησης λεγεώνων, 
στρατιωτικών μονάδων. Όσο περισσότερο και όσο διαρκεί αυτή η εξουσία τόσο περισσότερο 
ευκαιρίες έχουν να μοιράσουν λάφυρα στους στρατιώτες τους και να κερδίσουν δόξα και 
θριάμβους.  

Ο Λούκιος Λικίνιος Λούκουλλος, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τα γεύματά του 
από ότι για τις κατακτήσεις του, κατορθώνει να αναλάβει τη διοίκηση, τη στρατιωτική διοίκηση 
για τον Τρίτο Μιθριδατικό Πόλεμο, ο οποίος ξεκινάει το 73 π. Χ.. Ο Λούκουλλος στην αρχή έχει 
εξαιρετικές επιτυχίες (χάρτης 17:57) κατορθώνει να νικήσει τον Μιθριδάτη και όχι μόνο να τον 
νικήσει αλλά να καταλάβει όλο το βασίλειό του. Ο Μιθριδάτης καταφεύγει στο βασίλειο του 
Τιγράνη στην Αρμενία και ο Λούκουλλος συνεχίζει την επέλασή του μέσα από την Μικρή Αρμενία 
μέχρι την Αρμενία όπου καταφέρνει μάλιστα να νικήσει τον βασιλιά Τιγράνη σε μια σημαντική 
μάχη. Ο λόγος που συνεχίζει την εκστρατεία ενώ είναι πέρα από την εντολή που έχει, δηλαδή να 
νικήσει τον Μιθριδάτη, είναι διότι προσπαθεί να αποκτήσει μέσω της επιτυχίας του στον πόλεμο 
αυτό ισχυρά χαρτιά για την πολιτική εξουσία στη Ρώμη. Είναι μια περίοδος που υπάρχει έντονος 
συναγωνισμός ανάμεσα σε φιλόδοξους Ρωμαίους.  

Ο Πομπήιος, τον οποίο θα συναντήσουμε στη συνέχεια, έχει αποκτήσει δόξα καθώς έχει 
κατορθώσει να νικήσει τον Σερτώριο στην Ισπανία, που για κάποιο διάστημα έχει δημιουργήσει 
ένα δικό του κράτος. Το 72 π. Χ. ολοκληρώνει την επανακατάκτηση της Ισπανίας.  Στη Ρώμη, στην 
Ιταλία ο Μάρκος Λικίνιος Κράσσος, ο οποίος είναι ο πλουσιότερος Ρωμαίος, έχει κατορθώσει να 
νικήσει τον Σπάρτακο, δηλαδή να φέρει σε πέρας τη μεγάλη Επανάσταση των Δούλων, η οποία 
έχει απειλήσει τη Ρώμη από το 73 έως το 70 π. Χ.. Ταυτόχρονα το 74 π. Χ. γίνεται ένας πειρατικός 
πόλεμος στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης. Έχοντας λοιπόν να αντιμετωπίσει 
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όλους αυτούς τους ενδεχόμενους πολιτικούς αντιπάλους στη Ρώμη, ο Λούκουλλος ενδιαφέρεται 
να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δόξα και λάφυρα. 

Συνεχίζει λοιπόν την εκστρατεία του στην Αρμενία (χάρτης 19:47) μέχρι όμως που το 69 π. Χ. 

ο στρατός του επαναστατεί, δεν δέχεται να συνεχίσει την εκστρατεία σε περιοχές στις οποίες δεν 

είχε ποτέ πατήσει πόδι Ρωμαίος, η Ρωμαϊκή Σύγκλητος το 69 τον απαλλάσσει από τη διοίκηση 

των στρατευμάτων και το 67 ο Λούκουλλος είναι υποχρεωμένος να υποχωρήσει μετά, όπως 

είπαμε, από την εξέγερση του στρατού του. Και ο Τιγράνης ανακαταλαμβάνει το βασίλειό του, 

αλλά και ο Μιθριδάτης το βασίλειο του Πόντου, το μόνο που έχει καταφέρει επομένως ο 

Λούκουλλος μετά από αυτές τις εκστρατείες είναι να φέρει τη Ρώμη πάλι στο σημείο της 

εκκίνησης, δηλαδή να βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν (0). 

 

 

4.1.2  Ο Πομπήιος και η οργάνωση της Ρωμαϊκής Ανατολής (14’) Πειρατεία 

Εικόνα 121 

Ιδρύει μια πόλη την Πομπηιούπολη μάλλον την πόλη Σόλοι της Κιλικίας την μετονομάζει 
σε Πομπηιούπολη και εγκαθιστά  εκεί πέρα τους τέως πειρατές  
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(0:05 εικόνα) Υπάρχει μια αρχαία παροιμία: «Τρία κάπα κάκιστα. Καππαδοκία, Κρήτη, Κιλικία». 

Τι είναι αυτό το οποίο κάνει τους Καππαδόκες, τους κατοίκους της Κιλικίας και τους Κρήτες να 

θεωρούνται οι χειρότεροι;  Είναι η πειρατεία, οι πειρατικές επιδρομές. Οι πειρατικές επιδρομές 

όμως για την νοοτροπία αυτών των εθνών, αυτών των πληθυσμών, δεν αποτελούσε κάτι μεμπτό, 

ήταν ένας τρόπος ζωής, μια νόμιμη άσκηση, ένας νόμιμος τρόπος απόκτησης περιουσίας μέσω 

επιδρομών. Αυτό είναι μια πάρα πολύ παλιά παράδοση στον ελληνικό κόσμο που ανάγεται ήδη 

στα χρόνια του Ομήρου. Ότι κάποιος έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει την περιουσία κάποιου με τον 

οποίο δεν διατηρεί σχέσεις ασυλίας ή διπλωματικές σχέσεις. Θεωρείται μάλιστα ακόμα και 

επιβράβευση από τους θεούς μιας πολεμικής, της πολεμικής αρετής. Για πολύ μεγάλα διαστήματα 

πολλές περιοχές στον αρχαίο κόσμο όπως οι Ιλλυρίοι, οι Κρήτες, οι Καππαδόκες, οι Κίλικες ασκούν 

αυτή την πειρατεία δηλαδή τέτοιες επιδρομές.  

Οι επιδρομές αυτές στον 1ο αιώνα π. Χ. αποκτούν τεράστιες διαστάσεις και αρχίζουν να 

απειλούν τις εμπορικές επικοινωνίες στην ανατολική Μεσόγειο. Αυτός είναι ένας από τους λόγους 

που οι Ρωμαίοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της πειρατείας. Υπάρχει όμως και 

ένας άλλος λόγος. Ο άλλος λόγος είναι ότι αυτοί, οι λεγόμενοι «πειρατές», δηλαδή εκείνοι οι οποίοι 

οργανώνουν ως κράτη, ως κρατικές οντότητες, πειρατικές επιδρομές και λεηλασίες στην 

ανατολική Μεσόγειο είναι και σύμμαχοι του Μιθριδάτη. Οι Κρήτες αλλά και πειρατές, οι οποίοι 

κάνουν επιδρομές στην Δήλο, είναι δυνάμεις από τις οποίες ο Μιθριδάτης αντλεί συμμάχους. 

Η Ρώμη είχε επιχειρήσει αρκετές φορές να βάλει κάποια τάξη στην ανατολική Μεσόγειο και να 

καταπολεμήσει την πειρατεία. Το 74 π. Χ. ένας, ο παππούς του λεγόμενου γνωστού Μάρκου 

Αντωνίου, είχε επιχειρήσει να το κάνει αλλά χωρίς επιτυχία. Οι Ρωμαίοι επαναλαμβάνουν αυτές 

τις προσπάθειες το 69 π. Χ. όταν ο Κουίντος Καικίλιος Μέτελος αναλαμβάνει την διοίκηση 

δυνάμεων για να καταστείλει την πειρατεία στην Κρήτη. 

Λίγο αργότερα το 67 π. Χ. δίνεται στον Πομπήιο έναν ήδη επιτυχημένο στρατηγό, επιτυχημένο 

από εκστρατείες τις οποίες  είχε κάνει στην Ισπανία κατά του επαναστάτη Σερτώριου, αναθέτουν 

λοιπόν η Ρωμαϊκή Σύγκλητος το 67 π. Χ. στον Πομπήιο με τον Γαβίνειο Νόμο (Lex Gabinia) 

εξουσίες, οι οποίες ξεφεύγουν από οτιδήποτε γνώριζε μέχρι σήμερα η Ρώμη και αυτό δείχνει την 

έκταση του προβλήματος. Για να μπορέσει να καταπολεμήσει τους πειρατές επιτυχημένα ο 

Πομπήιος αναλαμβάνει εξουσία για τρία χρόνια. Αναλαμβάνει εξουσία, η οποία είναι ανώτερη 

(λατ: imperium maius) από την εξουσία οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου, μέχρι την απόσταση 

50 μιλίων από την ακτή και τις αναλαμβάνει αυτές τις εξουσίες μόνος του. Αυτές οι εξουσίες 

παραβιάζουν βασικές αρχές του μέχρι τότε ρωμαϊκού πολιτεύματος: 

 Την Αρχή της ετήσιας εξουσίας : κανένας δεν πρέπει να έχει εξουσία παραπάνω 

από ένα χρόνο. Ο Πομπήιος  αναλαμβάνει αυτή την εξουσία για τρία χρόνια. 
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 Την Αρχή της συναρχίας:  Ότι κανένας Ρωμαίος δεν είναι δυνατόν να 

αναλαμβάνει αξίωμα χωρίς να έχει συνάδελφο.  

Υπάρχουν π.χ. δύο Ίππαρχοι, τέσσερις Πραίτωρες. Υπάρχουν εξαιρέσεις όπως η ιδιότητα του 

δικτάτορα, αλλά αυτή είναι εξαίρεση από μόνη της, δηλαδή ο δικτάτορας αναλαμβάνει την 

εξουσία για περιορισμένο διάστημα και κάτω από εξαιρετικές συνθήκες. 

 

Ο Πομπήιος με τις εξουσίες αυτές κατά κάποιο τρόπο προϊδεάζει τη μοναρχία, η οποία 

πρόκειται να εγκαθιδρυθεί στη Ρώμη 35 χρόνια αργότερα. Ο Πομπήιος με αυτές τις εξουσίες 

κατορθώνει μέσα σε 40 ημέρες να εξολοθρεύσει όλους τους πειρατές ανάμεσα στην Ισπανία και 

την Ιταλία και συνεχίζει την εκστρατεία του στην ανατολική Μεσόγειο. Εκεί από το 69 ως το 67 

π. Χ.  ο Μέτελος είχε κατορθώσει να καθυποτάξει την Κρήτη. Ο Πομπήιος συνεχίζει στην Κιλικία, 

κατατροπώνει και εκεί τους πειρατές αλλά, και αυτό δείχνει την μεγαλοφυΐα του, παίρνει 

αποφάσεις για την ένταξη αυτών των περιοχών στην Ρωμαϊκή επικράτεια. Ιδρύει μια πόλη την 

Πομπηιούπολη, μάλλον την πόλη Σόλοι της Κιλικίας την μετονομάζει σε Πομπηιούπολη (5:13, 

χάρτης), και εγκαθιστά εκεί πέρα τους τέως πειρατές δίνοντας τους δυνατότητα να αποκτήσουν 

Εικόνα 122  

Ορίζοντας αυτό το όριο ο Πομπήιος ουσιαστικά έχει καθορίσει ένα σύνορο το οποίο 
πρόκειται να είναι για πολλούς αιώνες το βασικό σύνορο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 
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με διαφορετικό, με ειρηνικό τρόπο τα προς το ζην. 

Στη συνέχεια βλέπουμε ότι ο Πομπήιος ακολουθεί μια 

πολιτική που δείχνει να έχει ένα σχέδιο. Μέχρι σήμερα έχουμε 

παρακολουθήσει τους Ρωμαίους να εμπλέκονται σε 

πολέμους, να κατακτούν, να προχωρούν σταδιακά χωρίς να 

υπάρχει ένα προκαθορισμένο σχέδιο. Ο Πομπήιος (εικόνα, 

5:47) είναι, κατά την γνώμη μου, ο πρώτος Ρωμαίος, ο οποίος 

έχει ένα όραμα για μια Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με 

συγκεκριμένα αλλά σταθερά σύνορα. Στην αρχή των 

στρατιωτικών του επιχειρήσεων στην Aνατολή ο Πομπήιος 

ακολουθεί την πολιτική του divide et impera δηλαδή 

διαίρει και βασίλευε. (χάρτης, 6:18) Αποκτά σχέσεις με το 

βασίλειο των Πάρθων ώστε να αντιμετωπίζει τους εχθρούς, 

δηλαδή τον Τιγράνη και τον Μιθριδάτη από δυο πλευρές. 

Αυτό το οποίο κάνει είναι να υποσχεθεί στο βασίλειο των 

Πάρθων ότι το μελλοντικό σύνορο μεταξύ Ρώμης και του 

βασιλείου τους θα είναι ο ποταμός Ευφράτης. Ορίζοντας 

αυτό το όριο ο Πομπήιος ουσιαστικά έχει καθορίσει ένα σύνορο, το οποίο πρόκειται να είναι για 

πολλούς αιώνες το βασικό σύνορο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.  

Κατορθώνει να επικρατήσει του στρατού του Μιθριδάτη σε μια σειρά από νίκες. Μετά από μια 

νίκη ιδρύει μια πόλη με το όνομα Νικόπολις στα βόρεια του Ευφράτη, κατορθώνει να εισβάλλει 

μέσα στο βασίλειο της Αρμενίας. Ο Μιθριδάτης καταλαβαίνει ότι έχει χάσει τον πόλεμο και 

ξεφεύγει στον Κιμμέριο Βόσπορο, δηλαδή στην είσοδο της Αζοφικής Θάλασσας, της αρχαίας 

Μαιώτιδας λίμνης, της σημερινής Αζοφικής Θάλασσας, όπου απομακρύνει από την εξουσία τον 

ίδιο του τον γιό και αναλαμβάνει ο ίδιος το βασίλειο του Κιμμερίου Βοσπόρου. Όμως στο 

Παντικάπαιο καταλαβαίνει ότι τον προδίδουν όλοι ακόμη και ο ίδιος του ο γιός, ο Φαρνάκης. 

Πολιορκούμενος στο Παντικάπαιο καταλαβαίνει, το 63 π. Χ., ότι δεν έχει καμία δυνατότητα 

διαφυγής όμως δεν έχει και καμία δυνατότητα να αυτοκτονήσει. Ο Μιθριδάτης είναι γνωστός από 

το φαινόμενο του Μιθριδατισμού φοβούμενος ότι πρόκειται να τον δηλητηριάσουν έπαιρνε 

μικρές ποσότητες διαφόρων δηλητηρίων στη διάρκεια της ζωής του με αποτέλεσμα να έχει γίνει 

άτρωτος στα διάφορα δηλητήρια. Έτσι ζητάει από ένα μισθοφόρο να τον σκοτώσει και βρίσκει 

τον θάνατο το 63 π. Χ.. 

Ο Πομπήιος οργανώνει τις κατακτημένες περιοχές σε επαρχία δημιουργώντας την επαρχία της 

Βιθυνίας και του Πόντου, μια ακόμα τεράστια Ρωμαϊκή επαρχία στα νότια παράλια της Μαύρης 

Θάλασσας, του Ευξείνου Πόντου, στα βόρεια παράλια της σημερινής Τουρκίας. Όμως δεν 

σταματάει εδώ. Συνεχίζει στη Συρία όπου συνέχιζε να υπάρχει ένα σκιώδες βασίλειο από ένα 

τελευταίο Σελευκίδη μονάρχη, τον Αντίοχο τονΙ Β’, και αναγκάζοντας τον Τιγράνη να αποχωρήσει 
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Ο Πομπήιος είναι κατά την γνώμη μου ο 
πρώτος Ρωμαίος ο οποίος έχει ένα όραμα για 
μια Ρωμαϊκή αυτοκρατορία με συγκεκριμένα 

αλλά σταθερά σύνορα. 
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εντελώς από την Συρία. Διαλύει το βασίλειο και δημιουργεί μια ακόμη επαρχία, την επαρχία της 

Συρίας. Στην  ίδια επαρχία εντάσσεται και το μέχρι τούδε ανεξάρτητο βασίλειο του Ισραήλ, το 

οποίο επίσης καταργείται, τις τελευταίες δεκαετίες μαστίζεται από εμφυλίους πολέμους. 

Ο τρόπος με τον οποίο ο Πομπήιος έχει αναδιοργανώσει την Ανατολή δείχνει ένα μεγαλόπνοο 

σχέδιο, το οποίο είναι ένα σχέδιο να έχει η Ρώμη σταθερά σύνορα με τον Ευφράτη και να είναι 

οργανωμένα τα πρώην βασίλεια σε σταθερές Ρωμαϊκές επαρχίες, υπό σταθερή Ρωμαϊκή εξουσία 

εκτός από την ύπαρξη διαφόρων βασιλείων, τα οποία θα κυβερνούν ως σύμμαχοι της Ρώμης. Το 

μεγαλόπνοο σχέδιο του το δείχνει άλλωστε και με την δημιουργία σειράς πόλεων, στις οποίες 

εγκαθιστά πληθυσμούς και βετεράνους δίνοντάς τους την δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα 

οργανωμένο αστικό βίο. 

Ο Πομπήιος θα επιστρέψει στην Ρώμη το 61 π. Χ. αλλά παρά το γεγονός ότι του επιτρέπεται να 

οργανώσει ένα θρίαμβο, παρ’ όλα αυτά, η Σύγκλητος τον υποδέχεται με μεγάλη δυσπιστία. Την 

ίδια εποχή δυο άλλοι φιλόδοξοι Ρωμαίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την  Σύγκλητο ακριβώς 

λόγω της φιλοδοξίας τους. Ο Κράσσος, ο νικητής επί του Σπαρτάκου, και ο Γάιος Ιούλιος 
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Όμως ο Κράσσος σκοτώνεται (11:59, χάρτης) το 53 π. Χ. σε μια πολεμική επιχείρηση κατά 
των Πάρθων και γίνεται σαφές ότι ο Πομπήιος και ο Καίσαρας θα συγκρουστούν όχι 

πλέον για κάποιο αξίωμα στη Ρώμη αλλά για την απόλυτη εξουσία. 
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Καίσαρας, απόγονος μιας από τις ευγενέστερες οικογένειες της Ρώμης και αυτή την εποχή ο 

κύριος ηγέτης των Λαϊκών (Populares). Επειδή βλέπουν να έχουν δυσκολίες να εγκρίνει η 

Σύγκλητος τα μέτρα τα οποία προτείνουν και το βασικότερο το οποίο έχουν κατά νου είναι η 

αποκατάσταση των απομάχων τους, των βετεράνων τους, αποφασίζουν το 60 να δημιουργήσουν 

μια άτυπη συμμαχία, τη λεγόμενη Πρώτη Τριανδρία, με την οποία επιβάλλουν τη βούλησή τους 

στη Ρώμη. Έτσι ο μεν Κράσσος και ο Πομπήιος εκλέγονται Ύπατοι, το ανώτατο αξίωμα, ενώ ο 

Καίσαρας αναλαμβάνει την στρατιωτική διοίκηση που θα του επιτρέψει να κατακτήσει την 

Γαλατία.  Όμως ο Κράσσος σκοτώνεται (11:59, χάρτης) το 53 π. Χ. σε μια πολεμική επιχείρηση 

κατά των Πάρθων και γίνεται σαφές ότι ο Πομπήιος και ο Καίσαρας θα συγκρουστούν όχι πλέον 

για κάποιο αξίωμα στη Ρώμη αλλά για την απόλυτη εξουσία. 

Ο Πομπήιος κατορθώνει να απομακρύνει τους υποστηρικτές του Καίσαρα από τη Ρώμη, ιδίως 
τον Μάρκο Αντώνιο. Εκλέγεται στο αξίωμα του Υπάτου, χωρίς δεύτερο Ύπατο, χωρίς σύναρχο 
(λατ: consul sine collega) το 50 π. Χ. και αυτό το παίρνει ως αφορμή ο Καίσαρας να προβεί στο 
τελικό βήμα προς τον εμφύλιο πόλεμο που είναι να συγκεντρώσει τα στρατεύματά του κοντά στη 
Ρώμη στις 7 Ιανουαρίου του 49 π. Χ.. Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος διακηρύσσει ότι ο Καίσαρ είναι 
προδότης και εχθρός του Ρωμαϊκού λαού. Τρεις μέρες αργότερα ο Καίσαρας θα διαβεί τον 
Ρουβικώνα, το ποτάμι το οποίο είναι το σύνορο μέχρι το οποίο μπορούν να φτάσουν ρωμαϊκά 
στρατεύματα. Δεν επιτρέπεται ρωμαϊκά στρατεύματα να μπουν στην Ρώμη, επομένως στις 10 
Ιανουαρίου ο Καίσαρας διαβαίνει τον Ρουβικώνα και εισβάλει μέσα στην Ρώμη. Ξεκινάει ένας 
νέος εμφύλιος πόλεμος μετά από τον εμφύλιο πόλεμο του Μαρίου και του Σύλλα. Ένας εμφύλιος 
πόλεμος, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί σε ελληνικά εδάφη και θα έχει επίσης σημαντικές 
συνέπειες για την Ελληνική Ιστορία. 

  

 

 

 

 

 

 

V 4.1.3 Ο Καίσαρας και η Κλεοπάτρα (11’)  

 

 

Ο ρωμαϊκός εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στον Πομπήιο και τον Καίσαρα είναι η αρχή ενός 

δράματος, το οποίο τελειώνει με την οριστική κατάκτηση του τελευταίου Ελληνιστικού βασιλείου, 

του βασιλείου των Πτολεμαίων της Αιγύπτου. 
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Όπως έχω αναφέρει σε προηγούμενο μάθημα το βασίλειο των Πτολεμαίων βρίσκεται σε 

φοβερή δυναστική κρίση, η οποία εκδηλώνεται άλλη μια φορά το 81 π. Χ. όταν ο Πτολεμαίος Θ΄ 

ο Λάθυρος σκοτώνεται μετά από εξέγερση του πληθυσμού της Αλεξάνδρειας, τον διαδέχεται η 

κόρη του η Βερενίκη Γ’, η οποία είναι η πρώτη βασίλισσα Πτολεμαία που κυβερνά μόνη της, χωρίς 

σύζυγο. Αναγκάζεται όμως να παντρευτεί κάποιον και παντρεύεται το 80 π. Χ. έναν Πτολεμαίο 

ΙΑ΄, ο οποίος είναι γιος του Πτολεμαίου Ι΄, ενός θείου του, αλλά ενδέχεται να είναι δικό της παιδί 

διότι ήταν κάποτε παντρεμένη με τον Πτολεμαίο Ι΄. Εν πάση περιπτώσει παντρεύεται τον γιο του 

τέως συζύγου της, και κατά πάσα πιθανότητα τον δικό της το γιο, ο οποίος είναι γνωστός ως ο 

Πτολεμαίος ΙΑ . 

Το πρώτο πράγμα το οποίο κάνει ο νέος της σύζυγος είναι να την 

δολοφονήσει λίγες μέρες μετά τον γάμο τους. Μέχρι στιγμής όλα αυτά 

δεν μας εκπλήσσουν, έχουμε ακούσει αντίστοιχες φοβερές ιστορίες, 

μόνο που στην περίπτωση του Πτολεμαίου ΙΑ’ τα πράγματα 

χειροτερεύουν. Ο πληθυσμός της Αλεξάνδρειας, ο οποίος τρέφει μεγάλη 

αγάπη προς την Βερενίκη, τον λιντσάρει λίγες μέρες μετά απ’ αυτά τα 

γεγονότα και το Πτολεμαϊκό βασίλειο βρίσκεται πάλι μπροστά σε μια 

δυναστική κρίση. 

Κατά καλή ή κακή τύχη των Αλεξανδρινών και των κατοίκων του 

Πτολεμαϊκού βασιλείου, ο Πτολεμαίος ο ΙΒ’ ο Λάθυρος είχε και μια 

σειρά από νόθα παιδιά, μερικά από τα οποία ζουν στο βασίλειο του 

Πόντου. Ένα απ’ αυτά, ο Πτολεμαίος ο ΙΒ’, γνωστός ως νέος Διόνυσος 

και Αυλητής αλλά επίσης γνωστός και ως ο Νόθος, ορίζεται από τους 

Ρωμαίους βασιλιάς της Αιγύπτου. Οι Ρωμαίοι παίρνουν ευκαιρία απ’ 

όλα αυτά τα γεγονότα, αυτό γίνεται το 63 π. Χ., να προσαρτήσουν την 

Κύπρο, παραδοσιακά ένα κομμάτι της Πτολεμαϊκής μοναρχίας, στη 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η Κύπρος μαζί με την Κιλικία αποτελεί από το 59 π. Χ. μια νέα επαρχία. 

Αυτά τα οποία γίνονται στην συνέχεια είναι αυτά τα οποία περιμένουμε να γίνουν στο 

Πτολεμαϊκό βασίλειο. Ο Αυλητής παντρεύεται την Κλεοπάτρα, αλλά όταν γίνεται η προσάρτηση 

της Κύπρου στη Ρώμη, η Κλεοπάτρα Τρύφαινα η γυναίκα του και η πιο μεγάλη από της κόρες 

του η Βερενίκη Δ΄ βρίσκουν μια ευκαιρία να τον εκθρονίσουν και αναγκάζεται ο Αυλητής να 

καταφύγει στην Ρώμη μαζί με την δεύτερη κόρη του την Κλεοπάτρα. Αυτή είναι επιτέλους η 

περίφημη Κλεοπάτρα την οποία όλοι ξέρουμε, το όνομα φυσικά αυτό είναι γνωστό στην 

Πτολεμαϊκή δυναστεία, αυτή είναι η Κλεοπάτρα Ζ΄. Συνεχίζοντας μια πτολεμαϊκή παράδοση  στη 

συνέχεια  η κόρη του, που όπως είπαμε έχει εκθρονίσει τον πατέρα της, φροντίζει να δηλητηριάσει 

και την μητέρα της και τον σύζυγό της. Ο δεύτερος σύζυγος της είναι ο Αρχέλαος δεν γίνεται 

βασιλιάς, δεν αναλαμβάνει τον τίτλο του βασιλιά αλλά διοικεί τα στρατεύματά της. 

Ο Πτολεμαίος ΙΒ΄ ο Αυλητής έχει καταφύγει, όπως είπαμε, στη Ρώμη μαζί με την κόρη του 
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Αυτή η εποχή συμπίπτει με την 
έκρηξη του εμφυλίου πολέμου 
ανάμεσα στο Πομπήιο και τον 

Καίσαρα. 
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αλλά και με ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, σύμφωνα με τις πηγές, το ποσό των 10.000 ταλάντων, 

αυτό περίπου αντιστοιχεί σε ένα δισεκατομμύριο δολάρια, το οποίο το χρησιμοποιεί για 

δωροδοκίες στη Ρώμη εξασφαλίζοντας την επιστροφή του στον θρόνο χάρη σε μια ομάδα 2.000 

Ρωμαίων στρατιωτών, τους λεγόμενους Γαβιανούς. Λέγεται ότι η δεκατετράχρονη κόρη του η 

Κλεοπάτρα, ήδη από τότε ως δεκατετράχρονη νεαρή, τράβηξε την προσοχή ενός νεαρού, επίσης 

Ρωμαίου αξιωματικού είκοσι έξι ετών διοικητή του ιππικού του Μάρκου Αντωνίου αλλά κατά 

πόσον αυτό αντιστοιχεί στην πραγματικότητα ή όχι είναι κάτι που ούτε γνωρίζουμε ούτε μας 

ενδιαφέρει. 

Ο Αυλητής πεθαίνει το 51 π. Χ. έχοντας αφήσει ένα οικονομικά κατεστραμμένο βασίλειο και 

έχοντας αφήσει πίσω του δύο αγόρια και δύο κορίτσια, τα οποία πρόκειται τα επόμενα χρόνια να 

πολεμήσουν για την εξουσία. Η πιο μεγάλη κόρη είναι η πλέον δεκαοκτάχρονη Κλεοπάτρα, η 

οποία παντρεύεται τον εντεκάχρονο αδελφό της τον Πτολεμαίο ΙΓ΄.. Όμως οι φιλοδοξίες των 

άλλων παιδιών είναι επίσης πολύ μεγάλες και επίσης μεγάλες είναι και οι φιλοδοξίες των αυλικών, 

οι οποίοι ουσιαστικά διαχειρίζονται τα πολιτικά πράγματα. Ο ένας αυλικός, ο ευνούχος Ποθηνός, 

είναι εκείνος ο οποίος διώχνει την Κλεοπάτρα και τον Πτολεμαίο ΙΓ΄ και τους αναγκάζει να 

ζητήσουν καταφύγιο στη Συρία. Ενώ ένας άλλος αυλικός ο Γανυμήδης προωθεί προς τον θρόνο 

την Αρσινόη Δ΄ ,δηλαδή την άλλη αδελφή της Κλεοπάτρας. 

Αυτή η εποχή συμπίπτει με την έκρηξη του εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στο Πομπήιο και τον 

Καίσαρα. Ο Καίσαρας κατορθώνει να νικήσει, τον Αύγουστο του 48 π. Χ., τον Πομπήιο σε μια 

σημαντική μάχη στο Φάρσαλο της Θεσσαλίας και ο 

Πομπήιος, ο οποίος είναι ο κηδεμόνας των Πτολεμαίων 

βασιλέων, καταφεύγει στην Αίγυπτο, θεωρώντας ότι εκεί 

πέρα μπορεί να αποκτήσει νέα δύναμη ώστε να στραφεί ξανά 

κατά του Καίσαρα. Όμως μόλις φτάνει στην Αίγυπτο, ο 

Ποθηνός ο ευνούχος φροντίζει να δολοφονηθεί και λίγες 

μέρες αργότερα, όταν ο Καίσαρας επίσης φτάνει στην 

Αίγυπτο ο Ποθηνός του παρουσιάζει το κομμένο κεφάλι του 

Πομπήιου και το σφραγιστικό του δακτυλίδι. Ο Καίσαρας δεν 

αντιδρά ιδιαίτερα ευμενώς για εκείνον. Η δολοφονία του 

Πομπηίου δεν είναι η δολοφονία ενός αντιπάλου του, αλλά 

είναι η δολοφονία ενός Ρωμαίου πολίτη. Αμέσως 

αναδιοργανώνει τα πράγματα στην Αίγυπτο, φροντίζει να 

εκτελεσθεί ο Ποθηνός και να επιστρέψει στην Αλεξάνδρεια ο 

Πτολεμαίος ΙΓ΄.  

Όταν γυρίζει ο Πτολεμαίος ΙΓ΄ διαπιστώνει ότι δίπλα στον 

Καίσαρα στέκεται η αδελφή του η Κλεοπάτρα, η οποία το 

προηγούμενο βράδυ τυλιγμένη μέσα σε ένα χαλί έχει μπει 
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. Όταν γυρίζει ο Πτολεμαίος ο 13ος 
διαπιστώνει ότι δίπλα στον Καίσαρα στέκεται 

η αδελφή του η Κλεοπάτρα η οποία το 
προηγούμενο βράδυ τυλιγμένη μέσα σε ένα 

χαλί έχει μπει στην κρεβατοκάμαρα του 
Καίσαρα. 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      190  
 
 

στην κρεβατοκάμαρα του Καίσαρα. Τα πράγματα εξελίσσονται με τον τρόπο που φυσικά 

φανταζόμαστε. Ο εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στους τελευταίους Πτολεμαίους εκρήγνυται στην 

Αλεξάνδρεια και από το 48 έως το 47 έχουμε ένα φοβερά βίαιο πόλεμο, τον γνωστό ως 

Αλεξανδρινό πόλεμο που γίνεται και η τελευταία μεγάλη πρόκληση για τις στρατιωτικές 

ικανότητες του Καίσαρα, ο οποίος βρίσκεται πολιορκημένος στα ανάκτορα στην Αλεξάνδρεια. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου ο Πτολεμαίος ΙΓ΄ πνίγεται, η Αρσινόη ηττείται και 

αναγκάζεται να καταφύγει, μετά αφού συνοδεύει τον Καίσαρα στον θρίαμβό του στην Ρώμη, 

καταφεύγει στο ναό της Άρτεμης (Αρτέμιδος) στην Έφεσο όπου αργότερα το 41 π. Χ. θα 

εκτελεσθεί μετά από εντολές της αδελφής της, Κλεοπάτρας. 

Το μεγαλύτερο θύμα απ’ όλες αυτές τις συμπλοκές δεν είναι οι άνθρωποι, είναι η βιβλιοθήκη 

της Αλεξάνδρειας, η οποία για πρώτη φορά καταστρέφεται, μια από τις πρώτες μεγάλες 

καταστροφές. Η επόμενη θα ακολουθήσει επτά αιώνες αργότερα με την καταστροφή του 642 μ. 

Χ..  

Το Πτολεμαϊκό κράτος βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση που ο Καίσαρας είναι αναγκασμένος να 
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Είναι η πρώτη και τελευταία βασίλισσα του 
Πτολεμαϊκού Βασιλείου η οποία μιλάει την τοπική 

γλώσσα και χαρακτηρίζεται όχι ως φιλοπάτωρ αλλά 
ως φιλόπατρις, είναι η βασίλισσα η οποία αγαπάει την 

Αίγυπτο σαν πατρίδα της όχι σαν βασίλειο της. 
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Η Κλεοπάτρα φθάνει εκεί και ο τρόπος με τον 
οποίον εμφανίζεται στον Μάρκο Αντώνιο 

περιγράφεται από τον Πλούταρχο και είναι 
χαρακτηριστικό αυτής της θεατρικότητας για την 

οποία έχω μιλήσει επανειλημμένα σε αυτό το 
μάθημα. 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      191  
 
 

θέσει τα πράγματα σε τάξη. Εν τω μεταξύ έχει γίνει ο εραστής της Κλεοπάτρας. Το 47 π. Χ., όταν 

επιστρέφει στην Ρώμη, έχει αφήσει πίσω του την Κλεοπάτρα ως βασίλισσα της Αιγύπτου μαζί με 

τον Πτολεμαίο τον ΙΔ΄,τον τελευταίο αδελφό της, ως συγκυβερνήτη. Λίγες μέρες μετά την 

αναχώρησή του η Κλεοπάτρα θα γεννήσει τον Πτολεμαίο Καίσαρα, γνωστό ως Καισαρίωνα. 

Από το 47 έως το 44 π. Χ. ο Καίσαρας είναι υποχρεωμένος να αφοσιώσει την προσοχή του στην 

αναδιάρθρωση της Ρώμης, σειρά μεταρρυθμίσεων ως δικτάτορας στη Ρώμη. 

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Ρώμη διάφορες φήμες ότι πρόκειται να θεσπίσει ένα νόμο όπου 

θα επιτρέπει την διγαμία, ώστε να αναγνωρίσει την Κλεοπάτρα ως νόμιμη σύζυγό του. Όμως 

τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα γίνει. Στις 15 Μαρτίου του 44 π. Χ. ο Καίσαρας θα δολοφονηθεί και 

λίγες μέρες αργότερα η Κλεοπάτρα θα εγκαταλείψει τη Ρώμη μαζί με τον Καισαρίωνα. 

Στη Ρώμη επικρατεί αναρχία, για κάποιο διάστημα η κατάσταση δεν είναι σαφής. Τρεις άνδρες 

ο Μάρκος Αντώνιος, ο σημαντικότερος αξιωματικός του Καίσαρα, ο Λέπιδος, ο οποίος υπηρετεί 

αυτή την εποχή ως διοικητής του ιππικού και στενός συνεργάτης του Καίσαρα και ο ανιψιός του 

Καίσαρα, ο Γάιος Οκτάβιος, δεκαεννέα ετών, δημιουργούν μια τριανδρία, η οποία θα 

διαχειριστεί τα πράγματα της Ρώμης. Μοιράζουν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταξύ τους. Ο 

Λέπιδος αναλαμβάνει τη Βόρειο Αφρική, ο Οκτάβιος, ο οποίος τώρα έχει πάρει το όνομα 

Οκταβιανός (Γάιος Ιούλιος Οκταβιανός) καθώς έχει υιοθετηθεί από τον Καίσαρα, θα αναλάβει τη 

Δυτική Ευρώπη και ο Αντώνιος την Ανατολική Ευρώπη. 

Το 36 π. Χ., μετά από σειρά εμφυλίων πολέμων, ο Οκτάβιος θα απομακρύνει τον Λέπιδο από 

την εξουσία και η σκηνή έχει πλέον ετοιμαστεί για την τελευταία πράξη του δράματος των 

Ρωμαϊκών εμφυλίων πολέμων, αλλά και των Ελληνιστικών βασιλείων που είναι ο πόλεμος 

ανάμεσα στον Οκταβιανό, τον Μάρκο Αντώνιο και την Κλεοπάτρα. 

 

 

V4.1.4: Ο Οκτάβιος και η κατάλυση της Πτολεμαϊκής δυναστείας. (16΄) 

 

Τον Φεβρουάριο του 44 π. Χ. ο Μάρκος Αντώνιος λέγεται ότι πρόσφερε στον Καίσαρα ένα 
διάδημα, κατά κάποιον τρόπο προκαλώντας τον να αναλάβει τη βασιλική εξουσία στη Ρώμη. Ο 
Καίσαρας δεν το δέχτηκε. Το ανέκδοτο αυτό δείχνει ότι αυτή την εποχή στη Ρώμη υπάρχουν 
προβληματισμοί για τον τρόπο οργάνωσης της πολιτικής εξουσίας. Η Ρώμη μέσα σε τρεις αιώνες 
έχει δημιουργήσει μια τεράστια αυτοκρατορία, η οποία λίγο πολύ κυβερνάται όπως κυβερνιόταν 
μία πόλη. Δεν έχει τους αναγκαίους θεσμούς για τη διαχείριση της αυτοκρατορίας, η εξουσία 
πρέπει να αναδιαρθρωθεί. Η δολοφονία του Καίσαρα τον Μάρτιο του 44 π. Χ απλώς αναβάλλει 
για κάποιο διάστημα, για 15 περίπου χρόνια, τις οριστικές αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο 
θα κυβερνάται στο μέλλον η τεράστια πλέον ρωμαϊκή αυτοκρατορία. 
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Αλλά ο τρόπος διοίκησης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν είναι το βασικό πρόβλημα της 
Κλεοπάτρας, η οποία βρίσκεται στη Ρώμη την εποχή της δολοφονίας του Καίσαρα. Όταν ανοίγεται 
η διαθήκη του δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε στην ίδια αλλά ούτε και στον γιο, τον μόνο γιο 
τον οποίον έχει ο Καίσαρας, τον Καισαρίωνα. Αντί τούτου, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο 
μάθημα, ο Καίσαρας υιοθετεί  έναν 19χρονο ανιψιό του, τον Γάϊο Οκτάβιο, ο οποίος ως 
υιοθετημένος γιος του Καίσαρα παίρνει το όνομα Γάϊος Ιούλιος Οκταβιανός, δηλαδή τα ονόματα 
του θετού του πατέρα. Όπως αναφέρθηκε επίσης, μετά από μια αρκετά μακρά περίοδο εμφυλίων 
πολέμων υπάρχει μία κατανομή της αυτοκρατορίας ανάμεσα στους κυρίους διεκδικητές της 
εξουσίας τον Οκταβιανό, τον Λέπιδο και τον Μάρκο Αντώνιο. 

 

Ο Μάρκος Αντώνιος από το 42 π. Χ. βρίσκεται στον Ελλαδικό χώρο προσπαθώντας να 
προετοιμάσει την μεγαλύτερη εκστρατεία που μπορεί να ανατεθεί σε έναν Ρωμαίο, την 

Εικόνα 129 
Το 41 π. Χ. καλεί την Κλεοπάτρα να τον συναντήσει, δεν έχουν συναντηθεί, εκτός εάν 

ισχύει το ανέκδοτο το ότι συναντήθηκαν όταν η Κλεοπάτρα ήταν 14 ετών, να τον 
συναντήσει στην Ταρσό της Κιλικίας (χάρτης 4:11), δηλαδή απέναντι ακριβώς από την 

Αίγυπτο. Η Κλεοπάτρα φθάνει εκεί και ο τρόπος με τον οποίον εμφανίζεται στον Μάρκο 
Αντώνιο περιγράφεται από τον Πλούταρχο και είναι χαρακτηριστικό αυτής της 
θεατρικότητας, για την οποία έχω μιλήσει επανειλημμένα σε αυτό το μάθημα. 
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εκστρατεία κατά του βασιλείου των Πάρθων. Ήδη ο Καίσαρας λίγο πριν τη δολοφονία του 
σκόπευε να εκστρατεύσει κατά των Πάρθων για να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του Κράσσου 
το 53 π. Χ. Ο Μάρκος Αντώνιος είναι διαχειριστής της Ανατολής και σε αυτόν τον χώρο μεγάλη 
σημασία παίζει πλέον το μόνο σημαντικό βασίλειο που έχει εναπομείνει, το βασίλειο των 
Πτολεμαίων. 

 

Εκεί επιστρέφει η Κλεοπάτρα το 44 π. Χ. μετά την δολοφονία του Καίσαρα. Η Κλεοπάτρα 
διαφέρει από τους υπόλοιπους Πτολεμαίους βασιλείς. Όχι ως προς τη δολοφονία συγγενών της, 
αμέσως μόλις επιστρέψει στην Αλεξάνδρεια το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνει είναι να 
δολοφονήσει τον σύζυγο της και αδελφό της Πτολεμαίο ΙΔ΄. Εκεί που διαφέρει η Κλεοπάτρα είναι 
στην πολιτική της ιδιοφυΐα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίον αντιμετωπίζει την Αίγυπτο. Είναι 
η πρώτη και τελευταία βασίλισσα του Πτολεμαϊκού βασιλείου, η οποία μιλάει την τοπική γλώσσα 
και χαρακτηρίζεται όχι ως φιλοπάτωρ αλλά ως φιλόπατρις, είναι η βασίλισσα η οποία αγαπάει 
την Αίγυπτο σαν πατρίδα της όχι σαν βασίλειο της. 

    

Ο Μάρκος Αντώνιος το 49 π. Χ. είναι υποχρεωμένος, αφού έχει ρυθμίσει τις υποθέσεις στις 
άλλες περιοχές της Ανατολής, να πάει και στην Αίγυπτο, διότι γνωρίζει ότι αυτό το βασίλειο 
πρόκειται να έχει ιδιαίτερη σημασία στην προετοιμασία της εκστρατείας του κατά των Πάρθων. 
Το 41 π. Χ. καλεί την Κλεοπάτρα να τον συναντήσει, δεν έχουν συναντηθεί, εκτός εάν ισχύει το 
ανέκδοτο το ότι συναντήθηκαν όταν η Κλεοπάτρα ήταν 14 ετών, να τον συναντήσει στην Ταρσό 
της Κιλικίας (χάρτης 4:11), δηλαδή απέναντι ακριβώς από την Αίγυπτο. Η Κλεοπάτρα φθάνει εκεί 
και ο τρόπος με τον οποίον εμφανίζεται στον Μάρκο Αντώνιο περιγράφεται από τον Πλούταρχο 
και είναι χαρακτηριστικό αυτής της θεατρικότητας, για την οποία έχω μιλήσει επανειλημμένα σε 
αυτό το μάθημα. 

  

 

«Έπλεε στον ποταμό Κίδνο σε πλοίο με χρυσή πρύμνη είχαν ανοίξει πανιά 

υφασμένα με πορφύρα και κωπηλάτες με αργυρά κουπιά συνάρμοζαν την  

κίνηση των κουπιών στον ήχο του αυλού μαζί με σύριγγες και κιθάρες. Η ίδια  

η Κλεοπάτρα ήταν ξαπλωμένη κάτω από χρυσοποίκιλτο σκιάδιο ντυμένη σαν 

Αφροδίτη ανάμεσα σε αγόρια, που ντυμένα για να μοιάζουν με έρωτες, της 

έκαναν αέρα. Επίσης οι ομορφότερες από τις υπηρέτριες της φορώντας  

αμφίεση Νηρηίδων και Χαρίτων κάθονταν οι μεν κοντά στο διάκι και άλλες 

στα κουπιά. Τις όχθες του ποταμού είχαν κατακλύσει οι ευωδιές από  

θυμιάματα.  Άλλοι άνθρωποι συνόδευαν το πλοίο από τις εκβολές του  

ποταμού και στις δυο του όχθες και άλλοι κατέβαιναν από την πόλη στο 

ποτάμι για να δουν το θέαμα.» 
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Δύο δείπνα αργότερα, ένα δείπνο με κατάλληλη χρήση του φωτός στη σκηνή της Κλεοπάτρας, 
το δεύτερο με χαρακτηριστική ρωμαϊκή λιτότητα, ο Μάρκος Αντώνιος ήταν εραστής της 36χρονης 
πλέον βασίλισσας έχοντας υποκύψει, αν όχι στη φυσική της ομορφιά, για την οποία υπάρχουν 
αμφιβολίες. Τουλάχιστον αν κρίνουμε από τα νομίσματα και τις σωζόμενες προτομές της 

Κλεοπάτρας, η φυσική της ομορφιά δεν ήταν πολύ μεγάλη, σίγουρα ήταν 
πολύ μεγαλύτερη η γοητεία, η προσωπικότητά της αλλά και φυσικά οι 
πηγές πλούτου που παρείχε το βασίλειο της. 

 

Μια νίκη στην Ανατολή θα μπορούσε για τον Αντώνιο να σημάνει και 
τη δυνατότητα για να αποκτήσει την εξουσία και στη Ρώμη και στο 
σύνολο της αυτοκρατορίας. Ο Αντώνιος προχώρησε σε μια 
αναδιάρθρωση των επαρχιών στη Ρώμη, έκανε ξανά την Ιουδαία 
ανεξάρτητο βασίλειο υπό τη δυναστεία του Ηρώδη, έδωσε στην 
Κλεοπάτρα την Κύπρο και την Κυρηναϊκή, τα οποία παραδοσιακά ήταν 
εδάφη του Πτολεμαϊκού βασιλείου, αλλά της έδωσε και το νησί της 
Κρήτης. Με λίγα λόγια προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών που 
αποδομούν τις μεταρρυθμίσεις του Πομπηίου και την οργάνωση της 
Ανατολής. Στόχος του βασικός ήταν να μην έχει τον πονοκέφαλο της 
διοίκησης επαρχιών και προτιμούσε να αναθέσει τη διοίκησή τους σε 
βασιλείς, οι οποίοι θα ήταν νομιμόφρονες σύμμαχοι. Ο Αντώνιος 
εξεστράτευσε στην Ανατολή, είχε μέτρια επιτυχία στην Αρμενία, αλλά εν 
πάση περιπτώσει αρκετές επιτυχίες ώστε να μπορεί να τις πανηγυρίσει 
ως θρίαμβο. 

 

Επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια το 36 π. Χ, σε προετοιμασία 
ακόμα του μεγάλου πολέμου, προχώρησε στην ανακήρυξη των παιδιών 
του, τα οποία τα είδε για πρώτη φορά, είχαν γεννηθεί τρία χρόνια 
αργότερα, στην ανακήρυξή τους σε βασιλείς. Τα δύο δίδυμα, αγόρι και 

κορίτσι, είχαν τα ονόματα Αλέξανδρος Ήλιος και Κλεοπάτρα Σελήνη, είναι δύο συμβολικά 
ονόματα, διότι στο βασίλειο των Πάρθων βασιλέων ο βασιλιάς θεωρείται αδελφός του ήλιου και 
της σελήνης.  

 

Το γεγονός ότι ο Μάρκος Αντώνιος παραχώρησε εδάφη που ανήκουν στη Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία, όπως η Κύπρος και η Κυρηναϊκή, στην Κλεοπάτρα θεωρήθηκε στη Ρώμη ως 
προδοσία. Η Κλεοπάτρα χλευαζόταν ως η Αιγύπτια πόρνη, η οποία είχε δελεάσει με τα θέλγητρά 
της τον Αντώνιο και επιστρέφοντας από την εκστρατεία του στην Αρμενία ο Μάρκος Αντώνιος 
προχώρησε επίσης στο να ανακηρύξει τα παιδιά του βασιλείς. Ένα ποίημα του Καβάφη 
περιγράφει αυτήν τη σκηνή. Η Κλεοπάτρα και ο Καισαρίων ανακηρύσσονται βασιλείς των 
βασιλέων, ο Πτολεμαίος Ήλιος παίρνει τα εδάφη δυτικά του Ευφράτη, δηλαδή τη Συρία και την 
Κιλικία, η Κλεοπάτρα Σελήνη τη Λιβύη και την Κυρηναϊκή.  

Εικόνα 130 

 ο Μάρκος Αντώνιος ήταν 
εραστής της 36χρονης πλέον 

βασίλισσας έχοντας υποκύψει, 
αν όχι στη φυσική της 

ομορφιά, για την οποία 
υπάρχουν αμφιβολίες. 

Τουλάχιστον αν κρίνουμε από 
τα νομίσματα και τις 

σωζόμενες προτομές της 
Κλεοπάτρας, η φυσική της 

ομορφιά δεν ήταν πολύ 
μεγάλη, σίγουρα ήταν πολύ 

μεγαλύτερη η γοητεία, η 
προσωπικότητά της αλλά και 
φυσικά οι πηγές πλούτου που 

παρείχε το βασίλειο της. 
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Αυτά τα δώρα του Αντωνίου προς τα παιδιά του και προς τον γιο του Καίσαρα, τον Καισαρίωνα, 
είναι και η τελική ρήξη με τη Ρώμη. Το 31 π. Χ. η Ρωμαϊκή Σύγκλητος θα κηρύξει τον Αντώνιο 
εχθρό του ρωμαϊκού κράτους και ο τελευταίος εμφύλιος πόλεμος θα ξεκινήσει. Δεν θα 
διαρκέσει πολύ. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 31 π. Χ. ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα θα βρίσκονται με 
τον στόλο τους στο Άκτιο, θα υποστούν μια δεινή ήττα, την κρίσιμη στιγμή τα πλοία της 
Κλεοπάτρας θα εγκαταλείψουν τη μάχη και θα τα ακολουθήσει ο Αντώνιος. Ο Αντώνιος και η 
Κλεοπάτρα θα καταφύγουν στην Αίγυπτο όπου θα πραγματοποιηθεί εισβολή το 30 π. Χ. από τον 
Οκτάβιο, ο Αντώνιος θα αυτοκτονήσει και λίγες μέρες αργότερα η Κλεοπάτρα, αρνούμενη να 
στολίσει τον θρίαμβο του Οκταβιανού στη Ρώμη, αφού πρώτα κηδέψει τον Αντώνιο θα 
αυτοκτονήσει και η ίδια σύμφωνα με την παράδοση αφήνοντας μια αιγυπτιακή κόμπρα να την 
δαγκώσει είτε στο χέρι είτε στο στήθος. 

 

Ο Οκταβιανός (εικόνα 10:25) προχωράει στις αναγκαίες αποφάσεις που είναι η κατάλυση του 
Αιγυπτιακού βασιλείου. Όμως δεν οργανώνει την Αίγυπτο σαν μια συνηθισμένη επαρχία. Η 
Αίγυπτος κληρονομιά των Φαραώ από τους Πτολεμαίους, κληρονομιά των Πτολεμαίων για τον 
ίδιο είναι προσωπική του ιδιοκτησία, απαγορεύεται στο μέλλον οποιοσδήποτε συγκλητικός να 
πατήσει το πόδι του στην Αίγυπτο χωρίς την άδεια του εκάστοτε Ρωμαίου αυτοκράτορα, σε αυτήν 
την περίπτωση χωρίς την άδεια του Οκταβιανού. Η Αίγυπτος ένα από τα πλουσιότερα βασίλεια, ο 
σιτοβολώνας της ανατολικής Μεσογείου, γίνεται πηγή πλούτου για τον Οκταβιανό και τους 
διαδόχους του. 

 

Τι γίνεται με τα παιδιά της Κλεοπάτρας; Ο Καισαρίωνας θα εκτελεστεί γιατί ο Οκταβιανός θα 
ακολουθήσει τη συμβουλή ενός στωικού φιλοσόφου, του Άρειου Διδύμου, ο οποίος του λέει δεν 
είναι καλό πράγμα οι Πολυκαισαρείοι, δηλαδή να υπάρχουν πολλοί, οι οποίοι είναι παιδιά του 
Καίσαρα. Στον Καισαρίωνα είχε αφιερώσει πάλι ο Καβάφης ένα πολύ ωραίο ποίημα, τον 
Καισαρίωνα, ένα ποίημα στο οποίο περιγράφει πως ένα βράδυ, γράφει  

 

«Εν μέρει για να εξακριβώσω μια εποχή,  

εν μέρει και την ώρα να περάσω,  

την νύχτα χθες πήρα μια συλλογή  

επιγραφών των Πτολεμαίων να διαβάσω.» 

 

Δεν ξέρω πολλούς σύγχρονους ιστορικούς που για να περάσουν την ώρα τους το βράδυ 
παίρνουν μια συλλογή πτολεμαϊκών επιγραφών και κει παίρνει πληροφορίες ο Καβάφης για τον 
Καισαρίωνα και φαντάζεται τη μορφή του.  

 

«…..Στην ιστορία λίγες  
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γραμμές μονάχα βρίσκονται για σένα,  

κ’ έτσι πιο  ελεύθερα σ’ έπλασα μες στον νου μου. 

Σ’ έπλασα ωραίο κ’ αισθηματικό 

Η τέχνη μου στο πρόσωπό σου δίνει  

μιαν ονειρώδη συμπαθητική εμορφιά. 

Και τόσο πλήρως σε φαντάσθηκα,  

που χθες την νύχτα αργά, σαν έσβηνεν 

η λάμπα μου – άφησα επίτηδες να σβήνει— 

εθάρρεψα που μπήκες μες στην κάμαρα μου, 

με φάνηκες πως εμπρός μου στάθηκες ως θα ήσουν 

μες στην κατεκτημένην Αλεξάνδρεια, 

χλομός και κουρασμένος, ιδεώδης εν τη λύπη σου, 

ελπίζοντας ακόμη να σε σπλαχνισθούν 

οι φαύλοι —που ψιθύριζαν το «Πολυκαισαρίη». 

 

Τα άλλα παιδιά της Κλεοπάτρας και του Αντωνίου τα άφησε ο Οκταβιανός στην ζωή, όμως τα 
έσυρε στον θρίαμβο του στη Ρώμη έναν χρόνο αργότερα φορώντας χρυσές αλυσίδες αντί για τα 
διαδήματα, τα οποία ονειρευόταν να τοποθετήσει στα κεφάλια τους ο Μάρκος Αντώνιος. Μάλιστα 
λέγεται ότι το βάρος των χρυσών αλυσίδων ήταν τόσο μεγάλο που μόλις και μετά βίας τις 
σήκωναν προκαλώντας τον οίκτο των θεατών. Η Κλεοπάτρα Σελήνη αργότερα παντρεύτηκε τον 
βασιλιά της Νουμιδίας. Τι έγινε με τον Πτολεμαίο Ήλιο δεν το μαθαίνουμε πρέπει μάλλον να 
πέθανε σε νεαρή ηλικία στη Ρώμη. 

 

Το αν το τελευταίο βράδυ στην Αλεξάνδρεια ο Αντώνιος άκουσε να περνάει ένας αόρατος 
θίασος με μουσικές εξαίσιες με φωνές, όπως γράφει πάλι ο Καβάφης στο περίφημο ποίημα του 
«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον», δεν το ξέρουμε αλλά θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στον 
Μάρκο Αντώνιο που, ει μη τι άλλο, τουλάχιστον ενέπνευσε ένα από τα ωραιότερα ποιήματα του 
Καβάφη.  

 

« Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτ’  ακουσθεί 

αόρατος θίασος να περνά, 

με μουσικές  εξαίσιες, με φωνές— 

την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου  

που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου 
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που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανωφέλετα θρηνήσεις.  

Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος, 

αποχαιρέτα την, την Aλεξάνδρεια που φεύγει.»  

 

Με την κατάλυση του Πτολεμαϊκού βασιλείου τελειώνει η περίοδος την οποία παραδοσιακά 
αποκαλούμε Ελληνιστική Εποχή. Η κατάλυση της Αιγύπτου σημαίνει το τέλος αυτών των 
ασταμάτητων πολέμων αυτής της φοβερής βίας, η οποία χαρακτηρίζει μία περίοδο 300 ετών. 
Όμως οι σημαντικότερες πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές εξελίξεις που έχουν 
την πηγή τους και τη ρίζα τους στην ελληνιστική εποχή συνεχίζονται. Γι’ αυτόν τον λόγο αυτό το 
μάθημα δεν τελειώνει με το τέλος της Ελληνιστικής Εποχής, αλλά συνεχίζεται με την Μακρά 
Ελληνιστική Εποχή, στην οποία θα παρακολουθήσουμε και τις πολιτικές εξελίξεις για άλλα 150 
περίπου χρόνια, σε πολύ γενικές γραμμές, αλλά και τις σημαντικότερες κοινωνικές, θεσμικές και 
πολιτιστικές εξελίξεις στον κόσμο, που δεν είναι πια ο κόσμος μόνον της Μητροπολιτικής Ελλάδας 
και των αποικιών, αλλά είναι ο μεγάλος εξελληνισμένος κόσμος που δημιουργήθηκε από τις 
κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
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Κεφάλαιο 4.2: Από τον Αύγουστο στον Αδριανό 

  

 

 

4.2.1. Η 'ηγεμονία' του Αυγούστου  (21΄) 

 

Ο μεγαλύτερος ιστορικός των Ρωμαϊκών χρόνων της Αυτοκρατορικής περιόδου, ο Τάκιτος, 
όταν γράφει τα Χρονικά του το 116 μ. Χ., αφιερώνει ελάχιστες μόνο αράδες σ' ένα γεγονός που 
πολλές εκατοντάδες εκατομμυρίων ανθρώπων θεωρούν το σημαντικότερο γεγονός στην ιστορία 
της ανθρωπότητας. Γράφει, λοιπόν, ο Χριστός υπέστη την εσχάτη των ποινών, κατά τη διάρκεια 

της βασιλείας του Τιβέριου από τον επίτροπο Πόντιο Πιλάτο και έτσι η πιο αισχρή δεισιδαιμονία 
κατά κάποιον τρόπο περιορίστηκε για λίγο, μια δεισιδαιμονία που ξέσπασε στην Ιουδαία, η οποία 
είναι η πρώτη πηγή ενός κακού. Συνεχίζει αναφερόμενος στα πόσα δεινά προέκυψαν από τον 

Εικόνα 131  

Η εξουσία του Ρωμαίου αυτοκράτορα εκτείνεται τα χρόνια του Αυγούστου από τον ατλαντικό ωκεανό έως τον Ευφράτη. 
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Χριστιανισμό. Τρία ή τέσσερα χρόνια νωρίτερα ο κυβερνήτης της επαρχίας της Βιθυνίας και του 
Πόντου και προσωπικός φίλος του αυτοκράτορα Τραϊανού, ο Πλίνιος ο Νεότερος όταν θέλησε 

να πληροφορηθεί τι ακριβώς είναι ο Χριστιανισμός, με διάφορους 
τρόπους, όπως π.χ. παίρνοντας μαρτυρίες από δούλους, ελάχιστα 
μονάχα πράγματα κατάφερε να μάθει τα οποία και αναφέρει σε 
μία επιστολή του προς τον Τραϊανό.  Έμαθε ότι μαζεύονταν 
ορισμένες νύχτες, τραγουδούσαν ύμνους, αντάλλασσαν όρκους 
και έτρωγαν ορισμένα συνηθισμένα φαγητά, για να φύγουν και 
να ξανασυναντηθούν πάλι κάποιο άλλο βράδυ. Ούτε ο Πλίνιος 
ούτε και ο Τάκιτος θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι το 
μόνο γεγονός στα 150 χρόνια από τον Οκταβιανό μέχρι τη δική 
τους εποχή, το οποίο θα συνέχιζε ή τα μόνα γεγονότα που θα 
συνέχιζαν κάθε χρονιά να εορτάζονται δύο χιλιετίες μετά από 
αυτή την εποχή θα είναι η Γέννηση και τα Πάθη του Χριστού.  

Πέντε χρόνια πριν από τη χρονολογία στην οποία οι σύγχρονοι 
ιστορικοί του Χριστιανισμού τοποθετούν παραδοσιακά τη 
Γέννηση του Χριστού, δηλαδή το 9 π. Χ., οι Έλληνες της Μικράς 
Ασίας εξέδωσαν ένα ψήφισμα (εικόνα, 2:20) προς τιμήν του 
Οκταβιανού που από το 27 π. Χ., είναι γνωστός με ένα άλλο όνομα, 
είναι γνωστός ως ο Αύγουστος, γραμμένο σ’ ένα πολύ ρητορικό 
ύφος. Αυτό το ψήφισμα εισάγει μία νέα χρονολογία, με την οποία 
η πρώτη μέρα του χρόνου θα είναι τα γενέθλια του Αυγούστου. 
Ξεκινά λοιπόν ο συγγραφέας, λέγοντας ότι  

η Θεία Πρόνοια, η οποία έχει καθορίσει την ζωή μας με σπουδή 
και φιλοτιμία, τον διακόσμησε τον βίο μας με το τελειότερο αγαθό, 
φέρνοντάς μας τον Σεβαστό, ο οποίος γέμισε με κάθε ευεργεσία την 
ανθρωπότητα, ο οποίος η Θεία Πρόνοια μάς τον έδωσε σαν Θεό, τον 
Αύγουστο, ο οποίος σταμάτησε τους πολέμους, έφερε την ειρήνη 
και με την επιφάνειά του ο Καίσαρας ξεπέρασε τις ελπίδες όλων 
των ανθρώπων».  

Για πολύ μεγάλο αριθμό των πληθυσμών της Ρωμαϊκής Ανατολής, η νίκη του Οκταβιανού στο 
Άκτιο και στη συνέχεια η κατάκτηση της Αιγύπτου αποτελεί την αρχή μίας νέας περιόδου.   

Όπως βλέπουμε ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει κανένας σύγχρονα γεγονότα μπορεί να 
διαφέρει, για άλλους σημαντικότερο γεγονός ήταν η εμφάνιση του Χριστιανισμού, για τους 
σύγχρονους εκείνης της εποχής στην Ρωμαϊκή Ανατολή το σημαντικότερο γεγονός είναι η 
επιφάνεια ενός άλλου θεού, ενός επίγειου θεού του Αυγούστου. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, ο 1ος 
Ρωμαίος αυτοκράτορας είναι ο Αύγουστος και οι επόμενοι δέκα αυτοκράτορες που θα 
κυβερνήσουν μέχρι τα χρόνια και του Αδριανού, του οποίου αποτελεί και το περιεχόμενο αυτού 
του μαθήματος, είχαν μία εξουσία η οποία είναι οικουμενική, οικουμενική με την αρχαία έννοια 
του όρου, μία εξουσία η οποία εκτείνεται σε όλη την κατοικούμενη γη (χάρτης 4:25).  

Η εξουσία του Ρωμαίου αυτοκράτορα εκτείνεται τα χρόνια του Αυγούστου από τον 
Ατλαντικό ωκεανό έως τον Ευφράτη. Είναι μία εξουσία, η οποία περιλαμβάνει την 

Εικόνα 132  

Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας 
εξέδωσαν ένα ψήφισμα (εικόνα, 2:20) 
προς τιμήν του Οκταβιανού που από 
το 27 π. Χ., είναι γνωστός με ένα άλλο 
όνομα, είναι γνωστός ως ο Αύγουστος, 
γραμμένο σ’ ένα πολύ ρητορικό ύφος. 
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παραδοσιακή περιοχή της επιρροής της Ρώμης, δηλαδή την Ιταλία, αλλά και όλες τις επαρχίες που 
κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής επέκτασης οι Ρωμαίοι κατόρθωσαν να αποκτήσουν είτε με 
κατάκτηση είτε κληρονομώντας βασίλεια. Περιλαμβάνει το σύνολο περίπου της Ιβηρικής 
Χερσονήσου, το μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής Ευρώπης, την Ιταλία, μεγάλα κομμάτια της 
βόρειας Αφρικής, τα Βαλκάνια, ένα μεγάλο μέρος της ανατολικής Ευρώπης νοτίως του Δούναβη, 
περιλαμβάνει τη Θράκη, η οποία ακόμα είναι βασίλειο συνεργαζόμενο με τη Ρώμη, αργότερα θα 
προστεθεί στην αυτοκρατορία, περιλαμβάνει τη Μικρά Ασία, στο μεγαλύτερο της μέρος την 
Κύπρο, την Εγγύς Ανατολή και την Αίγυπτο. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κόσμου είναι κόσμος, 
ο οποίος είτε κυριαρχείται από Ελληνικό πληθυσμό είτε έχει εξελληνισθεί λιγότερο ή περισσότερο 
επιφανειακά. Ιδίως το εσωτερικό, το ενδότερο της Μικράς Ασίας είναι μάλλον επιφανειακά 
εξελληνισμένες περιοχές αλλά και πέραν από αυτόν τον χώρο της Μεσογείου η Ρωμαϊκή επίδραση 
φτάνει μέχρι τις βόρειες ακτές της Μαύρης Θάλασσας, την σημερινή Ουκρανία στην περιοχή των 
παραδοσιακών αποικιών της Ελλάδας. Το βασίλειο του Βοσπόρου μπορεί να μην αποτελεί μέρος 
της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας αλλά είναι σύμμαχος των Ρωμαίων και διάφορες πόλεις όπως η 
Ταυρική Χερσόνησος και η Ολβία βρίσκονται υπό την επικυριαρχία των Ρωμαίων.   

Ο Βιργίλιος στην Αινειάδα αναφέρει μία προφητεία που έδωσε ο Δίας, ο Jupiter, στους 
Ρωμαίους ότι θα αποκτήσουν μία αυτοκρατορία χωρίς όρια, ένα imperium sine fine. Περίπου 
στα χρόνια του Αδριανού ή στα μέσα του 2ου μ. Χ. αι., κάποιος γράφει στον τοίχο ενός σπιτιού 
στην Έφεσο, «Ρώμη, κυβερνήτη όλου του κόσμου, η δύναμή σου ποτέ δεν θα χαθεί». Και όμως δεν 
είναι όλοι οι οποίοι πιστεύουν στην αιώνια Ρωμαϊκή δύναμη. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι την 
αντιμετωπίζουν με πρόκληση. Είναι εκείνοι τα έργα των οποίων σε αυτήν την περίοδο δεν τα 
βρίσκουμε γραμμένα σε επιγραφές, δεν είναι εμφανή στη βασική φιλολογική παράδοση. Είναι 
κείμενα όπως το κείμενο της Αποκαλύψεως, το οποίο γράφεται περίπου στα χρόνια του Πλίνιου. 
Ένα απόσπασμα στο 17ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως αναφέρεται με υπαινιγμούς στη Ρωμαϊκή 
κυριαρχία. Ο συγγραφέας της Αποκαλύψεως γράφει  

[17-4]  

καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ 
καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, γέμον βδελυγμάτων, καὶ τὰ ἀκάθαρτα 
τῆς πορνείας τῆς γῆς, καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα.  

[17-4]  

Και η γυναίκα ήταν ντυμένη με πορφύρα και κόκκινο, και στολισμένη με χρυσάφι και με 
πολύτιμους λίθους και με μαργαριτάρια, έχοντας χρυσό ποτήρι στο χέρι της γεμάτο με 
βδελύγματα και με τις ακαθαρσίες της πορνείας της γης, και θαύμασα, όταν την είδα, με θαυμασμό 
μεγάλο.  

[17-7]  

Καὶ εἶπέ μοι ὁ ἄγγελος· διατί ἐθαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου 
τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα. [17-8] Τὸ θηρίον ὃ εἶδες, 
ἦν καὶ οὐκ ἔστι, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγειν οἱ  

[17-7]  

Αλλά μου είπε ο άγγελος. Γιατί θαύμασες; Εγώ θα σου εξηγήσω το μυστήριο της γυναίκας και 
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του θηρίου που τη βαστάζει, το οποίο έχει τα επτά κεφάλια και τα δέκα κέρατα. [17-8] Το θηρίο 
που είδες, ήταν και δεν είναι και πρόκειται να ανεβαίνει από την άβυσσο και να πηγαίνει στην 
απώλεια  

[17-10]  

καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν· οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἐστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθε, καὶ ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον 
αὐτὸν δεῖ μεῖναι  

[17-18] 

 καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς. [17-10]  

Και επίσης είναι επτά βασιλιάδες, οι πέντε έπεσαν, ο ένας υπάρχει, ο άλλος ακόμα δεν ήρθε και, 
όταν έρθει, πρέπει αυτός να μείνει λίγο.  

[17-18]  

Και η γυναίκα που είδες είναι η πόλη η μεγάλη που έχει βασιλεία πάνω στους βασιλιάδες της 
γης. Είναι ένας υπαινιγμός για τη Ρώμη και την επικείμενη καταστροφή της και την επικείμενη 
καταστροφή των βασιλέων. 

Η ιστορία του Ελληνικού κόσμου από τον Αύγουστο μέχρι τον Αδριανό, δηλαδή σε μια 
περίοδο περίπου από το 30 π. Χ. μέχρι το 138 μ. Χ. είναι μία περίοδος γεμάτη αντιθέσεις, 
αντιθέσεις σαν αυτήν που βλέπουμε ανάμεσα στο κείμενο της Αποκαλύψεως και το κείμενο το 
γραμμένο σ΄ ένα σπίτι στην Έφεσο που μιλάει για την αιώνια κυριαρχία της Ρώμης, είναι μια 
περίοδος που έχουμε από τη μια μεριά την ελπίδα και την ειρήνη και την ελπίδα για τον ερχομό 
ενός Μεσσία, αλλά και μια περίοδος που διακρίνουμε εντάσεις ανάμεσα στην κυρίαρχη ιδεολογία 
της αυτοκρατορίας και κάποιες υπόγειες τάσεις, οι οποίες υπάρχουν στην αυτοκρατορία. Είναι 
εντάσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε μια ιδεολογία, η οποία καλύπτει το σύνολο της 
αυτοκρατορίας και τοπικούς πατριωτισμούς, οι οποίοι συνεχίζουν να υπάρχουν στα χρόνια αυτά.  

Μονάχα λίγα χρόνια πέρασαν από την εποχή που ο Καβάφης περιέγραφε την τελετή της 
αναγόρευσης σε βασιλείς των παιδιών της Κλεοπάτρας και του Αντωνίου, όταν ο Καισαρίων όλο 
χάρη και ομορφιά μαζί με τα άλλα του αδέλφια ετοιμαζόταν να ανακηρυχθεί βασιλιάς και μέσα σε 
αυτά τα λίγα χρόνια δημιουργήθηκε μια εντελώς νέα εξουσία. Η εξουσία αυτή αποτελούσε μια 
απάντηση σε ερωτήματα που υπήρχαν στη Ρώμη επί δεκαετίες για τον καλύτερο τρόπο με τον 
οποίο θα διοικηθεί το κράτος, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η απάντηση δεν δόθηκε αμέσως ήταν μα 
πολύ σταδιακή εξέλιξη που ξεκινάει με την δικτατορία του Σύλλα Α΄, ο οποίος αναλαμβάνει μία 
δικτατορία μόνος του και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να αναδιαρθρώσει το Ρωμαϊκό 
κράτος. Συνεχίζεται με τη δικτατορία του Καίσαρα, ο οποίος εισάγει διάφορες μεταρρυθμίσεις και 
περίπου, σχεδόν μία δεκαετία στην εποχή του Αυγούστου, οι εξουσίες του απόλυτου μονάρχη 
συνεχώς αναδιαρθρώνονται. Μέχρι το 23 π. Χ., που βρίσκουν την οριστική τους μορφή σ’ ένα 
πολιτειακό σύστημα, το οποίο ονομάζεται Principatus, principate στα αγγλικά, ηγεμονία θα 
μπορούσαμε να το πούμε στα ελληνικά . 
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Ένα σύστημα που δεν είναι ακριβώς μία βασιλεία, δεν είναι μοναρχία αλλά είναι ένα σύστημα, 
το οποίο από τη μια μεριά σέβεται τις πολιτειακές παραδόσεις του Ρωμαϊκού κράτους 
αναδεικνύοντας όμως έναν μόνο Ρωμαίο πολίτη σε απόλυτο μονάρχη και αυτό είναι ένα στοιχείο 
κατά κάποιον τρόπο ψευδαίσθησης. Ο Οκταβιανός μετά τη νίκη του προσπαθεί από τη μια μεριά 
να δημιουργήσει την εικόνα ότι αποκαθιστά το παραδοσιακό ρωμαϊκό πολίτευμα, αλλά 
παρουσιάζει το νέο πολίτευμα ως res publica restitua επανόρθωση του ρωμαϊκού πολιτεύματος, 
όμως στην πραγματικότητα δημιουργεί με διάφορες μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες μια εντελώς 
νέα εξουσία. Πώς το περιγράφει ο ίδιος ο Αύγουστος αυτό το ξέρουμε διότι λίγα χρόνια πριν από 
τον θάνατό του το 14 μ. Χ., έγραψε στην οριστική του μορφή ένα κείμενο το οποίο μάλλον το 
επεξεργάζοταν επί δεκαετίες, το οποίο γνωρίζουμε στο λατινικό πρωτότυπο και σε μία ελληνική 
μετάφραση από διάφορα αντίγραφα, το καλύτερο αντίγραφο σώζεται (εικόνα 12:44) από τον ναό 

του Οκταβιανού Αυγούστου στην Άγκυρα.  

Γράφει λοιπόν ότι το 28 και 27 π. Χ. δηλαδή κατά τη διάρκεια 
της 6ης και 7ης υπατίας του, αφού έσβησε τη φωτιά των 
εμφυλίων πολέμων και έλαβε την απόλυτη διαχείριση όλων των 
υποθέσεων σύμφωνα με τις προσευχές των συμπολιτών του, 
παρέδωσε πάλι πίσω την εξουσία στη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος 
για να τον τιμήσει του έδωσε το όνομα Αύγουστος Σεβαστός, 
και συνεχίζει γράφοντας ότι αυτό το οποίο τον διέκρινε από 
τους υπόλοιπους δεν ήταν εξουσία αλλά αξίωμα, δηλαδή ο 
σεβασμός που έτρεφαν οι άλλοι στο πρόσωπό του. Από μία 
πλευρά ο Αύγουστος, αυτό είναι το νέο του όνομα από το 27 π. 
Χ., παρουσιάζει την εξουσία του ως, όπως είπα, επάνοδο στις 
παραδοσιακές βάσεις του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και 
φαινομενικά μοιάζουν να είναι έτσι τα πράγματα, από την άλλη 
πλευρά όμως βλέπουμε ότι το νέο πολίτευμα που εισάγει ο 
Αύγουστος διαφέρει σε ουσιαστικά σημεία από βασικές αρχές 
του Ρωμαϊκού πολιτεύματος. Μια βασική αρχή είναι η αρχή της 
συναρχίας ότι δηλαδή κανένας ρωμαϊκός αξιωματούχος δεν 
έχει ένα αξίωμα απολύτως μόνος του. Ο Αύγουστος, ακόμα και 
όταν έχει κάποιον συνάδελφο σε κάποιο αξίωμα, παραβιάζει 
άλλες αρχές του Ρωμαϊκού πολιτεύματος αναλαμβάνοντας 
αξιώματα επανειλημμένα, μια άλλη αρχή του παραδοσιακού 
πολιτεύματος είναι η εξουσία να είναι μονοετής, μάλιστα η ουσία 
του δικτάτορα δεν είναι καν μονοετής αλλά για έξι μήνες, 
παραβιάζει μία ακόμα αρχή που είναι η συγκέντρωση πολλών 
εξουσιών, δηλαδή αν πάρουμε κάθε κομμάτι της εξουσίας του 
Αυγούστου μεμονωμένα αντιστοιχεί στις παραδόσεις του 
Ρωμαϊκού πολιτεύματος, αυτό όμως που δεν αντιστοιχεί στις 
παραδόσεις του πολιτεύματος είναι ότι ο Αύγουστος είναι ο 

μόνος Ρωμαίος ο οποίος έχει παραπάνω από μία εξουσία και τις διατηρεί για μεγαλύτερο 
διάστημα από ένα χρόνο.  

Ποιες είναι αυτές οι βασικές εξουσίες σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες γίνονται σε δύο 

Εικόνα 133 

 Πώς το περιγράφει ο ίδιος ο Αύγουστος 
αυτό το ξέρουμε διότι λίγα χρόνια πριν 
από τον θάνατό του το 14 μ. Χ., έγραψε 

στην οριστική του μορφή ένα κείμενο το 
οποίο μάλλον το επεξεργάζοταν επί 
δεκαετίες, το οποίο γνωρίζουμε στο 

λατινικό πρωτότυπο και σε μία ελληνική 
μετάφραση από διάφορα αντίγραφα, το 

καλύτερο αντίγραφο σώζεται (εικόνα 
12:44) από τον ναό του Οκταβιανού 

Αυγούστου στην Άγκυρα. 
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φάσεις στο 27 π. Χ. και στο 23 π. Χ. Η μία εξουσία είναι η Δημαρχική εξουσία tribunicia potestas 
λατινικά, είναι μία παραδοσιακή ρωμαϊκή αρχή του Δημάρχου του λαού, η οποία δίνει ορισμένες 
εξαιρετικές εξουσίες στον Αύγουστο, του δίνει τη δυνατότητα να συγκαλεί τη Σύγκλητο, να 
προεδρεύει στη Σύγκλητο και στη Συνέλευση του λαού, να προτείνει νόμους και το πρόσωπό του 
να προστατεύεται από τον νόμο. Μία άλλη αρχή την οποία έχει είναι η αρχή της Ανθυπατικής 
εξουσίας, imperium pro consulare, ανθύπατος είναι ένας πρώην ύπατος του οποίου η εξουσία 
ανανεώνεται για ένα χρόνο, όχι ως ύπατος αλλά ως ανθύπατος δηλαδή στη θέση του υπάτου, πάλι 
αυτή είναι μία παραδοσιακή ρωμαϊκή εξουσία όμως η ανθυπατική εξουσία που έχει ο Αύγουστος 
είναι Maius, Μάγιος δηλαδή είναι μία εξουσία ανώτερη από την αντίστοιχη εξουσία οποιουδήποτε 
άλλου Ρωμαίου πολίτη και η οποία δίνεται για μεγαλύτερο διάστημα από ένα χρόνο. Επίσης, 
αναλαμβάνει, κατά καιρούς, το αξίωμα του Υπάτου, το οποίο είναι το ανώτατο αξίωμα στην Ρώμη, 
είναι Pontifex Maximus, έχει την επιστασία της θρησκείας στην Ρώμη και επειδή δεν είναι 
δυνατόν να είναι παρών σε όλες τις επαρχίες που κυβερνά ως proconsul ως ανθύπατος, κυβερνά 
τις επαρχίες αυτές στέλνοντας πρεσβευτές, τους legati.  

Η μοναδική θέση που έχει ο Αύγουστος στη Ρώμη εκφράζεται πάρα πολύ χαρακτηριστικά και 
από το όνομά του, αυτό χρειάζεται κάποια εξήγηση είναι κάτι το οποίο πάντοτε ξενίζει τους 
φοιτητές όταν παρακολουθούν ένα μάθημα ρωμαϊκής ιστορίας. Oι Ρωμαίοι έχουν τρία ονόματα, 
το pre nomen το πρώτο όνομα π.χ. Γάιος, το nomen gentile, το όνομα του γένους, είναι το όνομα 
της μεγάλης οικογένειας στην οποία ανήκουν, και το προσωπικό τους όνομα ego nomen. Π.χ. Το 
όνομα του Σύλλα είναι Lucius Cornelius Sulla, Λούκιος, μέλος της οικογένειας των Κορνήλιων, Sulla 
Σύλλας. Το όνομα του Ιουλίου Καίσαρα είναι Gaius Julius Caesar Γάιος Ιούλιος Καίσαρ, Marcus 
Tullius Cicero, Μάρκος Τούλιος Κικέρων. 

Ο Αύγουστος (εικόνα 17:51) δεν γεννιέται ως Αύγουστος, αλλά έχει και αυτός ένα συνηθισμένο 
ρωμαϊκό όνομα. Το ονομά του είναι Γάιος Οκτάβιος, μέλος της οικογένειας των Οκταβίων, και το 
κυρίως του όνομα είναι μάλλον Θουρίνος, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι. Την στιγμή που τον υιοθετεί 
ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρας ο Οκτάβιος δέχεται ως υιοθετημένος γιός τα ονόματα του θετού πατέρα 
του, γίνεται επομένως Γάιος Ιούλιος (υιός του Γαΐου), Οκταβιανός ως προερχόμενος από την 
οικογένεια των Οκταβίων. Μόλις ο Καίσαρας αποθεώνεται στο 42 π.Χ., γίνεται επομένως Divus, 
το όνομα του Οκταβιανού αλλάζει είναι Γάιος Ιούλιος Θεού υιός Καίσαρ, πάλι υιοθετεί το όνομα 
του θετού του πατέρα Γάιος Ιούλιος γιος του Θεού, εφόσον ο Καίσαρ πλέον είναι Divus, Καίσαρ.  

Στη συνέχεια μεταξύ του 38 και 31 π. Χ., προχωρεί σε μία επανάσταση ως προς την 
ονοματοδοσία στη Ρώμη. Γίνεται ο μόνος 
Ρωμαίος ο οποίος αντί να έχει ένα 
συνηθισμένο πρώτο όνομα όπως είναι το 
Γάιος, το Λούκιος, κ.τ.λ. παίρνει ως πρώτο 
όνομα έναν τίτλο, του imperator τον τίτλο 
του αυτοκράτορα και παίρνει ως όνομα 
γένους ως οικογενειακό όνομα όχι πάλι ένα 
από τα παραδοσιακά ονόματα της Ρώμης 
Ιούλιος, Αντώνιος, Οκτάβιος, αλλά το όνομα 
του θετού του πατέρα του Καίσαρα το 
παίρνει σαν οικογενειακό όνομα, το όνομά 
του είναι πλέον Ιmperator Caesar Divi filius, 
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Αυτοκράτωρ Καίσαρ υιός Θεού, και τον Iανουάριο του 27 όταν η Σύγκλητος του απονέμει τον 
τιμητικό χαρακτηρισμό Augustus, Αύγουστος, Σεβαστός, το όνομα του Οκταβιανού γίνεται πλέον 
Ιmperator Caesar Augustus, Αυτοκράτωρ Καίσαρας Σεβαστός ή Αυτοκράτωρ Καίσαρας 
Αύγουστος, επομένως αυτό που συνήθως θεωρούμε ότι είναι τίτλος δεν είναι τίτλος, είναι ένα 
προσωπικό όνομα, είναι το πρώτο όνομα, το όνομα γένους και το προσωνύμιο του Αυγούστου. 
Είναι όμως ο μόνος Ρωμαίος, ο οποίος έχει ένα τέτοιο ιδιαίτερο όνομα.  

