
 

 

 

 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet για τη Διακυβέρνηση 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οι Εκδόσεις Πληθώρα & το ΠΜΣ 

στην «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων 

Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών 

 

σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΕΜΟΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ. 

Η Ελλάδα και η Αχαϊκή Συμπολιτεία (389-146 π.Χ.)»  
των Εμμανουήλ-Μάριου Ν. Οικονόμου & Νίκου Κ. Κυριαζή. 

 
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφείς  

Νίκος Κ. Κυριαζής (Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και 
Εμμανουήλ-Μάριος Ν. Οικονόμου (Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας).  
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Παναγιώτης Λιαργκόβας (Καθηγητής 

στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). 
 

 

 

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019  
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Αμφιθέατρο Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής 

 

 

https://jmcegovernance.wordpress.com/
http://mapm.uop.gr/
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Το παρόν βιβλίο προσεγγίζει την οικονομική, πολιτική 
και θεσμική ιδιαιτερότητα της Αχαϊκής Συμπολιτείας, 
αλλά και της Ελλάδας γενικότερα, κατά την περίοδο 389-
146 π.Χ. Μέσα από εκτενή βιβλιογραφία και σύγχρονες 
προσεγγίσεις που εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε μια 
τέτοια θεματολογία, το ανά χείρας βιβλίο διερευνά τις 
απαρχές σύστασης της Αχαϊκής Συμπολιτείας, καθώς και 
των υπόλοιπων ελληνικών συμπολιτειών, αναδεικνύοντας 
τους καινοτόμους πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς 
που θέσπισε και εφάρμοσε η Συμπολιτεία (όπως η 
ισοπολιτεία, η προξενεία και η έγκτησις), εμφορούμενη 
απόλυτα από δημοκρατικά ιδεώδη. Παράλληλα, 

αναδεικνύει την πολύπλευρη δράση των βασικών πρωταγωνιστών της, Άρατου και 
Φιλοποίμενος, που συνέδραμαν καταλυτικά στην εγκαθίδρυση της Αχαϊκής 
Συμπολιτείας ως ηγέτιδας δύναμης στη νότια Ελλάδα, μέσα σε ένα ιδιαίτερα 
απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον, με εναλλαγές μεταξύ φίλιων και 
ανταγωνιστικών παικτών, όπως η Σπάρτη, η Μακεδονία, η Αιτωλική Συμπολιτεία, 
το Κοινό των Βοιωτών, τα Ελληνιστικά Βασίλεια της Ανατολής και η Ρώμη.  
Τέλος, η παρούσα μελέτη φωτίζει τον δημοκρατικό τρόπο με τον οποίον η Αχαϊκή 

Συμπολιτεία λάμβανε τις αποφάσεις της για μια σειρά κρίσιμων διαχρονικών 

ζητημάτων, που αφορούσαν την πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ειρήνη ή 

πόλεμος), τον κρατικό προϋπολογισμό, τη δημοσιονομική και νομισματική 

πολιτική κ.ά., ενώ προσφέρει μια νέα οπτική σε επιμέρους ζητήματα, όπως η 

συνεισφορά της στη σύσταση του Συντάγματος των ΗΠΑ, αλλά και ποια 

διδάγματα θα μπορούσε να αντλήσει από την οργάνωσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση 

για το μέλλον της Ευρώπης. 

 


