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Με την εκστρατεία του Αλεξάνδρου και την κατάκτηση του ανατολικού κόσμου η ιστορία 

του Ελληνικού Έθνους μεταφέρθηκε σε ένα νέο επίπεδο. Κανένα έθνος στη διαδρομή των 

αιώνων δεν έχει να παρουσιάσει τόση πολυμορφία πολιτικών διαρθρώσεων και πολιτι-

στικής δημιουργικότητας. Ο χώρος εξάπλωσης του ελληνισμού της περιόδου αυτής και 

όπως διευρύνθηκε με την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου είναι μια περίοδος ανανέωσης, 

κατά την οποία οι Έλληνες συνάντησαν τους πολιτισμούς της Ανατολής (Περσικός, Συ-

ριακός, Αιγυπτιακός κ.ά.), βρέθηκαν σε διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ τους κι έτσι προέ-

κυψε ο ελληνιστικός κόσμος. 

 

 

Χάρτης των Ελληνιστικών Βασιλείων 

 

 Είναι η εποχή των μεγάλων ελληνιστικών βασιλείων και των συμπολιτειών αλλά και της 

παρακμής και πτώσης του πολιτικού συστήματος (πόλης-κράτους) που είχε κυριαρχήσει 

και ακμάσει στην μητροπολιτική Ελλάδα και στις αποικίες της για περίπου πέντε αιώνες. 

Η περίοδος αυτή είναι μια καινούρια περίοδος όπου τα πολιτεύματα που κυριαρχούν είναι 

η βασιλεία και η δυναστεία στα όρια των ελληνιστικών βασιλείων.  



 

 
3  

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ελληνιστικών βασιλείων είναι η απουσία κάποιων στα-

θερών συνόρων. Η έκταση και η συνοχή των τεράστιων αυτών κρατών εξαρτώνταν από 

το πρόσωπο του εκάστοτε βασιλιά, την προσωπική του ικανότητα και τις διπλωματικές 

και στρατιωτικές του επιτυχίες. Οι βασιλείς ήταν η προσωποποίηση νέων κέντρων εξου-

σίας. Η εσωτερική δομή των βασιλείων ορίζεται από δύο βασικές συντεταγμένες: Η πρώ-

τη είναι η διπλή ελληνική και μακεδονική παράδοση που εκφράζεται με τον θεσμό του 

στρατηγού ως διοικητή των επαρχιών και τον θεσμό της αυτόνομης ελληνικής πόλης, ως 

κυρίαρχου πλαισίου τοπικής οργάνωσης. Και η δεύτερη είναι η επιβίωση των ισχυρότα-

των παραδόσεων του περσικού κράτους και της φαραωνικής Αιγύπτου.  

 

Νομίσματα των Ελληνιστικών χρόνων. 

  

Οι βασιλείς, που από άποψη κουλτούρας και καταγωγής ήταν Έλληνες, χρησιμοποίησαν 

τους υφιστάμενους κώδικες συμβόλων της ελληνικής σημειολογίας και τελετουργίας 

προκειμένου να παρουσιάσουν στους υποτελείς τους μια δημόσια εικόνα η οποία προ-

βαλλόταν μέσα από νομίσματα, αγάλματα και έγγραφα. Οι βασιλείς μετέβαλλαν τη δη-

μόσια εικόνα τους υιοθετώντας προστάτιδες θεότητες ή επικαλούμενοι θεϊκή καταγωγή. 

Για παράδειγμα σε διάφορα νομίσματα του Αττάλου Α' εμφανίζονται κέρατα ταύρου ως 

σύμβολο του Διονύσου, προστάτη θεού που είχε επιλέξει η δυναστεία. Επίσης, ο Σέλευκος 

Α' ισχυριζόταν σε ένα ψήφισμα από το Ίλιον ότι ήταν απόγονος του Απόλλωνα, έχοντας 
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θεϊκή καταγωγή. Μέσα από τη δημόσια εικόνα της εκάστοτε βασιλικής οικογένειας συ-

μπεριλαμβανομένων των γυναικών, και χάρη στον τρόπο με τον οποίο οι εταίροι και οι 

συνεργάτες σχημάτιζαν αναγνωρίσιμες "αυλές", οι βασιλείς επεδίωκαν να νομιμοποιή-

