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Η αυτοκρατορία του Μ. 

Αλεξάνδρου χωρίζεται 

 Ο Μ. Αλέξανδρος 
πέθανε, χωρίς να 
αφήσει διάδοχο στο 
κράτος 

Οι στρατηγοί του 
προσπάθησαν να 
βρούνε λύση, αλλά 
δεν μπόρεσαν να 
καταλήξουν σε 
κάποια κοινή 
απόφαση 



Η αυτοκρατορία του Μ. 

Αλεξάνδρου χωρίζεται 

  

Λίγο αργότερα, η 

Ρωξάνη, η γυναίκα 

του Μ. Αλεξάνδρου 

(εικόνα αριστερά), 

γέννησε ένα αγόρι, 

που πήρε το όνομα 

του πατέρα του 



Η αυτοκρατορία του Μ. 

Αλεξάνδρου χωρίζεται 

Το γεγονός της γέννησης του γιού του Μ. 

Αλεξάνδρου δεν έφερε καμία ηρεμία σε 

όλη αυτή την διαδοχολογία 

Οι στρατηγοί του διαφωνούσαν πολύ 

επικίνδυνα πια κι έτσι άρχισαν να 

συγκρούονται μεταξύ τους 

Τελικά το κράτος διασπάστηκε και αρχικά 

χωρίστηκε στο κράτος της Αιγύπτου, της 

Συρίας και της Μακεδονίας 



Η αυτοκρατορία του Μ. 
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Τα ελληνιστικά βασίλεια 



Η αυτοκρατορία του Μ. 

Αλεξάνδρου χωρίζεται 

 το κράτος της Αιγύπτου ίδρυσε ο 

στρατηγός του Μ. Αλεξάνδρου, 

Πτολεμαίος 



Η αυτοκρατορία του Μ. 

Αλεξάνδρου χωρίζεται 

Πρωτεύουσά της έγινε η Αλεξάνδρεια, 

πόλη που απέκτησε μεγάλη φήμη για τα 

σπουδαία οικοδομήματά της και λόγω της 

ονομαστής της βιβλιοθήκης 

εγκαταστάθηκαν σπουδαίοι σοφοί 

άνθρωποι 



Η αυτοκρατορία του Μ. 

Αλεξάνδρου χωρίζεται 

Το κράτος της Συρίας ιδρύθηκε από τον 

Σέλευκο∙ ήταν δύσκολο να διοικηθεί γιατί 

ήταν το μεγαλύτερο απ΄ όλα την εποχή 

αυτή και ζούσαν πολλοί και διαφορετικοί 

λαοί 



Η αυτοκρατορία του Μ. 

Αλεξάνδρου χωρίζεται 

Αργότερα, στα παράλια της Μ. Ασίας, 

ιδρύθηκε το κράτος της Περγάμου που 

περιέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της Μ. 

Ασίας 

 

Το κράτος της Μακεδονίας στην Ελλάδα 

εξακολούθησε να είναι η πιο ισχυρή 

δύναμη 



Η αυτοκρατορία του Μ. 

Αλεξάνδρου χωρίζεται 

Το κράτος της Μακεδονίας όμως είχε 

λιγότερο πληθυσμό, γιατί πολλοί κάτοικοί 

του μετανάστευσαν στις μεγάλες πόλεις 

της Ασίας και της Αιγύπτου 

Συχνά την περίοδο αυτή η Μακεδονία 

ερχόταν σε σύγκρουση με πόλεις της 

νότιας Ελλάδας και σιγά σιγά η δύναμή 

του άρχισε να μειώνεται  