Στη συνέχεια, οι διάδοχοί του θα υιοθετήσουν το όνομα Caesar Augustus, Καίσαρ Αύγουστος ή 
Καίσαρ Σεβαστός και στη συνέχεια η επόμενη δυναστεία των Φλαβίων και μετά και το όνομα 
Ιmperator. Eπομένως, σταδιακά, το όνομα Αυτοκράτωρ Καίσαρ Σεβαστός γίνεται από όνομα, από 
προσωπικό όνομα, τίτλος. Φυσικά, οι ελληνικοί πληθυσμοί δεν καταλάβαιναν πολλά πράγματα 
από αυτά. Για εκείνους το όνομα Αύγουστος ήταν ένα όνομα και όχι ένας τίτλος. Τίτλος ήταν 
περισσότερο η ιδιότητα του Δεσπότη όλης της οικουμένης ή του Σωτήρα της οικουμένης ή 
του Kτίστη της οικουμένης που είναι οι τίτλοι, τους οποίους απονέμουν στους Ρωμαίους 
αυτοκράτορες, τους απονέμουν διότι κατανοούν την απόλυτη εξουσία του Ρωμαίου αυτοκράτορα 
μετά από τις μεταρρυθμίσεις του Αυγούστου. 

 

 

V4.2.2: Η θέση του αυτοκράτορα στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. (7΄) 

 

Είναι αμφίβολο ότι οι Έλληνες των επαρχιών είχαν γνώση των λεπτομερειών του ρωμαϊκού 
πολιτεύματος και των λεπτομερειών της εξουσίας του αυτοκράτορα, του 1ου αυτοκράτορα, του 
Αυγούστου και των διαδόχων του. Δεν είχαν όμως καμία αμφιβολία, αν και δεν ήξεραν αυτές τις 
λεπτομέρειες, ότι ο αυτοκράτωρ Καίσαρ Σεβαστός είναι απόλυτος μονάρχης. Την πίστη αυτή την 
διακρίνουμε στους διάφορους τιμητικούς τίτλους, οι οποίοι αναφέρονται σε επιγραφές για 
Ρωμαίους αυτοκράτορες. Π.χ., ο Αύγουστος επαινείται ως σωτήρας των Ελλήνων και του 
συνόλου της οικουμένης, ο Βεσπασιανός ως σωτήρας και ευεργέτης της οικουμένης, ο Αδριανός 
ως σωτήρας της οικουμένης, ως σωτήρας και κτίστης της οικουμένης, ως δεσπότης και σωτήρας 
της οικουμένης. Η παραδοχή αυτής της απόλυτης εξουσίας πολλές φορές οδηγούσε και στην 
έκφραση της νομιμοφροσύνης των επαρχιακών πληθυσμών με την ορκωμοσία, με την απόδοση 
ενός όρκου νομιμότητας στον αυτοκράτορα. Γνωρίζουμε τέτοιους όρκους νομιμότητας από 
διάφορες πόλεις. 

 

Υπήρχαν όμως και άλλοι τρόποι με τους οποίους ο ελληνικός πληθυσμός των επαρχιών, ακόμα 
και στην καθημερινή του ζωή, έδειχνε ότι αναγνωρίζει την εξουσία, την απόλυτη εξουσία, του 
μονάρχη. Π.χ. πολλές φορές όταν συνήπταν συμβόλαια μπορούσαν να τα επικυρώσουν με 
επίκληση της τύχης του αυτοκράτορα. Για τον ελληνικό πληθυσμό ο αυτοκράτορας, δεν υπήρχε 
καμία αμφιβολία, ήταν ο απόλυτος μονάρχης. Για ορισμένους πληθυσμούς ήταν ο απόλυτος 
μονάρχης σαν διάδοχος των βασιλέων στις περιοχές όπου υπήρχαν βασίλεια. Για άλλες περιοχές 
ήταν απλώς ένας νέος απόλυτος μονάρχης. 
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Ποιες ήταν οι δραστηριότητες του Ρωμαίου αυτοκράτορα, όχι γενικά αλλά εκείνες οι οποίες 
αφορούν τους επαρχιακούς πληθυσμούς. Κατ’αρχήν, ο αυτοκράτορας είναι κυβερνήτης 
ορισμένων επαρχιών, των επαρχιών στις οποίες υπάρχει ρωμαϊκός στρατός. Είναι οι επαρχίες στις 

οποίες κυβερνάει ως ανθύπατος. Επειδή δεν είναι σε θέση να είναι παρών φυσικά σε όλες τις 
επαρχίες, την εξουσία του εκπροσωπούν εκεί οι λεγόμενοι πρεσβευτές. Πρεσβευτές σεβαστού 
αντιστράτηγοι, αυτός είναι ο επίσημος τίτλος τους, legati augusti propraetore στα λατινικά, οι 
οποίοι καθορίζονται προσωπικά από τον Αύγουστο για την διοίκηση αυτών των επαρχιών. 
Επαρχίες,(2:50 χάρτης), οι οποίες διαθέτουν στρατεύματα, είναι κυρίως φυσικά η Συρία, μια από 
τις σημαντικότερες επαρχίες του Ρωμαϊκού κράτους, επίσης οι επαρχίες στην κεντρική Ευρώπη, 
όπως οι γερμανικές επαρχίες, η Γαλατία, οι επαρχίες στην Ιβηρική χερσόνησο, ενώ αντίθετα οι 
ειρηνευμένες επαρχίες, που βρίσκονται στο εσωτερικό του ρωμαϊκού κράτους και δεν 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ξένων επιθέσεων, όπως π.χ. είναι η Ασία και η Ελλάδα ή η Κρήτη και 
η Κυρηναϊκή, που αποτελούν μαζί μια επαρχία, δεν βρίσκονται υπό την άμεση διοίκηση του 
αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας είναι κυρίως υπεύθυνος για τις επαρχίες όπως η Κιλικία, η 
Γαλατία, η Βιθυνία και ο Πόντος όπου υπάρχουν ρωμαϊκά στρατεύματα. 

Εικόνα 134 

Επαρχίες οι οποίες διαθέτουν στρατεύματα είναι κυρίως φυσικά η Συρία, μια από τις σημαντικότερες επαρχίες του ρωμαϊκού κράτους, 
επίσης οι επαρχίες στην κεντρική Ευρώπη, όπως οι γερμανικές επαρχίες, η Γαλατία, οι επαρχίες στην Ιβηρική χερσόνησο, ενώ αντίθετα οι 

ειρηνευμένες επαρχίες που βρίσκονται στο εσωτερικό του ρωμαϊκού κράτους και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ξένων επιθέσεων όπως 
πχ είναι η Ασία και η Ελλάδα ή η Κρήτη και η Κυρηναϊκή που αποτελούν μαζί μια επαρχία δεν βρίσκονται υπό την άμεση διοίκηση του 

αυτοκράτορα 
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Τι σημαίνει διοίκηση των επαρχιών; Διοίκηση των επαρχιών σημαίνει διαχείριση ζητημάτων, 
τα οποία σχετίζονται με τα οικονομικά θέματα, με θέματα ασφαλείας και με θέματα δικαιοσύνης. 
Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί ο αυτοκράτορας με τις επαρχίες είναι είτε μέσω εκπροσώπων 
του είτε με την αποστολή επιστολών είτε με την επιστολή απαντήσεων, χαρακτηρίζονται ως 
υπογραφές ή αποκρίματα, είναι απαντήσεις που πολλές φορές είναι χειρόγραφες στον πάπυρο, 
στον οποίο έχει γραφεί το αίτημα μιας πόλης ή μιας επαρχίας ο αυτοκράτορας γράφει χειρόγραφα 
την απάντησή του αυτές αποκαλούνται subscriptio, ή υπογραφές ή αποκρίματα. 

 

Ο αυτοκράτορας είναι υποχρεωμένος να απαντά σε διάφορα αιτήματα, να φροντίζει τις πόλεις 
όταν υφίστανται, π.χ., ζημιές από σεισμούς, να επεμβαίνει σε διαμάχες μεταξύ πόλεων, να παίρνει 
αποφάσεις για το ύψος της φορολογίας, ιδίως σε περίπτωση που υπάρχουν σχετικές αιτήσεις, να 
είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και την επιμέλεια αγώνων. Μερικές φορές οι αρμοδιότητες του 
αυτοκράτορα φτάνουν στο σημείο να τον απασχολούν διάφορες επαρχιακές πόλεις με ζητήματα 
που μας φαίνονται τόσο ασήμαντα, αλλά έχουν κάποιες σημαντικές νομικές επιπτώσεις, όπως π.χ. 
η περίπτωση κάποιου στην Κνίδο της Μικράς Ασίας, ο οποίος σκοτώθηκε όταν ένας δούλος 
κατόπιν εντολής του αφεντικού του τού πέταξε στο κεφάλι ένα δοχείο νυκτός. Μάλλον η εντολή 
του ιδιοκτήτη ήταν να του αδειάσει το δοχείο νυκτός στο κεφάλι, αλλά το δοχείο νυκτός έπεσε 
από τα χέρια του δούλου, σκότωσε τον άνθρωπο και ο Αύγουστος, λες και δεν είχε τίποτα 
καλύτερο να κάνει, τον απασχόλησε αυτή η υπόθεση.  

 

Μερικές φορές οι απαντήσεις ενός αυτοκράτορα μπορεί να ήταν τόσο υπαινικτικές και τόσο 
αόριστες όσο οι δελφικοί χρησμοί. Αναφέρει ο Πλούταρχος ένα ανέκδοτο ότι κάποτε κάποιος 
εγχείρισε στον Αύγουστο έναν libelus, ένα φυλλάδιο με μία ερώτηση και η ερώτηση ήταν: «ο 
Θεόδωρος από την Ταρσό είναι φαλακρός ή είναι κλέφτης; Τι νομίζεις;» Και η απάντηση του 
Αυγούστου ήταν «ναι νομίζω». Βγάλτε άκρη. Μερικοί αυτοκράτορες είχαν βέβαια ιδιαίτερες 
σχέσεις με κάποιες πόλεις ή και με ολόκληρες επαρχίες, ή με την Ελλάδα. Δύο ιδιαίτερα φιλέλληνες 
αυτοκράτορες είναι ο Νέρων και ο Αδριανός. Θα παρακολουθήσουμε τις δικές τους 
δραστηριότητες στην συνέχεια. 
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V4.2.3: Η διαμόρφωση της "οικουμένης". (8΄) 

 

Στα χρόνια της βασιλείας του Κλαυδίου και του Νέρωνα, δηλαδή στα μέσα του 1ου μ. Χ. αιώνα, 
κατασκευάστηκε στην πόλη της Αφροδισιάδας στην κεντρική Μικρά Ασία, στην Καρία, ένα 
εξαιρετικά πολυτελές και πολύπλοκο κτιριακό συγκρότημα, το λεγόμενον Σεβαστείον, ένας 
χώρος για την λατρεία του αυτοκράτορα. Δύο μεγάλες στοές κοσμούνταν με 190 ανάγλυφες 
παραστάσεις, οι οποίες σχετίζονταν όχι μόνον με την ελληνική και τη ρωμαϊκή μυθολογία αλλά 
και με τις κατακτήσεις των Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Ορισμένα από αυτά τα ανάγλυφα, περίπου 

50, παρουσίαζαν τα έθνη, δηλαδή εθνότητες και περιοχές, οι οποίες βρίσκονταν στην περιφέρεια 
της ρωμαϊκής οικουμένης. Μερικά από αυτά μπορούμε εύκολα να τα κατανοήσουμε, το έθνος των 
Ιουδαίων, το έθνος των Αιγυπτίων, το έθνος των Αράβων. Αλλά για άλλα θα είχε δυσκολίες ακόμα 
και ένας αρχαίος ιστορικός, όπως ο υποφαινόμενος, να τα τοποθετήσει επάνω σε έναν χάρτη όπως 
π.χ. το έθνος των Πιρουστών ή το έθνος των Ιαπόδων ή το έθνος των Ανδιζέτων ή το έθνος των 
Τρυπιλινών. Και μόνο διαβάζοντας τα ονόματα αυτά των 50 εθνών ένας αρχαίος επισκέπτης του 
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Στα χρόνια της βασιλείας του Κλαυδίου και του Νέρωνα 
δηλαδή στα μέσα του 1ου μ.Χ. αιώνα κατασκευάστηκε 

στην πόλη της Αφροδισιάδας στην κεντρική Μικρά Ασία, 
στην Καρία, ένα εξαιρετικά πολυτελές και πολύπλοκο 
κτιριακό συγκρότημα, το λεγόμενον Σεβαστείον, ένας 

χώρος για την λατρεία του αυτοκράτορα. 
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Δύο μεγάλες στοές κοσμούνταν με 190 
ανάγλυφες παραστάσεις οι οποίες 

σχετίζονταν όχι μόνον με την ελληνική 
και ρωμαϊκή μυθολογία αλλά και με τις 

κατακτήσεις των Ρωμαίων 
αυτοκρατόρων.. 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      208  
 
 

Σεβαστείου γέμιζε από δέος για την έκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ακούγοντας αυτά τα 
εξωτικά ονόματα και ίσως να γέμιζε μέχρι κάποιο βαθμό και με υπερηφάνεια που ήταν μέλος 
αυτής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.Για να αποκτήσει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αυτές τις 
διαστάσεις πέρασαν βέβαια κάποιες δεκαετίες και υπήρχανε σταδιακά αλλαγές και στην 
προσθήκη και αφαίρεση, απώλεια επαρχιών, αλλά και όσoν αφορά στα σύνορά τους. Δεν μπορώ 
εδώ να αναλύσω με μεγάλες λεπτομέρειες όλη την εξέλιξη των επαρχιών, αλλά ορισμένα βασικά 
σημεία είναι π.χ. η προσθήκη μιας πολύ μεγάλης επαρχίας (χάρτης 2:07) της Καππαδοκίας το 17 
μ.Χ.. Συνήθως οι επαρχίες προστίθενταν όταν οι Ρωμαίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα με την 
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Δεν μπορώ εδώ να αναλύσω με μεγάλες λεπτομέρειες όλη την εξέλιξη των επαρχιών αλλά ορισμένα βασικά σημεία είναι πχ η προσθήκη μιας 
πολύ μεγάλης επαρχίας της Καππαδοκίας το 17μ.Χ (συνήθως οι επαρχίες προστίθενταν όταν οι Ρωμαίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα με την 
διαδοχή στα διάφορα βασίλεια συμμάχων βασιλέων.. συνήθως μετά από δυναστικές κρίσεις ή τον θάνατο κάποιου μονάρχη ή προβλήματα 
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διαδοχή στα διάφορα βασίλεια συμμάχων βασιλέων, συνήθως μετά από δυναστικές κρίσεις ή τον 
θάνατο κάποιου μονάρχη ή προβλήματα. Και κάθε φορά που προσέθεταν μία νέα επαρχία αυτό 
το οποίο επιτύγχαναν ήταν επίσης και η καλύτερη προστασία των 
συνόρων διότι πάντοτε στην Ανατολή υπήρχε το μόνιμο πρόβλημα των 
Πάρθων.Το 43 μ. Χ., μετά από εσωτερικές συγκρούσεις στην περιοχή 
της Λυκίας, η οποία κυβερνιόταν από μια ομοσπονδία, ο αυτοκράτορας 
Κλαύδιος αποφάσισε να προσαρτησθεί και η Λυκία στη Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία. Mάλιστα ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό μνημείο (εικόνα 
3:11) που έχει βρεθεί πρόσφατα στα Πάταρα, είναι μια μεγάλη βάση, 
που μάλλον στήριζε το άγαλμα ενός αυτοκράτορα, και είναι γραμμένη 
σε τρεις πλευρές με έναν κατάλογο όλων των πόλεων της Λυκίας και τις 
αποστάσεις μεταξύ τους, τις αποστάσεις που πρέπει να καλύψει 
κανένας το δρόμο από τη μία πόλη στην άλλη, είναι ένας λεγόμενος 
σταδιασμός, δηλαδή ο αριθμός των σταδίων από την μία πόλη ως την 
άλλη.   

Η Θράκη ήταν ένα βασίλειο το οποίο βρισκόταν υπό την σκιά της 
Ρώμης, κυβερνιόταν από μία τοπική δυναστεία, όμως όταν ο τελευταίος 
βασιλιάς ο Ροιμιτάλκης ο Γ’ πέθανε το 46 μ. Χ. η Ρώμη αποφάσισε να 
προσαρτήσει και τη Θράκη και να την κάνει ιδιαίτερη επαρχία, διότι η 
Θράκη κατά καιρούς είχε προκαλέσει προβλήματα, όχι η ίδια αλλά λόγω 
της αδυναμίας της να αντισταθεί σε εισβολές βαρβαρικών φύλων. 

Το 72 μ. Χ. προσαρτάται και το βασίλειο της Κομαγηνής, ή το 72 ή 
το 73. H προσάρτηση της Κομαγηνής έχει ιδιαίτερη στρατηγική 
σημασία, διότι το μόνο βασίλειο ανεξάρτητο που βρίσκεται ανάμεσα σε 
δύο σημαντικές επαρχίες, την επαρχία της Καππαδοκίας και την 
επαρχία της Συρίας, εξαφανίζεται και προσαρτάται στην επαρχία της 
Συρίας και υπάρχει πλέον ένα ενιαίο σύνορο, όπως βλέπετε είναι 
ακριβώς επάνω στον ποταμό Ευφράτη. Υπάρχουν διάφορες άλλες 
αναπροσαρμογές, π.χ. η Λυκία συνενώνεται με την Παμφυλία στα 
χρόνια του Βεσπασιανού, αλλά η σημαντικότερη ίσως προσθήκη νέας 
επαρχίας είναι η επαρχία της Δακίας, στα χρόνια του Τραϊανού, όταν η 
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία αποκτάει και την μεγαλύτερη της έκταση. 
(χάρτης 5:27) 

Ας δούμε άλλη μία φορά ποια είναι η έκταση της αυτοκρατορίας στα 
χρόνια του Τραϊανού το 117, ο Αδριανός δεν πρόκειται να προσθέσει 
τίποτα. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εκτείνεται από το βασίλειο των 
Πάρθων, τα σύνορα είναι περίπου ο Ευφράτης, στον Ευφράτη τα 
καθορίζει ο Αδριανός, και φτάνουν μέχρι τη Βρετανία όπου ο Αδριανός δημιουργεί το λεγόμενο 
τείχος του Αδριανού (εικόνα 5:46) το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα και καλύπτεται όλη πλέον η 
κεντρική Ευρώπη με τον Δούναβη ως σύνορο. Φυσικά, η Βόρειος Αφρική είναι όλη μέσα στα 
σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και βασικές επαρχίες είναι η Ασία, η οποία διοικείται από 
έναν ανθύπατο, η Βιθυνία και ο Πόντος, η Γαλατία, η οποία έχει προσαρτησθεί το 25 π. Χ. , η 
Λυκία και η Παμφυλία, η Κιλικία, η Κομαγηνή, η Καππαδοκία, η Αρμενία, η Μεσοποταμία, 
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Ενα πάρα πολύ εντυπωσιακό 
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η Ιουδαία, η οποία έχει αποτελέσει πλέον και αυτή ιδίως μετά από μία εξέγερση η οποία γίνεται 
το 69-70 μ. Χ., κομμάτι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η επαρχία της Αραβίας. 

Στον χώρο της Ελλάδας έχουμε την επαρχία της Αχαΐας, η οποία κατά καιρούς είναι αυτόνομη 
είτε προσαρτάται στην επαρχία της Μακεδονίας, κατά καιρούς επίσης αποκτά και την 
ανεξαρτησία της, από τον Νέρωνα, αλλά τη χάνει πάλι από τους διαδόχους του, η Θράκη, η κάτω 
Μυσία, η οποία έχει αρμοδιότητα και σε ένα μέρος της βόρειας ακτής της Μαύρης Θάλασσας, η 
Ήπειρος, η Ιλλυρία και η Δαλματία, και η παλαιότερη ρωμαϊκή επαρχία η Μακεδονία. 

Με τον τρόπο αυτό υπάρχει ένας ενιαίος χώρος, ο οποίος μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 
οικουμένη στο σύνολο της Μεσογείου φθάνοντας μέχρι την Βρετανία και ασκώντας επιρροή μέχρι 
και την βόρεια ακτή της Βόρειας θάλασσας. Το πώς διοικείται αυτή η αυτοκρατορία θα το δούμε 
στην επόμενη ενότητα. 

 

 

V4.2.4 Η διοίκηση των ρωμαϊκών επαρχιών 

 

Η ρωμαϊκή λατινική λέξη για επαρχία είναι η λέξη προβίνκια (provincia). Αρχικά η λέξη 
provincia δεν έχει τη σημασία που έχει σήμερα, δηλαδή ενός γεωγραφικού χώρου. Αρχικά ο όρος 
provincia προσδιορίζει τον χώρο αρμοδιοτήτων ενός ρωμαίου αξιωματούχου, ο οποίος έχει 
imperium, δηλαδή έχει την εξουσία να διοικεί στρατιωτικές μονάδες. Είναι ένας γεωγραφικός 
χώρος, ο οποίος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το ποιες εντολές παίρνει ο διοικητής μονάδων από 
τη Ρώμη. Τέσσερις είναι εκείνοι που αρχικά έχουν imperium, δηλαδή έχουν provincia, οι δύο 
ύπατοι και οι δύο πραίτορες. Σταδιακά, όσο η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εκτείνεται και ο χώρος ο 
γεωγραφικός των αρμοδιοτήτων αξιωματούχων παίρνει συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια, ο όρος 
provincia καταλήγει να έχει τη σημασία μιας περιοχής, η οποία διοικείται από έναν ρωμαίο 
αξιωματούχο με imperium, δηλαδή με το δικαίωμα διοίκησης στρατιωτικών μονάδων. Οι πρώτες 
τέτοιες επαρχίες είναι η Σικελία το 241 και η Σαρδηνία το 238. Στην Ελλάδα η πρώτη επαρχία 
είναι η Μακεδονία το 146, 148/146 π. Χ. 

Οι επαρχίες, όπως ήδη ανέφερα, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι πρώτον οι επαρχίες τις 
οποίες διοικεί απ’ ευθείας ο αυτοκράτορας. Οι επαρχίες, οι οποίες διαθέτουν στρατό, τις διοικεί με 
legati, με πρεσβευτές σεβαστού αντιστρατήγους και οι επαρχίες οι οποίες διοικούνται από τη 
Σύγκλητο, είναι εκείνες οι οποίες δεν διαθέτουν στρατό. Σε αυτό το σύστημα φτάνουμε σταδιακά. 
Αρχικά, οι επαρχίες διοικούνται από κάποιον αξιωματούχο, του οποίου παρατείνεται η θητεία 
μετά από την εκτέλεση των υπηρεσιών του, είτε ως ύπατος, είτε ως στρατηγός, ως consul ή 
praetor. Αρχικά υπήρχαν δύο ύπατοι και δύο πραίτορες. Στη συνέχεια, μένουν δύο ύπατοι, οι 
πραίτορες γίνονται τέσσερις.  
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Αλλά στα χρόνια του Σύλλα, το 80 π. Χ., ο αριθμός των πραιτόρων, των στρατηγών, αυξάνεται 
με αποτέλεσμα να έχουμε δύο υπάτους και οκτώ πραίτορες, οκτώ στρατηγούς. Μετά τη λήξη της 
ετήσιας θητείας τους οι ύπατοι και οι στρατηγοί πηγαίνουν σε κάποια επαρχία, τότε υπάρχουν 
δέκα επαρχίες, ως ανθύπατοι και αντιστράτηγοι. Αυτό το σύστημα το υιοθετεί λίγο πολύ ο 
Αύγουστος με τη διαφορά ότι στις επαρχίες, τις οποίες κυβερνά ο ίδιος ως ανθύπατος, στέλνει 
πρεσβευτές για να τις διοικήσουν στο όνομά του. Γενικά οι διοικητές των επαρχιών ασκούν την 
εξουσία τους για ένα χρόνο. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις, όπως π.χ. η επαρχία της Συρίας, η οποία 
κυβερνάται από έναν legatus augusti propraetore, έναν πρεσβευτή σεβαστού αντιστράτηγο, και 
έχει πολύ μεγάλες στρατιωτικές μονάδες. Αυτή η επαρχία μπορεί να κυβερνηθεί μερικές φορές 
μέχρι και τρία χρόνια. Ο λόγος, είπα, είναι κυρίως η παρουσία μεγάλων στρατιωτικών μονάδων 
και το γεγονός ότι η Συρία έχει άμεσα σύνορα με το βασίλειο των Πάρθων. Ο αυτοκράτορας είναι 
εκείνος ο οποίος ορίζει τους επάρχους στις αυτοκρατορικές επαρχίες. Η Σύγκλητος με κλήρο είναι 
εκείνη η οποία ορίζει τους επάρχους, τους ανθυπάτους στις επαρχίες οι οποίες εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά της. Όμως ας μη γελιόμαστε, πολλές φορές η κλήρωση αυτή ήταν σικέ, διότι είναι 
χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές βρίσκουμε νικητές στην κλήρωση, μάλλον βρίσκουμε 

αξιωματούχους να κληρώνονται επαρχία, με την οποία έχουν κάποιους ιδιαίτερους δεσμούς.  

Οι έπαρχοι παίρνουν έναν σημαντικό μισθό, ο οποίος ποικίλει από 100.000 σεστέρτιους μέχρι 
1.000.000 σεστέρτιους και στηρίζονται στο έργο τους από μια μικρή ομάδα άλλων αξιωματούχων. 
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Ποιες είναι οι βασικές επαρχίες το εξήγησα ήδη(5:25,χάρτης). Βασικό σε μία επαρχία είναι η πρωτεύουσα. Στην Κρήτη και την Κυρηναϊκή 
είναι η Γόρτυνα, στην Ασία είναι η Έφεσος, στην Αχαΐα είναι η Κόρινθος, στην Μακεδονία η Θεσσαλονίκη, στην Λυκία η Αττάλεια, στην 

Κύπρο η Πάφος, στην Αίγυπτο η Αλεξάνδρεια κ.ο.κ. 
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Κάθε έπαρχος έχει έναν legatus, έναν αναπληρωτή, έναν πρεσβευτή. Μεγάλες επαρχίες όπως η 
επαρχία της Ασίας μπορεί να έχει μέχρι τρεις legati. Πέραν τούτου, έχουν διάφορους κήρυκες, 
γραφείς, μια προσωπική γραμματεία και προσωπική φυλακή. Ένας questor ή ταμίας είναι 
υπεύθυνος για τα οικονομικά της επαρχίας. Οι έπαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους 
συνοδεύονται επίσης από συγγενείς και φίλους, οι οποίοι αποτελούν το άμεσο συμβούλιό τους. 
Αλλά πολλές φορές δέχονται συμβουλές και από σημαντικά άτομα των επαρχιών.  

Ποιες είναι οι βασικές επαρχίες το εξήγησα ήδη (χάρτης 5:25). Βασικό σε μία επαρχία είναι η 
πρωτεύουσα. Στην Κρήτη και την Κυρηναϊκή είναι η Γόρτυνα, στην Ασία είναι η Έφεσος, στην 
Αχαΐα είναι η Κόρινθος, στη Μακεδονία η Θεσσαλονίκη, στη Λυκία η Αττάλεια, στην Κύπρο η 
Πάφος, στην Αίγυπτο η Αλεξάνδρεια κ.ο.κ. Πολλές φορές αυτές οι πόλεις είναι σημαντικές πόλεις 
που υπήρχαν ήδη, αλλά σε μερικές περιπτώσεις πρόκειται για νέες πόλεις που έχουν ιδρυθεί. Το 
πώς συμπεριφέρεται ο έπαρχος στην επαρχία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως π.χ. 
ποιος είναι ο βαθμός εξελληνισμού μιας επαρχίας, κατά πόσο η επαρχία διαθέτει στρατεύματα ή 
όχι, ο βαθμός της αστικοποίησης σε μία επαρχία, οι σχέσεις που υπάρχουν με τις επαρχιακές 
πόλεις και τις επαρχιακές ελίτ.  

Πολλές φορές οι γενικές διατάξεις καθορίζονται από έναν νόμο επαρχίας, την lex provinciae. 
Έχουμε πληροφορίες μόνο για έναν τέτοιο νόμο, είναι ο νόμος τον οποίο εξέδωσε (χάρτης 6:36) ο 
Πομπήιος όταν δημιούργησε την επαρχία της Βιθυνίας και του Πόντου. Ποιες είναι οι βασικές 
αρμοδιότητες των επάρχων; Είναι η απονομή της δικαιοσύνης, η ασφάλεια της επαρχίας και η 
είσπραξη των φόρων. Για την απονομή της δικαιοσύνης αναγκάζονται οι έπαρχοι να ταξιδεύουν 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Συνήθως οι επαρχίες χωρίζονται σε περιφέρειες ή conventus, 
μια μεγάλη επαρχία όπως η Ασία μπορεί να έχει μέχρι και δεκατρείς τέτοιες περιφέρειες, δεκατρείς 
conventus, και είτε ο έπαρχος αυτοπροσώπως, είτε κάποιος από τους εκπροσώπους του, ένας από 
τους legati, πηγαίνει εκεί για την απονομή της δικαιοσύνης.  

Πέραν τούτου, οι έπαρχοι είναι υπεύθυνοι για κατασκευές, για την διαιτησία ανάμεσα σε πόλεις 
όταν έχουν διάφορα προβλήματα και διαμάχες, ασχολούνται με θέματα δημοσιονομικά, 
φροντίζουν, επιμελούνται τα οικονομικά των πόλεων ώστε να μην υπάρχουν ατασθαλίες και 
γενικώς η αρμοδιότητά τους δεν έχει κανένα όριο, είναι υπεύθυνοι για τα πάντα, τα οποία μπορεί 
να συμβούν σε μια επαρχία, όποτε χρειάζεται π.χ. επισκευή κάποιο κτίριο. Μεγάλη σημασία 
αποδίδουν επίσης σε έργα οδοποιίας. Ορισμένες επιγραφές π.χ. από την Κρήτη δείχνουν ότι ο 
Αδριανός ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την κατασκευή δρόμων στην Κρήτη, οι οποίοι 
χρηματοδοτήθηκαν από χρήματα από το ιερό ταμείο της θεάς Δίκτυννας, από το ιερό της το οποίο 
βρίσκεται στη δυτική Κρήτη. Από την αλληλογραφία ανάμεσα στον διοικητή, τον έπαρχο της 
Βιθυνίας και του Πόντου, τον Πλίνιο και τον Τραϊανό, έχουμε αρκετές πληροφορίες για 
καθημερινά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι έπαρχοι και μπορεί να σχετίζονται είτε με 
ατασθαλίες, είτε με προβλήματα της διοίκησης των πόλεων, της οικοδόμησης νέων κτιρίων, 
προβλήματα που δημιουργούνται από σεισμούς και τις δυσκολίες που έχουν μερικοί έπαρχοι να 
τα αντιμετωπίσουν.  

Οι έπαρχοι είναι άτομα με εμπειρία, διότι πριν αναλάβουν ένα τέτοιο αξίωμα, έχουν περάσει 
αρκετά χρόνια μαθαίνοντας να διοικούν στρατό και κυρίως έχουν περάσει και μια ειδική ρητορική 
εκπαίδευση, είναι εκπαιδευμένοι στην τέχνη της πειθούς και επίσης στην απονομή της 
δικαιοσύνης. Μια από τις… ίσως η καλύτερη ταινία η οποία έχει γυριστεί ποτέ με θέμα την 
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αρχαιότητα, είναι η ταινία των Μόντι Πάϊθον «Η ζωή του Μπράϊαν» (The life of Brian), όπου σε 
μια περίφημη σκηνή κάποιος από το πατριωτικό μέτωπο της Ιουδαίας ρωτάει τα άλλα μέλη του 
πατριωτικού μετώπου της Ιουδαίας « ε, και τι έκαναν οι Ρωμαίοι για μας;» Και παίρνει μια 
απάντηση «οι Ρωμαίοι ασχολήθηκαν με την αποχέτευση, με την παιδεία, μας έφεραν το κρασί, μας 
έφεραν ασφάλεια, μας έφεραν ειρήνη, έκτισαν δρόμους, έκτισαν λουτρά, έκτισαν υδραγωγεία».  

Όντως, πολλά από αυτά τα επιτεύγματα τα οφείλουν οι Ρωμαϊκές επαρχίες στους επάρχους και 
στις δραστηριότητές τους. Αν έχουμε στην Ελληνική Ανατολή γενικά ελάχιστες εξεγέρσεις και αν 
σταδιακά η ρωμαϊκή διοίκηση αλλά και στοιχεία του ρωμαϊκού πολιτισμού και της ρωμαϊκής 
γλώσσας έγιναν αποδεκτά από τους ελληνικούς πληθυσμούς, ώστε ακόμα και σήμερα να 
χρησιμοποιούμε τη λέξη μαντάτα, που είναι η λέξη που προσδιορίζει τις εντολές που δίνει ο 
Ρωμαίος Αυτοκράτορας στους αποδέκτες των εντολών τους, αν ακόμα και σήμερα μαθαίνουμε 
στα παιδιά μας να περπατάνε λέγοντάς τους «στράτα-στράτα» χρησιμοποιώντας μια λατινική 
λέξη που προσδιορίζει τον δρόμο, αλλά και αν και ονόματα όπως η Φαύστα και Φεβρωνία έχουν 
γίνει χαρακτήρες, ο ένας του Μποστ και ο άλλος των κωμικών βιβλίων του Αρκά, αυτό οφείλεται 
και στο γεγονός ότι οι Ρωμαίοι έπαρχοι σε γενικές γραμμές επετέλεσαν τα καθήκοντά τους με 
μεγάλη επιτυχία. Συμφιλίωσαν τον ελληνικό πληθυσμό με τη ρωμαϊκή κυριαρχία 

 

V4.2.5 Απλοί θεατές της ιστορίας; 

 

Περίπου στα χρόνια του Αυγούστου, στήθηκε στην Επίδαυρο το άγαλμα ενός κατά τα άλλα 

άγνωστου ιστορικού, του Φιλίππου από τον Πέργαμο της Μικράς Ασίας. Στη βάση αυτού του 

αγάλματος έχει γραφεί ο πρόλογος του ιστορικού έργου του Φιλίππου, που είναι το μόνο 

απόσπασμα, το οποίο σώζεται από μια ιστορία των εμφυλίων πολέμων της ύστερης Ρωμαϊκής 

δημοκρατίας, των εμφυλίων πολέμων, δηλαδή της εποχής περίπου του Καίσαρα, του Πομπηίου, 

του Οκταβιανού και του Μάρκου Αντωνίου. Περιγράφει ο, μεταφράζω πρόχειρα την επιγραφή, ο 

Φίλιππος στον πρόλογό του, ο οποίος είναι γραμμένος στο στυλ του Ηροδότου, ότι έγραψε μια 

ιστορία των πιο πρόσφατων πράξεων στην Ελλάδα κάθε είδους παθών και μια συνεχούς 

«αλληλοφονίοις», όπως την γράφει, στην Ασία και την Ευρώπη και την Αφρική για να μάθουμε, 

λέει, πόσα κακά δημιουργεί η δημαγωγία και η άμετρη επιθυμία του κέρδους και οι εμφύλιοι 

πόλεμοι ώστε παρατηρώντας τα πάθη άλλων «απενθήτους ποιέονται τας του βίω 

διορθώσιας»,ώστε οι άνθρωποι να ζουν χωρίς πένθος τη ζωή τους. Ο Φίλιππος, όταν γράφει 

αυτές τις γραμμές, έχει την εμπειρία αυτής της τρομερής περιόδου των συνεχών πολέμων που εν 

μέρει διαδραματίζονται στα εδάφη της Ελλάδας. 

Μετά από την επικράτηση του Αυγούστου στον εμφύλιο πόλεμο, μετά την επικράτηση της 

εξουσίας του, αρχίζει μια περίοδος που σήμερα την χαρακτηρίζουμε ως pax romana. Μια 

περίοδος ειρήνης, κατά τη διάρκεια της οποίας πολύ αργά και σταδιακά, οι ελληνικές πόλεις της 

κεντρικής Ελλάδας αρχίζουν να ανακτούν εν μέρει τη δύναμή τους, αφού έχουν υποστεί επί πάρα 
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πολλές δεκαετίες τις φοβερές καταστροφές των πολέμων. Δεν είναι όλες οι ελληνικές πόλεις που 

μπορούν να ανακτήσουν τη σημασία τους, μερικές δεν την ανακτούν ποτέ, όπως π.χ. το νησί της 

Δήλου που ήταν το πιο σημαντικό κέντρο της ανατολικής Μεσογείου, αλλά μετά τους 

μιθριδατικούς πολέμους χάνεται στην αφάνεια. 

Κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορικής εποχής, δηλαδή από τον Αύγουστο στον Αδριανό, θα 

μπορούσαμε κατά κάποιον τρόπο να πούμε ότι η Ελλάδα δεν έχει ιστορία. Η Ελλάδα δεν 

διαδραματίζει τον σημαντικό ρόλο π.χ. που διαδραμάτισε στην κλασική εποχή. Δεν υπάρχουν 

σημαντικά πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Άρατος, ο ηγέτης της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Αυτόνομα 

ελληνικά κράτη δεν παίζουν τον ρόλο ως ηγέτες και προωθητές της ιστορίας όπως τον έπαιξαν 

ακόμα στην Ελληνιστική Εποχή. Κατά κάποιο τρόπο φαίνεται η Ελλάδα να έχει περιέλθει στον 

ρόλο των θεατών των μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Από κάποια άποψη αυτό ήταν μια ευλογία 

διότι διαφορετικά οι περισσότερες ελληνικές πόλεις της κεντρικής Ελλάδας δεν θα μπορούσαν να 

αναρρώσουν, δεν θα μπορούσαν ποτέ να ξαναπατήσουν στα πόδια τους.  

Μερικά βασικά γεγονότα τα πληροφορούνται οι Έλληνες από ανακοινώσεις, όπως π.χ. μια 

επιγραφή από την Μεσσήνη μας πληροφορεί ότι ένας τοπικός διοικητής το 2 μ. Χ. ανακοινώνει 

τις επιτυχίες του Γαΐου Καίσαρα, του εγγονού του Αυγούστου, ο οποίος κατορθώνει να συνάψει 

μια συνθήκη ειρήνης με τους Πάρθους στον Ευφράτη και όλο χαρά ανακοινώνει ότι επέστρεψε 

από αυτήν την επικίνδυνη αποστολή γεμάτος υγεία, ότι εκδικήθηκε τον εχθρό – φυσικά αυτό είναι 

μία υπερβολή - και επιβάλλει στους πολίτες της Μεσσήνης να γιορτάσουν αυτό με μια γιορτή. Η 

Κως φτάνει ακόμα πιο μακριά. Δίνει στον Γάϊο Καίσαρα το τιμητικό επίθετο του Παρθικού. 

Πολεμικά γεγονότα δεν διαδραματίζονται μέσα στην Ελλάδα ούτε καν στην περιφέρειά τους. Οι 

Έλληνες έχουν επαφή πλέον με ρωμαϊκούς στρατούς μονάχα όταν διασχίζουν τα εδάφη τους, 

καθώς πηγαίνουν σε κάποιον άλλον πιο μακρινό πόλεμο. 

Αυτήν την εποχή ο Πλούταρχος σε ένα από τα συγγράμματά του γράφει: «στην εποχή μας όταν 

οι υποθέσεις των πόλεων δεν δίνουν στους άνδρες τη δυνατότητα να αναλάβουν κάποια 

στρατιωτική ηγεσία σε πόλεμο ή να διώξουν τυράννους ή να συνάψουν συμμαχίες, τότε πώς μπορεί 

κάποιος να ξεκινήσει μια διακεκριμένη και λαμπρή πολιτική σταδιοδρομία;» Δεν είναι ένα ρητορικό 

ερώτημα. Ο Πλούταρχος έχει απαντήσεις, όπως επίσης έχουν απαντήσεις και τα μέλη των 

σημαντικών ελληνικών οικογενειών. Μπορεί η Ελλάδα και οι ελληνικές περιοχές να μην έχουν πια 

την παλιά σημασία την οποία είχαν, παρ’ όλα αυτά όμως, η πολιτική ζωή συνεχίζει να υπάρχει 

στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές σε γενικές επισκοπήσεις της ιστορίας αυτής 

της περιόδου το ξεχνάμε. Θεωρείται ότι λίγο πολύ η ελληνική πόλη έχει χαθεί. Δεν ισχύει αυτό. 

Ίσα-ίσα υπάρχει ένας πάρα πολύ έντονος πολιτικός βίος, μόνο που, κι αυτό είναι ένα από τα 

μεγάλα παράδοξα της περιόδου αυτής, την περίοδο του μεγαλύτερου κοσμοπολιτισμού, της 

οικουμενικότητας, της παγκοσμιοποίησης, ακριβώς αυτήν την περίοδο, πολιτική ζωή για τις 

ελληνικές πόλεις είναι η πολιτική ζωή μέσα στα πάρα-πάρα-πάρα πολύ στενά όρια της μιας πόλης 

ή ενδεχομένως της μιας επαρχίας. Ποτέ δεν ξεφεύγουν απ’ αυτά τα στενά όρια κι αυτή είναι μια 
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πολύ ενδιαφέρουσα αντίφαση, η οποία μας θυμίζει εν μέρει και καταστάσεις από τον σύγχρονο 

κόσμο. 

Ένας από τους παράγοντες που προωθεί περισσότερο τον τοπικό πατριωτισμό και τον 

πατριωτισμό των εθνών στον σύγχρονο κόσμο είναι ακριβώς η ύπαρξη της ενοποιημένης 

Ευρώπης, ακριβώς η ύπαρξη της παγκοσμιοποίησης. Σε ένα ανάλογο φαινόμενο παρουσιάζεται 

και στην Ελλάδα, πολιτική ζωή είναι η τοπική πολιτική ζωή. Και αυτή η πολιτική ζωή μπορεί 

μερικές φορές να είναι βίαιη, π.χ. ένας Θεσσαλός πολιτικός κάηκε ζωντανός στο σπίτι του κατά τη 

διάρκεια διαδηλώσεων. Ένας ευεργέτης στην Αφροδισιάδα της Μικράς Ασίας στον πρώιμο 4ο π. 

Χ. αιώνα γράφει στη διαθήκη του ότι «κανένας αξιωματούχος, κανένας γραμματέας, κανένας 

ιδιώτης δεν θα μπορέσει να αλλάξει το περιεχόμενο της διαθήκης του», και προσθέτει, δε θα μπορεί 

να την αλλάξει ούτε καν «οχλική καταβόησις», δηλαδή μια διαδήλωση, μια πίεση που θα ασκηθεί 

από τον όχλο. 

Υπάρχει πολιτική ζωή, υπάρχουν συγκρούσεις μέσα στις πόλεις και οι συγκρούσεις αυτές 

μερικές φορές είναι για θέματα που μπορεί να μας φανούν ασήμαντα, αλλά για εκείνη την εποχή 

είναι εξαιρετικής σημασίας.  Μερικά είναι φυσικά σημαντικά, όπως π.χ. η εξασφάλιση φτηνού 

σιταριού για τον πληθυσμό, αλλά και αποφάσεις για τη διάθεση χρημάτων, για την κατασκευή 

δημοσίων έργων. Είναι συγκρούσεις, οι οποίες σχετίζονται πολλές φορές με την πάγια αντίθεση 

ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς. Μπορεί στην αυτοκρατορική εποχή πολλά από τα 

οξύτατα κοινωνικά προβλήματα να έχουν επιλυθεί, (θα επανέλθω σ’ αυτό σε ένα από τα επόμενα 

μαθήματα σχετικά με την εξέλιξη της κοινωνίας), αλλά εν πάση περιπτώσει πάντοτε υπάρχουνε 

πόλεις οι οποίες συνεχίζουν να είναι διχασμένες.   

Μερικές φορές οι συγκρούσεις σχετίζονται με εθνικά ή θρησκευτικά θέματα, π.χ. στην 

Αλεξάνδρεια το 40 μ. Χ. υπάρχουν βιαιότατες συγκρούσεις ανάμεσα στον ελληνικό και τον 

ιουδαϊκό πληθυσμό, οι οποίες σχετίζονται με προσπάθειες…. μερικές φορές ατυχείς προσπάθειες 

κυβερνητών να επέμβουν στα ιουδαϊκά έθιμα, αλλά και με πρώιμες μορφές ρατσισμού, με πρώιμες 

μορφές εθνικών συγκρούσεων ανάμεσα στους Έλληνες και τους Ιουδαίους. Κάτι ανάλογο 

παρατηρούμε και σε μια πόλη όπως η Έφεσος όπου π.χ. γύρω στο 55 μ. Χ. όταν επισκέπτεται την 

Έφεσο ο Παύλος, σε μια από τις αποστολές του για τη διάδοση του χριστιανισμού, συναντάει την 

αντίδραση από τη συντεχνία των αργυροχόων της Εφέσου, οι οποίοι κατασκευάζουν ασημένια 

ομοιώματα με την παράσταση της Αρτέμιδος. Και οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι σε περίπτωση που 

διαδοθεί ο χριστιανισμός, το επάγγελμά τους, δηλαδή η πώληση αυτών των σουβενίρ σε 

τουρίστες, σε επισκέπτες, σε προσκυνητές του ιερού της Αρτέμιδος, το επάγγελμά τους θα 

υποστεί μεγάλη κρίση. Γι’ αυτόν τον λόγο επιτίθενται στους χριστιανούς και οδηγούμαστε σε μια 

σύγκρουση, η οποία περιγράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων. Συγκεντρώνεται το πλήθος στο 

θέατρο όπου επί ώρες φωνάζουν: μεγάλη είναι η Άρτεμις των Εφεσίων. Όταν ένας εβραίος 

προσπαθεί να απευθυνθεί στο πλήθος, συνεχίζουν να κραυγάζουν επί ώρες: μεγάλη είναι η 

Άρτεμις των Εφεσίων. Ο γραμματέας της Εκκλησίας, ο οποίος είναι ο σημαντικότερος 
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αξιωματούχος της Εφέσου, προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα επισημαίνοντας την προσοχή 

στο λαό ότι σε περίπτωση που δεν θα σταματήσουν θα θεωρηθεί αυτή η οχλαγωγία ως εξέγερση 

και θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου. 

Ο πολιτικός βίος είναι πάρα πολύ έντονος, μερικές φορές, επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε για 

ποιον λόγο υπάρχουν αντιθέσεις, αλλά τις περισσότερες φορές σχετίζονται με οικονομικά και 

κοινωνικά θέματα. Άλλα θέματα, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αντιπαλότητες και 

αντιθέσεις, σχετίζονται π.χ. με τις διαμάχες που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες πόλεις για 

προνόμια. Όπως, π.χ., για το προνόμιο να έχουν έναν ναό λατρείας του αυτοκράτορα, δηλαδή τον 

τιμητικό τίτλο της πόλεως νεωκόρου ή διαμάχες που υπάρχουν ανάμεσα στις πόλεις για τον 

τίτλο της μητροπόλεως δηλαδή ποια πόλη θα έχει την ιεραρχικά ανώτερη θέση ανάμεσα στις 

πόλεις της επαρχίας. Αυτές είναι διαμάχες, οι οποίες σχετίζονται και με οικονομικά προνόμια, διότι 

μια πόλη, η οποία οργανώνει την εορτή της λατρείας του αυτοκράτορα πρόκειται να έχει για 

εκείνη τη γιορτή ατέλεια στους φόρους και να συγκεντρώσει πολύ μεγάλο αριθμό εμπόρων και 

επισκεπτών. 

Υπάρχουν, επομένως, πολλά θέματα, αλλά ένας από τους βασικούς λόγους που έχουμε 

πολιτικές συγκρούσεις στις πόλεις σχετίζονται με τις προσωπικές φιλοδοξίες. Με τις φιλοδοξίες 

ανθρώπων, όπως π.χ. ο Ευρυκλής, ο οποίος για μεγάλο διάστημα έχει μια προσωπική εξουσία στη 

Λακωνία και κυβερνάει ακόμα και τα Κύθηρα μέχρι να εξοριστεί. Με τις προσωπικές φιλοδοξίες 

ατόμων, όπως π.χ. ο Νικίας που στα χρόνια του Μάρκου Αντωνίου αναδεικνύεται τύραννος στην 

Κω. 

Θα σας δώσω μονάχα μία περιγραφή ενός γεγονότος για να σχηματίσετε μια εικόνα γι’ αυτές 
τις πολιτικές συγκρούσεις, είναι μια ωραία ιστορία την οποία διηγείται ο Στράβων σχετικά με 
πολιτικές συγκρούσεις στην πόλη της Ταρσού της Κιλικίας στα χρόνια του Αυγούστου. Ο 
Αθηνόδωρος είναι ένας φιλόσοφος, ο οποίος μετά από μακρά παραμονή στη Ρώμη, όπου έχει 
διδάξει φιλοσοφία, μεταξύ άλλων και τον διάδοχο του Αυγούστου τον Τιβέριο, επιστρέφει στην 
πόλη του, όπου βρίσκει την πόλη να βρίσκεται υπό την επιρροή του ποιητή και δημαγωγού του 
Βοήθου, ενός παλιού υποστηρικτή του Αντωνίου. Ο Στράβων δεν μας εξηγεί τους λόγους της 
πολιτικής διαίρεσης μέσα στην Ταρσό, αλλά με βάση τις πολύ θολές κατηγορίες τις οποίες 
εκφράζει πρέπει μάλλον να είναι κοινωνικές συγκρούσεις, οι οποίες σχετίζονται με την 
ανακατανομή του πλούτου. Εν πάση περιπτώσει, ο Αθηνόδωρος, με τη δύναμη, την οποία του 
εξασφαλίζει η στενή του σχέση προς τον Αύγουστο, κατορθώνει να στείλει στην εξορία τον Βόηθο 
και τους συνεργάτες του. Μετά απ’ αυτό, μας γράφει ο Στράβων, κάποιος έγραψε στους τοίχους, 
σας παραδίδω το κείμενο, κάποιος έγραψε στους τοίχους «οι πράξεις είναι για τους νέους, οι 
συμβουλές είναι για τους ανθρώπους μέσης ηλικίας και για τους γέρους οι πορδές». Όταν ο 
Αθηνόδωρος το θεώρησε αυτό ότι είναι αστείο διάταξε να γράψουν στον τοίχο «για τους γέρους 
είναι οι κεραυνοί». Το επόμενο βράδυ κάποιος πήγε έξω από την πόρτα του σπιτιού του και 
αφόδευσε εκτενέστατα με αποτέλεσμα στην επόμενη Εκκλησία του Δήμου ο Αθηνόδωρος να 
φέρει κατηγορίες εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων και να πει ότι «κανείς μπορεί να 
αναγνωρίσει την ασθένεια και την αρρώστια και την αδυναμία μιας πόλης με πολλούς τρόπους 
μεταξύ άλλων και με τα περιττώματα των πολιτών της».  Φυσικά δεν γινόντουσαν οι πολιτικές 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      217  
 
 

διαμάχες πάντοτε με τέτοιο τρόπο, όμως ήταν έντονες. Μερικές απ’ αυτές τις πολιτικές διαμάχες 
θα τις εξετάσουμε σε άλλο μάθημα, όταν θα ασχοληθώ με την εσωτερική οργάνωση των πόλεων 
στην Ελληνιστική και μετά στην Αυτοκρατορική εποχή. 

 

 

V 4.2.6: O αυτοκράτορας είναι εδώ (16΄) 

 

Ένα γνωστό χωρίο στο Eυαγγέλιο του Μάρκου παρουσιάζει τον Ιησού να παίρνει στα χέρια του 

ένα δηνάριο και να δείχνει τις εικόνες και να λέει : 

«δώσατε τα του Θεού τω Θεώ και τα του Καίσαρος τω Καίσαρι». 

 Ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι αρχαίοι Έλληνες της 

αυτοκρατορικής εποχής  είχαν μια επαφή με τον αυτοκράτορα ήταν 

βλέποντας την εικόνα του σε κάποιο νόμισμα. Η εικόνα, την οποία 

δείχνει ο Ιησούς, είναι η εικόνα του Καίσαρος, δηλαδή στην 

προκειμένη περίπτωση η εικόνα του αυτοκράτορα. Δεν ήταν όμως 

ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι Έλληνες των επαρχιών είχαν κάποια 

επαφή με τον αυτοκράτορα. Φυσικά, οι παραστάσεις στα 

νομίσματα συνοδευόμενες και από λατινικές επιγραφές (εικόνα 

0:59), όπως Concordia: ομόνοια, Felicitas: ευτυχία, Fortuna: τύχη, 

Gloria: δόξα, Securitas: ασφάλεια, μετέδιδαν και κομμάτια από την 

αυτοκρατορική ιδεολογία.  

Υπήρχαν όμως και άλλοι τρόποι να αισθανθεί ο πληθυσμός των 

επαρχιών την παρουσία του Aυτοκράτορα. Με συνεχείς γιορτές 

π.χ. τον εορτασμό των γενεθλίων του Aυτοκράτορα σε τακτικά 

διαστήματα, με πανηγυρικούς, οι οποίοι εκφωνούνταν σε 

διάφορους αγώνες και σε γιορτές, με το γεγονός ότι επικαλούνταν 

το όνομα του Αυτοκράτορα σε όρκους. Οι πόλεις ήταν χωρισμένες 

σε υποδιαιρέσεις των πολιτών, οι οποίες πολύ συχνά ονομάζονταν 

με τα ονόματα αυτοκρατόρων. Μήνες, όπως π.χ. οι μήνες του κυπριακού ημερολογίου, είναι μήνες 

οι οποίοι αντλούν τα ονόματά τους από Ρωμαίους αυτοκράτορες και προγόνους της 

αυτοκρατορικής οικογένειας, π.χ. Σεβαστός, Αγρίππαιος από τον Αγρίππα, Λίβαιος από την 

Εικόνα 140  

Φυσικά, οι παραστάσεις στα 
νομίσματα συνοδευόμενες και από 
λατινικές επιγραφές (0:59) όπως 
CONCORDIA: ομόνοια, FELICITAS: 
ευτυχία, FORTUNA: τύχη, GLORIA: 

δόξα, SECURITAS: ασφάλεια, 
μετέδιδαν και κομμάτια από την 

αυτοκρατορική ιδεολογία. 
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Λιβία, Οκτάβαιος από τον Οκταβιανό, Ιούλιος από τον Ιούλιο, Νερώναιος, Δρούσιος, 

Αφροδίσιος, Ρώμαιος, Αγχίσαιος και ούτω καθεξής.  

Η παρουσία του Αυτοκράτορα ήταν έντονη και διαρκής σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής στις 

ελληνικές πόλεις στην Αυτοκρατορική Εποχή. Μερικές φορές όμως, η παρουσία του Αυτοκράτορα 

ήταν ακόμα πιο έντονη, όταν επισκεπτόταν διάφορες επαρχίες και μάλιστα μερικές φορές οι 

Αυτοκράτορες δεν ασκούσαν απλώς την ευεργετική τους επίδραση με το να δίνουν δικαιώματα ή 

να ενδιαφέρονται για την αναστήλωση κάποιου κτιρίου μετά από σεισμό ή με την τροφοδοσία 

επαρχιακών πόλεων με σιτάρι. Ο Αύγουστος ανέλαβε και το αξίωμα του στεφανηφόρου στη 

Μίλητο, έγινε στρατηγός στο Θεσσαλικό Κοινό. Ο Τραϊανός και ο Αδριανός ήταν προφήτες στο 

ιερό των Διδύμων στη Μίλητο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν παρόντες εκεί και ασκούσαν την 

εξουσία, σημαίνει όμως ότι μέσω κάποιου εκπροσώπου αναλάμβαναν τα καθήκοντα και τα 

σχετικά έξοδα.  

Πορτραίτα αυτοκρατόρων κοσμούσαν τις πόλεις και οι αλλαγές 

της κόμμωσης των γυναικείων μελών της αυτοκρατορικής 

οικογένειας επηρέαζαν την κόμμωση των γυναικών στις επαρχίες, 

με τον ίδιο τρόπο που η κόμμωση της Diana επηρέασε την κόμμωση 

των γυναικών στην δεκαετία του '80. Επίσης, συνεχώς στέλνονταν 

απεσταλμένοι στον Αυτοκράτορα. Αυτός ήταν ένας άλλος τρόπος 

να απoκτήσει ένα μέλος της ελίτ προσωπική επαφή με τον 

αυτοκράτορα, να γίνει δηλαδή σεβαστόγνωστος: κάποιος ο 

οποίος έγινε δεκτός από τον αυτοκράτορα. Πρεσβείες στέλνονταν 

διαρκώς, είτε για να συγχαρούν τον αυτοκράτορα για κάποια νίκη 

ή την γέννηση ενός απογόνου, μερικές φορές προκαλώντας 

τεράστιες δαπάνες αλλά συνδέονταν επίσης και με κινδύνους. Ο 

Βεσπασιανός μάλιστα ενοχλήθηκε τόσο πολύ με την συνεχή 

αποστολή πρεσβειών, που απαγόρευσε οι πρεσβείες να 

αποτελούνται από παραπάνω από τρία άτομα.  

 
  

Άλλη δυνατότητα του ελληνικού πληθυσμού να αποκτήσει επαφή με τον αυτοκράτορα, ήταν 

υπηρετώντας στο ρωμαϊκό στρατό. Πολλοί Έλληνες ακολούθησαν στρατιωτιή σταδιοδρομία στο 

ρωμαΪκό στρατό, αποκτώντας επαφή προσωπική με τον αυτοκράτορα. Αυτό το βλέπουμε και 

στην απόδοση της «ρωμαϊκής πολιτείας» δηλαδή του δικαιώματος του ρωμαίου πολίτη με την 

μεσολάβηση αυτοκράτορα ή σε σχέση με κάποιον που σχετίζεται με τον αυτοκράτορα. Άτομα τα 

Εικόνα 141  

Ο Νέρων (5:38) από την ματαιοδοξία 
του περισσότερο, με την ιδέα του ότι 

ήταν ένας λαμπρός κιθαρωδός 
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οποία προσθέτουν στο όνομά τους ένα όνομα αυτοκράτορα όπως Ιούλιος, Κλαύδιος, Αντώνιος, 

Φλάβιος, Αίλιος έχουν αποκτήσει τα δικαιώματα του πολίτη μέσω του αυτοκράτορα. Ο 

αμεσότερος όμως τρόπος επαφής με τον αυτοκράτορα ήταν (όταν) ο αυτοκράτορας βρίσκεται σε 

κάποια ελληνική επαρχία.  

Δύο είναι οι αυτοκράτορες, οι οποίοι ξεχωρίζουν (αν και ο Αύγουστος και ο Τιβέριος βρέθηκαν 

στην Ελλάδα) ο ένας είναι ο Νέρων και ο άλλος ο Αδριανός. Ο Νέρων ( εικόνα 5:38) από την 

ματαιοδοξία του περισσότερο, με την ιδέα του ότι ήταν ένας λαμπρός κιθαρωδός, προσπάθησε 

από το 66 έως το 67 μ.Χ., από τον Σεπτέμβριο του 66 έως τον Νοέμβριο του 67 μ.Χ., να γίνει 

Περιοδονίκης. Περίοδος λέγεται στην Ελλάδα η περίοδος των τεσσάρων ετών κατά την οποία 

γίνονται οι μεγάλοι Πανελλήνιοι  αγώνες: οι Ολυμπιακοί αγώνες, τα Ίσθμια, τα Νέμεα και τα 

Πύθια. Ένας αθλητής ή καλλιτέχνης, ο οποίος κερδίζει το πρώτο βραβείο και στους 4 αγώνες, 

αυτός λέγεται Περιοδονίκης δηλαδή νικητής σε ολόκληρη περίοδο . Φυσικά ένα πρακτικό 

πρόβλημα που συνδέεται με την επίσκεψη του Νέρωνα είναι ότι για να γίνει κάποιος Περιοδονίκης 

πρέπει να συμμετάσχει σε αγώνες που διαρκούν 4 χρόνια, ενώ ο Νέρων βρέθηκε στην Ελλάδα 

μονάχα για ένα χρόνο και δύο μήνες. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, άλλαξαν τη σειρά των 

αγώνων ώστε να γίνουν όλοι συμπυκνωμένοι σε μια σύντομη περίοδο και φυσικά ο Νέρων 

ανακηρύχθηκε νικητής. Βέβαια αυτό έχει και θετικό αντίκτυπο για την Ελλάδα, δεδομένου ότι ο 

Νέρων με τον φιλελληνισμό ο οποίος τον διέκρινε χάρισε στους Έλληνες την ελευθερία τους, που 

Εικόνα 143 

Ο άλλος αυτοκράτορας ο οποίος 
έδειξε την αγάπη του προς την 
Ελλάδα είναι βέβαια κυρίως ο 

Αδριανός  

Εικόνα 143  

Την αγάπη αυτή(7:46),η οποία 
περιλάμβανε και έναν από τους 

ωραιότερους Έλληνες εκείνης της εποχής 
τον Αντίνοο την έδειξε στα ταξίδια τα οποία 

πραγματοποίησε στον ελληνικό κόσμο 
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σημαίνει ελευθερία κυρίως από φόρους. Φυσικά 

αυτό είναι και μια απόφαση, η οποία ανακλήθηκε 

μόλις λίγο αργότερα ο Νέρων βρήκε τον θάνατο και 

τον διαδέχθηκε άλλη δυναστεία.  

Ο άλλος αυτοκράτορας, ο οποίος έδειξε την αγάπη 

του προς την Ελλάδα είναι βέβαια κυρίως ο 

Αδριανός (εικόνα 7:20), γεννημένος στην Ισπανία, 

γιος μιας συγκλητικής οικογένειας. Έγινε 

αυτοκράτορας σε ηλικία 41 ετών. Είχε το 

προσωνύμιο ο Γραικύλος, δηλαδή ο Μικρός 

Έλληνας από την αγάπη την οποία είχε προς την 

ελληνική γλώσσα και την ελληνική φιλοσοφία. Την 

αγάπη αυτή (εικόνα 7:46), η οποία περιλάμβανε και 

έναν από τους ωραιότερους Έλληνες εκείνης της 

εποχής, τον Αντίνοο, την έδειξε στα ταξίδια τα οποία 

πραγματοποίησε στον ελληνικό κόσμο από το 123 έως το 125, από το 128 έως το130 και από το 

131 έως το 132 στις ελληνικές επαρχίες, επισκεπτόμενος την επαρχία της Αχαΐας, την Ασία και τη 

Συρία.  

Οπουδήποτε πήγε, στις επισκέψεις του αυτές, φρόντισε να κτισθούν κτίρια, επιλήφθηκε 

προβλημάτων, τα οποία υπήρχαν. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα, τα προβλήματα τα οποία 

αντιμετώπισε, και με μια επιστολή του έλυσε, ήταν π.χ. ότι διάφοροι οργανωτές αγώνων, 

αγωνοθέτες, υπόσχονταν μεν στους νικήτες χρηματικά ποσά αλλά δεν τα έδιναν ποτέ. 

Αναδιοργάνωσε όλον τον κύκλο των αγωνιστικών εορτών στην Ελλάδα, λίγο πριν από τον θάνατό 

του. Επίσης έκτισε νέες πόλεις και με κάθε τρόπο έκανε αισθητή την παρουσία του. Μονάχα από 

την επίσκεψή του στην Μυσία, προέκυψαν τρεις νέες πόλεις: η Αδριάνη, η Αδριανούπολις και 

η Αδριανού Θήραι, δηλαδή το Κυνήγι του Αδριανού. Ο Αδριανός ήταν διαβόητος κυνηγός και 

μετά από ένα επιτυχημένο κυνήγι δημιούργησε μια πόλη.  

Η μεγάλη του επίσκεψη ήταν από το 128 έως το 132 στην Ανατολή με σταθμούς, ήδη την Αθήνα 

την είχε επισκεφθεί το 124, στην πρώτη του επίσκεψη, όταν μυήθηκε στα Ελευσίνια Μυστήρια 

και ολοκλήρωσε την κατασκευή του Ναού του Ολυμπίου Διός (εικόνα 9:29) που ήταν ένας ναός, 

ο οποίος είχε μείνει ημιτελής ήδη από τα χρόνια του Πεισίστρατου, τον ύστερο 6ο αιώνα π. Χ., 

δηλαδή περίπου 600 χρόνια αργότερα ολοκλήρωσε τον Ναό. Οι επισκέψεις του Αδριανού είχαν 

τέτοια σημασία για τους Έλληνες που το 128, όταν ξαναήρθε στην Ελλάδα του δόθηκε η 

προσωνυμία δΟλύμπιος, δηλαδή το πρόσωπό του συσχετίσθηκε με τις ιιότητες του Ολυμπίου 

Διός και μάλιστα μερικές πόλεις μετρούσαν τον χρόνο πλέον από την επίσκεψη του Αδριανού, 

δημιουργώντας δηλαδή μία νέα εποχή, της οποίας το πρώτο έτος είναι το έτος από την επίσκεψη 

του Αδριανού. Η συμβολή του στην ανοικοδόμηση πόλεων ήταν τεράστια, ιδίως σε περίπτωση 

Εικόνα 144  

Ολοκλήρωσε την κατασκευή του Ναού του Ολυμπίου 
Διός(9:29)που ήταν ένας ναός ο οποίος είχε μείνει 

ημιτελής ήδη από τα χρόνια του Πεισίστρατου, 
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πόλεων που είχαν καταστραφεί σε σεισμούς. Μερικές φορές η αγάπη του για τον ελληνικό 

πολιτισμό ήταν τόσο υπερβολική που οδήγησε σε προβλήματα, όπως π.χ. όταν βρέθηκε στην 

Ιερουσαλήμ το 130 και αποφάσισε να αφιερώσει έναν ναό στον Δία Καπιτωλίνο, απαγόρευσε 

στους Εβραίους την περιτομή, επειδή αυτό ήταν κάτι το οποίο αντιμετώπιζαν με απέχθεια οι 

Έλληνες, και ίδρυσε μια αποικία στην Ιερουσαλήμ, την Aelia Capitolina. Αυτά τα μέτρα λίγο 

αργότερα οδήγησαν σε μια μεγάλη επανάσταση των Ιουδαίων στο Ισραήλ.  

Τον Ιούλιο του 130 μ. Χ. βρέθηκε μαζί με την συνοδεία του στην Αίγυπτο 

και έδειξε και τις φιλοσοφικές του ικανότητες σε συζήτηση στο Μουσείο, 

ενώ την ίδια εποχή τα θηλυκά μέλη της συνοδείας του επισκέπτονταν 

περίφημα μνημεία της Αιγύπτου και έγραφαν επιγράμματα στους τοίχους 

τους. Όμως η επίσκεψή του αυτή στην Αίγυπτο συνδέθηκε και με μια 

τραγωδία, διότι τον Οκτώβριο του 130 (εικόνα 11:30) ο αγαπημένος του, 

ο Αντίνοος, πνίγηκε στον Νείλο κάτω από περίεργες συνθήκες. Οι πηγές 

δεν μας αφήνουν να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη, είτε αυτοκτόνησε 

είτε οδηγήθηκε στον θάνατο είτε πνίγηκε σε ατύχημα. Ο Αδριανός τίμησε 

τη μνήμη του ιδρύοντας μια πόλη, την Αντινοόπολη στην Αίγυπτο, 

κάνοντας τον Αντίνοο θεό και κοσμώντας με αγάλματα τους ναούς του σε 

όλον τον Ελληνικό κόσμο.  

Επιστρέφοντας το 131 ξεκινάει μια εξέγερση στην Ιερουσαλήμ, την 

οποία πρέπει να αντιμετωπίσει με την αποστολή νέων στρατευμάτων. 

Γυρίζοντας όμως στην Ελλάδα το 132 προβαίνει σε μια εξαιρετικά 

σημαντική, ως συμβολική ενέργεια, την ίδρυση του Πανελληνίου, στην 

Αθήνα.  Το Πανελλήνιο είναι ένα συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν όλες οι 

ελληνικές πόλεις, τουλάχιστον αυτή είναι η επιθυμία του, δεν 

συμμετέχουν όλες οι ελληνικές πόλεις και οργανώνει γιορτές ανά 

τετραετία. Είναι ένα συνέδριο στο οποίο εκπροσωπείται ο Ελληνισμός. 

Είναι η φιλοδοξία του Αδριανού να πετύχει κάτι που κανένας Έλληνας δεν 

μπόρεσε να πετύχει και αυτή είναι η συνένωση του ελληνισμού σε ένα 

κοινό συνέδριο. Η ίδια η έννοια του Πανελληνίου είναι μια έννοια την οποία δημιουργεί ο Αδριανός. 

Συνδέεται επίσης με τη δημιουργία ενός ιερού και με τη λατρεία του Αδριανού ως αυτοκράτορα. 

Οι Έλληνες αποδέχονται. Μάλιστα μέχρι τις τελευταίες ημέρες του πριν πεθάνει, ο Αδριανός 

συνεχίζει να ασχολείται με θέματα της Έλλάδας, π.χ. ένα από τα τελευταία κείμενα που έγραψε 

είναι μια επιστολή σε μιά πόλη της Λοκρίδος αναγνωρίζοντας την ελληνικότητά της.   

Με τη δημιουργία του Πανελληνίου ο Αδριανός δίνει και μια τεράστια ώθηση στην 

ιστοριογραφία και την μυθολογία, διότι πολλές πόλεις που επιθυμούν να γίνουν μέλος του 

Πανελληνίου, αρχίζουν να αναμοχλεύουν την παλαιά τους ιστορία για να βρουν αποδείξεις για την 

ελληνικότητά τους. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ιστορικών έργων συγγράφονται ακριβώς αυτήν 

Εικόνα 145  

Ο αγαπημένος του, ο Αντίνοος, 
πνίγηκε στον Νείλο κάτω από 
περίεργες συνθήκες. Οι πηγές 

δεν μας αφήνουν να 
καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη 
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την εποχή και για να υποστηριχθεί η υποψηφιότητα πόλεων για τη συμμετοχή στο Πανελλήνιο. 

Πόλεις που γίνονται δεκτές δεν έχουν μερικές φορές καμμία σχέση με την ελληνικότητα ή με την 

ελληνική καταγωγή, όπως π.χ. τα Κίβυρα της Λυκίας. Προσπαθούν όμως να αποδείξουν ότι είναι 

αποικίες ή των Αθηναίων ή των Λακεδαιμονίων ή ότι έχουν κάποια σχέση με ελληνικούς θεούς και 

ελληνικούς μύθους.  

Χαρακτηριστικό για τον τρόπο με τον οποίο αποδέχονται οι Έλληνες αυτή την φροντίδα και 

την αγάπη του Αδριανού είναι μια επιγραφήτην οποία στήνουν  στις Πλαταιές. Πάλι είναι ένας 

χώρος με συμβολική σημασία, είναι ένας χώρος στον οποίο οι Έλληνες έδωσαν την τελευταία μάχη 

κατά των Περσών το 479 π.Χ. Η επιγραφή αναφέρει: αφιερώνεται στον αυτοκράτορα Αδριανό 

«ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙ ΑΔΡΙΑΝΩι ΤΩι ΣΩΤΗΡΙ» στον Σωτήρα της Ελλάδος, «ΡΥΣΑΜΕΝΩι ΚΑΙ ΘΡΕΨΑΝΤΙ 

ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑ» σ'εκείνον ο οποίος έσωσε και έθρεψε την δική του Ελλάδα, την εαυτού 

Ελλάδα. «ΟΙ ΕΙΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ ΣΥΝΙΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΑΝΕΘΗΚΑΝ» οι Έλληνες οι 

οποίοι συγκεντρώθηκαν στις Πλαταιές το ανέθηκαν σαν έκφραση της ευγνωμοσύνης τους. Η 

έκφραση «την εαυτού Ελλάδα» δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ για κανέναν Έλληνα. Χρησιμοποιήθηκε 

όμως για έναν Ρωμαίο αυτοκράτορα, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερη επιμέλεια για την προαγωγή του 

Ελληνισμού. Και μόνο γι'αυτόν τον λόγο έχει σημασία να μελετούμε την ιστορία των ελληνικών 

επαρχιών και του ελληνικού κόσμου και στους αυτοκρατορικούς χρόνους, διότι οι ίδιοι οι Αρχαίοι 

Έλληνες συνειδητοποίησαν τη σημασία που έχει η συμμετοχή τους στα πλαίσια της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας, ακόμα και αν αυτήν την περίοδο δεν μπορούσαν πια να παίζουν τον μεγάλο 

ιστορικό ρόλο, τον οποίο είχαν παίξει σε προγενέστερες εποχές. 
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Κεφάλαιο 4.3: Η μετακλασική πόλη 

 

V4.3.1: Η πόλη-κράτος. (14΄) 

 

Στα προηγούμενα μαθήματα παρακολουθήσαμε την ιστορική εξέλιξη του ελληνικού κόσμου 
από τον Αλέξανδρο έως τα χρόνια του Αδριανού: τα βασικά πολιτικά γεγονότα και την, ίσως, πιο 
σημαντική νέα μορφή άσκησης πολιτικής εξουσίας, που είναι η άσκηση πολιτικής εξουσίας από 
μονάρχες και από τον αυτοκράτορα. Στα τελευταία μαθήματα θα εξετάσω πάρα πολύ σύντομα 
ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την πολιτική οργάνωση, την κοινωνία, τον 
πολιτισμό και τη θρησκεία του ελληνικού κόσμου. Και φυσικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε με το 
σημαντικότερο πολιτικό θεσμό στην αρχαία Ελλάδα, που είναι ο θεσμός της πόλεως, της πόλης-
κράτους. Υπάρχει η διαδεδομένη άποψη ότι η πόλη ουσιαστικά πεθαίνει μετά τη μάχη της 
Χαιρωνείας και την επικυριαρχία των Μακεδόνων στην Ελλάδα, στη συνέχεια με την εξάρτηση 
των ελληνικών πόλεων από τα βασίλεια, αλλά από διάφορες πληροφορίες που έδωσα μέχρι 
σήμερα, νομίζω ότι φάνηκε ότι η πόλις εξακολουθεί να μένει ένας ζωντανός οργανισμός μέχρι και 
τους αυτοκρατορικούς χρόνους. Μπορεί να μην έχει τη σημαντική παγκόσμια σημασία που είχε 
ως παράγοντας πολιτικών γεγονότων που είχε, π.χ. στα χρόνια της αθηναϊκής ηγεμονίας, αλλά 
συνεχίζει να είναι για τους αρχαίους Έλληνες ο βασικός χώρος αναφοράς του πολιτικού τους βίου. 

 

Μια εικόνα για το πώς είναι οι ελληνικές πόλεις περίπου στα μέσα του 3ου π. Χ. αι. μας δίνει ο 
μόνος ταξιδευτής, του οποίου το έργο σώζεται από αυτήν την εποχή, ο Ηρακλείδης ο λεγόμενος 
Κριτικός  ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα γύρω στο 240 ή 230 π. Χ. και ξεκινάει παρουσιάζοντας 
τις εντυπώσεις του από την Αθήνα.  Γράφει: «Η ίδια η πόλη είναι κατάξερη και έχει περιορισμένη 
πρόσβαση στο νερό. Οι  δρόμοι είναι στενοί και έχουν χτιστεί εδώ και πολλά χρόνια».  Περιγράφει 
τα σπίτια χτισμένα με φθηνό τρόπο και γράφει ότι ένας ξένος θα απορούσε από μια πρώτη ματιά, 
αν αυτή ήταν η περίφημη πόλη των Αθηνών.  Όμως στη συνέχεια θα έβλεπε ένα μεγάλο και 
εντυπωσιακό θέατρο, έναν πολύ λαμπρό ναό της Αθηνάς, τον λεγόμενο Παρθενώνα, όπως γράφει, 
και συνεχίζει αναφερόμενος στις διαρκείς γιορτές, οι οποίες γίνονται, στην παρουσία φιλοσόφων, 
και κάθε είδους θεαμάτων.  Τα προϊόντα της γης είναι εξαιρετικά και πολύ εύγευστα, όμως 
περιορισμένα σε ποσότητα, όμως, λόγω της παρουσίας τόσο πολλών θεαμάτων ο απλός λαός, 
γράφει ο Ηρακλείδης, δεν έχει την εμπειρία της πείνας καθότι ξεχνάει το φαγητό.  Αυτή είναι μια 
πόλη γεμάτη από αντιθέσεις: έχουμε την αντίθεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, δηλαδή 
τα παλιά κτίρια, που υπάρχουν στην Αθήνα, και τα τωρινά φτωχικά, η αντίθεση ανάμεσα σε 
πλούσιους και τους φτωχούς, ανάμεσα σε ψευδαισθήσεις και την πραγματικότητα.  

 

Συνεχίζει τις περιγραφές των Ελληνικών πόλεων ο Ηρακλείδης με ανάλογες αντιθέσεις, π.χ. η 
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Τανάγρα επαινείται για το πόσο φιλόξενος είναι ο πληθυσμός, αλλά παραλλήλως γράφει ότι τα 
κοντινά δάση είναι ελεύθερα από ληστές - το να επισημαίνει ότι αυτά τα δάση είναι ελεύθερα από 
ληστές σημαίνει ότι άλλα δάση είναι γεμάτα από ληστές. Όταν φθάνει στις Πλαταιές αυτό που 
έχει να πει είναι να παραθέσει μονάχα τους στίχους ενός ποιητή του Ποσειδίππου γράφοντας «Τι 
είναι οι Πλαταιές; Έχει δύο ναούς και μία στοά [και το όνομά της], ένα λουτρό και τη φήμη του 
θριάμβου, τον περισσότερο χρόνο είναι μια έρημος και μονάχα την ημέρα της γιορτής των 
Ελευθερίων γίνεται πόλη». 

 

Ένας ταξιδιώτης, επομένως, του 3ου αιώνα π. Χ. βλέπει από τη μια μεριά σημαντικά κτίρια, 
όπως το θέατρο, τον Παρθενώνα, τον ημιτελή ναό του Διός του Ολυμπίου, τις φιλοσοφικές σχολές, 
όμως αυτό που έχουν κοινό όλα αυτά τα κτίρια είναι ότι είναι κτίρια που κτίστηκαν πριν από την 
Ελληνιστική Εποχή. Η εικόνα που μας δίνει είναι μια εικόνα παρακμής, κι αυτή η εικόνα παρακμής 
ή παρακμής κτιρίων, προβλημάτων, συνοδεύεται όμως και με θετικά στοιχεία, όπως π.χ. στην 
περιοχή της Χαλκίδας.  

 

Παρόλη την παρακμή η πόλις συνεχίζει να παραμένει το βασικό σημείο αναφοράς για κάθε 
Έλληνα αυτής της εποχής. Παραδείγματος χάριν, όταν ο Πολύβιος στις αρχές του 2ου π. Χ. αιώνα 
θέλει να επαινέσει την Αχαϊκή Συμπολιτεία την επαινεί λέγοντας ότι το σύνολο της Πελοποννήσου 
μοιάζει με μία πόλη, όχι με ένα κοινό ή με μια άλλη οντότητα, αλλά με μια πόλη. Δηλαδή, 
παραλληλίζει την καλύτερη συμπολιτεία κατά την άποψή του με μια πόλη. Αλλά και πολύ 
αργότερα, το 155 μ. Χ. ο ρήτορας Αίλιος Αριστείδης όταν γράφει τον Ρωμαϊκό του λόγο, έναν 
λόγο για έπαινο της Ρὠμης, πάλι τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την επαινεί συγκρίνοντάς την με μια 
πόλη και παρατηρώντας την πληθώρα των πόλεων που υπάρχουν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 
«Ποια άλλη εποχή υπήρχαν τόσες πολλές πόλεις - γράφει- ποια άλλη εποχή κάποιος μπορούσε κανείς 
να ταξιδέψει περνώντας μέσα σε μια μέρα από δύο ή τρεις πόλεις; Εσείς μόνοι [λέει για τους 
Ρωμαίους] είσαστε οι κυβερνήτες πολιτισμένων κοινωνιών, διότι έχετε πόλεις οι οποίες είναι 
γεμάτες με λαμπρότητα και χάρη».  

 

Η μια πόλη στην αρχαιότητα έχει τρία χαρακτηριστικά στοιχεία: την ακρόπολη ή πόλη ή 
άκρα, που είναι συνήθως τειχισμένη ακρόπολη, το τειχισμένο φρούριο, το άστυ, την περιοχή 
κατοικίας, την αστική περιοχή και τη χώρα, την επικράτεια, δηλαδή τα εδάφη. Πάλι ο Αίλιος 
Αριστείδης παραλληλίζει την Ρώμη με μια πόλη η οποία έχει ως χώρα της την υπόλοιπη 
αυτοκρατορία. Είναι ένας χορός πόλεων αυτό το οποίο περιγράφει ο Αριστείδης. Όμως παρά τη 
συνεχή σημασία της πόλης ως πολιτικού θεσμού, ως χώρου συνύπαρξης ανθρώπων, παρόλα αυτά 
θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι πολλές πόλεις εξαφανίστηκαν πλήρως  από το χάρτη κυρίως 
λόγω των πολέμων. Όμως η Ελληνιστική Εποχή είναι ταυτόχρονα και η περίοδος που 
δημιουργούνται πολλές πόλεις.  Σε καμία άλλη περίοδο, πριν από τον αποικισμό, δεν 
δημιουργήθηκαν τόσες πολλές νέες πόλεις όσο στην περίοδο την Ελληνιστική. 