σουν την εξουσία τους και να την χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά. Το σύστημα διακυ-

βέρνησης ήταν η απόλυτη μοναρχία, καθώς οι ηγεμόνες συγκέντρωσαν στο πρόσωπό 

τους όλες τις εξουσίες και κυβέρνησαν με ένα επιτελείο από Έλληνες και λίγους γηγενείς 

που ανήκαν στα ανώτερα οικονομικά στρώματα και είχαν εξελληνιστεί. Την αίγλη των 

ηγεμόνων επαύξανε η λατρεία που τους αποδιδόταν από τους υπηκόους. Σε αυτό το σύ-

στημα της απόλυτης μοναρχίας ο πολίτης δεν είχε να διαδραματίσει κανένα ρόλο. Το κέ-

ντρο βάρους μετατοπίστηκε από την μητροπολιτική Ελλάδα στις μεγαλουπόλεις της Α-

νατολής (Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Πέργαμο κ.ά) που αποτέλεσαν τα διοικητικά, οικονο-

μικά και πολιτιστικά κέντρα του ελληνιστικού κόσμου. Τον πυρήνα του ελληνιστικού κό-

σμου μετά το 280 π.Χ. συνθέτουν τρία εδαφικά βασίλεια: των Αντιγονίδων, των Σελευκι-

δών και των Πτολεμαίων που σε γενικές γραμμές αντιστοιχούν στα γεωγραφικά διαμερί-

σματα Ευρώπη, Ασία και Αφρική αντίστοιχα. Το βασίλειο των Αντιγονίδων περιελάμβανε 

τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και κυβερνήθηκε στα πρότυπα της μακεδονικής βασιλεί-

ας. Είχε πολιτιστική ομοιογένεια και φυλετική οργάνωση στην κοινή καταγωγή των κα-

τοίκων του. Ο βασιλιάς ήταν ο κύριος κάτοχος της γης, των δασικών εκτάσεων και των 

ορυχείων, ενώ μεγάλο μέρος της γης είχε εκχωρήσει στους ευγενείς. Εκτός από τις μεγά-

λες εκτάσεις των ευγενών υπήρχε κι ένας μεγάλος αριθμός μικρών και μεσαίων καλλιερ-

γητών που αποτελούσαν και τον πυρήνα του μακεδονικού στρατού, από τους οποίους ε-

πικυρωνόταν η αναρρίχηση του βασιλιά στον θρόνο. Το βασίλειο των Σελευκιδών εκτεί-

νεται από το Αφγανιστάν έως τα στενά του Βοσπόρου και από τον Πόντο έως τη Συρία. 
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'Ηταν ο ουσιαστικός κληρονόμος του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου στην Ασία. Στο βασί-

λειο των Σελευκιδών επιβιώνει ο ετερόκλητος χαρακτήρας της περσικής αυτοκρατορίας. 

Στην διοίκηση οι Σελεύκιδες διατήρησαν τη διέλευση της περσικής αυτοκρατορίας στις 

ήδη υπάρχουσες σατραπίες όπου διοικητές διορίστηκαν Έλληνες αλλά και γηγενείς α-

ξιωματούχοι. Η επικράτεια των Σελευκιδών διαιρούνταν σε δύο τμήματα: την βασιλική 

χώρα, με έλεγχο που ασκούνταν από τον μονάρχη και τους ανώτερους αξιωματικούς και 

τη συμμαχία η οποία αποτελούνταν από μικρότερα ημιαυτόνομα κράτη υπό την κυριαρ-

χία των Σελευκιδών και διοικούνταν από στρατηγούς. Η παράπανω διαίρεση είχε σημα-

ντικές οικονομικές προεκτάσεις καθώς τα έσοδα του κράτους προέρχονταν από την εκμε-

τάλλευση και εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων (φορολογία, δημεύσεις, πρό-

στιμα). Το βασίλειο των Πτολεμαίων είχε σαν επίκεντρό του την Αίγυπτο. Οι Πτολεμαίοι 

βασιλείς διατήρησαν το παλαιό διοικητικό σύστημα της Αιγύπτου και υιοθέτησαν την πο-

λιτική των Φαραώ η οποία υπήρχε ήδη στη χώρα. Η Αίγυπτος διαιρείτο σε σαράντα περι-

