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7.  Τα  ν έ α  ε λ λ η ν ι σ τ ι κ ά  β ασ ί λ ε ι α   

 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  

ΠΗΓΗ 1 
�Ο Ευµένης (βασιλιάς των Σελευκιδών), �παρέδωσε τις αποµακρυσµένες 
πόλεις στη διακυβέρνηση των φίλων του, τους έκανε φρούραρχους και τους 
διόρισε δικαστές και αξιωµατούχους κατά την κρίση του� �. 

Πλουτάρχου Ευµένης, ΙΙΙ 
 
ΠΗΓΗ 2 
�Τα αθηναϊκά δικαστήρια και τα ελληνικά που λειτουργούσαν κατά την 
ελληνιστική περίοδο (στα ελληνιστικά κράτη) σύµφωνα µε τα αττικά πρότυπα, 
παρουσίασαν άλλα ελαττώµατα όχι όµως και τη δυνατότητα καθοδήγησης των 
αποφάσεών τους από κάποιο πρόσωπο µε µεγάλη δύναµη, γεγονός που 
µαρτυρείται για την πτολεµαϊκή Αίγυπτο π.χ. από µια περίπτωση επέµβασης 
του �διοικητού� Απολλωνίου στο έργο της δικαιοσύνης � Όταν το δικαστήριο 
είχε να δικάσει αντιδίκους διαφορετικών εθνικοτήτων υπήρχε πρόβληµα για το 
ποιο δίκαιο θα εφάρµοζαν � η πολυνοµία και η απουσία παρακολούθησης 
εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων οδηγούσε τους διαδίκους που δεν 
ικανοποιήθηκαν από µια απόφαση να φέρνουν την υπόθεσή τους σ� άλλο 
δικαστήριο µε την πιθανότητα αυτό να κρίνει διαφορετικά�. 

Ι.Ε.Ε., τ. ∆΄, σ. 491 
 
Αφού µελετήσετε τα κείµενα των πηγών 1 και 2 και µε όσα γνωρίζετε από το 
σχολικό σας εγχειρίδιο:  
α) Να περιγράψετε τη λειτουργία του δικαστικού συστήµατος στις ελληνιστικές 

µοναρχίες.  
β)  Να χαρακτηρίσετε τον τρόπο άσκησης της δικαστικής εξουσίας.  

 
 
2.  

ΠΗΓΗ 1 
�Το καθεστώς των Λαγιδών (στην Αίγυπτο) ήταν εντελώς προσωπικό. Στο 
συγκεντρωτικό αυτό κράτος µε τους πολλούς υπαλλήλους κρατούσε όλα τα 
νήµατα της εξουσίας ο βασιλεύς: βρισκόταν στην κορυφή της πυραµίδος σε 
όλους τους τοµείς, στη δικαιοσύνη, στην οικονοµία, στο στρατό, στη 
θρησκευτική λατρεία και γενικά σε όλη τη διοίκηση του κράτους και ρύθµιζε τα 
πάντα κατά τη θέλησή του µε τις κυβερνητικές αποφάσεις του (τα 
προστάγµατα ή διαγράµµατα)�. 

U. Wilcken, Αρχαία Ελληνική Ιστορία, σ. 357 
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ΠΗΓΗ 2 
�Και το καλό κράτους βρίσκεται στο καλό του βασιλιά, της αδελφής του, της 
βασίλισσας, των φίλων και του στρατού�. 

W. Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones Selectae 
 

Με βάση τις πηγές 1 και 2 και τις ιστορικές πληροφορίες που αποκοµίσατε 
από το σχολικό σας εγχειρίδιο:  
α) Να περιγράψετε τους φορείς εξουσίας και τα άτυπα διοικητικά όργανα στην 
ελληνιστική Αίγυπτο.  

β)  Να σχολιάσετε τον τρόπο άσκησης της κρατικής εξουσίας.  
 