Μπορούμε γενικά να διακρίνουμε τρεις περιόδους στην εξέλιξη των πόλεων. Η πρώτη 
περίοδος, από το 430 έως περίπου το 220 π. Χ., είναι μια περίοδος στην οποία νέες πόλεις 
δημιουργούνται κυρίως λόγω των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της δημιουργίας 
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των Ελληνιστικών βασιλείων. Ο Αλέξανδρος λέγεται ότι ίδρυσε 70 πόλεις, σίγουρα ίδρυσε 
λιγότερες σε αριθμό, αλλά και μόνο αυτό δείχνει την πληθώρα των νέων πόλεων που 
δημιουργούνται. Μέσα στον ελληνικό χώρο επίσης μικροί και ασήμαντοι οικισμοί εξελίσσονται σε 
πόλεις, κατεστραμμένες πόλεις ανοικοδομούνται. Η Θέρμη γίνεται Θεσσαλονίκη, η παλαιά 
Ποτίδαια, που είχε καταστραφεί από τον Φίλιππο το 356, επανιδρύεται αργότερα από τον 
Κάσσανδρο με το όνομα Κασσάνδρεια το 316, η Φαρμακίς στον Ορόντη γίνεται η Απαμεία, μια 
από τις πρωτεύουσες των Σελευκιδών.  Νέα πόλη που ιδρύεται στην Ελλάδα είναι η Δημητριάδα 
στη Θεσσαλία.  Κυρίως στο χώρο των Ελληνιστικών κρατών είναι που δημιουργούνται νέες πόλεις 
ή όπου μικροί οικισμοί και φρούρια εξελίσσονται σε σημαντικά αστικά κέντρα (εικόνα 8:51).  Το 
Πέργαμο, π.χ., από ένας οχυρωμένος οικισμός γίνεται μια πόλη και σταδιακά εξελίσσεται σε μια 
από τις σημαντικότερες πρωτεύουσες Ελληνιστικών κρατών. Δεν είναι μόνο οι βασιλείς, οι οποίοι 
ιδρύουν νέες πόλεις, ακόμα και κυβερνήτες επαρχιών, όπως π.χ. ο Αντίγονος Δόκιμος, ένας 
κυβερνήτης του Αντιγόνου Μονοφθάλμου, ιδρύει το Δοκίμιον στη Φρυγία.  

Ένα άλλο φαινόμενο αυτής της πρώτης φάσης στην Ελληνιστική Εποχή είναι η σύμπτυξη 
πολλών μικρών οικισμών ή κοινοτήτων σε μια μεγαλύτερη πόλη, το φαινόμενο το οποίο λέγεται 
συμπολιτεία ή το φαινόμενο μια μεγάλη πόλη να απορροφά και τις πόλεις, οι οποίες βρίσκονται 
γύρω της, π.χ. η Μίλητος δημιουργεί σχέσεις συμπολιτείας και απορροφά τις πόλεις του 
Μυούντος και των Θηβών, Έφεσος κάνει το ίδιο με τα Πίγαιλα, η Τέως με την Κυρηβισσό, τα 
Μήλασα με τον Όλιμο. Η δημιουργία νέων πόλεων στο νέο κόσμο της Μικράς Ασίας, της Συρίας, 
της Βορείου Αφρικής και της Μεσοποταμίας είναι ένα φαινόμενο διαστάσεων που μόνο με τη 
δημιουργία νέων πόλεων στο Νέο Κόσμο, στην Αμερική, δηλαδή από 17ο έως το 19ο αιώνα μπορεί 
να παραλληλιστεί. Όμως αυτή η μετακίνηση πληθυσμού από την κεντρική Ελλάδα, τη 
μητροπολιτική Ελλάδα, από τη Δύση προς την Ανατολή έχει αρνητικές συνέπειες ως προς τις 
ελληνικές πόλεις, με δεδομένο ότι χάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους. Αρχικά 
αυτό είναι ένα θετικό σημάδι διότι πολλές από τις κοινωνικές συγκρούσεις μπορούν έτσι, κατά 
κάποιο τρόπο, να εξαφανιστούν. 

 

Έρχομαι στη δεύτερη φάση από το 220 έως το 64 π. Χ .  Είναι μια φάση, η οποία κυριαρχείται 
από τους συνεχείς πολέμους μεταξύ Ελληνιστικών κρατών, Ελληνιστικών πόλεων, επιδρομές 
ξένων και τη ρωμαϊκή επέκταση. Είναι μια φάση, μια περίοδος, η οποία χαρακτηρίζεται από την 
καταστροφή πόλεων, π.χ. η Φαλάσαρνα της Κρήτης καταστρέφεται κατά τη Ρωμαϊκή 
κατάκτηση.  Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες 70 πόλεις ή οικισμοί, της Μολοσσίας, δηλαδή της 
Ηπείρου, καταστρέφονται το 168 π. Χ..  Άλλα σημαντικά στοιχεία σε αυτήν την περίοδο είναι το 
γεγονός ότι η Ρώμη όλο και ενεργητικότερα επηρεάζει τα πράγματα στις Ελληνικές πόλεις, 
αποφασίζοντας ποιες θα είναι ελεύθερες και ποιες δεν θα είναι, δίνοντάς τους δικαιώματα ή 
αφαιρώντας τους δικαιώματα. 

Η τρίτη φάση είναι από το 64 π. Χ. μέχρι τα χρόνια του Αδριανού, είναι η φάση, στην οποία 
έχουμε πλέον πολύ ενεργή συμμετοχή Ρωμαίων στρατηγών και αυτοκρατόρων στη δημιουργία 
πόλεων.  Αναφέρθηκα σε προηγούμενα μαθήματα στη δημιουργία πόλεων από τον Πομπήιο, όπως 
είναι η Πομπηιούπολις, ή πόλεων, οι οποίες δημιουργούνται από μικρούς οικισμούς, π.χ. το 
Αβωνυτείχος γίνεται η Ιωνόπολις, η Ζήλα, η Καβίρα, η οποία μετονομάζεται σε Διόπολη, στην 
Παφλαγονία είναι πόλεις, οι οποίες αποκτούν, είναι οικισμοί που αποκτούν το καθεστώς της 
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πόλης. 

Όμως αυτήν την περίοδο βρίσκουμε και έναν εντελώς νέο τύπο οικισμού, ο οποίος δεν 
οργανώνεται με τα πρότυπα της πόλης-κράτους αλλά με τα πρότυπα του Ρωμαϊκού 
πολιτεύματος. Είναι η Ρωμαϊκή αποικία, η colonia. Tέτοιες αποικίες δημιουργούνται στην αρχή 
από τον Καίσαρα, ο οποίος επανιδρύει την Κόρινθο ως αποικία, τη Δίνη, το Βουθρωτό στην 
Ήπειρο και αυτός ο αποικισμός συνεχίζεται ιδιαίτερα από τον Οκταβιανό Αύγουστο με τη 
δημιουργία πολλών αποικιών, όπως οι Φιλίπποι στη Μακεδονία, η Αλεξάνδρεια Τρωάς, η 
Πάτρα, η Αντιόχεια στη Μικρά Ασία. Αυτός ο αποικισμός συνεχίζεται και από κάποιους άλλους 
αυτοκράτορες, όπως π.χ. ο Τραϊανός, ο οποίος δημιουργεί την Augusta Traiana στη σημερινή 
Βουλγαρία, μετονομάζει το Δορύσκο σε Τραϊανούπολη και φυσικά, είδαμε σε προηγούμενα 
μαθήματα πώς ο Αδριανός δημιουργεί νέες πόλεις. Αυτή η εξέλιξη δείχνει πάρα πολύ καθαρά, 
νομίζω, τη σημασία που συνεχίζει να έχει η πόλη όχι μόνο ως παράγοντας αστικού βίου, αλλά και 
ένας σημαντικός παράγοντας κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

V4.3.2: Παλιά και νέα χαρακτηριστικά των ελληνιστικών πόλεων. (6΄)  

 

Ποιοι είναι οι βασικοί πολιτικοί θεσμοί των πόλεων και σε τι μεταβάλλονται στην 
Ελληνιστική Εποχή και αργότερα στους αυτοκρατορικούς χρόνους;  Με άλλα λόγια, τι είναι 
ελληνιστικό στην ελληνιστική πόλη;  Οι θεσμοί των πόλεων είναι λίγο πολύ ανάλογοι, σε όποια 
περιοχή της Ελλάδας κι αν βρισκόμαστε εκείνο το οποίο αλλάζει είναι το πολίτευμα αλλά, όχι τα 
συστατικά του πολιτεύματος. Περίπου κάθε πόλη έχει μία Εκκλησία, μία Συνέλευση του λαού, η 
οποία έχει διαφορετικά ονόματα, Εκκλησία, Δήμος, Απέλλα κ.τ.λ., και η οποία εκλέγει τους 
αξιωματούχους και παίρνει τις σημαντικότερες αποφάσεις, παραδείγματος χάριν για πόλεμο και 
ειρήνη. Κάθε πόλη έχει ένα συμβουλευτικό όργανο τη Βουλή, η οποία… η βασική της λειτουργία 
είναι η λεγόμενη προβούλευση, δηλαδή να προετοιμάζει τα ψηφίσματα, τα οποία θα υιοθετήσει 
η συνέλευση του λαού.  

Και κάθε πόλη έχει άρχοντες, αξιωματούχους με διαφορετικά ονόματα, αλλά με λίγο πολύ 
ανάλογες λειτουργίες: πρέπει να ασκήσουν στρατιωτικά καθήκοντα, οικονομικά καθήκοντα, 
δικαστικά καθήκοντα, καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με τη διοίκηση και φυσικά με τη θρησκεία. 
Έτσι συναντούμε στις περισσότερες πόλεις αξιώματα, όπως των στρατηγών, που είναι 
στρατιωτικοί διοικητές, των ιππάρχων, διοικητών δηλαδή του ιππικού, ταμιών, οι οποίοι 
σχετίζονται με τα οικονομικά των πόλεων. Ένας αξιωματούχος, που ιδίως στην Ελληνιστική 
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Εποχή έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ο επί της διοικήσεως, διοίκηση όχι με τη σημερινή έννοια της 
διοικήσεως, αλλά με την έννοια των δημοσιονομικών θεμάτων, δηλαδή υπεύθυνος για τη δημόσια 
οικονομία, των αστυνόμων και των αγορανόμων, οι οποίοι φροντίζουν την πόλη, την αγορά, 
τα δημόσια κτίρια, τους δρόμους. Ένας σημαντικός αξιωματούχος είναι ο γυμνασίαρχος, ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για το γυμνάσιο, που έχει σημασία για την εκπαίδευση των νέων, και 
φυσικά οι πόλεις έχουν ιερείς, μερικοί από αυτούς τους ιερείς εκλέγονται, άλλοι καθορίζονται με 
τον κλήρο και άλλοι αγοράζουν το ιερατικό αξίωμα, άλλοι πάλι το έχουν με βάση την 
κληρονομικότητα. 

Αυτό το οποίο αλλάζει από πόλη σε πόλη είναι οι δυνατότητες, τα δικαιώματα και οι 
δυνατότητες πολιτικής παρέμβασης που έχουν τα διάφορα αξιώματα. Όσο πιο δημοκρατικό είναι 
ένα πολίτευμα τόσο πιο συχνά συγκαλείται η συνέλευση του λαού. Όσο πιο ολιγαρχικό είναι ένα 
πολίτευμα, η συνέλευση του λαού θα έχει λιγότερα δικαιώματα ως προς τη συζήτηση των 
προτάσεων που υποβάλλονται και συγκαλείται λιγότερο συχνά. Σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα 
ορισμένοι αξιωματούχοι θα καθοριστούν από τον κλήρο. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των 
δημοκρατικών πολιτευμάτων είναι η εύθηνα, η λογοδοσία των αξιωματούχων, αφού θα έχουν 
υπηρετήσει για ένα χρόνο διότι αυτός είναι ο βασικός κανόνας των αρχαίων αξιωμάτων, δηλαδή 
να υπηρετεί κανένας μονάχα μία χρονιά και σπανίως να παρατείνεται η θητεία του για δεύτερη 
χρονιά. Άλλη διαφορά ανάμεσα στα δημοκρατικά και τα ολιγαρχικά πολιτεύματα είναι αν 
υπάρχουν κάποια κριτήρια για την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων,  κριτήρια πλούτου 
παραδείγματος χάριν. Ένα παράδειγμα: η Αθήνα, η οποία είχε ένα ριζοσπαστικό δημοκρατικό 
πολίτευμα κατά τον 5ο αιώνα, ένα μετριοπαθές δημοκρατικό πολίτευμα κατά το μεγαλύτερο 
μέρος του 4ου π.Χ. αιώνα. Το 322 εισάγει ένα νέο κριτήριο για τα πολιτικά δικαιώματα: πολίτης 
είναι όποιος έχει τουλάχιστον 2.000 δραχμές. Φυσικά δεν έχουνε σχέση με τις δραχμές που είχε η 
Ελλάδα και που ενδεχομένως θα αποκτήσει στο μέλλον. Μία δραχμή είναι η ημερήσια αμοιβή ενός 
μισθοφόρου, δηλαδή ενός καλά αμειβόμενου τεχνίτη.  Αποτέλεσμα είναι 9.000 Αθηναίοι να 
χάσουν μέσα σε μία μέρα τα πολιτικά τους δικαιώματα, επειδή δεν εξασφαλίζουν αυτό το όριο 
των 2.000 δραχμών.  Αυτό θα περιοριστεί λίγα χρόνια αργότερα στις 1.000 δραχμές και το 307 θα 
καταργηθεί. Αυτό το γνωρίζουμε στην Αθήνα, υπάρχουν όμως άλλες περιοχές που αυτά τα 
κριτήρια υπάρχουν από παλαιότερα και συνεχίζουν να υπάρχουν.  

Παρά το γεγονός ότι έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές ως προς το πολίτευμα, κάτι το οποίο 
χαρακτηρίζει γενικά τα ελληνιστικά πολιτεύματα είναι ότι χαρακτηρίζονται γενικά ως 
δημοκρατίες, διότι η δημοκρατία ως λέξη έχει χάσει κάποιο από το νόημά της. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η λέξη δημοκρατία για να αποδώσει και την έννοια της κυριαρχίας του πλήθους, 
δηλαδή της κυριαρχίας του δήμου, της απόλυτης δημοκρατίας, όπου όλες οι αποφάσεις 
εξαρτώνται από τον δήμο. Μπορεί όμως να αποκτήσει και μία άλλη πιο ουδέτερη σημασία, που 
δημοκρατία να είναι αυτό που λέμε λαϊκή κυριαρχία, δηλαδή η αυτονομία ενός κράτους, η 
δυνατότητα του λαού να παίρνει αποφάσεις, ακόμα κι αν στην ουσία το πολίτευμα δεν είναι 
δημοκρατικό.  Θα δούμε με μερικά παραδείγματα πώς η δημοκρατία, με αυτή τη γενική έννοια της 
λαϊκής κυριαρχίας, εφαρμόζεται ή περιορίζεται στην Ελληνιστική Εποχή. 
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V4.3.3: Ψευδαισθήσεις «δημοκρατίας» στην ελληνιστική εποχή. (10΄)  

 

Ο γεωγράφος Στράβων γράφει για τη Ρόδο τον 3ο π. Χ. αιώνα τα εξής: «Οι Ρόδιοι 
ενδιαφέρονται για το Δήμο παρά το γεγονός ότι δεν ζουν σε καθεστώς δημοκρατίας. Παρόλα αυτά 
προσπαθούν να έχουν το πλήθος των φτωχών σε καλή κατάσταση. Έτσι, ο απλός λαός εξασφαλίζει 
τροφή και οι πλούσιοι υποστηρίζουν εκείνους που έχουν ανάγκη, σύμφωνα με μια παλιά παράδοση. 
Έχουν, επίσης, λειτουργίες, δηλαδή την εθελοντική ανάληψη διαφόρων υποχρεώσεων προς το κοινό, 
με αποτέλεσμα οι φτωχοί να λαμβάνουν προμήθειες και η πόλη να μην έχει έλλειψη από το αναγκαίο 
ανθρώπινο δυναμικό όσον αφορά τον στόλο». Ο Στράβων παρουσιάζει μια αρκετά χαρακτηριστική 
κατάσταση που χαρακτηρίζει την πολιτική ζωή στην Ελληνιστική Εποχή.  Δηλαδή, από την μία 
πλευρά, ένα πολίτευμα να μην είναι δημοκρατικό, αν και οι ίδιοι οι Ρόδιοι χαρακτηρίζουν σε 
αρχαίες επιγραφές το πολίτευμά τους «δαμοκρατία», δηλαδή, δημοκρατία. .Ένα πολίτευμα να 
μην είναι δημοκρατικό, αλλά να είναι ολιγαρχικό αλλά με διάφορους θεσμούς να εξασφαλίζεται η 
υποστήριξη του απλού λαού.  

Είναι δύσκολο να κάνουμε γενικεύσεις, αλλά ένα γενικό χαρακτηριστικό της πολιτικής ζωής 
στην Ελληνιστική Εποχή είναι μια τάση προς την απόκτηση ενός μονοπωλίου εξουσίας από λίγες 

οικογένειες και η μεταβίβαση των πολιτικών αξιωμάτων από 
τη μία γενιά στην άλλη μέσα στον κύκλο ενός περιορισμένου 
αριθμού οικογενειών. Οι ρίζες αυτού του συστήματος 
βρίσκονται στα οικονομικά προβλήματα, τα οποία υπάρχουν 
στην Ελληνιστική Εποχή σε πολλές πόλεις, και στο γεγονός ότι 
μια ολιγαρχία πλουτοκρατών αναλαμβάνει να πληρώσει τα 
δημόσια έξοδα με αντάλλαγμα την αποδοχή από το πλήθος του 
λαού της εξουσίας της.  Μερικά κριτήρια που μας επιτρέπουν 
να κατανοήσουμε κατά πόσο λειτουργεί ή όχι η δημοκρατία σε 
μια αρχαία ελληνική πόλη, σε μια Ελληνιστική πόλη, είναι π.χ. 
το ερώτημα «ποιοι είναι οι άνδρες, οι οποίοι εκλέγονται στα 
αξιώματα;  Είναι οι ίδιοι;  Και πόσο συχνά;  Πόσα αξιώματα 
συγκεντρώνουν; δηλαδή να έχει ένας περισσότερα αξιώματα 
από ένα. Η πολιτική δραστηριότητα είναι κάτι το οποίο το 
κληρονομούν από τους προγόνους τους;  Υπάρχουν και 
συγγενικά πρόσωπα που επίσης έχουν ανάλογη πολιτική 
δραστηριότητα;  Ποιοι είναι εκείνοι, οι οποίοι υποβάλλουν 
προτάσεις στη Συνέλευση του λαού»;  

Οι σχετικές πηγές που διαθέτουμε για διάφορες πόλεις, 
όπως για την Αθήνα, για τη Σάμο, για τη Πριήνη, για τη 
Μαγνησία του Μενάνδρου, για τη Ρόδο, για την Κω δεν 
αφήνουν καμιά αμφιβολία ότι η γενική τάση είναι η τάση 
προς τη μονοπώληση της εξουσίας από μια πολύ μικρή 
ομάδα πλουσίων ανδρών, οι οποίοι μεταβιβάζουν αυτήν την 
πολιτική εξουσία στους συγγενείς τους.  

Εικόνα 146  

Το παρατηρούμε στις παραστάσεις ατόμων 
της ελίτ που επιδεικτικά αποφεύγουν την 

επίδειξη πολυτέλειας , που εμφανίζονται με 
το πρόσωπό τους χαραγμένο από ρυτίδες 

[βλ. εικόνα 1] για να δείξουν την 
προσπάθεια που έχουν καταβάλει για το 

καλό του κοινού. 
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Σας δίνω ένα-δύο παραδείγματα: Ο Διοκλής από την Κω, ο οποίος είχε μεγάλη σημασία γύρω 
στο 240 π. Χ..  Ο παππούς του ο Πραξαγόρας ήταν ένας εξαιρετικά σημαντικός γιατρός στην Κω. 
Ο πατέρας του ανέλαβε το ανώτατο αξίωμα του μονάρχου στο Δήμο της Αλάσαρνας. Συνεχίζοντας 
αυτή την παράδοση, σαν νεαρός άνδρας ο Διοκλής, πρώτα έγινε φημισμένος ως αθλητής, ως 
νικητής στον μεγαλύτερο τοπικό αθλητικό αγώνα το 217 π. Χ..  Το 206 ανέλαβε το αξίωμα του 
ιερέα του Διονύσου.  Λίγα χρόνια αργότερα, το 201 π. Χ. όταν η πόλη του, όταν το νησί της Κω, 
αντιμετώπισε πειρατικές επιδρομές των Κρητών ήταν εκείνος ο οποίος πρότεινε στη συνέλευση 
του λαού, το σημαντικότερο ψήφισμα που υπήρξε ποτέ στην Κω, και το οποίο ήταν ένα ψήφισμα 
για μια επίδοση, δηλαδή μια εθελοντική συμμετοχή των πολιτών στη συλλογή χρημάτων για την 
καλύτερη οργάνωση της άμυνας της Κω.  Ο Διοκλής δεν ήταν μόνον εκείνος ο οποίος έκανε την 
πρόταση, ήταν εκείνος, ο οποίος έδωσε το μεγαλύτερο ποσό. Το όνομά του αναφέρεται πρώτο και 
καλύτερο στη λίστα εκείνων που συμμετέχουν στην επίδοση. Το ποσό που έδωσε ήταν 7.000 
δραχμές, ένα ποσό για το οποίο ένας μισθοφόρος είναι υποχρεωμένος να διακινδυνεύσει τη ζωή 
του επί 20 χρόνια –καταλαβαίνετε τι τεράστιο ποσό είναι αυτό. Ο  Διοκλής τιμήθηκε φυσικά από 
την Κω και το ψήφισμα, το οποίο τον τιμά γράφει ότι «έδρασε σύμφωνα με την αρετή, την οποία 
κληρονόμησε από τους προγόνους του». Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, ότι δεν 
κληρονομάει κανείς την αρετή μόνο, αλλά κληρονομάει τις υποχρεώσεις, αλλά κληρονομάει και τα 
προνόμια τα οποία συνεπάγονται.  

Ας πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα, αυτήν την φορά από τη δημοκρατική Αθήνα, όπου δύο 
αδέρφια ο Ευρυκλείδης και ο Μικίων είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στην 
πολιτική ζωή τον ύστερο 3 π. Χ. αιώνα, σε ένα πολίτευμα, που επαναλαμβάνω, είναι τουλάχιστον 
κατ’ όνομα δημοκρατικό.  Ο Ευρυκλείδης υπηρέτησε ως στρατηγός του πεζικού, υπηρέτησε ως 
ταμίας των στρατιωτικών, ανέλαβε δηλαδή ένα εξαιρετικά σημαντικό αξίωμα για την 
στρατιωτική οργάνωση της Αθήνας προσφέροντας μάλιστα δικά του χρήματα όταν ήταν σε αυτό 
το αξίωμα. Η δημοτικότητά του μεγάλωσε όταν οργάνωσε αθλητικούς αγώνες ξοδεύοντας το 
τεράστιο ποσό των 7 ταλάντων, δηλαδή 1 τάλαντο είναι 6.000 δραχμές, δηλαδή 42.000 
δραχμές.  Όταν η γη ήταν χέρσα επειδή δεν την καλλιεργούσε κανένας λόγω των πολέμων, ήταν 
εκείνος που δώρισε χρήματα για την καλλιέργειά της. Το 229 π. Χ. έκανε τη μεγαλύτερή του 
ευεργεσία όταν μαζί με τον αδερφό του, τον Μικίωνα, εξασφάλισαν μαζί με άλλους τα χρήματα 
για να απελευθερωθεί η Αθήνα, προσφέροντας ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στον διοικητή της 
Μακεδονικής φρουράς για να τον πείσουν να αποσύρει τη φρουρά του.  Ήταν εκείνος ο οποίος 
συμβούλευσε τους Αθηναίους να κάνουν συμμαχίες με άλλες πόλεις, ήταν εκείνος ο οποίος 
πρότεινε νέους νόμους, ήταν εκείνος ο οποίος εισήγαγε νέες γιορτές και αθλητικούς αγώνες. Το 
σημαντικό δεν είναι μονάχα τι κάνει ο ίδιος, το σημαντικό είναι και ο τρόπος με τον οποίο εισάγει 
σταδιακά και τον γιο του στην πολιτική εξουσία, τον γιο του ο οποίος έχει το όνομα Μικίων –
δηλαδή το ίδιο όνομα με τον αδερφό του. Αφού υπηρέτησε μια χρονιά ως ταμίας των 
στρατιωτικών και μη έχοντας το δικαίωμα να υπηρετήσει και δεύτερη χρονιά στη συνέχεια στο 
ίδιο αξίωμα, όπως αναφέρει μια επιγραφή: «Εξήσκησε τα καθήκοντά του μέσω του υιού του» 
Δηλαδή, δεν εκλέγεται αυτός επειδή δεν έχει το δικαίωμα να εκλεγεί, αλλά αφήνει να εκλεγεί ο 
γιος του και μέσω του γιου του ασκεί την εξουσία. Στη συνέχεια, δεν είναι ο ίδιος αγωνοθέτης αλλά 
μέσω του γιου του, τον Μικίωνα, ασκεί και την αγωνοθεσία. Με τον τρόπο αυτό, υπό την 
καθοδήγηση του πατέρα του, ο νεαρός Μικίων εισάγεται σταδιακά στην πολιτική ζωή της Αθήνας 
και δεν είναι φυσικά παράξενο ότι στη συνέχεια αναλαμβάνει το αξίωμα του αγωνοθέτη, γίνεται 
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μέλος μιας επιτροπής για την αγορά φτηνού σιταριού. Και μπορούμε να παρακολουθήσουμε επί 
6-7 ακόμα γενιές την συμμετοχή αυτής της οικογένειας στα πολιτικά πράγματα της 
Αθήνας.  Φυσικά, αυτά είναι φαινόμενα που ίσως μας είναι λίγο πολύ γνωστά από το Ελληνικό 
κοινοβούλιο των τελευταίων δεκαετιών.  

Είναι πολύ μικρή η απόσταση από την κληρονομιά μιας περιουσίας, την κληρονομιά πολιτικών 
σχέσεων, την κληρονομιά πολιτικών δικτύων, την κληρονομιά ενός status, και την κληρονομιά 
μιας πολιτικής εξουσίας, δηλαδή την μεταβίβαση της εξουσίας από τη μια γενιά στην άλλη, της 
δημιουργίας μιας οικογενειακής παράδοσης στην πολιτική εξουσία. Μπορούμε να 
παρακολουθήσουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό γίνεται όταν παρακολουθούμε τα στοιχεία, 
τα οποία υπάρχουν για την πολιτική ζωή στις περισσότερες πόλεις για τις οποίες έχουμε αρκετές 
πληροφορίες . 

 

V4.3.4: Ο «δήμος» ως πολιτικός παράγοντας στις ελληνιστικές πόλεις. (6΄) 

 

Η ιδιαίτερη σημασία την οποία έχουν ορισμένες οικογένειες με πλούτο, παραδοσιακή επιρροή, 
δίκτυο σχέσεων και κυρίως τη δυνατότητα με ευεργεσίες να μπορούν να δημιουργήσουν σχέσεις 
εξάρτησης ανάμεσα σε αυτές και τον λαό, δεν σημαίνει όμως, ότι ο λαός έχει χάσει απόλυτα τη 
σημασία του στην Ελληνιστική πόλη. Διότι, οι δυνατότητες που είχε η Συνέλευση του λαού, 
πρώτον να εκλέγει αξιωματούχους και να συμμετέχει σε σημαντικές αποφάσεις, δεν είναι 
καθόλου αμελητέες. Οι πληροφορίες επίσης, που έχουμε για την ύπαρξη εμφυλίων πολέμων, για 
βίαιες συγκρούσεις, όπως π.χ. στην μικρή πόλη της Νακώνης στη Σικελία όπου το 300 π. Χ. ο 
εμφύλιος πόλεμος είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις που να αναγκαστούν να δημιουργήσουν τεχνητές 
οικογένειες για να μπορέσουν να συμφιλιωθούν, οικογένειες δηλαδή που αποτελούνταν η κάθε 
μία από ένα μέλος της μιας παράταξης, ένα μέλος της άλλης παράταξης και έναν ουδέτερο πολίτη. 
Είναι κάτι ανάλογο σαν να λέγαμε ότι στο Ισραήλ θα δημιουργηθούν νέες οικογένειες που θα 
αποτελούνται από έναν ισραηλινό ορθόδοξο, έναν μαχητή της Χαμάς και έναν ουδέτερο 
Ισραηλίτη.  Όλες αυτές οι πληροφορίες που δίνουν μια εικόνα για έντονες συγκρούσεις σε πολλές 
περιπτώσεις, οι πληροφορίες που έχουμε επίσης για τις υποσχέσεις δημαγωγών για αποκοπή 
χρεών και τον αναδασμό της γης, όλα αυτά δείχνουν τη σημασία που έχει και ο λαός σαν ομάδα 
πίεσης και εξουσίας.  

Ένας άλλος σημαντικός λόγος για τη σημασία του λαού στην Ελληνιστική Εποχή είναι το 
γεγονός ότι ο χώρος της ελίτ δεν είναι ένας χώρος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ομόνοια. Τα ίδια 
τα μέλη της ελίτ συναγωνίζεται το ένα με το άλλο, ανταγωνίζεται το ένα με το άλλο για την 
ανάληψη αξιωμάτων, δεν εκφράζουν όλα την ίδια άποψη, έχουν διαφορετικές απόψεις και στην 
εσωτερική πολιτική, αλλά κυρίως και στην εξωτερική πολιτική. Αυτό γίνεται σαφές στα χρόνια 
της ρωμαϊκής επέκτασης, όταν άλλοι υποστηρίζουν την πλευρά των Ρωμαίων και άλλοι όχι. Για 
αυτό το λόγο τα μέλη της ελίτ είναι υποχρεωμένα συνεχώς να πείθουν το λαό.  Δεν είναι τυχαίο 
ότι πολλά από τα μέλη της ανώτερης τάξης που ασκούν πολιτική εξουσία είναι προικισμένοι 
ρήτορες. Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι, οι οποίοι αναδεικνύονται σε πολιτικούς ηγέτες 
αυτήν την περίοδο, μερικές φορές μάλιστα αποκτώντας και τυραννική εξουσία, δηλαδή 
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μονοκρατορίες σε μια πόλη, είναι ρήτορες ή φιλόσοφοι, διότι έχουν το χάρισμα του λόγου , το 
χάρισμα της πειθούς.  Είναι σημαντικό να πείθει ένας γόνος, ακόμη και μιας αριστοκρατικής 
οικογένειας ή μιας πλούσιας οικογένειας, τα πλήθη, τη μάζα του λαού στη Συνέλευση του λαού για 
να επικρατήσει άλλων υποψηφίων. Για να το πετύχουν αυτό στην Ελληνιστική Εποχή, 
χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους, όχι μονάχα τη ρητορική αλλά δημιουργούν και το αίσθημα, 
χρειάζονται προσήνεια, δηλαδή να φαίνονται ότι είναι ένας από το λαό. Χρησιμοποιούν διάφορα 
είδη θεατρικής συμπεριφοράς για να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτήν την υποστήριξη του 
απλού λαού.  

Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο του Παναγιώτη Κονδύλη, που νομίζω πάρα πολύ 
ανάγλυφα περιγράφει κάτι το οποίο χαρακτηρίζει και τη δημαγωγία της Ελληνιστικής Εποχής: 
«Όμως, ο λαϊκισμός οφείλει να ικανοποιεί διαρκώς και ψυχολογικές ανάγκες δημιουργώντας 

υποκατάστατα της ισότητας εκεί που έμπρακτη ισότητα δεν υπάρχει. 
Ένα τέτοιο υποκατάστατο παρέχει λόγου χάρη, η προϊούσα 
κατάργηση των ορίων ανάμεσα σε ιδιωτική και δημόσια σφαίρα. Έτσι 
ώστε ο κοσμάκης αλλά και ο ώριμος πολίτης με βάση όσα του λένε τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να πειστεί ότι τούτο ή εκείνο το 
μέλος τούτης ή εκείνης της ελίτ συμπεριφέρεται ανθρώπινα και γενικά 
είναι όπως όλοι μας. Ο εγγενής λαϊκισμός της μαζικής δημοκρατίας 
κάνει πρωταρχικό καθήκον των μελών των ελίτ να εκδηλώνουν 
επιδεικτικά σε κάθε δεδομένη ευκαιρία πόσο κοντά βρίσκονται στον 
απλό άνθρωπο.»  Αυτό ακριβώς, το χαρακτηριστικό που μας είναι 
οικείο βρίσκουμε και στην Ελληνιστική Εποχή. Το συναντούμε και 
στα τιμητικά ψηφίσματα, τα οποία επιμένουν να επαναλαμβάνουν 
πόσο κοντά στις ανάγκες του απλού ανθρώπου είναι ο πολιτικός. Το 
παρατηρούμε στις παραστάσεις ατόμων της ελίτ που επιδεικτικά 
αποφεύγουν την επίδειξη πολυτέλειας, που εμφανίζονται με το 
πρόσωπό τους χαραγμένο από ρυτίδες (εικόνα 4:58) για να δείξουν 
την προσπάθεια που έχουν καταβάλει για το καλό του κοινού. Το 
παρατηρούμε στον τρόπο με τον οποίο αποφεύγουν στα αγάλματα 
(εικόνα 5:14) να παρουσιάζονται με επιδεικτικές χειρονομίες, αλλά 
έχουν τα χέρια τους ακίνητα.  Όλοι αυτοί είναι τρόποι χρήσης της 
γλώσσας του σώματος και της θεατρικής συμπεριφοράς για να 
δημιουργήσουν στον θεατή, δηλαδή, στον απλό λαό, την εικόνα από 
τη μια μεριά της απόστασης κάποιου, ο οποίος είναι ανώτερος από 
τον απλό λαό, αλλά ταυτόχρονα και της προσήνειας κάποιου που 

βρίσκεται κοντά στο λαό και τον προσέχει. Από αυτήν την de facto επικυριαρχία μιας μικρής 
ομάδας, της πλουτοκρατίας, όπως θα λέγαμε σήμερα, στις Ελληνιστικές πόλεις μέχρι την 
καθιέρωση μιας θεσμοποιημένης, θεσμοθετημένης κυριαρχίας μιας μικρής ελίτ υπάρχει ένα μικρό 
μόνο βήμα και αυτό το βήμα θα γίνει στους ρωμαϊκούς χρόνους. 

 

 

Εικόνα 147 
Το παρατηρούμε στον τρόπο με τον 

οποίο αποφεύγουν στα 
αγάλματα[βλ. εικόνα 2] να 

παρουσιάζονται με επιδεικτικές 
χειρονομίες , αλλά έχουν τα χέρια 

τους ακίνητα.  
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V4.3.5: Η κυριαρχία των «πρώτων» πολιτών στις πόλεις των αυτοκρατορικών χρόνων. 
(10΄)  

 

Σε πολλές από τις επιγραφές των αυτοκρατορικών χρόνων, αλλά αυτό είναι ένα φαινόμενο το 
οποίο ήδη ξεκινάει από τον ύστερο 2ο π. Χ. αιώνα, τον 1ο π. Χ. αιώνα, κυρίως όμως εμφανίζεται 
στον 1ο και 2ο μ. Χ. αιώνα, τα άτομα τα οποία τιμώνται για τις δραστηριότητές τους στην πόλη, 
για την ανάληψη αξιωμάτων, για τις ευεργεσίες τους χαρακτηρίζονται πολλές φορές ως 
πρωτεύοντες, ως οι ευσχήμονες – που έχουν το καλό σχήμα, την καλή παρουσία μέσα στην 
πόλη. Αυτές οι εκφράσεις δείχνουν την ύπαρξη πλέον στις πόλεις των αυτοκρατορικών χρόνων 
όχι μόνο μία de facto αλλά μίας de jure κληρονομικής ελίτ, μιας συγκεκριμένης τάξης, η οποία 
χαρακτηρίζεται με συγκεκριμένες εκφράσεις, είναι σαφώς οριοθετημένη με πάρα πολύ καθαρά 
κριτήρια, μια τάξη, η οποία έχει περισσότερα πολιτικά δικαιώματα από άλλο μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού.  

Η δημιουργία αυτής της τάξης έχει τις καταβολές της ήδη σε εξελίξεις που παρακολουθήσαμε 
στην Ελληνιστική Εποχή, δηλαδή στην ύπαρξη μιας τάξης πλουσίων, ευεργετών, οι οποίοι σε ένα 
σύστημα αμοιβαιότητας, ένα σύστημα δούναι και λαβείν, από τη μια μεριά παραχωρούν 
οικειοθελώς ένα μέρος της περιουσίας τους με τη μορφή ευεργεσιών, λαμβάνοντας όμως σαν 
αντάλλαγμα την αποδοχή της εξουσίας τους από τον λαό. Αυτό το οποίο γίνεται στις Ελληνιστικές 
πόλεις μ’ ένα σύστημα αμοιβαιότητας, στις πόλεις των αυτοκρατορικών χρόνων έχει 
θεσμοθετηθεί. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για τον τρόπο που γίνεται αυτή η θεσμοθέτηση, έχουμε 
μονάχα ορισμένες ενδείξεις, αλλά είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε πλέον με μια νομιμοποίηση 
και θεσμοθέτηση της εξουσίας μιας ολιγαρχίας, μιας ολιγαρχίας, η οποία στηρίζεται στον πλούτο 
και στο βαθμό που αυτή η ολιγαρχία γίνεται κληρονομική έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα 
αριστοκρατικό όπου οι ιδιότητες οι πολιτικές, οι εξουσίες μεταβιβάζονται από τη μία γενιά στην 
άλλη, στον κύκλο των ίδιων οικογενειών.  

Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την εξέλιξη;  Ένας πρώτος παράγοντας είναι η 
ύπαρξη του νόμου της επαρχίας – της lex provinciae. Κατά την ίδρυση της κάθε επαρχίας, 
υπάρχει ένας νέος νόμος, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί μια 
επαρχία.  Γνωρίζουμε αυτό το νόμο για την Βιθυνία Πόντου που είναι μια επαρχία που ίδρυσε ο 
Πομπήιος και μια από τις πληροφορίες που μας δίνει ο Πλίνιος για την επαρχία αυτή είναι ότι 
άτομα τα οποία π.χ. είναι νεότερα από 25 ετών δεν επιτρέπεται να εκλεγούν σε σημαντικά 
αξιώματα, ότι άτομα που είναι από 30 ετών και άνω μπορούν να γίνουν μέλη της Βουλής. Τέτοιες 
άμεσες επεμβάσεις των Ρωμαίων επηρεάζουν και τον τύπο των αξιωμάτων του πολιτεύματος στις 
Ελληνικές πόλεις. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε σκόρπιες πληροφορίες π.χ. για την άμεση 
επέμβαση ενός Ρωμαίου Αυτοκράτορα στους πολιτικούς θεσμούς μιας πόλης, π.χ. ο Αδριανός κατά 
την επίσκεψη του στην Αθήνα το 124 και μετά το 130 μ. Χ. αναδιαμόρφωσε τη Βουλή, δηλαδή είχε 
μια άμεση επέμβαση στο πολίτευμα. Αλλά και έμμεσα το Ρωμαϊκό πολίτευμα που έχει 
αριστοκρατικά – ολιγαρχικά χαρακτηριστικά επηρεάζει τους θεσμούς των Ελληνικών πόλεων και 
μόνο η ύπαρξη αποικιών, οι οποίες έχουν καθαρά Ρωμαϊκούς θεσμούς, αποτελούν μια 
μικρογραφία του Ρωμαϊκού κράτους, η ύπαρξη των αποικιών στον χώρο των Ελληνικών πόλεων 
επηρεάζει π.χ. με ένα σημαντικό θεσμό, το θεσμό της συναρχίας, δηλαδή της συνύπαρξης 
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αξιωματούχων, οι οποίοι συναποτελούν μαζί μία επιτροπή που παίρνει αποφάσεις.  Αυτό κατά 
μεγάλο βαθμό αποτελεί υιοθέτηση θεσμών των Ρωμαϊκών αποικιών.  

Έτσι βλέπουμε ότι σταδιακά εμφανίζεται μια ομάδα πολιτών, η οποία χαρακτηρίζεται με όρους 
όπως οι πρώτοι, οι άριστοι: εκείνοι οι οποίοι είναι οι καλύτεροι, οι ένδοξοι: εκείνοι οι οποίοι 
περιβάλλονται από ιδιαίτερη εκτίμηση, αλλά και οι δυνάμενοι ή δυνατοί, εκείνοι δηλαδή οι οποίοι 
έχουν χρήματα. Το γεγονός ότι υπάρχουν τέτοιες αναφορές σε μια κατηγορία πολιτών δείχνει ότι 
αυτή η κατηγορία των πολιτών δεν είναι κάτι το αφηρημένο, αλλά είναι μια κατηγορία η οποία 
προσδιορίζεται με σαφή κριτήρια, σε μια δεδομένη στιγμή, σε μια πόλη μπορεί κάποιος να πει 
ποιοι είναι οι δυνάμενοι, ποιοι είναι οι πρώτοι, ποιοι είναι οι άριστοι, ποιοι είναι οι 
σιτομετρούντες, ποιοι ανήκουν δηλαδή στην κατηγορία των πολιτών, οι οποίοι μπορούν να 
παρέχουν σιτάρι, ποιοι είναι οι βουλευτικοί τάξεως εκείνοι οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία 
των βουλευτών, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι έχουν ένα minimum εισόδημα ώστε να μπορούν να 
εκλεγούν στη Βουλή.  Επαναλαμβάνω, για τις περισσότερες πόλεις δεν έχουμε καθόλου 
πληροφορίες για το πότε ακριβώς και με ποιο τρόπο θεσμοθετείται αυτή η κυριαρχία ενός μικρού 
σώματος πολιτών, αυτό το οποίο βλέπουμε όμως είναι τα αποτελέσματά του. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει τη μετεξέλιξη αυτή του πολιτεύματος είναι 
το γεγονός ότι ορισμένες λειτουργίες, δηλαδή υποχρεώσεις χρηματικής στήριξης δημοσίων 
δραστηριοτήτων μιας πόλης π.χ. της επισκευής των τειχών, της ανάληψης του αξιώματος του 
γυμνασίαρχου, της οργάνωσης αγώνων, όλα αυτά είναι λειτουργίες, δηλαδή τα έξοδα τα 
αναλαμβάνει ένας πλούσιος πολίτης. Μερικές από αυτές τις «λειτουργίες» καταλήγουν να 
αναφέρονται κάποτε ως «Αρχές» και ανάποδα «Αρχές» να ονομάζονται «λειτουργίες», δηλαδή να 
συγχέεται η σαφής διαφορά ανάμεσα σε κάτι, το οποίο αναλαμβάνει ένας αποκλειστικά και μόνο 
λόγω της περιουσίας του, που είναι η «λειτουργία» και της «Αρχής» δηλαδή ενός αξιώματος, το 
οποίο το αναλαμβάνει κάποιος εξαιτίας εκλογής. Το γεγονός ότι συγχέονται αυτές οι δύο 
κατηγορίες δείχνει ότι η εκλογή σε ένα αξίωμα γίνεται με βάση χαρακτηριστικά που σχετίζονται 
με την πλουτοκρατία, δηλαδή με την ύπαρξη μιας ομάδας πλούσιων πολιτών, με την ύπαρξη ενός 
συγκεκριμένου εισοδήματος.   

Σε ορισμένες πόλεις έχουμε πληροφορίες για άλλου τύπου υποδιαιρέσεις των πολιτών π.χ. στην 
Πόλα της Πισιδίας υπάρχει μια κατηγορία πολιτών οι οποίοι λέγονται εκκλησιασταί, είναι οι 
μόνοι πολίτες οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Συνέλευση του Δήμου, σημαίνει ότι 
κάποιοι άλλοι πολίτες αποκλείονται από τη Συνέλευση του Δήμου. Σε άλλες πόλεις, όπως τα 
Οινόανδα της Λυκίας ακούμε για μια κατηγορία πολιτών που είναι οι Πεντακόσιοι, στην Τλό οι 
Χίλιοι. Όλες αυτές είναι κατηγορίες πολιτών, οι οποίες έχουν περισσότερα δικαιώματα από το 
σύνολο του πολιτικού σώματος. Υπάρχει και μια ακόμη κατηγορία πολιτών, οι Δεκαπρώτοι ή 
Εικοσαπρώτοι, δηλαδή οι δέκα ή είκοσι πρώτοι πολίτες μιας πόλης, είναι οι πιο πλούσιοι πολίτες 
μιας πόλης, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις πιο πολυδάπανες λειτουργίες, αναλαμβάνουν τα 
σημαντικότερα πολιτικά αξιώματα, αλλά έχουν και σοβαρή ευθύνη διότι οι Δεκάπρωτοι ή 
Εικοσάπρωτοι είναι εκείνοι οι οποίοι επίσης αναλαμβάνουν το καθήκον να συγκεντρώσουν τους 
φόρους εκ των προτέρων στην πόλη τους και να τους μεταφέρουν στην επαρχία.  

Άλλα σημαντικά αξιώματα τα οποία αναλαμβάνουν αυτή την εποχή οι σημαντικοί πολίτες, 
εκτός από τα πολιτικά αξιώματα, είναι και η υποχρέωση να εκπροσωπούν την πόλη τους ως 
πρέσβεις.  Σταδιακά βλέπουμε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλούτο, αναλαμβάνουν αξιώματα, 
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αναλαμβάνουν λειτουργίες να ονομάζονται, στις επιγραφές, ή να αναφέρονται στις επιγραφές με 
το δικαίωμα τους να αναλαμβάνουν αυτές τις υποχρεώσεις ή οι υποχρεώσεις τους να 
αναφέρονται με τη λέξη αξίωμα. Το αξίωμα δεν είναι κάτι το οποίο έχουν μόνο με βάση 
ικανότητες,με βάση το χαρίσμα, με βάση την προσφορά, το αξίωμα είναι μια ιδιαίτερη θέση η 
οποία οφείλεται στην οικογενειακή τους καταγωγή, στην ύπαρξη πλούτου, στο γεγονός ότι 
ανήκουν σε ένα μικρό – στενό κύκλο οικογενειών. Η μετάβαση επομένως από τις μετριοπαθείς 
δημοκρατίες της Ελληνιστικής Εποχής στις πόλεις, οι οποίες κυβερνούνται από οικογένειες, οι 
οποίες έχουν το αξίωμα, δηλαδή την αξίωση να αναλαμβάνουν αξιώματα είναι μια αργή 
διαδικασία η οποία έχει ολοκληρωθεί όμως μέχρι τον πρώιμο 2ο αιώνα μ. Χ., την περίοδο δηλαδή 
στην οποία σταματούν τα μαθήματα αυτά._ 
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Περιεχόμενα Εβδομάδας 5 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5: Κοινωνία, Πολιτισμός, Θρησκεία 

 

5.1: Η κοινωνία κατά τη μακρά ελληνιστική εποχή 

 

V5.1.1: Πλούσιοι και φτωχοί (11΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=9UzuDu5E_tU 

V5.1.2: Η κοινωνική διάρθρωση: καινοτομίες και κινητικότητα (15΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=sCWN0u_1fgM 

V5.1.3: Μετανάστευση (9΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=obpkM2kw3_A 

V5.1.4: Ο ευεργετισμός (10΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=rYNKipZiGiE 

V5.1.5: Η δουλεία (15΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=2Efce5jmbHA 

 

5.2: Κοινωνικά φαινόμενα 

 

V5.2.1: Οι γυναίκες (17΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=CTgOK9XXqCY 

V5.2.2: Επαγγελματική εξειδίκευση (13΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=QyOdWQ7LBdA 

V5.2.3: Εφηβεία και γυμνάσιο (12΄). 

https://www.youtube.com/watch?v=MMnnD_9DUQM 

V5.2.4: Επιστήμη και διανόηση (10΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=nS_t0LZyhMo 
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https://www.youtube.com/watch?v=2Efce5jmbHA
https://www.youtube.com/watch?v=CTgOK9XXqCY
https://www.youtube.com/watch?v=QyOdWQ7LBdA
https://www.youtube.com/watch?v=MMnnD_9DUQM
https://www.youtube.com/watch?v=nS_t0LZyhMo
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5.3: Θρησκεία 

 

V 5.3.1: Τί είναι «ελληνιστικό» στη θρησκεία της μακράς ελληνιστικής εποχής; (12΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=4Gl_AKvlI24 

V 5 .3.2: Η θρησκευτική εμπειρία (17΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=AzRidmsgfH0 

V 5.3.3: Μυστηριακές λατρείες (13΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=i5JI_NYhvDI 

V 5.3.4: Θρησκευτικές αναζητήσεις, νέοι θεοί, μυστήρια (15΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=V-iLo9FVfmk 

V 5.3.5: Χριστιανισμός (9΄) 

https://www.youtube.com/watch?v=UOYU6bXnz2E 
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Κεφάλαιο 5.1: Η κοινωνία κατά τη μακρά ελληνιστική εποχή 

 

5.1.1: Πλούσιοι και φτωχοί (11') 

 

Στα τέλη του 4ου π.Χ. αι. ένας μαθητής του Αριστοτέλη, ο Θεόφραστος, γράφει ένα πολύ 
ενδιαφέρον σύγγραμμα, τους «Χαρακτήρες», όπου παρουσιάζει διάφορες χαρακτηριστικές 
μορφές της αθηναϊκής κοινωνίας, τις ιδιότητες τους, τοποθετώντας τους σε διάφορους 
ιδιαίτερους χώρους της κοινωνικής ζωής της Αθήνας, όπως είναι π.χ. το θέατρο, οι δρόμοι της 
Αθήνας, τα ιερά. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των χαρακτήρων είναι η σχέση  την οποία 
έχουν με τον πλούτο. Ο νεόπλουτος π.χ. θα κάνει επίδειξη του πλούτου του έχοντας ως κατοικίδιο 
ζώο έναν πίθηκο, ή εισάγοντας έναν δούλο από την Αιθιοπία. Όταν θυσιάζει έναν ταύρο ή ένα βόδι 
- το ακριβότερο ζώο που μπορεί να θυσιαστεί στους θεούς - θα φροντίσει να κρεμάσει κοντά στην 
πόρτα του σπιτιού του το βούκρανον, ώστε να το βλέπουν όλοι. Είναι εκείνος ο οποίος θα ξοδέψει 
πολλά χρήματα για να προσλάβει για την εκπαίδευση του γιου του Σοφιστές ή στρατιωτικούς 
εκπαιδευτές, ή ακόμη μουσικούς για να παίξουν μουσικά όργανα στα συμπόσια, τα οποία 
οργανώνει.Αυτοί οι άνθρωποι, οι πλούσιοι, δείχνουν επίσης σε κάθε ευκαιρία και την 
περιφρόνηση την οποία έχουν απέναντι στα φτωχά στρώματα, π.χ. ο πλούσιος όταν θα καθίσει 
στο θέατρο συμπτωματικά δίπλα σε ένα άτομο της εργαζόμενης τάξης, κοκαλιάρικο και ιδρωμένο, 
θα δείξει την αηδία του και την περιφρόνησή του. Και εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν προσπαθούν να 
κρύψουν το γεγονός ότι δεν έχουν, π.χ. ένας ο οποίος είναι περιορισμένων οικονομικών 
δυνατοτήτων, θα φροντίσει να πει δυνατά ότι πηγαίνει στην τράπεζα, χωρίς βέβαια κανένας να 
ξέρει ότι τα χρήματα που έχει στην τράπεζα δεν είναι περισσότερα από μια δραχμή, η οποία 
αντιστοιχεί περίπου στο ημερομίσθιο ενός μισθοφόρου. 

 

Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε πλούσιους και σε φτωχούς δεν είναι κάτι το οποίο συναντάμε 
για πρώτη φορά τον 4οπ.Χ. αι., ούτε είναι κάτι το οποίο θα εξαφανιστεί στη διάρκεια των 
επόμενων αιώνων. Είναι όμως ενδιαφέρον να δούμε τη σημασία την οποία έχει ο πλούτος και οι 
κοινωνικές αντιθέσεις στην Αθήνα στα τέλη του 4ου αι., λίγο μετά από τις εκστρατείες του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με τέτοια κείμενα μπορούμε να παρατηρήσουμε τις κοινωνικές αντιθέσεις, 
οι οποίες υπάρχουν στην Αθήνα αλλά και στις υπόλοιπες ελληνιστικές πόλεις, και στη συνέχεια 
συνεχίζουν να υπάρχουν και στις πόλεις των αυτοκρατορικών χρόνων. Βλέπουμε την αντίθεση η 
οποία υπάρχει ανάμεσα στους μικρούς και τους μεγάλους ιδιοκτήτες γης, εκείνους που δανείζουν 
και εκείνους που χρωστούν, εκείνους που δέχονται κάποια ευεργεσία και τους ευεργέτες,·εκείνους 
οι οποίοι διαθέτουν ιδιόκτητη γη στην πόλη τους και εκείνοι που αναγκάζονται να 
ριψοκινδυνέψουν, να παίξουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα σαν μισθοφόροι σε κάποιον στρατό 
επειδή δεν διαθέτουν πόρους από την καλλιέργεια της γης. 

 

Αυτές οι αντιθέσεις και τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, τα οποία έχουν συσσωρευθεί στην 
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Ελλάδα, την μητροπολιτική Ελλάδα, τον 4ο π.Χ. αι., είναι και εκείνα που οδηγούν εν μέρει στις 
εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένας από τους λόγους που διάφοροι ρήτορες και πολιτικοί 
του 4ου αι. συνιστούν την εκστρατεία στην Ασία, την κατάκτηση εδαφών στην Ασία, ώστε να 
βρεθεί γη για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν. Εκτός όμως από την εκστρατεία του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, οι αντιθέσεις αυτές οδηγούν μερικές φορές σε στάσεις, δηλαδή σε εμφυλίους 
πολέμους και εμφύλιες συρράξεις μέσα στις πόλεις.Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία 
συναντήσαμε στο πρώτο αφηγηματικό κομμάτι αυτού του μαθήματος σε αρκετές περιπτώσεις. 
Είδαμε π.χ. ότι πολλοί φιλόδοξοι πολιτικοί ή ακόμα και μονάρχες σε συνθήκες κρίσης όταν 
χρειάζονται την υποστήριξη ευρέων στρωμάτων του πληθυσμού, υπόσχονται πάντοτε δύο 
πράγματα: το ένα είναι η αποκοπή των χρεών, που υποδηλώνει την ύπαρξη μεγάλου αριθμού 
ατόμων τα οποία υποφέρουν από τα χρέη και τα δάνεια τα οποία έχουν λάβει, και την 
ανακατανομή της γης. Αυτές είναι μόνιμες υποσχέσεις τις οποίες δίνουν είτε ο Αγαθοκλής 
στην Σικελία στα τέλη του 4ου αι., είτε ο Κριτόλαος στην Αχαϊκή Συμπολιτεία στα μέσα του 2ου 
π.Χ. αι., είτε ο Μιθριδάτης Στ'ο Ευπάτωρ στις αρχές του 1ου π.Χ. αι.. 

Η Ελληνιστική Εποχή κληρονόμησε πολλά κοινωνικά προβλήματα από την Κλασική Περίοδο 
και δεν κατόρθωσε να λύσει κανένα. Έγιναν προσπάθειες μεταρρυθμιστικές, αλλά ελάχιστες. Η 
πιο σημαντική είναι εκείνη του Κλεομένη, του βασιλιά της Σπάρτης, ο οποίος από το 235 έως 
το 222 π.Χ. προσπάθησε να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά προβλήματα της Σπάρτης, όχι με την 
εξαγωγή του πληθυσμού που δεν είχε γη - ως μισθοφόροι - ούτε με την κατάκτηση εδαφών 
κάποιου γείτονα, που ήτανε οι πάγιες τακτικές σε παλαιότερες περιόδους, ούτε με επιδρομές 
πειρατικές ή λεηλασίες στα εδάφη κάποιου άλλου, που είναι ένας από τους συνηθισμένους 
τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων κοινωνικών προβλημάτων, π.χ. στην αρχαία Κρήτη. Εκείνο το 
οποίο έκανε είναι να διαπιστώσει ότι η γη ανήκε σε ένα πολύ μικρό αριθμό ατόμων και αποφάσισε 
να προχωρήσει στην ανακατανομή της. Επίσης απελευθέρωσε όλους τους πολίτες που είχαν 
χρέη από τα χρέη τους και προχώρησε και σε κάτι άλλο εξίσου καινοτόμο και ριζοσπαστικό το 
οποίο είναι η παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων, πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων, σε 
ξένους οι οποίοι επίσης απέκτησαν γη σε περίπτωση που ήθελαν να υπηρετήσουν στο στρατό 
της Σπάρτης. Το σύνολο της γης, τόσο η ιδιωτική όσο και η δημόσια, αναδιανεμήθηκε στους 
πολίτες σε ίσους κλήρους. Κάθε πολίτης πήρε ένα ίσο κομμάτι της γης και όπως είπα, οι 
αποδέκτες αυτής της γης, οι νέοι καλλιεργητές και στρατιώτες, μπορούσαν να είναι και 
Σπαρτιάτες, οι οποίοι είχαν χάσει τη γη τους, και ξένοι. Συνολικά 4.000 άτομα έγιναν αποδέκτες 
αυτών των μέτρων. Ο Κλεομένης δημιούργησε έναν ισχυρό στρατό ο οποίος επί μια δεκαετία 
περίπου μπορούσε να μεταφέρει αυτό το μεταρρυθμιστικό πνεύμα και σε άλλες πόλεις της 
Πελοποννήσου, μέχρι που η συμμαχία ανάμεσα στην Αχαϊκή Συμπολιτεία και τον βασιλιά των 
Μακεδόνων τον Αντίγονο Δώσωνα, οδήγησαν στην ήττα του Κλεομένη στην Σελλασία το 222 
π.Χ. και στο τέλος αυτών των μεταρρυθμίσεων. 

 

Οι μεταρρυθμίσεις στην Σπάρτη απέτυχαν, τα προβλήματα όμως έμειναν και συνέχισαν να 
εμφανίζονται στο προσκήνιο μέχρι το τέλος της Ελληνιστικής Εποχής. Αλλά και μετά το τέλος της 
Ελληνιστικής Εποχής, όταν επικράτησε ειρήνη, όταν με την ίδρυση ρωμαϊκών αποικιών ήρθε ένας 
νέος πληθυσμός, όταν δημιουργήθηκαν νέες συνθήκες για οικονομικές δραστηριότητες με νέες 
μορφές καλλιέργειας, με έντονη εμπορευματική δραστηριότητα, με εξαγωγές οι οποίες δεν 
γινόντουσαν μονάχα στο στενό χώρο της Ελλάδας και του περίγυρού της, αλλά στο σύνολο της 
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Μεσογείου. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι πάλι η Κρήτη, η οποία δεν κάνει καθόλου 
εξαγωγές τον 4ο, τον 3ο, τον 2οπ.Χ. αι., από τον 1οπ.Χ. αι. και μετά είναι ένας από τους βασικούς 
εξαγωγείς κρασιού στο σύνολο της Μεσογείου. Μετά λοιπόν από την ρωμαϊκή κατάκτηση, όταν 
δημιουργήθηκαν νέες συνθήκες, υπήρχαν νέες δυνατότητες απασχόλησης ενός μεγάλου μέρους 
του πληθυσμού, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι τα βασικά κοινωνικά προβλήματα, δηλαδή τα 
προβλήματα της διαφοράς ανάμεσα στους πολύ πλούσιους και τους πολύ φτωχούς δεν λύθηκαν 
και κατά καιρούς υπήρχαν περιπτώσεις εξεγέρσεων, απαιτήσεων διανομής φτηνού σιταριού κ.λπ. 
στις διάφορες πόλεις των ανατολικών επαρχιών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 

Παρά το γεγονός ότι, όπως είπα, τα 500 χρόνια που μας χωρίζουν από τον Μέγα Αλέξανδρο ως 
τον Αδριανό δεν έφεραν καμία ριζοσπαστική λύση των κοινωνικών προβλημάτων, παρ' όλα αυτά 
σε γενικές γραμμές οι αυτοκρατορικοί χρόνοι, η περίοδος δηλαδή από τον Αύγουστο ως τον 
Αδριανό, χαρακτηρίζεται από μια ύφεση στο θέμα των κοινωνικών συγκρούσεων, ενώ αυτό δεν 
ισχύει για τους τρεις αιώνες από τον Μέγα Αλέξανδρο ως την Κλεοπάτρα. 

Στις επόμενες ενότητες θα παρακολουθήσουμε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της 
κοινωνίας και της κοινωνικής εξέλιξης σε αυτήν την περίοδο των 500 ετών. Είναι εύλογο ότι σε 
αυτή τη γενική επισκόπηση δεν είναι δυνατό να δοθούν πάρα πολλές λεπτομέρειες, ούτε είναι 
δυνατό να αναλύσω την κατάσταση σε κάθε περιοχή ή σε κάθε πόλη χωριστά,·θα προσπαθήσω 
απλώς να σκιαγραφήσω τις γενικές εξελίξεις. Ευτυχώς έχουμε πάρα πολλές πηγές για την 
κοινωνική ιστορία αυτής της περιόδου, πηγές οι οποίες είναι και επιγραφές αλλά και πάπυροι που 
μας δίνουν έναν πλούτο πληροφοριών όχι πλέον μόνο για τους λίγους επώνυμους ανθρώπους, 
αλλά μερικές φορές ακόμα και για τα βάσανα, τις ελπίδες ή τα όνειρα απλών ανθρώπων που 
ζούσαν στις μικρές πόλεις ή τα χωριά της Μικράς Ασίας και της Αιγύπτου. 

 

 

 

V5.1.2: Η κοινωνική διάρθρωση: καινοτομίες και κινητικότητα (15΄)  

 

Ποια είναι η κοινωνική διάρθρωση στην Ελληνιστική Εποχή; Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι 
καθορίζουν τη θέση ενός ατόμου στην κοινωνία; Και τι καινούριο φέρνει η Ελληνιστική Εποχή, τα 
τριακόσια χρόνια, ανάμεσα στον Μέγα Αλέξανδρο και την Κλεοπάτρα; Και τι καινούριο φέρνουν 
μετά οι αυτοκρατορικοί χρόνοι, από τον Αύγουστο έως τον Αδριανό; Παραδοσιακά, η κοινωνική 
θέση ενός ατόμου στην ελληνική κοινωνία, καθορίζεται κυρίως από δύο βασικά νομικά κριτήρια. 
Το ένα είναι η ελευθερία και το άλλο είναι τα πολιτικά δικαιώματα. Πέρα από αυτά τα δύο 
χαρακτηριστικά υπάρχει και ένας τρίτος βασικός παράγων, και αυτός είναι ο πλούτος. Όσον 
αφορά στον πλούτο δεν υπάρχει καμία διαφορά, οι πλούσιοι πάντοτε θα έχουν ανώτερη 
κοινωνική θέση, είτε βρισκόμαστε στον 3ο  π. Χ. αι., είτε στον 2ο αι. μ. Χ.. Αυτό όμως που αλλάζει 
από κάποιες απόψεις είναι η σημασία, την οποία έχουν, σταδιακά, το θέμα της ελευθερίας και το 
θέμα των πολιτικών δικαιωμάτων.  

Αλλά και πριν από την Ελληνιστική Εποχή η διάκριση που υπάρχει ανάμεσα σε ελεύθερους 
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και δούλους, είναι μία γενική διάκριση που δεν σημαίνει ότι στην κατηγορία των ελευθέρων όλοι 
είναι ίσοι, ή ότι στην κατηγορία των δούλων, επίσης, δεν έχουμε σημαντικές διαφορές. Αυτό που 
επηρεάζει π.χ. την ιδιαίτερη κοινωνική θέση ενός δούλου, είναι με ποιον τρόπο υποδουλώθηκε. 
Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε έναν δούλο που είναι θύμα πειρατών, αλλά είχε γεννηθεί 
κάποτε ελεύθερος άνθρωπος και υποδουλώνεται, έχει πάντοτε την ελπίδα, ότι κάποιοι συγγενείς 
ενδεχομένως θα τον απελευθερώσουν, και είναι εντελώς διαφορετική κοινωνική θέση ενός 
δούλου, ο οποίος έχει απαχθεί από δουλέμπορους στη βόρειο Αφρική και έχει καταλήξει σε κάποια 
λατομεία, ή ορυχεία αργύρου, ή σαν κωπηλάτης σε κάποια πλοία. Επομένως, αυτό το οποίο 
διαφοροποιεί την κατηγορία των δούλων, είναι ο τρόπος με τον οποίο έγιναν δούλοι, δηλαδή 
κατά πόσο έχουν την προοπτική κάποτε να απελευθερωθούν, ο χώρος από τον οποίο 
προέρχονται, αν είναι ελληνικής καταγωγής, ή καταγωγής από τη Μικρά Ασία, ή από τη βόρειο 
Αφρική, τη Συρία, την Καρία, τη Θράκη, ή άλλη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και σε ποιον 
τομέα απασχολούνται. Αν απασχολούνται μέσα στο σπίτι, οπότε θεωρούνται σχεδόν μέλη της 
οικογένειας, ή αν απασχολούνται στους αγρούς και μερικές φορές δουλεύουν μαζί με ελεύθερα 
μέλη της οικογένειας, ή αν είναι οι ανώνυμοι δούλοι, οι οποίοι δουλεύουν π.χ. στα αργυρωρυχεία 
του Λαυρίου στην Αττική.  

Αλλά και στην κατηγορία των ελευθέρων υπάρχουν διαφορές, ανάλογα με το αν ένας 
ελεύθερος έχει πλήρη πολιτικά δικαιώματα, αν ζει σαν ξένος σε μια πόλη, και ακόμα και στην 
κατηγορία των πλουσίων υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάλογα με το πώς έχει αποκτήσει κάποιος 
τον πλούτο του. Αν ο πλούτος του προέρχεται από την ιδιοκτησία γης, ή αν ο πλούτος αυτός 
προέρχεται π.χ. από το εμπόριο, ή από χειρωνακτικές εργασίες. Σε γενικές γραμμές οι παράγοντες 
αυτοί παραμένουν ισχυροί, και στους ελληνιστικούς χρόνους, παρόλα αυτά όμως διαπιστώνουμε 
ότι υπάρχουν κάποιες ελαφρές, μερικές φορές ακόμα και σημαντικές μετατοπίσεις.   

Μία πολύ σημαντική διαφορά στην Ελληνιστική Εποχή είναι ότι σταδιακά η προέλευση του 
πλούτου χάνει τη σημασία της. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κάτοχοι μεγάλης αγροτικής 
ιδιοκτησίας, δεν είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη εκτίμηση. Πάντοτε θεωρείται το να 
είσαι γαιοκτήμονας, το καλύτερο το οποίο μπορεί να συμβεί σε ένα μέλος της ελληνικής κοινωνίας. 
Παρόλα αυτά, άτομα τα οποία παλαιότερα, ιδίως σε ορισμένες περιοχές, όπως π.χ. η Σπάρτη, ή η 
Βοιωτία, περιφρονούνταν, επειδή η πηγή των εισοδημάτων τους ήταν το εμπόριο, ή οι τραπεζικές 
εργασίες, ή χειρωνακτικά επαγγέλματα, αυτή η διάκριση σιγά- σιγά αρχίζει να εξαφανίζεται, και 
αυτά τα άτομα, που όπως είπα σε μερικές περιπτώσεις δεν θεωρούνταν ότι έχουν καλή κοινωνική 
θέση και μπορεί να αποκλείονταν ακόμα και από τα πολιτικά δικαιώματα, ή να αποκλείονται από 
τη συμμετοχή στο γυμνάσιο, όπως ισχύει π.χ. για τη Βέροια, αυτά τα άτομα αρχίζουν πλέον να 
είναι πιο δραστήρια στον κοινωνικό τομέα, να αποκτούν μεγαλύτερο σεβασμό. Υπάρχουν 
περιπτώσεις στην Ελληνιστική Εποχή, που χειρώνακτες, δηλαδή γλύπτες, κεραμείς, αλλά επίσης 
άνθρωποι του θεάτρου, καλλιτέχνες, μουσικοί, φυσικά φιλόσοφοι, σοφιστές, παιδαγωγοί, 
αρχίζουν να έχουν ιδιαίτερη κοινωνική θέση. Εκείνο το οποίο μετράει περισσότερο είναι η 
παιδεία τους, η ειδικότητά τους σε έναν τομέα και φυσικά το γεγονός ότι διαθέτουν μεγάλη 
περιουσία. 

Ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος αλλάζει ως προς τη σημασία του, είναι τα πολιτικά 
δικαιώματα, και αυτό διότι τα πολιτικά δικαιώματα μπορούν να αποκτηθούν πολύ πιο εύκολα 
στην πορεία της Ελληνιστικής Εποχής, απ’ ότι σε προηγούμενες περιόδους. Παλαιοτέρα το να γίνει 
κανένας πολίτης π.χ. της Αθήνας, ή της Κορίνθου, ή κάποιας άλλης πόλης ήταν εξαιρετικά σπάνιο 
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και προϋπόθετε μια απόφαση της Συνέλευσης του λαού. Στην Ελληνιστική Εποχή, συνεχίζει να 
ισχύει αυτό, μόνο που τα πολιτικά δικαιώματα παραχωρούνται πολύ πιο συχνά, και μερικές 
φορές ακόμα και όταν δεν παραχωρούνται, παραχωρούνται προνόμια σε ξένους, οι οποίοι ζουν 
σε μια πόλη ως ξένοι, π.χ. το προνόμιο να μπορούν να αγοράσουν σπίτι και γη, κάτι το οποίο ήταν 
προνόμιο μόνο των πολιτών σε παλαιότερες περιόδους. Ακόμα υπάρχει μαζική παραχώρηση 
πολιτικών δικαιωμάτων, π.χ. η Μίλητος, στα τέλη του 3ου π.Χ. αι., παραχώρησε πολιτικά 
δικαιώματα σε τρεις χιλιάδες περίπου οικογένειες Κρητών, επειδή χρειαζόταν τις στρατιωτικές 
τους υπηρεσίες. Υπάρχουν, επίσης, ακόμα και περιπτώσεις, που πόλεις, ιδίως πόλεις που έχουν 
δεινοπαθήσει από πολέμους και υποφέρουν από έλλειψη πληθυσμού, υπάρχουν περιπτώσεις 
πώλησης των πολιτικών δικαιωμάτων, δηλαδή κάποιος μπορεί να αγοράσει πολιτικά 
δικαιώματα σε μια πόλη. Η κατάσταση αυτή βελτιώνεται ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια 
των αυτοκρατορικών χρόνων και μάλιστα ορισμένες κατηγορίες ατόμων που χαρακτηρίζονται 
από το γεγονός ότι για επαγγελματικούς λόγους, περνάνε μεγάλο μέρος της ζωής τους 
ταξιδεύοντας, όπως π.χ. καθηγητές φιλοσοφίας, ρήτορες, καλλιτέχνες του θεάτρου, μουσικοί, 
ποιητές, κωμικοί, ηθοποιοί, κ.τ.λ. και αθλητές αποκτούν πολιτικά δικαιώματα όχι μόνο σε μια 
πόλη, αλλά σε πολλές πόλεις, σε πόλεις από τις οποίες είχαν περάσει, και χάρη στις 
δραστηριότητες τους είχαν τιμηθεί με την παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων.  

Εκτός όμως από αυτές τις μεταβολές που παρατηρούμε σε παραδοσιακά κριτήρια για την 
κοινωνική θέση ενός ατόμου, παρατηρούμε αυτή την εποχή και την επενέργεια εντελώς νέων 
παραγόντων. Ο σημαντικότερος νέος παράγοντας είναι η εγγύτητα την οποία έχει ένα άτομο 
προς έναν μονάρχη. Αρχικά, ο μονάρχης είναι ένας Ελληνιστικός βασιλιάς, στη συνέχεια ο 
μονάρχης είναι ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Πολλά άτομα αποκτούν ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική 
θέση, υπηρετώντας ως μισθοφόροι, αποκτώντας το αξίωμα του αξιωματικού σε κάποιο στρατό 
Ελληνιστικού βασιλιά, ανεβαίνοντας στη σκάλα της ιεραρχίας και αποκτώντας ιδιαίτερες σχέσεις 
με τον Ελληνιστικό μονάρχη, π.χ. ένας απόμαχος του στρατού του Αντιόχου του Γ΄, ο 
Αριστόλοχος, τιμήθηκε ιδιαίτερα από το διάδοχο του Αντιόχου του Γ΄, τον Σέλευκο σε μία πόλη. 
Οι Ελληνιστικοί βασιλείς φρόντισαν, οι φίλοι τους, άτομα τα οποία δηλαδή είχαν αποκτήσει 
ιδιαίτερα στενή σχέση με το πρόσωπό τους, να αποκτούν γη και να τιμούνται σε πόλεις. Στη 
συνέχεια τον 1ο π. Χ. αι., η εγγύτητα προς κάποιον Ρωμαίο στρατηγό, όπως τον Πομπήιο, ή τον 
Καίσαρα, μπορεί επίσης να αποτελέσει και έναν παράγοντα για την κοινωνική άνοδο και το να 
αποκτήσει ένα άτομο ιδιαίτερα υψηλή κοινωνική θέση.  

Αυτό όμως που έχει τη μεγαλύτερη σημασία από την Ελληνιστική Εποχή και ύστερα για την 
κοινωνική άνοδο, ένας παράγοντας που δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία παλαιότερα, είναι η 
παιδεία. Παρατηρούμε ότι, από τον 3ο αι., τον 2ο αι. π. Χ., και κυρίως στους αυτοκρατορικούς 
χρόνους, ρήτορες, καθηγητές ρητορικής, φιλόσοφοι, δεν αποκτούν μόνο τη φιλία βασιλέων και 
αυτοκρατόρων, αλλά λόγω της δραστηριότητας και της αίγλης την οποία τους προσδίδει το 
ταλέντο τους στη χρήση του λόγου, γίνονται σημαντικοί παράγοντες της κοινωνίας σε διάφορες 
πόλεις.  

Στην αυτοκρατορική εποχή, πάλι, το πρόσωπο του αυτοκράτορα, είναι εκείνο το οποίο έχει 
σημασία για την κοινωνική άνοδο. Οι αυτοκράτορες πολύ συχνά έχουν σχέσεις με ιστορικούς, με 
γιατρούς, με φιλοσόφους, ρήτορες, τους οποίους προωθούν, π.χ. η σημαντικότερη 
προσωπικότητα στο νησί της Κω, στα μέσα του 1ου μ. Χ. αι. είναι ο Γάιος Σερτίνιος Ξενοφών, ο 
οποίος ήταν ο προσωπικός γιατρός του Αυτοκράτορα Κλαυδίου και θεωρείται ο σημαντικότερος 
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πολίτης στην Κω. Οι κάτοικοι της Κω τον τιμούν ως ήρωα και κτίστη της πόλης τους. Ένας άλλος 
παράγοντας που βοηθάει την κοινωνική άνοδο στους αυτοκρατορικούς χρόνους, είναι η 
δραστηριότητα ενός ατόμου ως αθλητή. Ακριβώς επειδή αυξάνει τρομερά ο αριθμός των εορτών, 
στις οποίες υπάρχει και ένα αγωνιστικό πρόγραμμα με αθλητικούς αγώνες, πάνω από 
πεντακόσιες γιορτές είναι γνωστές στην αυτοκρατορική εποχή, στον χώρο των Βαλκανίων και 
της Μικράς Ασίας, πεντακόσιες γιορτές, πολλοί αθλητές, γίνονται επαγγελματίες αθλητές, 
πυγμάχοι, παγκρατιαστές, δρομείς, ταξιδεύουν στο σύνολό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 
κερδίζουν, μέσω της νίκης στους αγώνες, πλούτο και ανεβαίνουν φυσικά στη σκάλα της 
κοινωνικής ιεραρχίας.   

Ένας άλλος νέος παράγοντας είναι επίσης η υπηρεσία στο ρωμαϊκό στρατό. Άτομα τα οποία 
υπηρετούν στο στρατό, με βάση τις στρατιωτικές τους ικανότητες, μπορούν να αναλάβουν 
αξιώματα, και ως απόμαχοι, είτε να αποκτήσουν γη, να εγκατασταθούν σε μία αποικία, ή ακόμα 
μέσα από την υπηρεσία τους στο στρατό να ανέλθουν σε μία από τις δύο σημαντικές κοινωνικές 
τάξεις στη Ρώμη, που είναι η ιππική τάξη, δηλαδή να γίνουν Ρωμαίοι ιππείς, με βάση και την 
περιουσία τους και να μπορούν ενδεχομένως ακόμα να αποκτήσουν και αξιώματα στη Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία. 

Και τέλος, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας κοινωνικής ανόδου στους αυτοκρατορικούς 
χρόνους είναι η σχέση η οποία έχει ένα άτομο με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Άτομα με πολύ 
μεγάλη περιουσία, την οποία την αποκτούν είτε ως ιδιοκτήτες εργαστηρίων, είτε ως τραπεζίτες, 
είτε ως έμποροι, είτε ως έμποροι π.χ. μαρμάρου, είτε ως κυρίως γαιοκτήμονες, μπορούν με βάση 
την περιουσία τους να γίνουν δεκτοί στην τάξη των ιππέων, ως ιππείς να υπηρετήσουν στο 
ρωμαϊκό στρατό και να αναλάβουν αξιώματα στη διοίκηση της αυτοκρατορίας. Το υψηλότερο 
αξίωμα το οποίο μπορεί να αναλάβει κανένας ως ιππέας, είναι το αξίωμα του επάρχου της 
Αιγύπτου, και μάλιστα ένας Μιλήσιος το πετυχαίνει αυτό τον 1ο μ. Χ. αι.. Άλλοι ακόμα 
πλουσιότεροι, μπορούν μέσω της σχέσης τους με τον αυτοκράτορα να γίνουν ακόμα και μέλη της 
συγκλητικής τάξης, με βάση τις υπηρεσίες τους και να ανέλθουν κοινωνικά. Μια χαρακτηριστική 
περίπτωση είναι ο Αρριανός, ένας πολίτης της Νικομήδειας, ο οποίος σπούδασε φιλοσοφία με 
τον Επίκτητο, ένα μεγάλο φιλόσοφο περίπου του 100 μ. Χ., στη συνέχεια ως ιππέας έγινε μέλος 
της διοίκησης της αυτοκρατορίας. Στα χρόνια του Αδριανού, με τον οποίο απέκτησε φιλική 
σχέση, έγινε δεκτός στη Σύγκλητο, στη συνέχεια διετέλεσε έπαρχος, κυβερνήτης δηλαδή της 
Βετικής επαρχίας, δηλαδή στην Ισπανία, μετά έπαρχος στην Καππαδοκία, από το 131- 137, 
δηλαδή ανέλαβε τα ανώτατα αξιώματα και στο τέλος έγινε γνωστός συγγράφοντας μια 
ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μια από τις σημαντικότερες πηγές που έχουμε για το βίο του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου.  

Από αυτά τα στοιχεία γίνεται σαφές ότι η κοινωνία από την Ελληνιστική Εποχή ως τους 
αυτοκρατορικούς χρόνους, παρά το γεγονός ότι διατηρεί ορισμένα από τα βασικά κριτήρια της 
κοινωνικής διαφοροποίησης, παρόλα αυτά με την παρουσία νέων παραγόντων όπως είναι η 
μοναρχία, όπως είναι η θέση του αυτοκράτορα και η επαρχιακή διοίκηση, δίνει νέες δυνατότητες 
κινητικότητας στην κοινωνία, κοινωνικής ανόδου και κοινωνικής προβολής. Ορισμένα άλλα 
παραδείγματα θα δούμε σε άλλες ενότητες αυτού του μαθήματος. 

 

 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      243  
 
 

  

 

 

V5.1.3: Μετανάστευση (9΄)  

 

"Ubi bene, ibi patria": «όπου γη και πατρίς». Αυτή είναι μια παροιμία, η οποία υποδηλώνει 
χαρακτηριστικά τη σημασία που έχει η ιδιοκτησία της γης για την κοινωνική προβολή και την 

κοινωνική θέση αλλά ακόμη 
και για την ευημερία ενός 
ανθρώπου στον αρχαίο κόσμο. 
Όπως αναφέρθηκε και σε 
προηγούμενα μαθήματα ένα από 
τα βασικά προβλήματα της 
κοινωνίας στην Ελλάδα πριν, 
αλλά και μετά, τις εκστρατείες 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι 
το πρόβλημα της ιδιοκτησίας 
γης: η σταδιακή συγκέντρωση 
γης στα χέρια λίγων ιδιοκτητών. 
Είναι μια διαδικασία που ξεκινά 
ήδη από τον 6ο π. Χ. αιώνα και 
κορυφώνεται στον 4ο π. Χ. αι. Η 
ελληνική κοινωνία σίγουρα θα 
είχε αποκτήσει πολύ 
περισσότερα προβλήματα και 
θα είχαμε πολύ περισσότερες 
πληροφορίες για βίαιες 
συγκρούσεις στη μητροπολιτική 
Ελλάδα, αν οι εκστρατείες του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν έδιναν 
μια διέξοδο σε ένα μεγάλο μέρος 

του πληθυσμού, το οποίο στερούνταν γη.  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα μαθήματα μια από τις μεγάλες συνέπειες των 
εκστρατειών του Μεγάλου. Αλεξάνδρου και στη συνέχεια των δραστηριοτήτων των διαδόχων του 
είναι η δημιουργία νέων πόλεων: ίσως 500 ή 600 πόλεις να υπάρχουν στην Ασία, στα μέρη της 
Ασίας, τα οποία έχουν κατακτηθεί από τον Αλέξανδρο και στη συνέχεια αποικισθεί από τους 
διαδόχους του. Η δημιουργία όλων αυτών των νέων πόλεων δίνει τη δυνατότητα μιας μαζικής 
μετακίνησης από την κεντρική Ελλάδα, από τις παλιές αποικίες των παραλίων της Μικράς Ασίας 
προς τα βάθη της Μικράς Ασίας και παραπέρα στη Μεσοποταμία, το Ιράν αλλά και την Αίγυπτο, 
ατόμων που διαφορετικά θα αποτελούσαν έναν παράγοντα κοινωνικής αστάθειας και 

Εικόνα 148  

Το Δίον, η Κασσάνδρεια, η πόλη των Φιλίππων στη Μακεδονία αλλά η σημαντικότερη 
όλων είναι, βέβαια, η Νικόπολη, είναι μια πόλη-αποικία, την οποία ίδρυσε ο 

Αύγουστος μετά τη νίκη του στο Άκτιο 
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κοινωνικών συγκρούσεων στις ελληνικές πόλεις της μητροπολιτικής Ελλάδας. Σε άλλη ενότητα 
αναφέρθηκα πιο λεπτομερώς στις διάφορες φάσεις του αποικισμού. Θα πρέπει να  
επαναλαμβάνω, απλώς τη βασική μορφή που παίρνει αυτός ο αποικισμός: είναι κυρίως η 
εγκατάσταση στρατιωτών ή απομάχων σε αποικίες. 