φέρειες και κάθε μία απ΄αυτές σε περιοχές και χωρία. Κάθε μονάδα του εκάστοτε επιπέ-

δου βρισκόταν στη δικαιοδοσία ενός συγκεκριμένου αξιωματούχου. Οι Πτολεμαίοι πρό-

σθεσαν σε αυτό το σύστημα διακυβέρνησης και μια νέα στρατιωτική οργάνωση με στρα-

τιώτες που στρατοπέδευαν σε ολόκληρη την Αίγυπτο. Επίσης πρόσθεσαν κι ένα πιο σύν-

θετο και πιο πολύπλοκο φορολογικό σύστημα. Οι Πτολεμαίοι σεβάστηκαν τη θρησκεία 

και τους νόμους των Αιγυπτίων προκειμένου να την προσεγγίσουν, γι' αυτό και καθιέρω-

σαν τη λατρεία του Σεράπιδος, διατήρησαν τα δικαιώματα του αιγυπτιακού ιερατείου και 

κράτησαν το ρόλο του Φαραώ ο οποίος τους καθιστούσε κυρίαρχους σε όλη τη χώρα.  

Στον κόσμο των ελληνικών πόλεων βλέπουμε πλέον μόνο κακέκτυπα των θεσμών της 

κλασικής εποχής. Το πνεύμα της δημοκρατίας όμως επιβιώνει στα κοινά ή συμπολιτείες 
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(συχνά αποκαλούνται και συνομοσπονδίες). Τα κοινά δημιουργούνται κυρίως σε περιοχές 

όπου οι πόλεις ήταν μικρές ή ανύπαρκτες και επιβίωνε η οργάνωση του έθνους (ένα σύ-

στημα προγενέστερο της πόλης). Δύο από τα κοινά ισχυροποιούνται σημαντικά κατά την 

ελληνιστική περίοδο: το Κοινό των Αιτωλών και η Αχαϊκή Συμπολιτεία.  

 

 

Χάρτης των Συμπολιτειών κατά τους Ελληνιστικούς Χρόνους 

 

Το Κοινό των Αιτωλών υπήρχε ήδη από παλαιότερα και κέντρο του ήταν η πόλη του Θέρ-

μου. Οι Αιτωλοί εξασφάλιζαν τον έλεγχο του ιερού της Δελφικής Αμφικτυονίας (278 π.Χ.) 

όταν και απέκρουσαν με επιτυχία τους Γαλάτες που επιτέθηκαν στους Δελφούς. Την ίδια 

χρονική περίοδο επεκτείνουν τα εδάφη τους προσαρτώντας την Ακαρνανία, την Φωκίδα 

και τη Δυτική Λωκρίδα της Θεσσαλίας δημιουργώντας έτσι ένα μεγάλο ελληνικό κράτος 

που δεν είχε υπάρξει ποτέ πριν. Στη γενική συνέλευση συμμετέχουν όλοι οι πολίτες των 

πόλεων-κρατών του Κοινού ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης. Γίνονται δύο 

συνελεύσεις ετησίως, υπάρχουν δύο συμβούλια, το ένα με χίλια μέλη που ονομάζεται 

Βουλή ή Συνέδριο και το άλλο, με πιο περιορισμένο αριθμό μελών, το Συμβούλιο των α-

ποκλήτων. Η συνέλευση μπορούσε να εκλέγει τους άρχοντες, ο σπουδαιότερος από τους 
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οποίους ήταν ο στρατηγός που αναλάμβανε για έναν χρόνο την εκτελεστική εξουσία του 

Κοινού. Ο αριθμός των αντιπροσώπων που έστελνε κάθε πόλη στο συμβούλιο όπως και οι 

φόροι που κατέβαλλε μαζί με τον αριθμό των στρατιωτών που συμμετείχαν στον στρατό 

εξαρτώνταν από τον πληθυσμό της πόλης και τη σημασία της. Αντίπαλος του Κοινού των 

Αιτωλών ήταν η Αχαϊκή Συμπολιτεία η οποία αποτελούσε μια επανένωση ενός Κοινού 

της αχαϊκής περιόδου (281-280 π.Χ.) που διαλύθηκε όμως στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. 

