
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Δοκιμασία των αρχόντων

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος παρουσίασης: 15΄

Φύλλο εργασίας για τους δοκιμαζόμενους άρχοντες

Είστε 3 από τους δοκιμαζόμενους 9 άρχοντες λίγο μετά το 403 π.Χ. Πρώτα θα εμφανιστεί ενώπιον της 
Βουλής ο δοκιμαζόμενος επώνυμος άρχοντας, ύστερα ο πολέμαρχος και τελευταίος ο θεσμοθέτης. Ο 
καθένας θα απαντήσει στις ερωτήσεις που θα του υποβάλουν οι βουλευτές και οι οποίες είναι (μεταξύ 
άλλων που δεν περιλαμβάνουμε εδώ):

Ερωτήσεις Α΄ Ενότητας: 

• Ποιος είναι ο πατέρας σου και από ποιο δήμο;

• Ποιος είναι ο πατέρας του πατέρα σου;

• Ποια είναι η μητέρα σου;

• Ποιος είναι ο πατέρας της μητέρας σου και από ποιο δήμο; 

Ερωτήσεις Β΄ Ενότητας: 

• Φέρεσαι καλά στους γονείς σου; 

• Πληρώνεις τακτικά τους φόρους προς την πόλη;

• Έχεις συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις υπέρ της πόλης και σε ποιες; (έχεις εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές σου υποχρεώσεις;)

Αφού διαβάσετε προσεκτικά τις ερωτήσεις, θα ετοιμάσετε τις απαντήσεις σας. Ανάμεσα στα παρακάτω 
ανδρικά και γυναικεία ονόματα, εκτός από το όνομα του πατέρα σας, που είχατε αναγνωρίσει όταν συ-
μπληρώνατε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ως Αθηναίος πολίτης, θα επιλέξετε αυτά που αντιστοιχούν 
στο όνομα της μητέρας σας, του πατέρα του πατέρα σας και του πατέρα της μητέρας σας. Έπειτα, θα 
δηλώσετε στους βουλευτές τον δήμο του πατέρα σας που είχατε ήδη εντοπίσει κατά την αρχική αυτοπα-
ρουσίασή σας, καθώς και τον δήμο του πατέρα της μητέρας σας, ώστε να μπορέσετε να απαντήσετε σε 
όλες τις ερωτήσεις της α΄ ενότητας. Έτσι, θα αποδείξετε ότι είστε γνήσιος Αθηναίος πολίτης, από πατέρα 
και μητέρα Αθηναία (και όχι ξένη), όρος απαραίτητος για να μπορέσετε να αναλάβετε δημόσιο αξίωμα. 

Ετοιμάστε, στη συνέχεια, και τις υπόλοιπες ερωτήσεις, της β΄ ενότητας. Αναφερθείτε σε γεγονότα που 
αποδεικνύουν την καλή συμπεριφορά προς τους γονείς σας. Τέλος, επιβεβαιώστε ότι όχι μόνον έχετε 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις, αλλά ότι έχετε λάβει μέρος σε στρατιωτικές επιχειρήσεις 
στη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου: Ως νεοσύλλεκτος αναλάβατε τη φρούρηση είτε της Μουνι-
χίας, είτε της Ακτής. Κατά τη δεύτερη φάση (δεύτερο έτος) της θητείας σας, εκτελούσατε περιπολίες και 
φρουρούσατε φυλάκια της Αττικής. Τέλος, από τη λίστα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που παρατίθε-
νται, θα επιλέξετε αυτές στις οποίες έχετε λάβει μέρος. 
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Οι ερωτήσεις της β΄ ενότητας αποσκοπούν στον έλεγχο του ήθους σας ως πολίτης, όρος επίσης απαραί-
τητος για την ανάληψη δημόσιου αξιώματος. Για τον έλεγχο της ποιότητας του ήθους, σημαντικά στοιχεία 
θεωρούνταν η συμπεριφορά απέναντι στους γονείς, η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, οι 
στρατιωτικές υπηρεσίες υπέρ της πόλης. 

Αρχαία ανδρικά ονόματα

Αγαθοκλής, Αθηναγόρας, Αθηνόδωρος, Αλκιβιάδης, Ανδροκλής, Αριστόβουλος, Αρχίνος, Γλαύκων, 
Δημόστρατος, Διογένης, Διομήδης, Εύβουλος, Ευαγόρας, Ευρυσθένης, Θεμιστοκλής, Θουκυδίδης, 
Θρασύβουλος, Θρασύμαχος, Ιάσων, Ίων, Κίμων, Κλέαρχος, Κλεόβουλος, Κλεόμβροτος, Κρίτων, Λύκος, 
Μιλτιάδης, Νεοκλής, Ξενοφών, Ορέστης, Περικλής, Σόλων, Σοφοκλής, Σωκράτης, Τιμολέων, Φαίδων, 
Φοίβος, Φρίξος. 