Ο αποικισμός αυτός, αν και κυρίως γίνεται τον 3ο π.Χ. αι. συνεχίζεται με διάφορες μορφές και 
τον 2ο αι. π. Χ. Το 192 π. Χ. για να σας δώσω ένα παράδειγμα ο Αντίοχος Γ΄ έφερε Έλληνες από 
την Εύβοια, την Κρήτη και την Αιτωλία στην Αντιόχεια και ο ίδιος μονάρχης έφερε 2.000 ιουδαϊκές 
οικογένειες από τη Μεσοποταμία και τη Βαβυλωνία και τις εγκατέστησε σε διάφορα φρούρια στη 
Μικρά Ασία. Αυτή η μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού από τη Μεσοποταμία προς τη Μικρά Ασία 
είναι και μια από τις βασικές αιτίες για τη συνύπαρξη Εβραίων και Ελλήνων σε πόλεις και για τη 
διασπορά των Ιουδαίων και προς τον ελληνικό κόσμο. Στα μέσα του 2ου π.Χ. αι. ο βασιλιάς του 
Περγάμου ο Ἀτταλος ο Β΄ ίδρυσε την πόλη Ευκάρπια (δηλαδή η πόλη η οποία προσφέρει καλούς 
καρπούς) στη Φρυγία εγκαθιστώντας εκεί στρατιώτες και δίνοντάς τους γη. Τέτοιες κληρουχίες 
ή αποικίες στρατιωτών υπάρχουν σε όλα τα βασικά ελληνιστικά βασίλεια και ενδέχεται αυτό το 
σύστημα παροχής γης να είχε εισαχθεί για πρώτη φορά ήδη από τον Φίλιππο -σίγουρα ίσχυε στα 

χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου.  

Παρόλα αυτά κατά τη διάρκεια του 2ου π. Χ. αι. λόγω των 
πολέμων υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο, που είναι η 
απώλεια πληθυσμού, ο δημογραφικός μαρασμός πολλών 
πόλεων στην κεντρική Ελλάδα, που οφείλεται στις 
απώλειες, τις οποίες έχουν υποστεί κατά τη διάρκεια των 
πολλών και εξαιρετικά βίαιων πολεμικών συγκρούσεων του 
3ου και του 2ου π. Χ. αι.. Όμως το πρόβλημα αυτό, του 
δημογραφικού μαρασμού της Ελλάδας μέχρι ένα βαθμό 
λύνεται με τη δημιουργία αποικιών, ρωμαϊκών αποικιών 
(επίσης ένα φαινόμενο στο οποίο αναφέρθηκα σε άλλο 
μάθημα) στον ελληνικό χώρο. Τέτοιες αποικίες ιδρύθηκαν 
σε όλη την Ελλάδα, όπως π.χ. η Δύμη και η Πάτρα στην 
Πελοπόννησο, η Πέλλα, το Δίον, η Κασσάνδρεια, η πόλη των 
Φιλίππων στη Μακεδονία, αλλά η σημαντικότερη όλων 
είναι, βέβαια, η Νικόπολις, είναι μια πόλη-αποικία, την 
οποία ίδρυσε ο Αύγουστος μετά τη νίκη του στο Άκτιο 
κοντά στο παλιό παραδοσιακό ιερό του Απόλλωνος του 
Ακτίου - μια πόλη στην οποία έδωσε τεράστιες εκτάσεις από 
τις γειτονικές πόλεις και τα γειτονικά ομοσπονδιακά κράτη, 
δημιουργώντας ένα σημαντικό αστικό κέντρο στη Δυτική 
Ελλάδα. 

Οι Ρωμαϊκές αποικίες έχουν ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο, για την εγκατάσταση πληθυσμού 
στον ελλαδικό χώρο, έχουν σημασία και για την επιρροή την οποία έχουν στην πολιτιστική 
εξέλιξη, διότι φέρνουν μαζικά έναν πληθυσμό, ο οποίος μιλάει μια διαφορετική γλώσσα, τη 
λατινική - μάλιστα στο Δίον και στους Φιλίππους συνεχίζεται η λατινική γλώσσα να είναι η 
σημαντικότερη γλώσσα επικοινωνίας μέχρι τον 3ο μ. Χ. αι. Σε άλλες περιοχές, όπως στην Κνωσσό 
της Κρήτης, (εικόνα 6.05) όπου επίσης εγκαθίσταται μια ρωμαϊκή αποικία στα χρόνια του 

Κνωσός: 

Λατινική τιμητική επιγραφη  

(1ος αιώνας μ.Χ.) 

Εικόνα 149  

Σε άλλες περιοχές, όπως στην Κνωσσό της 
Κρήτης,{εικόνα 6.05΄}όπου επίσης εγκαθίσταται 
μια ρωμαϊκή αποικία στα χρόνια του Αυγούστου 

η λατινική γλώσσα ομιλείται τον 1ο αι. μ.Χ. 
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Αυγούστου η λατινική γλώσσα ομιλείται τον 1ο αι. μ. Χ., αλλά σταδιακά εξαφανίζεται γύρω στον 
2ο αι. μ. Χ.. Έχουμε, επομένως, μια πολιτιστική πολυμορφία στις περιοχές που εγκαθίστανται 
ρωμαϊκές αποικίες. 

Όμως οι Ρωμαίοι άποικοι δε φέρνουν μόνο τη νέα γλώσσα, φέρνουν, επίσης, και νέους 
θεσμούς. Επηρεάζουν αρκετά σημαντικά την εξέλιξη της κοινωνίας από τον 1ο μ. Χ. αι. και μετά . 
Να σας αναφέρω μονάχα ένα παράδειγμα, το γεγονός ότι ο απελευθερωμένος δούλος, ο 
απελεύθερος στη Ρώμη αποκτά πολιτικά δικαιώματα, ενώ στον ελληνικό κόσμο δεν 
αποκτά πολιτικά δικαιώματα είναι μια βασική διαφορά της ρωμαϊκής κοινωνίας και του 

ρωμαϊκού δικαίου από την ελληνική κοινωνία. Από την επιρροή της 
Ρώμης αυξάνει σημαντικά ο αριθμός των απελευθερώσεων στον 
ελληνικό κόσμο, ήδη από τον ύστερο 2ο π. Χ. αι. έχουμε χιλιάδες 
απελευθερώσεις (σχετικές πληροφορίες παίρνουμε από επιγραφές 

που σώζονται σε διάφορα μέρη,  (εικόνα 7.21΄) κυρίως στους 

Δελφούς.   

Υπάρχουν όμως κι άλλες αλλαγές νοοτροπίας, π.χ. η εγκατάσταση 
εντελώς νέων πληθυσμών των αποίκων, οι οποίοι δεν έχουν καμία 
παράδοση κοινωνικής προβολής σαν αυτή που γνωρίζουμε στις 
ελληνικές πόλεις, φέρνουν μια πιο ευέλικτη αντιμετώπιση των πηγών 
του πλούτου: δεν είναι ντροπή, π. χ., κάποιος να έχει αποκτήσει τον 
πλούτο του ως στρατιώτης και όχι καλλιεργώντας μονάχα τη γη του.  

Πέραν τούτου φέρνουν και άλλα πολιτιστικά στοιχεία, π.χ. 
φέρνουν τη λατρεία νέων θεών αλλά και διάφορες πρακτικές (πάλι ο 
περιορισμένος χρόνος μου επιτρέπει να αναφέρω μόνο ένα 
παράδειγμα) τη γιορτή των rosalia στη Ρώμη ή των Ρόδων ή 
Ροδισμού είναι η ελληνική μετάφραση. Είναι ένα έθιμο το οποίο 
πρωτοεμφανίζεται ακριβώς χάρη στην παρουσία Ρωμαίων αποίκων, 
είναι η συνήθεια το Μάιο οι συγγενείς ενός νεκρού να επισκέπτονται 
τον τάφο και να τον στολίζουν με τριαντάφυλλα, εξ ου και ο 
χαρακτηρισμός αυτής της γιορτής ως rosalia ή ροδισμός. Αυτό είναι 

μόνο ένα παράδειγμα από τους τρόπους με τους οποίους η εγκατάσταση νέων πληθυσμών στην 
κεντρική Ελλάδα, στη Μικρά Ασία, σε άλλες περιοχές της εγγύς Ανατολής, π.χ., στην Ιερουσαλήμ ή 
στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη οδηγούν σε μια πολιτιστική πολυμορφία και μια κοινωνική 
πολυμορφία, η οποία ήταν άγνωστη στην Ελλάδα πριν από τις κατακτήσεις του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. 

 

V 5.1.4:Ο ευεργετισμός (10’) 

 

Ας εξετάσουμε τώρα ορισμένα χαρακτηριστικά φαινόμενα της Ελληνιστικής Εποχής, 

ξεκινώντας από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, τα κοινωνικά στρώματα της ελίτ η οποία 

Εικόνα 150  

Μάλιστα στο Δίον και στους 
Φιλίππους συνεχίζεται η λατινική 

γλώσσα να είναι η 
σημαντικότερη γλώσσα 

επικοινωνίας μέχρι τον 3ο μ.Χ. αι. 
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όπως είδαμε σε άλλο μάθημα είναι εκείνη η οποία κυριαρχεί και στον πολιτικό τομέα. Αυτό το 

φαινόμενο της κυριαρχίας των ελίτ, χαρακτηρίζεται στην έρευνα ως ευεργετισμός, δηλαδή η 

πολιτική και κοινωνική επιρροή την οποία ασκούν οι ευεργέτες. Για να εξηγήσουμε το φαινόμενο 

του ευεργετισμού θα πρέπει να καταλάβουμε λίγο το πώς λειτουργούν δημοσιονομικά οι αρχαίες 

ελληνικές πόλεις και οι ελληνιστικές πόλεις.Οι ελληνικές πόλεις δεν είχαν ένα εξαιρετικά 

ανεπτυγμένο σύστημα φορολογίας του εισοδήματος και της ιδιοκτησίας. Φυσικά και εισέπρατταν 

φόρους, αλλά οι περισσότεροι φόροι εισπράττονταν είτε από την εκμίσθωση γης, από την 

εκμίσθωση βοσκοτόπων, από την εκμετάλλευση λατομείων και ορυχείων, από την είσπραξη 

δασμών για εμπορικές δραστηριότητες και τη χρήση λιμανιών, πολλή μεγάλη σημασία για τα 

έσοδα των ελληνικών και ελληνιστικών πόλεων είναι η είσπραξη προστίμων και φυσικά τα 

λάφυρα από πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτά είναι λίγο πολύ τα έσοδα. Τα έξοδα είναι εξαιρετικά 

σημαντικάιδίως από τον 3οέως τον 1ο π.Χ.αι. όταν οι πόλεις είναι υποχρεωμένες να συντηρούν 

στρατό, να οχυρώνονται από τον φόβο εχθρικών επιδρομών, να διατηρούν στόλο και ιππικό, να 

λαμβάνουν μέριμνα για ταδημόσια κτίρια, να οργανώνουν τη λατρεία των θεών και να 

οργανώνουν γιορτές.Για να αντιμετωπίσουνόλα αυτά τα έξοδα οι ελληνικές πόλεις ήδη από την 

Κλασική Εποχή, δηλαδή πριν από τον Αλέξανδρο, είχαν δημιουργήσει ένα σύστημα, το οποίο 

ονομάζουμε λειτουργία ή λειτουργικό σύστημα. 

Σύμφωνα με το σύστημα της λειτουργίας, ορισμένες από τις δημόσιες δαπάνες, 

αναλαμβάνονται από πλούσιους πολίτες με βάση την περιουσία τους.Κάποιος αναλαμβάνει π.χ. 

να πληρώσει τα έξοδα για τον χορό σε δραματικές παραστάσεις, γίνεται τότε χορηγός, κάποιος 

άλλος αναλαμβάνει τα έξοδα για τον εξοπλισμό μιας τριήρους, γίνεται τριήραρχος κ.ο.κ.. Πολλές 

από τις δημόσιες δαπάνες αναλαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο από ιδιώτες, οι οποίοι είναι 

εξαιρετικά πλούσιοι. Θα με ρωτήσετε: καλά και τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος πει ‘’μα 

εγώ δεν έχω λεφτά, τι μου ζητάτε να τα πληρώσω;’’Σ’ αυτή την περίπτωση,υπήρχε η δυνατότητα 

σε κάποιον άλλοννα του πει: «εντάξει, αφού ισχυρίζεσαι ότι δεν έχεις λεφτά ας κάνουμε ανταλλαγή 

των περιουσιών μας και θα αναλάβω εγώ αυτήν τη λειτουργία». Αυτότο φαινόμενο, το φαινόμενο 

της αντιδόσεως, όπου κάποιος προκαλεί έναν που ισχυρίζεται ότι δεν έχει λεφτάμε ανταλλαγή 

περιουσίας. Θα ήταν ενδιαφέρον να εφαρμοσθεί αυτό το πείραμα και σε σύγχρονες κοινωνίες. 

Ένας άλλος τρόπος είσπραξης επιπλέον εσόδων από πόλεις, είναι οι εισφορές, οι οποίες είναι 

έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται στους πολίτες σε κρίσιμες στιγμές και οι 

επιδόσειςείναιεθελοντικές εισφορές οι οποίες όμως προγραμματίζονται και οργανώνονται από 

την πόλη. Παραδείγματος χάριν, μια περίφημη περίπτωση επίδοσης γίνεται στην Κω στα τέλη 

του 3ου π.Χ. αι. όταν χρειάζεται η πόλη χρήματα για τον τειχισμό των διαφόρων φρουρίων και τη 

μισθοδοσία του στρατού της και του στόλου της, κάνει μια εξαγγελία ότι θα γραφούν τα ονόματα 

όσων δώσουν ποσά για το σκοπόαυτό σε μια στήλη. Για αυτότο λόγο έχουμε αυτή τη στήλη με τα 

ονόματα εκατοντάδων κατοίκων της Κω, και ανδρών και γυναικών, οι οποίοι χορηγούν διάφορα 

ποσά.Αυτό είναι το σύστημα της επίδοσης, είναι μια έκτακτη εισφορά,η οποία όμως αντίθετα από 
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την κατ’ εξοχήν εισφορά – στην αρχαία έννοια του όρου – είναι εθελοντική και υπάρχουν και 

εντελώς εθελοντικές πρωτοβουλίες ιδιωτών να δώσουν δωρεές.  

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που οι δαπάνες μιας πόλης είναι μεγαλύτερες από τα έσοδά 

της.Ε, σε αυτή την περίπτωσηοι ελληνιστικές πόλεις έκαναν αυτό που κάνουν όλοι σε αυτή την 

περίπτωση:Όταν τα έξοδά σου είναι περισσότερα από τα έσοδά σου, τι κάνεις; 

Δανείζεσαι.Άρχισαν λοιπόν από τον 3ο π.Χ.αι. ναπαίρνουν δάνεια. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα 

δάνεια αυτά ήταν άτοκα, αν κάποιος ευεργέτης είχε τη διάθεση να δώσει ένα άτοκο δάνειο ή να 

παραιτηθείτου τόκου. Οσυνηθισμένος τόκος είναι γύρω στο 12%, όπως ξέρουμε από πολλές 

επιγραφές, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις αισχροκέρδειας όπως π.χ στο Γύθειο που το 71 π.Χ. 

δυο Ρωμαίοι, η οικογένεια των Κλοατίων ,ζήτησαν τόκο 48%, και το περίεργο δεν είναι ότι 

ζήτησαν τόκο 48% ,κανένας δεν ήταν διατεθειμένος να δανείσεικάτι στο χρεοκοπημένο Γύθειο. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι το Γύθειο τους τιμάει σαν ευεργέτες, επειδή ήταν οι μόνοι, οι οποίοι 

δέχτηκαν να δανείσουν λεφτά σε αυτή την πόλη, αλλά καιτους έδωσαν κάποιες ευκολίες ως προς 

την αποπληρωμή. 

Τα χρέη γίνονται ένας από τους βραχνάδες των ελληνιστικών πόλεων, σε πολύ μικρότερη 

κλίμακα συναντούμε αυτό το φαινόμενο και στους αυτοκρατορικούςχρόνους, αλλά 

στηνΕλληνιστική Εποχή δεκάδες επιγραφών μας πληροφορούν για το τρομερό πρόβλημα, το 

οποίο δημιουργείται σε πολλές πόλεις από την ύπαρξη δανείων.Αυτήη οικονομική και 

δημοσιονομική κατάσταση είναι και εκείνη η οποία εξηγεί την παρουσία ευεργετών.Οι ευεργέτες, 

αντίθετα από τους σύγχρονους ευεργέτες που πολλές φορές θέλουν να διατηρήσουν την 

ανωνυμία τους, είναι εξαιρετικά επώνυμοι. Όχι μόνο είναι επώνυμοι, αλλά είναι πανταχού 

παρόντες. Τους βλέπει κανείςεπειδή στήνονται αγάλματά τους,επειδήτα ονόματά τους είναι 

γραμμένα στους τοίχους και σε επιγραφές,επειδή τα ονόματά τους αναγγέλλονται στη Συνέλευση 

του Δήμου με ευχαριστίες των πόλεωνκαι αυτό το φαινόμενο του ευεργετισμού, που είναι ένα 

φαινόμενο εθελοντικής προσφοράς προς το κοινό,έχει όμως και πολιτικές διαστάσεις, διότι 

αυτή η εθελοντική προσφορά συνεπάγεται και τη διεκδίκησηαπό αυτό τον κύκλο των ευεργετών 

και πολιτικής επιρροής.Είναι αυτό το σύστημα της αμοιβαιότητας, το οποίο περιέγραψα σε ένα 

προηγούμενο μάθημα, δηλαδή το γεγονός ότι μερικές οικογένειες στηρίζουν τη μονοπώληση της 

εξουσίαςστις πόλεις, στο γεγονός ότι μέσω του πλούτου τους κάνουν δωρεές και έτσι αποκτούν 

σημαντική πολιτική επιρροή, η οποία μεταβιβάζεται από τη μια γενιά στην άλλη.Αυτό το σύστημα 

του ευεργετισμού, το οποίο πρωτοεμφανίζεται στον ύστερο 4οπ.Χ. αι. πάρα πολύ δειλά, γίνεται 

αρκετά σημαντικό κατά τη διάρκεια του 3ου αι.και φθάνειστην μεγαλύτερή του εξάπλωση από τον 

2ο π.Χ. αι. και μέσα στους αυτοκρατορικούς χρόνους, αυτό το φαινόμενο του ευεργετισμού, έχει 

εξαιρετική σημασία για την κατανόηση της κοινωνίας των πόλεων.  

Να σας δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα για τις διαστάσεις που παίρνει το φαινόμενο του 

ευεργετισμού: ένας γνωστός ευεργέτης, ο Πραμόας από τη Ροδιάπολη της Λυκίας, όπως ξέρουμε 

από δεκάδες επιγραφών που είχαν γραφτεί πάνω σε ένα μνημείο προς τιμή του, έδωσε χρήματα 
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για την κατασκευή ναών, για γυμνάσια,για λουτρά, για την κατασκευή αγορών, για την οργάνωση 

γιορτών σε διάφορες πόλεις της Λυκίας,όχι μόνο σε μια.Επιπλέον αγόρασε φθηνό σιτάριγια να 

πουλιέται σε φθηνή τιμή στον πληθυσμό, κάλυψε τα έξοδα της εκπαίδευσης των νέων, έδωσε 

χρήματα για την τροφήπαιδιών,έδωσε τροφή στους φτωχούς, έδωσε χρήματα για μια αξιοπρεπή 

ταφή σε κείνους που δεν είχαν και πλήρωσε την προίκα πολλών απόρων κοριτσιών. 

Όπως καταλαβαίνετε,με μια τέτοια προσφοράένα πρόσωπο όπως ο Πραμόας, ή όπως ο 

Ηρώδης ο Αττικός στην Αθήνα,έχει μια τεράστια προβολήκαι αυτή η τεράστια προβολή 

συνεπάγεται και πολιτική δύναμη. Όμως δεν συνεπάγεται μόνο πολιτική δύναμη, συνεπάγεται 

και φθόνο και πολλοίαπό αυτούς τους ευεργέτες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι οι συμπολίτες 

τους δεναισθάνονται μονάχα ευγνωμοσύνη για την προσφορά τους αλλά και τους φθονούν για 

την τεράστια διαφοράπου υπάρχει ανάμεσα στη δική τους τη δύναμηκαι τη δύναμη του απλού 

λαού. Δεν είναι  τυχαίο ότι ένας πολυεκατομμυριούχος όπως ο Ηρώδης ο Αττικός, ένας μεγάλος 

ευεργέτης της Αθήνας, με την κατασκευή πολλών κτιρίων που μέχρι καισήμερα υπάρχουν, είναι 

ένας άνθρωπος ο οποίος φοβάται βαθύτατατον φθόνο των συμπολιτών τουκαι ενώ γεμίζει την 

ύπαιθρο της Αττικής με αγάλματα των αγαπημένων του προσώπων, τα γεμίζει επίσης και με 

κατάρες,με κατάρες για όσους θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν αυτά τα αγάλματα. 

 

V 5.1.5 Η δουλεία (15΄) 

 

Ένας από τους αρχαιότερους γνωστούς θεσμούς της ελληνικής κοινωνίας,είναι ο θεσμός της 
δουλείας.Μαρτυρείται ήδη από τα κείμενα της γραμμικής γραφής βήτα στους Μυκηναϊκούς 

χρόνους, στον 14ο και 13ο π. Χ. αι.. Η δουλεία συνεχίζει 
να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην οικονομία και την 
κοινωνία της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των αρχαϊκών 
χρόνων και της Κλασσικής Εποχής και αυτή η σημασία 
συνεχίζεται χωρίς καμία διακοπή και στους 
αυτοκρατορικούς χρόνους. Η δουλεία είναι όμως ένα 
πάρα πολύ πολύμορφο φαινόμενο. Παράγοντες, οι 
οποίοι επηρεάζουν τη σημασία, τις δυνατότητες, τον 
τρόπο ζωής ενός δούλου είναι ο χώρος στον οποίο 
απασχολείται, και χώροι απασχόλησης δούλων μπορεί 
να είναι η καλλιέργεια των χωραφιών, οικιακές 
εργασίες σε ένα σπίτι-ιδίως για γυναίκες δούλους-
,μπορεί να είναι η απασχόληση στη βιοτεχνία, η 
απασχόληση σε ορυχεία και σε μεταλλεία, η 
απασχόληση, όμως, ακόμα και στο εμπόριο, υπάρχουν 
και δούλοι οι οποίοι εργάζονται αρκετά ανεξάρτητα, 
πολλοί τραπεζίτες π.χ. είναι δούλοι.Υπάρχουν δημόσιοι 

Εικόνα 151 Ε 

ίναι έγγραφα (εικόνα 6:32) τα οποία έχουν γραφεί στον 
λεγόμενο Πολυγωνικό Τοίχο των Δελφών 
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δούλοι. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη θέση ενός δούλου, είναι, ανγεννήθηκε σαν 
δούλος, είναι οικογενής, γεννήθηκε δηλαδή σε μια οικογένεια,αν αγοράσθηκε και αν 
αγοράσθηκε, με ποιον τρόπο αγοράσθηκε. Αν είναι θύμα πειρατικών επιδρομών, αν είναι 
θύμα απαγωγής σε κάποια βαρβαρική, δηλαδή, μη ελληνική περιοχή, αν είναι θύμα πολεμικής 
σύρραξης ή αν έχει χάσει την ελευθερία τουλόγω χρεών ή ακόμα- αυτό είναι ένα φαινόμενο 
που εμφανίζεται στους ρωμαϊκούς χρόνους, στη ΜικράΑσία- αν έχει πουλήσει ο ίδιος τον εαυτό 
του σαν δούλο. Ή αν είναι έκθετο παιδί, το οποίο το έχει βρει κάποια οικογένεια παρατημένο στο 
δρόμο. Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν το όνομα Κοπρίας, ακριβώς επειδή μαζεύτηκαν από την 
κοπριά, δηλαδή από τον δρόμο. Όταν ανατρέφονται σε μια οικογένεια χαρακτηρίζονται ως 
θρεπτοί, δηλαδή άτομα τα οποία υιοθετήθηκαν από μια οικογένεια, δεν αποτελούν όμως ισότιμα 
μέλη μιας οικογένειας. Ανάλογα, επομένως, με τον τρόπο με τον οποίον έχει γίνει κανένας δούλος 
και με τη δραστηριότητα, την οποία έχει ως δούλος, ανάλογα επίσης και με την ειδικότητά του ως 
δούλος, αν είναι παιδοτρίβης (εικόνα 2:46), αν είναι εκπαιδευτής νέων παιδιών, αν δηλαδή ο ίδιος 
έχει κάποιες ιδιότητες, αν έχει ιδιαίτερη γνώση σε κάποια τέχνη,π.χ. στην κατασκευή όπλων, όλα 
αυτά δημιουργούν μια τεράστια ποικιλία θέσεων στο χώρο της δουλείας.  

Τι αλλάζει στην Ελληνιστική Εποχή;Κατ'αρχήν κάτι οποίο παρατηρούμε και δεν οφείλεται 
μόνο στο ότι έχουμε περισσότερες πηγές στην Ελληνιστική Εποχή απ'ότι παλαιότερα, είναι και 
μια τρομερή αύξηση του αριθμού των δούλων.Αν αναλογισθούμε μονάχα πόσοι ελεύθεροι 
άνθρωποι γίνονται δούλοι κατά τη διάρκεια των πολέμων, υπάρχει μαζική υποδούλωση 
πληθυσμών (εικόνα 3:28), π.χ. σε έναν μόνο πόλεμο των Ρωμαίων,στον Τρίτο Μακεδονικό πόλεμο, 

υποδουλώθηκαν 150.000 άτομα στην Κεντρική 
Ελλάδα.Αντιλαμβάνεται κανένας πόσο μεγάλη είναι η αύξηση της 
δουλείας.Αυτό δεν αφορά μονάχα δούλους, οι οποίοι πέφτουν 
θύματα των Ρωμαίων στη διάρκεια των πολέμων, αλλά είναι και 
θύματα των πειρατικών επιδρομών στο Αιγαίο. Αυτό όμως που 
παρατηρούμε στην Ελληνιστική Εποχή είναι να υπάρχουν και 
διακρατικές συμβάσεις ανάμεσα σε πόλεις, οι οποίες να 
επιτρέπουν την εξαγορά των θυμάτων πειρατών ή αιχμαλώτων 
,ώστε να ξεφύγουν από τη μοίρα του δούλου. Πάντως σε γενικές 
γραμμές υπάρχει μια αύξηση του αριθμού των δούλων και αυτή η 
αύξηση δεν οφείλεται μόνο στους πολέμους που προαναφέρθηκαν, 
οφείλεταικαι στο γεγονός της γεωγραφικής επέκτασης του 
ελληνικού κόσμου.   

Με τη γεωγραφική αυτή επέκταση είναι πολύ πιο εύκολο να 
αποκτήσει κανένας δούλους από νέες πηγές, από νέες περιοχές, όχι 
μόνο από τις παραδοσιακές, περιοχές στρατολόγησης δούλων, 
εξανδραποδισμού, που ήταν οι διάφορες περιοχές της Μικράς 
.Ασίας όπως π. χ. η Καρία, η Φρυγία και όχι μόνο από την περιοχή 
της Μαύρης Θάλασσας αλλά και από τα βάθη της Μικράς Ασίας. 
Αυτό είναι ένα πρώτο γενικό χαρακτηριστικό -ιδιαίτερο, 
χαρακτηριστικό της δουλείας στην Ελληνιστική Εποχή. Ένα 
δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η πολύ μεγαλύτερη πολυμορφία 
στις δραστηριότητες των δούλων στην ελληνιστική 

Εικόνα 152  

Ανάλογα επίσης και με την ειδικότητά 
του ως δούλος, αν είναι παιδοτρίβης 
(εικόνα 2:46), αν είναι εκπαιδευτής 

νέων παιδιών, αν δηλαδή ο ίδιος έχει 
κάποιες ιδιότητες, αν έχει ιδιαίτερη 

γνώση σε κάποια τέχνη,π.χ. στην 
κατασκευή όπλων, όλα αυτά 

δημιουργούν μια τεράστια ποικιλία 
θέσεων στο χώρο της δουλείας. 
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κοινωνία.Πληροφορίες σχετικές παίρνουμε κυρίως  από επιγραφές, αλλά και από παπύρους, οι 
οποίοι μας δίνουν πολλές πληροφορίες για τους διάφορους τομείς που απασχολούνται οι δούλοι. 
Από δημόσιους δούλους, οι οποίοι απασχολούνται από πόλεις, μερικές φορές -σαν ας το πούμε-
σαν αστυνομικό προσωπικό, σ'άλλες περιπτώσεις όμως σαν προσωπικό των αρχείων των 
πόλεων. Μια σημαντική εξέλιξη που διαπιστώνεται από τα τέλη του 3ου π. Χ. αι. και κυρίως τον 2ο 
π. Χ. αι. είναι μαζί με την αύξηση του αριθμού των δούλων και η αύξηση του αριθμού των 
απελευθερώσεων. 

Η απελευθέρωση μπορεί,να πάρει διάφορες μορφές στην Ελλάδα. Μπορεί ένας δούλος κατ' 
αρχήν να εξαγοράσει ο ίδιος την ελευθερία του, αν συγκεντρώσει αρκετά χρήματα, και 

χρήματα μπορούν να συγκεντρώσουν οι δούλοι είτε από δώρα είτε από 
αυτόνομες οικονομικές δραστηριότητες, στο βαθμό που η εκπαίδευσή 
τους, οι γνώσεις τους, η τέχνη τους μπορεί να τους το επιτρέπει 
αυτό.Αλλά σε άλλες περιπτώσεις, μπορούν να απελευθερωθούν μέσω 
της αφιέρωσής τους σε μια θεότητα. Έχουμε χιλιάδες τέτοιες 
απελευθερώσεις από το ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Είναι 
έγγραφα (εικόνα 6:32) τα οποία έχουν γραφεί στον λεγόμενο 
Πολυγωνικό Τοίχο των Δελφών και μας δίνουν πληροφορίες (εικόνα 
6:38) για την απελευθέρωση των δούλων, αλλά και για τις 
υποχρεώσεις των απελευθερωμένων δούλων. Μια βασική τους 
υποχρέωση είναι η παραμονή δηλαδή όσο ζει ο τέως ιδιοκτήτης του, να 
του προσφέρει κάποιες υπηρεσίες.Αυτό εξηγεί και την απελευθέρωση. 
Με την απελευθέρωση ο ιδιοκτήτης του δούλου,εισπράττει την αρχική 
τιμή που είχε πληρώσει για να αποκτήσει τον δούλο,διότι ο 
απελευθερωμένος δούλος πληρώνει την αρχική τιμή,και με τα χρήματα 
αυτά μπορεί να αγοράσει έναν νέο δούλο, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να 
έχει τις υπηρεσίες του απελευθερωμένου δούλου στο βαθμό που έχουν 
συμφωνηθεί στον θεσμό της παραμονής, δηλαδή να παραμείνει ο 
απελευθερωμένος δούλος κοντά στο πρώην αφεντικό του και να του 

προσφέρει κάποιες υπηρεσίες. Επομένως, έχουμε μεγάλο αριθμό απελευθερώσεων, αλλά έχουμε 
και μεγάλη προσφορά νέων δούλων, ιδίως τον 1ο π. Χ. αι. με την αύξηση της πειρατείας.Αρχαίες 
πηγές αναφέρουν ότι μονάχα στη Δήλο σε μια ημέρα μπορούσαν να πωληθούν μέχρι και 10.000 
άτομα. Η ζήτηση δούλων δεν είναι όμως μονάχα στην Ελλάδα.Παρατηρείται και στην Ιταλία, στα 
εδάφη της Ρώμης και των συμμάχων και των αποίκων της, που μετά από μια πορεία 
αναδιοργάνωσης της ρωμαϊκής οικονομίας και τις καλλιέργειες σε μεγάλες εκτάσεις, τα λεγόμενα 
«λατιφούντια» latifundium, χρειάζεται μεγάλος αριθμός δούλων για τις αγροτικές εργασίες και 
αυτοί οι δούλοι εισάγονται από τον κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου. 

Στους αυτοκρατορικούς χρόνους παρατηρούμε η τάση αυτή της απελευθέρωσης των 
δούλων και της ποικιλίας των θέσεών τους να ενισχύεται. Έχουμε πλέον πολλές επιγραφές που 
αναφέρονται σε απελεύθερους, αλλά μπορούμε να δούμε και τους δούλους να αποκτούν πολύ 
πιο συχνά ένα αίσθημα φυσιολογικής οικογενειακής ζωής.Σύμφωνα με τον νόμο, δύο δούλοι 
δεν μπορούν ποτέ να παντρευτούν.Γι'αυτό τον λόγο ένας δούλος δεν έχει ποτέ πατέρα. Μερικές 
φορές σε μια επιγραφή μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα άτομο είναι δούλος από το γεγονός ότι 
δεν αναφέρεται το πατρώνυμό του. Ο πατέρας του, ακόμα και αν τον γνωρίζει, θεωρείται ότι είναι 
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άγνωστος. Στη ρωμαϊκή εποχή μερικά παιδιά ονομάζονται Σπορίου υιοί, δηλαδή γιοι του 
Σπορίου.  Σπόριος είναι η ελληνική απόδοση του spurius, δηλαδή αγνώστου πατρός, ακόμα και 

αν ο πατέρας τους είναι γνωστός. Το γεγονός ότι ο πατέρας τους ήταν 
δούλος, απαγορεύει τη χρήση του ονόματός του ως πατρωνυμικού. 
Παρόλα αυτά έχουμε μια αίσθηση ότι βελτιώνεται η θέση 
ορισμένωνκατηγοριών δούλων, π.χ. των οικονόμων δηλαδή, 
διαχειριστών της έγγειας περιουσίας μεγάλων ιδιοκτητών γης. Έχουμε 
περιπτώσεις (εικόνα 9:39) που από τα επιτύμβια μνημεία, από τους 
τάφους δηλαδή και τις επιγραφές δούλων, μπορούμε να δούμε να 
έχουν μια φυσιολογική οικογενειακή ζωή με τη γιαγιά,τα παιδιά 
τους γονείς, να συζούν και να μη διαφέρουν ουσιαστικά από μια 
φυσιολογική οικογένεια. Αυξάνει η χρήση δούλων σε διάφορες 
δραστηριότητες, κυρίως όμως, όπως ανέφερα προηγουμένως, η χρήση 
τους στην αγροτική οικονομία. 

 Μια ιδιαίτερη κατηγορία δούλων αυτήν την περίοδο είναι οι δούλοι 
και οι απελεύθεροι του αυτοκράτορα. Είναι άτομα, τα οποία λόγω 
της προσωπικής τους σχέσης με τον Αυτοκράτορα, αποκτούν και 
ιδιαίτερη επιρροή π.χ. ο Γάιος Ιούλιος Ζωίλος, ένας απελεύθερος, 
μάλλον του Αυγούστου και όχι του Καίσαρα, (εικόνα 10:37) είναι ο 
σημαντικότερος ευεργέτης της Αφροδισιάδας, ουσιαστικά κτίστης 
της Αφροδισιάδας. Της εξασφαλίζει, λόγω της προσωπικής του 
σχέσης με τον Αύγουστο πάρα πολλά προνόμια και ο τάφος του είναι 
ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης. Ο αυτοκράτορας 
Κλαύδιος είχε τρεις γραμματείς που ήταν δούλοι του: τον Κάλλιστο, 
τον Πάλλα και τον Νάρκισσο, οι οποίοι,όντας δούλοι, έγιναν οι 
πλουσιότεροι άνθρωποι της Ρώμης.Ο Πλίνιος αναφέρει ότι ήταν 
πλουσιότεροι ακόμα και από τον Κράσσο που τον 1ο π. Χ. αι. ήταν ένας 
πολυεκατομμυριούχος, ο πιο πλούσιος άνδρας της εποχής της 
ελεύθερης πολιτείας. Έφθαναν σε περιουσία που ανερχόταν στα 

200.000.000 σεστέρτιους. Διακόσια εκατομμύρια σεστέρτιοι είναι το ποσό το οποίο θα πάρει σαν 
αμοιβή ένας έπαρχος - κυβερνήτης της Ασίας αν είναι κυβερνήτης της Ασίας επί 200 χρόνια. 
Αντιλαμβάνεσθε το ύψος των ποσών που μπορούν να μαζέψουν δούλοι, οι οποίοι έχουν τέτοια 
επιρροή. Και οι τρεις όμως θα σκοτωθούν μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα από τη Μεσσαλίνα 
και τον Νέρωνα, δηλαδή τους διαδόχους του Κλαυδίου.   

Άλλοι δούλοι του Αυτοκράτορα είχαν περισσότερη τύχη, όπως π. χ. κάποιος που δεν έχουμε το 
όνομά του, αλλά γνωρίζουμε την οικογένειά του, τον γιο του, που είχε το όνομα Ετρούσκος.Ο 
πατέρας του Ετρούσκου, γεννήθηκε στη Σμύρνη γύρω στο 2 μ. Χ. και πουλήθηκε στην 
αυτοκρατορική οικογένεια του Αυγούστου, μάλλον πρέπει να ήταν έκθετο παιδί. Στη συνέχεια, 
στα χρόνια του διαδόχου του Αυγούστου, του Τιβερίου απελευθερώθηκε και πήρε το όνομα 
Κλαύδιος. Όταν ήταν αυτοκράτορας ο Κλαύδιος, ήταν ένας από τους έμπιστους άνδρες του, 
στη συνέχεια επί Βεσπασιανού έγινε διοικητής των οικονομικών του αυτοκράτορα, 
aratiotribus, απέκτησε δύο γιούς, οι οποίοι γιοι, φυσικά ως γιοι απελεύθερου, ήταν ελεύθεροι 
Ρωμαίοι πολίτες. Λόγω του πλούτου τους έγιναν δεκτοί στην τάξη των Ιππέων, στη Ρώμη και στη 
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Έχουμε περιπτώσεις (εικόνα 9:39) που 
από τα επιτύμβια μνημεία, από τους 

τάφους δηλαδή και τις επιγραφές 
δούλων, μπορούμε να δούμε να έχουν 
μια φυσιολογική οικογενειακή ζωή με 

τη γιαγιά,τα παιδιά τους γονείς, να 
συζούν και να μη διαφέρουν 

ουσιαστικά από μια φυσιολογική 
οικογένεια. Αυξάνει η χρήση δούλων σε 

διάφορες δραστηριότητες, κυρίως 
όμως, όπως ανέφερα προηγουμένως, η 
χρήση τους στην αγροτική οικονομία. 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      252  
 
 

συνέχεια και ο ίδιος, από τον αυτοκράτορα Βεσπασιανό, έγινε και αυτός μέλος της ιππικής 
τάξης. Εξορίστηκε στα χρόνια του Δομιτιανού, αλλά επέστρεψε στη 
Ρώμη όταν ήταν πάνω από 90 χρονών, λίγο πριν από τον θάνατό 
του.Ο γιος του ο Ετρούσκος ήταν τόσο πλούσιος, πληροφορίες μας 
δίνει ο Στάτιος σε ένα ποίημα γι' αυτόν, που μπορούσε να κτίσει 
μόνος του ένα από τα πιο πολυτελή λουτρά στη Ρώμη. 

Μια άλλη περίπτωση τέτοιου απελεύθερου είναι ο Πούπλιος 
Αίλιος Αλκιβιάδης, ο οποίος ήταν επί του κοιτώνος- ο οποίος 
φρόντιζε, καμαριέρης, προσωπικός υπηρέτης του Αδριανού.  
Προέρχοταν από την πόλη της Νύσσας.  Όταν απελευθερώθηκε, ήταν 
τόσο πλούσιος που μπορούσε να επιστρέψει στην πόλη του και να 
αναλάβει σημαντικά αξιώματα. Οι επίχρυσοι αδριάντες του 
κοσμούσαν τους ναούς των αυτοκρατόρων στην Ασία και τη Νύσσα. 
Αυτός ήταν ένας δούλος και η εξέλιξη αυτού του δούλου μας δίνει και 
μια εικόνα για τις δυνατότητες κοινωνικής ανόδου που 
δημιουργήθηκαν στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην 
Ελληνική Ανατολή. Φυσικά,οι περιπτώσεις όπως του Πουπλίου 
Αιλίου Αλκιβιάδη είναι οι εξαιρέσεις, δεν είναι ο κανόνας. Αυτό δεν 
πρέπει να το ξεχνάμε. Οι αρχαίες πηγές συνήθως μας δίνουν 
πληροφορίες για τα άτομα με την ανώτατη κοινωνική θέση, μας 
δείχνουν δηλαδή την τύχη των επιτυχημένων της ζωής, εκείνων οι 
οποίοι παρά το γεγονός ότι ξεκινούν ως δούλοι, μπορούν να 
ανέλθουν την κοινωνική κλίμακα. Οι χιλιάδες των δούλων, οι οποίοι 
εργαζόντουσαν στα μεγάλα κτήματα, κ.λπ., για εκείνους μερικές 
φορές η μόνη πληροφορία που έχουμε είναι η πληροφορία ότι 
πέθαναν και κηδεύτηκαν, πληροφορία που μας δίνει ένα επιτύμβιο 

μνημείο. 
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Ο Γάιος Ιούλιος Ζωίλος, ένας 
απελεύθερος, μάλλον του Αυγούστου και 
όχι του Καίσαρα, (εικόνα 10:37) είναι ο 

σημαντικότερος ευεργέτης της 
Αφροδισιάδας, ουσιαστικά κτίστης της 

Αφροδισιάδας. 
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5.2: Κοινωνικά φαινόμενα 

 

V 5.2.1: Οι γυναίκες (17’) 

 

Στον Επιτάφιο, τον οποίον εκφώνησε το 430 π. Χ., ο Περικλής, προς τιμήν των νεκρών 
Αθηναίων του πρώτου έτους του Πελοποννησιακού Πολέμου, δεν 
είχε πολλά πράγματα να μας πει για τις γυναίκες. Λέει ότι το 
καλύτερο για μια γυναίκα είναι να μην αναφέρεται ποτέ ούτε για 
καλό ούτε για κακό, δηλαδή να μη μιλάει κανείς για μια γυναίκα. 
Αυτό συνέχισε, ίσως για μερικές γυναίκες να αποτελεί ιδανικό και 
στα επόμενα χρόνια, όμως η Ελληνιστική Εποχή φέρνει τεράστιες 
αλλαγές στη θέση των γυναικών και την ορατότητα, ας το πούμε, 
των γυναικών στον κοινωνικό, τον οικονομικό και τον θρησκευτικό 
και, εν μέρει και τον πολιτικό τομέα. Φυσικά, η θέση των γυναικών 
είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτημα. Και υπάρχει μίατεράστια 
διαφορά ανάμεσα σε μια γριά πωλήτρια ψαριών (εικόνα, 0:58) στην 
αγορά της Αθήνας ή της Ρόδου και μια Ελληνιστική βασίλισσα. 
Ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο θέσεις,ανάμεσα στην τεράστια διαφορά 
που υπάρχει ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο θέσεις, υπάρχουν και 
χειρότερες, π.χ. οι γυναίκες οι οποίες είναι δούλες εργάζονται σαν 
δούλες στα σπίτια, φυσικά υπάρχουν εταίρες κ.τ.λ..Ανάμεσα σ΄ 
αυτές τεράστιες αποστάσεις υπάρχουν κάποια γενικά φαινόμενα, 
τα οποία μπορούμεσύντομα να αναφέρουμε. Πάλι, θα πρέπει να 
αποφευχθούν γενικεύσεις, διότι η θέση των γυναικών εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από νομικές παραδόσεις που διαφέρουν πάρα πολύ 
από περιοχή σε περιοχή. 

Γενικά, η ελεύθερη γυναίκα βρίσκεται υπό την κηδεμονία ενός 
κυρίου, «κύριος» είναι ο αρχαίος όρος που χρησιμοποιείται. Ο 
«κύριος» είναι ο στενότερος άνδρας συγγενής. Σε περίπτωση που 

δεν είναι παντρεμένη, ο πατέρας της, αν δεν έχει πατέρα, ο πιο ηλικιωμένος αδελφός. Σε 
περίπτωση που είναι παντρεμένη, «κύριος» της είναι ο άνδρας της και σε περίπτωσηπου είναι 
χήρα ο ενήλικας γιος της. Για όλες τις δικαιοπραξίες η γυναίκα είναι υποχρεωμένη να συνοδεύεται 
από τον «κύριο», και δικαιοπραξίες μπορούν να υπάρχουν, δηλαδή, πωλήσεις, αγορές, διάφορες 
συναλλαγές αλλά υπό τηνσυνοδεία και εποπτεία του κυρίου. 

Οι γυναίκες, όσες έχουν πολιτικά δικαιώματα, μπορούν να μεταβιβάσουν τα πολιτικά 
δικαιώματα, στην επόμενη γενιά υπάρχουν, π.χ. πόλεις, όπως π.χ.η Αθήνα, για να είναι κανείς 
πολίτης είναι υποχρεωτικό και ο πατέρας και η μητέρα να είναι πολίτης.Γι’ αυτό τον λόγο έχει 
σημασία μια γυναίκα να έχει πολιτικά δικαιώματα. Σε άλλες πόλεις αυτό δεν ισχύει. Αλλά παρά το 
γεγονός που η ίδια είναι φορέας μεταβίβασης πολιτικών δικαιωμάτων, η ίδια δεν ασκεί πολιτικά 
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δικαιώματα, δεν ασκεί πολιτική εξουσία, δεν συμμετέχει σε εκλογές και τα μόνα αξιώματα, 
τα οποία μπορεί να αναλάβει πριν από την Ελληνιστική Εποχή, είναι τα ιερατικά αξιώματα. 
Πολλά από αυτά τα πράγματα παραμένουν εν ισχύ και μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου όπως π.χ. η ανάγκη η γυναίκα να έχει έναν κύριο, δηλαδή έναν άνδρα κηδεμόνα για 
όλες τις νομικές συναλλαγές, αλλά πολλά πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν κυρίως λόγω της νέας 
κινητικότητας, η οποία εμφανίζεται στην Ελληνική κοινωνία. 

Κατ’ αρχήν αναφέρομαι σε μία κινητικότητα υπό γεωγραφική έννοια, δηλαδή τη μετακίνηση 
πληθυσμών από μία περιοχή σε άλλη. Το γεγονός ότι μία Συρακούσια μπορεί να βρεθεί είτε 
παντρεμένη είτε με άλλο τρόπο στην Αλεξάνδρεια και να ζει εκεί. Αυτή η κινητικότητα, η 
γεωγραφική κινητικότητα στην κοινωνία σημαίνει ότι οι γυναίκες, σε πάρα πολύ μεγάλο 
αριθμό, συνήθως συνοδεύοντας τις οικογένειές τους, αποξενώνονται από τον αρχικό τόπο της 
καταγωγής τους, και σε έναν νέο τόπο, (θα δούμε ένα παράδειγμα στη συνέχεια), δεν είναι πλέον 
δεσμευμένες από τους ίδιους στενούς νομικούς όρους, που μπορούν να ισχύουν στην αρχική τους 
πόλη. 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη θέση της γυναίκας είναι το γεγονός ότι 
σταδιακά οι γυναίκες μπορούν να αποκτήσουν περιουσία με δικό τους δικαίωμα. Αυτό σε πάρα 
πολλές πόλεις της κλασικής Ελλάδας δεν ίσχυε. Μία χαρακτηριστική φιγούρα της Ελληνιστικής 
κωμωδίας των κωμωδιών του Μενάνδρου και στη συνέχεια των μεταφράσεων και παραλλαγών 
τις οποίες συναντούμε στη Λατινική κωμωδία του Τερεντίου και τουΠλαύτου είναι η επίκληρος. 
Η επίκληρος είναι το κορίτσι, το οποίο δεν θα κληρονομήσει την περιουσία του πατέρα της όταν 
πεθάνει, αλλά θα μεταφέρει αυτήν την περιουσία στην επόμενη γενιά. Αν ένας άνδρας πεθάνει 
χωρίς αρσενικούς απογόνους, αλλά έχει μια κόρη, τότε η κόρη είναι υποχρεωμένη να παντρευτεί 
τον στενότερο άνδρα συγγενή, τον αδελφό του πατέρα της, κάποιον ξάδελφο κ.λπ. ώστε η 
περιουσία να μείνει μέσα στην οικογένεια και τα παιδιά της, μέσω του συζύγου αυτού που είναι 
στενός συγγενής, να την κληρονομήσουν. Αυτό το φαινόμενο της επικλήρου συνεχίζει να υπάρχει 
σε ορισμένες περιοχές, όμως γενικάχάνει τη σημασία του και βλέπουμε πολλές γυναίκες να έχουν 
αυτόνομα περιουσία και να διαχειρίζονται αυτόνομα περιουσία. Να κληρονομούν περιουσία, να 
κληροδοτούν και η περιουσία αυτή μπορεί να είναι είτε περιουσία την οποία έχουν κληρονομήσει 
είτε περιουσία η οποία τους έχει δοθεί ως προίκα. Για να δούμε, πώς λειτουργούν αυτά τα 
φαινόμενα και τι πηγές έχουμε γι’ αυτά τα φαινόμενα. 

Μία από τις βασικές πηγές που έχουμε για τα φαινόμενα αυτά είναι τα συμβόλαια γάμου που 
έχουν βρεθεί στην Ελληνιστική Αίγυπτο. Μία άλλη πηγή είναι κατάλογοι οι οποίοι, προέρχονται 
από τα νησιά του Αιγαίου και μας δίνουν λίστες περιουσιών, περιουσιακών στοιχείων, τα οποία 
σχετίζονται με την προίκα γυναικών.  Μεταφράζω πρόχειρα, ή μάλλον, παραφράζω, ένα 
συμβόλαιο γάμου που έχει βρεθεί στην Αίγυπτο μεταξύ ενός άνδρα από την Τήμνο της Μικράς 
Ασίας και την κόρη ενός Κώου. Και οι δύο πρέπει μάλλον να ήταν μισθοφόροι, οι οποίοι  έφτασαν 
στην Αίγυπτο σαν στρατιώτες του Πτολεμαίου του Α΄. Γράφει λοιπόν, το κείμενο «Ο Ηρακλείδης 
παίρνει ως νόμιμο σύζυγό του τη Δημητρία από την Κω.  Και οι δύο είναι ελεύθεροιαπό τη γέννησή 
τους και την παίρνει ως σύζυγό του από τον πατέρα της τον Λεπτίνη  από την Κω και τη μητέρα της 
Φιλοτίνα.  Φέρνει στον γάμο τα ρούχα της και τα κοσμήματά της, τα οποία έχουν αξία 1.000 
δραχμών.  Ο Ηρακλείδης θα δώσει στη Δημητρία οτιδήποτε είναι πρέπον για μια ελεύθερη γυναίκα.  
Θα ζήσουνε μαζί όποτε αυτό φανεί καλύτερο στον Λεπτίνη και τον Ηρακλείδη. Σε περίπτωση που η 
Δημητρία αποκαλυφθεί να κάνει κάτι, το οποίο θα ζημιώνει την τιμή και την αξιοπρέπεια του 
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συζύγου της Ηρακλείδη, τότε θα χάσει όλα όσα έφερε στο γάμο, δηλαδή την προίκα, τα κοσμήματά 
της και τα ρούχα της. Όμως ο Ηρακλείδης πρέπει να αποδείξει τις κατηγορίες του κατά της 
Δημητρίας παρουσία τριών ανδρών που έχουν αποδεχθεί και οι δύο από κοινού. Δεν θα επιτραπεί 
στον Ηρακλείδη να φέρνει στο σπίτι του μια δεύτερη γυναίκα προσβάλλοντας τη Δημητρία, ούτε να 
έχει παιδιά από μια άλλη γυναίκα. Σε περίπτωση που ο Ηρακλείδης παραβιάσει αυτό το συμβόλαιο, 
ο Ηρακλείδης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στη Δημητρία την προίκα της αξίας 1000 
δραχμών.». 

Ένα τέτοιο συμβόλαιο γάμου δείχνει την προστασία των δικαιωμάτων μιας γυναίκας, δείχνει 
τη διαχείριση της προίκας της, όπως είπα προηγουμένως η προίκα αποτελεί ιδιοκτησία της 
γυναίκας. Και μάλιστα υπάρχουν πολλές επιγραφές που μας πληροφορούν για υποθήκευση της 
περιουσίας του συζύγου, ώστε σε περίπτωση διαζυγίου να μπορέσει να επιστρέψει την προίκα 
στη γυναίκα του.  Αλλά βλέπουμε και κάποιες ιδιομορφίες, οι οποίες παρατηρούνται λόγω της 
μετανάστευσης μεγάλου πληθυσμού το οποίο ανέφερα προηγουμένως. Π.χ. το γεγονός ότι 
συνάπτεται ένας γάμος μεταξύ μιας γυναίκας από την Κω και ενός άνδρα από την Τήμνο και είναι 
κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει πριν από την Ελληνιστική Εποχή, γιατί για την σύναψη 
νόμιμουγάμου απαιτείται ο άνδρας και η γυναίκα να έχουν πολιτικά δικαιώματα στην ίδια πόλη. 
Όμως η μετανάστευση οδηγεί στην ύπαρξη ατόμων διαφόρων πολιτικών δικαιωμάτων σε 
στενούς γεωγραφικούς χώρους και αυτό οδηγεί σε μεικτούς γάμους. Ένα άλλο ιδιαίτερο σημείο 
σε αυτό το συμβόλαιο γάμου είναι ότι ο Ηρακλείδης απαγορεύεται να έχει δεύτερη γυναίκα. Η 
διγαμία και η πολυγαμία δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να υπάρχει σε ένα συμβόλαιο γάμου 
στην Κλασική Ελλάδα. Είναι μια επιρροή η οποία έρχεται από την Αίγυπτο όπου φυσικά η 
πολυγαμία ήταν κάτι και αποδεκτό και συνηθισμένο. 

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι με τέτοιες πολιτικο-κοινωνικές εξελίξεις σταδιακά η θέση της γυναίκας 
αλλάζει.Έχουν τη δυνατότητα να κληρονομήσουν περιουσία και το να κληρονομήσουν περιουσία 
σημαίνει ότι μερικές από τις γυναίκες αυτές να είναι πολύ πλούσιες. Σε ένα προηγούμενο μάθημα 
εξήγησα τη σημασία του πλούτου την κοινωνική,αλλά και πολιτική σημασία του πλούτου στην 
Ελληνιστική Εποχή.  Το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι πλούσιες σημαίνει ότι και αυτές μπορούν να 
αναλάβουν το ρόλο της ευεργέτιδος, ακριβώς όπως οι άνδρες μπορούν να γίνουν ευεργέτες. Και 
αυτό οδηγεί ορισμένες γυναίκες στο να είναι εξαιρετικά ορατές προσωπικότητες σε μια πόλη και 
να επεμβαίνουν ενεργώς στα κοινωνικά θέματα. Π.χ. η Αρχίππη, μια από τις πλουσιότερες 
γυναίκες, στην Τίμη της Αιολίδας στα τέλη του 2ου π. Χ. αιώνα προφανώς κληρονόμος περιουσίας, 
γιατί γνωρίζουμε ότι ο πατέρας της ήταν εξαιρετικά πλούσιος, είναι εκείνη η οποία χορηγεί το 
ποσό για την κατασκευή ενός νέου Βουλευτηρίου.  Άλλες γυναίκες δείχνουν τον κοινωνικό τους 
ρόλο π.χ. με τη δημιουργία κληροδοτημάτων τα οποία ορισμένες φορές στόχο έχουν τη 
διαιώνιση της μνήμης κάποιου συγγενικούς όπως π.χ. έκανε η Επικτήτα στη Θήρα για το παιδί της. 

Άνδρες, γυναίκες, εκτός από αυτές τις πλούσιες ευεργέτιδες μπορούν να αποκτήσουν ιδιαίτερη 
σημασία χάρη στα ταλέντα τους, ως ποιήτριες, μουσικοί. Έχουμε ακόμα και περιπτώσεις 
γυναικών στα τέλη της Ελληνιστικής περιόδου και στους αυτοκρατορικούς χρόνους που είναι 
ιδιοκτήτριες εργαστηρίων κατασκευής αγγείων, π.χ. στη Ρόδο. Βλέπουμε ότι είναι δυνατόν να 
αναπτύξουν μεγάλες οικονομικές δραστηριότητες, κάτι που ήταν δυνατό σε πολύ περιορισμένο 
βαθμό στην Κλασική Εποχή, όταν οι μόνες επαγγελματίες γυναίκες που γνωρίζουμε είναι οι 
πόρνες, οι πλύστρες και οι τροφοί, μαίες. Στην Ελληνιστική Εποχή, στους αυτοκρατορικούς 
χρόνους γνωρίζουμε γυναίκες π.χ. που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα. Βλέπουμε μια πολυμορφία 
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στη ζωή των γυναικών, η οποία πριν από την ύστερη Ελληνιστική Εποχή θα ήταν αδιανόητη.   

Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα μιας τέτοιας επιτυχημένης γυναίκας, είναι μία γυναίκα με το 
όνομα Αγλαΐα η οποία είχε εξαιρετικό ταλέντο στο παίξιμο της σάλπιγγας. Γυναίκες σαλπίγκτριες 
είναι φυσικά κάτι εξαιρετικά σπάνιο γιατί πρέπει κανείς να έχει πολύ δυνατά πνευμόνια. Ήτανε 
τόσο διάσημη αυτή η Αγλαΐα, Αγλαΐς μάλλον, που έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες για τη ζωή 
της, πληροφορίες που δεν θα τις είχαμε για πολλούς άνδρες, π.χ. γνωρίζουμε ότι είχε τεράστια 
όρεξη, ότι μπορούσε να φάει μέχρι τέσσερα κιλά κρέας την ημέρα, διότι έπινε τρία λίτρα κρασί την 
ημέρα, ήταν πολύ ψηλή. Γνωρίζουμε όλες αυτές τις πληροφορίες γιατί η Αγλαΐς συμμετείχε στη 
μεγαλύτερη γιορτή που οργανώθηκε ποτέ στην Ελληνιστική Εποχή στην Πτολεμαία της 
Αλεξάνδρειας το 274 π. Χ. όταν εμφανίσθηκε φορώντας ένα κράνος με ψηλό λοφίο, το οποίο τόνιζε 
ακόμα περισσότερο το ύψος της.  

Μια άλλη τέτοια καλλιτέχνης είναι η αρπίστρια Πολυχνώτα από τη Θήβα, η οποία το 86 π. Χ.,  
όταν πολλοί καλλιτέχνες και αθλητές δίστασαν να συμμετάσχουν στη γιορτή των Πυθίων στους 
Δελφούς, ήρθε συνοδευόμενη από τον εξάδελφό της και έδωσε μια σειρά από συναυλίες στην 
άρπα και στη συνέχεια τιμήθηκε, είναι ενδιαφέρον με τι τιμήθηκε, τιμήθηκε με το δικαίωμα να 
αποκτήσει έγγειο περιουσία στους Δελφούς, κάτι το οποίο παλαιότερα θα ήταν αδιανόητο, γιατί 
μόνο ένας πολίτης έχει το δικαίωμα να έχει έγγειο περιουσία, και πήρε μια αμοιβή 500 δραχμών, 
δηλαδή χρήματα για τα οποία ένας μισθοφόρος έπρεπε να πολεμήσει ένα χρόνο για να τα 
εισπράξει. 

Τέτοια παραδείγματα δείχνουν τη σταδιακή μεταβολή του ρόλου των γυναικών. Οι γυναίκες οι 
οποίες έχουν πλούτο, μπορούν μέχρι κάποιο βαθμό, να έχουν και κάποια πολιτική παρουσία, αλλά 
όχι απαραίτητα πολιτική συμμετοχή. Έχουν πολιτική παρουσία διότι λόγω του πλούτου τους 
μπορούν να αναλάβουν, κατ’ όνομα τουλάχιστον, πολιτικά αξιώματα. Αξιώματα για τα οποία 
χρειάζεται περιουσία, χρειάζεται χρηματοδότηση. Γνωρίζουμε γυναίκες οι οποίες αναλαμβάνουν 
το αξίωμα του στεφανηφόρου, είναι το επώνυμο αξίωμα σε διάφορες πόλεις της Μικράς Ασίας, 
δηλαδή δίνουν το ποσό ώστε να μπορούν να αναλάβουν αυτό το αξίωμα.Μάλιστα μία τέτοια 
γυναίκα στην Αφροδισιάδα δημιούργησε λεγόμενο αιώνιο στεφανηφορία. δηλαδή από τα 
χρήματά της ακόμη και μετά θάνατο αναλάμβανε θεωρητικά τη θέση του στεφανηφόρου. Φυσικά, 
στην πραγματικότητα ο στεφανηφόρος ήταν άνδρας ο οποίος όμως έπαιρνε τα χρήματα που είχαν 
κληροδοτηθεί από τη γυναίκα ώστε να μπορεί να ασκήσει αυτό το όνομα, αλλά το όνομά της ήταν 
αυτό που εμφανίζονταν στα δημόσια έγγραφα ως στεφανηφόρος, ως δηλαδή κάτοχος ενός 
τέτοιου αξιώματος. 

Άλλες γυναίκες αναλάμβαναν ακόμα και το αξίωμα του γυμνασιάρχου, του επιμελητή του 
Γυμνασίου, πάλι χάρη στην περιουσία τους. 

Όλα αυτά είναι μόνον ενδεικτικά για τις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται από την 
Ελληνιστική Εποχή και μετά στους Αυτοκρατορικούς χρόνους. Επαναλαμβάνω ότι περισσότερες 
πληροφορίες έχουμε όταν αναφέρονται σε επώνυμα πρόσωπα, σε άτομα της ανώτερης 
κοινωνικής θέσης, ενώ πολλές γυναίκες είναι χαμένες στην ανωνυμία τους και το μόνο το οποίο 
έχει μείνει για να θυμίζει την παρουσία τους είναι μια ταφόπλακα. 
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V 5.2.2: Επαγγελματική εξειδίκευση (13΄) 

 

Η αρπίστρια Πολυχνώτα ή η σαλπίγκτρια Αγλαΐς είναι δύο μονάχα παραδείγματα ενός νέου 
φαινομένου της Ελληνιστικής Εποχής, όχι μόνον του φαινομένου της μεγαλύτερης ορατότητας 
των γυναικών στον κοινωνικό τομέα, αλλά και του φαινομένου της επαγγελματικής εξειδίκευσης. 
Η επαγγελματική εξειδίκευση υπάρχει ήδη στην Κλασσική Εποχή, όμως οι διαστάσεις, οι οποίες 
παίρνει στην Ελληνιστική Εποχή είναι εντελώς νέες 
και χαρακτηρίζουν και την ελληνιστική κοινωνία και 
την ελληνιστική οικονομία. Προϋποθέτουν την 
ύπαρξη οικογενειών, στις οποίες η γνώση σε έναν 
εξειδικευμένο τομέα μεταδίδεται από τη μία γενιά 
στην άλλην, π.χ. ένας γλύπτης μαθαίνει στο παιδί του 
την γλυπτική. Έχουμε στην Ελληνιστική Εποχή 
πολλές τέτοιες οικογένειες γλυπτών, αλλά και 
παραδοσιακά η γνώση ενός επαγγέλματος 
μεταδίδεται από τον πατέρα στο παιδί, έχουμε 
αύξηση της γεωγραφικής μετακίνησης 
εξειδικευμένων επαγγελματιών από τη μία περιοχή 
στην άλλη, ιδίως επαγγελματιών στον τομέα της 
διασκέδασης, δηλαδή του θεάτρου,της μουσικής,της 
ποίησης και έχουμε και πολλές πληροφορίες για 
εξειδίκευση, η οποία ξεπερνάει κατά πολύ τη γενική 
γνώση ενός επαγγέλματος, π.χ.την κατασκευή 
εξειδικευμένων προϊόντων είτε της κεραμικής είτε 
της γλυπτικής είτε των ψηφιδωτών. 

 Έχουμε καλλιτέχνες οι οποίοι εξειδικεύονται σε 
έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο τομέα. Αυτήν την 
εξειδίκευση μπορούμε να την παρακολουθήσουμε 
πάρα πολύ καλά σε ένα από τα φαινόμενα που 
χαρακτηρίζουν την Ελληνιστική Εποχή και αυτή είναι 
η διάδοση των θεατρικών παραστάσεων (εικόνα 
2:12). Έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων 
καλλιτεχνών, οι οποίοι ειδικεύονται μόνο σε ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο, (εικόνα 2:16) π.χ. μόνο 
στην κωμωδία ή μόνο στην επική ποίηση ή μόνο στην 
κιθαρωδική, κ.τ.λ. 

Η δυνατότητα ενός εξειδικευμένου επαγγελματία 
να εξασφαλίσει τα προς το ζην εξαρτάται φυσικά από 
την ύπαρξη ζήτησης. Κάποιος, ο οποίος είναι 
κιθαρωδός αλλά ζει σε μια μικρή πόλη όπου τις 
υπηρεσίες του ενδεχομένως να τις χρειαστούνε 10-

Εικόνα 157  

Αυτήν την εξειδίκευση μπορούμε να την 
παρακολουθήσουμε πάρα πολύ καλά σε ένα από τα 

φαινόμενα που χαρακτηρίζουν την Ελληνιστική 
εποχή και αυτή είναι η διάδοση των θεατρικών 

παραστάσεων (εικόνα 2:12). 

 

Εικόνα 157 

Συγκεκριμένο αντικείμενο, (εικόνα 2:16) π.χ. μόνο στην 
κωμωδία ή μόνο στην επική ποίηση ή μόνο στην 

κιθαρωδική, κ.τ.λ. 
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12 φορές τον χρόνο, όταν οργανώνουν μεγάλες γιορτές, ένας τέτοιος κιθαρωδός δεν πρόκειται 
ποτέ να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Η Ελληνιστική Εποχή προσφέρει όμως δύο σημαντικά 
στοιχεία: το ένα είναι οι πολύ μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα, η Αντιόχεια, η Αλεξάνδρεια, η 
Έφεσος, η Μίλητος και το άλλο είναι η δυνατότητα για μετακίνηση από την μία περιοχή στην 
άλλην, που επιτρέπει σε τέτοιους εξειδικευμένους καλλιτέχνες, την περίοδο που δεν εξασφαλίζουν 
απασχόληση σε μία πόλη να ταξιδέψουν σε μία άλλη ώστε να εξασφαλίσουν απασχόληση εκεί. 

Με την εξειδίκευση αυτήν την επαγγελματική σχετίζεται και ένα άλλο φαινόμενο, της 
δημιουργίας σχολών σε ορισμένα επαγγέλματα ή σε ορισμένες τέχνες, π.χ. η Κως είναι ο 
κατεξοχήν χώρος για την εκπαίδευση στην Ιατρική, η Αθήνα για τη ρητορική και τη φιλοσοφία, η 
Ρόδος και, αργότερα στους αυτοκρατορικούς χρόνους, η Αφροδισιάδα για την γλυπτική, η 
Σικυώνα για τη ζωγραφική κ.ο.κ.. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπως η Μεσσήνη, π.χ. όπου μια 
οικογένεια του γλύπτη Δαμοφώνα επί πολλές δεκαετίες έχει ιδιαίτερη σημασία με δίκτυο 
σχέσεων, το οποίο εκτείνεται στο σύνολο του ελλαδικού χώρου.Ακριβώς ο αστικός βίος από την 
μία πλευρά και οι δυνατότητες για μετακίνηση από την άλλη δημιουργούν, επομένως, αρκετά 
ευνοϊκές συνθήκες για την εξειδίκευση στον επαγγελματικό τομέα. 

Ένα φαινόμενο που σχετίζεται με αυτήν την εξειδίκευση είναι το φαινόμενο της ύπαρξης και 
της σταδιακής δημιουργίας επαγγελματικών σωματείων,στα οποία συγκεντρώνονται άτομα με 
τέτοια ειδίκευση. Τα επαγγελματικά σωματεία, και γενικά τα σωματεία, είναι ένα φαινόμενο το 
οποίο πρωτοεμφανίζεται στην Αρχαϊκή Ελλάδα, ήδη από την εποχή του Σόλωνα γνωρίζουμε την 
ύπαρξη σωματείων. Σωματείων που μπορούν να οργανωθούν είτε για επαγγελματικούς λόγους 
είτε για την οργάνωση μιας επιχείρησης είτε για τη λατρεία κάποιων θεών. Τα σωματεία, που 
στα αρχαία ελληνικά ονομάζονται έρανοι ή θίασοι ή κοινά, αποτελούν ένα άλλο χαρακτηριστικό 
φαινόμενο της ελληνιστικής κοινωνίας και του ελληνιστικού πολιτισμού που συνεχίζεται και 
στους αυτοκρατορικούς χρόνους. Ιδιαίτερη ανάπτυξη ιδιωτικών σωματείων, τέτοιων θιάσων, 
εράνων, κοινών στην Ελληνιστική Εποχή σχετίζεται πάλι με αυτά τα ιδιαίτερα νέα φαινόμενα 
αυτής της εποχής δηλ. τον αστικό βίο και τη μετακίνηση ατόμων από μία περιοχή σε άλλη. 
Ακριβώς λόγω της μεγάλης κινητικότητας και της παρουσίας ενός τεράστιου αριθμού ξένων σε 
ορισμένες πόλεις, στην Αθήνα, στη Ρόδο, στην Κω, στη Μίλητο, στην Έφεσο, στην Αλεξάνδρεια, 
στην Αντιόχεια, στο Πέργαμο, η παρουσία αυτή των ξένων τους δημιουργεί και μία ιδιαίτερη 
ανάγκη, την ανάγκη να αποκτήσουν ένα είδος κοινωνικής ταυτότητας, να συνευρίσκονται με 
άλλους σε έναν χώρο κοινωνικής συναναστροφής και αλληλεγγύης.  

Το γεγονός ότι οι ξένοι μπορεί μεν να προστατεύονται από τον νόμο, αλλά δεν διαθέτουν 
πολιτικά δικαιώματα, δεν έχουν επομένως τη δυνατότητα κοινωνικής δράσης ως πολίτες, τους 
οδηγεί στη δημιουργία συλλόγων, οι οποίοι συνήθως είναι αφιερωμένοι στη λατρεία κάποιου 
θεού, π.χ. οι Ποσειδωνιαστές λατρεύουν τον Ποσειδώνα, οι Διοπολιστές τον Δία Πολιέα, οι 
Αρτεμιστές την Άρτεμη, οι Απολλωνιστές τον Απόλλωνα κ.ο.κ.. Οι Νουμινιαστές συγκεντρώνονται 
μία φορά τον μήνα την Νουμινία, δηλαδή την πρώτη φορά του μήνα, οι Ενατιστές μαζεύονται την 
ένατη ημέρα του μήνα κ.ο.κ..Η δημιουργία αυτών των συλλόγων γίνεται κατ’όνομα για τη λατρεία 
κάποιας θεότητας, η θεότητα πολύ συχνά είναι ο Διόνυσος.  Βασική δραστηριότητα είναι η 
συνάθροιση σε ορισμένες ημέρες το μήνα για οινοποσία και κοινωνική συναναστροφή, αλλά 
πέραν από αυτό πολλοί από αυτούς τους συλλόγους είναι σύλλογοι συγκεκριμένων 
επαγγελματιών,κυρίως εμπόρων και ατόμων που εκπροσωπούν διάφορα χειροτεχνικά 
επαγγέλματα. Οι σύλλογοι αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία στους αυτοκρατορικούς 
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χρόνους, π.χ. γνωρίζουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ιδιωτικών σωματείων-συλλόγων στην 
ρωμαϊκή Μακεδονία ιδίως στη Θεσσαλονίκη. Πολλές φορές τέτοιοι σύλλογοι δημιουργούνται με 
βάση την τοπική καταγωγή κάποιων προσώπων, π.χ.γνωρίζουμε από τους αυτοκρατορικούς 
χρόνους συλλόγους Ασιανών, δηλαδή ατόμων οι οποίοι λατρεύουν τον Διόνυσο, αλλά κατάγονται 
από κάποιο μέρος της επαρχίας της Ασίας, γνωρίζουμε συλλόγους ατόμων που προέρχονται από 
τη Συρία, τη Φοινίκη σε διάφορα μέρη και φυσικά μια ιδιαίτερη μορφή συλλόγου είναι η 
συναγωγή, η συναγωγή των Ιουδαίων, π.χ. στη Δήλο. 

Τα ιδιωτικά σωματεία αναπαράγουν τους θεσμούς της πόλης, είναι μικροπόλεις κατά 
κάποιον βαθμό, έχουν τις δικές τους συνελεύσεις, αποτελούν δηλαδή ένα υποκατάστατο, όχι 
μόνον κοινωνικών δραστηριοτήτων αλλά και ένα υποκατάστατο πολιτικών δραστηριοτήτων. Τις 
πολιτικές δραστηριότητες τα μέλη των συλλόγων δεν μπορούν να αναπτύξουν, επειδή στερούνται 
πολιτικών δικαιωμάτων. Τις αναπτύσσουν μέσα στα πλαίσια του συλλόγου δημιουργώντας 
συνελεύσεις, έχοντας δηλαδή συνελεύσεις, συνέδρια, εκλέγοντας τους αξιωματούχους τους, 
εκδίδοντας τιμητικά ψηφίσματα, έχοντας κοινή περιουσία και φροντίζοντας από κοινού τα 
οικονομικά τους. Μια ιδιαίτερη μορφή τέτοιων συλλόγων είναι τα ταφικά σωματεία τα οποία 
στόχο έχουν την προσφορά μιας αξιοπρεπούς κηδείας στα μέλη τους.  

Το πιο σημαντικό σωματείο επαγγελματικό της Ελληνιστικής Εποχής είναι το σωματείο των 
Διονυσιακών τεχνιτών. Οι Διονυσιακοί τεχνίτες είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα οι άνθρωποι 
του θεάτρου. Για πρώτη φορά δημιουργείται ένα τέτοιο σωματείο στην Αθήνα στα τέλη του 4ου ή 
τις αρχές του 3ουπ.Χ. αιώνα για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των ανθρώπων του θεάτρου. 
Και άνθρωποι του θεάτρου δεν είναι μονάχα οι ποιητές και οι σκηνοθέτες, αλλά είναι οι 
χορογράφοι, είναι εκείνοι οι οποίοι θα ζωγραφίσουν το σκηνικό, είναι οι ηθοποιοί, είναι οι 
χορευτές, τα μέλη του χορού, οι μουσικοί οι οποίοι εκτελούν το μουσικό κομμάτι μιας θεατρικής 
παράστασης. Τέτοια σωματεία Διονυσιακών τεχνιτών από την Αθήνα στη συνέχεια διαδίδονται 
στον ελληνιστικό κόσμο. Υπάρχουν στη Νεμέα, στην Τέω της Μικράς Ασίας, υπάρχουν τοπικά 
σωματεία Διονυσιακών τεχνιτών στην Κύπρο, στη Σικελία και αποτελούν ένα πολύ σημαντικό 
παράγοντα για την οργάνωση εορτών στην Ελληνιστική Εποχή.  

Όπως ανέφερα και σε μια άλλη παράδοση, σε ένα άλλο μάθημα, η Ελληνιστική Εποχή και οι 
αυτοκρατορικοί χρόνοι σημαίνουν την τρομερή αύξηση γιορτών, διότι αυξάνει πρώτα ο αριθμός 
των πόλεων (σκεφτείτε μονάχα πόσες νέες πόλεις δημιουργούνται). Κάθε πόλη εορτάζει 
τουλάχιστον 12 μεγάλες γιορτές τον χρόνο, δηλαδή μία κάθε μήνα, αλλά πολλές φορές ακόμα 
περισσότερες και πολλές από αυτές τις γιορτές συνδέονται με θεατρικές παραστάσεις, με τα 
Διονύσια,και οι θεατρικές παραστάσεις σημαίνουν την πρόσκληση ειδικών καλλιτεχνών για την 
παρουσίαση δραμάτων, τραγουδιών, κωμικών έργων αλλά και άλλες καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες, π.χ. κονσέρτα. 

Για την καλύτερη προάσπιση των συμφερόντων τους οι Διονυσιακοί τεχνίτες συνενώνονται σε 
τέτοια σωματεία και μάλιστα αυτά τα σωματεία αποκτούν στην ύστερη Ελληνιστική Εποχή και 
πολιτική δύναμη λόγω και του πλούτου και της σχέσεως που έχουν μεελληνιστικούς μονάρχες, 
της προσωπικότητας των μελών τους, πολλοί από αυτούς είναι σημαντικές 
προσωπικότητες,ποιητές, δηλαδή, και μουσικοί, και λόγω της σημασίας, την οποία έχουν για την 
οργάνωση γιορτών.  

Πολλές από τις επιγραφές, τις οποίες έχουμε από την Ελληνιστική Εποχή, σχετίζονται ακριβώς 
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με την προσπάθεια των Διονυσιακών τεχνιτών να υπερασπιστούν τα συμφέροντα τους και στα 
τέλη της περιόδου που καλύπτουμε με αυτά τα μαθήματα, στα χρόνια του Αδριανού, ο ίδιος ο 
αυτοκράτορας παίρνει ενεργά το μέρος των Διονυσιακών τεχνιτών σε συγκρούσεις, τις οποίες 
έχουν για την απρόσκοπτη τέλεση των αγώνων και για την απρόσκοπτη πληρωμή του μισθού 
τους. 

Η δημιουργία των σωματείων είναι και ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία και για το 
ελληνιστικό δίκαιο, αλλά ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να επεκταθώ σε αυτό το θέμα. Πάντως αυτό 
το οποίο θα πρέπει να συγκρατήσουμε είναι η σημασία την οποία έχει από την μια μεριά ο 
αστικός βίος και από την άλλη η μετακίνηση πληθυσμών, η μετανάστευση για την δημιουργία 
εξειδικευμένων, από την μία μεριά, κλάδων της οικονομίας και από την άλλη για την δημιουργία 
νέων χώρων κοινωνικής συναναστροφής που είναι οι σύλλογοι, τα ιδιωτικά σωματεία.  

 

V 5.2.3: Εφηβεία και γυμνάσιο (12΄)  

 

Σε προηγούμενα μαθήματα αναφέρθηκα στη σημασία που έχει η εκπαίδευση και η παιδεία 
στην ελληνιστική εποχή. Αναφέρθηκα στην επαγγελματική εκπαίδευση, σε εξειδικευμένους τομείς 
και της οικονομίας και της τέχνης, αναφέρθηκα στη σημασία που έχει η παιδεία ως παράγοντας 
κοινωνικής ανόδου. Τώρα θα αναφερθώ σε έναν διαφορετικό τύπο παιδείας και εκπαίδευσης η 
οποία είναι η εκπαίδευση του πολίτη, η πολιτική αγωγή. Βασικός φορέας της πολιτικής 
αγωγής στους ελληνιστικούς χρόνους είναι ο θεσμός της εφηβείας. 

Ήδη από την Αρχαϊκή εποχή υπήρχαν θεσμοί στις περισσότερες ελληνικές πόλεις, τους 
γνωρίζουμε π.χ. από τη Σπάρτη ή από την Κρήτη. Για τη σταδιακή εισαγωγή ενός εφήβου, ενός 
νέου, στην ηλικία (σε μερικές περιπτώσεις ξεκινούσε η εκπαίδευση ήδη από την ηλικία των 7 
χρόνων και συνεχιζόταν περίπου μέχρι τα 18 ή τα 20) έχουμε τέτοιες πληροφορίες αλλά στην 
ελληνιστική εποχή η εφηβεία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι 
λόγω των αυξημένων αμυντικών αναγκών που έχουν οι ελληνιστικές πόλεις, λόγω της 
συχνότητας των πολέμων (επομένως χρειάζεται να εκπαιδεύσουν εφήβους ως μελλοντικούς 
στρατιώτες) και ο δεύτερος λόγος είναι επειδή αυτή η πολιτική αγωγή, η εφηβεία επιτρέπει 
στους νέους πολίτες να διαχωριστούν από τους ξένους κατοίκους μιας πόλης, να διαμορφώσουν 
μια ιδιαίτερη πολιτική ταυτότητα. 

Για τον λόγο αυτό σε πολλές ελληνιστικές πόλεις ο θεσμός της εφηβείας αναδιοργανώνεται, 
πολλές πληροφορίες έχουμε κυρίως από την Αθήνα, όπου ο τύραννος των Αθηνών Δημήτριος ο 
Φαληρέας, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος της εξουσίας του Κασσάνδρου από το 317 ως το 307 π.Χ., 
αναδιοργάνωσε την εφηβεία ανοίγοντας την στους Αθηναίους οι οποίοι είχαν ελάχιστο εισόδημα 
1000 δραχμών. Αργότερα για κάποιο διάστημα η εφηβεία δεν ήταν υποχρεωτική, σε κάποιες 
φάσεις έγινε υποχρεωτικό κομμάτι της εκπαίδευσης ενός πολίτη και μετά την κατάργηση της 
μακεδονικής μοναρχίας, μετά το 167π.Χ οι Αθηναίοι δέχτηκαν στους κύκλους των εφήβων και 
άτομα τα οποία δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα  

Σε πολλές πόλεις αναγνωρίζουμε ανάλογους θεσμούς εφηβικής οργάνωσης και ο βασικός 
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στόχος της εφηβείας είναι η σταδιακή εισαγωγή νέων ανδρών στις αξίες μιας πόλης, στις 
ιστορικές της παραδόσεις και στις λατρείες της, στην θρησκεία. Βασικοί επομένως παράγοντες 
στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι η φιλοπονία, η ευταξία, η ευανδρεία, ευσέβεια. 