Γρήγορα ξεπέρασε τα όρια της μικρής Αχαϊας προσαρτώντας τη Σικυώνα, κυριεύοντας 

την Κόρινθο, ενώ αργότερα προσάρτησε ολόκληρη την Πελοπόννησσο. Για τους θεσμούς 

της Αχαϊκής Συμπολιτείας δεν γνωρίζουμε πολλά. Η γενική συνέλευση που μάλλον είχαν 

πρόσβαση όλοι οι πολίτες των πόλεων-κρατών συγκαλούνταν τέσσερις φορές το χρόνο 

στο Ιερό του Αμάρειου Δία στην περιοχή του Αιγίου χωρίς να λείψουν και οι έκτακτες συ-

νελεύσεις. Τον κύριο ρόλο έχει το συμβούλιο, το σώμα των δέκα δημιουργών και ο στρα-

τηγός ο οποίος εκλέγεται κάθε χρόνο. Κατά τον Πολύβιο (Β, 41.6-13) το Κοινό των Αχαιών 

είχε σαν βάση τις εξής δώδεκα πόλεις: Πάτρα, Δύμη, Φάρες, Τριτεία, Λεόντειο, Αίγιο, 

Πελλήνη, Αίγειρα, Βούρα, Κερύνεια, 'Ωλενος και Ελίκη. Κατά τη διάρκεια της ελληνιστι-

κής εποχής, παρά τους πολέμους μεταξύ των διαδόχων, η μοναρχία ως πολίτευμα δεν 

κλωνίστηκε. Πρώτον, διότι οι Μακεδόνες βασιλείς δεν γνώριζαν άλλο πολίτευμα και έπει-

τα διότι με την πολιτική και κοινωνική κρίση των ελληνικών πόλεων του 4ου αιώνα είχε 

εδραιωθεί η αντίληψη ότι η ελληνική πόλη είχε παίξει ήδη τον ιστορικό της ρόλο και τα 

πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα των Ελλήνων θα μπορούσαν να λυθούν μόνο από 

έναν ισχυρό μονάρχη. Κατά την αντίληψη αυτή, όπως την εκφράζει τουλάχιστον ο Ισο-

κράτης στο δοκίμιό του "Φίλιππος" (ανοιχτή επιστολή προς τον βασιλέα των Μακεδόνων), 

ο μονάρχης που θα αναλάμβανε την ένωση και την ηγεσία των Ελλήνων όφειλε να σεβα-
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στεί την ελληνική πόλη ως ανεξάρτητη πολιτική οντότητα. Στην εποχή των διαδόχων, 

παρότι η Πανελλήνια Ιδέα είχε χάσει το νόημα που της έδινε ο Ισοκράτης, έπρεπε ωστόσο 

να διατηρηθεί η έννοια της ελληνικής πόλης όπως και πριν, δηλαδή με τη δική της νομο-

θετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία. Οι διάδοχοι βασιλείς ήθελαν να φέρουν κάτω 

από την επιρροή τους τις ελληνικές κοινότητες για δύο κυρίως λόγους: για να έχουν την 

υποστήριξή τους στους πολέμους προς τους εκάστοτε αντιπάλους τους και για να τις 

χρησιμοποιούν ως παράγοντα εδραίωσης της κυριαρχίας τους. Τόσο στην πρώτη όσο και 

στη δεύτερη περίπτωση η διατήρηση της ανεξαρτησίας των ελληνικών πόλεων μπορούσε 

να έρθει σε αντίθεση με την πολιτική των διαδόχων. Όταν η αντίθεση αυτή έφθανε σε 

ανοιχτή σύγκρουση ήταν φυσικό να επικρατούν χωρίς μεγάλη δυσκολία οι διάδοχοι, κα-

θώς είχαν συντριπτική υπεροχή δυνάμεως έναντι των πόλεων. Οι ελληνικές πόλεις, εάν 

ήθελαν να παραμείνουν ανεξάρτητες, έπρεπε είτε να συμμαχήσουν μεταξύ τους εναντί-

ον των ισχυρών αντιπάλων είτε να κρατήσουν μια ουδετερότητα ή και να ενωθούν σε συ-

μπολιτείες. Και οι τρεις λύσεις δοκιμάστηκαν, με μεγαλύτερη επιτυχία να έχει εκείνη των 

συμπολιτειών. Σε όλο το διάστημα των ελληνιστικών χρόνων ουδετερότητα και ανεξαρ-