Αρχαία γυναικεία ονόματα

Αθηναίη, Αιγιάλια, Αίθη, Αίθρη, Αλκάνδρη, Αληυόνη, Αλθαίη, Αλίη, Αλκίππη, 
Αλκμήνη, Αμάθεια, Αμφιθέη, Αμφιθόη, Αμφινόμη, Αμφιτρίτη, Ανδρομάχη, Άντεια, 
Αντιόπη, Δανάη, Δημήτηρ, Διομήδη, Διώνη, Ελένη, Ενυώ, Επικάστη, Εριφύλη, 
Ερμιόνη, Ήβη, Ήρη, Θάλεια, Θεανώ, Θέμις, Θέτις, Ίρις, Ιπποδάμεια, Κλυμένη, 
Κυμοθέη, Λαμπετίη, Λαοδάμεια, Λαοδίκη, Μεγάρη, Μελανθώ, Μελίτη, Νέαιρα, 
Νησαίη, Νιόβη, Πανόπη, Πασιθέη, Πολυδώρη, Πολυμήλη, Πρωτώ, Ρήνη, Ρέα, 
Σικέλη, Σεμέλη, Υψιπύλη, Φαίδρη, Φιλώ, Χάρις.

Μερικοί δήμοι της Αττικής

α. Δήμοι του άστεως: Κολυτού (Κολλυτεύς), Αλιμούντος (Αλιμούσιος), 
Κολωνού (Κολωνεύς-Κολωνήθεν), Κεραμεικού (Κεραμεύς), Φαλήρου 
(Φαληρεύς), Αλωπεκής (Αλωπεκήθεν) 

β. Παράλιοι δήμοι: Θορικού (Θορίκιος), Αιξωνής (Αιξωνεύς), Αραφήνος 
(Αραφήνιος), Ελευσίνος (Ελευσίνιος), Μαραθώνος (Μαραθώνιος), Θρίας 
(Θριάσιος), Φυλής (Φυλάσιος) 

γ. Δήμοι της Μεσογαίας: Δεκέλειας (Δεκελειεύς), Κηφισιάς (Κηφισεύς), 
Φλύας (Φλυάσιος), Εκάλης (Εκάλιος), Αχαρνών (Αχαρνεύς), Παιανίας 
(Παιανιεύς), Παλλήνης (Παλληνεύς), Στειρίας (Στειριεύς), Σφηττού (Σφήττιος).

Σημαντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις των Αθηναίων στη διάρκεια του 
Πελοποννησιακού πολέμου:

Επέμβαση στη Λέσβο (428 π.Χ.), κατάληψη Πύλου και Σφακτηρίας (425 
π.Χ.), εκστρατεία στην Αμφίπολη (424 π.Χ.), στη Μήλο (416 π.Χ.), Σικελική 
εκστρατεία (415-413 π. Χ.). 

Αφού απαντήσετε στις ερωτήσεις που θα σας υποβάλουν, θα καλέσετε τον 
μάρτυρά σας, ο οποίος θα επιβεβαιώσει τα όσα δηλώσατε. Στη συνέχεια, θα 
περιμένετε μήπως κάποιος από τους πολίτες (μάρτυρας που θα καταθέσει 
εναντίον κάποιου/ων από τους δοκιμαζόμενους άρχοντες) καταθέσει κάποιο 
στοιχείο εναντίον σας (π.χ., ότι δεν έχετε φερθεί καλά στους γονείς σας ή ότι 
η μητέρα σας δεν ήταν Αθηναία –από Αθηναίο πατέρα και μητέρα– και πως 
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εσείς, επομένως, είστε μητρόξενος). Μια, λοιπόν, πιθανή κατηγορία θα μπορούσε να είναι η μη γνήσια 
αθηναϊκή καταγωγή σας, που σημαίνει ότι δεν είστε Αθηναίος πολίτης. Επίσης, άλλη κατηγορία μπορεί να 
είναι η συμμετοχή σας στο καθεστώς των τριάκοντα τυράννων (404), γεγονός που θα σήμαινε ότι έχετε 
στραφεί εναντίον της πόλης και του δημοκρατικού πολιτεύματος. 

Η σκηνή σταματάει εδώ. 

[Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι, αν οι δοκιμαζόμενοι άρχοντες κατηγορούνται για κάτι, πρέπει να προ-
σπαθήσουν να αντικρούσουν την κατηγορία. Στη συνέχεια, περιμένουν την απόφαση. Εάν αυτή είναι 
αρνητική, έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στο Δικαστήριο της Ηλιαίας. Η απόφαση, όμως, της Ηλιαίας 
ήταν ανέκκλητη].

Στη συνέχεια, θα αποχωρήσετε από τη σκηνή και θα παρακολουθήσετε την «ανάκριση» των βουλευτών 
–ανακριτική καρέκλα.

Σημ.: Η ανακριτική καρέκλα είναι δικό μας παιχνίδι και δεν έχει σχέση με τoυς πολιτειακούς θεσμούς της αρχαίας πόλης.

3