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός τιμητικών ψηφισμάτων για εφήβους μας δίνει πληροφορίες για τις 
δραστηριότητες τους. Συμμετείχαν π.χ. σε θρησκευτικές γιορτές όπως στα Παναθήναια ή τα 
Ελευσίνεια, επισκέπτονταν μεγάλα μνημεία της αθηναϊκής ιστορίας, όπως το μνημείο των 
πεσόντων στον Μαραθώνα ή το τρόπαιο της μάχης της Σαλαμίνας, πρόσφεραν θυσία στον 
Αίαντα, επισκέπτονταν ιερά με ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των συνόρων της Αθήνας, 
συμμετείχαν από την ύστερη ελληνιστική εποχή και ύστερα και σε πολιτιστικές δραστηριότητες 
δηλ. δέχονταν και κάποια μαθήματα από φιλοσόφους, παρακολουθούσαν ιστορικές διαλέξεις, 
αλλά το βασικό περιεχόμενο της παιδείας είναι ένα περιεχόμενο αθλητικό, στρατιωτικό, 
είναι ένα περιεχόμενο το οποίο επικεντρώνει την προσοχή του στην άσκηση του σώματος.  

Κατά την διάρκεια της εφηβείας οι νέοι άνδρες μεταξύ 18 και 20 ετών επίσης είχαν το καθήκον 
της προστασίας των συνόρων. Aνάλογοι θεσμοί είναι γνωστοί και σε άλλα μέρη του ελληνιστικού 
κόσμου. Με τον ερχομό των Ρωμαίων και την απώλεια της ανεξαρτησίας των ελληνικών πόλεων 
χάνει την σημασία του η έννοια του αυτόνομου στρατού μιας πόλης. Παρόλα αυτά δεν χάνει την 
σημασία της η εφηβεία. Συνεχίζουν οι έφηβοι να εκπαιδεύονται στρατιωτικά και να ασκούν το 
σώμα τους διότι σε αυτούς ανατίθενται καθήκοντα αστυνόμευσης της υπαίθρου και εν μέρει και 
της πόλης. Όμως ο σημαντικότερος λόγος που η εφηβεία συνεχίζει να έχει σημασία στην 
αυτοκρατορική εποχή είναι ότι συμμετέχοντας στον θεσμό της εφηβείας οι νέοι εισάγονται στις 
παραδόσεις της πόλης τους και αποκτούν ένα αίσθημα τοπικής ταυτότητας το οποίο τους 
διαφοροποιεί από τους εφήβους άλλων πόλεων. Επίσης είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την 
κοινωνικοποίηση των νέων, μέσα στην εφηβεία μαθαίνουν π.χ. και την έννοια της κοινωνικής 
ιεραρχίας. Πάρα πολύ συχνά ο υπεύθυνος για την εφηβεία είναι ένας πλούσιος πολίτης, μέλος της 
ανώτατης κοινωνικής τάξης, ο γιος του, ο οποίος υπηρετεί ως έφηβος θα είναι ο εφήβαρχος 
εκείνος ο οποίος θα προΐσταται των υπολοίπων εφήβων, επομένως η εφηβεία αποτελεί και έναν 
τρόπο εισαγωγής στην κοινωνιακή ιεραρχία μιας πόλης.  

Παράλληλα διευρύνονται οι πολιτιστικές δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με την εφηβεία 
όπως είναι τα φιλοσοφικά μαθήματα, οι ιστορικές διαλέξεις. Ο χώρος στον οποίο εκδηλώνονται 
αυτά είναι κυρίως το γυμνάσιο και το γυμνάσιο είναι ο βασικός χώρος της παιδείας στην 
ελληνιστική πόλη αλλά ταυτόχρονα και ένα βασικό στοιχείο ελληνικότητας και διαφοροποίησης 
από τη μια μεριά των Ελλήνων από τις άλλες εθνότητες και από την άλλη των διαφόρων 
κατηγοριών των πολιτών. Το γυμνάσιο αποτελεί σε τέτοιο βαθμό σύμβολο ελληνικότητας που 
όταν ο Ιάσων, ο αρχιερέας στην Ιερουσαλήμ θέλει να εκφράσει την πίστη του στα ελληνικά 
ιδεώδη και προσπαθεί να εισαγάγει ελληνικούς θεσμούς αυτό το οποίο κάνει είναι να ιδρύσει ένα 
γυμνάσιο αλλά και ακόμα και αργότερα στην Αλεξάνδρεια του 1ουαι. μ.Χ. το γυμνάσιο είναι 
εκείνος ο χώρος ο οποίος θα διαφοροποιεί τους Έλληνες κατοίκους της Αλεξάνδρειας από τους 
Ιουδαίους.  

Όταν μια πόλη στην Φρυγία των Κιτιέων επιδιώκει να αποκτήσει το status, το καθεστώς της 
αυτόνομης πόλης αυτό που ζητάει από τον βασιλιά του Περγάμου τον Ευμένη είναι νόμοι, βουλή 
και ένα γυμνάσιο. Και ο συγγραφέας Παυσανίας, ο ταξιδιώτης Παυσανίας στα τέλη του 2ουμ.Χ 
αιώνα απορεί πως μια μικρή πόλη ο Πανοπέας στη Φωκίδα θεωρείται πόλη παρά το γεγονός ότι 
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δεν έχει γυμνάσιο. Από τέτοια παραδείγματα βλέπετε ότι το γυμνάσιο είναι ένας από τους 
ουσιαστικότερους κοινωνικούς και πολιτιστικούς θεσμούς της ελληνιστικής πόλης και στην 
συνέχεια στους αυτοκρατορικούς χρόνους. Ο επιμελητής του γυμνασίου είναι ένας από τους 
σημαντικότερους πολίτες, πρέπει να είναι ηλικίας 30 ετών έως 60 ετών. Είναι υπεύθυνος (αυτό το 
γνωρίζουμε κυρίως από τον λεγόμενο γυμνασιαρχικό νόμο της Βέροιας, ο οποίος είναι ένα 
εξαιρετικά σημαντικό και εκτενές κείμενο από τον 2οπ.Χ αι. όπου περιγράφει τα καθήκοντα του 
γυμνασιάρχου). ο γυμνασίαρχος είναι υπεύθυνος να επιβλέπει την εκπαίδευση των 
συμμετεχόντων στο γυμνάσιο των εφήβων, τηρεί τις ώρες στις οποίες το γυμνάσιο μπορεί να είναι 
ανοιχτό ή να κλείνει, προσέχει ώστε διάφορες τάξεις ηλικίας να γυμνάζονται χωριστά και είναι 
υπεύθυνος φυσικά και για την χρηματοδότηση του γυμνασίου.  

Δούλοι και απελεύθεροι σε μερικές περιπτώσεις επίσης οι απόγονοι των απελεύθερων ή άτομα 
τα οποία ασκούν επαγγέλματα στην αγορά, οι πόρνοι κ.τ.λ. αποκλείονται από το γυμνάσιο. Στην 
αυτοκρατορική εποχή το γυμνάσιο συνεχίζει να έχει αυτήν την ιδιαίτερη κοινωνική και 
πολιτιστική σημασία. Τα γυμνάσια είναι μερικές φορές τα πιο πολυτελή κτήρια τα οποία 
συναντάει κανένας σε μια πόλη, ιδίως στη Μικρά Ασία, είναι οι χώροι στους οποίους μπορεί 
κάποιος ευεργέτης να δείξει την γενναιοδωρία του και κτίζοντας-οικοδομώντας ένα γυμνάσιο ή 
προσφέροντας λάδι για το άλειμμα των αθλητών, οι οποίοι αθλούνται σε ένα γυμνάσιο είτε 
αφήνοντας το γυμνάσιο να είναι ανοιχτό ακόμα και την νύχτα προσφέροντας δηλαδή χορηγία για 
την καλή λειτουργία του γυμνασίου. Μερικές φορές το γυμνάσιο αντιμετωπίζει ελλείψεις πόρων 
π.χ. το γνωρίζουμε αυτό για την Βέροια τον 2ο μ.Χ. αιώνα και ένας Ρωμαίος έπαρχος μάλιστα 
λαμβάνει ειδική μέριμνα ώστε να εξασφαλιστούν αυτοί οι πόροι παρά την αντίσταση των 
κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων ώστε το γυμνάσιο που είναι ο χώρος κυρίως της 
κοινωνικοποίησης και της κοινωνικής συναναστροφής της ελίτ να μπορεί να συνεχίσει να 
λειτουργεί.  

Το γυμνάσιο συνδέεται και με έναν άλλον χώρο, τον χώρο των λουτρών που έχει επίσης άμεση 
σύνδεση με την άσκηση και την καθαριότητα του σώματος. Υπάρχουν στην αυτοκρατορική εποχή 
και διαφοροποιήσεις μεταξύ γυμνασίων δηλ. το γυμνάσιο είναι ένας χώρος όπου ασκούνται 
χωριστά οι νέοι και οι πρεσβύτεροι και το ίδιο παρατηρούμε και στην περίπτωση των λουτρών. 
Υπάρχουνε ξεχωριστά λουτρά για γυναίκες, ξεχωριστά λουτρά για άνδρες και ακόμα και 
ιδιαίτεροι θεσμοί όπως ο θεσμός της γερουσίας μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να διαθέτει το δικό 
του λουτρό. Με την αναφορά στο γυμνάσιο δεν εξαντλώ το ευρύτατο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
θεσμών της ελληνιστικής εποχής. Ένας από τους σημαντικότερους εκπαιδευτικούς θεσμούς είναι 
το μουσείο της Αλεξάνδρειας, ένας χώρος ιδρυμένος από τον Πτολεμαίο Α’ συνδεόμενος με μια 
τεράστια βιβλιοθήκη, τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα με στόχο να 
συγκεντρώσει όλα τα συγγράμματα τα οποία είχαν γραφτεί, ένας χώρος όπου υπάρχει 
συστηματική έρευνα στους τομείς των μαθηματικών, της φιλοσοφίας, της ιστορίας, σε κάθε τομέα 
του επιστητού. Παράλληλα μεγάλη σημασία για την εκπαίδευση έχουν οι διάφορες φιλοσοφικές 
σχολές, όπως στην Αθήνα η σχολή των Περιπατητικών, η σχολή της ακαδημίας των Πλατωνικών 
φιλοσόφων, ο κήπος των Επικουρείων, η στοά των Στωικών. Αυτές οι φιλοσοφικές σχολές 
αποτελούν επίσης κέντρα μάθησης ανταλλαγής απόψεων και αποτελούν κέντρα τα οποία 
συμβάλλουν στην διάδοση των ιδεών στο σύνολο του ελληνιστικού κόσμου, αποτελούν ένα 
συστατικό στοιχείο του κοσμοπολιτισμού που απαντούμε στην ελληνιστική εποχή. 
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V 5.2.4: Επιστήμη και διανόηση (10΄)  

 

Αναφέρθηκα στο προηγούμενο μάθημα στη σημασία του μουσείου της Αλεξάνδρειας, ως χώρου 
έρευνας και εκπαίδευσης. Ο περιορισμένος χρόνος δε μου επιτρέπει να αναφερθώ σε όλους τους 
τομείς του πολιτισμού, της επιστήμης και της τέχνης που αναπτύχθηκαν στους 
ελληνιστικούς χρόνους και στη συνέχεια στα πρώτα 150 χρόνια των αυτοκρατορικών χρόνων. Το 
γεγονός ότι δε θα αναφερθώ σ’ αυτούς δε σημαίνει ότι δεν έχουν σημασία. Η ελληνιστική εποχή 
είναι μια εποχή στην οποία γνωρίζουν άνθηση, τόσο η ρητορική, όσο και η ιστοριογραφία, παρά 
το γεγονός ότι ούτε από τα έργα των ρητόρων, ούτε από τα έργα των ιστοριογράφων σώζονται 
αρκετά κείμενα, από την ιστοριογραφία κυρίως το έργο του Πολυβίου και αρκετά αποσπάσματα. 
Αυτό όμως δε σημαίνει ότι οι τομείς αυτοί δεν άκμασαν, ίσα- ίσα από την ελληνιστική εποχή 
γνωρίζουμε μεγαλύτερο αριθμό ιστορικών απ’ οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ελληνικής ιστορίας. 
Άλλο τομείς εξαιρετικής άνθησης είναι φυσικά ο τομέας της φιλοσοφίας, οι διάφορες 
επιστήμες, η τέχνη, η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, το ψηφιδωτό, η γλυπτική. Θα 
αναφερθώ επιλεκτικά σε ορισμένους μόνο τομείς, οι οποίοι σχετίζονται κάπως αμεσότερα με 
αντικείμενα τα οποία εξέτασα σε προηγούμενα μαθήματα. Σχετίζονται με την ύπαρξη της 
μοναρχίας, σχετίζονται με τη μετακίνηση πληθυσμών, σχετίζονται με την έννοια του 

κοσμοπολιτισμού και σχετίζονται με τον πόλεμο.  

Ο πρώτος τέτοιος τομέας είναι ο τομέας της ιατρικής. Η 
ιατρική υπήρχε φυσικά στην Ελλάδα, ήδη από τον 5ο π.Χ. αιώνα 
με τον θεμελιωτή της επιστημονικής ιατρικής, τον Ιπποκράτη. 
Όμως, από την ελληνιστική εποχή και μετά, ιδίως από τον 3ο π.Χ. 
αιώνα και μετά, η ιατρική γνωρίζει μια φοβερή άνθιση και 
σχετίζεται και με την ύπαρξη της μοναρχίας, πολλοί βασιλείς 
έχουν προσωπικούς γιατρούς, π.χ. ο Σέλευκος ο Α΄, τον 
Ερασίστρατο, για προφανείς λόγους, γιατρούς οι οποίοι τους 
συνοδεύουν και στις πολεμικές τους εκστρατείες. Αλλά και οι 
πόλεις χρειάζονται και προσλαμβάνουν γιατρούς, επομένως το 
φαινόμενο αυτό σχετίζεται και με τον πόλεμο, σχετίζεται και με 
τη μετακίνηση πληθυσμών. Κυρίως όμως αποτελεί ένα νέο 
επίτευγμα της ελληνικής επιστήμης. Δύο ονόματα έχουν ιδιαίτερη 
σημασία στην ελληνιστική κυρίως ιατρική, ο Ηρόφιλος και ο 
Ερασίστρατος, ένας διάδοχός τους μακρινός, είναι ο Γαληνός ο 
οποίος έζησε τον 2ο μ.Χ. αιώνα, λίγο μετά την περίοδο, η ακμή του 
είναι λίγο μετά την περίοδο του Αδριανού. Ο Ηρόφιλος από τη 
Χαλκηδόνα είναι ο θεμελιωτής της επιστημονικής ιατρικής στην 
Αλεξάνδρεια. Είναι εκείνος ο οποίος, ήταν ένας πρωτοπόρος στον 
τομέα της ανατομίας, μελέτησε τον εγκέφαλο, αναγνωρίζοντας 
τον εγκέφαλο ως κέντρο του νευρικού συστήματος. Ο άλλος 
γιατρός ο Ερασίστρατος, είναι εκείνος ο οποίος ανακάλυψε το 
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Ο Απολλώνιος από το Κίτιο, ο οποίος ήταν 
ένας πρωτοπόρος στον τομέα της 

ορθοπεδικής. 
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κυκλοφοριακό σύστημα και περιγράφει λεπτομερώς τη λειτουργία της καρδιάς. Πρότεινε επίσης 
τη διάκριση του αισθητηρίου από το κινητικό νευρικό σύστημα, μελέτησε το πεπτικό σύστημα, 
και ανακάλυψε τον καθετήρα για την τεχνητή εκκένωση της ουροδόχου κύστης. Υπάρχουν και 
άλλοι γιατροί όπως π.χ. ο Απολλώνιος από το Κίτιο, ο οποίος ήταν ένας πρωτοπόρος στον τομέα 
της ορθοπεδικής. Αυτή η μεγάλη άνθηση της ιατρικής συνεχίζεται και στην αυτοκρατορική εποχή, 
μέχρι που ο Γαληνός, στα μέσα του 2ου μ.Χ. αιώνα, και στο δεύτερο μισό του 2ου μ.Χ. αιώνα, 
συστηματοποιεί αυτά τα οποία γνώριζε η επιστημονική ιατρική μέχρι τότε. Έκανε πρωτοπόρες 
έρευνες χρησιμοποιώντας τη νεκροψία και την ανατομία σε ζώα, και έτσι ανακάλυψε ότι οι φλέβες 
και οι αρτηρίες μεταφέρουν αίμα και όχι αέρα όπως πιστευόταν παλαιότερα. Επίσης ήταν 
πρωτοπόρος στον τομέα της σημασίας των διαφόρων τύπων, των διαφόρων χυμών, κάτι το οποίο 
είχε προτείνει ήδη ο Ιπποκράτης, για χαρακτηριστικούς τύπους ανθρώπων. Έτσι, διακρίνει π.χ. 
τον αιματώδη τύπο, ο οποίος σχετίζεται περισσότερο με την ύπαρξη του αίματος. Τον 
φλεγματικό τύπο, στον οποίο επικρατεί ως χυμός στο φλέγμα, τον χολερικό τύπο, στον οποίο 
επικρατεί η κίτρινη χολή και τον μελαγχολικό τύπο στον οποίο επικρατεί η μαύρη χολή.  

Ένα άλλο παράδειγμα επιστημονικής εξέλιξης, μάλλον διανοητικής εξέλιξης, η οποία σχετίζεται 
με βασικά φαινόμενα της ελληνιστικής εποχής, είναι η στωική φιλοσοφία. Η στωική φιλοσοφία, 
διότι σχετίζεται στενότατα με την έννοια του κοσμοπολιτισμού και της οικουμενικότητας, αλλά 
σχετίζεται και με την έννοια της συμπλοκής, δηλαδή της συνάρτησης, του συσχετισμού 
φαινομένων τα οποία φαίνονται να μην συνδέονται μεταξύ τους. Ο στωικισμός δημιουργήθηκε, 
ιδρύθηκε από έναν φιλόσοφο, τον Ζήνωνα από το Κίτιο, γύρω στο 300 π.Χ. και έγινε μια από τις 
σημαντικότερες φιλοσοφικές σχολές μέχρι τους ύστερους αυτοκρατορικούς χρόνους. Μία 
βασική θέση, απλοποιώ λίγο τα πράγματα, διότι η στωική φιλοσοφία έχει πολυπλοκότητα, όπως 
κάθε φιλοσοφικό σύστημα, αλλά ένα σημαντικό στοιχείο για το θέμα μας είναι το γεγονός ότι η 
στωική φιλοσοφία αναγνωρίζει την ανθρώπινη φύση, ως ένα κομμάτι απλώς της 
παγκόσμιας φύσης, η οποία καθοδηγείται από τον λόγο. Έτσι ο άνθρωπος κατά την άποψη 
των στωικών, συγγενεύει και με τους θεούς, αλλά και με τα άλογα ζώα, μόνο που η διαφορά είναι 
ότι ο λόγος τον καθοδηγεί προς μία ηθική ευθύνη, μία ηθική αίσθηση, τον καθοδηγεί προς την 
αρετή. Βασική διδασκαλία των στωικών είναι ο άνθρωπος να ζει σύμφωνα με την φύση του και 
να προσπαθεί να θέσει τον εαυτό του σε αρμονία με το σύμπαν, είναι η θεωρία της συμπάθειας, 

η οποία κατά κάποιο τρόπο αποτελεί το ανάλογο 
της θεωρίας του Πολυβίου για την συμπλοκή, 
δηλαδή για τον συσχετισμό φαινομένων τα 
οποία βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους. 
Ακριβώς η σημασία την οποία αποδίδουν οι 
στωικοί, στην αρετή και τη δικαιοσύνη, τους 
καθιστά επίσης πολύ σημαντικούς για την 
πολιτική φιλοσοφία, είναι εκείνοι που 
ενθαρρύνουν τον άνθρωπο να συμμετέχει σε 
όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής, και κυρίως 
να προσφέρει στην πατρίδα του.  

Έρχομαι σε έναν άλλο, εντελώς διαφορετικό 
τομέα, ο οποίος είναι ο τομέας της 
τεχνολογίας. Και ο τομέας της τεχνολογίας, 
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Η Ελέπολις, που είναι μια πολιορκητική μηχανή που επινόησαν οι 
μηχανικοί του Δημητρίου του Πολιορκητή, ένας πύργος 

αποτελούμενος από αρκετούς ορόφους, μέχρι εννέα ορόφους 
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σχετίζεται με πολύ σημαντικές εξελίξεις της ελληνιστικής εποχής, με την ύπαρξη της μοναρχίας, 
διότι οι μονάρχες είναι εκείνοι οι οποίοι προωθούν την τεχνολογία, σχετίζεται με την ανάπτυξη 
της επιστήμης, της φυσικής, των μαθηματικών, σχετίζεται όμως κυρίως πάνω απ’ όλα με τον 

πόλεμο. Αυτό επίσης δεν είναι κάτι καινούριο, γνωρίζουμε τη σημασία 
που είχε ο Werner von Brown και οι έρευνές του στους πυραύλους, 
για την ανάπτυξη αργότερα της κατάκτησης, για την κατάκτηση του 
διαστήματος, ή γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το e-
mail, ουσιαστικά δημιουργήθηκε πρώτα για στρατιωτικές ανάγκες, 
και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε σε άλλους χώρους. Μια ανάλογη 
σύνδεση ανάμεσα στην τεχνολογία και  τον πόλεμο, παρατηρούμε και 
στην ελληνιστική εποχή, με την ύπαρξη πολύ σημαντικών 
εφευρέσεων, που σχετίζονται κυρίως με την μηχανική, εφευρέσεων 
όπως π.χ. η Ελέπολις, που είναι μια πολιορκητική μηχανή που 
επινόησαν οι μηχανικοί του Δημητρίου του Πολιορκητή, ένας πύργος 
αποτελούμενος από αρκετούς ορόφους, μέχρι εννέα ορόφους, ο 
οποίος καλύπτεται και προστατεύεται από διάφορα υλικά, ώστε να 
μην είναι εύφλεκτος, και πλησιάζει τα τείχη και με διάφορες γέφυρες 
μπορεί να μεταφέρει στρατό πάνω στα τείχη του αντιπάλου. Μια 
άλλη επινόηση είναι η Σαμβίκη, η οποία είναι μια μηχανική εφεύρεση, 
που επιτρέπει το να ανεβαίνουν στρατιώτες από το έδαφος προς τα 
τείχη μιας πολιορκούμενης πόλης. Μια άλλη εφεύρεση είναι η 
λεγόμενη Χελώνη που είναι μια μηχανή η οποία ήταν εξοπλισμένη με 
ένα τρυπάνι και έσκαβε τούνελ σε πολιορκούμενες πόλεις. Ή στον 
τομέα της βαλλιστικής, η επινόηση νέων τύπων σφενδόνης και 
νέων καταπελτών, ή μηχανών οι οποίες έριχναν φλογοβόλα βέλη. 
Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα από την εξαιρετική ανάπτυξη 

την οποία γνωρίζει η μηχανική στην ελληνιστική εποχή, άλλα τα οποία θα μπορούσα να αναφέρω 
είναι π.χ. είναι η επινόηση ενός υδραυλικού ρολογιού, το οποίο δεν χρειάζεται τον ήλιο όπως το 
ηλιακό ρολόι για την ακριβή μέτρηση του χρόνου. Όλα αυτά τα φαινόμενα καθιστούν την 
ελληνιστική εποχή, και η εξέλιξη αυτή συνεχίζεται στους αυτοκρατορικούς χρόνους, μια από τις 
σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του παγκόσμιου πνεύματος και της παγκόσμιας 
τεχνολογίας. 

  

Εικόνα 160  

Η επινόηση ενός υδραυλικού 
ρολογιού, το οποίο δεν χρειάζεται 
τον ήλιο όπως το ηλιακό ρολόι για 
την ακριβή μέτρηση του χρόνου. 
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Κεφάλαιο 5.3: Θρησκεία 

 

V5.3.1: Τί είναι «ελληνιστικό» στη θρησκεία της μακράς ελληνιστικής εποχής; (12΄)  

 
Δεν υπάρχει κανένας συντηρητικότερος τομέας ανθρώπινης συμπεριφοράς από τον τομέα της 
θρησκείας. Είναι εκεί που θα περιμέναμε τις λιγότερες αλλαγές στην περίοδο μετά τις κατακτήσεις 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου . Ακριβώς λόγω του συντηρητικού χαρακτήρα της θρησκευτικής 
λατρείας. Γι‘ αυτόν, λοιπόν, τον λόγο επέλεξα τη θρησκεία ως το τελευταίο κεφάλαιο αυτών των 
μαθημάτων, την τελευταία ενότητα, διότι βλέπουμε στις εξελίξεις στη θρησκεία από τα χρόνια του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου έως το 2ο μ.Χ. αι. τις αλλαγές οι οποίες συνδέονται άμεσα με ουσιαστικά 
στοιχεία της ελληνιστικής εποχής, βλέπουμε, όμως και κάτι άλλο και αυτό είναι η σύνδεση μίας 
περιόδου που παραδοσιακά χωρίζεται σε δύο ημιπεριόδους, τη σύνδεση των ελληνιστικών 
χρόνων από το 330 π.Χ. με τους αυτοκρατορικούς χρόνους.  

Η μελέτη της θρησκείας είναι εκείνη η οποία δείχνει καθαρότερα από οτιδήποτε άλλο ότι αυτά 
τα 500 χρόνια αποτελούν μια συνέχεια, μία ενιαία ιστορική περίοδο. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη 
ιστορική περίοδο των πεντακοσίων ετών μπορούμε να διακρίνουμε διάφορες φάσεις: Μια πρώτη 
φάση ξεκινάει περίπου μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τον εορτασμό της μεγάλης 
γιορτής των Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια το 274 π.Χ. και συνεχίζεται περίπου με την πρώτη 
δημιουργία επαρχίας από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ. . Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτής της 
περιόδου από το 280 ή 300 π.Χ. έως το 146 π.Χ. είναι το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δείχνουν οι 
ελληνικές πόλεις στην αναδιοργάνωση παλιών γιορτών, στη δημιουργία νέων γιορτών και νέων 
αγώνων, ένα ενδιαφέρον στην προαγωγή τοπικών λατρειών αλλά και ένα ενδιαφέρον στην 
αναδιοργάνωση ιερών και την εξασφάλιση της ασυλίας τους δηλαδή της προστασίας τους από 
κινδύνους επιδρομών.  

Ακολουθεί μια άλλη φάση από το 146 π.χ έως το 27 π.Χ. που είναι μια φάση που βλέπουμε την 
πρώτη επιρροή της Ρώμης πάνω στον ελληνικό κόσμο και την ελληνική θρησκεία. Είναι μια 
περίοδος στην οποία αυξάνει τρομερά ο αριθμός των ιδιωτικών λατρευτικών σωματείων, 
αυξάνει η σημασία των μυστηριακών λατρειών αλλά και βλέπουμε μια πρώτη επιρροή 
διαφόρων λατρευτικών ρωμαϊκών εθίμων στον ελληνικό κόσμο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής 
της περιόδου είναι η προσπάθεια να δημιουργηθούν, να εισαχθούν νέες λατρείες αλλά και να 
ανανεωθεί η λατρεία παλαιότερων . Στη συνέχεια στους αυτοκρατορικούς χρόνους, κατεξοχήν 
αυτοκρατορικούς χρόνους από το 27 π.Χ. έως τα χρόνια του Αδριανού συναντούμε την εισαγωγή 
νέων θεών , ο σημαντικότερος είναι φυσικά η εισαγωγή του χριστιανισμού ,αλλά και η 
επέκταση διαφόρων λατρειών, όπως π.χ. της λατρείας του θεού Υψίστου ,η εισαγωγή εντελώς 
νέων λατρειών, όπως του Γλύκωνος στην Παφλαγονία και ένα ενδιαφέρον το οποίο έχουν οι 
ελίτ των ελληνικών πόλεων της αυτοκρατορικής εποχής για την προαγωγή τοπικών λατρειών έως 
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ένα στοιχείο της τοπικής ταυτότητας μέσα στα πλαίσια ενός συναγωνισμού των πόλεων για την 
οργάνωση θεαματικών γιορτών για την προαγωγή των τοπικών λατρειών και των τοπικών ιερών.  

Σε αυτή τη μακρά περίοδο το ερώτημα το οποίο θέτω είναι τι είναι ελληνιστικό στη 
θρησκεία στη μακρά ελληνιστική εποχή. Ποιες είναι οι αλλαγές που φέρνει η περίοδο μετά τις 
κατακτήσεις του Μεγάλου. Αλεξάνδρου; Θα μπορούσε ένας δικηγόρος του «διαβόλου» να μου πει 
ότι δεν έχουμε καμιά ουσιαστική αλλαγή. Φυσικά υπάρχουν νέοι θεοί αλλά οι αρχαίοι Έλληνες 
πάντοτε λάτρευαν, εισήγαγαν νέους θεούς π.χ. η Βένδις (4.40) μια θρακική θεά εισήχθη στην 
Αθήνα στα τέλη του 5ου π.Χ. αι.. Δεν είναι επομένως τίποτε καινούργιο το να έχουμε εισαγωγή 
νέων θεών όπως π.χ. ενός Σάραπις(4.48) ή ο Μίθρας ,ούτε ο συγκριτισμός δηλ. ο συσχετισμός 
θεοτήτων διαφορετικής προέλευσης αποτελεί νέο στοιχείο και αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει 
την ελληνική λατρία πριν από τον Μέγα Αλέξανδρο. Τίποτε σχεδόν δεν αλλάζει στο περιεχόμενο 
της λατρείας και στη μακρά ελληνιστική εποχή συνεχίζουμε να βλέπουμε λατρεία η οποία 
σχετίζεται με πομπές, θυσίες, αγώνες, σπονδές, το τραγούδι των ύμνων και την εκφώνηση 
προσευχών. Κατά καιρούς υπάρχουν, φυσικά, νέες τελετουργίες αλλά νέες τελετουργίες είχαν 
εισαχθεί και πριν από τον Μέγα Αλέξανδρο.  

Τέτοιες νέες τελετουργίες είναι π.χ. διάφορες τελετουργίες που σχετίζονται με τη λατρεία του 
Μίθρα ή η μεγαλύτερη σημασία που έχει το άναμμα λύχνων και οι νυχτερινές τελετές. Δεν 
βλέπουμε καμιά αλλαγή ούτε και στους χρησμούς. Οι χρησμοί και τα μαντεία συνέχισαν να 
δίνουν τις ασαφείς απαντήσεις τους σε όσους αναζητούσαν κάποια συμβουλή. Ούτε και στον 
τομέα της μαγείας μπορούμε να διαπιστώσουμε κάτι καινούργιο, εφ’ όσον μαγεία, μαγικές 
τελετές τελούνταν στην Ελλάδα ήδη από τα προϊστορικά χρόνια. Οι θνητοί συνέχιζαν να έχουν 
ασαφείς γνώσεις για το τι γίνεται μετά το θάνατο και προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν μια 
καλύτερη μετά το θάνατο ζωή με τη μύησή τους σε μυστηριακές λατρείες. Ούτε και αυτό είναι κάτι 
καινούργιο. Οι μύθοι συνεχίζουν και στους ελληνιστικούς χρόνους, όπως και παλαιότερα να 
αποτελούν ένα στοιχείο πολιτικής εκμετάλλευσης. Νέο στοιχείο μήπως είναι η απόδοση λατρεία 
σε θνητούς, στους μονάρχες και στους αυτοκράτορες; Ούτε και αυτό ισχύει .Και πριν από τον 
Αλέξανδρο υπήρχαν θνητοί οι οποίοι είχαν γίνει αποδέκτες θεϊκής λατρείας όπως ο Λύσανδρος 
στη Σάμο αλλά και μεταθανατιαίως διάφοροι αθλητές.  

Αν θέλουμε επομένως να καταλάβουμε τι είναι καινούργιο στη θρησκεία στην ελληνιστική 
εποχή δε θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε τέτοια επιφανειακά στοιχεία όπως 
είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η λατρεία ή ποιοι είναι οι θεοί οι οποίοι λατρεύονται αλλά ας 
προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιο είναι αυτό που λένε στα Γερμανικά: Ζeitgeist (7.13), ποιο 
είναι το πνεύμα της εποχής. Και για να καταλάβουμε ποιο είναι το πνεύμα μιας εποχής ο καλύτερος 
τρόπος είναι να μελετήσουμε το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί μια εποχή. Αυτό δεν ισχύει μόνο για 
την ελληνιστική εποχή, ακόμα και σήμερα μπορούμε να δούμε πως υπάρχουν κάποιες λέξεις 
κλειδιά π.χ. διαπλοκή που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο, σχεδόν λέξεις που δεν 
χρησιμοποιούνται σε μια περίοδο και αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε κάποια άλλη. Εξετάζοντας 
,λοιπόν, ποιο είναι το λεξιλόγιο που σχετίζεται με τη θρησκεία στη μακρά ελληνιστική εποχή 
μπορούμε να κατανοήσουμε ορισμένα ουσιώδη χαρακτηριστικά της. Τέτοιες λέξεις είναι π.χ. η 
λέξη «ζήλος», η προσπάθεια μιας εντατικοποίησης της ευσέβειας και της απόδοσης τιμών στους 
θεούς. Μια λέξη που χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά σε κείμενα που σχετίζονται με τη λατρεία 
είναι το ρήμα «επαυξάνειν», δηλαδή το να αυξάνεται η λατρεία, να γίνεται πιο πολυτελής, πιο 
έντονη – μεγαλύτερη σε διάρκεια. Μια άλλη λέξη κλειδί της ελληνιστικής εποχής είναι η λέξη 
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«παράδοξον», να αντιμετωπίζει κανένας παράδοξα αντιθέσεις ανάμεσα σε αυτό το οποίο 
περιμένει κανείς και σε αυτό το οποίο αντιμετωπίζει. Ένα στοιχείο το οποίο σχετίζεται άμεσα με 
την ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα θαύματα στην ελληνιστική εποχή.  

Κυρίως όμως μπορούμε να δούμε το ελληνιστικό πνεύμα σε επίθετα, σε νέα επίθετα που 
χρησιμοποιούνται για θεούς ή σε παλιά επίθετα που χρησιμοποιούντα κατά κόρον . Τέτοια 
επίθετα είναι το επίθετο «σωτήρ» και «σώτηρα», εκείνος ο οποίος σώζει. «Επήκοος», ο θεός ο 
οποίος ακούει. Πολλές φορές σε αναθηματικά ανάγλυφα προς θεούς παριστάνονται δύο αυτιά. Τα 
αυτιά αυτά δεν είναι τα αυτιά εκείνου που αφιερώνει , δεν είναι άρρωστα αυτιά, δεν είναι 
ανατομικά αναθήματα, είναι τα αυτιά του θεού τα οποία υποδηλώνουν τη διάθεσή του να 
ακούσει. Άλλα επίθετα που χρησιμοποιούνται σε επιφωνήσεις για τους θεούς είναι το επίθετο 
«μέγας», ότι κάποιος θεός είναι μέγας, ότι δείχνει τη δύναμή του στους θνητούς, είναι η λέξη «εις», 
ένας , ένας Δίας, μία Άρτεμις, ένας Απόλλων, μία λέξη η οποία δεν έχει τη σημασία του ένας αλλά 
έχει τη σημασία του είναι μοναδικός, είναι καλύτερος από άλλους, είναι ίδια χρήση που έχουμε 
στις σημερινές εκφράσεις: μία είναι η ομάδα, ένα είναι το κόμμα. Μία ομάδα δεν έχει καμία 
σημασία αν δεν υπάρχει και μία δεύτερη ομάδα να παίζει εναντίον της, δεν σημαίνει μία και 
μοναδική, που αποκλείει την ύπαρξη άλλων, σημαίνει μία που είναι καλύτερη, που πραγματικά 
αξίζει αυτό το όνομα. Όταν , επομένως, έχουμε την έκφραση: «εις θεός», αυτό δεν σημαίνει ότι 
υπάρχει ένας θεός αλλά ο ένας θεός είναι ισχυρότερος από άλλους θεούς.  

Μια άλλη δυνατότητα για να καταλάβουμε το ιδιαίτερο στοιχείο στην ελληνιστική εποχή είναι 
να εξετάσουμε τους παράγοντες οι οποίοι προκαλούν κάποιες αλλαγές. Τέτοιοι παράγοντες είναι 
οι μετακινήσεις πληθυσμών π.χ. η διασπορά των Ιουδαίων, είναι η μετάφραση κειμένων, 
όπως η μετάφραση κειμένων στης Παλαιάς Διαθήκης στα Ελληνικά, είναι η ύπαρξη της μοναρχίας 
η οποία δεν εισάγει μόνο τη λατρεία του ηγεμόνα αλλά με τις πολυτελείς γιορτές που οργανώνουν 
οι βασιλείς επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο γιορτάζονται και οι γιορτές και στις πόλεις. Οι 
βασιλείς είναι εκείνοι επίσης, που προβάλλουν και προωθούν ορισμένες λατρείες. Ένα άλλο 
στοιχείο που επηρεάζει τη θρησκεία είναι η ύπαρξη πολυεθνικών βασιλείων όπου 
συνυπάρχουν διαφορετικοί πληθυσμοί και η συνύπαρξη διαφορετικών πληθυσμών προκαλεί 
επίσης την επίδραση μιας θρησκείας πάνω σε άλλη. Ένας άλλος παράγοντας είναι η 
κινητικότητα , η μετακίνηση πληθυσμών αλλά και η μετακίνηση θρησκευτικών ιδεών. Νέος 
παράγοντας είναι και ο ευεργετισμός, τον οποίο ανέλυσα σε κάποιο άλλο μάθημα, δηλαδή η 
παρουσία ευεργετών, των οποίων οι δραστηριότητες δεν αφορούν μόνο τα οικονομικά των 
πόλεων αλλά μπορούν, ενδεχομένως, να αφορούν και τη δημιουργία νέων λατρειών ή τον 
εορτασμό παραδοσιακών λατρειών με μεγαλύτερη αίγλη. Όλα αυτά τα στοιχεία, όπως και η 
εντονότερη παρουσία ξένων στις πόλεις, είναι τα στοιχεία τα οποία μεταβάλλουν τον τρόπο με 
τον οποίο και γίνεται η απόδοση τιμών στους θεούς και που δείχνουν μια διαφορετική 
θρησκευτική νοοτροπία η οποία χαρακτηρίζεται από την έντονη προσπάθεια των ανθρώπων να 
έρθουν σε επικοινωνία με το θείο. 
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V 5.3.2 H Θρησκευτική εμπειρία (17΄) 

 

Στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα ο ποιητής Θεόκριτος περιγράφει πως δύο γυναίκες από τις 
Συρακούσες συμμετέχουν στην γιορτή του Άδωνι την οποία έχει οργανώσει η βασίλισσα στην 
Αλεξάνδρεια. Τα περιγράφει αυτά σε ένα ειδύλλιό του με τον τίτλο "Συρακούσιαι ή Αδωνιάζουσαι" 
είναι το 15ο ειδύλλιο. Η μία από τις γυναίκες η Γοργώ λέει στην φίλη της την Πραξινόα: "Έλα 
βάλε το σάλι σου και το πανωφόρι με την καρφίτσα και πάμε στο ανάκτορο του βασιλιά του 
πλούσιου Πτολεμαίου για να δούμε τον Αδωνι. Ακούω πως κάτι καλό έχει στολίσει η βασίλισσα. Αυτό 
που θα δεις, όταν το δεις, θα μπορείς να το διηγηθείς σε άλλους που δεν θα το έχουν δει". Για τις 
γυναίκες αυτές η θρησκευτική εμπειρία είναι πρωταρχικά ένα θέαμα, είναι μια εμπειρία. Είναι μια 
εμπειρία αισθητική. Καθώς μπαίνουν μέσα στο ανάκτορο, η Πραξινόα, η φίλη της Γοργώς, κοιτάζει 
γύρω γύρω της και θαυμάζει: "Κοίτα πρώτα τα πλουμιστά υφάσματα, καλέ, πόσο λεπτά είναι και 
πόσο χαριτωμένα, θα ́ λεγες πως θεοί τα έχουν κεντήσει. Κι αυτός ο Άδωνις, πόσο εξαίσιος έτσι όπως 
είναι ξαπλωμένος στην ασημένια κλίνη του, με το πρώτο χνούδι να κατεβαίνει απ' τους κροτάφους 
του, ο τρισαγαπημένος Άδωνις και στον Άδη ακόμη αγαπημένος". 

Η σκηνή αυτή είναι μια σκηνή που δεν θα μπορούσε να γίνει με αυτόν τον τρόπο πριν από την 
ελληνιστική εποχή. Κατ' αρχήν βλέπουμε δύο γυναίκες από τις Συρακούσες να βρίσκονται σε έναν 
μακρινό τόπο, σε μια νεοϊδρυμένη πόλη, την Αλεξάνδρεια. Μια πόλη που έχει ιστορία 40 - 50 ετών. 
Είναι δύο γυναίκες οι οποίες στην πόλη αυτή λατρεύουν έναν ξένο θεό, τον Άδωνι, έναν θεό που 
έχει έρθει από την Ανατολή, λατρευόταν ήδη σε προηγούμενες περιόδους, αυτή την εποχή 
εισάγεται η λατρεία του και στην Αλεξάνδρεια. Αυτές οι γυναίκες μπορεί να αναφωνούν όταν 
βλέπουν την εικόνα του Άδωνι, τρισφίλητος Άδωνις, είναι μια θρησκευτική επιφώνηση, όταν όμως 
πρόκειται να ορκιστούν, ορκίζονται στο όνομα των θεών της πόλης τους, της Αθηνάς και της 
Περσεφόνης. Βλέπουμε τη σημασία που έχει σε αυτή την λατρεία, σε αυτήν την τελετή ένας νέος 
παράγοντας, που είναι ο βασιλιάς και η βασίλισσα, ως οργανωτές πολυτελών γιορτών. Βλέπουμε 
τη σημασία που έχει η ψευδαίσθηση, νομίζουν ότι ο Άδωνις είναι ζωντανός, καθώς βλέπουν την 
εικόνα του στο ανάκτορο. Αυτά είναι στοιχεία θρησκευτικής εμπειρίας που χαρακτηρίζει την 
ελληνιστική εποχή. Η θρησκευτική εμπειρία, ως αισθητική εμπειρία, η θρησκευτική 
εμπειρία, ως εμπειρία επικοινωνίας με το θείο, άμεσης επαφής με το θείο. Ένα βασικό 
στοιχείο της θρησκευτικότητας στην ελληνιστική εποχή, είναι ακριβώς η εμπειρία, η άμεση επαφή 
με το θείο. 

Η σημασία της επικοινωνίας και της επαφής με το θείο, έχει μεγάλη σπουδαιότητα, αλλά για να 
την καταλάβουμε πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε ένα πάρα πολύ απλό, ουσιαστικό 
χαρακτηριστικό, της ελληνικής θρησκείας. Κάτι το οποίο πολύ συχνά δεν τον συνειδητοποιούμε ή 
δεν το αναφέρουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ απλά το γεγονός ότι οι θεοί της αρχαίας ελληνικής 
θρησκείας, αντίθετα από τον χριστιανικό Θεό, δεν μπορούν να είναι σε δύο μέρη ταυτόχρονα. 
Μπορεί να έχουν μεγαλύτερες δυνάμεις, αλλά είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν τους νόμους 
της φύσης. Π.χ. στον ύμνο του ο Αισχύλος στην Επίδαυρο, περιγράφει μια εμπειρία του, πως 
συνάντησε σε ένα όραμα τον Ασκληπιό, όταν ήταν άρρωστος και του ζήτησε την συμπαράστασή 
του. Και ο Ασκληπιός απάντησε : "θάρσειν (έχε θάρρος), θα έρθω και σε σένα αλλά πρώτα πρέπει 
να πάω να σώσω την Σπάρτη. Αφού σώσω την Σπάρτη, θα γυρίσω." Και όντως ο Ασκληπιός πρώτα 
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σώζει τη Σπάρτη και στη συνέχεια σώζει τον Αισχύλο. Είναι στη Σπάρτη, δεν μπορεί να είναι στην 
Επίδαυρο. Αυτή η απλή αρχή της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, έχει φοβερές συνέπειες, 
δεδομένου ότι ένας θεός δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα σε δύο μέρη, θα επιλέξει σε ποιο μέρος 
θα βρεθεί για να επιτελέσει το θαύμα του, για να συμπαρασταθεί σε έναν άνθρωπο. Γι αυτόν τον 
λόγο έχει ιδιαίτερη σημασία, ο πιστός να χρησιμοποιήσει τέτοια μέσα επικοινωνίας που θα 
μπορέσουν να φέρουν τον θεό στο μέρος στο οποίο τον χρειάζεται. 

Η αρχή αυτή μπορεί να διαπιστωθεί σε πολλές εκδηλώσεις της θρησκευτικότητας στην 
ελληνιστική εποχή, στον τρόπο με τον οποίο γράφονται οι προσευχές, στα αναθηματικά 
ανάγλυφα, αναφέρθηκα στην προηγούμενη ενότητα στην ύπαρξη αναγλύφων που δείχνουν τα 
αυτιά του θεού, δηλαδή ο θεός παρακαλείται να ακούσει την προσευχή ενός θνητού και η 
επικοινωνία αυτή ανάμεσα στον άνθρωπο και τον θεό, χαρακτηρίζεται από τρία βασικά 
συναισθήματα. Το συναίσθημα του φόβου, του δέους, το συναίσθημα της ελπίδας και το 
συναίσθημα της ευγνωμοσύνης. Το συναίσθημα του φόβου, της τιμωρίας για ανθρώπινες 
αμαρτίες, το συναίσθημα της ελπίδας για βοήθεια από τον Θεό σε στιγμή ανάγκης και το 
συναίσθημα της ευγνωμοσύνης όταν ο θεός θα συμπαρασταθεί σε κάποιον άνθρωπο. Η σημασία 
της επικοινωνίας εκφράζεται και με το θρησκευτικό λεξιλόγιο αυτής της εποχής, που δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της παρουσίας και της επιφάνειας, ένα από τα πιο συνηθισμένα 
επίθετα των θεών είναι ο επιφανής, ή ο επιφανέστατος, ο θεός δηλαδή που δείχνει την δύναμή 
του με την παρουσία του, η έννοια της αρετής και της δύναμης, αρετή όχι με την νεοελληνική 
έννοια της αρετής, αρετή σημαίνει θαύμα, δηλαδή θαυματουργική παρέμβαση του θεού, η 
δύναμις, δηλαδή η εκδήλωση της δύναμης του θεού, και το γεγονός ότι ο θεός είναι επήκοος, 
δηλαδή είναι διατεθειμένος να ακούσει τις προσευχές. 

Αυτά τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν, τη θρησκευτικότητα, τα διακρίνουμε και στα 
ονόματα, στα επίθετα τα οποία αποδίδονται στους θεούς. Οι θεοί καλούνται Αρχηγέτες και 
Καθηγεμόνες, δηλαδή είναι ηγέτες, προστάτες των πόλεων, παρόντες επομένως στις πόλεις τους, 
είναι Ανίκητοι, είναι επιφανείς, δηλαδή η δύναμή τους εκδηλώνεται, είναι επιδήμιοι, θεοί οι 
οποίοι βρίσκονται συνεχώς στον Δήμο, είναι παρόντες, είναι επήκοοι και φιλήκοοι, είναι Άγιοι 
και Αγιότατοι, είναι Κύριοι. Αυτές οι εκφράσεις, δηλώνουν την προσπάθεια, ενός πιστού να 
αποκτήσει αμεσότατη σχέση με το θείο. Και τη σχέση αυτή τη χρειάζεται κυρίως στην ασθένεια, 
τη χρειάζεται όμως και στην μάχη, την χρειάζεται σε στιγμές ανάγκης. 

Φυσικά αυτά είναι συναισθήματα και αυτές είναι εκδηλώσεις θρησκευτικότητας που δεν 
πρωτοεμφανίζονται στην ελληνιστική εποχή, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας ότι εκτός 
από το στοιχείο της ποιότητας υπάρχει και το στοιχείο της ποσότητας. Και η ποσότητα 
εκδηλώσεων αυτών των στοιχείων στην ελληνιστική εποχή ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Έχουμε 
πολύ περισσότερες επιγραφές, οι οποίες να αναφέρονται σε αυτά τα στοιχεία. Έχουμε μνημεία, 
έχουμε εικονιστικές παραστάσεις, έχουμε αφηγήσεις θαυμάτων, που ξεπερνούν σε αριθμό 
οτιδήποτε γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Και αυτή η ποσοτική διαφορά δημιουργεί και μια ένταση και 
μια εντατικοποίηση της θρησκείας, δίνει περισσότερη έμφαση, στο στοιχείο της προσωπικής 
επικοινωνίας ανάμεσα στον άνθρωπο και στον θεό. 

Οι επισκέπτες ιερών, περιβάλλονται στην επίσκεψή τους από μνημεία τα οποία δείχνουνε με 
τον πιο άμεσο υλικό τρόπο την παρουσία του θείου. Είναι αφηγήσεις θαυμάτων, είναι 
παραστάσεις οι οποίες απεικονίζουν θαύματα, ή απεικονίζουν τα μέλη ανθρώπων τα οποία έχουν 
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θεραπευθεί π.χ. στο ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, στα τέλη του 4ου π.χ. αιώνα δημοσιεύεται 
μια συλλογή θαυμάτων του θεού, που στόχο έχουν να δείξουν ακριβώς την παρουσία του θεού 
στο ιερό, τη συνεχή παρουσία του θεού στο ιερό, τη διάθεσή του να θεραπεύσει. Σας δίνω ένα δύο 
παραδείγματα, ένα από αυτά τα θαύματα αφορά στον Νηρέα από την Μυτιλήνη. Λέει η 
επιγραφή: "αυτός δεν είχε τρίχες στο κεφάλι του, αλλά πάρα πολλές στα γένια του. Ντρεπόταν 
καθώς τον περιγελούσαν οι άλλοι, και κοιμήθηκε στο άδυτον. Ο Θεός του άλειψε ένα φάρμακο στο 
κεφάλι και τον έκανε να έχει τρίχες". Δυστυχώς η συνταγή του φαρμάκου δεν αναφέρεται.  

Αντίθετα συνταγές έχουμε από άλλα ιερά του Ασκληπιού, όπως από τον Πέργαμο όπου γύρω 
στο 100 μ.Χ. ένας αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο θεραπεύθηκε, διαβάζω το κείμενο της 
επιγραφής : "Eπί 120 μέρες ακολουθώντας τις εντολές του Θεού, κάθε πρωί χωρίς να πιω καθόλου 
νερό, έτρωγα 15 κόκκους άσπρου πιπεριού και μισό κρεμμύδι. Έτσι σώθηκα φανερά από μεγάλους 
κινδύνους". Το θαύμα είναι μάλλον εδώ πέρα ότι επέζησε ο ασθενής μετά από τέτοια δίαιτα. Ένα 
άλλο θαύμα, πάλι από την Επίδαυρο μας δείχνει πως τέτοιες διηγήσεις θαυμάτων μεταδίδουν 
επίσης έμμεσα σημαντικά θρησκευτικά μηνύματα. Ο Πάνδαρος από την Θεσσαλία με στίγματα 
στο μέτωπο : «Καθώς εκάθευδε είδε ένα όνειρο. Του φάνηκε ότι ο θεός έδεσε μια ταινία στο στίγμα 
και τον διέταξε μόλις βγει από το ιερό να αφαιρέσει την ταινία και να την αναθέσει στο ιερό. Μόλις 
ξημέρωσε σηκώθηκε, έβγαλε την ταινία και είδε το πρόσωπό του απαλλαγμένο από το στίγμα και 
ανέθεσε την ταινία στον ναό. Είχε πάνω της τα στίγματα από το μέτωπό του. (Συνεχίζει το θαύμα). 
Ο Εχέδωρος απέκτησε τα στίγματα του Πανδάρου επιπλέον με αυτά που είχε. Ο Εχέδωρος είχε 
πάρει χρήματα από τον Πάνδαρο για να κάνει ένα ανάθημα στον θεό στην Επίδαυρο, δεν ήθελε 
όμως να το κάνει, κατά την εγκοίμηση είδε ένα όνειρο, του φάνηκε πως του παρουσιάστηκε ο θεός 
και τον ρώτησε αν είχε πάρει χρήματα από τον Πάνδαρο για να αφιερώσει ένα άγαλμα της Αθηνάς 
στο ιερό. Του απάντησε ότι δεν είχε πάρει κάτι τέτοιο αλλά αν τον κάνει καλά θα του αφιερώσει 
ο ίδιος έναν ζωγραφισμένο πίνακα. Τότε ο θεός του έδεσε την ταινία με τα στίγματα του Πανδάρου 
γύρω από τα δικά του στίγματα και τον διέταξε μόλις βγει από το άδυτο να βγάλει την ταινία, να 
πλύνει το πρόσωπό του στο πηγάδι, και να καθρεφτισθεί στο νερό. Μόλις ξημέρωσε βγήκε από το 
άδυτο, έβγαλε την ταινία που δεν είχε πια τα στίγματα, μόλις όμως κοιτάχτηκε στο πηγάδι, είδε 
ότι στο πρόσωπό του κοντά στα στίγματα που είχε, είχε δεχθεί και τα στίγματα του Πανδάρου». 

Μια τέτοια ιστορία δείχνει ακριβώς αυτά τα τρία στοιχεία που ανέφερα στην αρχή. Φόβος, 
ελπίδα, ευγνωμοσύνη. Ο Πάνδαρος πηγαίνει στο ιερό γεμάτος ελπίδα, θεραπεύεται κατά τη 
διαδικασία της εγκοίμησης, δηλαδή περνάει μια νύχτα στο ιερό του Ασκληπιού στο άδυτο, 
περιμένει τον θεό να εμφανιστεί στο όνειρό του για να τον θεραπεύσει, και θέλει να του 
ανταποδώσει την ευγνωμοσύνη με μια προσφορά. ο Εχέδωρος που θέλει να εξαπατήσει τον θεό, 
δεν φοβάται τη θεϊκή τιμωρία τελικά τιμωρείται παίρνοντας επιπλέον προς την δική του 
αρρώστια και τα στίγματα του Πανδάρου. Τέτοιες ιστορίες μεταδίδουν σημαντικά θρησκευτικά 
μηνύματα στους πιστούς, το μήνυμα ότι ο θεός μπορεί να θεραπεύσει όταν υπάρχει αρκετή πίστη, 
αλλά ότι ο θεός μπορεί επίσης να τιμωρήσει όταν κάποιος προσπαθεί να τον γελοιοποιήσει, να 
μην τον πάρει σοβαρά.  

Πώς γινόταν αυτού του είδους η θεραπεία στα ιερά στην ελληνιστική εποχή και στους 
αυτοκρατορικούς χρόνους μόνο διάφορες υποθέσεις μπορούμε να έχουμε, το πιθανότερο είναι ότι 
πολλοί από εκείνους που πίστευαν ότι θεραπεύθηκαν στην πραγματικότητα ήταν απλώς 
υποχόνδριοι, κατά φαντασίαν ασθενείς οι οποίοι πήγαιναν στο ιερό, και μέσα σε αυτό το κλίμα 
της θρησκευτικής έντασης θεωρούσαν ότι ο θεός τους είχε θεραπεύσει. Σε άλλες περιπτώσεις 
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έχουμε θεραπεία η οποία έγινε πραγματικά αλλά δεν είχε καμιά σχέση με τον θεό. Π.χ. έχουμε το 
ανάθημα μια Αρτεμισίας από την Έφεσο, που δείχνει το πρόβλημα το οποίο είχε. Είχε το 
πρόβλημα της προσωρινής παράλυσης του οπτικού νεύρου. Όταν θεραπεύθηκε αυτομάτως 
θεώρησε ότι την είχε θεραπεύσει ο θεός. Αυτό είναι μια ασθένεια η οποία εμφανίζεται και μπορεί 
να απομακρυνθεί από μόνη της. Άλλοι πάλι δεν θεραπεύονταν αλλά ντρέπονταν να πουν ότι δεν 
είχαν θεραπευθεί, διότι η ασθένεια μπορούσε να θεωρηθεί αμαρτία. Επομένως όταν 
περιτριγυρίζονταν από ανθρώπους που έλεγαν ότι θεραπεύθηκαν δεν τολμούσαν να πουν ότι οι 
ίδιοι δεν θεραπεύθηκαν διότι η αποτυχία τους θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν ένδειξη ασέβειας.  

Μια ακόμα ιστορία από μια μεγάλη και σημαντική κατηγορία επιγραφών που μας δείχνουν 
αυτήν την θρησκευτική νοοτροπία, είναι οι λεγόμενες εξομολογητικές επιγραφές που έχουν 
βρεθεί στη Μικρά Ασία τον 1ο και 2ο μ.Χ. αιώνα. Είναι η ιστορία ενός Θεοδώρου, στην οποία 
βλέπουμε να συνδέονται αυτά τα στοιχεία του φόβου και της άμεσης επικοινωνίας με το θείο. 
Γράφει λοιπόν, σας μεταφράζω πρόχειρα αυτήν την επιγραφή, γράφει λοιπόν ο Θεόδωρος: "με 
λογίκευσαν οι θεοί, ο Δίας και ο Μήνας του Αρτεμιδώρου. (Μετά μιλάει ο Θεός). Τιμώρησα στα μάτια 
τον Θεόδωρο για τις αμαρτίες που έκανε. (Μετά λέει ο Θεόδωρος την αμαρτία του). Συνευρέθηκα 
με την παιδίσκη του Απλοκώμα, με την Τροφίμη, με την γυναίκα του Ευτύχιδος στο πραιτώριο. 
(Αφαιρεί την πρώτη αμαρτία με ένα πρόβατο, με μια πέρδικα, με ένα ασφάλακα). Δεύτερη 
αμαρτία, όταν ήμουν δούλος των θεών [στο Ουνόνου (βιντεο 15.08) –ασαφές σημείο] συνευρέθηκα 
με την αυλήτρια την Αριάγνη. (Αφαιρεί την τρίτη αμαρτία) Τρίτη μου η αμαρτία. Συνευρέθηκα με 
την Αρεθούσα την αυλήτρια. (αφαιρεί πάλι με μια τελετουργία την αμαρτία, πάλι μιλάει ο 
Θεόδωρος). Έσχα παράκλητον τον Δία. (Είχα παράκλητό μου, συνήγορό μου, τον Δία). Απαντάει ο 
Μήνας: Ιδέ (δες). Σε τύφλωσα για τα αμαρτήματά σου. Τώρα όμως που παρακάλεσες του θεούς και 
έγραψες σε στήλη, σε απαλλάσσω από τις αμαρτίες σου, όταν με ρωτάει η σύγκλητος (το συμβούλιο 
των Θεών) λέω ότι συγχωρώ τη στιγμή που θα στηθεί η στήλη, την ημέρα που όρισα. Ανοίγω την 
φυλακή, αφήστε τον κατάδικο μετά από έναν χρόνο και δέκα μήνες". Μια τέτοια ιστορία μας 
διηγείται τις αμαρτίες και την αρρώστια του Θεοδώρου ο οποίος τυφλώθηκε ή πίστευε ότι 
τυφλώθηκε για τις αμαρτίες που ήταν το να παραβεί τον κανόνα της αγνότητας καθώς ήταν 
δούλος των θεών. Εκείνοι οι οποίοι διάβαζαν τέτοιες ιστορίες στα ιερά γεμίζονταν με το αίσθημα 
του δέους απέναντι στον θεό, γεμίζονταν με την πεποίθηση ότι οι θεοί είναι παρόντες, ότι οι θεοί 
βλέπουν τις αμαρτίες, ότι οι θεοί τιμωρούν, ότι οι θεοί είναι επιφανείς, ότι οι θεοί επικοινωνούν 
με τους θνητούς. Ποιοι είναι αυτοί οι θεοί οι οποίοι εκπροσωπούν αυτές τις ιδιότητες θα το δούμε 
στην επόμενη ενότητα.  

 

 

V 5.3.3 Μυστηριακές λατρείες (13΄) 

 

Πάνθεον, είναι η λέξη την οποία χρησιμοποιούμε για να χαρακτηρίσουμε το σύνολο των θεών 
που λατρεύονται σε μια πόλη. Μιλάμε π.χ. για το Πάνθεον της Αθήνας, ή το Πάνθεον της Κω, ή το 
Πάνθεον των Σαμίων. Σε αυτά τα σύνολα θεών ή τα σύνολα λατρειών που υπάρχουν σε μια πόλη 
υφίστανται συνεχώς μεταβολές δεν μένουν ποτέ σταθερά. Η δημοτικότητα κάποιων θεών 
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μειώνεται, άλλων αυξάνει και μερικές λατρείες σιγά σιγά σταματούν και εγκαταλείπονται κυρίως 
από την έλλειψη πόρων για την ετήσια ή μηνιαία τέλεση θυσιών. Παρά τις αλλαγές αυτές, 
υπάρχουν κάποιοι θεοί οι οποίοι δεν χάνουν ποτέ τη σημασία τους όπως π.χ. ο Δίας και ο 
Απόλλωνας, ο θεός της μαντικής η Άρτεμις και η Αθηνά ή ο Διόνυσος και ο Ασκληπιός, η 
Αφροδίτη η οποία δεν είναι μόνο μια θεά του έρωτα αλλά είναι και η θεά που προστατεύει τους 
αξιωματούχους, η Εστία η οποία εκπροσωπεί την εστία της πόλης. Ο Ερμής ο θεός του εμπορίου, 
παράλληλα όμως με αυτές τις θεότητες που έχουν πάντοτε ιδιαίτερη σημασία υπάρχουν και 
κάποιες θεότητες που όπως είπα χάνουν τη σημασία τους, και άλλες θεότητες που προστίθενται 
στο Πάνθεον των πόλεων. Ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε την αύξηση, 
την μείωση της δημοτικότητας θεοτήτων είναι η χρήση επιθέτων και αυτά τα επίθετα συνδέουν 
και θεότητες με τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων μιας ιστορικής περιόδου. Ένα πολύ 
συνηθισμένο επίθετο στην ελληνιστική εποχή είναι το επίθετο Σωτήρ για θεούς και Σώτηρα για 
θεές, ένα επίθετο που συνδέει τις θεϊκές ιδιότητες με την προστασία των στρατιωτών στον 
πόλεμο. Άλλα τέτοια ονόματα είναι το Καλλίνικος και το Νικηφόρος. 

Με την ελληνιστική εποχή συνδέουμε κυρίως την εισαγωγή νέων θεοτήτων αλλά θα πρέπει να 
τονίσω ότι αρκετές παραδοσιακές λατρείες, συνεχίζουν να έχουν τη σπουδαιότητα που είχαν και 
σε προηγούμενες περιόδους όπως π.χ. τα Ελευσίνια Μυστήρια. Θα μπορούσε μάλιστα κανένας 
να πει ότι από τους αυτοκρατορικούς χρόνους και ύστερα τα Ελευσίνια Μυστήρια αποκτούν 
ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένου ότι μυούνται Ρωμαίοι Αυτοκράτορες κι έτσι αποκτούν 
μεγάλη αίγλη σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τέτοιες μυστηριακές λατρείες όπως είναι τα 
Ελευσίνια Μυστήρια ανταποκρίνονται κυρίως σε μια ανθρώπινη ανάγκη, η ανάγκη προστασίας 
στη ζωή και η ανάγκη εξασφάλισης μιας μεταθανάτιας ζωής. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για 
το τι γινόταν στα Ελευσίνια Μυστήρια, τι σόι μυστήρια θα ήταν αν οι μη μυημένοι γνώριζαν τι 
γίνεται. Γνωρίζουμε ότι διάφορα πράγματα λεγόντουσαν, τα λεγόμενα, ότι γινόντουσαν 
διάφορες τελετουργίες, τα δρώμενα, ότι υπήρχαν κάποια αντικείμενα τα οποία δείχνονταν, τα 
δεικνύμενα. Σημασία στα Ελευσίνια Μυστήρια είχαν κυρίως η Δήμητρα, η θεά της γεωργίας και 
η κόρη της, η Κόρη, ή η Περσεφόνη, όπως επίσης και ο Διόνυσος.  

Άλλες μυστηριακές λατρείες οι οποίες είναι δημοφιλείς στην ελληνιστική εποχή είναι η 
μυστηριακή λατρεία των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη, ή η λατρεία στην Μεσσήνη, κοντά στην 
Μεσσήνη, στην Ανδανία, των μεγάλων θεών. Αυτές οι μυστηριακές λατρείες, έχουν το 
χαρακτηριστικό ότι μπορούν να γίνουν μόνο σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Δεν μπορεί κανείς να 
μυηθεί στα Ελευσίνια μυστήρια σε άλλο μέρος από την Ελευσίνα. Ή στα μυστήρια της Σαμοθράκης 
σε άλλο μέρος από την Σαμοθράκη. Ή στα μυστήρια των μεγάλων θεών της Ανδανίας σε άλλο 
μέρος από την Ανδανία. Και γι αυτόν τον λόγο έχει ιδιαίτερη σημασία, να διαπιστώσουμε ότι στην 
ελληνιστική εποχή εισάγεται μια νέα μορφή μυστηριακών λατρειών, εν μέρει υπάρχει ήδη 
παλαιότερα με τα Ορφικά ή Διονυσιακά μυστήρια, που είναι μυστήρια τα οποία μπορούν να 
επιτελεστούν οπουδήποτε κανείς ιδρύει ένα τέτοιο ιερό. 

Την πρώτη σημασία σε αυτά τα μυστήρια έχουν τα μυστήρια των Αιγυπτιακών θεών και η 
λατρεία των Αιγυπτιακών θεοτήτων. Δυο είναι κυρίως οι θεότητες οι οποίες συνδέονται με αυτή 
την Αιγυπτιακή λατρεία, ο Σάραπις και η Ίσις. Ο Σάραπις είναι ένας κατ' εξοχήν πολιτικός θεός, η 
καταγωγή του είναι μάλλον από την Μέμφιδα, όπου ο ιερός ταύρος, ο Άπις, λατρευόταν μετά τον 
θάνατό του ως, ταυτιζόταν με τον Οσίρι και λατρευόταν ως Σέραπις, από αυτή την λατρεία οι 
πρώιμοι Πτολεμαίοι, μάλλον ο Πτολεμαίος Β΄, εισαγάγει την λατρεία του Σεράπιδος ή Σαράπιδος 
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που με βασιλική υποστήριξη διαδίδεται στην ανατολική Μεσόγειο και στη συνέχεια ιδίως στους 
αυτοκρατορικούς χρόνους, σε όλη τη Μεσόγειο, από την Ισπανία αλλά και σε λιγότερο βαθμό στην 
Εγγύς Ανατολή και στη Μικρά Ασία.  

Η εικόνα του θεού είναι ένα τεχνητό συνονθύλευμα στοιχείων που βρίσκουμε σε παλαιότερες 
λατρείες, δηλαδή είναι μια εικόνα που συνδυάζει στοιχεία από τον Δία, από τον Πλούτωνα και 
τον Ασκληπιό. Είναι ένας θεός που προστατεύει τη γονιμότητα, είναι ένας θεός ο οποίος 
θεραπεύει, και είναι ένας θεός που με επιφανειακά όνειρα προβλέπει το μέλλον, και εξασφαλίζει 
καλή ζωή μετά θάνατον. Το πόσο δημοφιλής είναι αυτή η λατρεία, το βλέπουμε από την ύπαρξη 
νέων ονομάτων όπως Σεραπίων, ή Σεραπάς ή Σεραπάμων. Ένα συστατικό στοιχείο της 
λατρείας είναι η διήγηση θαυμάτων του θεού, είναι ένας θεός ο οποίος εκφράζει τη δύναμή του, 
εκδηλώνει τη δύναμή του μέσα από θαύματα, ένας θεός ο οποίος προστατεύει εκείνους που 
διαδίδουν τη λατρεία του και τιμωρεί εκείνους που προσπαθούν να την εμποδίσουν, έχουμε 
τέτοιες παραδόσεις. Στις τελετές για τον Σάραπι, διαβαζόντουσαν τέτοια αγάλματα και στη 
συνέχεια οι πιστοί καλούνταν να αναφωνήσουν : "Εις Ζευς Σάραπις" ένας και μοναδικός είναι ο 
Δίας Σάραπις. 

Με την λατρεία του Σαράπιδος συνδέεται και η λατρεία της Ισιδος, η οποία όμως έχει και 
διαφορετικά στοιχεία, είναι μια λατρεία η οποία συνδέεται και με την εκτέλεση μυστηρίων. Η Ίσις 
δεν είναι μόνο μια θεότητα η οποία συνδέεται με τη νύχτα και το φεγγάρι, ή με την προστασία της 
ναυτιλίας, είναι μια θεότητα η οποία εξασφαλίζει στους μύστες της, την ελπίδα, για καλύτερη ζωή 
σε αυτόν τον κόσμο και μια καλή ζωή μετά τον θάνατο. Κατά τις μυστηριακές λατρείες της Ίσιδας, 
υπήρχαν μάλλον δραματικές αναπαραστάσεις των μύθων που σχετίζονταν με την Ίσιδα και τον 
γιο της και σύζυγό της τον Οσίριδα. Σύμφωνα με την Αιγυπτιακή μυθολογία, ο Οσίρις είχε 
σκοτωθεί από τον θεό της ερήμου τον Σίθο, και διαμελιστεί, στην συνέχεια η Ίσις κατόρθωσε να 
συγκεντρώσει τα μέλη του, να τον ξαναφέρει στη ζωή και να τον παντρευτεί. Από τον γάμο τους 
γεννήθηκε ο θεός Ώρος.  

Αυτός είναι ένας μύθος ο οποίος συμβολίζει τον θάνατο και την αναγέννηση, τον θάνατο και 
την ανάσταση και με τις τελετουργίες οι οποίες γίνονταν στα ιερά της Ίσιδας που διαδίδονται σε 
όλη την ανατολική Μεσόγειο και στη συνέχεια στην Ιταλία, στη Ρώμη και στην δυτική Ευρώπη, ο 
πιστός εξασφαλίζει μετά τον θάνατο να συνενωθεί με τον Οσίρι να έχει δηλαδή μια καλή 
μεταθανάτια ζωή. Ένα βασικό στοιχείο των τελετουργιών που συνδέονται με την Ίσιδα και είναι 
ένα στοιχείο το οποίο δείχνει επίσης την θρησκευτική νοοτροπία και δείχνει τη σημασία που έχει 
η προσωπική αφοσίωση του πιστού, η απόλυτη πίστη στη δύναμη του θεού, είναι η απαρίθμηση 
των ιδιοτήτων της Ίσιδος. Υπάρχει μια κατηγορία κειμένων που λέγονται Αρεταλογίες της 
Ίσιδος, είναι κείμενα στα οποία παρατίθενται σε μακρύ κατάλογο όλες οι ιδιότητες της Ίσιδας και 
σε μερικές από αυτές τις Αρεταλογίες εμφανίζεται η ίδια η Ίσις να μιλάει στον πρώτο ενικό : "Eγώ 
είμαι η Ίσις" και να παραθέτει τις ιδιότητές της. Μπορούμε να υποψιαστούμε πως στις τελετές, 
κάποια ιέρεια ντυμένη με το ένδυμα της Ίσιδας εμφανιζόταν και παρέθετε αυτές τις ιδιότητες, θα 
σας διαβάσω από μια επιγραφή που έχει βρεθεί στην Κύμη της Αιολίδος ορισμένα αποσπάσματα 
από μια τέτοια Αρεταλογία για να σχηματίσετε μια εικόνα της επιρροής, της επίδρασης την οποία 
είχαν αυτές οι ιδιότητες σε έναν πιστό, της ελπίδας που του δημιουργούσαν ότι θα τεθεί κάτω από 
την προστασία της Ίσιδας, αλλά και του τρόπου με τον οποίο τέτοιες Αρεταλογίες μετέδιδαν και 
το μήνυμα ότι κανείς πρέπει να βελτιώσει τη ζωή του σαν μύστης πλέον της Ίσιδας. " Ίσις εγώ ειμί 
η τύραννος πάσης χώρας". Έτσι ξεκινάει, εγώ είμαι η Ίσιδα, εκείνη που κυβερνάει κάθε χώρα. "Εγώ 
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είμαι εκείνη που έθεσε νόμους στους ανθρώπους, νόμους που κανένας δεν μπορεί να αλλάξει. Εγώ 
είμαι εκείνη που δημιούργησε τους καρπούς της γης, εγώ είμαι εκείνη που οι γυναίκες καλούν θεά, 
εγώ χώρισα τη γη από τον ουρανό. Εγώ έδειξα τους δρόμους των άστρων. Εγώ καθόρισα την πορεία 
του Ήλιου και της Σελήνης. Εγώ βρήκα τα θαλάσσια έργα. Εγώ έκανα ισχυρό το Δίκαιο. Εγώ έφερα 
σε γάμο, τον άντρα και την γυναίκα. Εγώ είμαι εκείνη η οποία κατήργησα την ανθρωποφαγία. Εγώ 
έδειξα στους ανθρώπους να τιμούν τα αγάλματα των θεών. Εγώ ίδρυσα τεμένη των θεών. Εγώ 
κατέλυσα την εξουσία των τυράννων. Εγώ σταμάτησα τους φόνους. Εγώ ανάγκασα τις γυναίκες να 
τις αγαπούν οι άνδρες. Εγώ έκανα το δίκαιο ισχυρότερο από το χρυσάφι και το ασήμι. Εγώ 
δημιούργησα διαλέκτους στους Έλληνες και τους Βαρβάρους. Εγώ έκανα τον όρκο φοβερότερο από 
οτιδήποτε άλλο. Εγώ τιμωρώ εκείνους που αδικούν. Εγώ είμαι εκείνη που τιμά εκείνους που 
υπερασπίζονται το δίκιο. Εγώ είμαι εκείνη που κυριαρχεί στους ποταμούς και τους ανέμους. Εγώ 
είμαι η κυρία του πολέμου. Εγώ είμαι η κυρία του κεραυνού. Εγώ καταπραΰνω και δημιουργώ 
κύματα στη θάλασσα. Σε μένα υπακούν οι πάντες. Εγώ λύω τα δεσμά. Εγώ είμαι η κυρία της 
ναυτιλίας. Εγώ είμαι η κυρία της ειμαρμένης". Και συνεχίζεται έτσι αυτό το κείμενο. 

Μπορείτε να καταλάβετε ότι ένας πιστός ο οποίος έχει περάσει μια τελετουργία στην οποία 
συμβολικά έχει πεθάνει και έχει ξαναγεννηθεί όταν ακούει ένα τέτοιο κείμενο, γεμίζει από μια 
πίστη προς τη δύναμη του θεού και αυτό είπα και σε άλλες ενότητες είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο 
της θρησκευτικότητας που χαρακτηρίζει, την ελληνιστική εποχή και τους αυτοκρατορικούς 
χρόνους, η πίστη σε έναν θεό στον οποίον ένας πιστός αφοσιώνεται διότι αναμένει από αυτόν τον 
θεό συνεχώς να εκδηλώνει την δύναμή του. Να τον προστατεύει σε αυτή τη ζωή και να του 
εξασφαλίζει μια καλύτερη μεταθανάτια ζωή. 

 

 

V 5.3.4 Θρησκευτικές αναζητήσεις, νέοι θεοί, μυστήρια (15΄) 

 

Είτε βρίσκεται κανένας στο Δίον της Μακεδονίας, είτε βρίσκεται στο Τίβολι κοντά στη Ρώμη, 
είτε βρίσκεται στη Μικρά Ασία, αν έχει τη διάθεση, την επιθυμία να αφιερωθεί στη λατρεία της 
Ίσιδας, μπορεί να το κάνει. Διότι στα ιερά της Ίσιδας αναπαράγονται σε μικρογραφία με στοιχεία 
των αιγυπτιακών ιερών, αναπαράγεται ένας μικρός Νείλος με μία τεχνητή δεξαμενή, μ’ ένα 
τεχνητό ποτάμι το οποίο υπάρχει στο ιερό, ώστε να μπορεί κανένας να αντλεί νερό. Η λατρεία της 
Ίσιδος χαρακτηρίζεται από τις υποσχέσεις τις οποίες δίνει στους θνητούς για προστασία. 
Χαρακτηρίζεται και από τη διάδοση, από το γεγονός ότι η λατρεία αυτή δεν είναι συνδεδεμένη με 
έναν μόνον τόπο. Δεν είναι σαν τη λατρεία της Αρτέμιδος της Εφέσου π.χ. που συνδέεται με το 
ιερό της Αρτέμιδος στην Έφεσο.  

Υπάρχουν κι άλλες λατρείες οι οποίες είναι μετακινούμενες και γι’ αυτόν τον λόγο αποκτούν 
πάρα πολύ μεγάλο αριθμό πιστών. Μια τέτοια λατρεία με παράδοση και ρίζες στην εποχή πριν 
από τον Μέγα Αλέξανδρο, μάλλον με παράδοση και ρίζες ήδη στον 6οπ.Χ. αιώνα είναι η λατρεία 
των Ορφικών και των Πυθαγορείων, η οποία στηρίζεται σε μια πολύ θεμελιώδη διάκριση 
ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή, ανάμεσα στο θνητό σώμα και την αθάνατη ψυχή. Αυτή η 
παράδοση σχετίζεται και με μυθολογικές παραδόσεις, ότι ο Διόνυσος π.χ. ως θεός σκοτώθηκε και 
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φαγώθηκε από τους Τιτάνες τους οποίους σκότωσε ο Δίας με τον κεραυνό του. Από τη στάχτη 
δημιουργήθηκε το ανθρώπινο γένος, το οποίο έτσι συνδέει και το θνητό ανθρώπινο στοιχείο των 
Τιτάνων και το θεϊκό στοιχείο του Διονύσου. Η αποστολή του ανθρώπου είναι να θυμηθεί αυτήν 
τη θεϊκή καταγωγή του για να λυτρωθεί από τον κύκλο της μετεμψύχωσης. Και να μπορέσει να 
ενωθεί με τους μάκαρες στα Ηλύσια πεδία σε ένα αιώνιο συμπόσιο. Για να γίνει αυτό ο πιστός 
πρέπει να μυηθεί σε μια μυστηριακή λατρεία, για την οποία όλο και περισσότερα στοιχεία μας 
προσφέρουν πάπυροι και χρυσά ελάσματα τα οποία περιέχουν φράσεις της λειτουργίας της 
μύησης του πιστού αλλά και φράσεις τις οποίες θα έπρεπε να πει στον Κάτω Κόσμο, όταν 
συναντούσε τους φύλακες του Κάτω Κόσμου. Πολλά απ’ αυτά τα χρυσά ελάσματα περιγράφουν 
μια πορεία αμέσως μετά τον θάνατο πως ο νεκρός, η ψυχή του, πλησιάζει μια πηγή την οποία θα 
πρέπει να αποφύγει, μια κυπάρισσο και του δίνει συμβουλές ποια θα είναι η απάντηση την οποία 
θα πρέπει να δώσει, όταν θα ερωτηθεί ποιος είναι. Τότε θα πρέπει να πει ότι είναι ο Γιος της Γης 
και του Ουρανού και ότι ο ίδιος ο Διόνυσος τον έλυσε. Αν θυμηθεί αυτά τα στοιχεία της 
μύησης, αν θυμηθεί τη θεϊκή του φύση, ο πιστός θα απελευθερωθεί από τον κύκλο της 
μετεμψύχωσης και θα συνεχίσει στα όμορφα λιβάδια των Ηλυσίων Πεδίων εκεί που οι θνητοί και 
οι θεοί βρίσκονται συνενωμένοι σε ένα αιώνιο συμπόσιο.  

