
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Δοκιμασία των αρχόντων

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος παρουσίασης: 15΄

Φύλλο εργασίας για τον 1ο μάρτυρα

Οι πολίτες, μπροστά σου, περνούν τη λεγόμενη δοκιμασία, λίγο μετά το 403 π.Χ., προκειμένου να γίνουν 
3 από τους 9 άρχοντες της πόλης, αξίωμα για το οποίο έχουν ήδη κληρωθεί. Δεν θα μπορέσουν, όμως, 
να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, εάν δεν έχουν δοκιμαστεί από τη Βουλή. Οι βουλευτές θα τους υποβά-
λουν τις παρακάτω ερωτήσεις, προκειμένου να ελέγξουν την αθηναϊκή καταγωγή τους και το ήθος τους 
(υποβάλλονταν και άλλες ερωτήσεις 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;)

Θα πρέπει, δηλαδή, να δηλώσουν, μεταξύ άλλων, τα ονόματα των γονέων και των πατέρων των γονέων 
τους, καθώς και τους δήμους των πατέρων τους και των πατέρων των γονέων τους, προκειμένου να πι-
στοποιήσουν τη γνήσια αθηναϊκή καταγωγή τους, προϋπόθεση για να θεωρούνται Αθηναίοι πολίτες και 
για να μπορούν να καταλάβουν οποιοδήποτε αξίωμα.

Είσαι ο ένας από τους μάρτυρες που ο κάθε δοκιμαζόμενος έχει καλέσει, προκειμένου να επιβεβαιώσεις 
τα λεγόμενά του (είσαι ο ένας μάρτυρας για όλους τους δοκιμαζόμενους, ενώ στην πραγματικότητα ο 
καθένας είχε τους δικούς του μάρτυρες). Γνωρίζεις τον δοκιμαζόμενο και μπορείς να πιστοποιήσεις τη 
γνήσια αθηναϊκή καταγωγή του από πατέρα και μητέρα Αθηναίους. Εξάλλου, πρέπει να πιστοποιήσεις 
την καλή συμπεριφορά του απέναντι στους γονείς του, καθώς και τη γενικότερη εντιμότητα και αφοσίωσή 
του στην πόλη, όπως αποδεικνύεται από την τακτική εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, τις 
στρατιωτικές υπηρεσίες που έχει προσφέρει στην πόλη, το δημοκρατικό του ήθος, στοιχεία απαραίτητα 
για την πιστοποίηση της ποιότητάς του ως πολίτη, και, επομένως, για την ανάληψη δημόσιου αξιώματος. 
Καταθέτεις, λοιπόν, σύμφωνα με όσα γνωρίζεις, ότι πληρώνει ανελλιπώς τους φόρους του ως έντιμος 
και συνεπής πολίτης, καθώς και ότι όντως συμμετείχε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που αναφέρει. Έτσι, 
θα επιβεβαιώσεις την απόλυτη αφοσίωσή του στην Αθήνα. 
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συνέχεια



Θα επαναλάβεις τη μαρτυρία σου για τον καθένα από τους δοκιμαζόμενους χωριστά, εφόσον είσαι ένας 
από τους μάρτυρες που ο καθένας από τους δοκιμαζόμενους έχει επιλέξει.

Όταν λήξει ο χρόνος προετοιμασίας που έχεις (15΄), θα παρουσιάσεις με θεατρικό τρόπο τη σκηνή μαζί 
με τους άλλους συμμετέχοντες (15΄). 

Στη συνέχεια, θα αποχωρήσεις από τη σκηνή και θα παρακολουθήσεις 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.
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