 
Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1. Να προσδιορίσετε τα στοιχεία που διαµορφώνουν τον συγκεντρωτικό - 
απολυταρχικό χαρακτήρα της βασιλικής εξουσίας στη Μακεδονία, στο κράτος 
των Πτολεµαίων και στο κράτος των Σελευκιδών.  

 
2. Να περιγράψετε τις σχέσεις του ιθαγενούς στοιχείου µε το ελληνικό κυρίαρχο 
στοιχείο στο κράτος των Πτολεµαίων όπως και στο κράτος των Σελευκιδών.  

 
3.  α) Να κατονοµάσετε τους φορείς εξουσίας στο βασίλειο των Σελευκιδών.  
β) Να χαρακτηρίσετε το διοικητικό σύστηµα υπαλλήλων σ� αυτή τη χώρα. 

 
4.  Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ελληνιστικής µοναρχίας;  
 
 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της.  

1.  Οι βασιλικοί λαοί ήταν:  
α) λαοί, που επέβλεπαν την εκτέλεση του ετήσιου παραγωγικού προγράµ-

µατος, παρακολουθούσαν τη λειτουργία των δικαστηρίων και ενηµέρωναν 
γι� αυτό το βασιλιά 

β)  λαοί, που διαβίβαζαν στις κοινότητες εντολές της διοίκησης 
γ)  δούλοι του βασιλιά, που δεσµεύονταν από αυστηρούς διοικητικούς κανό-
νες και βαρύνονταν µε πολλές υποχρεώσεις 

δ) ιθαγενείς καταγραµµένοι σε �κώµες� που θεωρούνταν ως ο µόνος νόµιµος 
τόπος διαµονής τους από τον οποίο δεν µπορούσαν να µετακινηθούν 
�οικεία βουλήσει�.  
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2.  Τα πολιτεύµατα ήταν:  
α) ιδιαίτερες κατά έθνη �αυτοδιοικούµενες� κοινοτικές οργανώσεις που 
σχηµάτιζαν έποικοι 

β)  κοινότητες µε πλήρη ελευθερία που δεν ελέγχονταν από το βασιλιά 
γ) δικαιοδοσίες εκχωρηµένες από το βασιλιά στους ιθαγενείς σε τοµείς 
δηµοτικών έργων, υγείας και δικαιοσύνης 

δ)  χώρες που κατέκτησαν οι Πτολεµαίοι 
 
3.  Οι κατοικίες ήταν:  
α) ιερατικές κοινότητες που είχαν τόσο µεγάλο βαθµό αυτονοµίας, ώστε να 
εξισώνονται, απ� αυτήν την άποψη, µε τις �πόλεις� και τα �έθνη� 

β) πόλεις, στις οποίες αποστέλλονταν πρεσβείες σχετικές µε θρησκευτικές 
γιορτές 

γ)  περιοχές απαλλαγµένες από αντίποινα 
δ) οικισµοί, την κυριότητα των οποίων διατηρούσε ο βασιλιάς και στους 
οποίους ήταν εγκατεστηµένοι κληρούχοι στρατιώτες.  

 
4.  Βασιλική χώρα ήταν:  
α)  περιφερειακή διοίκηση κλιµακώµενη σε βαθµίδες 
β)  οι αυτονοµούµενες �πόλεις�  
γ)  ιδιοκτησία του στέµµατος, σύµφωνα µε τα δικαιώµατα που απέρρεαν από 
το γεγονός ότι είχε αποκτηθεί µε τα όπλα 

δ) κρατική µηχανή που χάρη σ� αυτήν οι Πτολεµαίοι µπορούσαν να 
γνωρίσουν την κατάσταση της παραγωγής, της απόδοσης φόρων κ.λπ.  