Μια άλλη λατρεία, η οποία είναι πολύ νεότερη απ’ αυτήν την παλιά λατρεία των Ορφικών και 
των Πυθαγορείων που επικεντρώνεται στο πρόσωπο και τον μύθο του Διονύσου, είναι η λατρεία 
του Μίθρα. Ενός ιρανικού θεού, ο οποίος στην ελληνιστική εποχή λατρεύεται μονάχα στα μέρη 
που υπάρχει ιρανικός πληθυσμός, δηλ. κυρίως στο βασίλειο των Σελευκιδών, αλλά στη 
ρωμαϊκή εποχή, κυρίως λόγω της παρουσίας του ρωμαϊκού στρατού και της παρουσίας ρωμαϊκών 
στρατευμάτων σε πολλές επαρχίες, διαδίδεται στο σύνολο της Μεσογείου και σε μεγάλο βαθμό 
και στον ελληνικό χώρο, περισσότερο βέβαια στις περιοχές όπου υπάρχουν ρωμαϊκά 
στρατεύματα. Στον ελληνικό χώρο, κυρίως στον χώρο του Πόντου και της Κομμαγηνής. Δεν 
γνωρίζουμε πολλά πράγματα φυσικά επειδή είναι μια μυστηριακή λατρεία. Γνωρίζουμε ότι 
υπήρχαν επτά βαθμοί μύησης, γνωρίζουμε ότι οι λάτρεις του Μίθρα τελούσαν γιορτές 
συμποσιακές, όμως η εικονογραφία του Μίθρα μας δίνει κάποιες εντυπώσεις για το περιεχόμενο 
της λατρείας και κυρίως για τη μυθολογία. Οι παραστάσεις αυτές βρίσκονται σε μία συγκεκριμένη 
μορφή ιερών, τα λεγόμενα Mιθραία, τα οποία είναι υπόγεια και μιμούνται την ύπαρξη μιας 
σπηλιάς η οποία σχετίζεται με τη μυθολογία του Μίθρα. Ο Μίθρας γεννιέται από έναν βράχο και 
εικονίζεται καθώς σκοτώνει, με τη συνοδεία δύο λαμπαδηφόρων, καθώς σκοτώνει έναν ταύρο, 
και καθώς μοιράζεται το κρέας του με τον Ήλιο. Στην συνέχεια ανεβαίνει στους ουρανούς πάνω 
σε ένα άρμα. Καθώς ο Μίθρας σκοτώνει τον ταύρο, ένας σκορπιός δαγκώνει τα γεννητικά όργανα 
του ταύρου, ενώ ένας σκύλος και ένα φίδι προσπαθούν να πιουν από το αίμα του ταύρου. Σε αυτήν 
την μυστηριακή λατρεία γινόντουσαν δεκτοί μόνον άνδρες και ήτανε διαδεδομένη όπως είπα σε 
όλη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Το γεγονός ότι έχουμε την ίδια εικονογραφία δηλ. οι ίδιες ακριβώς 
σκηνές απεικονίζονται είτε βρισκόμαστε στην Ρώμη, είτε βρισκόμαστε σε μια γερμανική πόλη, 
είτε βρισκόμαστε σε κάποια πόλη της ρωμαϊκής ανατολής, στην Παλμύρα ή βρισκόμαστε στην 
Ντούρα Ευρωπό ή οπουδήποτε αλλού, αυτό δείχνει ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ομοιογένεια στη 
λατρεία, κάποιο θρησκευτικό κείμενο το οποίο δεν έχει σωθεί, ότι υπάρχει κάποιος ιερός άνδρας 
πίσω απ’ αυτήν τη λατρεία του Μίθρα, κάποιος άγνωστος σε μας καθότι δεν παραδίδεται ένα 
όνομα, ο οποίος συστηματοποίησε την εικονογραφία, τους μύθους και το περιεχόμενο της 
λατρείας.  
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Η ύπαρξη τέτοιων ιερών ανδρών είναι επίσης ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ύστερης 
ελληνιστικής εποχής και κυρίως των αυτοκρατορικών χρόνων. Μια τέτοια μορφή είναι ο 
Απολλώνιος ο Τυανεύς π.χ. είναι άνθρωποι οι οποίοι περιοδεύουν ανά την ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία διδάσκοντας, μερικές φορές ακόμα και επιτελώντας θαύματα και κατά κάποιον 
τρόπο προϊδεάζουν και τις παραδόσεις που σχετίζονται με τον Χριστό, αλλά και την αποστολική 
δραστηριότητα των Αποστόλων του χριστιανισμού. Μερικοί τέτοιοι ιεροί άνδρες εισάγουν νέες 
λατρείες και πολλές πληροφορίες παίρνουμε για έναν απ’ αυτούς, τον οποίον ένας από τους 
μεγαλύτερους συγγραφείς της αυτοκρατορικής εποχής, ο Λουκιανός, μπορεί μεν να χαρακτηρίζει 
ως τσαρλατάνο αλλά ήταν μια θρησκευτική προσωπικότητα που για μεγάλο διάστημα επηρέασε 
πάρα πολύ τον θρησκευτικό βίο στη Μικρά Ασία. Το όνομά του είναι Αλέξανδρος και σ’ αυτόν τον 
Αλέξανδρο ή Ψευδοπροφήτη αφιερώνει ο Λουκιανός ένα ολόκληρο σύγγραμμα. Όπως γράφει ο 
Λουκιανός, αυτός ο Αλέξανδρος διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι κυριαρχούνται από δύο 
συναισθήματα. Το αίσθημα του φόβου και το αίσθημα της ελπίδας.  

Και αυτά τα δύο συναισθήματα έχουν δημιουργήσει τους θεούς. Διαπιστώνοντας αυτό ο 
Αλέξανδρος θεώρησε ότι αν δημιουργούσε μια νέα λατρεία, η οποία να απευθύνεται σ’ αυτά τα 
δύο αισθήματα, θα μπορούσε να γίνει πολύ πλούσιος. Έτσι, δημιούργησε έναν νέο θεό, τον 
Γλύκωνα ή νέο Ασκληπιό, ειδοποιώντας την πατρίδα του, το Αβώνου Τείχος, ότι πρόκειται ο 
θεός αυτός να γεννηθεί εκεί, έπεισε τους κατοίκους της πόλης να κατασκευάσουν έναν ναό. Από 
τα θεμέλια αυτού του ναού ανέσυρε ένα αβγό στο οποίο προηγουμένως είχε τοποθετήσει ένα 
μικρό φίδι, το μικρό φίδι το παρουσίασε σαν τον νέο θεό, μετά παρουσίασε ένα μεγάλο φίδι το 
οποίο είχε προμηθευτεί στην Πέλλα και έπεισε τους πιστούς ότι αυτό το φίδι είναι η νέα μορφή 
του Ασκληπιού, ο Γλύκων, ο γλυκός θεός. Με διάφορες τελετουργίες προκάλεσε το ενδιαφέρον 
μεγάλου αριθμού πιστών και δημιούργησε ένα ιερό το οποίο έδινε όπως θα λέγαμε σήμερα σε ένα 
πακέτο αυτά τα οποία οι πιστοί αναζητούσαν σε διάφορους χώρους λατρείας.  

Ήταν ένα ιερό το οποίο πρόσφερε θεραπεία, ένα ιερό το οποίο πρόσφερε χρησμούς και μάλιστα 
με έναν ιδιαίτερο τρόπο, θα επανέλθω σ’ αυτό αμέσως, και ένα ιερό το οποίο πρόσφερε μυήσεις 
σε μια μυστηριακή λατρεία. Ο τρόπος της χορήγησης χρησμών γινόταν με άμεσο τρόπο δηλ. ο 
Αλέξανδρος ντυμένος με πολύ εντυπωσιακά ρούχα κρατούσε το φίδι στην αγκαλιά του και του 
φορούσε μια μάσκα με ανθρώπινο πρόσωπο, - όλα αυτά μας φαίνονται απίστευτα αλλά 
επιβεβαιώνονται από αρχαιολογικές πηγές, διότι έχουμε παραστάσεις του αγάλματος αυτού του 
φιδιού με το ανθρώπινο πρόσωπο και τα γένια και μεγάλα αυτιά γιατί είναι επήκοο – και στο 
προσωπείο αυτό είχε συνδέσει τον λάρυγγα γερανών και κάποιος άλλος τσαρλατάνος ο οποίος 
ήτανε κρυμμένος σ’ ένα σκοτεινό μέρος του ιερού όπου γινότανε η χορήγηση των χρησμών 
ψιθύριζε μέσα από τον λάρυγγα του γερανού την απάντηση, και φαινόταν σαν την απάντηση να 
την δίνει το φίδι.  

Κατά πόσο αυτά ισχύουν απόλυτα ή όχι δεν το ξέρουμε, όμως αυτό το οποίο ξέρουμε με 
απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι τέτοιου είδους θρησκευτικά δράματα ήταν πάρα πολύ συνηθισμένα 
στην αρχαία θρησκεία. Επίσης ο Αλέξανδρος δημιούργησε και μία μυστηριακή λατρεία, όπου σ’ 
ένα ιερό δράμα παρουσιαζόταν η γέννηση του θεού. Κατά τη διάρκεια αυτού του μυστηρίου 
καλούσε τους πιστούς να διώξουν τους εχθρούς της θρησκείας αυτής και οι εχθροί της θρησκείας 
ήταν οι χριστιανοί και οι άθεοι Επικούρειοι. Όπως είπα αυτά θα μας φαινόντουσαν εντελώς 
απίστευτα αν δεν είχαμε παραστάσεις του Γλύκωνα τόσο σε αγάλματα, όσο και σε φυλακτά.  
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Μια άλλη νέα θρησκεία με ιδιαίτερη σημασία αυτήν την εποχή είναι η θρησκεία του θεού 
Υψίστου, η οποία συνδέεται με μία θρησκευτική ομάδα των Θεοσεβών. Ο θεός Ύψιστος – κάνω 
μια διευκρίνιση, το πιθανότερο είναι ότι όλες οι μαρτυρίες για τον θεό Ύψιστο δεν αναφέρονται 
στον ίδιο θεό αλλά υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για έναν θεό Ύψιστο - ο οποίος θεωρείται ότι είναι 
αγέννητος από μητέρα, δεν καταλύεται από τίποτα, δεν έχει νόημα, είναι γνωστός με διαφορετικά 
ονόματα, ζει μέσα στο φως, είναι ο μόνος πραγματικός θεός, όλοι οι άλλοι θεοί θεωρούνται ότι 
είναι οι άγγελοί του, μια μικρή μερίδα του θεού και ο θεός αυτός πρέπει να λατρεύεται καθώς ο 
πιστός κοιτάζει την ανατολή του ήλιου. Η λατρεία ενός τέτοιου ισχυρού θεού που έχει διάφορα 
θα τα λέγαμε μονοθεϊστικά στοιχεία, σχετίζεται μάλλον με επιδράσεις από την ιουδαϊκή θρησκεία. 
Αυτός ο θεός Ύψιστος δεν απεικονίζεται, είναι ένας θεός ο οποίος έχει πιστούς σε διάφορες 
περιοχές της ανατολικής κυρίως Μεσογείου, οι οποίοι σε μερικές περιοχές είναι γνωστοί ως οι 
θεοσεβείς ή οι υψιστάριοι.  

Τέτοιες λατρείες όπως του Γλύκωνα, όπως του Ασκληπιού, του Μίθρα, του Σαράπιδος, όπως η 
λατρεία του θεού Υψίστου δείχνουν πάρα πολύ ανάγλυφα τις θρησκευτικές αναζητήσεις που 
υπάρχουν στην ελληνιστική εποχή και στους αυτοκρατορικούς χρόνους. Τη συνεχή προσπάθεια 
του ανθρώπου να εξασφαλίσει μια άμεση σχέση προστασίας με ένα θεϊκό ον. Την ανάγκη των 
ανθρώπων στην ελληνιστική εποχή καθώς είναι χαμένοι στις μεγάλες πόλεις, καθώς μερικές 
φορές είναι ξεριζωμένοι από τις πατρίδες τους, καθώς θεωρούν ότι δεν αντιμετωπίζουν την 
προστασία μιας πόλης ή του αυτοκράτορα ή των πολιτικών αξιωματούχων και είναι 
εγκαταλελειμμένοι στη μοίρα τους, την προσπάθειά τους να βρουν ένα στήριγμα σε έναν θεό στον 
οποίο θα αφοσιωθούν αποκλειστικά.  

Σ’ έναν θεό τον οποίο θα λατρεύουν χωρίς να αποκλείουν την ύπαρξη άλλων θεών, αλλά θα τον 
λατρεύουν αποκλειστικά περισσότερο από τους άλλους θεούς. Έναν θεό τον οποίο θα μπορούν 
να τον αποκαλούν δικό τους θεό. Το βήμα ανάμεσα σ’ αυτό το είδος του μεγα-θεϊσμού, δηλ. της 
αντίληψης ότι κάποιος θεός είναι μέγας, μεγαλύτερος, ο σημαντικότερος από όλους, μέχρι τον 
μονοθεϊσμό, δηλ. την αντίληψη ότι υπάρχει ένας θεός που αποκλείει την λατρεία όλων των άλλων 
θεοτήτων, το βήμα από την μια αντίληψη στην άλλη είναι σχετικά μικρό και πραγματοποιείται, 
μάλλον σε ένα πρώτο στάδιο, με την εισαγωγή και της χριστιανικής λατρείας. 

 

 

V 5.3.5 Ο χριστιανισμός  

 

Οι Μόντι Πάιθον στην ταινία τους The life of Brian (Η ζωή του Μπράιαν) γεμίζουν την Ιουδαία 
στις πρώτες δεκαετίες του πρώτου μ.Χ. αιώνα με κάθε είδους προφήτες, ασκητές, ιεραποστόλους, 
ιεροκήρυκες που μαζί με τις βασικές αιρέσεις των Σικαρίων, των Ζηλωτών, των Φαρισαίων, 
των Σαδουκαίων είναι πρόθυμοι να δείξουν σε όποιους θέλουν να τους ακούσουν, ποιος είναι ο 
σωστός δρόμος προς την αρετή. Η παρουσίαση αυτή του θρησκευτικού κλίματος στην Ιουδαία 
του 1ου μ.Χ. αιώνα από τους Μόντι Πάιθον είναι ακριβής και ανταποκρίνεται απόλυτα σ’ αυτά τα 
οποία π.χ. μας γράφει ο Ιώσηπος στον Ιουδαϊκό πόλεμο ή στις Ιουδαϊκές Αρχαιότητες. Βασικά 
ερωτήματα τα οποία απασχολούν τους Ιουδαίους αυτήν την εποχή είναι η σωστή ερμηνεία της 
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Τορά δηλ. του βασικού κανόνα των ιουδαϊκών κειμένων, η βούληση του θεού, ο ερχομός του 
Μεσσία, θέματα ηθικής και αγνότητας, ο σωστός τρόπος για την πραγματοποίηση των 
τελετουργιών, αλλά ακόμα και ερωτήματα που σχετίζονται με την αμαρτία και την μετάνοια, με 
την μετά θάνατο ζωή και την ανάσταση.  

Αυτά τα ερωτήματα δεν γνωρίζουμε αν εξηγούν τη δημιουργία του χριστιανισμού, αναλόγως 
με το αν είναι κανείς χριστιανός ή όχι πιστεύει με διαφορετικό τρόπο στο ποιες είναι οι ρίζες του 
χριστιανισμού, όμως αυτό το θρησκευτικό κλίμα αν δεν ερμηνεύει τη δημιουργία του 
χριστιανισμού, σίγουρα ερμηνεύει τη διάδοσή του. Ερμηνεύει τη διάδοσή του διότι πληθυσμοί στο 
σύνολο της αυτοκρατορίας αντιμετώπιζαν ανάλογα ερωτήματα. Ο ιστορικός Ιησούς είναι ένα 
αντικείμενο το οποίο έχει απασχολήσει επί αιώνες την έρευνα και δεν είναι κάτι με το οποίο 
μπορώ να ασχοληθώ εδώ.  

Σε ένα μάθημα το οποίο σχετίζεται με την ιστορία του ελληνισμού από τον Αλέξανδρο ως τον 
Αδριανό, αυτό το οποίο έχει σημασία δεν είναι ποιες είναι οι πηγές, οι καταβολές του 
χριστιανισμού, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η διάδοσή του τον πρώτο αιώνα και τον δεύτερο 
αιώνα μ.Χ., δηλ. την περίοδο την οποία καλύπτουμε σ’ αυτά τα μαθήματα. Μία σειρά από 
ουσιαστικά στοιχεία του περιεχομένου της χριστιανικής λατρείας, της πρώιμης χριστιανικής 
λατρείας σχετίζονται με αναζητήσεις τις οποίες συναντούμε και σε άλλες λατρείες, π.χ. η ερμηνεία 
της καθαρότητας, της καθαρότητας του σώματος και της καθαρότητας της ψυχής, η σημασία 
της αμαρτίας και της μετάνοιας, η ύπαρξη ενός ανώτερου θεού. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία 
υπάρχουν και στον ιουδαϊσμό σε μεγάλο βαθμό. Η πολλή μεγάλη διασπορά Ιουδαίων στη Μικρά 
Ασία, στη βόρειο Αφρική, στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο γενικότερα, αλλά και στη 
μητροπολιτική Ελλάδα, στην Ιταλία, είναι ένα στοιχείο το οποίο υποβοηθά την διάδοση του 
χριστιανισμού, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως ένα άλλο στοιχείο που υποβοηθά τη διάδοση 
του χριστιανισμού είναι ότι ο χριστιανισμός δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία 
απασχολούσαν άτομα διαφορετικών εθνοτήτων, που μιλούν διαφορετικές γλώσσες και 
πιστεύουν σε διαφορετικούς θεούς.  

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που δίνει ώθηση στη διασπορά του χριστιανισμού, είναι ότι ο 
χριστιανισμός αντίθετα από τον ιουδαϊσμό, δεν θέτει κανένα απολύτως όριο στον προσηλυτισμό, 
στην διάδοση του λόγου του Θεού. Αδιαφορεί για την κοινωνική θέση, για το αν είναι κανείς 
δούλος ή ελεύθερος. Αδιαφορεί για την προέλευση την εθνική ή την γλώσσα ενός ανθρώπου. Και 
το γεγονός ότι δεν θέτει τέτοια όρια, τέτοια σύνορα, υποβοηθά τη διάδοσή του. Λίγα πράγματα 
γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα για τις διδαχές του πρώιμου χριστιανισμού και αυτά είναι η 
πίστη στην ανάσταση του Χριστού, ο οποίος ταυτίζεται με τον αναμενόμενο Μεσσία, η αναμονή 
της ανάστασης των νεκρών στη Δεύτερη Παρουσία, η αγάπη προς τον πλησίον, η καταδίκη 
διαφόρων αμαρτιών, όπως η πλεονεξία και η αγάπη προς τις υλικές απολαύσεις. Ακόμα η ανάγκη 
για τη διάδοση του λόγου του Θεού στους μη πιστούς και στους μη Ιουδαίους. Έτσι, ο 
χριστιανισμός διαδίδεται αρχικά στην Αίγυπτο και την Κυρηναϊκή όπου υπάρχουν κοινότητες 
Ιουδαίων, στη βόρειο Συρία, στην Αντιόχεια, σε πολλές πόλεις της Μ. Ασίας όπως η Έφεσος, το 
Πέργαμον, οι Σάρδεις και η Σμύρνη, στην Κρήτη όπου ήδη από τον Παύλο δημιουργείται μια 
πρώιμη χριστιανική κοινότητα, και στην κεντρική Ελλάδα, στη μητροπολιτική Ελλάδα, στους 
Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη και την Κόρινθο.  

Σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε κυρίως με αστικά κέντρα. Τα αστικά κέντρα 
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είναι οι χώροι στους οποίους κατ’ εξοχήν μπορούν οι πρώτοι απόστολοι, ένας νέος τύπος ιερών 
ανδρών, να διαδώσουν τον λόγο του Θεού. Εκτός από τους δώδεκα αποστόλους, ο Παύλος είναι 
εκείνος ο οποίος σφραγίζει με την παρουσία του και τη δράση, τη διάδοση του χριστιανισμού. Οι 
χώροι στους οποίους στην πρώτη φάση συναντούμε χριστιανούς ιεραποστόλους είναι κυρίως οι 
ιουδαϊκές συναγωγές, αλλά είναι και άλλοι χώροι μεγάλης συγκέντρωσης ανθρώπων, όπως π.χ. 
στην Αθήνα ο Άρειος Πάγος, εκεί που ο Απόστολος Παύλος προσελκύει το ενδιαφέρον των 
Αθηναίων καθώς αναφέρει και την ύπαρξη ενός βωμού στην Αθήνα για τον άγνωστο θεό. Μεταξύ 
των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται το μήνυμα στις αρχές του χριστιανισμού, είναι και μια 
ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έτρεφαν συμπάθεια προς την ιουδαϊκή θρησκεία, οι λεγόμενοι 
Θεοσεβείς ή Υψιστάριοι.  

Στην αρχή ο χριστιανισμός αντιμετωπίζει όπως ξέρουμε από τις πράξεις των αποστόλων αλλά 
και από τον Τάκιτο και εν μέρει από τον Πλίνιο την βίαιη αντίδραση κατ’ αρχήν των Ιουδαίων οι 
οποίοι βλέπουν τον χριστιανισμό ως μία αντίπαλη θρησκεία αλλά και των αρχών στη Ρώμη, όταν 
μια μεγάλη φωτιά στη Ρώμη τον Ιούλιο του 64μ.Χ. αποδίδεται από τον Νέρωνα στους χριστιανούς, 
ξεκινάει ο πρώτος βίαιος διωγμός. Ο πληθυσμός ήταν πρόθυμος να πιστέψει ότι οι οπαδοί μιας 
νέας θρησκείας, για την οποία δεν ήξεραν πολλά πράγματα, ενδεχομένως δεν την κατανοούσαν 
και για τις τελετουργίες τις οποίες είχαν αντιφατικές πληροφορίες, ήταν φυσικό ο πληθυσμός να 
θεωρήσει ότι αυτοί είναι οι ένοχοι και να παρακολουθήσει με ιδιαίτερη χαρά την εκτέλεσή τους 
όταν συλλαμβάνονταν. Ο χριστιανισμός όμως για το μάθημα αυτό έχει και μια άλλη ιδιαίτερη 
σημασία. Είναι η μόνη θρησκεία η οποία έχει μια αξίωση οικουμενικότητας. Και κατά κάποιον 
τρόπο εκφράζει στην τελευταία της μορφή ένα πνεύμα το οποίο ξεκινάει πολύ δειλά και 
διστακτικά με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας 
και του ελληνικού πολιτισμού στην Ανατολή, συνεχίζεται με τη δημιουργία μιας οικουμενικής 
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η οποία συνενώνει σε μία ενιαία πολιτική διοίκηση και πολιτική 
ενότητα τις περιοχές που οι Ρωμαίοι χαρακτηρίζουν – και οι Έλληνες- ως οικουμένη, ο 
κατοικούμενος κόσμος, συνεχίζεται με την εισαγωγή, με την λατρεία του αυτοκράτορα, μιας 
λατρείας η οποία βρίσκεται σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας και με την επικράτηση του χριστιανισμού τον ύστερο 4ομ.Χ. αιώνα βρίσκει την 
ολοκλήρωσή της. 
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Επιλογή πηγών σε µετάφραση 

 

Βίντεο V2.1.1 

 

1. Το ψήφισµα του Χρεµωνίδη 

 

Πηγή: Staatsverträge des Altertums III 476 (απόσπασµα) 

  

«... Απόφαση του δήµου. Πρόταση του Χρεµωνίδη Ετεοκλέους από το δήµο των Αιθαλιδών. Και 
παλαιότερα οι Αθηναίοι και οι Λακεδαιµόνιοι και οι σύµµαχοί τους είχαν συµφωνήσει να 
συνάψουν συνθήκη φιλίας και συµµαχίας µεταξύ τους και διεξήγαγαν από κοινού πολλούς και 
δίκαιους αγώνες εναντίον όσων επιχειρούσαν να υποδηλώσουν τις πόλεις. Και τώρα που 
παρόµοια κρίσιµη κατάσταση επικρατεί σε όλη την Ελλάδα εξαιτίας εκείνων που επιχειρούν να 
καταλύσουν τους νόµους και τα πατροπατράδοτα πολιτεύµατα κάθε πόλης, ο βασιλιάς 
Πτολεµαίος ακολουθώντας τη στάση των προγόνων του και της αδελφής  του,  καταβάλλει 
φανερά προσπάθειες  για την  κοινή ελευθερία  των Ελλήνων. Ο δήµος  των Αθηναίων συµµάχησε 
µαζί του και ψήφισε να κληθούν οι υπόλοιποι Έλληνες να επιδείξουν το  ίδιο φρόνηµα. Έτσι λοιπόν 
και οι Λακεδαιµόνιοι, φίλοι και σύµµαχοι του βασιλιά Πτολεµαίου συνήψαν συµµαχία και µε τον 
δήµο των Αθηναίων µαζί µε τους Ηλείους, τους Αχαιούς, τους Τεγεάτες, τους Μαντινείς, του 
Ορχοµένιους, τους Φιαλείς, τους Καφυείς και όσους από τους Κρήτες είναι µέλη της συµµαχίας 
των Λακεδαιµονίων και του Αρέως και των άλλων συµµάχων και έστειλαν πρεσβευτές από τους 
συνέδρους τους προς τον δήµο. Οι πρεσβευτές που ήλθαν παρουσιάζουν τη µεγαλοψυχία των 
Λακεδαιµονίων και του Αρέως και των άλλων συµµάχων προς τον δήµο των Αθηναίων και 
προσκοµίζουν τη συνθήκη σχετικά µε τη συµµαχία. Έτσι ώστε, αφού επιτευχθεί γενική οµόνοια 
µεταξύ των Ελλήνων, να αγωνισθούν πρόθυµα µαζί µε τον βασιλιά Πτολεµαίο και ενωµένοι 
µεταξύ τους εναντίον όσων αδικούν τώρα τις πόλεις και παραβιάζουν τις συνθήκες και στο εξής 
να σώζουν µε σύµπνοια τις πόλεις, µε τη βοήθεια της Καλής Τύχης, να αποφασίσει ο δήµος να 
ισχύει για πάντα η φιλία και συµµαχία που προσκοµίζουν οι πρεσβευτές ανάµεσα στους 
Αθηναίους και τους Λακεδαιµονίου και τους βασιλείς των Λακεδαιµονίων κλπ.» 

 

 

2. Οι πράξεις του Πτολεµαίου Γ΄ 

 

Πηγή: Orientis Graeci Inscriptiones Selectae 54. 

«Ο βασιλιάς Πτολεµαίος ο Μέγας ... αφού παρέλαβε από τον πατέρα του τη βασιλεία στην 
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Αίγυπτο, τη Λιβύη, τη Συρία, τη Φοινίκη, την Κύπρο, τη Λυκία, την Καρία και τα νησιά των 
Κυκλάδων εξεστράτευσε στην Ασία µε πεζικό, ιππικό, στόλο και ελέφαντες από τη χώρα των 
Τρωγλοδυτών και την Αιθιοπία, τους οποίους ο πατέρας του και ο ίδιος ήταν οι πρώτοι που τους 
κυνήγησαν και τους προετοίµασαν για στρατιωτική χρήση. Έχοντας γίνει κύριος όλης της γης στα 
δυτικά του Ευφράτη, της Κιλικίας, της Παµφυλίας, της Ιωνίας, του Ελλησπόντου της Θράκης καί 
όλων των στρατιωτικών δυνάµεων σε αυτές τις χώρες και των ινδικών ελεφάντων και  έχοντας  
καθυποτάξει  όλους  τους  κυβερνήτες  αυτών  των  χωρών,  πέρασε  τον  ποταµό Ευφράτη και, 
αφού καθυπέταξε τη Μεσοποταµία, τη Βαβυλωνία, τη Σουσιανή, την Περσίδα, τη Μηδία και τις 
υπόλοιπες χώρες ως τη Βακτρία και αφού αναζήτησε όλα τα ιερά αντικείµενα που είχαν αφαιρεθεί 
από την Αίγυπτο από τους Πέρσες και τα έφερε πίσω στην Αίγυπτο µαζί µε τους υπόλοιπους 
θησαυρούς από  αυτές  τις  περιοχές, έστειλε  τα  στρατεύµατά  του πέρα από τα κανάλια που 
είχαν εκσκαφεί ...» 

 

 

Βίντεο V2.2.1 

 

3. Ορισµός  βασιλείας 

Πηγή: Σόυδα, λ. βασιλεία. 

 

«Η µοναρχική εξουσία (βασιλεῖαι) δεν δίνεται στους άνδρες ούτε από τη φύση ούτε από τον 
νόµο. Δίνεται σε όσους είναι ικανοί στη διοίκηση στρατευµάτων και διαχειρίζονται µε σύνεση τις 
πολιτικές υποθέσεις». 

 

 

4. Η ενθρόνιση του Πτολεµαίου Ε΄ 

Πηγή: Πολύβιος 15, 26, 1-3. 

 

«Στην αρχή [ο Αγαθοκλής] υποκρινόταν (ὑπεκρίνετο) πως τάχα δεν ήταν σε θέση να πει αυτό 
που ήθελε από το πλήθος των δακρύων που ανέβαιναν στα µάτια του. Αφού σκούπισε τα µάτια 
του πολλές φορές µε τη χλαµύδα του, έλεγξε τα δάκρυά του, και κρατώντας το παιδί είπε: “Πάρτε 
αυτό το παιδί, που ο πατέρας του πεθαίνοντας το έδωσε στην αγκαλιά αυτής της γυναίκας”, 
δείχνοντας την αδελφή του, “και σας το εµπιστεύτηκε, άνδρες Μακεδόνες”». 

 

 

Βίντεο V2.2.3 
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5. Ψήφισµα των Αιγών για τη λατρεία του Σελεύκου Α΄ και του Αντιόχου Α΄, 281 
π.Χ. 

Πηγή: Supplementum Epigraphicum Graecum LIX 1406 (αποσπάσµατα) 

 

«... Να οικοδοµηθεί ένας όσο το δυνατό ωραιότερος ναός κοντά στον περίβολο  του Απόλλωνα, 
ο χώρος να περιφραχθεί και να ανατεθούν όσο το δυνατόν ωραιότερα αγάλµατα µε επιγραφές 
που θα κατονοµάζουν τον Σέλευκο και τον Αντίοχο. Να στηθεί µποροστά στον ναό άγαλµα και 
βωµός της Σωτείρας. Να ιδρυθεί βωµός για τους σωτήρες, απέναντι από τον ναό, µε επιγραφές 
που θα κατονοµάζουν τον Σέλευκο και τον Αντίοχο. Να αφιερωθεί ένα όσο το δυνατό ωραιότερο 
τέµενος. Για την εκατόµβη να οδηγούνται ταύροι στον περίβολο για τους Σωτήρες Σέλευκο και 
Αντίοχο και να τους θυσιάζουν οι [- - -] που θα επιλεγούν µε κλήρωση, όπως γίνεται και για τον 
Απόλλωνα. Κάθε µήνα, την ηµέρα που αντιστοιχεί στην ηµέρα που γίναµε ελεύθεροι, θα γίνονται 
δύο θυσίες [- -]. Να χωριστούν πάλι οι φυλές  ώστε  αντί  για τέσσερεις να γίνουν έξι και δύο φυλές 
να ονοµαστούν Σελευκίς και Αντιοχίς. [- -] Τον µήνα Σελευκεώνα να προσφέρεται θυσία ταύρου, 
όπως γίνεται και για τον Απόλλωνα στο Θάξιο. Να εκλέγεται κάθε χρόνο µεταξύ του συνόλου των 
πολιτών ένας ιερέας, που θα φέρει δάφνινο στεφάνι, ταινία και λαµπρότατο ένδυµα· σε όλες τις 
θυσίες θα προσφέρει θυσία µαζί µε τους τιµούχους και σε όλες τις συνεδριάσεις της εκκλησίας του 
δήµου θα κάνει προκαταρκτική προσφορά στον βωµό των σωτήρων όπως γίνεται και στους 
βωµούς των άλλων θεών [- -]. Να ανοικοδοµηθουν η έδρα των πρυτάνεων και η έδρα των 
στρατηγών κια το µεν πρυτανείο να ονοµασθεί Σελεύκειο, το δε στρατηγείο Αντιόχειο. ...» 

 

 

6. Ψήφισµα της Τέω για την απόδοση θεϊκών τιµών στον Αντίοχο Γ΄ και τη 
βασίλισσα Λαοδίκη, 203 π.Χ. 

Πηγή: Supplementum Epigraphicum Graecum XLI 1003 (αποσπάσµατα). 

 

«Κοντά στο άγαλµα του Διονύσου να στηθούν δύο όσο το δυνατόν ωραιότερα και ιεροπρεπή 

µαρµάρινα αγάλµατα του βασιλιά Αντιόχου και της αδελφής του, βασίλισσας Λαοδίκης, ώστε 
εκείνοι που ελευθέρωσαν την πόλη και τα εδάφη της, τα καθιέρωσαν, τα κατέστησαν άσυλα, τα 
απήλλαξαν από φόρους και έκαναν αυτή τη χάρη στον λαό και στο σωµατείο των καλλιτεχνών  
του  Διονύσου  και  στην  πόλη  να  τιµούνται  από  όλους  κατά  δύναµη και  ώστε, µοιραζόµενοι 
µε τον Διόνυσο τον ναό και την υπόλοιπη λατρεία, να είναι κοινοί σωτήρες της πόλης µας και να 
µας δίνουν µαζί όλα τα αγαθά... 

[Ακολουθεί ένα αποσπασµατικό χωρίο, που αναφέρεται στην ίδρυση της γιορτής των 
Αντιοχείων και Λαοδικείων). 

«Κάθε συµµορία [υποδιαίρεση των πολιτών] να στήσει στον τόπο της, δίπλα στον βωµό της 
συµµορίας, έναν βωµό για τον βασιλιά Αντίοχο τον Μεγάλο και την αδελφή  του,  βασίλισα 
Λαοδίκη, και να προσφέρει σε αυτόν τον βωµό θυσία. Ο ιερέας του βασιλιά θα κατάρχεται τῶν 
ἱερῶν [θα πραγµατοποιεί τις προκαταρκτικές τελετουργίες πριν από τη θυσία, όπως το ράντισµα 
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του ζώου] και σε αυτή τη γιορτή θα έχει την επιµέλεια για τις σπονδές και τις άλλες τελετουργίες 
που πραγµατοποιούν οι συµµορίες, µε τον ίδιο τρόπο που ο ιερέας του Ποσειδώνα έχει την 
επιµέλεια στη γιορτή [- - -]. Οι υπόλοιποι κάτοικοι της πόλης µας να προσφέρουν θυσία στα σπίτια 
τους και να εορτάζουν κατά δύναµη. Όσοι αυτή τη µέρα βρίσκονται στην πόλη να φορούν 
στεφάνι. Αυτή η ηµέρα θα είναι αργία για όλες τις εργασίες και στην πόλη και στην ύπαιθρο, δεν 
θα πραγµατοποιούνται δίκες κανενός εναντίον κανενός. Αυτή η γιορτή θα καταγραφεί στην ιερά 
βύβλο. Για να καθιερωθεί στον βασιλιά Αντίοχο τον Μεγάλο εκείνος ο τόπος, όπου 
πραγµατοποίησε µερικές  από  τις  ευεργεσίες  του  και υποσχέθηκε άλλες, τις οποίες µετά 
υλοποίησε, να αφιερωθεί ένα όσο το δυνατόν ωραιότερο χάλκινο άγαλµα του βασιλιά στο 
πρυτανείο και κάθε χρόνο, την πρώτη ηµέρα του µήνα Λευκαθεώνα [πρωτοχρονιά] όλα τα  
συµβούλια  αξιωµατούχων,  συγκεκριµένα  το  συµβούλιο των στρατηγών, των τιµούχων και των 
ταµιών, µαζί µε τον ιερέα του Αντιόχου και τον πρύτανη να προσφέρουν θυσία για την ανάληψη 
του αξιώµατός τους στον βασιλιά, τις Χάριτες [εδώ: προσωποποιήσεις της εύνοιας και της 
ευγνωµοσύνης] και τη Μνήµη πάνω στον κοινό βωµό της πόλης στο πρυτανείο, έτσι ώστε να 
έχουν καλή αρχή στο αξίωµά τους. Και να επιλέγουν ένα µεγάλο ζώο για θυσία. Οι έφηβοι που 
ολοκληρώνουν την εφηβεία, µαζί µε τον επιµελητή του γυµνασίου, να προσφέρουν θυσία την ίδια 
µέρα, όπως γράφεται εδώ, ώστε να µην αρχίσουν καµµιά δηµόσια πράξη χωρίς να αποδώσουν 
πρώτα ευχαριστίες στους ευεργέτες κι ώστε να συνηθίσουµε τους απόγονου µας να θεωρούν όλα 
τα άλλα δευτερεύοντα µπροστά στην έκφραση ευγνωµοσύνης κι ώστε να διαµορφώσουµε όσο το 
δυνατόν πιο όµορφα την πρώτη τους είσοδο στην Αγορά [δηλ. ως νέοι πολίτες]. Και οι νικητές σε 
αγώνες που απονέµουν ως βραβείο ένα στεφάνι όταν εισέρχονται πανηγυρικά στην πόλη µετά τη 
νίκη τους - - - µετά από την πύλη να έρχονται κατευθείαν στο πρυτανείο, να στεφανώσουν το 
άγαλµα του βασιλιά και να προσφέρουν θυσία, όπως γράφεται πιο πάνω. Επειδή  ο  βασιλιάς  δεν  
µας  έφερε  µόνο ειρήνη αλλά και µας απήλλαξε για τα επόµενα χρόνια από τα βαρειά και σκληρά 
φορτία, απαλλάσσοντάς µας από τους φόρους, και επειδή πρόσφερε ασφάλεια για τις 
καλλιέργειες και τον θερισµό στην ύπαιθρο και έκανε τη γη εύφορη, κάθε χρόνο να φέρνουµε ως 
απαρχή στο άγαλµα του βασιλιά τους πρώτους καρπούς. Ο ιερέας του βασιλιά να φροντίζει το 
άγαλµα του βασιλιά να είναι πάντοτε στολισµένο µε στεφάνι που να αντιστοιχεί στην εκάστοτε 
εποχή του χρόνου. 

Και έτσι ώστε εκτός από τις τιµές που έχουν ήδη δοθεί στην αδελφή του βασιλιά, τη βασίλισσα 
Λαοδίκη, να της δοθούν κι άλλες, που δεν θα δείχνουν µόνο την τωρινή ευγνωµοσύνη του λαού, 
αλλά θα κρατούν ζωντανή για πάντα τη µνήµη της, κι ώστε όλοι οι ξένοι που έρχονται στην πόλη 
µας να βλέπουν σε κεντρική θέση ένα δείγµα της ευγνωµοσύνης του λαού, και για να είναι φανερό 
ότι ψηφίζουµε γιά όλους τις τιµές που τους αξίζουν, να επισκευασθεί η κρήνη που βρίσκεται στην 
αγορά και να φροντίσουµε να έρχεται νερό. Η κρήνη αυτή να αφιερωθεί στην αδελφή του βασιλιά 
Αντιόχου, Λαοδίκη, και να της  δοθεί  το  όνοµα  της  Λαοδίκης.  Κι επειδή η βασίλισσα είναι ευσεβής 
απέναντι στους  θεούς  και  εύνους  απέναντι  στους ανθρώπους, είναι πρέπον όσοι τιµούν τους 
θεούς και κάνουν καθαρτήριες τελετές να παίρνουν το νερό για το τελετουργικό ράντισµα από 
την κρήνη που φέρει το όνοµά της. Για σωτηρία και ευλογία! Όλοι οι ιερείς και οι ιέρειες  που  
προσφέρουν  θυσία  για  το  καλό  της πόλης, να χρησιµοποιούν αυτό το νερό σε όλες τις θυσίες 
που χρειάζεται.  Κι  όσοι πραγµατοποιούν σπονδές να παίρνουν νερό από εκεί. Επίσης να παίρνουν 
νερό από αυτή την κρήνη και για τα γαµήλια λουτρά των νυφών. Όσοι  παίρνουν  νερό  για  τις  
παραπάνω χρήσεις θα πρέπει όταν πηγαίνουν και έρχονται από την κρήνη να φορούν λευκά 
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ενδύµατα και στεφάνια - -». 

Ανάλυση: A. Chaniotis, Isotheoi timai : la divinité mortelle d’Antiochos III à Téos, Kernos 20, 
2007, 153-171. 

 

 

8. Ο ύµνος των Αθηναίων για τον Δηµήτριο Πολιορκητή, 294 π.Χ. 

Πηγή: Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 6, 253 D-F. 

 

«Πώς είναι παρόντες στην πόλη οι µεγαλύτεροι και πιο προσφιλείς θεοί! Γιατί µια  ευνοϊκή 
συγκυρία  έφερε εδώ  τη  Δήµητρα  συνάµα  και τον  Δηµήτριο. Η  µεν  Δήµητρα  έρχεται για  να 
τελέσει τα σεµνά µυστήρια της Κόρης, ο δε Δηµήτριος είναι παρών, εύθυµος, όπως ταιριάζει σε 
θεό, και όµρφος και γελαστός. Είναι µια σεµνή εικόνα: όλογυρα όλοι οι φίλοι του και στη µέση 
αυτός, σαν να είναι οι φίλοι του αστέρια κι αυτός ο ήλιος. Παιδί του Ποσειδώνα, του ισχυρότερου 
θεού, χαίρε, και παιδί της Αφροδίτης! Γιατί άλλοι θεοί ή βρίσκονται κάπου µακριά ή δεν έχουν 
αυτιά ή δεν υπάρχουν ή δε µας δίνουν σηµασία. Εσένα όµως σε βλέπουµε εδώ, παρόντα, όχι  από 
ξύλο ή από πέτρα,  αλλά αληθινό.  Πρώτα  φέρε  ειρήνη, αγαπηµένε, γιατί έχεις την εξουσία. Και τη 
σφίγγα, όχι εκείνη που καταπιέζει τη Θήβα, αλλά όλη την Ελλάδα, εννοώ τον Αιτωλό που κάθεται 
πάνω σε ένα βράχο, όπως εκείνη η αρχαία σφίγγα, και αρπάζει όλους τους ανθρώπους µας· και 
δεν µπορώ να την παλέψω. Γιατί είναι συνήθεια των Αιτωλών να αρπάζουν το βιός των γειτόνων 
τους, τώρα και όσων είναι µακριά. Πάνω απ᾿ όλα βάλε σ᾿ αυτούς ένα τέλος, συ ο ίδιος. Αλλιώς, βρες 
έναν Οιδίποδα που είτε θα γκρεµίσει τη σφίγγα είτε θα την κάνει στάχτη.» 

Ανάλυση:  A.  Chaniotis,  The  Ithyphallic  Hymn  for  Demetrios  Poliorcetes  and  Hellenistic 

Religious Mentality, in P.P. Iossif, A.S. Chankowski, and C.C. Lorber (eds.), More than Men, Less 
than Gods. Studies in Royal Cult and Imperial Worship. Proceedings of the International 
Colloquium Organized by the Belgian School at  Athens  (1-2  November 2007), Leuven: Peeters 
2011, 157-195. 

Τα άρθρα αυτά είναι ελεύθερα προσβάσιµα στην ιστοσελίδα 

  

 

 

https://ias.academia.edu/AngelosChaniotis 

  

https://ias.academia.edu/AngelosChaniotis


 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      287  
 
 

 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

336  Δολοφονία τοῦ Φιλίππου Β´, βασιλιᾶ τῆς Μακεδονίας· ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν 
Ἀλέξανδρο 

335  Καταστροφὴ τῆς Θήβας 

334  Ξεκίνημα τῆς ἐκστρατείας κατὰ τῶν Περσῶν.· Νίκη τοῦ Ἀλεξάνδρου στὸν Γρανικό 

333  Νίκη τοῦ Ἀλεξάνδρου στὴν Ἰσσό 

331  Νίκη τοῦ Ἀλεξάνδρου στὰ Γαυγάμηλα 

330  Καταστροφὴ τοῦ ἀνακτόρου τῆς Περσέπολης· δολοφονία τοῦ Δαρείου Γ´ 

330-327  Κατάκτηση τοῦ βορειοανατολικοῦ Ἰράν 

327-325  Ἐκστρατεία στὸ Punjab 

326  Μάχη στὸν Ὑδάσπη κατὰ τοῦ Πώρου 

325  Ἐπιστροφὴ ἀπὸ τὴν Ἰνδία 

324  Διάταγμα τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἐξορίστων· στάση στὴν Ὤπη· θάνατος τοῦ Ἡφαιστίωνα 

323  Θάνατος τοῦ Ἀλεξάνδρου· διευθετήσεις γιὰ τὴ διαδοχή Φίλιππος Γ´ καὶ Ἀλέξανδρος Δ´· 
κατανομὴ τῶν σατραπειῶν 

323//22  Λαμιακὸς Πόλεμος 

321//20  1ος Πόλεμος τῶν Διαδόχων Περδίκκας καὶ Εὐμένης κατὰ Ἀντιπάτρου, Κρατέρου, Ἀντιγόνου καὶ 
Πτολεμαίου 

320  Διακανονισμὸς τοῦ Τριπαραδείσου· ὁ Ἀντίπατρος «ἀντιβασιλιάς» 

319   Θάνατος τοῦ Ἀντιπάτρου· ἀρχή τοῦ 2ου Πολέμου τῶν Διαδόχων Κάσσανδρος κατὰ 
Πολυπέρχοντα καὶ Ὀλυμπιάδας στὴν Εὐρώπη, Ἀντίγονος κατὰ Εὐμένη στὴν Ἀσία 

315  Ὁ Εὐμένης καὶ ἡ Ὀλυμπιάδα φονεύονται· ὁ Ἀντίγονος κύριος τῆς Ἀσίας· φυγὴ τοῦ Σελεύκου 
στὸν Πτολεμαῖο 

314  Τελεσίγραφο τοῦ Κασσάνδρου, Λυσιμάχου, Πτολεμαίου καὶ Σελεύκου πρὸς τὸν Ἀντίγονο· 
συμμαχία τοῦ Ἀντιγόνου μὲ τὸν Πολυπέρχοντα καὶ διακήρυξη τῆς Τύρου· ἀρχὴ τοῦ 3ου Πολέμου 
τῶν Διαδόχων 

312  Ἧττα τοῦ Δημητρίου, γιοῦ τοῦ Ἀντιγόνου ἀπὸ τὸν Πτολεμαῖο στὴ Γάζα 
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311  Σύναψη εἰρήνης μεταξὺ Ἀντιγόνου καὶ Κασσάνδρου, Λυσιμάχου καὶ Πτολεμαίου 

309//308  Ὁ Πτολεμαῖος στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Ἑλλάδα 

308//307  Διακανονισμὸς μεταξὺ Σελεύκου καὶ Ἀντιγόνου 

307΅  Ἀπελευθέρωση τῆς Ἀθήνας ἀπὸ τὸ Δημήτριο 

306  Ἀνάληψη τοῦ βασιλικοῦ τίτλου ἀπὸ τοὺς διαδόχους Ἀντίγονος καὶ Δημήτριος, Πτολεμαῖος καὶ 
μᾶλλον λίγο ἀργότερα Κάσσανδρος, Λυσίμαχος καὶ Σέλευκος (τὸ ἔτος τῶν βασιλείων) 

305//304  Ἀνεπιτυχὴς πολιορκία τῆς Ρόδου ἀπὸ τὸν Δημήτριο τὸν Πολιορκητή 

303-301  4ος Πόλεμος τῶν Διαδόχων 

302  Πανελλήνια συμμαχία κάτω ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Ἀντιγόνου καὶ τοῦ Δημητρίου 

301  Μάχη τῆς Ἰψοῦ· ὁ Ἀντίγονος σκοτώνεται 

297  Θάνατος τοῦ Κασσάνδρου 

294  Ὁ Δημήτριος στὴν Ἀθήνα καὶ βασιλιὰς στὴ Μακεδονία 

288  Ἐπίθεση τοῦ Λυσιμάχου καὶ τοῦ Πύρρου κατὰ τοῦ Δημητρίου· ἐκδίωξη τοῦ Δημητρίου ἀπὸ τὴ 
Μακεδονία 

287-285  Ἀνεπιτυχεῖς ἀγῶνες τοῦ Δημητρίου στὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ κράτησή του ἀπὸ τὸν Σέλευκο(285· 
θάνατός του τὸ 283) 

283  Θάνατος τοῦ Πτολεμαίου Α΄ 

283-246  Ὁ Πτολεμαῖος Β΄ βασιλιὰς τοῦ πτολεμαϊκοῦ βασιλείου (ἀπὸ τὸ 281 μαζὶ μὲ τὴν ἀδελφὴ καὶ 
σύζυγό του Ἀρσινόη Β΄) 

282/281  Πόλεμος μεταξὺ Σελεύκου καὶ Λυσιμάχου· θάνατος τοῦ Λυσιμάχου στὴ μάχη τοῦ Κουροπεδίου 

281  Δολοφονία τοῦ Σελεύκου ἀπὸ τὸν Πτολεμαῖο Κεραυνό 

281-261  Ὁ Ἀντίοχος Α΄βασιλιὰς του βασιλείου τῶν Σελευκιδῶν 

280-278  Ἀγῶνες τοῦ Ἀντιόχου Α´ γιὰ τὴν κληρονομιά του (κατὰ τοῦ Πτολεμαίου Β´, Πτολεμαίου 
Κεραυνοῦ καὶ Ἀντιγόνου Γονατᾶ) 

280-274  Ὁ Πύρρος στὴν Ἰταλία καὶ Σικελία 

279  Εἰσβολὴ Κελτῶν (Γαλατῶν) στὴν Ἑλλάδα. Ὁ Πτολεμαῖος Κεραυνὸς φονεύεται ἀπὸ τοὺς 
Γαλάτες. Ἀναρχία στὴ Μακεδονία 

278  Νίκη τῶν Αἰτωλῶν στοὺς Δελφούς· ὑποχώρηση τῶν Γαλατῶν. Ἄνοδος τῆς Αἰτωλικῆς 
Συμπολιτείας 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      289  
 
 

278  Συμφωνία μεταξὺ Ἀντιόχου Α´ καὶ Ἀντιγόνου Γονατᾶ 

277  Νίκη τοῦ Ἀντιγόνου Γονοτᾶ ἐπὶ τῶν Γαλατῶν. Ὁ Γονατᾶς διεκδικεῖ τὸν θρόνο τῆς Μακεδονίας 

275/4-
271  

1ος Συριακὸς Πόλεμος (μεταξὺ Ἀντιόχου Α´καὶ Πτολεμαίου Β´) 

274-272  Πόλεμος τοῦ Πύρρου κατὰ τοῦ Ἀντιγόνου Γονατᾶ, θάνατός του στὸ Ἄργος (272) 

268-261  Χρεμωνίδειος Πόλεμος Ἐπιτυχία τοῦ Ἀντιγόνου Γονατᾶ κατὰ τοῦ συνασπισμοῦ τῶν 
Πτολεμαίου Β´, Σπάρτης καὶ Ἀθήνας 

263-241  Ὁ Εὐμένης Α΄ ἡγεμόνας τοῦ Περγάμου 

261-246  Ὁ Ἀντίοχος Β΄βασιλιὰς τοῦ βασιλείου τῶν Σελευκιδῶν 

260-253  2ος Συριακὸς Πόλεμος (Ἀντίοχος Β´, Ρόδος καὶ Ἀντίγονος Γονατᾶς κατὰ Πτολεμαίου Β´) 

255  Χωριστὴ εἰρήνη μεταξὺ Ἀντιγόνου Γονατᾶ καὶ Πτολεμαίου (;) 

251  Ἀπελευθέρωση τῆς Σικυώνας ἀπὸ τὸν Ἄρατο 

250-245  Ἀποσκίρτηση τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀπὸ τὸν Ἀντίγονο στὴν Κόρινθο 

250/49  Ὁ Δημήτριος ὁ Καλὸς στὴν Κυρήνη· βελτίωση τῆς θέσης τῶν Πτολεμαίων στὸ Αἰγαῖο 

246  Θάνατος τοῦ Πτολεμαίου Β´ (Ἰανουάριος) καὶ Ἀντιόχου Β´ (καλοκαίρι)· ἔκρηξη τοῦ 3ου 
Συριακοῦ Πολέμου (Λαοδικείου Πολέμου) 

246-221  Ὁ Πτολεμαῖος Γ΄ βασιλιὰς τοῦ πτολεμαϊκοῦ βασιλείου 

246-225  Ὁ Σέλευκος Β΄ βασιλιὰς του βασιλείου τῶν Σελευκιδῶν 

245  Νίκη τοῦ Ἀντιγόνου στὴν Ἄνδρο ἐπὶ τοῦ πτολεμαϊκοῦ στόλου· ἐπανάκτηση ἐδαφῶν στὴ 
Μεσοποταμία καὶ τὴ βόρεια Συρία ἀπὸ τὸν Σέλευκο Β´ 

243  Πραξικόπημα τοῦ Ἀράτου στὴν Κόρινθο 

241  Εἰρήνη μεταξὺ Σελευκιδῶν καὶ Πτολεμαίων 

241-197  Ὁ Ἄτταλος Α΄ βασιλιὰς τοῦ Περγάμου 

239  Θάνατος τοῦ Ἀντιγόνου Γονατᾶ· συμμαχία Ἀχαιῶν-Αἰτωλῶν· ἀρχὴ τοῦ πολέμου τοῦ Δημητρίου 

239-229  Ὁ Δημήτριος Β΄ βασιλιὰς τῆς Μακεδονίας 

240-238 
(;) 

Ἐμφύλιος πόλε΄μος μεταξὺ Σελεύκου Β´ καὶ Ἀντιόχου Ἱέρακα· κινήσεις ἀποσκίρτησης στὴν 
Παρθία καὶ τὸ βορειοανατολικὸ Ἰράν· ἐπιτυχίες τοῦ Ἀττάλου Α´ τοῦ Περγάμου κατὰ τῶν Γαλατῶν 

230-227 
(;) 

Ἐπιτυχεῖς ἀγῶνες τοῦ Ἀττάλου Α´ κατὰ τοῦ Ἀντιόχου Ἱέρακα 
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230 (;) Ἀποτυχημένη ἐκστρατεία τοῦ Σελεύκου Β´ κατὰ τῶν Πάρθων 

229  Θάνατος τοῦ Δημητρίου Β´ 

229-221  Ὁ Ἀντίγονος Δώσων βασιλιὰς τῆς Μακεδονίας 

229-222  Πόλεμος τοῦ Κλεομένη (οἱ Ἀχαιοὶ κατὰ τῆς Σπάρτης) 

227  Ὁ Ἀντίγονος Δώσων στὴν Καρία 

225-222  Ὁ Σέλευκος Γ΄ βασιλιὰς του βασιλείου τῶν Σελευκιδῶν 

224  Συμμαχία μεταξὺ Ἀχαιῶν καὶ Ἀντιγόνου Δώσωνα· πανελλήνια συμμαχία 

222  Νίκη τῆς πανελλήνιας συμμαχίας ἐπὶ τοῦ βασιλιᾶ τῆς Σπάρτης Κλεομένη Γ´ στὴ  Σελλασία 

222-187   Ὁ Ἀντίοχος Γ΄ βασιλιὰς του βασιλείου τῶν Σελευκιδῶν· ἀποστασία τοῦ Ἀχαιοῦ στὴ Μικρὰ Ἀσία 
(ὡς τὸ 213) 

221   Θάνατος τοῦ Πτολεμαίου Γ´ καὶ τοῦ Ἀντιγόνου Δώσωνα 

221-179   Ὁ Φίλιππος ο Ε΄ βασιλιὰς τῆς Μακεδονίας 

221-204   Ὁ Πτολεμαῖος Δ΄ βασιλιὰς τοῦ πτολεμαϊκοῦ βασιλείου 

220-217   Συμμαχικὸς Πόλεμος Ὁ Φίλιππος Β´ τῆς Μακεδονίας ἡγεῖται τῆς πανελλήνιας συμμαχίας κατὰ 
τῶν Αἰτωλῶν 

219-217  4ος Συριακὸς Πόλεμος· νίκη τοῦ Πτολεμαίου Δ´ ἐπὶ τοῦ Ἀντιόχου Γ´ στὴ Ραφία (217) 

215-205  1ος Μακεδονικὸς Πόλεμος (μετὰ τὴ συμμαχία τοῦ Φιλίππου Ε´ μὲ τὸν Ἀννίβα) 

212  Συμμαχία μεταξὺ Ρώμης καὶ Αἰτωλῶν 

206  Χωριστὴ εἰρήνη τῶν Αἰτωλῶν μὲ τὸν Φίλιππο Ε´ 

206-183  Ἐξέγερση τοῦ ντόπιου αἰγυπτιακοῦ πληθυσμοῦ κατὰ τῶν Πτολεμαίων· περ. 205-185 ἡ νότια 
Αὔγυπτος κυβερνᾶται ἀπὸ αἰγύπτιους φαραώ 

205  Εἰρήνη τῆς Φοινίκης μεταξὺ Ρώμης καὶ Μακεδονίας· ἐπιστροφὴ τοῦ Ἀντιόχου Γ´ ἀπὸ τὴ μεγάλη 
ἐκστρατεία του (ἀνάβαση) γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς κυριαρχίας τῶν Σελευκιδῶν στὶς ἄνω 
σατραπεῖες 

204  Θάνατος τοῦ Πτολεμαίου Δ´ 

204-180  Ὁ Πτολεμαῖος Ε΄ βασιλιὰς τοῦ πτολεμαϊκοῦ βασιλείου 

203/202  Διακανονισμὸς μεταξὺ Φιλίππου Ε´καὶ Ἀντιόχου Γ´ σὲ βάρος τοῦ πτολεμαϊκοῦ βασιλείου (ἡ 
λεγόμενη "μυστικὴ συμφωνία") 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      291  
 
 

202  Ἀρχὴ τοῦ 5ου Συριακοῦ Πολέμου, ἐπιτυχίες τοῦ Ἀντιόχου Γ´· πόλεμος τοῦ Φίλιππος Ε´ κατὰ τῆς 
Ρόδου 

201  Αἴτηση βοήθειας τῶν Ἀτταλιδῶν καὶ τῆς Ρόδου πρός τὴ Ρώμη· ἐπέμβαση τῆς Ρώμης 

200  Κήρυξη τοῦ 2ου Μακεδονικοῦ Πολέμου (200-197) μετὰ τὴν ἀπόρριψη ρωμαϊκοῦ τελεσιγράφου 
ἀπὸ τὸ Φίλιππο 

197  Ρωμαϊκὴ νίκη στὶς Κυνὸς Κεφαλές (Τίτος Κοΐντιος Φλαμινίνος) 

197-158  Ὁ Εὐμένης Β΄ βασιλιὰς τοῦ Περγάμου 

196  Διακήρυξη τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων 

194  Ἀποχώρηση τῶν ρωμαϊκῶν στρατευμάτων ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα· τεταμένη κατάσταση ἀνάμεσα 
στὴ Ρώμη καὶ τὸν Ἀντίοχο Γ´, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὸ 198 εἶχε διεισδύσει στὶς μακεδονικὲς καὶ 
πτολεμαϊκὲς θέσεις στὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ στὰ Στενά 

192  Μετὰ ἀπὸ παρακίνηση τῶν Αἰτωλῶν ὁ Ἀντίοχος Γ´ στὴν Ἑλλάδα (Δημητριάδα, Χαλκίδα)· ἀρχὴ 
τοῦ Ἀντιοχικοῦ Πολέμου (192-188) 

191  Φυγὴ τοῦ Ἀντιόχου ἀπὸ τὴν Εὐρώπη μετὰ ρωμαϊκὴ ἐπιτυχία στὶς Θερμοπύλες 

189  Ἀποφασιστικῆς σημασίας μάχη στὴ Μαγνησία 

188  Εἰρήνη τῆς ἈπαμείαςὉ Ἀντίοχος χάνει τὴ Μικρὰ Ἀσία· καταβολὴ μεγάλων πολεμικῶν 
ἀποζημιώσεων. Ὁ Εὐμένης Β´ τοῦ Περγάμου καὶ οἱ Ρόδιοι οἱ μεγάλοι κερδισμένοι τῆς εἰρήνης. Στὴ 
συνέχεια αὐξανόμενες συγκρούσεις ἀνάμεσα στὸν Εὐμένη καὶ τὸν Φίλιππο Ε´ καὶ τὸ διάδοχό του 
(ἀπὸ τὸ 179) Περσέα 

   

187-175  Ὁ Σέλευκος Δ΄ βασιλιὰς του βασιλείου τῶν Σελευκιδῶν περ. 185 Μετά τὴν κατάλυση τῆς 
αὐτοκρατορίας τῶν Μαουρύα στὶς Ἰνδίες ἐπιτρέπει τὴν ἐπέκταση τοῦ ἑλληνικοῦ βασιλείο τῆς 
Βακτρίας ὑπὸ τὸν Δημήτριο 

180-175  Δυναστικές συγκρούσεις καὶ σφετερισμοὶ στὸ ἑλληνικὸ βασίλειο τῆς Βακτρίας· δημιουργία δύο 
χωριστῶν βασιλείων στὴ Βακτρία καὶ τὶς βόρειες Ἰνδίες 

180  Θάνατος τοῦ Πτολεμαίου Ε΄ 

180-170  Πρώτη βασιλεία τοῦ Πτολεμαίου Στ΄ 

179-168  Ὁ Περσέας βασιλιὰς τῆς Μακεδονίας 

175-164  Ὁ Αντίοχος Δ΄ Ἐπιφανὴς βασιλιὰς του βασιλείου τῶν Σελευκιδῶν 

174-171  Τεταμένη κατάσταση στὴν Ἑλλάδα λόγω τῆς αὐξανόμενης δημοτικότητας τοῦ Περσέα· 
δημαγωγία τοῦ Εὐμένη 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      292  
 
 

171-168  3ος Μακεδονικὸς Πόλεμος· ἀποφασιστικὴ νίκη τῶν Ρωμαίων στὴ μάχη τῆς Πύδνας(168)· τέλος 
τῆς μακεδονικῆς μοναρχίας· διαίρεση τῆς Μακεδονίας σὲ 4 μερίδες 

170-168  Εἰσβολὴ τοῦ Ἀντιόχου Δ΄ στὴν Αἴγυπτο. Ὁ Ἀντίοχος ὑποχωρεῖ σὲ τελεσίγραφο τῶν Ρωμαίων 
(«ἡμέρα τῆς Ἐλευσίνας»). Ἡ ἀνάμειξή του σὲ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις στὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἡ 
ἀνάκληση τῶν προνομίων τῶν Ἰουδαίων ὁδηγεῖ σὲ ἐξέγερση(Πόλεμος των Μακκαβαίων, 168-143) 

170-118  Δυναστικὲς συγκρούσεις στὸ βασίλειο τῶν Πτολεμαίων ἀνάμεσα στοὺς Πτολεμαῖο Στ΄ 

(170-
145),  

Πτολεμαῖο Η΄ (170-163 καὶ 145-116) καὶ Κλεοπάτρα Β΄ (145-127, 124-116) καὶ Κλεοπάτρα 
Γ΄(139-101) 

168/67  Κράτηση στὴν Ἰταλία ὡς ὁμήρων πολλῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν μὲ ἀντιρωμαϊκὰ αἰσθήματα 

168  Ὑποχώρηση τοῦ Ἀντιόχου Δ´ ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο· οἱ Ρωμαῖοι ἐπιβάλλουν τὴ θέλησή τους 

164  Θάνατος τοῦ Ἀντιόχου Δ΄· ἀρχὴ τῶν σφετερισμῶν καὶ ἐμφυλίων πολέμων στὸ βασίλειο τῶν 
Σελευκιδῶν ποὺ ὁδηγοῦν στὴ διαίρεση καὶ σταδιακὴ μείωση τῆς ἔκτασής του 

158-138  Ὁ Ἄτταλος Β΄ βασιλιὰς τοῦ Περγάμου 

149/48  Μακεδονικὴ ἐξέγερση (κάτω ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Ἀνδρίσκου)  

148  Ἡ Μακεδονία περιἁρχεται κάτω ἀπὸ τὴν ἄμεση ρωμαϊκὴ κυριαρχία ὡς ἐπαρχία 

146  Ἀχαϊκὸς Πόλεμος Ἡ Ρώμη κατὰ τῆς Ἀχαϊκῆς Συμπολιτείας· κατάκτηση καὶ καταστροφὴ τῆς 
Κορίνθου 

143/142  Ἡ Ἰουδαία ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸν Σελευκίδη Δημήτριο Β΄ ἡμιαυτόνομο κράτος ὑπὸ τὴ 
δυναστεία τῶν Ἁσμοναίων 

141  Η Σελεύκεια, μιὰ ἀπὸ τὶς πρωτεύουσες των Σελευκιδῶν στὸν Τίγρη, καταλαμβάνεται ἀπὸ τοὺς 
Πάρθους 

139  Ὁ Σελευκίδης Δημήτριος Β΄ ἡττᾶται ἀπὸ τοὺς Πάρθους καὶ μένει σε αἰχμαλωσία ἐπὶ δέκα χρόνια 

138-133  Ὁ Ἄτταλος Γ΄ βασιλιὰς τοῦ Περγάμου 

133  Θάνατος τοῦ Ἀττάλου Γ΄, ποὺ μὲ τὴ διαθήκη του καθιστᾶ τὸ Πέργαμο ἐλεύθερη πόλη καὶ 
κληροδοτεῖ το βασίλειό του στὴ Ρώμη 

133-129  Ὁ Ἀριστόνικος διεκδικεῖ τὴ βασιλεία στὸ Πέργαμο· ἐξέγερση στὴ Μικρὰ Ἀσία κατὰ τῆς Ρώμης 

130  Οἱ Σελευκίδες χάνουν τὴ Μεσοποταμία, ποὺ καταλαμβάνεται ἀπὸ τοὺς Πάρθους· κατάλυση τοῦ 
ἑλληνικοῦ βασιλείου τῆς Βακτρίας 

129  Τὰ ἐδάφη του πρώην βασιλείου τοῦ Περγὰμου ἀποτελοῦν τὴ ρωμαϊκὴ ἐπαρχία τῆς Ἀσίας 

123-122  Οἱ μεταρρυθμίσεις τοῦ Γαΐου Γράκχου στὴ Ρώμη. Νόμος τοῦ Γράκχου γιὰ τὴν ἐπαρχίας τῆς 
Ἀσίας καὶ τὴν εἴσπραξη τῶν φόρων 
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118  Συμφιλίωση τῶν Πτολεμαίου Στ΄ καὶ τῆς γυναίκας του Κλεοπάτρας Γ΄μὲ τὴν ἀδελφή του καὶ 
πρώην σύζυγό του Κλεοπάτρα Β΄· ἀμνηστεία στὴν Αἴγυπτο περ. 105-96 Ο Πτολεμαῖος Ἀπίων 
δημιουργεῖ ἀνεξάρτητο βασίλειο στὴν Κυρηναϊκὴ καὶ τὸ κληροδοτεῖ στὴ Ρώμη μὲ τὴ διαθήκη του 

88-83  Ἐπέκταση τοῦ Μιθριδάτη Στ΄ τοῦ Πόντου στὴ Μικρὰ Ἀσία· ἐξέγερση ἑλληνικῶν πόλεων κατὰ 
τῆς Ρώμης· «Ἐφέσειοι ἑσπερινοί» 

88-85  1ος Μιθριδατικὸς Πόλεμος 

86  Κατάληψη της Αθήνας από τον Σύλλα· λεηλασία της Αθήνας 

85  Συνθήκη τοῦ Δαρδάνου μεταξύ Μιθριδάτη καὶ Σύλλα 

83  Ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἀντιόχειας παραδίδει τὸν θρόνο τῶν Σελευκιδῶν στὸν βασιλιὰ τῆς Ἀρμενίας 
Τριγράνη Β΄ 

83-81  2ος Μιθριδατικὸς Πόλεμος 

74  Ἡ Κυρηναϊκὴ γίνεται ρωμαϊκὴ ἐπαρχία 

74-64  3ος Μιθριδατικὸς Πόλεμος· μέχρι το 67 π.Χ. ὑπὸ τὴ διοίκηση τοῦ Λουκύλλου, μετὰ τὸ 

67  ὑπὸ τὴ διοίκηση τοῦ Πομπηίου 

69-67  Κατάκτηση τῆς Κρήτης ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους ὑπὸ τὸν Μέτελλο 

67-64  Εἰδικὲς ἐξουσίες στὸν Πομπήιο μὲ τὸν Γαβίνιο νόμο· πόλεμος κατὰ τῶν πειρατῶν καὶ τοῦ 
Μιθριδάτη Στ΄ 

64-63  Ἀναδιοργάνωση τῆς Ἀνατολῆς ἀπὸ τὸν Πομπήιο. Ἵδρυση τῆς ἐπαρχίας Βιθυνίας καὶ Πόντου. Τὰ 
ὑπολείμματα τοῦ κράτους τῶν Σελευκιδῶν γίνονται ἡ ρωμαϊκὴ ἐπαρχία Συρία 

59  Προσάρτηση τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴ Ρώμη 

55  Ὁ Πτολεμαῖος ΙΒ΄ Αὐλητὴς ἀνακτᾶ τὸν θρόνο τῆς Αἰγύπτου μὲ τὴ βοήθεια ρωμαϊκῶν δυνάμεων· 
ἡ Αἴγυπτος ρωμαϊκὸ προτεκτοράτο 

49-48  Ἐμφύλιος πόλεμος ἀνάμεσα στὸν Πομπήιο καὶ τὸν Καίσαρα 

48  Νίκη τοῦ Καίσαρα στὴ μάχη τῆς Φαρσάλου. Ὁ Πομπήιος δολογονεῖται στὴν Αἴγυπτο 

47  Ὁ Καίσαρας ἐκλέγεται δικτάτωρ. Στὴν Αὔγυπτο καταπνίγει ἐξέγερση καὶ συνδέεται μὲ τὴν 
Κλεοπάτρα Ζ΄ 

44  Δολοφονία τοῦ Καίσαρα 

43  Τριανδρία Ὀκταβιανοῦ, Ἀντωνίου καὶ Λέπιδου στὴ Ρώμη. Ὁ Μᾶρκος Ἀντώνιος ἀναλαμβάνει τὸ 
ἀνατολικὸ τμῆμα τῆς αὐτοκρατορίας 

40  Ὁ Μᾶρκος Ἀντώνιος συνδέεται μὲ τὴν Κλεοπάτρα 
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37-36  Ἀναδιοργάνωση τῆς Ἀνατολῆς ἀπὸ τὸν Ἀντώνιο μὲ τὴν τοποθέτηση ὑποστηρικτῶν τους στὸν 
θρόνο φιλικῶν βασιλείων· ἐπέκταση τῶν ἐδαφῶ τῆς Κλεοπάτρας 

31  Ἡ Ρώμη, ὐπὸ τὸν Ὀκταβιανό, κηρύσσει τὸν πόλεμο στὸν Ἀντώνιο κσὶ τὴν Κλεοπάτρα. Νίκη τοῦ 
Ὀκταβιανοῦ στὸ Ἄκτιο 

30  Αὐτοκτονία τοῦ Ἀντωνίου καὶ τῆς Κλεοπάτρας· ἡ Αἴγυπτος ἐνσωματώνεται στὴ ρωμαϊκὴ 
αὐτοκρατορία 

27  Ὁ Ὀκταβιανὸς ὀνομάζεται Καῖσαρ Αὐτοκράτωρ Σεβαστός (Αὔγουστος) καὶ θέτει τὶς βάσεις 
ἑνὸς μοναρχικοῦ πολιτεύματος στὴ Ρώμη 

27-14 μ.Χ. Ὁ Αὔγουστος κυβερνά ως αὐτοκράτορας 

25  π.Χ. Ἡ Γαλατία στὴ Μικρὰ Ἀσία γίνεται ρωμαϊκὴ ἐπαρχία 

6  μ.Χ.Τὸ βασίλειο τῆς Παφλαγονίας προσαρτᾶται καὶ συνδέεται μὲ τὴν ἐπαρχία τῆς Γαλατίας  

6  μ.Χ. Τμῆμα τοῦ βασιλείου τῆς Ἰουδαίας γίνεται ρωμαϊκὴ ἐπαρχία 

10  περ. Κατάλυση τοῦ τελευταίου ἑλληνικοῦ βασιλείου στὴ βόρεια Ἰνδία 

14-37  Ὁ Τιβέριος αὐτοκράτορας 

18  Τὸ βασίλειο τῆς Καππαδοκίας γίνεται ρωμαϊκὴ ἐπαρχία 

37-41  Ὁ Καλιγούλας αὐτοκράτορας 

41-54  Ὁ Κλαύδιος αὐτοκράτορας 

43  Ἡ Λυκία γίνεται ρωμαϊκὴ ἐπαρχία 

44  Τὰ ἐδάφη τοῦ βασιλιᾶ Ἡρώδη Ἀγρίππα στὴν Ἰουδαία (Γαλιλαία, Περαία) γίνονται ρωμαϊκὴ 
ἐπαρχία 

46  Τὸ βασίλειο τῆς Θράκης γίνεται ἐπαρχία 

54-68  Ὁ Νέρων αὐτοκράτορας 

62  Ὁ Νέρων προσαρτᾶ τὸ βασίλειο τοῦ Πόντου καὶ Κολχίδας 

64  Πυρκαγιά στὴ Ρώμη· διωγμοὶ τῶν χριστιανῶν 

66-70  Ἐξέγερση τῆς Ἰουδαίας κατὰ τῆς Ρώμης 

66-67  Περιοδεία τοῦ Νέρωνα στὴν Ἑλλάδα. Παραχωρεῖ στὴν ἐπαρχεία Ἀχαΐα ἐλευθερία καὶ 
ἀφορολογησία (ποὺ ἀνακαλεῖται μετὰ τὸν θάνατό του) 

68  Ἀντιδράσεις κατὰ τῆς πολιτικῆς τοῦ Νέρωνα· ὁ Νέρων αὐτοκτονεῖ 
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69  Ἐμφύλιος πόλεμος· τὸ ἔτος τῶν τεσσάρων αὐτοκρατόρων. Ὁ Βεσπασιανὸς ἐπικρατεῖ καῖ ἱδρύει 
τὴ δυναστεία τῶν Φλαβίων 

69-79  Ὁ Βεσπασιανὸς αὐτοκράτορας 

70  Κατάκτηση τῆς Ἱερουσαλήμ· ὁμάδα τῶν ἐξεγερμένων Ἰουδαίων συνεχίζει τὴν ἀντίσταση στὸ 
ὀχυρὸ τῆς Μασάντα ὡς τὸ 73 

73  Προσάρτηση τοῦ βασιλείου τῆς Κομμαγηνῆς 

79-81  Ὁ Τῖτος αὐτοκράτορας 

81-96  Ὁ Δομιτιανὸς αὐτοκράτορας· δολοφονεῖται λόγῳ τῆς αὐταρχικῆς πολιτικῆς του. Τέλος τῆς 
δυναστείαςτῶν Φλαβίων 

96-98  Ὁ Νέρβας αὐτοκράτορας. Ἀρχὴ τῆς δυναστείας τῶν υἱοθετημένων αὐτοκρατόρων(δυναστεία 
τῶν Ἀντωνίνων) 

98-117  Ὁ Τραϊανὸς αὐτοκράτορας 

101-106  Κατάκτηση τῆς Δακίας 

107  Κατάκτηση τοῦ βασιλείου τῶν Ναβαταίων στὴν Ἀραβία 

113-115  Κατάκτηση τῆς Μεσοποταμίας. Ἡ ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία στὴ μεγαλύτερη ἐξάπλωσή της 

115-117  Ἐξέγερση τῶν Ἰουδαίων ἰδίως στὴ Συρία, Αἴγυπτο καὶ Κυρηναϊκή 

117-138  Ὁ Ἁδριανὸς αὐτοκράτορας 

123-125  Ὁ Ἁδριανὸς στὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ τῆν Ἑλλάδα 

128-132  Δεύτερο ταξίδι τοῦ Ἁδριανοῦ στὴν Ἀνατολή (Συρία, Αἴγυπτο, Μικρὰ Ἀσία, Ἑλλάδα) 

130  Θάνατος τοῦ Ἀντίνου στὴν Αἴγυπτο 

132  Ἵδρυση του Πανελληνίου στὴν Ἀθήνα 

133-135  Ἰουδαϊκὴ ἐξέγερση ὑπὸ τὸν Μπὰρ Κοχμπά 

138  Θάνατος τοῦ Ἁδριανοῦ 
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Μακεδονική ηγεμονία 

 

αναρτήθηκε  από kpasisi 

 

Δυναστεία Αργεάδων  

Κάρανος περίπου 780 πΧ 

Κοίνος περίπου 750 πΧ 

Τυρίμμας περίπου 720 πΧ 

Περδίκκας Α' υιός Τυρίμμα 670 652 

Αργαίος Περδίκκα Α' υιός 652 621  

Φίλιππος Α' υιός Αργαίου 621 588  

Αεροπός Α' υιός Φιλίππου Α' 588 568  

Αλκέτας υιός Αεροπού Α' 568 540  

Αμύντας Α' υιός Αλκέτα  540 498  

Αλέξανδρος Α' υιός Αμύντα Α' 498 454 

Περδίκκας Β' υιός Αλεξάνδρου Α' 454 413 

Αρχέλαος υιός Περδίκκα Β' 413 399 

Ορέστης υιός Αρχελάου 399 396 

Αεροπός Β' 396 394 

Αμύντας Β' ο Μικρός υιός Αρχελάου 394 394 

Παυσανίας υιός Αεροπού Β'  394 393 

Αμύντας Γ' δισέγγονος Αλεξάνδρου Α' 393 391 

Αργαίος Λυγκηστίς Β' 391 390 

Αμύντας Γ' [βλ. ανωτέρω] 390 369 

Αλέξανδρος Β' υιός Αμύντα Γ' 369 368 

http://mathesis.cup.gr/courses/History/Hist2.1/2015_T2/discussion/forum/users/13670
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Πτολεμαίος Αλωρίτης σύζυγος Ευρυδίκης (χήρας Αμύντα Γ') 368 365 

Περδίκκας Γ' υιός Αμύντα Γ' 365 359 

Αμύντας Δ' υιός Περδίκκα Γ' 359 359 

Φίλιππος Β' υιός Αμύντα Γ' 359 352 

Η  Μακεδονία, μετά την νίκη επί των Φωκέων στο Κρόκιον Πεδίον, ηγεμονεύει της Ελλάδος 352 πΧ 

Φίλιππος Β' υιός Αμύντα Γ' της Μακεδονίας 352 336 

Αλέξανδρος Γ' ο Μέγας υιός Φιλίππου Β 336 323 ' 

Περδίκκας Ορεστίς 323 321 

Φίλιππος Γ' Αρριδαίος υιός Φιλίππου Β' 323 317 

Αλέξανδρος Δ' Αιγαίος υιός Αλεξάνδρου Γ' 323 310 

Δυναστεία Αντιπάτρου  

Αντίπατρος Α' Χαλκιδική 

Πολυπέρχων Τυμφαία 319 316 

Κάσσανδρος υιός Αντιπάτρου Α' 316 297 

Φίλιππος Δ' υιός Κασσάνδρου 297 297 

Αντίπατρος Β' υιός Κασσάνδρου 297 294 

Αλέξανδρος Ε' υιός Κασσάνδρου 297 294 

  

Δυναστεία Αντιγόνου  

Δημήτριος Α' Πολιορκητής Βέροια 294 288 

Λυσίμαχος Κράννων 288 281 

Πτολεμαίος Κεραυνός υιός Πτολεμαίου Α' της Αιγύπτου 281 279 

Μελέαγρος υιός Πτολεμαίου Α' της Αιγύπτου 279 279 

Αντίπατρος Ετησίας ανιψιός Κασσάνδρου 279 279 

Σωσθένης 279 277 
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Αντίγονος Β' Γονατάς υιός Δημητρίου Α' 277 239 

Δημήτριος Β' Αιτωλικός υιός Αντιγόνου Β' 239 229 

Αντίγονος Γ' Δώσων εγγονός Δημητρίου Α' 229 221 

Φίλιππος Ε' υιός Δημητρίου Β' 221 179 

Περσέας υιός Φιλίππου Ε' 179 168 

οι Ρωμαίοι, υπό τον Αιμίλιο Παύλο, κατακτούν την Μακεδονία 168 πΧ: 

  

Βασίλειο της Αιγύπτου  

Δυναστεία Πτολεμαίων   

Πτολεμαίος Α' Σωτήρ Εορδαία 323 282 

Πτολεμαίος Β' Φιλάδελφος υιός Πτολεμαίου Α' 282 246 

Πτολεμαίος Γ' Ευεργέτης υιός Πτολεμαίου Β' 246 222 

Πτολεμαίος Δ' Φιλοπάτωρ υιός Πτολεμαίου Γ' 222 205 

Πτολεμαίος Ε' Επιφανής υιός Πτολεμαίου Δ' 205 180 

Πτολεμαίος ΣΤ' Φιλομήτωρυιός Πτολεμαίου Ε' 180 164 

Πτολεμαίος Η' Φύσκων υιός Πτολεμαίου Ε' 170 163 

Πτολεμαίος ΣΤ' [βλ. ανωτέρω]  163 145 

Πτολεμαίος Ζ' Πτολεμαίου ΣΤ' υιός 145 145  

Πτολεμαίος Η' [βλ. ανωτέρω] 145 116 

Πτολεμαίος Θ' Λαθύρος υιός Πτολεμαίου Η' 116 107 

Πτολεμαίος Ι' Αλέξανδρος υιός Πτολεμαίου Η' 107 88 

Πτολεμαίος Θ' [βλ. ανωτέρω] 88 80 

Βερενίκη Γ' κόρη Πτολεμαίου Θ' 80 80 

Πτολεμαίος ΙΑ' υιός Πτολεμαίου Ι' 80 80 

Πτολεμαίος ΙΒ' Αυλήτης υιός Πτολεμαίου Θ' 80 58 
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Βερενίκη Δ' κόρη Πτολεμαίου ΙΒ' 58 55 

Πτολεμαίος ΙΒ' [βλ. ανωτέρω] 55 51 

Κλεοπάτρα Θεά κόρη Πτολεμαίου ΙΒ' 51 30 

οι Ρωμαίοι, υπό τον Οκταβιανό, κατακτούν την Αίγυπτο 30 πΧ: 

  

Βασίλειο της Συρίας  

Δυναστεία Σελευκιδών  

Σέλευκος Α' Νικάτωρ 312 281  

Αντίοχος Α' Σωτήρ υιός Σελεύκου Α' 281 261 

Αντίοχος Β' Θεός υιός Αντιόχου Α' 261 247 

Σέλευκος Β' Καλλίνικος υιός Αντιόχου Β' 247 226 

Σέλευκος Γ' Κεραυνός υιός Σελεύκου Β' 226 223 

Αντίοχος Γ' ο Μέγας υιός Σελεύκου Β' 223 187 

Σέλευκος Δ' Φιλοπάτωρ υιός Αντιόχου Γ' 187 175 

Αντίοχος Δ' Επιφανής υιός Αντιόχου Γ' 175 164 

Αντίοχος Ε' Ευπάτωρ υιός Αντιόχου Δ' 164 162 

Δημήτριος Α' Σελεύκου Δ' υιός 162 150 

Αλέξανδρος Α' Βάλας υιός εξ αγχιστείας Πτολεμαίου ΣΤ' της Αιγύπτου  150 146 

Δημήτριος Β' υιός Δημητρίου Α' 146 144 

Αντίοχος ΣΤ' Διόνυσος υιός Αλεξάνδρου Α' 144 142 

Διόδοτος Τρύφων Απαμεία 142 138 

Αντίοχος Ζ' Σιδήτης υιός Δημητρίου Α' 138 129 

Δημήτριος Β' βλ. ανωτέρω] 129 128 

Αλέξανδρος Β' Ζαβινάς Αίγυπτος 128 123 

Αντίοχος Η' Γρυπός υιός Δημητρίου Β' 123 114 
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Αντίοχος Θ' Κυζικηνός υιός Αντιόχου Ζ' 114 112 

Αντίοχος Η' [βλ. ανωτέρω] 112 111 

Αντίοχος Θ' [βλ. ανωτέρω] 111 108 

Αντίοχος Η' [βλ. ανωτέρω 108 96 

Αντίοχος Θ' [βλ. ανωτέρω] 96 95 

Σέλευκος ΣΤ' υιός Αντιόχου Η' 95 95  

Αντίοχος Ι' Ευσεβής υιός Αντιόχου Θ' 95 93 

Αντίοχος ΙΑ' Επιφανής υιός Αντιόχου Η' 93 93 

Αντίοχος Ι' [βλ. ανωτέρω] 93 92 

Δημήτριος Γ' Εύκαιρος υιός Αντιόχου Η' 92 88 

Φίλιππος Α' Φιλάδελφος υιός Αντιόχου Η' 88 83 

Αρμενική κατοχή 83 69  

Αντίοχος ΙΓ' Ασιατικός υιός Αντιόχου Ι' 69 66 

Φίλιππος Β' Φιλορωμαίος υιός Φιλίππου Α' 66 65 

Αντίοχος ΙΓ' [βλ. ανωτέρω]  65 63 

οι Ρωμαίοι, υπό τον Πομπήιο, κατακτούν την Συρία 63 πΧ: 

  

Βασίλειο της Περγάμου    

Δυναστεία Ατταλιδών    

Φιλέταιρος Παφλαγών 283 263 

Ευμένης Α' ανιψιός Φιλέταιρου 263 241 

'Ατταλος Α' Σωτήρ ξάδερφος Ευμένη Α' 241 197 

Ευμένης Β' Σωτήρ υιός Αττάλου Α' 197 160 

'Ατταλος Β' Φιλάδελφος υιός Αττάλου Α'  160 139 

'Ατταλος Γ' Φιλομήτωρ υιός Ευμένη Β' 139 133 
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ο 'Ατταλος Γ' κληροδοτεί το βασίλειο στην Ρώμη 133 πΧ: 

Βασίλειο της Βακτρίας  

Δυναστεία Διοδότου  

Διόδοτος Α' Σωτήρ υιός εξ αγχιστείας Αντιόχου Β' της Συρίας 256 246 

Διόδοτος Β' υιός Διοδότου Α'  246 227 

Ευθύδυμος Α' Θεός υιός εξ αγχιστείας Διοδότου Α' 227 189 

Δημήτριος Α' ο Ανίκητος υιός Ευθυδήμου Α' 189 167 

Δυναστεία Ευκρατιδών  

Ευκρατίδης Α' εγγονός Σελεύκου Β' της Συρίας 167 159 

Ηλιοκλής υιός Ευκρατίδη Α' 159 130 

οι Μογγόλοι Γουέν-τσι κατακτούν την Βακτρία 130 πΧ: 

Βασίλειο της Ινδίας  

Δυναστεία Διοδότου  

Αγαθοκλής  υιός Δημητρίου Α' της Βακτρίας 167 165 

Απολλόδωτος Α' αδερφός Δημητρίου Α' της Βακτρίας 163 145 

Μένανδρος ο Δίκαιος υιός εξ αγχιστείας Δημητρίου Α' της Βακτρίας 165 163 

Στράτων Α' Επιφανής υιός Μενάνδρου 145 95 

Διονύσιος 95 80 

Ζώιλος Β' Σωτήρ 95 80 

Απολλοφάνης 95 80 

Ιππόστρατος 58 30 

Δυτικό βασίλειο  

Ανταλκίδας ο Νικηφόρος 130 100 

Αρχίβιος ανιψιός Ηλιοκλή Α' της Βακτρίας 100 78 

'Επανδρος 100 95 
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Φιλόξενος 95 90 

Πευκόλαος 90 87 

Διομήδης 87 82 

Αρτεμίδωρος 82 71 

Τήλεφος 69 61 

Αμύντας υιός Ανταλκίδα 58 50  

Ερμαίος υιός Αμύντα 50 30  

οι Σάκες, υπό τον Σπαλιρίση, κατακτούν την Ινδία 30 πΧ: 

Βασίλειο της Βακτρίας  

Δυναστεία Διοδότου  

Διόδοτος Α' Σωτήρ υιός εξ αγχιστείας Αντιόχου Β' της Συρίας 256 246 

Διόδοτος Β' υιός Διοδότου Α' 246 227 

Ευθύδυμος Α' Θεός υιός εξ αγχιστείας Διοδότου Α' 227 189 

Δημήτριος Α' ο Ανίκητος υιός Ευθυδήμου Α' 189 167  

Δυναστεία Ευκρατιδών  

Ευκρατίδης Α' εγγονός Σελεύκου Β' της Συρίας 167 159 

Ηλιοκλής υιός Ευκρατίδη Α' 159 130 

οι Μογγόλοι Γουέν  τσι κατακτούν την Βακτρία 130 πΧ: 

Συρακούσες  

Γέλων υιός Δεινομένη 485 478 

Ιέρων Α' υιός Δεινομένη 478 467 

Θρασύβουλος υιός Δεινομένη 467 466 

"πολιτεία" 466 415 

Ερμοκράτης υιός Έρμωνος 415 410 

Διοκλής 410 407 
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Δαφναίος 407 406 

Διονύσιος Α'  406 367  

Διονύσιος Β' υιός Ερμοκρίτου  367 357  

Δίων υιός Διονυσίου Α' 357 354 

Κάλλιππος υιός Φίλωνος 354 352 

Ιππαρίνος υιός Διονυσίου Α' 352 350  

Νυσαίος υιός Διονυσίου Α' 350 346 

Διονύσιος Β' [βλ. ανωτέρω] 346 345 

Ικέτας Α' 345 343 

Τιμολέων υιός Τιμαινέτου 343 337 

Σωσίστρατος Α' 337 322 

Αγαθοκλής υιός Καρκίνου 322 289 

Ικέτας Β' 289 280 

Θοίνων 280 279 

Σωσίστρατος Β' εγγονός Σωσιστράτου Α' 279 278 

Πύρρος Α' βασιλεύς Ηπείρου 278 276 

Ιέρων Β' υιός Ιεροκλή 276 215 

Ιερώνυμος εγγονός Ιέρωνος Β' 215 214 

Δεινομένης 214 213 

Επικύδης 213 212 

Ρωμαίοι, υπό τον Κλαύδιο Μαρκέλλο, κατακτούν τις Συρακούσες 212 πΧ:  

  

Ήπειρος   

Νεοπτόλεμος υιός Αχιλλέα  

Έλενος σύζυγος Ανδρομάχης (χήρας Νεοπτόλεμου)  
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Μολοσσός υιός Νεοπτόλεμου   

'Αδμητος 469 423 

Θαρύπας υιός Αδμήτου 423 395  

Αλκέτας Α' υιός Θαρύπα 385 370  

Νεοπτόλεμος Α' υιός Αλκέτα Α' 370 360  

Αλέξανδρος Α' υιός Νεοπτόλεμου Α' 360 352 

Αρύββας υιός Αλκέτα Α' 360 342  

Αλέξανδρος Α' [βλ. ανωτέρω] 342 331 

Νεοπτόλεμος Β' υιός Αλεξάνδρου Α' 331 313 

Αρύββας [βλ. ανωτέρω] 323 

Αιακίδης υιός Αρύββα 313 

Αλκέτας Β' υιός Αρύββα 313 307 

Πύρρος Α' υιός Αιακίδη 307 302 

Νεοπτόλεμος Β' [βλ. ανωτέρω] 302 296 

Πύρρος Α' [βλ. ανωτέρω] 298 272 

Αλέξανδρος Β' υιός Πύρρου Α' 272 242 

Πύρρος Β' υιός Αλεξάνδρου Β' 242 234 

Πτολεμαίος υιός Αλεξάνδρου Β' 234 231 

Κοινό των Ηπειρωτών 231 168 

Ρωμαίοι, υπό τον Ανίκιο Γάλλο, κατακτούν την Ήπειρο 168 πΧ 

 

 

 

 

Διδακτικό υλικό 
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Αν και οι διαλέξεις του μαθήματος είναι αρκετά αυτάρκεις, εν τούτοις ο φιλομαθής φοιτητής θα άξιζε να 
προσφεύγει από καιρού εις καιρόν και σε κάποια από τις παρακάτω πηγές: 

Ελληνιστική εποχή 

 H.-J. Gehrke, Ἱστορία τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, Μετάφραση-Βιβλιογραφία Άγγελου Χανιώτη. Μορφωτικό 

Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2007 (3η έκδοση). 

