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323 Π.Χ.  -  324 Μ.Χ. 
 

Α. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
 

Β.  ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 
 
 

Τα ελληνιστικά βασίλεια 
 

Ο όρος ελληνιστικός προέρχεται  από το ρήμα ελληνίζω , δηλ. μιμούμαι τους 
Έλληνες. Ήταν τα βασίλεια που προέκυψαν μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου 
και τη διαμάχη των διαδόχων του για την εξουσία . 
Και ήταν 4 : της Μακεδονίας, της Θράκης, της Συρίας και της Αιγύπτου 
Μεγάλη ανάπτυξη σημείωσε η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου με την ονομαστή 
Βιβλιοθήκη των 700.000 τόμων και το Μουσείο της, πνευματικό κέντρο . 
Από το κράτος της Θράκης που γρήγορα διαλύθηκε η περιοχή της Περγάμου 
έγινε δυνατό ανεξάρτητο κράτος με διευρυμένα όρια. Εδώ επινοήθηκε η 
περγαμηνή, δηλ. ένα είδος γραφικής ύλης από κατεργασμένο δέρμα ζώου που 
αντικατέστησε τον πάπυρο. 
Γενικότερα, στα ελληνιστικά κράτη υπήρξε μεγάλη ανάπτυξη των γραμμάτων , 
των τεχνών και των επιστημών.   
 
 

Το ρωμαϊκό κράτος και η υποταγή της Ελλάδας στους Ρωμαίους 
 

Στην ιταλική χερσόνησο δημιουργείται σταδιακά  ένα ισχυρό κράτος με κέντρο 
τη Ρώμη, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τίβερη. 
Οι Ρωμαίοι υποτάσσουν τη βόρεια αλλά και τη νότια Ιταλία όπου ανθούσαν οι 
ελληνικές πόλεις, με κυριότερη τις Συρακούσες. Οι Συρακούσιοι , χάρη στις 
εφευρέσεις του Αρχιμήδη, του μεγαλύτερου μηχανικού της αρχαιότητας, θα 
πέσουν τελευταίοι στα χέρια των Ρωμαίων. 
Μετά την εξουδετέρωση και της Καρχηδόνας – 202 π.Χ. (ο στρατηγός της 
Αννίβας θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς ηγέτες), 
ισχυρής δύναμης στο χώρο της Μεσογείου, η ρωμαϊκή επικράτεια διευρύνεται. 
Φτάνει στη μεγαλύτερη ισχύ της στα χρόνια του Ιούλιου Καίσαρα και 
εξελίσσεται σε αυτοκρατορία της νοτιοδυτικής Ευρώπης. 
 

 
Υποταγή της Ελλάδας : 146 π.Χ. 
 

Αφού πρώτα υποτάσσεται στους Ρωμαίους η Μακεδονία, υποκύπτει και η 
Αχαϊκή Συμπολιτεία στη Λευκόπετρα, κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου, το 146 
π.Χ. 
Οι Συμπολιτείες, Αχαϊκή και Αιτωλική, αποτέλεσαν μια τελευταία απόπειρα να 
ενωθούν οι Έλληνες 
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Η ελληνική επίδραση στους Ρωμαίους 
 

Οι Ρωμαίοι επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την επαφή τους με τους 
Έλληνες, όπως φαίνεται από τους Λατίνους ποιητές, φιλοσόφους, ιστορικούς 
κ.λ.π. που δημιουργούν κάτω από την επίδραση των Ελλήνων ομοτέχνων τους .  
Για το λόγο αυτό ο πολιτισμός της συγκεκριμένης περιόδου ονομάζεται 
ελληνορωμαϊκός. 

 
 
Η ρωμαϊκή ειρήνη και η εδραίωση του Χριστιανισμού  
 
 

Από τον 1ο έως και τον 3ο μ.Χ. αιώνα οι λαοί της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ζουν 
μέσα σε συνθήκες ανάπτυξης και ελεύθερης διακίνησης ιδεών ( ρωμαϊκή 
ειρήνη). 
Ο Χριστιανισμός , μια νέα θρησκεία με στιβαρή κοινωνική οργάνωση,  θ’ 
αποκτήσει πολλούς οπαδούς σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και θα γνωρίσει 
μεγάλους διωγμούς κατά τον 3ο αιώνα. 

 
Κωνσταντίνος και Νέα Ρώμη 
 

Στη διάρκεια του 3ου αιώνα μια μεγάλη οικονομική, κοινωνική και κρίση 
θεσμών ταλαιπωρεί το ρωμαϊκό κράτος. 
Το 324 ο Κωνσταντίνος εξασφαλίζει την απόλυτη κυριαρχία του στην 
αυτοκρατορία, καθιερώνει την ανεξιθρησκία  και μεταφέρει την πρωτεύουσα 
από τη Ρώμη στο χώρο του Βυζαντίου, παλιάς αποικίας των Μεγαρέων. 
Είναι η Νέα Ρώμη που θα επικρατήσει ως Κωνσταντινούπολη  

 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ : Αφού διαβάσετε το παρακάτω κείμενο και αφού λάβετε υπ’ όψη σας τη 
σημασία του ρήματος ελληνίζω, να εξηγήσετε τη σημασία του όρου :  
ελληνιστικός τρόπος  ζωής  
 

Ο Αλέξανδρος εξημέρωσε την Ασία, οι Ασιάτες διάβαζαν Όμηρο, τα παιδιά των 
Περσών και των Σουσιανών και των Γεδρωσηνών απήγγελλαν τις τραγωδίες του 
Ευριπίδη και του Σοφοκλή [...]. Ο Αλέξανδρος  ίδρυσε περισσότερες από 
εβδομήντα πόλεις ανάμεσα σε βαρβάρους και διέδωσε τα ελληνικά αξιώματα σ' 
όλη την Ασία και έτσι κυριάρχησε στο θηριώδη τρόπο ζωής τους.  

                          Πλούταρχος, Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής λόγος (διασκευή) 
 
 