τησία μπόρεσαν να διατηρήσουν τρεις μόνο πόλεις: η Ρόδος, το Βυζάντιο και η Σπάρτη 

στην κυρίως Ελλάδα. Εκτός από αυτές τις τρεις εξαιρέσεις οι πόλεις της κυρίως Ελλάδας 

και της Μικράς Ασίας που αντιμετώπιζαν διαρκώς τους διαδόχους παρουσίασαν εσωτερι-

κές πολιτικές και κοινωνικές αντιθέσεις οι οποίες αποτέλεσαν το πρόσφορο έδαφος για 

τις ξένες επεμβάσεις. Μάλιστα οι επεμβάσεις αυτές (των διαδόχων) δέχονταν και την υ-

ποστήριξη δύο εσωτερικών αντιμαχόμενων παρατάξεων, των δημοκρατικών και των ολι-

γαρχικών. Αυτή η εσωτερική αντιπαράθεση των πόλεων είχε ως συνεπακόλουθο πολι-

τειακές μεταβολές και την εγκατάσταση μακεδονικών φρουρών εντός των πόλεων. Η πο-
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λιτική που ασκούσαν οι διάδοχοι προς τους ολιγαρχικούς και τους δημοκρατικούς οφειλό-

ταν σε λόγους τακτικής, καθώς εκείνο που τους ενδιέφερε ήταν η εξουδετέρωση της επιρ-

ροής των αντιπάλων τους και η εδραίωση της δικής τους εξουσίας προς την κάθε πόλη. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής των διαδόχων είναι η τακτική που 

ακολούθησε ο Πολυπέρχων ο Κάσσανδρος στην κυρίως Ελλάδα το 322 π.Χ. Ο Πολυπέρ-

χων μετά τον θάνατο του Αντίπατρου, καθώς ανέλαβε τη θέση του επιμελητού, διακήρυ-

ξε την επιστροφή των δημοκρατικών πολιτικών εξόριστων -οι οποίοι είχαν φύγει κατά 

την ολιγαρχική μεταπολίτευση- ενώ παράλληλα διέταξε και την αποχώρηση των μακε-

δονικών φρουρών. Τα μέτρα βέβαια αυτά που ανέτρεπαν την ως τότε μακεδονική πολιτι-

κή στην Ελλάδα δεν τα έλαβε ο Πολυπέρχων από ιδιαίτερη συμπάθεια προς τη δημοκρα-

τία, αλλά στρεφόταν αποκλειστικά κατά του αντιπάλου του Κασσάνδρου. Ο Κάσσανδρος 

ακολουθώντας το παράδειγμα του Αντίπατρου υποστήριζε τις ολιγαρχικές κυβερνήσεις 

και συγχρόνως είχε με το μέρος του τις μακεδονικές φρουρές. Η περιπέτεια στην οποία 

οδήγησε την Ελλάδα ο πολιτικά άπειρος Πολυπέρχων δεν διήρκησε πολύ, καθώς ο Κάσ-

σανδρος κατόρθωσε να επιβληθεί με αποτέλεσμα οι μακεδονικές φρουρές να επανέλθουν 

και μαζί τους και η ολιγαρχία. Στην πράξη, κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων, 

οι βασιλείς δεν προσπαθούσαν να επιβάλουν ενεργητική πολιτική στις πόλεις, καθώς οι 

πόλεις εξέφραζαν το ιδεώδες της πολιτικής ανεξαρτησίας. Παρ'όλα αυτά οι βασιλείς κα-

ταπατούσαν την ελευθερία των πόλεων και εσωτερικά και εξωτερικά. Εσωτερικά διότι 

ζητούσαν μεγάλα ποσά χρημάτων (πληρωμές φόρων και έκτακτες εισφορές) και εξωτερι-

κά διότι η ελευθερία και αυτονομία δηλαδή η ικανότητα να καθορίζει κάθε πόλη την εσω-

τερική και εξωτερική πολιτική ήταν ένα προνόμιο το οποίο ο βασιλιάς ανά πάσα στιγμή 

μπορούσε να ανακαλέσει. Στη ρύθμιση σχέσεων μεταξύ δύο πόλεων, οι βασιλείς υιοθέτη-
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σαν την παραδοσιακή τακτική της υπόδειξης μιας τρίτης πόλης ως διαιτητού. Αυτή η τα-