 Γ. Χριστόπουλος, Ι. Μπαστιάς (επιμ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Τόμος Δ΄. Μέγας Αλέξανδρος – 

Ελληνιστικοί Χρόνοι. Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1973. 

 Γ. Χριστόπουλος, Ι. Μπαστιάς (επιμ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Τόμος Ε΄. Ελληνιστικοί Χρόνοι. 

Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1974. 

Αυτοκρατορικοί χρόνοι 

 G. Alföldy, Ἱστορία τῆς Ρωμαϊκῆς κοινωνίας, Μετάφραση-Βιβλιογραφία Άγγελου Χανιώτη. Μορφωτικό 

Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2002 (3η έκδοση). 

 Γ. Χριστόπουλος, Ι. Μπαστιάς (επιμ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Τόμος Στ΄. Ελληνισμός και Ρώμη. 

Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1976. 

Επιλογή πηγών σε μετάφραση 

 Σοφία Ανεζίρη (επιμ.), Ανθολόγιο. Επιγραφές και πάπυροι της μετακλασικής αρχαιότητας. Κείμενα, 

μετάφραση, σχολιασμός. Τυπογραφείο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2009 [σε ηλεκτρονική μορφή: 

http://nautilos.arch.uoa.gr/ (Βάση κειμένων) 

 Διευκρινίσεις του διδάσκοντα, κ. Χανιώτη, σχετικά με ασάφειες σε τρεις ερωτήσεις κατανόησης 

 αναρτήθηκε πριν από μία μέρα από Mathesis ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

 Pinned 

 Votecurrently 14 votes14 Ψήφοι   

 Να ακολουθώΝα ακολουθώ   

 Περισσότερα  

 1. Κοίλη Συρία: Η Κοίλη Συρία αντιστοιχεί κυρίως στον Λίβανο και το σημερινό Ισραήλ (και τα 

κατεχόμενα εδάφη= το κομμάτι της (σημερινής) νότιας Συρίας που καλύπτει είναι πολύ μικρό. Το 90% της 

Συρίας είναι Σελευκιδικό. Αλλά ὲχετε δίκιο. Ορθότερη θα ήταν η διατύπωση: Συρία χωρίς την Κοίλη Συρία). 

Θα το διορθώσω σε μελλοντικά μαθήματα. 

 2. Αιτωλοί και Αιτωλική συμπολιτεία: Οι Αιτωλοί αναφέρονται στην εικόνα που εμφανίζεται στο 

βίντεο (νόμισμα των Αιτωλών για τη νίκη τους επί των Γαλατών. Επίσης αναφέρονται στον Χρονολογικό 

Πίνακα τον οποίο έχω αναρτήσει ακριβώς για την υποβοήθηση των φοιτητών («278 Νίκη τῶν Αἰτωλῶν 
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στοὺς Δελφούς· ὑποχώρηση τῶν Γαλατῶν. Ἄνοδος τῆς Αἰτωλικῆς Συμπολιτείας»). Πάντως θα φροντίσω 

στο βίντεο, εκεί που γίνεται αναφορά σε κάποιες ομοσπονδίες να προστεθεί «συννεφάκι» που θα 

αναγράφεται «κυρίως η Αιτωλική συμπολιτεία». 

 3. Ισόθεες τιμές - Ανέγερση ναών: Δικαιολογημένη η απορία, γιατί η επιγραφή των Αιγών, της 

οποίας έδωσα περίληψη, είναι ασαφής. Η επιγραφή αναφέρεται στην ανέγερση ναού και βωμών. Ο ναός 

όμως δεν είναι του Σελεύκου και του Αντιόχου, αλλά της Σωτείρας. Οι ελληνιστικοὶ βασιλείς δεν είχαν 

δικούς τους ναούς. Τα αγάλματά τους ανατίθενταν σε ναούς άλλων θεών. Η λατρεία τους γινόταν σε 

βωμούς. Θα αναρτήσω στα «Εκτυπώσιμα» μετάφραση αυτού του κειμένου και άλλων σχετικών πηγών. 

Ευχαριστώ για την επισήμανσή σας. 

 Ά. Χανιώτης 

 

 

Ιστορία: ΙΣΤ2.1  

Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό 

 

αναρτήθηκε από kpasisi 

 

Εβδομάδα 1: Από την Μακεδονία στην Ανατολή 

. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ( με σειρά αναφοράς στο κείμενο) 

 

Μέγας 
Αλέξανδρος  

  Ο Αλέξανδρος Γ΄ ο Μακεδών (356 - 323 π.Χ.)  

Αδριανός    Ρωμαίος αυτοκράτορας κατά τα έτη 117π.Χ. –138 π.Χ. 

Πτολεμαίος ο Α΄   στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σατράπης (323 π.Χ.-305 π.Χ.) και βασιλιάς της 
Αιγύπτου (304 π.Χ.-283 π.Χ.), ιδρυτής της Δυναστείας των Πτολεμαίων (323 π.Χ.-30 μ.Χ.).  

Μέναδρος    κωμικός ποιητής 

Πύρρος Α΄  

ή Πύρρος  

της Ηπείρου  

  (318 π.Χ. - 272 π.Χ.) βασιλιάς των Μολοσσών, γιος του βασιλιά Αιακίδη, η γιαγιά του 
Τρωάδα Α', ήταν αδερφή της Ολυμπιάδας, μητέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
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Κλεοπάτρα Ζ΄   (69 π.Χ. – 30 π.Χ η τελευταία βασίλισσα της Αρχαίας Αιγύπτου. 

 Οκταβιανός Αύγουστος (63 π.Χ. - 14 μ.Χ.) ιδρυτής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο 
πρώτος της αυτοκράτορας, κατακτητής της Αιγύπτου. 

Φίλιππος ο Β΄΄ Ο Μακεδών  (382 - 336 π.Χ.) βασιλιάς της Μακεδονίας, πατέρας του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. 

Αριστοτέλης  (Στάγειρα 384 - Χαλκίδα 322 π.Χ.) αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος 

Καλλισθένης   ο Ολύνθιος (περ. 360-327 π.Χ.) αρχαίος Έλληνας ιστορικός συμμετείχε στην 
εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου επιφορτισμένος με τη συγγραφή του ημερολογίου 
εκστρατείας. 

Δυναστεία των 
Αργεαδών  

 η επικρατούσα δυναστεία της Μακεδονίας περίπου από το 700 έως το 310 π.Χ. 

Τήμενος   Οι Αργεάδες ισχυρίζονται πως κατάγονται από το Άργος, ο θρυλικός τους πρόγονος 
ήταν ο Τήμενος, ο τρισέγγονος του μυθικού ήρωα, του ημίθεου Ηρακλή.  

Ηρακλειδείς  στην αρχαία Ελλάδα, με τον όρο Ηρακλείδες αναφέρονται οι γιοι του Ηρακλή και οι 
απόγονοί τους (π.χ. οι βασιλείς της Μακεδονίας) 

Περδίκκας ο Γ'  βασιλιάς της Μακεδονίας από το 365 έως το 359 π.Χ. και μεγαλύτερος αδελφός του 
Φιλίππου Β'. Ηγήθηκε της εκστρατείας εναντίον των Ιλλυριών κατά την οποία έχασε την ζωή 
του. Τον διαδέχτηκε ο γιος του Αμύντας Δ' ενώ ήταν ακόμη νήπιο. Την βασιλεία στην 
Μακεδονία ουσιαστικά άσκησε σαν αντιβασιλέας, ο Φίλιππος Β', ο πατέρας του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. 

Αμύντας Δ'  ο ανιψιός του Φίλιππου του Β’, γιος του Περδίκκα, τελικώς δολοφονείται πριν την 
ανακήρυξη του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως βασιλέα των Μακεδόνων. 

Ο Οίκος  

των Αχαιμενιδών  

 ήταν η σπουδαιότερη Περσική δυναστεία της αρχαιότητας που κυριάρχησε στην Περσία 
και γενικότερα σε ολόκληρη την Ασία για δύο αιώνες από το 540 π.Χ. ως το 330 π.Χ. (Κύρος, 
Δαρείος ο μέγας, Ξέρξης ο Α΄ κλπ.) 

Κλεοπάτρα   έβδομη γυναίκα του Φιλίππου του Β΄. 

Ολυμπιάδα   πριγκίπισσα των Μολοσσών της Ηπείρου, κόρη του Βασιλιά Νεοπτόλεμου B´, σύζυγος 
του Βασιλιά Φιλίππου Β´, και μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Νεοπτόλεμος   γιος του Αχιλλέα 

Δαρείος ο Γ΄  

της Περσίας  

 ο τελευταίος βασιλιάς της Περσικής αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών, πριν την 
κατάκτηση της από τον Μεγάλο Αλέξανδρο. 

Άμμων   κύρια θεότητα των Θηβών της αρχαίας Αιγύπτου 
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Περσέας   ήρωας της αρχαιότητας, γιος του Δία και της Δανάης. Ο Μέγας Αλέξανδρος τον θεωρεί 
πρόγονό του. 

Ο Ρα   ήταν για τους Αιγύπτιους ο θεός ήλιος με κεφάλι γερακιού. Ενώθηκε με τον Άμμωνα και 
αποτέλεσε τη μεγάλη δυναστική θεότητα της Αιγύπτου. 

Πλούταρχος   (45 μ.Χ. – 120 μ.Χ.) ιστορικός, βιογράφος και δοκιμιογράφος. 

Διόνυσος   ο μυθολογικός θεός, θεωρείτο ότι είχε κάνει μια εκστρατεία στις Ινδίες. 

Πυθέας  

ο Μασσαλιώτης  

 ( περ. 380 – περ. 310 π.Χ.) αρχαίος Έλληνας έμπορος, εξερευνητής και γεωγράφος από 
τη Μασσαλία της σημερινής Γαλλίας. Είναι γνωστός για το ταξίδι που πραγματοποίησε στις 
θάλασσες της βόρειας Ευρώπης. 

Πώρος   βασιλιάς ενός αρχαίου ινδικού κράτους, στο σημερινό Παντζάμπ. Είναι γνωστός για τη 
μάχη που έδωσε κατά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το 326 π.Χ., στον ποταμό Υδάσπη. 

Ποσειδώνας   ένας από τους 12 θεούς του Ολύμπου. 

Νέαρχος   ο επικεφαλής του στόλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά τη διάρκεια της εκστρατείας 
του στην Ασία.  

Πάτροκλος   ο στενότερος φίλος του Αχιλλέα. 

Ηφαιστίων   ( 356 π.Χ – 325 π.Χ.), Μακεδόνας ευγενής και στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με 
τον οποίο ήταν παιδικός φίλος. 

Άρπαλος   διαχειριστής του βασιλικού ταμείου, καταχραστής 

Κρατερός   (370 π.Χ. – 321 π.Χ.) Μακεδόνας στρατηγός, πιστός φίλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Περδίκκας   Στις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συμμετείχε ως ταξίαρχος (επικεφαλής 
τάξης πεζεταίρων της μακεδονικής φάλαγγας), προήχθη σε σωματοφύλακα του 
Αλεξάνδρου (αξίωμα μεγάλου κύρους στον μακεδονικό στρατό) και σε χιλίαρχο, μετά τον 
θάνατο του Ηφαιστίωνα. Σ’ αυτόν παρέδωσε ο Αλέξανδρος το δαχτυλίδι του πεθαίνοντας 
έτσι ο Περδίκκας αναδείχτηκε σε πρωταγωνιστή της πρώτης φάσης του ανταγωνισμού των 
Διαδόχων. (να μην συγχέεται με τον θείο του Μ. Αλεξάνδρου) 

Αλέξανδρος  Β΄  

της Μακεδονίας  

 γιος του Αμύντα Β. Ανήλθε στο θρόνο μετά το θάνατο του πατέρα του το 369 π.Χ.. Στον 
θρόνο ακολούθησαν ο Περδίκκας Γ΄( αδελφός του Φιλίππου του Β’) Αμύντας Δ΄( νήπιο γιος 
του Περδίκκα Γ’) Φίλιππος Β΄, Αλέξανδρος Γ΄ο Μέγας. 

Αρριδαίος   Ο Φίλιππος Αρριδαίος ή αλλιώς Φίλιππος Γ΄ της Μακεδονίας (358 π.Χ. - 317 π.Χ.), ήταν 
γιος του Φίλιππου Β΄ και ετεροθαλής αδελφός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, λόγω αναπηρίας 
δεν διαδέχθηκε τον πατέρα του, παρά μόνο μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
ανακηρύχτηκε βασιλιάς από τον μακεδονικό στρατό με την ονομασία Φίλιππος ο Γ΄ της 
Μακεδονίας, ως προσωρινή επιλογή μέχρι τη γέννηση του γιου του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
και της Ρωξάνης. 
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Ρωξάνη   (στα Βακτριανά Roshanak, μετ. «αστέρι») ήταν η πρώτη σύζυγος του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, μητέρα του Αλεξάνδρου του Δ΄. 

Θεσσαλονίκη   πριγκίπισσα των Μακεδόνων, κόρη του βασιλιά Φιλίππου του Β', ετεροθαλής αδελφή 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου και γυναίκα του Κάσσανδρου. 

Βαρσίνη   πριγκίπισσα της αρχαίας Φρυγίας, ερωμένη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μαζί 
απέκτησαν ένα γιο, που ονομάστηκε Ηρακλής. 

Κάσσανδρος   επίγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιος του Αντιπάτρου, σύζυγος της Θεσσαλονίκης, 
αντιβασιλέας του Φίλιππου Γ΄ του Αρριδαίου, διώκτης της Ολυμπιάδας.  

Ευμένης ο 
Καρδιανός  

 (362 π.Χ. - 316 π.Χ.) στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τους ικανότερους μεταξύ 
των Διαδόχων. Μετά τον θάνατο του βασιλιά, σατράπης της Καππαδοκίας και της 
Παφλαγονίας, συντάχθηκε με τον Περδίκκα. Μετά τον βίαιο θάνατο του Περδίκκα 
αγωνίστηκε μέχρι τέλους κατά του Αντίγονου τον Μονόφθαλμου. 

Αντίπατρος   (397 π.Χ. - 319 π.Χ.) Μακεδόνας στρατηγός και υποστηρικτής των βασιλέων Φιλίππου 
Β' και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αμέσως μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, ο Αντίπατρος 
αναγνωρίστηκε ως στρατηγός αυτοκράτωρ Ευρώπης, με συμβασιλέα τον Κρατερό ο οποίος 
έφερε τον τίτλο του στρατηγού προστάτη της Βασιλείας. 

Πολυπέρχων   (360-303 π.Χ.) Υπήρξε στρατηγός του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Πολέμησε στον Λαμιακό Πόλεμο, βοηθώντας τον Αντίπατρο να νικήσει τους Έλληνες που 
είχαν εξεγερθεί, νίκησε το έως τότε αήττητο θεσσαλικό ιππικό του Μένωνα. Ο Αντίπατρος 
τον τοποθέτησε επίτροπο του κράτους. Αυτό δυσαρέστησε τον γιο του Αντίπατρου, 
Κάσσανδρο, ο οποίος συμμάχησε με τον Αντίγονο και τον Πτολεμαίο και επιχείρησε να του 
αφαιρέσει την εξουσία. Αρχικά νίκησε ο Πολυπέρχων, που είχε σύμμαχο τον Ευμένη. Αλλά 
το 318 π.Χ. ο στόλος του ηττήθηκε από τον Αντίγονο. Ο Πολυπέρχων διώχτηκε από την 
Μακεδονία, από τον Κάσσανδρο ο οποίος είχε υπό την εξουσία του τον ανάπηρο βασιλιά 
Φίλιππο Αρριδαίο και τη σύζυγό του Ευρυδίκη. Ο Πολυπέρχων αναγκάστηκε να καταφύγει 
στην Ήπειρο, όπου συμμάχησε με την μητέρα του Μ. Αλεξάνδρου Ολυμπιάδα και τη χήρα 
του Ρωξάνη, που είχε μαζί της τον μικρό γιο της Αλέξανδρο τον Δ’. Η Ολυμπιάδα εισέβαλε 
με στρατό στη Μακεδονία, νίκησε τον στρατό του βασιλιά Φίλιππου Αρριδαίου και τον 
δολοφονεί, η επιστροφή του Κασσάνδρου από την Πελοπόννησο άλλαξε την κατάσταση την 
συνέλαβε, τη σκότωσε και πήρε υπό την κηδεμονία του τη Ρωξάνη και τον Αλέξανδρο. Ο 
Πολυπέρχων μεταβαίνει στην Πελοπόννησο όπου είχε κάποια ερείσματα και συμμαχεί με 
τον Αντίγονο, ο οποίος είχε διαρρήξει τις σχέσεις του με τους άλλοτε συμμάχους του. 
Γρήγορα ο Πολυπέρχων έθεσε υπό τον έλεγχό του σημαντικά τμήματα της Πελοποννήσου, 
συμπεριλαμβανομένων της Κορίνθου και της Σικυώνας. Όταν, το 311 π.Χ., ο Αντίγονος 
συνήψε συνθήκη ειρήνης με τους αντιπάλους του, ο Πολυπέρχων κράτησε τις περιοχές που 
κατείχε. Αλλά και πάλι ο Αντίγονος ήρθε σε ρήξη με τους υπόλοιπους στρατηγούς. Έστειλε 
τότε στον Πολυπέρχοντα τον νόθο γιο του Αλέξανδρου Ηρακλή, για να τον χρησιμοποιήσει 
κατά του Κασσάνδρου. Αλλά ο Πολυπέρχων, αποφάσισε να εγκαταλείψει τη συμμαχία με 
τον Αντίγονο και το 309 π.Χ. σκότωσε τον Ηρακλή. Είχε ένα γιο, τον Αλέξανδρο, που επίσης 
διακρίθηκε στους πολέμους των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
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Αντίγονος  

ο Μονόφθαλμος  

 Ο Αντίγονος Α΄ Κύκλωψ ή Μονόφθαλμος (382-301 π.Χ.) ήταν Μακεδόνας ευγενής 
στρατηγός του Μεγάλου Αλέξανδρου. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλέξανδρου υπήρξε 
κεντρικό πρόσωπο στους "Πολέμους των Διαδόχων", ανακηρύχθηκε βασιλιάς το 306 π.Χ. 

Δημήτριος Α΄  

ο Πολιορκητής  

 (337 - 283 π.Χ.) ένας από τους Διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιος του Αντίγονου 
του Μονόφθαλμου. Ο Δημήτριος απελευθέρωσε την Αθήνα από τον Κάσσανδρο το 307 
π.Χ., ενώ το 306 π.Χ. υποχρέωσε σε ταπεινωτική ήττα τον Πτολεμαίο στη Σαλαμίνα της 
Κύπρου. Κατόπιν πολέμησε στο πλευρό του Αντίγονου στην καθοριστική Μάχη της Ιψού το 
301 π.Χ., όπου ο πατέρας του έχασε την ζωή του . Έγινε τελικά κύριος της Μακεδονίας το 
294 π.Χ. Κυβέρνησε συνολικά για έξι χρόνια, μέχρι που έχασε το θρόνο του από τους 
ανταγωνιστές του, Λυσίμαχο και Πύρρο.  

Λεοννάτος   (356 - 322 π.Χ.) αξιωματικός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σχεδόν συνομήλικος και στενός 
του φίλος. Μετά την δολοφονία του Φιλίππου του το ο Λεοννάτος μαζί με τον Περδίκκα 
κατεδίωξαν και σκότωσαν τον δολοφόνο. Μετά το θάνατο του Αλέξανδρου του δόθηκε η 
διοίκηση των σατραπειών της Μεγάλης και Φρυγίας του Ελλήσποντου. Πήρε μέρος στον 
Λαμιακό πόλεμο στο πλευρό του Αντιπάτρου.  

Λυσίμαχος  Ο Λυσίμαχος είχε καλές σχέσεις με τη Μακεδονία. Όταν όμως κατέλαβε την εξουσία εκεί 
ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, επιτέθηκε εναντίον του αλλά νικήθηκε έως ότου ο Πύρρος 
επιτέθηκε και αυτός στον Δημήτριο και κατάφεραν να τον νικήσουν. Η συμμαχία τους όμως 
δεν κράτησε πολύ. Όταν ο Δημήτριος νικήθηκε από τον Σέλευκο ο Λυσίμαχος κήρυξε 
πόλεμο στον Πύρρο. Πήρε πολλούς Μακεδόνες που είχαν πάει με το μέρος του Πύρρο 
υπενθυμίζοντας τους ότι ο Πύρρος δεν ήταν Μακεδόνας. Τελικά ο Πύρρος αναγκάστηκε να 
υποχωρήσει στην Ήπειρο. Ο Λυσίμαχος κατάφερε να φτάσει μέχρι και την Ήπειρο και να 
την λεηλατήσει. O Λυσίμαχος ήταν σκληρός απέναντι στους υπηκόους του. Ο γιος του όμως 
και διάδοχος, ο Αγαθοκλής, ήταν πολύ αγαπητός στο λαό και στο στρατό. Δυστυχώς, η 
γυναίκα του Λυσίμαχου, η Αρσινόη, τον έπεισε να σκοτώσει τον Αγαθοκλή γιατί τον ζήλευε. 
Ο Λυσίμαχος πείστηκε ότι ο Αγαθοκλής συνωμοτούσε εναντίον και εκτέλεσε το γιο του. 
Αυτό προκάλεσε εξεγέρσεις σε πολλές πόλεις και ανταρσία των συντρόφων του.και 
σύντροφοι του Λυσίμαχου τον παράτησαν. Η γυναίκα του δολοφονημένου Αγαθοκλή 
Λυσάνδρα στην αυλή του Σέλευκου μαζί με τον αδερφό της, Πτολεμαίο Κεραυνό και τα 
παιδιά της μαζί και με τον άλλο γιο του Λυσίμαχου, τον Αλέξανδρο. Ο Σέλευκος δέχτηκε τη 
Λυσάνδρα και κήρυξε πόλεμο εναντίον του Λυσίμαχου. Στη μάχη του Κουροπεδίου το 281 
π.Χ. ο Λυσίμαχος νικήθηκε από τον Σέλευκο και ο ίδιος σκοτώθηκε. Μετά το θάνατό του, 
όλο το βασίλειο του προσαρτήθηκε από τον Σέλευκο. Ο Σέλευκος όμως δεν πρόλαβε να 
χαρεί τη νίκη του, γιατί δολοφονήθηκε από τον Πτολεμαίο Κεραυνό ο οποίος ανακηρύχτηκε 
βασιλιάς της Μακεδονίας. 

Δημοσθένης   Αθηναίος ρήτορας, αντίπαλος των Μακεδόνων. 

Σέλευκος   Ο Σέλευκος Α' Νικάτωρ (358 π.Χ. ή 353 π.Χ. – 281 π.Χ.) ήταν ένας από τους διαδόχους 
του Μεγάλου Αλέξανδρου, ιδρυτής της δυναστείας των Σελευκιδών, που βασίλεψε στο 
Ασιατικό τμήμα της πρώην Περσικής Αυτοκρατορίας. 

Λάνασα    κόρη του Αγαθοκλή, εγγονή του Λυσίμαχου, δεύτερη σύζυγος του Πύρρου.  

Στρατονίκη   κόρη του Μακεδόνα βασιλιά Δημήτριου του Πολιορκητή και της Φίλας, κόρης του 
Αντίπατρου, σύζυγος του Σελεύκου Α, βασιλιά της Συρίας και στρατηγού του Μεγάλου 
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της Συρίας  

και Αντίοχος 

 

  

Αλεξάνδρου. Ογιος του Σελεύκου ο Αντίοχος, αρρώστησε βαριά αρνούμενος να περιποιηθεί 
τον εαυτό του ή να φάει. Ο γιατρός κατέληξε λοιπόν στο συμπέρασμα πως ο νεαρός ήταν 
ερωτευμένος με τη σύζυγο του πατέρα του. Ο ηλικιωμένος Σέλευκος συγκατατέθηκε στην 
ένωση της Στρατονίκης με τον Αντίοχο. Κατόπιν τους ονόμασε βασιλείς των επαρχιών της 
Άνω Ασίας. Το 281 π.Χ. ο Σέλευκος δολοφονείται από τον Πτολεμαίο Κεραυνό, και ο 
Αντίοχος ανεβαίνει στο θρόνο του βασιλείου της Συρίας. Απέκτησαν πέντε παιδιά  τον 
Σέλευκο, τη Λαοδίκη, τον Αντίοχο, που διαδέχτηκε τελικά τον πατέρα του στο θρόνο ως 
Αντίοχος Β' Θεός, την Απάμα, που νυμφεύθηκε το Μάγα της Κυρήνης και τη Στρατονίκη, 
σύζυγο του Δημητρίου Β’ της Μακεδονίας. Την κόρη της από το Σέλευκο, την Φίλα, 
παντρεύτηκε ο αδερφός της Αντίγονος Γονατάς.  

Αριστόδημος   κήρυκας απεσταλμένος του Δημητρίου του Πολιορκητή  

Αγαθοκλής   (361 π.Χ. - 289 π.Χ.)τύραννος των Συρακουσών και βασιλιάς της Σικελίας  

Ζιποίτης ή 
Ζιβοίτης  

 (βασ. 326 – 278 π.Χ.), ήταν ο δεύτερος κατά σειρά ανεξάρτητος ηγεμόνας της 
Βιθυνίας, στην Ανατολία. Διεκδίκησε τον τίτλο του «βασιλέως», γύρω στο 297 π.Χ., τίτλο 
που έφεραν έκτοτε και οι απόγονοί του. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του διεξήγαγε 
επιτυχείς πολέμους εναντίον των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Σανδρόκοτος ή 
Σαντρακούπτα 

 Ινδός βασιλιάς που αναγνωρίζει την επικυριαρχία του Σελεύκου. 

Μεγασθένης   απεσταλμένος του Σελεύκου 

Αρσινόη Β’ η 
Φιλάδελφος  

 ( 316 - 268 π.Χ. ) ήταν βασίλισσα της Θράκης και συμβασιλέας της Αιγύπτου μαζί με 
τον αδερφό και σύζυγό της Πτολεμαίο Β’ το Φιλάδελφο. Ήταν η μεγαλύτερη κόρη του 
Πτολεμαίου Α’ του Σωτήρα, στρατηγού και επιγόνου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και 
ιδρυτή της Δυναστείας των Πτολεμαίων, σύζυγος του Λυσιμάχου, ηθικός αυτουργός της 
δολοφονίας του Αγαθοκλή. 

Αλέξανδρος Ε΄  της Μακεδονίας (τέλη 4ου – αρχές 3ου αι. π.Χ.). ήταν ο τρίτος και νεώτερος γιος του 
Κάσσανδρου και της Θεσσαλονίκης, ετεροθαλούς αδελφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Ανέβηκε στον θρόνο το 297 π.Χ., μετά τον θάνατο του αδελφού του Φιλίππου Δ΄των 
Αντιπατριδών. Ο δεύτερος αδελφός Αντίπατρος δολοφόνησε τη μητέρα τους γιατί πίστευε 
πως ευνοούσε τον Αλέξανδρο και τα δύο αδέρφια ήρθαν σε ρήξη. Ο Αλέξανδρος ζήτησε τη 
βοήθεια του Πύρρου και του Δημητρίου του Πολιορκητή για να τον βοηθήσουν να 
επανέλθει στο θρόνο. Ο Αλέξανδρος υποδέχθηκε τον Δημήτριο στο Δίον αλλά γρήγορα 
δημιουργήθηκε κλίμα καχυποψίας ανάμεσα τους και σχεδίασαν και οι δύο μυστικά την 
εξόντωση του άλλου. Ο Δημήτριος ανακοίνωσε πως έπρεπε να φύγει εσπευσμένα. Ο 
Αλέξανδρος τον συνόδευσε μέχρι τη Λάρισα όπου ο Δημήτριος διέταξε να τον 
δολοφονήσουν μετά το τέλος ενός δείπνου. 

Πτολεμαίος  

ο Κεραυνός  

 (άγν. - 279 π.Χ.), Βασιλιάς της Μακεδονίας από το έτος 281 π.Χ. έως το έτος 279 π.Χ. 
Γιος του φαραώ της Αιγύπτου Πτολεμαίου Α΄ και της Ευριδίκης, κόρης του Αντίπατρου. Ο 
ετεροθαλής αδελφός του Πτολεμαίος Β' Φιλάδελφος, διαδέχεται τον πατέρα τους 
στερώντας από τον πρώτο το θρόνο. Ο Κεραυνός αναχωρεί για τη Θράκη, στην αυλή του 
Λυσίμαχου. Η αδερφή του Κεραυνού Λυσάνδρα παντρεύεται τον γιο του Λυσίμαχου 
Αγαθοκλή. Ο Λυσίμαχος σκοτώνει τον γιο του με την παρακίνηση της γυναίκας του 
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Αρσινόης Β’. Ο Κεραυνός και η Λυσάνδρα βρίσκουν καταφύγιο στον Σέλευκο. Ο Κεραυνός 
τελικά δολοφονεί τον ευεργέτη του Σέλευκο και την Αρσινόη και τα παιδιά της στη μάχη για 
την εξουσία του μακεδονικού βασιλείου. Ο Κεραυνός χάνει τη ζωή του στη μάχη κατά των 
Γαλατών. 

Αντίοχος ο Α΄  γιος του Σέλευκου Α' Νικάτορος και της Απάμας. Γάμος με τη Στρατονίκη, κόρη του 
Δημητρίου του Πολιορκητή και σύζυγο του πατέρα του. Μετά τη δολοφονία του πατέρα 
του από τον Κεραυνό ανέρχεται στο θρόνο και αρχίζουν οι διαμάχες με τον Πτολεμαίο Β΄και 
τον Πτολεμαίο Α΄ τον Κεραυνό. Χάνει τον α΄Συριακό πόλεμο. Νικά του Γαλάτες. Ηττάται από 
τον Ευμένη στις Σάρδεις. Πεθαίνει σε μάχη και τον διαδέχεται π γιος του Αντίοχος ο Β΄. 

Ο Αντίγονος  

Β΄ Γονατάς  

 (319 π.Χ. – 239 π.Χ.) γιος του Δημητρίου του Πολιορκητή και της Φίλας. Μετά την 
κατάληψη της Μακεδονίας από τους εχθρούς του βασιλιά πατέρα του η μητέρα του 
αυτοκτονεί, ο πατέρας πεθαίνει στην Ασία σε αιχμαλωσία. Ανεπιτυχής εκστρατεία του 
Αντίγονου ενάντια στον Πτολεμαίο Κεραυνό. Εισβολή Γαλατών. Θάνατος Πτολεμαίου 
Κεραυνού. Μάχη στη Θράκη. Ανάληψη της βασιλείας της Μακεδονίας από τον Αντίγονο. 
Γάμος με τη Φίλα (κόρη Σέλευκου).Ο Αντίγονος καταλαμβάνει την Κόρινθο. Ο Άρατος 
καταλαμβάνει την Κόρινθο. Θάνατος του Αντίγονου. Τον διαδέχεται ο Δημήτριος Β΄ ο 
Αιτωλικός. 

Βρέννος ο Β΄  (κελτικά brenn = αρχηγός, ηγεμόνας) Στρατηγός των Γαλατών. Το 279 π.Χ. εισέβαλε στην 
Ελλάδα με ισχυρότατο στρατό. Ερήμωσε τη Μακεδονία και εισέβαλε στη Θεσσαλία. Στις 
Θερμοπύλες, όμως, ο συνασπισμένος στρατός των Ελλήνων ανέκοψε την κάθοδό του 
ύστερα από φονική μάχη. Οι Γαλάτες υποχώρησαν και διασκορπίστηκαν στην υπόλοιπη 
Ελλάδα, την οποία λεηλάτησαν. Ο Βρέννος αφού κατόρθωσε να συγκεντρώσει πάλι ισχυρή 
δύναμη, επιτέθηκε κατά της πόλης των Δελφών, ηττήθηκε όμως και τραυματίστηκε και ο 
ίδιος· για να αποφύγει τη σύλληψή του, αυτοκτόνησε. 

Μελέαγρος    βασιλιάς της Μακεδονίας κατά το έτος 279 π.Χ. Πατέρας του θεωρείται ο Πτολεμαίος 
Α Διαδέχτηκε τον αδερφό του Πτολεμαίο Κεραυνό στο θρόνο της Μακεδονίας όταν εκείνος 
σκοτώθηκε σε μία εισβολή Γαλατών το έτος 279 π.Χ. Ο Μελέαγρος βασίλεψε μονάχα για 
δύο μήνες. Εκθρονίστηκε από τον Αντίπατρο Β', έναν ανιψιό του Κάσσανδρου.’  

   

Ο Αντίπατρος 

 Ετησίας  

 υπήρξε ηγεμόνας του Βασιλείου της Μακεδονίας για ολιγοήμερη περίοδο κατά το έτος 
279 π.Χ., γιος του Φιλίππου, αδερφού του Κασσάνδρου. Ωστόσο αντικαταστάθηκε από το 
Σωσθένη μόλις 45 ημέρες μετά, καθώς οι στρατιωτικές ικανότητες του Αντίπατρου 
κρίθηκαν πολύ φτωχές για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την απειλή των Γαλατών 
εισβολέων. Οι Μακεδόνες αποκαλούσαν έκτοτε τον Αντίπατρο «ο Ετησίας», καθώς η 
βασιλεία του συνέπεσε με την περίοδο που φυσούσαν οι Ετήσιοι Άνεμοι (Μελτέμια).  

Σωσθένης   (θαν. 277 π.Χ.), Μακεδόνας στρατιωτικός ευγενικής καταγωγής, που αν και δεν 
συνδεόταν εξ αίματος με κάποιο βασιλικό οίκο, απέκτησε τον έλεγχο του κράτους κατά τη 
διάρκεια της ταραγμένης περιόδου που ακολούθησε τη γαλατική επιδρομή στον ελλαδικό 
χώρο το 279 π.Χ. Ο Σωσθένης ζήτησε από τους στρατιώτες να ορκιστούν πίστη σε αυτόν ως 
στρατηγό κι όχι ως βασιλιά.Η Μακεδονία ανέκτησε την ελευθερία της κι ο Σωσθένης 
διατήρησε τη διοίκηση για μία περίοδο δύο ετών μέχρι το θάνατό του. 
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Λαόδακος   Ένας από τους ήρωες, που αγωνίστηκε με τον Πύρρο, τον Φύλακο και τον Υπέροχο 
εναντίον της γαλατικής επιδρομής του 279 π.Χ., και έσωσαν το Μαντείο των Δελφών. 

Νικομήδης  

της Βιθυνίας  

 Ο Νικομήδης Β' ο Επιφανής, ήταν βασιλιάς του ελληνιστικού κράτους της Βιθυνίας, στην 
Ανατολία, κατά την περίοδο 149 π.Χ. – 127 π.Χ. Ήταν γιος και διάδοχος του Προυσία Β'. Ο 
Νικομήδης Γ' ο Ευεργέτης τον διαδέχτηκε και βασίλευσε κατά την περίοδο 127 έως 94 π.Χ.  

Ο Φιλέταιρος   (περ. 343 π.Χ. - 263 π.Χ.) ήταν ηγεμόνας της Περγάμου και ιδρυτής της δυναστείας των 
Ατταλιδών. 

Ο Ευμένης A΄  ήταν ηγεμόνας της Περγάμου στη Μικρά Ασία από το 263 π.Χ. έως το θάνατό του το 241 
π.Χ.. Ήταν μέλος της δυναστείας των Ατταλιδών. Αποτέλεσε τον πρώτο ηγεμόνα της χώρας 
που ουσιαστικά αυτονομήθηκε από την κυριαρχία των Σελευκιδών, ενσωματώνοντας στην 
επικράτειά του τις γειτονικές προς την Πέργαμο εκτάσεις. Ο Ευμένης ήταν γιος του Ευμένη, 
αδερφού του Φιλέταιρου, ιδρυτή της δυναστείας και προκατόχου του στο θρόνο. Όντας 
άτεκνος, ο Φιλέταιρος υιοθέτησε τον Ευμένη κληροδοτώντας του την ηγεμονία της 
Περγάμου μετά το θάνατό του, το 263 π.Χ. 

Ο Κινέας   ήταν αρχαίος Θεσσαλός ρήτορας, φιλόσοφος και πολιτικός, σύμβουλος του Βασιλέως 
Πύρρου της Ηπείρου. 

Ο Αννίβας    (247 π.Χ. - 183 π.Χ.) ήταν Καρχηδόνιος στρατηλάτης. 

Σκιπίων  

ο Αφρικανός  

  ήταν Ρωμαίος στρατηγός κατά το Β΄ Καρχηδονιακό Πόλεμο και πολιτικός της Ρωμαϊκής 
Δημοκρατίας. 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ_2 

αναρτήθηκε από kpasisi 

2. Ο χρυσός αιώνας των Πτολεμαίων και η Ελληνιστική Βασιλεία 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

(Σε συνδυασμό με την 1η εβδομάδα και με τη σειρά που αναφέρονται στις διαλέξεις. Σε συνδυασμό 
με το αρχείο και τον πίνακα για την δυναστεία των Πτολεμαίων. Σε συνδυασμό με τον πίνακα για την 
δυναστεία των Σελευκιδών.  

Η Μετάφραση  

Των 
Εβδομήκοντα   

 Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από την 
εβραϊκή στην ελληνιστική κοινή γλώσσα. Η μετάφραση έγινε σταδιακά μεταξύ του 3ου και 
του 1ου αιώνα π.Χ. από ελληνόγλωσσους Ιουδαίους. Ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της 
βασιλείας του Πτολεμαίου Β' του Φιλάδελφου.  

Αρχιμήδης   Ο Αρχιμήδης ο Συρακούσιος (περ. 287 π.Χ. - περ. 212 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας 
μαθηματικός, φυσικός, μηχανικός, εφευρέτης και αστρονόμος, θεωρείται ένας από τους 
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κορυφαίους επιστήμονες στην κλασική αρχαιότητα. Η παρακαταθήκη του στη φυσική είναι, 
μεταξύ άλλων, οι βάσεις της υδροστατικής, της στατικής και μια εξήγηση της αρχής του 
μοχλού. Αυτός πιστώνεται με τον σχεδιασμό καινοτόμων μηχανών, συμπεριλαμβανομένων 
των πολιορκητικών μηχανών και των αντλιών με κοχλία που φέρουν το όνομά του. 

Ερατοσθένης   Ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος (Κυρήνη 276 π.Χ. – Αλεξάνδρεια 194 π.Χ.) ήταν αρχαίος 
Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος, αστρονόμος, γεωδαίτης, ιστορικός και φιλόλογος. 
Θεωρείται ο πρώτος που υπολόγισε το μέγεθος της Γης και κατασκεύασε ένα σύστημα 
συντεταγμένων με παράλληλους και μεσημβρινούς.  

Χρεμωνίδης  

και Γλαύκων  

 O Χρεμωνίδης, γιος του Ετεοκλή, ήταν Αθηναίος πολιτικός και στρατηγός. Με πρόταση 
του στην Εκκλησία του Δήμου δημιουργήθηκε αντι-Μακεδονική συμμαχία ανάμεσα στην 
Αθήνα, τη Σπάρτη και την Πτολεμαϊκή Αίγυπτο και κήρυξε πόλεμο ενάντια στον Αντίγονο 
Γονατά που έμεινε γνωστός ως Χρεμωνίδειος πόλεμος ( 267 - 261 π.Χ. ). Με τη βοήθεια του 
Πτολεμαίου Β' του Φιλάδελφου η συμμαχία κατάφερε να πετύχει νίκες στη θάλασσα αλλά 
σε επιχειρήσεις στην ξηρά επικράτησε ο μακεδονικός στρατός. Η Αθήνα πολιορκήθηκε και 
αναγκάστηκε να παραδοθεί το 262 ή το 261 π.Χ. Ο Χρεμωνίδης και ο αδελφός του, 
Γλαύκων, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Αθήνα και να καταφύγουν στην Αίγυπτο. 
Εκεί ο Χρεμωνίδης έγινε ναύαρχος του Αιγυπτιακού στόλου και ο αδερφός του ιερέας. Ο 
Χρεμωνίδης όμως πέρα από πολύ ικανός πολιτικός και στρατηγός ήταν και στωικός 
φιλόσοφος, ανήκε δηλαδή στη φιλοσοφική σχολή του Ζήνωνα και στους οπαδούς του. 

Μάγας   Ο Μάγας της Κυρήνης ( ~317 π.Χ. – 250 π.Χ.), βασίλεψε στην Κυρήνη (σημερινή Λιβύη) 
από το 276 έως το 250 π.Χ. Ήταν γιος του Φίλιππου, ενός Μακεδόνα ευγενούς, και της 
Βερενίκης Α’, συζύγου του Πτολεμαίου Α’ του Σωτήρος, ετεροθαλής αδερφός του φαραώ 
Πτολεμαίου Β’ του Φιλάδελφου. Νυμφεύθηκε την Απάμα, την κόρη του Βασιλιά Αντίοχου 
Α’ της Δυναστείας των Σελευκιδών και της Στρατονίκης.  

Θεόκριτος   Ο Θεόκριτος (Συρακούσες 315 π.Χ. - 260 π.Χ.) ήταν ένας από τους σημαντικότερους 
ποιητές της Ελληνιστικής εποχής, πρωτοπόρος της βουκολικής ποίησης που άνθισε περίπου 
τον 3ο π.Χ αιώνα. Στη δεύτερη κατηγορία των ποιημάτων του Θεόκριτου κατατάσσονται τα 
επιγράμματά του με τα οποία, όπως και με εκείνα του Καλλίμαχου, το είδος αυτό έφτασε 
στο υψηλότερό του σημείο κατά την Αλεξανδρινή εποχή. 

Απάμα Β΄   Η Απάμα Β', πριγκίπισσα της Δυναστείας των Σελευκιδών. Ήταν κόρη του Αντίοχου Α' 
του Σωτήρος και της Στρατονίκης, κόρης του Δημητρίου του Πολιορκητή. Νυμφεύθηκε τον 
ηγεμόνα της Κυρήνης, Μάγα, μητέρα της Βερενίκης Β', κατοπινής βασίλισσας της Αιγύπτου. 
Το χέρι της Βερενίκης προσφέρθηκε στον Πτολεμαίο Γ' Ευεργέτη. Την ίδια ή την επόμενη 
όμως χρονιά ο Μάγας απεβίωσε και η Απάμα προσέφερε το χέρι της κόρης της στο συγγενή 
της, Δημήτριο τον Καλό, γιο του Δημητρίου του Πολιορκητή, τον οποίο ανέβασε στο θρόνο 
της Κυρήνης. Ωστόσο λίγο μετά την άφιξή του, ο Δημήτριος έγινε εραστής της ίδιας, πράγμα 
που εξόργισε τη νεαρή Βερενίκη. Ο Δημήτριος συνελήφθη στην κρεβατοκάμαρα της 
Απάμας και θανατώθηκε, ενώ η ίδια γλίτωσε την τελευταία στιγμή.  

Λαοδίκη Α΄   Η Λαοδίκη Α' της Συρίας, πρώτη σύζυγος του βασιλιά Αντίοχου Β' του Θεού, ηγεμόνα 
των Σελευκιδών κατά την περίοδο 261 – 246 π.Χ.. Πιθανόν να ήταν και ξαδέρφη του 
συζύγου της. Έγινε η αφορμή να ξεσπάσει ο Τρίτος Συριακός Πόλεμος, γνωστός σήμερα και 
ως "Λαοδίκειος Πόλεμος".Μετά τη λήξη του Δεύτερου Συριακού Πολέμου υπεγράφη ειρήνη 
με τον όρο να απομακρύνει ο Αντίοχος Β΄ τη Λαοδίκη και να παντρευτεί την κόρη του 
Πτολεμαίου Β' του Φιλάδελφου, τη Βερενίκη τη Φερνοφόρο. Όταν ο Πτολεμαίος Β' πέθανε 
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αναπάντεχα ο Αντίοχος Β' απέπεμψε τη Βερενίκη τη Φερνοφόρο και αποκατέστησε τη 
Λαοδίκη στην παλαιά της θέση. Η Βερενίκη, παίρνοντας μαζί τον γιο της εγκαθίσταται στην 
Αντιόχεια. Το ίδιο καλοκαίρι πεθαίνει απρόσμενα και ο Αντίοχος Β', σύμφωνα με ορισμένες 
πηγές από το χέρι της Λαοδίκης, που τον δηλητηρίασε. Η Λαοδίκη τότε, υποστήριξε πως 
λίγο πριν πεθάνει ο βασιλιάς όρισε διάδοχο το γιο της, το Σέλευκο. Η Βερενίκη έστειλε 
μήνυμα στον αδερφό της και νέο φαραώ της Αιγύπτου Πτολεμαίο Γ' Ευεργέτη να έρθει και 
να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της. Εκείνος κινητοποιείται άμεσα, (μάλιστα κατά μία 
παράδοση άφησε τη νέα του σύζυγο στο νυφικό τους κρεβάτι), και κινήθηκε προς την 
Αντιόχεια. Έφτασε όμως αργά. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού η Βερενίκη και ο μικρός της 
γιος ήταν νεκροί. 

Κοσμάς  

ο Ινδικοπλεύστης  

 Ο Κοσμάς ο Ινδικοπλεύστης («αυτός που έπλευσε στον Ινδικό») ήταν Ελληνικής 
καταγωγής έμπορος από την Αλεξάνδρεια και αργότερα μοναχός, ο οποίος έζησε τον 6ο 
μ.Χ. αιώνα, και που την εποχή του Ιουστινιανού έκανε έναν αριθμό ταξιδιών για εμπορικούς 
λόγους, φτάνοντας μέχρι την Ινδία. Την περίοδο που μόνασε στο όρος Σινά και περιγράφει 
τα ταξίδια σε 12τομο έργο την «Χριστιανική Τοπογραφία». 

Καλλίμαχος   Ο Καλλίμαχος ο Κυρηναίος ήταν αρχαίος ποιητής, επιγραμματοποιός και εκπρόσωπος 
της Αλεξανδρινής ποίησης, ο οποίος άκμασε την εποχή των Πτολεμαίων Φιλάδελφου και 
Ευεργέτη. Μεγάλωσε και σπούδασε στην Αθήνα αλλά πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του 
στην Αλεξάνδρεια εργαζόμενος στην αλεξανδρινή βιβλιοθήκη. Στην Αλεξάνδρεια ίδρυσε 
γραμματική σχολή. Ο Καλλίμαχος θεωρείται ο πρώτος καταλογογράφος στην ιστορία της 
Βιβλιοθηκονομίας και το πρώτο σύστημα ταξινόμησης ανά κατηγορίες, αποδίδεται στους 
δικούς του Πίνακες. Το λεξικό Σούδα ή Σουίδα, το οποίο γράφτηκε το δέκατο αιώνα, 
αναφέρει πως έγραψε 800 τόμους έργων.  

Κάτουλλος   Ο Γάιος Βαλέριος Κάτουλλος ήταν ρωμαίος λυρικός ποιητής. Η λογοτεχνική τεχνική και 
η γλώσσα του είναι επηρεασμένες από την ελληνιστική ποίηση, όμως ο ίδιος με έναν 
μοναδικό τρόπο συνδέει την ελληνική με τη ρωμαϊκή παράδοση και εμπλουτίζει τη γλώσσα. 
Μετέφρασε στα λατινικά τον Βόστρυχο της Βερενίκης, ποίημα του Καλλίμαχου. 

Κλεομένης ο Γ'   Ο Κλεομένης Γ' ήταν βασιλιάς της Σπάρτης από το 235 π.Χ μέχρι το 222 π.Χ. Γιος του 
βασιλιά της Σπάρτης, Λεωνίδα Β' και σύζυγός της Αγιάτιδος. Εναντίον του συνασπίστηκαν 
το 229 - 228 π.Χ. οι δυνάμεις της Αχαϊκής Συμπολιτείας και οι Μακεδόνες του Αντίγονου Γ' 
Δώσωνος. Στις συγκρούσεις που ακολούθησαν, που είναι γνωστές ως Κλεομένειος 
πόλεμος, οι δυνάμεις της Αχαϊκής Συμπολιτείας και των Μακεδόνων επικράτησαν στη μάχη 
της Σελλασίας το 222 π.Χ. Στη Σπάρτη επιβλήθηκε δημοκρατία ενώ ο Κλεομένης Γ' διέφυγε 
με τα παιδιά του στην Αλεξάνδρεια, ελπίζοντας ότι θα τον βοηθήσει ο Πτολεμαίος Γ' 
Ευεργέτης να επαναφέρει το καθεστώς στη Σπάρτη. Όμως μετά τον θάνατο του Πτολεμαίου 
Γ' ο γιος του Πτολεμαίος Δ' Φιλοπάτωρ τον περιόρισε στα ανάκτορα. Ο Κλεομένης Γ' 
επιχειρεί πραξικόπημα , αποτυγχάνει και αυτοκτονεί. Ο Πτολεμαίος Δ' σκότωσε τα παιδιά 
του.  

Άρατος   Ο Άρατος ο Σικυώνιος (Σικυώνα 276 – Αίγιο 213 π.Χ.), πολιτικός και στρατηγός της 
Αχαϊκής Συμπολιτείας. Όταν ήταν επτά ετών, ο πατέρας του Κλεινίας, άρχοντας της 
Σικυώνας, δολοφονήθηκε από τον Αβαντίδα, ο οποίος έγινε τύραννος·. Τον πήγαν τότε στο 
Άργος όπου και μεγάλωσε. Ως αρχηγός των δημοκρατικών πολιτικών φυγάδων της 
πατρίδας του, ελευθέρωσε τη Σικυώνα από την τυραννίδα του Νικοκλή (251 π.Χ.) και την 
οδήγησε ως ισότιμο μέλος στην Αχαϊκή Συμπολιτεία, στην οποία εκλεγόταν στρατηγός 
σχεδόν επί τριάντα χρόνια (245-213 π.Χ.). Στα χρόνια του η Αχαϊκή Συμπολιτεία απέκτησε 
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μεγάλη δύναμη αλλά και συχνά απειλείτο (Σπαρτιάτες, Αιτωλοί, Μακεδόνες). Ο Φίλιππος 
Ε’, συνειδητοποιώντας πως ο Άρατος αποτελούσε σοβαρό εμπόδιο για την κυριαρχία των 
Μακεδόνων στην Πελοπόννησο, παρακίνησε τον στρατηγό Ταυρίωνα να τον δηλητηριάσει.

 Οι Σικυώνιοι τον έθαψαν με πολλές τιμές στα τείχη της πόλης τους, ανήγειραν ιερό προς 
τιμήν του (το Αράτειο) και τον λάτρευαν ως θεό. 

Κλεινίας   Πατέρας του Αράτου της Σικυώνας. Η διακυβέρνηση του Κλεινία ήταν μια δημοκρατική 
διακοπή, σε μια σειρά από ολιγαρχικές τυραννίες. 

Νικοκλής  

της Σικυώνας  

 Τύραννος της Σικυώνας. (251 π.Χ.) κατέλαβε την εξουσία δολοφονώντας τον Πασέα, 
πατέρα του Αβαντίδα ο οποίος ήταν ο δολοφόνος του Κλεινία, του πατέρα του Αράτου. 
Κυβέρνησε μόνο για  4 μήνες. Ο Άρατος τον εξεθρόνισε. 

Λυδιάδας  

ο Μεγαλοπολίτης  

 Τύραννος, στρατηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας 

Πολύβιος   Ο Πολύβιος είναι ο Θουκυδίδης της ελληνιστικής εποχής. Ιστορικός, μαθηματικός και 
συγγραφέας.Είναι διάσημος για το έργο του «οι Ιστορίες». 

Ο Λυκόρτας  

 

Ο Μεγαλοπολίτης 

  ήταν στρατηγός των Αχαιών. Ήταν ο πατέρας του Πολύβιου, τον οποίο και δίδαξε 
αρκετά πράγματα για τον στρατό και την πολιτική. Υπήρξε φίλος του Φιλοποίμενος. Μετά 
το θάνατο του τελευταίου, εισέβαλε στην Μεσσήνη για να πάρει πίσω τη σωρό του νεκρού 
στρατηγού. Ανάγκασε τους Σπαρτιάτες και τους Μεσσήνιους να επανέλθουν στην Αχαϊκή 
ένωση. Aν και αυτός και ο γιος του Πολύβιος επιθυμούσαν την ουδετερότητα των Αχαιών 
στον πόλεμο των Ρωμαίων με τον Περσέα της Μακεδονίας, οι Ρωμαίοι συμπεριέλαβαν τον 
Πολύβιο μεταξύ των 1.000 ομήρων που κράτησαν στην Ιταλία για 17 έτη.   

Άτταλος ο Α’   Ο Άτταλος Α΄ ο Σωτήρ (269 π.Χ. – 197 π.Χ.) ήταν ηγεμόνας του ελληνιστικού βασιλείου 
της Περγάμου, το πρώτο μέλος της Δυναστείας των Ατταλιδών που διεκδίκησε τον τίτλο του 
«βασιλέως». Παντρεύτηκε την Απολλωνίδα από την Κύζικο με την οποία απέκτησε τέσσερις 
γιους. Διάφοροι συγγραφείς της αρχαιότητας κάνουν αναφορά στο πόσο ευτυχισμένη και 
ενάρετη υπήρξε η συγκεκριμένη οικογένεια, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρετή της 
Απολλωνίδας, αλλά και την καλή ανατροφή των παιδιών της, που είχε ως αποτέλεσμα την 
ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας στο διάδοχο του Αττάλου, Ευμένη Β΄, χωρίς αιματοχυσίες. 
Ο Άτταλος νίκησε τους Γαλάτες απελευθέρωσε τις μικρασιατικές πόλεις και έτσι κέρδισε 
την επωνυμία «ο Σωτήρ». Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο κατά τους δύο πρώτους 
Μακεδονικούς Πολέμους, κατά του βασιλιά της Μακεδονίας, Φιλίππου Ε΄. Διεξήγαγε 
πολυάριθμες ναυτικές επιχειρήσεις, πλήττοντας τα μακεδονικά συμφέροντα στο Αιγαίο 
Πέλαγος. Πολλά χρόνια μετά την πρώτη νίκη κατά των Γαλατών, η ευρύτερη περιοχή της 
Περγάμου δέχτηκε και πάλι επίθεση από Γαλάτες μισθοφόρους του Αντίοχου Ιέρακα, 
διεκδικητή του θρόνου του μεγαλύτερου αδερφού του, Σέλευκου Β΄ Καλλίνικου, ο οποίος 
διεξήγαγε τις επιχειρήσεις του με κέντρο τις Σάρδεις.Ο ¨Ατταλος τους αναχαίτισε. 

Ζακ-Λουί Νταβίντ   O Ζακ-Λουί Νταβίντ (1748-1825) ήταν Γάλλος ζωγράφος. 

Ζαν Ωγκύστ  

Ντομινίκ Ενγκρ  

 Ο Ζαν Ωγκύστ Ντομινίκ Ενγκρ (1780 - 1867) ήταν Γάλλος νεοκλασσικός ζωγράφος.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%BE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%92%27_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%82
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Ετιέν Μεϋλ –  

Étienne Méhul  

 Ετιέν Μεϋλ (1763 –1817) Γάλλος συνθέτης, συνέθεσε μεταξύ άλλων την όπερα 
«Στρατονίκη». 

Μόλων   O Μόλων της Μηδίας, (πέθανε το 220 π.Χ.) ήταν στρατηγός και σατράπης, υπό τον 
Σελευκίδη βασιλιά Αντίοχο τον Μέγα, εναντίον του οποίου στασίασε αλλά στο τέλος 
ηττήθηκε και αυτοκτόνησε.  

Επίμαχος  

ο Αθηναίος,  

η ελέπολις  

του Επιμάχου  

 Γιγάντιος πολιορκητικός πύργος ύψους 40 περίπου μέτρων που κατασκεύαστηκε από 
τον Επίμαχο τον Αθηναίο και χρησιμοποιήθηκε από το Δημήτριο τον Πολιορκητή στην 
πολιορκία της Ρόδου (304 π.Χ). Αποτελούνταν από εννέα ορόφους με παράθυρα και έφερε 
τεράστιους λιθοβόλους καταπέλτες. 

Ιέρων των  

Συρακουσών  

 Ο Ιέρων ήταν τύραννος της πόλης των Συρακουσών από το 477 έως το 466 π.Χ.. Κατά τη 
διάρκεια της διακυβέρνησής του οι Συρακούσες γνώρισαν μεγάλη ακμή. Ως κυβερνήτης 
χαρακτηριζόταν πράος και εξαιρετικά ικανός, ενώ υποστήριξε τους ποιητές, τους μουσικούς 
και γενικά τους καλλιτέχνες. Από την άλλη πλευρά όμως, χαρακτηριζόταν ως φιλάργυρος 
ενώ ήταν ο πρώτος ο οποίος εφάρμοσε δίκτυο κατασκοπείας, χρησιμοποιώντας τους 
ονομαζόμενους από τους Αρχαίους, «ωτακουστές». 

Θεαγένης  

ο Θάσιος  

 Ο Θεαγένης ο Θάσιος αποτελεί έναν από τους διασημότερους αθλητές της αρχαιότητας, 
που διακρίθηκε κυρίως στο Παγκράτιο. 

Εύθυμος  

ο Λοκρός  

 Ο Εύθυμος ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο του οποίου θρυλικοί άθλοι αποτελούν μέρος 
της ελληνικής μυθολογίας. Ήταν γιος του Αστυκλέους, από το γένος των Λοκρών που 
κατοικούσαν στην Ιταλία. Ο Εύθυμος υπήρξε περίφημος πυγμάχος. 

Άτταλος Β'   Ο Άτταλος Β΄ ο Φιλάδελφος (220 π.Χ. – 138 π.Χ.) ήταν ηγεμόνας του ελληνιστικού 
βασιλείου της Περγάμου στη Μικρά Ασία, μέλος της Δυναστείας των Ατταλιδών. Ήταν γιος 
του Αττάλου Α΄ του Σωτήρος και της Απολλωνίδος. Μαζί με τον αδελφό του Ευμένη Β΄ τον 
Σωτήρα κατάφεραν να μετατρέψουν την πατρίδα τους σε μια ισχυρότατη μοναρχία. 
Διεξήγαγε πολυάριθμους πολέμους ως σύμμαχος ή εχθρός σχεδόν όλων των ελληνιστικών 
κρατών (τέσσερις Μακεδονικοί Πόλεμοι). Ο Άτταλος Β΄διαδέχτηκε ομαλά τον αδελφό του 
Ευμένη Β΄, παντρεύτηκε τη χήρα βασίλισσα Στρατονίκη. Όπως και οι προκάτοχοί του, άφησε 
επίσης αξιόλογο πολιτιστικό έργο, ανάμεσα στο οποίο ξεχωρίζει η Στοά του Αττάλου στην 
πόλη των Αθηνών. Απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών κληροδοτώντας το θρόνο του στον ανιψιό 
του, Άτταλο Γ΄ το Φιλομήτορα. 

Φωκίων   Ο Φωκίων (402 - 317 π.Χ.) ήταν πολιτικός και στρατηγός της αρχαίας Αθήνας. Παρότι 
ήταν εκ των ηγετών της φιλομακεδονικής παράταξης δεν τον εμπόδισε να πολεμήσει κατά 
των Μακεδόνων σε αρκετές περιπτώσεις. Στα 84 του χρόνια ο Φωκίων, θύμα των μεταξύ 
των Διαδόχων διαμαχών των Διαδόχων και της κυριαρχίας των δημαγωγών στην Αθήνα 
καταδικάστηκε σε θάνατο για προδοσία και ήπιε το κώνειο. Λαμπρή του εικόνα διέσωσε ο 
Πλούταρχος. 

Κλείτος   Ο Κλείτος ο Λευκός (πέθανε το 318 π.Χ.) ήταν αξιωματικός του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
με την επωνυμία Λευκός ώστε να διακρίνεται από τον Κλείτο τον Μέλανα. 
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ο Λευκός  Δραστηριοποιήθηκε στον Λαμιακό πόλεμο, όπου και νίκησε τον Αθηναίο ναύαρχο 
Ευετίωνα, στη ναυμαχία της Αμοργού. 

Προυσίας Β΄  

ο Κυνηγός  

 Ο Προυσίας Β΄ ο Κυνηγός, ήταν βασιλιάς του ελληνιστικού κράτους της Βιθυνίας, στην 
Ανατολία, κατά την περίοδο περ. 182 π.Χ. – 149 π.Χ. Ήταν γιος του Προυσία Α' και της 
Απάμας A΄, κόρης του βασιλιά της Μακεδονίας, Δημητρίου Β΄ του Αιτωλικού. Παντρεύτηκε 
και αυτός Απάμα Δ΄, την κόρη του βασιλιά Φιλίππου Ε'. Το 168 π.Χ. μετά τη μάχη της Πύδνας 
η Μακεδονία υποτάσσεται στην Ρώμη και ο Προυσίας αυτοαποκαλείται «απελεύθερος της 
Ρώμης». Το 156 π.Χ. Ξεσπά πόλεμος ανάμεσα στην Πέργαμο και τη Βιθυνία, με τον Προυσία 
να αναδεικνύεται νικητής. Όμως ο στόλος του καταποντίζεται στην Προποντίδα εξαιτίας 
καταιγίδας. Τελικά κλείνεται ειρήνη με όρους που ευνοούν την Πέργαμο. Ο γιος του 
Προυσία, Νικομήδης, κερδίζει το σεβασμό τόσο του λαού όσο και της Ρώμης, σε βάρος του 
πατέρα του. Ο Προυσίας προσπαθεί ανεπιτυχώς να θανατώσει τον γιο του, αλλά τελικά 
χάνει αυτός τη ζωή του. 

Διοτογένης    Πυθαγόρειος φιλόσοφος που έγραψε τα « περὶ ὁσιότητος», «περί βασιλείας». 

 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3: ΣΥΜΠΛΟΚΗ: Ο ελληνιστικός κόσμος στη σκιά 
της ΡΩΜΗΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

 

αναρτήθηκε  από kpasisi 

 

Ανδραγόρας   Το περσικό του όνομα είναι Narisanka. Σατράπης της Παρθίας – Υκρανίας κατά τη 
βασιλεία του Αντιόχου Α΄του Σωτήρος και Αντιόχου Β΄του Θεού. Οι Σελευκίδες 
διεξάγουν πόλεμο με τους Πτολεμαίους. Το Ελληνο-Βακτριακό βασίλειο αποσπάται. Το 
245 π.Χ. ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της Παρθίας και συμμαχεί με τον Βακτριανό 
ηγεμόνα Διόδοτο Α΄. Εκδίδει νομίσματα με την κεφαλή του, φέρων βασιλικό διάδημα. 
Το 238 π.Χ. θανατώνεται από τον Αρσάκη. 

ΔιόδοτοςΑ΄  

ο Σωτήρ  

 Ο Διόδοτος Α' ο Σωτήρ ήταν Έλληνας Σατράπης της περιοχής της Βακτρίας. Το 250 
π.Χ. εξεγέρθηκε κατά των Σελευκιδών και ανέδειξε τη Βακτρία σε ανεξάρτητο βασίλειο. 
Έκοψε νομίσματα με την εικόνα του. Αποκαλούταν Βασιλεύς της Βακτρίας και της 
Ινδίας. 

Ασδρούβας   Καρχηδόνιος στρατηγός (; – 221 π.Χ.). Ήταν γαμπρός του Αμίλκα Βάρκα και 
γυναικάδελφος του Αννίβα. Μετά τον θάνατο του Αμίλκα, ανέλαβε την ηγεσία των 
καρχηδονιακών δυνάμεων στην Ισπανία (228 π.Χ.). Τον σκότωσε ένας δούλος από τη 
Γαλατία επειδή ο Ασδρούβας είχε θανατώσει τον κύριό του. 

Edward Norton 
Lorenz (Έντουαρντ 
Λόρεντζ)  

 Ο Edward Norton Lorenz (1917 –2008), Αμερικανός μαθηματικός, μετεωρολόγος. 
Εισήγαγε στην επιστήμη την θεωρία του χάους (πέταγμα της πεταλούδας). Χάος Όταν 
το παρόν καθορίζει το μέλλον, αλλά η προσέγγιση του παρόντος δεν προσδιορίζει κατά 
προσέγγιση το μέλλον. 

http://mathesis.cup.gr/courses/History/Hist2.1/2015_T2/discussion/forum/users/13670
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Πλίνιος  

ο Πρεσβύτερος   

 Ο Γάϊος Πλίνιος Σεκούνδος (Gaius Plinius Secundus) ήταν Ρωμαίος φυσιοδίφης, 
φυσικός φιλόσοφος και ιστοριογράφος, περίφημος κυρίως από το έργο του «Φυσική 
Ιστορία» (Naturalis Historia). Πίστευε ότι «αληθινή δόξα είναι να κάνεις αυτό που αξίζει 
να γραφεί, και να γράφεις αυτό που αξίζει να διαβαστεί». 

Πλίνιος  

ο Νεότερος  

 Ο Γάιος Πλίνιος Καικίλιος, (61/62-113 μ. Χ.) (Plinius Secundus), ήταν Ρωμαίος 
κρατικός αξιωματούχος, δικηγόρος, ποιητής, πεζογράφος και φυσικός φιλόσοφος. 
Ήταν ανιψιός του Πλίνιου του Πρεσβύτερου, ο οποίος συμμετείχε στην ανατροφή του. 
Το 110 διορίστηκε "πρέσβης" του Αυτοκράτορα Τραϊανού στη Βιθυνία. Σε επιστολή του 
ζητούσε οδηγίες για την μεταχείριση των χριστιανών της Βιθυνίας. Ήταν αυτόπτης 
μάρτυρας της έκρηξης του Βεζούβιου το 79, όταν καταστράφηκε η Πομπηία και η 
μαρτυρία του διασώθηκε σε δύο επιστολές του. 

Άγρων   Βασιλιάς της Ιλλυρίας από το 250 – 230 π.Χ. Οι ελληνικές πόλεις της περιοχής 
προσέτρεξαν στους Ρωμαίους για να τους βοηθήσουν να επανακτήσουν την ελευθερία 
τους. Ο Δημήτριος ο Α΄ της Μακεδονίας συμμαχεί μαζί του εναντίον των Αιτωλών, τους 
οποίους νικούν. Στα επινίκια ο Άργων πεθαίνει από υπερβολική κατανάλωση κρασιού. 

Τεύτα   Σύζυγος του Άγρωνα, βασίλευσε μετά τον θάνατο του (230 – 228 π.Χ.) ως κηδεμών 
του ανήλικου γιου της Πινέα. Συνέχισε τις επιδρομές εναντίον των ελληνικών πόλεων 
στην περιοχή (Επίδαμνος, Απολλωνία, Κέρκυρα). Οι πειρατικές επιδρομές των Ιλλυρίων 
γίνονται αφορμή της επέμβασης των Ρωμαίων (πρώτος Ιλλυρικός πόλεμος). Οι Ιλλύριοι 
ηττώνται. 

Δημήτριος  

ἐκ Φάρου  

 O Δημήτριος ἐκ Φάρου (Hvar νησί στην Αδριατική, Κροατία). Μετά το θάνατο του 
Άργωνος διατηρεί τη σχέση με την Τεύτα, την κηδεμόνα του διαδόχου Πινέα. Αρχικά 
υποστηρίζει τους Ιλλυρίους στις επιδρομές τους εναντίον των ελληνικών πόλεων. Η 
Τεύτα τού παραχωρεί την Κέρκυρα. Κατά τον πρώτο Ιλλυρικό πόλεμο ο Δημήτριος την 
προδίδει και προσχωρεί στο Ρωμαϊκό στρατόπεδο. Αργότερα ο Δημήτριος προδίδει 
τους Ρωμαίους και συνεχίζει στο πλευρό των Ιλλυρίων τις λεηλασίες (ακόμη και στην 
Πελοπόννησο και στις Κυκλάδες). Στον δεύτερο Ιλλυρικό πόλεμο οι Ρωμαίοι νικούν και 
ο Δημήτριος γίνεται έμπιστος του Φιλίππου του Ε΄ του Μακεδόνα.  

Αγέλαος    Ο Αγέλαος ο Ναυπάκτιος (Αιτωλική Συμπολιτεία). Το 217 π.Χ. πρωτοστάτησε στη 
σύναψη ειρήνης στη Ναύπακτο, μεταξύ των Αιτωλών και των Αχαιών. Ο Φίλιππος Γ' της 
Μακεδονίας απελευθέρωσε αμέσως τον Ναυπάκτιο Κλεόνικο, τον οποίο κρατούσαν 
αιχμάλωτο οι Αχαιοί και τον έστειλε να μεταφέρει προτάσεις ειρήνης στους Αιτωλούς. 
Οι Αιτωλοί δέχτηκαν να γίνει διάσκεψη των αντιπάλων στη Ναύπακτο. Ο ιστορικός 
Πολύβιος αναφέρει ως σπουδαία τη δημηγορία του στρατηγού Αγέλαου για τις 
πατριωτικές της παραινέσεις για αλληλεγγύη, ενότητα και ομόνοια, μπροστά στον 
επερχόμενο ρωμαϊκό κίνδυνο. 

Sébastien Slodtz  (1655–1726) Γάλλος γλύπτης  

 Μάρκος 

Κλαύδιος 
Μάρκελλος 

Μάρκος Κλαύδιος Μάρκελλος (Marcus Claudius Marcellus, 268 π.Χ. - 208 π.Χ.), πέντε 
φορές εκλεγμένος ως ύπατος της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, ήταν σημαντικός Ρωμαίος 
στρατιωτικός ηγέτης κατά τη διάρκεια του Γαλατικού Πολέμου του 225 π.Χ. και του Β΄ 
Καρχηδονιακού Πολέμου. Ο Μάρκελλος κέρδισε το πιο διάσημο τρόπαιο το spolia 
opima. Επιπλέον, είναι γνωστός για την κατάκτηση της οχυρωμένης πόλης των 
Συρακουσών σε μια παρατεταμένη πολιορκία κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε 
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ο Αρχιμήδης, ο διάσημος εφευρέτης. Ο Μάρκος Κλαύδιος Μάρκελλος πέθανε σε μάχη το 
208 π.Χ.. 

Τίτος Κόιντος  

Φλαμινίνος   

 Ο Τίτος Κόιντος Φλαμινίνος (Titus Quinctius Flamininus 229 π.Χ - 174 π.Χ) ήταν ένας 
Ρωμαίος πολιτικός και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ρωμαϊκή κατάκτηση της Ελλάδας 
κατά τον Δεύτερο Μακεδονικό Πόλεμο. Υπηρέτησε ως χιλίαρχος στον Β' Καρχηδονιακό 
Πόλεμο και το 205 π.Χ διορίστηκε πραίτωρας στον Τάραντα. Ήταν ένας curule aedile 
(ρωμαϊκό αξίωμα για τα δημόσια κτήρια και την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων 
εορτών) στη Ρώμη και ένας quaestor (αξίωμα επιτήρησης χρηματικοοικονομικών 
υποθέσεων του κράτους)  

Λίβιος   Ο Τίτος Λίβιος (Tito Livio, 59 π.Χ. - 17 μ.Χ.) ήταν Ρωμαίος ιστορικός, ο 
σημαντικότερος του «Χρυσού Αιώνα» του Αυγούστου. Κύριο έργο του που συνέχισε 
μέχρι το θάνατό του «Ab urbe condita» από κτίσεως της πόλης.  

Ze'ev Yavetz   Ze'ev Yavetz (1847 –1924) Εβραίος συγγραφέας, ιστορικός και δάσκαλος.  

Ηλιόδωρος    Ο Ηλιόδωρος ήταν ένας από τους υπουργούς του Σέλευκου Δ' του Φιλοπάτορος. Ο 
βασιλιάς βρισκόταν σε οικονομική στενότητα εξαιτίας των βαριών όρων που του 
επέβαλαν οι Ρωμαίοι μετά την υπογραφή της Ειρήνης της Απαμείας ( 188 π.Χ. ) Για να 
ανταποκριθεί, διέταξε τον Ηλιόδωρο να πάει στην Ιερουσαλήμ και να καταχέσει το 
θησαυρό που βρισκόταν στο Ναό. Ο ανώτατος ιερέας Ονίας Γ' αρνήθηκε να 
ικανοποιήσει την απαίτηση αυτή. Σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση στα Βιβλία των 
Μακκαβαίων, μετά από προσευχή του ιερέα, ο Θεός έστειλε έναν έφιππο άντρα και δύο 
νεαρούς να εκδιώξουν τον Ηλιόδωρο από το Ναό. Μετά την αποτυχία του αυτή, ο 
Ηλιόδωρος επέστρεψε στην αυλή των Σελευκίδων. Λίγο αργότερα, το 175 π.Χ., 
δολοφονεί τον Σέλευκο και αυτοανακηρύσσεται βασιλιάς. Ωστόσο ανατρέπεται και 
εκτελείται από τον Αντίοχο Δ', αδελφό του Σέλευκου. 

Ραφαήλ    O Ραφαήλ Σάντσιο (Raffaello Sanzio, 1483 - 1520) ήταν Ιταλός ζωγράφος και 
αρχιτέκτονας της ύστερης Αναγέννησης. 

Γάιος Πόπλιος 

 Λαίνας  

 Ο Gaius Popillius Laenas, Ρωμαίος πολιτικός, απεσταλμένος της Ρώμης στην Ελλάδα 
κατά τον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Μετά τη νίκη της Ρώμης μεταφέρει στον Αντίοχο 
Δ΄ στην Αλεξάνδρεια το ρωμαϊκό τελεσίγραφο να εγκαταλείψει πάραυτα την Αίγυπτο ( 
Έκτος Συριακός Πόλεμος). Σχεδίασε γύρω από τον Σελευκίδη βασιλιά έναν κύκλο και 
απαίτησε την υποταγή του στο θέλημα της Ρώμης μέχρι αυτός να διαβεί τον κύκλο. 