 
5.  Η ∆ιεθνής διαιτησία  είχε ως αποτέλεσµα:  
α) τη σύγκλιση των νοµικών συστηµάτων των διαφόρων κρατών και τη 

µείωση της πιθανότητας να ξεσπάσει πόλεµος µεταξύ τους 
β)  µια �βαβέλ� κανόνων δικαίων, συχνά συγκρουόµενων 
γ)  στο να αναλάβουν δικαστικές αρµοδιότητες και κάποιοι διοικητικοί υπάλληλοι 
δ)  στην αύξηση των λαοκριτών και των χρηµατιστών 
 

6.  Η προξενία εντάσσεται στην προσπάθεια:  
α)  ρύθµισης του διοικητικού συστήµατος των �αυτόνοµων� πόλεων 
β)  αναγνώρισης των προνοµίων του ιερατείου 
γ)  αύξησης του δικαιώµατος της ανταλλαγής υπηκοοτήτων 
δ)  άµβλυνσης των αυστηρών ορίων που χώριζαν τις κοινότητες 
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Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό-λάθος» 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασµένες, 
σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο. Κάθε πρόταση που θεωρήσατε 
λανθασµένη, να την αναδιατυπώσετε στη διάστικτη κενή γραµµή, ώστε να γίνει 
σωστή.  

 
Σωστό   Λάθος 

1.  Στο κράτος των Πτολεµαίων:  
α)  ο βασιλιάς κινούσε όλα τα νήµατα της εξουσίας 

................................................................................. !!!! !!!!

β)  ιδρύθηκαν πολλές πόλεις �ελεύθερες και αυτόνοµες�
................................................................................. !!!! !!!!

γ) οι βασιλικοί λαοί αποτελούσαν το συνδετικό κρίκο 
των περιφερειακών διοικητικών οργάνων µε την 
κεντρική διοίκηση 
................................................................................. !!!! !!!!

δ)  σε κάθε εγκατάσταση εποίκων κατά έθνος εφαρµο-
ζόταν υποχρεωτικά το ελληνικό κρατικό δίκαιο 
................................................................................. !!!! !!!!

ε) οι χωρικοί είχαν το δικαίωµα να διατυπώνουν τα 
παράπονά τους άµεσα στον ίδιο το βασιλιά 
................................................................................. !!!! !!!!

στ)  στους ηγεµόνες αποδίδονταν θεϊκές τιµές από τους 
υπηκόους τους 
................................................................................. !!!! !!!!

ζ)  γράφτηκε νοµοθεσία στην οποία υπάκουε και ο ίδιος 
ο βασιλιάς 
................................................................................. !!!! !!!!

η)  ασκείτο δηµοσιονοµική πολιτική 
................................................................................. !!!! !!!!
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Σωστό   Λάθος 
2.  Στο κράτος των Σελευκιδών:  
α)  ο ρόλος των βασιλικών συµβούλων δεν ήταν προσ-
διορισµένος και σαφώς οριοθετηµένος 
................................................................................. !!!! !!!!

β)  οι πόλεις των ιθαγενών απολάµβαναν το προνόµιο 
να χειρίζονται µε κάποια ελευθερία θρησκευτικά 
ζητήµατα 
................................................................................. !!!! !!!!

γ) οι βασιλείς εφάρµοσαν την πολιτική του εξελληνισµού 
................................................................................. !!!! !!!!

δ)  στην κατώτερη βαθµίδα της κοινωνικής διαβάθµισης 
των ιθαγενών µπορούµε να κατατάξουµε τους ιερείς 
................................................................................. !!!! !!!!

ε) ο γραφειοκρατικός χαρακτήρας στη διοίκηση επι-
κρατούσε σε µέγιστο βαθµό 
................................................................................. !!!! !!!!

στ) η �ελευθερία και αυτονοµία� των πόλεων ήταν 
πλασµατική 
................................................................................. !!!! !!!!

ζ) οι οµοτράπεζοι ανεξαρτητοποιούνταν από τη θέ-
ληση του µονάρχη 
................................................................................. !!!! !!!!

 