κτική επέτρεψε στους βασιλείς να εξασφαλίζουν την αρμονία μεταξύ των πόλεων χωρίς 

να καταφεύγουν σε άμεσες επεμβάσεις. Στις πόλεις-κράτη οι εύποροι πολίτες μεσολα-

βούσαν για διάφορα θέματα στο βασιλιά, κερδίζοντας έτσι εξουσία εντός της πόλεως που 

αντιπροσώπευαν. Οι πόλεις επινόησαν μια ολόκληρη σειρά τιμητικών διακρίσεων ως α-

νταμοιβή στους πλουσίους για τις υπηρεσίες τους. Οι τιμητικές διακρίσεις και όχι οι νόμοι 

σχημάτιζαν τώρα το πλαίσιο που καθόριζε τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και της ε-

ξουσίας με αποτέλεσμα η εξουσία να παραχωρείται αναπόφευκτα στους πλουσίους. 

Παρ'ότι οι πόλεις συνεχώς επιβεβαίωναν το επιθυμητό της δημοκρατίας έναντι της ολι-

γαρχίας, ο κίνδυνος βρισκόταν στην ανεπίσημη μονοπώληση της εξουσίας από τους 

πλουσίους. Οι βασιλείς ενώ παρουσιάζονταν ως δημοκρατικοί ήταν οι άμεσα υπεύθυνοι 

για αυτήν την αυξανόμενη δύναμη. Αυτός ο μετασχηματισμός της σχέσης πλουσίων και 

φτωχών συνδέεται και με την παρακμή της αληθινής δημοκρατίας, δηλαδή του γνήσιου 

λαϊκού ελέγχου επί της πολιτικής ζωής. Η Εκκλησία του δήμου συνεχίζει μεν να νομοθε-

τεί, αλλά η εξουσία των αρχόντων επ΄αυτής είναι μεγαλύτερη. Για τους βασιλείς όπως και 

για τους Μακεδόνες θεωρούνταν αναμενόμενο όχι μόνο να είναι πλούσιοι, αλλά να επι-

δεικνύουν εκτενή οικονομική δραστηριότητα. Η βασιλική παρέμβαση στις βασικές δομές 

των πόλεων μπορούσε να είναι ευεργετική υλικά και κοινωνικά, έστω και σαν απόδειξη 

ισχύος π.χ. μέρος της πόλης της Σάμου επανασχεδιάστηκε δύο φορές κατά τον 3ο αιώνα 

με νέα ρυμοτομία και νέα κτίρια. Οι δραστηριότητες αυτές χρηματοδοτήθηκαν από τους 

Πτολεμαίους που εξουσίαζαν τη Σάμο. Η αρχιτεκτονική και τα μνημεία των πόλεων της 

ελληνιστικής περιόδου ξεχωρίζουν εύκολα από παλαιότερα κτίρια καθώς οι διαφορετικοί 

αρχιτεκτονικοί ρυθμοί συνδυάζονται με ευφάνταστο τρόπο ώστε να δημιουργείται μια 
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γενική αίσθηση μεγαλείου. Οι θεσμοί που απέκτησαν νέα βαρύτητα ,όπως το γυμνάσιο - 

μορφωτικό κέντρο όπου σε πολλές πόλεις οι έφηβοι γιοι των ισχυρών οικογενειών μπο-

λιάζονταν με την ελληνική κουλτούρα - έγιναν και από αρχιτεκτονικής απόψεως πιο πε-

ρίπλοκοι και εκλεπτυσμένοι. Οι βασιλικές παρεμβάσεις στις υποθέσεις των πόλεων δεν 

ήταν πάντα ανεπιθύμητες, ιδιαίτερα όταν οι πόλεις αντιμετώπιζαν δημοσιονομικές δυ-

σχέρειες. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι, βλέποντας όλες αυτές τις εξελίξεις, 

βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα μορφή του Ελληνισμού όπου η μεταβολή των πολιτικών 

διαρθρώσεων από τους διαδόχους μαζί με την δημιουργική δύναμη του ελληνικού πνεύ-

ματος συνθέτουν πλέον εκείνο που ονομάζουμε "Ελληνιστικοί Χρόνοι" . 
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