Ιάσων (Ιησούς)   Ο Ιησούς, που είχε πάρει το όνομα Ιάσων, αδελφός του αρχιερέα των Εβραίων στην 
Ιουδαία Ονία Γ’ παραμέρισε τον αδελφό του προσφέροντας στον Αντίοχο Δ΄ τον 
Επιφανή ένα χρηματικό ποσό ώστε να γίνει αυτός αρχιερέας. Εισήγαγε ελληνικούς 
θεσμούς στην Ιερουσαλήμ (καθεστώς ελληνικής πόλεως, γυμνάσιο) με αποτέλεσμα να 
εξεγερθούν οι Ασιδαίοι (ορθόδοξοι Εβραίοι). 

Μενέλας   Ο Ιάσων το 172/1 π.Χ. αντικαταστάθηκε στο αρχιερατικό αξίωμα από τον Μενέλα 
(Μενέλαο), ο οποίος υποσχέθηκε στον Αντίοχο Επιφανή να του καταβάλλει ετήσιο φόρο 
υποτελείας 300 ταλάντων που όμως δεν μπορούσε να πληρώσει. Επιπλέον οι 
προκάτοχοι του Ονίας και Ιάσων καραδοκούσαν για να τον ανατρέψουν. Ο Μενέλας 
δολοφονεί τον Ονία. Λίγο αργότερα ο Ιάσων εκμεταλλευόμενος τις φήμες για τον 
θάνατο του Αντίοχου Επιφανούς, ύστερα από την ταπείνωση του από τον Ρωμαίο 
πρέσβη Γάιο Ποπίλιο Λαίνα στην Αλεξάνδρεια, επιτέθηκε με μικρή δύναμη στην 
Ιερουσαλήμ. Ο Μενέλας όμως και οι οπαδοί του μαζί με την σελευκιδική φρουρά της 
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πόλης τον απώθησαν. Ο Αντίοχος Επιφανής επιστρέφοντας τον Δεκέμβριο του 168 π.Χ. 
από την Αίγυπτο μπήκε με τον στρατό του στην Ιερουσαλήμ. Ακολούθησαν σφαγές, 
γενικός διωγμός των Ασιδαίων, σύληση του Ναού και εγκαθίδρυση πολυθεϊστικής 
θρησκείας. 

Ματταθίας  

ο Μακκαβαίος 

Ιούδας  

ο Μακκαβαίο 

Ιωνάθαν  

Ο Μακκαβαίος 

Σίμων 
Μακκαβαίος 

Η Επανάσταση των Μακκαβαίων έδωσε τέλος στην διαδικασία πλήρους 
εξελληνισμού των ιουδαϊκών κοινοτήτων της Παλαιστίνης που προωθούσαν οι 
Σελευκίδες βασιλείς. Η επανάσταση ξεκίνησε από την ύπαιθρο με επικεφαλής τον 
Ματταθία τον Ασμοναίο. Τον διαδέχθηκαν στο έργο του οι πέντε γιοι του Ιωάννης, 
Σίμων, Ιούδας, Ελεάζαρος και Ιωνάθαν. Την ηγεσία της επανάστασης ανέλαβε ο Ιούδας 
ο επονομαζόμενος Μακκαβαίος (που σημαίνει Σφυροκόπος). Ο Ιούδας κατάφερε να 
νικήσει τα σελευκιδικά στρατεύματα και τον χειμώνα του (164/3 π.Χ.) λίγο μετά τον 
θάνατο του Αντίοχου Επιφανή μπήκε στην Ιερουσαλήμ, κατέλαβε την άνω πόλη, 
αποκατέστησε την παραδοσιακή θρησκεία και έκανε τους απαραίτητους εξαγνισμούς 
στο ιερό. Ως ανάμνηση των εξαγνισμών αυτών καθιερώθηκε από τότε η γιορτή των 
Εγκαινίων (Χαννούκα) 

.  

Μιθριδάτης Α΄   Ο Μιθριδάτης Α΄ της Παρθίας (195 π.Χ. - 138 π.Χ.) ήταν βασιλιάς της δυναστείας των 
Αρσακιδών από το 165 π.Χ. έως το 138 π.Χ. Ήταν ο πρώτος βασιλιάς που έκανε την 
Παρθία μεγάλη πολιτική δύναμη της εποχής του. Νίκησε τον Ελληνο - βακτριανό 
βασιλιά Ευκρατίδη (167 π.Χ.) καταλαμβάνοντας την Βακτριανή, ολόκληρη την περιοχή 
της Αρίας με την πόλη του Χεράτ. Αργότερα καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα, το 141 π.Χ. τη 
Μηδία, το 139 π.Χ. την Περσία. Ο Μιθριδάτης Α' έδωσε στον εαυτό του τον τίτλο του 
"βασιλέως των βασιλέων" θεωρώντας τον εαυτό του διάδοχο του Δαρείου του Μέγα. 
Σκοτώθηκε σε μάχη εναντίον του βασιλιά Αντίοχου Ζ΄ του Σιδήτη. 

Ευκρατίδης   Ο Ευκρατίδης ο Α΄ ήταν βασιλιάς της Βακτρίας και μέρους της Ινδίας από το 167 π.Χ. 
μέχρι το 159 π.Χ.. Δολοφονήθηκε από τον γιο του, Πλάτωνα, ο οποίος όμως 
δολοφονήθηκε στη συνέχεια από τον αδελφό του, Ηλιοκλή, ο οποίος και ανέβηκε στον 
θρόνο. 

Mέναδρος  

ο Δίκαιος  

 

 O Mέναδρος ήταν Έλληνας Βασιλιάς της Βακτρίας από το 163 π.Χ. έως το 145 π.Χ.. 
Όταν ο Ευκρατίδης εισέβαλε στη Βακτρία ο Μέναδρος κλήθηκε να τον αντιμετωπίσει. 
Την ίδια περίοδο οι Πάρθοι εισέβαλαν στο βασίλειο του Ευκρατίδη αναγκάζοντας τον 
να εγκαταλείψει τη Βακτρία κάνοντας συνθήκη με τον Μένανδρο. Ο Μένανδρος 
ανακηρύχθηκε βασιλιάς και παντρεύτηκε την Αγαθόκλεια χήρα του προηγούμενου 
βασιλιά Αγαθοκλή. Έκοψε νομίσματα με ελληνικές παραστάσεις. Ασπάστηκε και 
προώθησε τον Βουδισμό και στην Ινδική παράδοση αποκαλείται Μιλίνδα.  

Λυσίας  αξιωματούχος του Αντιόχου του Δ΄ του Επιφανούς, επίτροπος του ανήλικου βασιλιά 
Αντίοχου Ε' Ευπάτορος. 

Τίμαρχος  
Ηρακλείδης  Βάλας  

 Ο Τίμαρχος ήταν κυβερνήτης της Μηδίας από το 163 μέχρι το 160 π.Χ.ο αδερφός 
του, Ηρακλείδης υπουργός οικονομικών. Ο θάνατος του Αντίοχου Δ' κατά τη διάρκεια 
μιας εκστρατείας αποτέλεσε αφορμή ταραχών στο εσωτερικό του κράτους του 
Σελευκιδών. Ο Δημήτριος Α', νόμιμος κληρονόμος του θρόνου ανέτρεψε τον επίτροπο 
Λυσία και θανάτωσε μαζί με τον Αντίοχο Ε’. Ο Τίμαρχος ανακηρύσσει τον εαυτό του 
βασιλιά και επεκτείνει την επικράτειά του μέχρι και τη Βαβυλωνία. Στα νομίσματά του 
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αναγραφόταν «Βασιλέως Μεγάλου», τίτλος που παραδοσιακά αποδιδόταν στους 
Αχαιμενίδες βασιλείς της Περσίας. Ωστόσο οι δυνάμεις του δεν ήταν αρκετές να 
αντισταθούν σε αυτές του νόμιμου βασιλιά των Σελευκιδών, Δημητρίου, ο οποίος 
υποχρέωσε τον Τίμαρχο σε ήττα το 160 π.Χ. Για τον Τίμαρχο εκδικήθηκε ο αδερφός του 
Ηρακλείδης, ο οποίος τάχθηκε με το μέρος του Αλεξάνδρου Βάλα, ενός νεαρού που 
υποστήριξε πως ήταν γιος του Αντίοχου Δ' του Επιφανούς. Ο Ηρακλείδης έπεισε τη 
Ρωμαϊκή Σύγκλητο να υποστηρίξει το νεαρό διεκδικητή του θρόνου του Δημητρίου, ο 
οποίος ηττήθηκε και έχασε τη ζωή του το 150 π.Χ. 

Τιγράνης Β΄ της 
Αρμενίας.  

(Τιγράνης ο Μέγας), βασιλιάς της Αρμενίας, (95 - 55 π.Χ.) 

Ο Διογένης  

Σελεύκιος, Ο 

 

ή Διογένης ο Βαβυλώνιος, στωικός φιλόσοφος 

περιπατητικός 
Κριτόλαος  Ο 

 πλατωνικός 
Καρνεάδης ή 

 Διογένης ο 

 Βαβυλώνιος, 
στωικός φιλόσοφος 

 Απεσταλμένοι των Αθηναίων στη Ρώμη για να διαπραγματευτούν το πρόστιμο του 
Ωρωπού. 

Κάτων ο 

 πρεσβύτερος  

 Ο Μάρκος Πόρκιος Κάτων (234 π.Χ. - 149 π.Χ.) ήταν Ρωμαίος πολιτικός, ο 
επιλεγόμενος Major (Πρεσβύτερος) για να διακρίνεται από τον ομώνυμο δισέγγονό του, 
Κάτωνα τον Νεότερο. Προσηλωμένος στα αυστηρά ρωμαϊκά ήθη, ο Κάτων θεωρούσε 
τον ελληνιστικό τρόπο ζωής, που είχε επηρεάσει τους πατρίκιους της Ρώμης, ένα από 
τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. 

Ανδρίσκος   Ο Ανδρίσκος (185 π.Χ. - 146 π.Χ.) ή Φίλιππος ΣΤ΄ ή Ψευδο-Φίλιππος, βασίλεψε στη 
Μακεδονία, από το 149 έως το 148 π.Χ.. Δεν προερχόταν από βασιλική οικογένεια, ενώ 
οι στρατιωτικές συγκρούσεις του με τους Ρωμαίους αποτέλεσαν τον Τέταρτο 
Μακεδονικό Πόλεμο. Ισχυρίζοταν ότι ήταν ο γιος του Περσέα και νόμιμος διάδοχος του 
μακεδονικού θρόνου. Όμως ο γιος του Περσέα, Φίλιππος, και της Λαοδίκης Ε΄, 
πριγκίπισσας της δυναστείας των Σελευκιδών και κόρης του Σέλευκου Δ΄, ήταν ο 
τελευταίος νόμιμος κληρονόμος του Μακεδονικού θρόνου, και δολοφονήθηκε από τους 
Ρωμαίους σε ηλικία 18 ετών. Προσπάθησε να πείσει τον τον Δημήτριο Α΄ Σωτήρα ότι 
είναι ανιψιός του αλλά αυτός τον κατέδωσε στους Ρωμαίους. Ο Ανδρίσκος δραπέτευσε 
και μετέβη στην Θράκη όπου έπεισε τους Θράκες πολέμαρχους εισέβαλλε στην 
Μακεδονία. Η Ρωμαϊκή Γερουσία απέστειλε ενισχύσεις με τον Πούμπλιο Κορνήλιο 
Σκιπίωνα, ο οποίος νικήθηκε εύκολα. Με τη νίκη αυτή ο Ανδρίσκος αυτοανακηρύχθηκε 
επίσημα ως ο Φίλιππος ΣΤ΄ βασιλιάς της Μακεδονίας. Συνεχίζοντας, ο Ανδρίσκος 
κατέκτησε την Θεσσαλία το 148 π.Χ., καθώς και σύναψε συμμαχία με την Καρχηδόνα, 
προκαλώντας την οργή της Ρώμης μια και η ίδια βρισκόταν στη μέση του Τρίτου 
Καρχηδονιακού Πολέμου. Η Ρώμη αργότερα ξεκίνησε τον Τέταρτο Μακεδονικό Πόλεμο, 
και υπό τους πραίτωρες Κουίντο Καικίλιο Μέτελλο και Λεύκιο Αιμίλιο Παύλο οι 
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Ρωμαίοι αντιμετώπισαν τις δυνάμεις του Ανδρίσκου στη δεύτερη μάχη της Πύδνας το 
148 π.Χ. όπου και τελικά ηττήθηκε. 

Διαίος  -  
Καλλικράτης - 
Κριτόλαος  

 Ο Δίαιος ο Μεγαλοπολίτης ήταν στρατηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Ο Δίαιος και 
ο Καλλικράτης κλήθηκαν στη Ρώμη για εξηγήσεις για την επίθεση στην Σπάρτη. Κατά 
την διάρκεια του ταξιδιού, απεβίωσε ο Καλλικράτης, με συνέπεια να ανακηρυχθεί νέος 
στρατηγός ο φιλοπόλεμος Κριτόλαος με αποτέλεσμα η σύγκρουση με τη Ρώμη να γίνει 
αναπόφευκτη. Μετά τη συντριβή του Κριτόλαου και την απώλεια του μεγαλύτερου 
μέρους του στρατού της Αχαϊκής Συμπολιτείας στη μάχη της Σκάρφειας από τον 
Μέτελλο, ο Δίαιος ανέλαβε στρατηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας κάτω από τραγικές 
συνθήκες, οδηγώντας τις δυνάμεις του στην τελική σύγκρουση με τους Ρωμαίους, σε 
μια ήττα που θα σημάνει το τέλος της Συμπολιτείας. 

Γναίος Εγνάτιος   Gnaeus Egnatius, Ρωμαίος Ανθύπατος. Το 146 π.Χ. αντικατέστησε στη Μακεδονία 
τον Quintus Caecilius Metellus. Στην περίοδο της διακυβέρνησής του κατασκευάστηκε 
η Εγνατία οδός (146 - 120 π.Χ.) που συνδέει την Αδριατική με τη Μακεδονία. 

Theodor 
Mommsen  

 Ο Christian Matthias Theodor Mommsen (1817 – 1903)ήταν Γερμανός μελετητής 
των Κλασικών, ιστορικός, νομικός, δημοσιογράφος, πολιτικός, αρχαιολόγος. Το έργο 
του για τη ρωμαϊκή ιστορία θεωρείται η Βίβλος των ερευνητών αυτής της περιόδου. 
Τιμήθηκε το 1902 με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.  

Hermann 
Bengston  

 Hermann Bengtson (1909 - 1989), Γερμανός ιστορικός, ακαδημαϊκός με εξειδίκευση 
στην Αρχαία Ιστορία. Μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος, υποστηρικτής του 
Χίτλερ. 

Οράτιος   Ο Κουίντος Οράτιος Φλάκκος (65 π.Χ. - 27 π.Χ.) ήταν ο κορυφαίος Ρωμαίος λυρικός 
ποιητής κατά την εποχή του Οκταβιανού Αύγουστου.  

Τιβέριος-Γράκχος  
-  

Γάιος Γράκχος  

 Ο Τιβέριος Σεμπρόνιος Γράκχος ήταν πραίτωρ και ύπατος της Αρχαίας Ρώμης. Ήταν 
αδελφός του Γάιου Σεμπρόνιου Γράκχου. Προέβη σε μεταρρυθμίσεις της αγροτικής 
νομοθεσίας, με τις οποίες μεταφερόταν ο πλούτος από τους πλούσιους, τους πατρίκιους 
και άλλους, στους φτωχούς, προκαλώντας πολιτικές αναταραχές στη Ρωμαϊκή 
Δημοκρατία. Δολοφονήθηκε, μαζί με πολλούς από τους υποστηρικτές του, από τα μέλη 
της Ρωμαϊκής Συγκλήτου, υποστηρικτές της συντηρητικής παράταξης. 

Αριστόνικος   Υιοθέτησε το δυναστικό όνομα Ευμένης Γ΄, ο τελευταίος ηγεμόνας της Περγάμου 
πριν γίνει Ρωμαϊκή κτήση. Όταν, το 133 π.Χ., απεβίωσε ο βασιλιάς της Περγάμου 
Άτταλος Γ΄, κληροδότησε το βασίλειο του στη Ρωμαϊκή Δημοκρατία. Οι Ρωμαίοι 
απέστειλαν μια επιτροπή της Συγκλήτου για την εφαρμογή της διαθήκης, αλλά μέχρι να 
εξασφαλίσουν το κληροδότημα τους, εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο Αριστόνικος, ο 
οποίος υποστήριζε ότι ήταν νόθος γιος του αποθανόντος βασιλιά Ευμένη Β΄, πατέρα του 
Άτταλου Γ΄. Υποκίνησε εξέγερση και αυτοανακηρύχθηκε βασιλιάς, ιδρύει την 
Ηλιούπολη.Το 131 π.Χ. κατάφερε μάλιστα να αντιμετωπίσει το ρωμαϊκό στρατό αλλά 
το 130 π.Χ. οι Ρωμαίοι επανήλθαν υπό τον ύπατο Μάρκο Περπέρνα (Marcus 
Perperna), που μετά από μια νικηφόρα πρώτη σύγκρουση κατάφερε αποκλείσει τον 
Αριστόνικο στη πόλη Στρατονίκεια, την οποία και πολιόρκησε. Σύντομα προκλήθηκε 
λιμοκτονία και ο Αριστόνικος το 129 π.Χ. αναγκάστηκε να παραδοθεί (129 π.Χ.).Τελικά 
ο Αριστόνικος και ο θησαυρός των Ατταλιδών, οδηγήθηκαν στη Ρώμη. Ο Αριστόνικος 
εκτελέστηκε με στραγγαλισμό, ενώ ο θησαυρός μοιράστηκε δια νόμου στους Ρωμαίους 



 Ιστορία: ΙΣΤ2.1 Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό                      325  
 
 

φτωχούς αγρότες από τον Τιβέριο Γράκχο. Το βασίλειο της Περγάμου παύει να υπάρχει 
και ενσωματώνεται στη ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας. 

Γάιος Βλόσιος   Ο Gaius Blossius ήταν Ρωμαίος στωικός φιλόσοφος. Υπήρξε φίλος του Τιβέριου 
Γράκχου. Μετά τον θάνατο του Τιβέριου συνελήφθη μαζί με άλλους οπαδούς του 
μεταρρυθμιστικού σχεδίου, φυλακίστηκε, αλλά κατόρθωσε να δραπετεύσει και να 
αναζητήσει άσυλο στην Ασία, κοντά στον Αριστόνικο. Όταν όμως ο Αριστόνικος 
νικήθηκε από τους Ρωμαίους, φοβούμενος μήπως πέσει στα χέρια τους, αυτοκτόνησε. 

Διόδωρος   Ο Διόδωρος Σικελιώτης(80 π.Χ. - 20 π.Χ.), ήταν αρχαίος Έλληνας ιστορικός και 
συγγραφέας. Οι περισσότερες πληροφορίες που έχουμε γι' αυτόν προέρχονται από το 
ίδιο το έργο του, την Ιστορική Βιβλιοθήκη, το οποίο έγραψε κατόπιν παραγγελίας των 
Ρωμαίων. 

Κικέρων Ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρων (Marcus Tullius Cicero, 106 π.Χ. - 43 π.Χ.), ήταν Ρωμαίος 
Φιλόσοφος, Πολιτικός, Δικηγόρος, Ρήτορας, Ύπατος. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ τέταρτης εβδομάδας 

Αναρτήθηκε  από kpasisi 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ_ΕΒΔΟΜΑΔΑ_4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

Μιθριδάτης ΣΤ΄ 

ο Ευπάτωρ 

Ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ Ευπάτωρ Διόνυσος (134 π.Χ. - 63 π.Χ.). Οι γονείς ήταν ο Mιθριδάτης 

Ε΄ ο Eυεργέτης και η Λαοδίκη Στ' της Συρίας. Πρώτη σύζυγός του η αδελφή του, επίσης 

Λαοδίκη. Παιδιά του ο Φαρνάκης και ο Μιθριδάτης ο Νεότερος. Ήταν βασιλιάς του 

Πόντου. Συνήθισε τον οργανισμό του στη χρήση δηλητηρίων (μιθριδατισμός). 

Μιθριδάτης Α' ο 

Κτίστης 

Ο Μιθριδάτης Α' ο Κτίστης (περ. 350-266 π.Χ.) ήταν ιδρυτής και ηγεμόνας του 

βασιλείου του Πόντου. 

Μιθριδάτης ο 

Χρηστός 

Μικρότερος αδελφός του Μιθριδάτη Στ’, είχε την εύνοια της μητέρας του με την 

οποία συμβασίλευσε στέλνοντας τον αδελφό του στην εξορία. Όταν αυτός επέστρεψε, 

ανήλθε στον θρόνο, τους ανέτρεψε και τους φυλάκισε. 

Νικομήδης Γ' ο 

Ευεργέτης 

Ήταν βασιλιάς της Βιθυνίας περίπου κατά την περίοδο 127 έως 94 π.Χ. Ήταν γιος και 

διάδοχος του βασιλιά Νικομήδη Β' του Επιφανούς. Μαζί με τον Μιθριδάτη Στ΄ 

δολοπλοκούν για να εξουσιάσουν την Παφλαγονία και την Καππαδοκία. 

Ποσειδώνιος Ο Ποσειδώνιος ο Ρόδιος ή ο Απαμεύς (περ. 135 π.Χ. – 51 π.Χ.) ήταν Έλληνας 

πολυμαθής Στωικός φιλόσοφος, αστρονόμος, γεωγράφος, πολιτικός, ιστορικός και 

http://mathesis.cup.gr/courses/History/Hist2.1/2015_T2/discussion/forum/users/13670
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δάσκαλος που γεννήθηκε στην Απάμεια της Συρίας. Τον θεωρούσαν τον πολυμαθέστερο 

άνθρωπο του κόσμου για την εποχή του. 

Αθηνίων ή 

Αριστίων 

Ήταν αρχαίος φιλόσοφος και τύραννος της Αθήνας. Συμμάχησε με τον Μιθριδάτη Στ', 

ενάντια στους Ρωμαίους κατά τη διάρκεια του Α' Μιθριδατικού Πολέμου. Την 1η 

Μαρτίου 86 π.Χ. ο Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας κατέλαβε την Αθήνα μετά από μακρά 

πολιορκία και ο Αριστίων εκτελέστηκε. 

Κόιντος Όππιος Ρωμαίος Έπαρχος της Παμφυλίας 

Λεύκιος 

Κορνήλιος Σύλλας 

Ο Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας (Lucius Cornelius Sulla Felix, 138 π.Χ. – 78 π.Χ.), ήταν 

Ρωμαίος στρατιωτικός και ύπατος και δικτάτορας, οπαδός των optimates. Πολέμησε 

στο πλευρό του Γάιου Μάριου κατά του Ιουγούρθα. Απέτρεψε πολλές εξεγέρσεις 

βαρβαρικών φύλων κατά της Ρώμης. Εστάλη στην Καππαδοκία για να αντιμετωπίσει 

τον Μιθριδάτη τον Στ’. Οι Socii, δηλαδή οι Ιταλοί σύμμαχοι της Ρώμης επαναστατούν 

ζητώντας μεταρρυθμίσεις και δικαιώματα (Συμμαχικός Πόλεμος, 91 – 88 π.Χ.) ο Σύλλας 

τους αντιμετωπίζει με επιτυχία όπως και τον ηγέτη των populares Μάριο. Στον Πρώτο 

Μιθριδατικό Πόλεμο εκστρατεύει και καταλαμβάνει την Αθήνα μετά από μία 

καταστροφική και δραματική πολιορκία. Ακολουθούν οι νικηφόρες μάχες της 

Χαιρώνειας (86 π.Χ.) και του Ορχομενού (85 π.Χ.). Η εκστρατεία αυτή στην Ασία λήγει με 

τη συνθήκη της Δαρδάνου. Επιστρέφει στη Ρώμη (μετά από δεύτερη στάση στην 

Ελλάδα) για να αντιμετωπίσει τους εχθρούς «εντός των τειχών». Επικρατεί και 

ανακηρύσσεται Δικτάτορας. 

Γάιος Μάριος Ο Γάιος Μάριος (157 π.Χ. - 86 π.Χ.) ήταν Ρωμαίος στρατηγός και πολιτικός. Έλαβε 

μέρος στην εκστρατεία των Ρωμαίων στην Ιβηρία, υπό τον Σκιπίωνα τον Αφρικανό, 

έλαβε το αξίωμα του δημάρχου, με την υποστήριξη του Καικιλίου Μετέλλου. τον οποίο 

ακολούθησε στον πόλεμο κατά του Ιουγούρθα. Πολέμησε με επιτυχία ενάντια στους 

Τεύτονες και τους Κίμβρους. Με αφορμή την αρχηγία του Μιθριδατικού πολέμου, 

ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του Μάριου και του Σύλλα, κατά τον οποίο ο 

δεύτερος κατέλαβε την Ρώμη. Ο Μάριος διέφυγε τελικά στην Λιβύη, όπου παρέμεινε 

μέχρι την ένοπλη σύγκρουση των ύπατων Οκτάβιου και Κίννα, την περίοδο που ο 

Σύλλας βρισκόταν στον πόλεμο ενάντια στον Μιθριδάτη. Ο Μάριος υποστήριξε τον 

Κίννα, και όταν αυτός επικράτησε των συγκρούσεων, ο Μάριος προέβη σε διωγμούς 

κατά των οπαδών του Σύλλα. Στο πλευρό του Κίννα έγινε για 7η φορά ύπατος, αλλά η 
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επικείμενη επιστροφή του θριαμβευτή στον πόλεμο με τον Μιθριδάτη, Σύλλα, οδήγησε 

τον ηλικιωμένο Μάριο στο ποτό, και αφού ασθένησε βαριά, πέθανε. 

Θησέας Ο Θησέας ήταν βασιλιάς της Αθήνας στην ελληνική μυθολογία, γιος του Αιγέα και της 

Αίθρας, ο πιο δημοφιλής ήρωας στην αρχαία Ελλάδα μετά τον Ηρακλή. 

Εύμολπος Στην ελληνική μυθολογία ο Εύμολπος ήταν γιος του θεού Ποσειδώνα και της Χιόνης. 

Το όνομα του Ευμόλπου έχει σχέση με τη γλυκύτατη φωνή του, πράγμα που ταιριάζει 

και είναι προσόν για ένα ιεροφάντη όπως αυτός. Ενώ ο Εύμολπος βασίλευε στη Θράκη, 

οι Ελευσίνιοι άρχισαν πόλεμο με τους Αθηναίους. Τότε οι Ελευσίνιοι κάλεσαν σε βοήθεια 

τον Εύμολπο και αυτός προσέτρεξε με πολύ στρατό. Ο ηγεμόνας των Αθηναίων, ο 

Ερεχθέας, θυσίασε μετά από χρησμό μια κόρη του για να νικήσει και έτσι μπόρεσε να 

σκοτώσει τον Εύμολπο. Ο Ποσειδώνας όμως οργίσθηκε για τον θάνατο του παιδιού του 

και γι' αυτό σκότωσε τον Ερεχθέα. 

Νικομήδης Δ΄ Ο Νικομήδης Δ΄ ο Φιλοπάτωρ, γιος του Νικομήδη του Γ’. Κατά τη βασιλεία του ο 

Γάιος Ιούλιος Καίσαρ ήταν πρέσβης στη Βιθυνία. Όταν ο βασιλιάς πεθαίνει και με τη 

διαθήκη του αφήνει και αυτός το βασίλειό του στη Ρώμη, η ρωμαϊκή Σύγκλητος 

αποφασίζει η Βιθυνία να γίνει μία ακόμη ρωμαϊκή επαρχία στη Μικρά Ασία. 

Λούκιος 

Λικίνιος 

Λούκουλλος 

Ο Λούκουλλος ξεκίνησε τη θητεία του το 89 π.Χ. ως ανώτατος στρατιωτικός 

διοικητής κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου. Την επόμενη χρονιά (88 π.Χ.) έγινε 

ταμίας του Σύλλα και οι δυο τους ξεκίνησαν τον Α΄ Μιθριδατικό πόλεμο. Όταν 

επέστρεψε στη Ρώμη έγινε αγορανόμος και πραίτορας, αργότερα ύπατος στην Ασία. 

Νίκησε τον Μιθριδάτη Στ΄ στα Κάβειρα του Πόντου. Το 69 π.Χ. εισέβαλε στην Αρμενία 

και κατέστρεψε την πρωτεύουσά της Τιγρανοκέρτα (Sivan). Το 67 π.Χ. ο Λούκουλλος 

έχασε τη Βιθυνία και τον Πόντο και τέλος, το 66 π.Χ. έχασε την εξουσία του, η οποία 

παραδόθηκε στον Πομπήιο. Οι σύγχρονοι του Λούκουλλου τον θεωρούσαν καλό 

στρατιωτικό, ο οποίος αργότερα στη ζωή του έγινε ένας παχύσαρκος έκφυλος, που 

σπαταλούσε το χρόνο του οκνηρά και σε άσκοπες ασχολίες. Και στη σημερινή εποχή, η 

αναφορά στο Λούκουλλο έχει υποτιμητική χροιά, καθώς το όνομά του έχει συνδεθεί με 

την τροφή και είναι γνωστό από την έκφραση «λουκούλλεια γεύματα». 

Γναίος Πομπήιος 

ο Μέγας 

O Γναίος Πομπήιος ο Μέγας (Gnaeus Pompeius Magnus 106 π.Χ. - 48 π.Χ.), ήταν 

στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης της ύστερης Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Τα μεγαλύτερα 

κατορθώματα του Πομπήιου είναι η εξάλειψη της πειρατείας από τη Μεσόγειο σε 
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εφαρμογή του Γαβινείου Νόμου και η νίκη στο Γ' Μιθριδατικό πόλεμο. Υπήρξε σύμμαχος 

του Ιουλίου Καίσαρα (διανδρία) στα τελευταία χρόνια της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, όμως 

αργότερα ήλθαν σε σύγκρουση. Ο στρατός του ηττήθηκε στη Μάχη των Φαρσάλων και 

ο Πομπήιος διέφυγε αρχικά στη Λέσβο και κατόπιν στην Αίγυπτο. Εκεί δολοφονήθηκε 

κατ' εντολήν του φαραώ Πτολεμαίου ΙΓ', ο οποίος πίστευε πως με αυτόν τον τρόπο θα 

γινόταν αρεστός στον Καίσαρα. 

Σερτώριος Ο Quintus Sertorius (* 123 -72 π. Χ.) ήταν Ρωμαίος πολιτικός και στρατιωτικός. Πήρε 

μέρος στις εκαστρατείες κατά των Κιμβρίων, Τευτόνων και στην Ισπανία. Στον Εμφύλιο 

Πόλεμο ήταν υποστηρικτής του Μαρίου. Όταν ο Σύλλας εξόρισε τον Μάριο και έφυγε για 

να πολεμήσει τον Μιθριδάτη Στ΄ στις αναταραχές στη Ρώμη πήρε το μέρος του Κίννα 

(Populares). Με την επιστροφή του Σύλλα και τη συντριβή των Populares καταφεύγει 

στην Ισπανία και ανεξαρτητοποιείται από τη Ρώμη η οποία στέλνει στρατό να τον 

αντιμετωπίσει. Τους μάχεται νικηφόρα στη Μαυριτανία. Αυτή η νίκη δίνει την αφορμή 

στη Λουζιτανία (σημ. Πορτογαλία) να ξεσηκωθούν εναντίον της Ρώμης υπό την 

προστασία του Σερτώριου, οι οποίοι τον θεωρούν «νέο Αννίβα». Η Ρώμη στέλνει τον 

Πομπήιο να βοηθήσει τον Μέτελλο να ανακτήσουν την Ισπανία και να κατανικήσουν τον 

Σερτώριο. Το 72 π.Χ. δολοφονήθηκε από τον μέχρι τότε σύμμαχό του Μάρκο Περπέννα 

και η ανάκτηση της Ισπανίας από τη Ρώμη επιτυγχάνεται. 

Μάρκος Λικίνιος 

Κράσσος 

Ο Μάρκος Λικίνιος Κράσσος (Marcus Licinius Crassus Dives, 115 π.Χ. - 53 π.Χ.) ήταν 

Ρωμαίος πολιτικός από αριστοκρατική οικογένεια και ο πλουσιότερος άνθρωπος στη 

Ρωμαϊκή ιστορία. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πολιτική της Ρωμαϊκής δημοκρατίας 

σχηματίζοντας την πρώτη τριανδρία. Υποστήριξε τον Ιούλιο Καίσαρα στη σταδιοδρομία 

του, έγινε διοικητής και διακρίθηκε κυρίως μετά την δικτατορία του Σύλλα και στην 

κατάπνιξη της εξέγερσης των δούλων με επικεφαλής τον Σπάρτακο. Το 55 μ.Χ έγινε 

στρατηγός στην Ανατολή όπου είχαν της κτήσεις τους οι Πάρθοι οργανώνοντας 

εκστρατεία εναντίον τους που κατέληξε σε αποτυχία. Ο ίδιος ο Κράσσος σκοτώθηκε στη 

Μάχη των Καρρών. 

Σπάρτακος Ο Σπάρτακος ήταν μονομάχος θρακικής καταγωγής, που ηγήθηκε μεγάλης 

Επανάστασης Δούλων εναντίον των Ρωμαίων(73 π.Χ. – 71 π.Χ.). 

Φαρνάκης Ο Φαρνάκης B’ (περίπου 97 – 47 π.Χ.). Γιος του Μιθριδάτη ΣΤ’ του Ευπάτορα, κατά 

του οποίου επαναστάτησε το 63 π.Χ., έλαβε από τους Ρωμαίους το μικρό βασίλειο του 

Κιμμερίου Βοσπόρου. Οι Ρωμαϊκοί εμφύλιοι πόλεμοι του επέτρεψαν να ανακτήσει τη 
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Σινώπη, την Καππαδοκία και την Κολχίδα και αργότερα (νικώντας Ρωμαϊκές δυνάμεις 

το 48 π.Χ) τον Πόντο, την Παφλαγονία και τη Βιθυνία. Αλλά ηττήθηκε με τη σειρά του 

από τον Ιούλιο Καίσαρα κοντά στα Ζήλα (Καππαδοκία) – όταν ο Ρωμαίος στρατηγός 

πρόφερε την περίφημη φράση «ήρθα, είδα, ενίκησα» (veni, vidi, vici) – κατέφυγε στην 

Ταυρική Χερσόνησο, όπου πέθανε πολεμώντας εναντίον του στασιαστή διοικητή της 

Ασάνδρου. 

Γάιος Ιούλιος 

Καίσαρας 

Ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρ (Gaius Iulius Caesar 100 π.Χ. - 44 π.Χ.) ήταν Ρωμαίος 

στρατηγός, πολιτικός, ύπατος αλλά και διακεκριμένος συγγραφέας της λατινικής 

πεζογραφίας. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάρρευση 

της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας και την άνοδο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Το 60 π.Χ., ο 

Καίσαρας, ο Κράσσος και ο Πομπήιος σχημάτισαν πολιτική συμμαχία που κυριάρχησε 

στη ρωμαϊκή πολιτική για αρκετά χρόνια. Οι νίκες του Καίσαρα στους Γαλατικούς 

Πολέμους, που ολοκληρώθηκαν το 51 π.Χ., επέκτειναν την έκταση της Ρωμαϊκής 

Δημοκρατίας μέχρι τη Μάγχη και τον Ρήνο. Πραγματοποίησε την πρώτη εισβολή στη 

Μεγάλη Βρετανία. Δολοφονήθηκε από τους οπαδούς της παλαιάς τάξης πραγμάτων 

(Βρούτος) αλλά οι αλλαγές που επέφερε και οι κατακτήσεις που έκανε διατηρήθηκαν 

για αιώνες. 

Μάρκος 

Αντώνιος 

Ο Μάρκος Αντώνιος (Marcus Antonius, 83 π.Χ. - 30 π.Χ.) ήταν Ρωμαίος πολιτικός και 

στρατιωτικός που έπαιξε κρίσιμο ρόλο στο μετασχηματισμό της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας 

από την ολιγαρχία στην αυταρχική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η ζωή του ήταν ταραχώδης. 

Ήταν φίλος του Ιούλιου Καίσαρα και με τη βοήθειά του έγινε ταμίας, δήμαρχος, 

ίππαρχος και μετά ύπατος. Το 43 π.Χ. έγινε η Β' Τριανδρία από τον Αντώνιο, τον 

Οκταβιανό και τον Λέπιδο και διέταξαν τις "προγραφές" των αντιπάλων τους, μεταξύ 

των οποίων και ο Κικέρωνας. Το 42 π.Χ. ο Αντώνιος, μαζί με τον Οκταβιανό, νίκησε 

στους Φιλίππους της Μακεδονίας τους δολοφόνους του Καίσαρα, δηλαδή τον Βρούτο 

και τον Κάσσιο. Μετά τη νίκη αυτή οι τρεις άντρες μοιράστηκαν τις κτήσεις του 

ρωμαϊκού κράτους. Ο Αντώνιος έλαβε την Ανατολή. Γνώρισε την Κλεοπάτρα που τον 

γοήτευσε. Εξαιτίας της, ο Αντώνιος ήλθε σε ρήξη με τη Σύγκλητο της Ρώμης και τον 

Οκταβιανό. Όταν έκανε δώρο στην Κλεοπάτρα εκτεταμένα εδάφη της Ασίας και ζήτησε 

διαζύγιο από τη γυναίκα του Οκταβία, αδελφή του Οκταβιανού, η Σύγκλητος και ο 

ρωμαϊκός λαός εξοργίστηκαν, και του κήρυξαν τον πόλεμο. Ο πόλεμος κρίθηκε στο 

ακρωτήριο Άκτιο (30 π.Χ.), στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου. Ο Αντώνιος, νικημένος, 
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επέστρεψε στην Αίγυπτο. Όταν έφθασε εδώ ο νικητής Οκταβιανός, ο Αντώνιος 

αυτοκτόνησε. Η Αίγυπτος έγινε επαρχία του ρωμαϊκού κράτους. 

Ποθεινός:  ευνούχος αυλικός της Κλεοπάτρας και του Πτολεμαίου ΙΓ΄ που ττους αναγκάζουν να 

ζητήσουν καταφύγιο στη Συρία. 

Γανυμήδης:  είναι ο αυλικός προωθεί προς τον θρόνο την Αρσινόη Δ΄ ,δηλαδή την άλλη αδελφή 

της Κλεοπάτρας. 

Μάρκος Αιμίλιος 

Λέπιδος 

Ο Μάρκος Αιμίλιος Λέπιδος (Marcus Aemilius Lepidus, 90 π.Χ. – 13 π.Χ.) ήταν 

Ρωμαίος πατρίκιος, μέλος τριανδρίας με τον Οκταβιανό και τον Μάρκο Αντώνιο, και ο 

τελευταίος Pontifex Maximus της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Ήταν θερμός υποστηρικτής 

του Ιουλίου Καίσαρα. Μετά τη δολοφονία του Καίσαρα, ο Λέπιδος, συμμάχησε με τον 

Αντώνιο για να καταλάβει την εξουσία. Μαζί με τον Οκταβιανό συμφώνησαν να 

δημιουργήσουν τη Δεύτερη Τριανδρία, (43 π.Χ. Lex Titia), γεγονός που σήμανε τοτέλος 

της δημοκρατίας. Μετά τη λήξη των εμφυλίων πολέμων στην Ανατολή και τη Μάχη των 

Φιλίππων ο Λέπιδος ανέλαβε τη διοίκηση της Ισπανίας και Αφρικής. Στο τέλος 

εξορίστηκε από τον Οκταβιανό χάνοντας όλα τα αξιώματά του. 

Γάιος Ιούλιος 

Οκταβιανός 

Ο Αύγουστος (Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus 63 π.Χ. - 14 μ.Χ.) ήταν ο 

ιδρυτής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο πρώτος της αυτοκράτορας, κυβερνώντας 

από το 27 π.Χ. έως το θάνατό του. Ήταν ανιψιός και θετός γιος του Ιουλίου Καίσαρα 

Μαζί με τον Αντώνιο και τον Λέπιδο σχημάτισαν τη Δεύτερη Τριανδρία. Ο Οκταβιανός 

πήρε την εξουσία στη Δύση. Συγκρούστηκε με τον Αντώνιο στο Άκτιο (31 π.Χ.), τον 

νίκησε και παρέμεινε απόλυτος μονάρχης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εγκαινίασε μια 

καινούρια μορφή διακυβέρνησης της χώρας που ονομάζεται αυτοκρατορία, με αυστηρά 

συγκεντρωτικό χαρακτήρα και ένα νέο διοικητικό σύστημα και εγκαθίδρυσε την pax 

romana. Η Ιταλία διαιρέθηκε σε 11 περιοχές και η Γαλατία σε 3. Το κράτος ουσιαστικά 

κυβερνούσε το Συμβούλιο του Αυτοκράτορα, που αποτελούνταν από συνεργάτες και 

φίλους του, το Μαικήνα, τον Αγρίππα, τον Τιβέριο και τον Δρούσο. Δημιουργήθηκε 

κρατική ταχυδρομική υπηρεσία, θεσπίστηκαν νέα φορολογικά μέτρα, ιδρύθηκε το 

αυτοκρατορικό θησαυροφυλάκιο, από το οποίο μισθοδοτούνταν οι ανώτατοι 

αξιωματικοί και υπάλληλοι και πάρθηκε μια σειρά μέτρων που απέβλεπαν στην 

αναγέννηση της γεωργίας με τη ενίσχυση της μικρής ιδιοκτησίας. Παράλληλα ο 

Αύγουστος προσπάθησε να περιορίσει την ηθική και θρησκευτική παραλυσία που 

χαρακτήριζε την εποχή του με διάφορα νομοθετικά μέτρα. Επέβαλε τον γάμο, 
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προσπάθησε να περιορίσει τα διαζύγια και επιχείρησε να τονώσει το θρησκευτικό 

συναίσθημα των συμπολιτών του. Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος για τις μεγάλες του υπηρεσίες 

απέναντι στο κράτος τον κατέταξε μεταξύ των θεών. 

Τάκιτος Ο Τάκιτος, (Publius [ή Gaius] Cornelius Tacitus, 56 - 120) ήταν ένας από τους 

σημαντικότερους ιστορικούς. Στα δύο μεγάλα του έργα «Annales» (Χρονικά) και 

«Historiae», εξετάζει την ιστορία της Ρώμης από τον θάνατο του Αυγούστου (14 μ.Χ.) 

μέχρι τον θάνατο του Δομιτιανού (96 μ.Χ.) Ο Τάκιτος ήταν θαυμαστής των 

παραδοσιακών αριστοκρατικών ρωμαϊκών αρετών και εχθρός των νέων ηθών και της 

απολυταρχικής διακυβέρνησης της αυτοκρατορικής Ρώμης. Θεωρεί τον ιστορικό 

δικαστή που θα κρίνει τις πράξεις των πρωταγωνιστών της Ιστορίας, θα ανταμείψει και 

θα καταδικάσει. 

Τιβέριος , ο αυτοκράτορας της Ρώμης την περίοδο που σταυρώθηκε ο Χριστός. 

Ο Πόντιος 

Πιλάτος  

ήταν ο πέμπτος Ρωμαίος επίτροπος της Ιουδαίας από το 26 έως το 36. Είναι γνωστός 

κυρίως επειδή το όνομά του συνδέθηκε με τα Πάθη του Ιησού Χριστού. 

Βιργίλιος  Ο Πόπλιος Βεργίλιος Μάρων (Publius Vergilius Maro, 70 π.Χ. - 19 π.Χ.) ήταν Ρωμαίος 

ποιητής της περιόδου του Οκταβιανού Αυγούστου. Το σημαντικότερο έργο του, η 

Αινειάδα, θεωρείται το σπουδαιότερο έπος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

Βεσπασιανός Ο Τίτος Φλάβιος Βεσπασιανός ήταν ο 9ος αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας (69 -79), καθώς και ο ιδρυτής της δυναστείας των Φλαβίων. Ήταν 

γνωστός για πολλά δημόσια έργα τα οποία δημιούργησε. 

Αδριανός Ο Πόπλιος Αίλιος Τραϊανός Αδριανός (Publius Aelius Traianus Hadrianus 76 - 138), 

ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας κατά τα έτη 117–138. Αποτελεί τον τρίτο από τους 

λεγόμενους "Πέντε Καλούς Αυτοκράτορες". Η βασιλεία του είχε ένα διστακτικό 

ξεκίνημα, μια ένδοξη περίοδο ακμής και ένα τραγικό επίλογο. Ο Αδριανός συμμετείχε 

ενεργά στους πολέμους εναντίον των Δακών, των Ιουδαίων και των Πάρθων υπό τον 

αυτοκράτορα Τραϊανό, ο οποίος τον έχρισε διάδοχό του. Είναι γνωστός για τα 

οχυρωματικά έργα στα σύνορα της αυτοκρατορίας με πιο διάσημο το Τείχος του 

Αδριανού στη Βρετανία. Εναντιώθηκε σθεναρά στον Ιουδαϊσμό (Ρωμαιο-Ιουδαϊκοί 

Πόλεμοι). Πάνω από όλα, ο Αδριανός υπήρξε προστάτης των τεχνών. Έκτισε 

βιβλιοθήκες, υδραγωγεία, λουτρά και θέατρα. Ο Αδριανός ταξίδευε συχνά θεωρώντας το 

σημαντικό κομμάτι των διοικητικών του καθηκόντων, επιδιώκοντας να αισθανθούν οι 
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υπήκοοί του μέλη μιας συμπολιτείας πολιτισμένων λαών που θα απολάμβαναν έναν 

κοινό πολιτισμό. Το απόγειο της περιοδείας αυτής ήταν ο προορισμός που ο φιλέλληνας 

Αδριανός πρέπει να είχε από την αρχή στο μυαλό του, η Ελλάδα. Έφτασε στην Ελλάδα 

το φθινόπωρο του 124 εγκαίρως για τη συμμετοχή του στα Ελευσίνια Μυστήρια. Κατά 

τη διάρκεια του χειμώνα περιόδευσε στην Πελοπόννησο. Μέχρι τον Μάρτιο του 125, ο 

Αδριανός είχε φθάσει στην Αθήνα όπου και πρωτοστάτησε στα Διονύσια. Τα οικοδομικά 

έργα του Αδριανού στην Αθήνα ήταν αξιοσημείωτα. Φρόντισε για την αποπεράτωση του 

Ναού του Ολυμπίου Διός, που κτιζόταν επί πέντε αιώνες και ξεκίνησε την ανοικοδόμηση 

πολλών δημόσιων κτιρίων, ανάμεσα στα οποία και ένα υδραγωγείο. Η Πύλη του 

Αδριανού και η Βιβλιοθήκη του Αδριανού σώζονται ακόμη σήμερα. Κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψής του στην Ελλάδα το 125, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα είδος 

περιφερειακής βουλής για να ενώσει όλες τις ημιαυτόνομες πρώην πόλεις–κράτη σε όλη 

την Ελλάδα και την Ιωνία. Η βουλή αυτή, γνωστή ως Πανελλήνιον. Ο Αδριανός πέθανε σε 

ηλικία 62 ετών μετά από μακρά ασθένεια. Τον διαδέχτηκε ο θετός του γιος Αντωνίνος. 

Κλαύδιος Ο Τιβέριος Κλαύδιος Καίσαρας Αύγουστος Γερμανικός (Tiberius Claudius Caesar 

Augustus Germanicus, 10 π.Χ. –54) ήταν Ρωμαίος αυτοκράτoρας από το 41 έως το 54. 

Υπέφερε από αναπηρία στο βάδισμα και μερική κώφωση και γι’αυτό η οικογένειά του 

τον απέκλεισε από θέσεις εξουσίας, ώσπου τελικά έγινε συνύπατος του ανιψιού του 

Καλιγούλα το 37Παρά την έλλειψη εμπειρίας, ο Κλαύδιος απεδείχθη ικανός και 

αποτελεσματικός κυβερνήτης. Επίσης έφερε σε πέρας ένα φιλόδοξο οικοδομικό 

πρόγραμμα, με την κατασκευή πολλών δρόμων, υδραγωγείων και καναλιών σε 

ολόκληρη την επικράτεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Επί θητείας του ενσωμάτωσε 

στην αυτοκρατορία τις επαρχίες της Θράκης, του Νωρικού, της Παμφυλίας, της Λυκίας 

και της Ιουδαίας και ξεκίνησε την κατάκτηση της Βρετανίας. Είχε ιδιαίτερο προσωπικό 

ενδιαφέρον για νομικά ζητήματα, προήδρευε σε δημόσιες δίκες και εξέδιδε έως και 

είκοσι διατάγματα την ημέρα. Είχε παντρευτεί τέσσερις φορές. Η τρίτη του σύζυγος 

ήταν η Μεσσαλίνα. Τον διαδέχτηκε ο θετός ανιψιός του Νέρωνας. 

Νέρων Ο Νέρων (Lucius Domitius Ahenobarbus Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, 

37 - 68) ήταν Ρωμαίος Αυτοκράτορας από το 54 έως το 68 και ο τελευταίος της Ιουλιο-

Κλαυδιανής Δυναστείας.Ήταν γιος της Ιουλίας Αγριππίνας, δισέγγονης του Οκταβιανού 

Αυγούστου, κόρης του στρατηγού Γερμανικού και αδερφής του Αυτοκράτορα 

Καλιγούλα και ανιψιός του Κλαυδίου. Ο Νέρων αφαίρεσε κάθε ισχύ από τη Σύγκλητο 

προς όφελος του Αυτοκράτορα και προχώρησε σε προγραφές των συνωμοτών, σε 
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αυτούς συμπεριλαμβάνοταν και ο Σενέκας. Επί των ημερών του Νέρωνα ωστόσο 

μειώθηκε η φορολογία, θεσπίστηκαν νέα διατάγματα για την προστασία των δούλων 

και των απελεύθερων, καταπνίγηκαν εξεγέρσεις στη Βρετανία, την Παλαιστίνη και την 

Γαλατία, ενώ έγινε κι ένας διακανονισμός με τους Πάρθους σχετικά με το Βασίλειο της 

Αρμενίας. Επίσης προώθησε ένα μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων έργων, οργάνωσε 

αθλητικούς και καλλιτεχνικούς αγώνες και προώθησε τους δεσμούς του ρωμαϊκού 

κράτους με τον ελληνικό κόσμο. Το 64 ξέσπασε μία μεγάλη πυρκαγιά στη Ρώμη και ο 

Νέρων προχώρησε σε ένα μεγαλεπήβολο και πολυέξοδο σχέδιο οικιστικής 

αναμόρφωσης της πρωτεύουσας. Προκειμένου να κατασιγάσει τις φήμες που 

υποστήριζαν ότι η πυρκαγιά προήλθε από εμπρησμό με δική του διαταγή, ο Νέρων 

κατηγόρησε και καταδίωξε για ένα διάστημα τους χριστιανούς της πόλης. Το γεγονός 

αυτό, η μητροκτονία που διέπραξε και η τυραννική διακυβέρνηση είχε ως αποτέλεσμα η 

Σύγκλητος να τον κηρύξει δημόσιο κίνδυνο και να τον αναγκάσει να αυτοκτονήσει. 

Τραϊανός Ο Τραϊανός (Marcus Ulpius Nerva Traianus, 53 - 117) ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας 

από το 98 μ.Χ. έως το θάνατό του το 117. Επίσημα χαρακτηρισμένος από τη Ρωμαϊκή 

Σύγκλητο ως optimus princeps ("ο καλύτερος ηγεμόνας"), ο Τραϊανός έμεινε στην 

ιστορία ως ένας επιτυχημένος στρατιωτικός-αυτοκράτορας που ηγήθηκε της 

μεγαλύτερης στρατιωτικής επέκτασης στη ρωμαϊκή ιστορία. Επί των ημερών του, η 

αυτοκρατορία επεκτάθηκε σε νέα και πλούσια εδάφη στην περιοχή της Δακίας με τους 

δύο Δακικούς πολέμους ενώ ξεκίνησε και εκστρατεία εναντίον των Πάρθων. Στο 

οικονομικό πεδίο, ελάττωσε τους φόρους και ενίσχυσε το σύστημα δωρεάν παροχής 

σιτηρών (alimenta). Σημαντική ήταν η δημοτικότητά του και η γοητεία της 

προσωπικότητάς του. Οι στρατιώτες ήταν αφοσιωμένοι στον αυτοκράτορα που 

μοιραζόταν μαζί τους τα λάφυρα του πολέμου και έσχιζε τα ρούχα του για να δέσει τις 

πληγές τους. Προσέφερε άφθονα άρτο και θεάματα (panem et circenses) και ήξερε να 

ανεβάζει το ηθικό του λαού με τις νίκες του. 

Ευρυκλής Είχε την εύνοια των Ρωμαίων, ανακηρύχθηκε Ρωμαίος πολίτης και πήρε τον τίτλο 

του ηγεμόνα της Λακεδαίμονος επιπλέον του παραχωρήθηκαν τα Κύθηρα. Όλα αυτά 

συνετέλεσαν στο να γίνει πολύ πλούσιος. Ίδρυσε τότε διάφορα κοινωφελή ιδρύματα, 

γυμναστήριο στη Σπάρτη, λουτρώνα στην Κόρινθο και έκανε πολλές δωρεές σε 

διάφορες ελληνικές πόλεις. Φαίνεται όμως ότι έκανε κατάχρηση της εξουσίας του, γιατί 

έπεσε στη δυσμένεια των Ρωμαίων και πέθανε εξόριστος. 
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Νικίας Το 48 καταλαμβάνεται η Κως από τον Καίσαρα, που καταλύει την ανεξαρτησία της 

και την καθιστά φόρου υποτελές κράτος. Το 44 ο Νικίας διορίζεται από τους Ρωμαίους 

τύραννος της Κω, την οποία κυβερνά ως το θάνατό του το 27. 

Στράβων Ο Στράβων (64 π.Χ. - 24 μ.Χ.) ήταν Έλληνας γεωγράφος, φιλόσοφος και ιστορικός. 

Γεννήθηκε από πλούσια οικογένεια στην Αμάσεια του Πόντου, όπου και πέθανε, σε 

ηλικία 90 περίπου ετών Ταξίδεψε αρκετά, μεταξύ άλλων στην Αίγυπτο και την Αιθιοπία. 

Στο διάστημα των ταξιδιών του φρόντισε να συλλέξει όλο το απαιτούμενο υλικό, το 

οποίο τον βοήθησε αργότερα στη συγγραφή ιστορικών και γεωγραφικών έργων. Τα δύο 

μεγαλύτερα έργα του είναι τα Ιστορικά υπομνήματα και τα περίφημα Γεωγραφικά του. 

Τα Ιστορικά υπομνήματα αποτελούνται από 47 βιβλία γραμμένα σε πάπυρο, τα 

περισσότερα εκ των οποίων χάθηκαν. Το έργο του "Γεωγραφικά", που αποτελείται από 

17 βιβλία, ευτυχώς σώζεται ακέραιο και σε άριστη κατάσταση. 

Αθηνόδωρος Ο Αθηνόδωρος ο Σάνδωνος ήταν στωικός φιλόσοφος, γνωστός και ως «Κανανίτης» 

από τον τόπο καταγωγής του, ένα μικρό χωριό κοντά στην Ταρσό. Κατά τον Στράβωνα, 

ο Αθηνόδωρος είχε γνώσεις Φυσικής Γεωγραφίας. 

Βόηθος O Βόηθος ο ελεγειογράφος ή Βόηθος ο Ταρσεύς, ήταν αρχαίος Έλληνας 

επιγραμματοποιός από την Ταρσό στη Μικρά Ασία.Ο Στράβωνας περιγράφει τον Βόηθο 

ως ένα κακό πολίτη και κακό ποιητή, ο οποίος κέρδισε την εύνοια του Μάρκου Αντωνίου 

με μερικούς στίχους που έγραψε αυτοσχεδιάζοντας για τη μάχη των Φιλίππων, και ως 

ανταμοιβή του έδωσε τη διεύθυνση του γυμνάσιου και της τέλεσης των δημοσίων 

αγωνισμάτων στην Ταρσό. 

Αντίνοος Ο Αντίνοος (111 - 130) ήταν ένας νέος εξαιρετικής ομορφιάς καταγόμενος από τη 

Βιθυνίας, που υπήρξε σύντροφος του Αδριανού. Πνίγηκε στα νερά του Νείλου 

(εικάζεται) με την πεποίθηση ότι η θυσία του αυτή θα βοηθούσε στο να παραταθεί η 

ζωή του προστάτη του. Συντετριμμένος από το θάνατο του Αντίνοου, ο Αδριανός 

διέταξε να στηθούν αγάλματα του όμορφου μα άτυχου νέου που τόσο είχε αγαπήσει σε 

όλα τα ιερά και τις πόλεις, σε κάθε γωνιά της αυτοκρατορίας του. Διέταξε ακόμη τη 

θέσπιση και την καθιέρωση διεξαγωγής αγώνων προς τιμήν του Αντίνοου που από τότε 

δοξάστηκε και λατρεύτηκε σαν θεός. 

Ηρακλείδης ο 

Κρη(ι)τικός 

Ό Ηρακλείδης ο Κριτικός ήταν αρχαίος Έλληνας κριτικός συγγραφέας, περιηγητής 

και γεωγράφος και για μερικούς καταγόμενος από την Κρήτη. Συνέγραψε έργο με το 
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τίτλο "Περί των εν τη Ελλάδι πόλεων" από του οποίου έχουν διασωθεί αποσπάσματα. 

Άλλο σημαντικό έργο του θεωρείται το "Περί ορέων της Ελλάδος". Στον Ηρακλείδη τον 

Κριτικό αποδίδουν πολλοί και το έργο "Αναγραφή της Ελλάδος". Και τα τρία αυτά έργα 

είναι χαρακτηριστικά στην ιστορία της ονομασίας του ελλαδικού χώρου στην 

αρχαιότητα. 

Ποσειδίππος Ο Ποσείδιππος, αναφερόμενος και ως Ποσείδιππος ο Πελλαίος αλλά και ως ο 

επιγραμματογράφος ήταν επιγραμματοποιός από την Πέλλα. Ο Ποσείδιππος, 

αναφερόμενος και ως Ποσείδιππος ο Κασσανδρεύς ήταν κωμικός ποιητής από την 

Κασσάνδρεια της Χαλκιδικής. 

Αίλιος 

Αριστείδης 

Ο Πόπλιος Αίλιος Αριστείδης Θεόδωρος (117- 189 ή 199 μ.Χ.) ήταν επιφανής 

σοφιστής, ρήτορας..Γεννήθηκε στην Αδριανούπολη της Μυσίας, αργότερα Βιθυνίας. 

Θεωρείτο ο καλύτερος των Σοφιστών για την πολυμάθεια και την ευφράδειά του. 

Γνωρίστηκε με τον Καίσαρα Αυρήλιο Αντωνίνο περί το 176, τον οποίο μετά από δυο 

χρόνια τον παρακίνησε να ξανακτίσει την Σμύρνη που είχε καταστραφεί από μεγάλο 

σεισμό. Οι Σμύρνιοι του έκτισαν χάλκινο ανδριάντα στον ναό του Ασκληπιού. 

Διοκλής Ο Διοκλής ο Καρύστιος (375 – 295 π.Χ.), ήταν αρχαίος Έλληνας ιατρός από την 

Κάρυστο της Εύβοιας και υπήρξε ένας από τους διασημότερους ιατρούς της 

αρχαιότητας. Ασχολήθηκε επίσης με την βοτανολογία, μετεωρολογία, και είναι πιθανό 

πως είναι ο πρώτος που έκανε την χρήση του όρου ανατομία. 

Πραξαγόρας Διάσημος γιατρός της αρχαίας Ελλάδας που έζησε τον 4ο περίπου π.Χ. αιώνα. 

Καταγόταν από την Κω. Διέκρινε 11 είδη χυμών που πίστευε ότι παράγονται μέσα στις 

φλέβες. Για τις αρτηρίες έλεγε ότι δεν περιέχουν χυμούς αλλά πνεύμα. Ως κεντρικό 

όργανο του σώματος θεωρούσε την καρδιά και για τα νεύρα πίστευε ότι ήταν λεπτές 

διακλαδώσεις των αρτηριών. Το συκώτι το ονόμαζε "κοίλη φλέβα". Σημαντική 

ανακάλυψή του ήταν η διάκριση των νεύρων σε αισθητικά και κινητικά. 

Ευρυκλείδης και 

Μικίων 

Αθηναίος στρατηγός. Ήταν ταμίας των στρατιωτικών κατά την εποχή του άρχοντα 

Διομέδοντα (232 π.Χ.). Πήρε μέρος, μαζί με τον αδελφό του Μικίωνα, στην 

απελευθέρωση της Αθήνας από τη μακεδονική κυριαρχία. Με δικά του χρήματα 

επισκεύασε τα τείχη της και οχύρωσε τα λιμάνια. Συμμάχησε με τον Πτολεμαίο τον 

Φιλοπάτορα για να ενισχύσει τη θέση της Αθήνας. Δηλητηριάστηκε όμως, όπως και ο 

αδελφός του, ύστερα από ενέργειες του βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππου E’. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ πέμπτης εβδομάδας 

αναρτήθηκεαπό kpasisi 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ: ΕΒΔΟΜΑΔΑ_5: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

Θεόφραστος Ο Θεόφραστος (371 π.Χ. – περ. 287/5 π.Χ.) ήταν φιλόσοφος της αρχαιότητας. 
Θεωρείται συνεχιστής του έργου του Αριστοτέλη τον οποίο και διαδέχτηκε στη 
διεύθυνση της Περιπατητικής Σχολής. 

Αριστόλοχος ΄Ενας απόμαχος του στρατού του Αντιόχου του Γ΄ που τιμήθηκε από αυτόν. 

Γάιος Σερτίνιος 
Ξενοφών 

Gaius Stertinius Xenophon (10 π.Χ. - 54 μ.Χ.), φυσικός, προσωπικός γιατρός του 
Αυτοκράτορα Κλαυδίου και θεωρείται ο σημαντικότερος πολίτης στην Κω. Εικάζεται ότι 
πήρε μέρος στη δολοφονία με δηλητήριο του Αυτοκράτορα Κλαυδίου. 

Αρριανός O Αρριανός (95 μ.Χ. - 180 μ.Χ.) ήταν Έλληνας, Ρωμαίος πολίτης, συγγραφέας, 
ιστορικός, φιλόσοφος, γεωγράφος, πολιτικός και στρατιωτικός, έπαρχος της 
Καππαδοκίας (130-137 μ.Χ.), Αθηναίος πολίτης, Άρχων της Αθήνας, γνωστότερος για τα 
έργα του Αλεξάνδρου Ανάβασις και Ινδική. 

Επίκτητος Ο Επίκτητος (50 - 138) ήταν Έλληνας στωικός φιλόσοφος. Αναφέρεται ως παιδί 
δούλων που γεννήθηκε στην Ιεράπολη της Φρυγίας. Μεταξύ των μαθητών του 
συγκαταλέγεται ο ιστορικός Αρριανός, ο οποίος συγκέντρωσε ένα απάνθισμα σκέψεων 
στο «Εγχειρίδιον Επικτήτου». Επίκεντρο της φιλοσοφίας του Επίκτητου είναι ο 
άνθρωπος και η εκπαιδευτική αγωγή του με έμφαση στην ηθική. 

Πραμόας Ένας γνωστός ευεργέτης από τη Ροδιάπολη της Λυκίας. 

Ηρώδης ο 
Αττικός 

Ο Τιβέριος Κλαύδιος Αττικός Ηρώδης (Μαραθώνας 101/102 - Μαραθώνας 177/8 
μ.Χ.), ήταν βαθύπλουτος Αθηναίος ρήτορας και σοφιστής, και μεγάλος ευεργέτης όχι 
μόνο της Αθήνας αλλά και άλλων πόλεων στην Ελλάδα και τη Μικρά Ασία. Διετέλεσε 
φίλος αυτοκρατόρων, ανήλθε σε διάφορα ρωμαϊκά αξιώματα, έγινε μέλος της ρωμαϊκής 
Συγκλήτου και υπήρξε ο πρώτος Έλληνας «ύπατος στρατηγός». Ο Ηρώδης επένδυσε τα 
χρήματά του αγοράζοντας αγροτικές εκτάσεις σε διάφορες περιοχές με σκοπό την 
παραγωγή λαδιού και κρασιού. Είχε υπό την εκμετάλλευσή του τα λατομεία μαρμάρου 
της Πεντέλης. Χρηματοδότησε πλήθος έργων και όχι μόνο στην Αθήνα (στάδια, θέατρα, 
υδραγωγεία). 

Γάιος Ιούλιος 
Ζωίλος 

Ο Γάιος Ιούλιος Ζωίλος, ένας απελεύθερος, μάλλον του Αυγούστου και όχι του 
Καίσαρα, είναι ο σημαντικότερος ευεργέτης της Αφροδισιάδας, ουσιαστικά κτίστης της 
Αφροδισιάδας. 

Κάλλιστος, 
Πάλλας, 
Νάρκισσος 

Ο αυτοκράτορας Κλαύδιος είχε τρεις γραμματείς που ήταν δούλοι του: τον Κάλλιστο, 
τον Πάλλα και τον Νάρκισσο, οι οποίοι, όντας δούλοι, έγιναν οι πλουσιότεροι άνθρωποι 
της Ρώμης. 

Μεσσαλίνα Ο Κλαύδιος παντρεύτηκε τη Βαλερία Μεσσαλίνα, πρώτη ξαδέρφη του και μέλος του 
στενού κύκλου του Καλιγούλα. Αμέσως μετά την άνοδό του στο θρόνο, ήλθε στη ζωή ο 
γιος του Βρετανικός. Ο γάμος τους εξελίχθηκε σε τραγωδία. Οι αρχαίοι συγγραφείς 
υπονοούν ότι η Μεσσαλίνα ήταν νυμφομανής και άπιστη. Η Μεσσαλίνα παντρεύτηκε τον 
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εραστή της Γάιο Σίλιο και μάλιστα σε δημόσια τελετή. Ο Κλαύδιος σκότωσε τόσο τη 
Μεσσαλίνα και τον Σίλιο. 

Ετρούσκος Γιος απελεύθερου διοικητή των Οικονομικών του Βεσπασιανού. Ο Ετρούσκος λόγω 
του οικογενειακού πλούτου έγινε δεκτός στην τάξη των Ιππέων. 

Δομιτιανός Ο Δομιτιανός (Titus Flavius Domitianus, 51 - 96) ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας από το 
81 έως το 96 μ.Χ. Πατέρας του ήταν ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός. Κατέλαβε τον θρόνο 
μετά τον θάνατο του αδελφού του Τίτου. Συγκέντρωσε στο πρόσωπό του πολλά 
αξιώματα και τίτλους. Ίδρυσε τους αγώνες των Καπιτωλίων, έκτισε στη Ρώμη στάδιο 
ελληνικού τύπου, στο Πεδίο του Άρεως, ενώ για τους μουσικούς αγώνες έκτισε Ωδείο. Το 
φοβερό κλίμα τυραννίας που επικρατούσε, δημιούργησε αντιδράσεις, αλλά και ανησυχία 
ακόμη και στους ίδιους τους συνεργάτες του Δομιτιανού. Οι τελευταίοι συνωμότησαν με 
τη γυναίκα του Δομιτία Λογγίνα και τον δολοφόνησαν. 

Στάτιος Ο Πόπλιος Παπίνιος Στάτιος (Publius Papinius Statius, 40 – 96 μ.Χ.) ήταν Ρωμαίος 
ποιητής της λεγόμενης «Αργυρής Εποχής» της λατινικής λογοτεχνίας. 

Πούπλιος 
Αίλιος Αλκιβιάδης 

Απελεύθερος, ο οποίος ήταν επί του κοιτώνος- ο οποίος φρόντιζε, καμαριέρης, 
προσωπικός υπηρέτης του Αδριανού. 

Τερέντιος Ο Τερέντιος (Publius Terentius Afer, 186-159; π.Χ.) ήταν Λατίνος κωμικός ποιητής. 
Ήρθε στην Ρώμη από την Βόρεια Αφρική ως δούλος του συγκλητικού Τερέντιου 
Λουκανού, ο οποίος διέγνωσε τις ικανότητές του, τον μόρφωσε, του απέδωσε την 
ελευθερία και του έδωσε το όνομά του. Όλα τα έργα του Τερέντιου (6 κωμωδίες) 
διαδραματίζονται στην Ελλάδα και όλα ανάγονται σε ελληνικά πρότυπα. 

Αρχίππη:  μια από τις πλουσιότερες γυναίκες, στην Τίμη της Αιολίδας στα τέλη του 2ου π. Χ.. 

Πλαύτος: Ο Τίτος Μάκκιος Πλαύτος (λατινικά: Titus Maccius Plautus, περ. 254-184 π.Χ.) ήταν 
Λατίνος κωμωδιογράφος.Έγραψε τρεις κωμωδίες που είχαν μεγάλη επιτυχία και έκτοτε 
αφοσιώθηκε στην συγγραφή κωμωδιών. Ο Πλαύτος ασχολήθηκε αποκλειστικά με το 
είδος Fabula Palliata, με τη λατινική διασκευή δηλαδή ελληνικών έργων. 

Πολυχνώτα: αρπίστρια 

Αγλαΐς: σαλπίγκτρια 

Δαμοφών Μεσσήνιος γλύπτης της ώριμης ελληνιστικής περιόδου. Ήταν εξέχουσα 
προσωπικότητα με οικονομική δύναμη και πολιτική επιρροή. Ειδικευόταν στην 
κατασκευή αγαλμάτων που εικόνιζαν αποκλειστικά θεούς και ήρωες. 

Δημήτριος ο 
Φαληρέας 

Ο Δημήτριος ο Φαληρεύς (περ. 345 π.Χ. - περ. 280 π.Χ.) ήταν πολιτικός και 
περιπατητικός φιλόσοφος της αρχαίας Αθήνας. Ήταν μαθητής του Θεόφραστου. Λόγω 
της ρητορικής του ικανότητας απόκτησε στην Αθήνα τόσο μεγάλη επιρροή, που 
διορίσθηκε από τον βασιλιά Κάσσανδρο ως «επιστάτης» των Αθηναίων. Κυβέρνησε για 
δέκα ολόκληρα χρόνια (317-307 π.Χ.). Στο διάστημα αυτό υπηρέτησε επάξια, αυξάνοντας 
τα έσοδα της Αθήνας και αλλάζοντάς της μορφή με τις καλαίσθητες διακοσμήσεις του. Οι 
Αθηναίοι για να τον ευχαριστήσουν έστησαν προς τιμήν του 360 ανδριάντες, έναν για 
κάθε μέρα του έτους. Το 307 π.Χ. και μετά την κατάληψη της Αθήνας από τον Δημήτριο Α' 
τον Πολιορκητή έφυγε για την Αλεξάνδρεια για να γλυτώσει από την θανατική ποινή που 
του επέβαλαν οι Αθηναίοι. Εκεί τον υποδέχτηκε ο Πτολεμαίος Α' με μεγάλες τιμές και του 
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ανέθεσε την ίδρυση της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Έθεσε τα θεμέλια της 
γραμματικής και της κριτικής φιλολογίας, βοήθησε με τις συμβουλές του στη μετάφραση 
των ιερογλυφικών χρονικών της Αιγύπτου και των απόκρυφων ιουδαϊκών βιβλίων. 
Εξορίστηκε από τον Πτολεμαίο Β' (διάδοχος του Πτολεμαίου Α') και κατέφυγε στην Άνω 
Αίγυπτο, όπου και πέθανε το 283 π.Χ. από δάγκωμα φιδιού. 

Αίας Ο Αίας ο Τελαμώνιος υπήρξε μυθικός βασιλιάς της Σαλαμίνας και ένας από τους 
κυριότερους ήρωες του Τρωικού πολέμου. Στην Ιλιάδα παρουσιάζεται ως ο δεύτερος πιο 
ανδρείος Αχαιός μετά τον Αχιλλέα και δυνατότερος του Τρώα ήρωα Έκτορα. Ο Όμηρος 
μάλιστα αναφέρει ότι διέθετε υψηλό ανάστημα: «μέγας, πελώριος και έρκος Αχαιών». 

Ιπποκράτης Ο Ιπποκράτης (Κως 460 π.Χ. - Λάρισα 377 π.Χ. ήταν αρχαίος Έλληνας ιατρός. 
Αναφέρεται ως ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής. Είναι ο θεμελιωτής της ορθολογικής 
ιατρικής που κατόρθωσε να την απαλλάξει από τα μεταφυσικά στοιχεία, τις προλήψεις, 
τις δαιμονολογίες της εποχής. 

Ηρόφιλος Ο Ηρόφιλος από τη Χαλκηδόνα είναι ο θεμελιωτής της επιστημονικής ιατρικής στην 
Αλεξάνδρεια. Είναι εκείνος ο οποίος, ήταν ένας πρωτοπόρος στον τομέα της ανατομίας, 
μελέτησε τον εγκέφαλο, αναγνωρίζοντας τον εγκέφαλο ως κέντρο του νευρικού 
συστήματος. 

Ερασίστρατος Ο Ερασίστρατος, είναι εκείνος ο οποίος ανακάλυψε το κυκλοφοριακό σύστημα και 
περιγράφει λεπτομερώς τη λειτουργία της καρδιάς. Πρότεινε επίσης τη διάκριση του 
αισθητηρίου από το κινητικό νευρικό σύστημα, μελέτησε το πεπτικό σύστημα, 
ανακάλυψε τον καθετήρα. 

Απολλώνιος Γιατρός από το Κίτιο, ο οποίος ήταν ένας πρωτοπόρος στον τομέα της ορθοπεδικής. 

Ζήνων Ο Ζήνων ο Κιτιεύς (334 π.Χ. - 262 π.Χ.) ήταν Κύπριος φιλόσοφος από το Κίτιο, ο 
οποίος δημιούργησε τη φιλοσοφική σχολή του στωικισμού στην Αθήνα. 

Γλύκων :Μυθικό πλάσμα με τη μορφή φιδιού που θεοποιήθηκε. 

Βένδις Στην ελληνική μυθολογία η Βένδις ή Βένδεια ήταν χθόνια τοπική θεότητα της Θράκης. 
Η λατρεία της γινόταν σε βαθιές σπηλιές κι οι γιορτές της είχαν οργιαστικό χαρακτήρα, 
μοιάζοντας με αντίστοιχες φρυγικές τελετές προς τιμήν του Σαβάζιου. Όταν η λατρεία 
της εισήχθη στην υπόλοιπη Ελλάδα ταυτιζόταν με την Περσεφόνη ή την Εκάτη, ενώ ως 
θεά του κυνηγιού ταυτίστηκε με την Άρτεμη. 

Μίθρας Ο Μίθρας ήταν ο κεντρικός θεός του μιθραϊσμού, μιας συγκρητικής ελληνιστικής και 
ρωμαϊκής μυστηριακής λατρείας η οποία αναπτύχθηκε στην ανατολική Μεσόγειο κατά 
τον 2ο και 1ο αιώνα. Ο Μίθρας ήταν περσικός θεός του φωτός και της σοφίας και η 
προέλευσή του ανάγεται σε μια αρχαιότερη βεδική θεότητα. Στην Αβέστα, τα ιερά 
ζωροαστρικά συγγράμματα, ο Μίθρας παρουσιάζεται ως «ο αγαθοεργός» (γιαζάτα), «ο 
Σωτήρας», το πνεύμα του καλού, ο υπερασπιστής και φύλακας της άσα —της αλήθειας 
και της τάξης— και ο άρχοντας του κόσμου, στον οποίο «ο Αχούρα Μάζδα (Ωρομάσδης) 
ανέθεσε την εποπτεία του κόσμου». Θεωρούνταν ότι είχε σφάξει τον θεϊκό ή κοσμικό 
ταύρο, το αίμα του οποίου συντηρούσε όλα τα πλάσματα και παρείχε σωτηρία στους 
ανθρώπους. 

Θεόκριτος Ο Θεόκριτος (Συρακούσες 315 π.Χ. - 260 π.Χ.) ήταν ένας από τους σημαντικότερους 
ποιητές της Ελληνιστικής εποχής, πρωτοπόρος της βουκολικής ποίησης που άνθισε 
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περίπου τον 3ο π.Χ αιώνα. Από το σύνολο του έργου του, διασώθηκαν τριάντα ποιήματα, 
που αργότερα συγκεντρώθηκαν κάτω από το γενικό τίτλο Ειδύλλια. 

Γαληνός Ο Κλαύδιος Γαληνός (Πέργαμος 129 μ.Χ. – Ρώμη 199 μ.Χ) ήταν ένας τους 
σημαντικότερους ιατρούς του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Οι εμπεριστατωμένες μελέτες 
του αναφέρονται στην ανατομική, τη φυσιολογία, τη χειρουργική, την οφθαλμολογία, τη 
μαιευτική, την παθολογία, τη θεραπευτική, την υγιεινή και τη φαρμακολογία. Τα 
πολυσύνθετα φαρμακευτικά σκευάσματα, που ο ίδιος παρασκεύαζε είναι γνωστά στη 
βιβλιογραφία ως «γαληνικά» και η αντίστοιχη φαρμακοτεχνία ονομάζεται «γαληνική 
φαρμακευτική» Σώζονται περί τις εκατό μελέτες του, που προώθησαν σημαντικά την 
ιατρική επιστήμη. Το βιολογικό του δόγμα, ο «γαληνισμός», επεκράτησε στην ευρωπαϊκή 
ιατρική επί δεκατέσσερις αιώνες (κατά τον Μεσαίωνα και στον αραβικό κόσμο). 

Άδωνις Ο Άδωνις ήταν ένας ωραίος νέος, αγαπημένος της Αφροδίτης. Η θεά, όταν ο Άδωνις 
ήταν μωρό, τον έκρυψε μέσα σε μία λάρνακα που την έδωσε στην Περσεφόνη προς 
φύλαξη. Όταν η Περσεφόνη άνοιξε το κιβώτιο και αντίκρισε την ομορφιά του μωρού, 
αποφάσισε μυστικά να μην επιστρέψει ξανά τον Αδώνιδα. Η Αφροδίτη κατέβηκε στον 
Κάτω Κόσμο, όπου έμενε η Περσεφόνη μαζί με τον Άδη, για να λυτρώσει τον αγαπημένο 
της από την κυριαρχία του θανάτου. Η θεϊκή «διαμάχη» που προέκυψε μεταξύ της θεάς 
του Έρωτα και της θεάς του Θανάτου, ρυθμίστηκε από τον Δία ως εξής: Ο Άδωνις να 
μένει το ένα τρίτο του χρόνου στον Κάτω Κόσμο με την Περσεφόνη, το άλλο τρίτο του 
χρόνου να μένει στον Επάνω Κόσμο με την Αφροδίτη, και το εναπομείναν τρίτο, όπου 
διάλεγε εκείνος. Η Αφροδίτη χρησιμοποιώντας τη μαγική της ζώνη στην οποία δεν 
μπορούσε κανείς να αντισταθεί, κατάφερε να της αφιερώσει την επιλογή του. Έτσι, ο 
Άδωνις περνούσε τα δύο τρίτα του χρόνου με την Αφροδίτη και το ένα τρίτο με την 
Περσεφόνη. Τελικά, μετά από χρόνια, ο ωραίος νέος σκοτώθηκε στη διάρκεια ενός 
κυνηγιού από έναν κάπρο. Η Αφροδίτη θρήνησε πικρά τον αγαπημένο της. Από το αίμα 
του Αδώνιδος πρόβαλαν για πρώτη φορά από το χώμα τα κόκκινα ρόδα - τριαντάφυλλα, 
ενώ από τα δάκρυα της θεάς φύτρωσαν οι ανεμώνες. 

Ίσις Η Ίσις, (βασίλισσα του θρόνου) είναι θεά της αιγυπτιακής μυθολογίας. Οι Έλληνες την 
εξομοίωσαν άλλοτε με τη Δήμητρα, άλλοτε με την Ήρα ή τη Σελήνη, ακόμα και με την 
Αφροδίτη, συγχέοντας την Ίσιδα με την Άθωρ. Σύζυγός της ο Όσιρις, μαζί με τον οποίο 
και τον γιο της Ώρο σχημάτισε την Οσιρική τριάδα. Η λατρεία της ήταν δημοφιλής ακόμη 
και στη Ρωμαϊκή εποχή. Στην ακμή της η θεά είχε τους δικούς της ιερείς και πολλούς 
ναούς. Σε αυτό βοήθησαν οι ναυτικοί και οι έμποροι της ελληνορωμαϊκής περιόδου, που 
εξάπλωσαν έως τις όχθες του Ρήνου την ευλάβεια προς την Ίσιδα, προστάτιδα των 
ναυτικών. Η Ίσιδα απεικονίζονταν συνήθως ως γυναίκα που έφερε στην κεφαλή της ένα 
Θρόνο, ιδεόγραμμα του ονόματός της. Σε μεταγενέστερες περιόδους απεικονίζονταν με 
κέρατα ανάμεσα στα οποία υπήρχε δίσκος. Σε άλλες ζωομορφικές παραστάσεις έχει 
σώμα ανθρώπινο με κεφαλή αγελάδας. Η Ίσις ήθελε ο Όσιρις να γίνει βασιλιάς στην 
Αίγυπτο. Έτσι έστειλε ένα φίδι να δαγκώσει τον Ρα, το βασιλιά όλων των θεών. Η Ίσις 
του είπε πως θα τον γιατρέψει, αν εκείνος της αποκάλυπτε το μυστικό του όνομα, που 
ήταν ουσιαστικά το κλειδί της δύναμής του. Ο Ρα συμφώνησε και παρέδωσε τη δύναμή 
του στον Όσιρι. 

Σέραπις Ο Σέραπις, ή Σάραπις ή Άπις, ήταν ελληνο-αιγυπτιακός θεός της αρχαιότητας. Κατά τη 
βασιλεία του Πτολεμαίου του Σωτήρα (305-283 π.Χ.) έγινε προσπάθεια να ενοποιηθεί η 
αιγυπτιακή θρησκεία με τη θρησκεία των Ελλήνων κυβερνητών (θρησκευτικός 
συγκρητισμός). Ο Σέραπις, ως χθόνιος θεός, απεικονιζόταν ως ανδρική μορφή που 
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μοιάζει με τον Πλούτωνα: έχει στην κεφαλή του το μόδιο (ένα καλάθι, μέτρο ζύγισης των 
σιτηρών), φέρει στο χέρι σκήπτρο, στα δε πόδια του υπάρχει ο Κέρβερος και ένα φίδι. 
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