DEMOKRATIA SYNTYI ATEENASSA
Politiikka oli Ateenassa tärkeä asia.
Politiikka tarkoittaa, että asioita hoidetaan yhdessä oman kansan hyväksi.
Demokratia eli kansanvalta syntyi antiikin Kreikassa Ateenassa.
Demokratian mukaan valta kuuluu kansalle, ei vain yhdelle kuninkaalle.
Ateenassa asioista keskusteltiin ja päätettiin yhdessä isoissa kansankokouksissa.
Kaikki yli 20-vuotiaat ateenalaiset miehet saivat osallistua kansankokoukseen.
Kokouksiin eivät saaneet osallistua muiden kaupunkien asukkaat, eivätkä naiset tai orjat.
Ateenassa naiset eivät saaneet äänestää tai kulkea kaduilla vapaasti.
Kansankokouksissa keskusteltiin sodista, rauhasta ja kaupankäynnistä.
Lisäksi Ateenassa oli viidensadanneuvosto.
Viidensadanneuvosto oli kuin nykypäivän hallitus.
Viidensadanneuvostoon valittiin arpomalla viisisataa miestä Kreikan eri kaupungeista.
Arpomisen takia kuka tahansa mies sai mahdollisuuden päästä neuvostoon.

Kansankokous (10 000 ihmistä)

Viidensadanneuvosto (500 ihmistä)

päätti tärkeistä asioista äänestämällä

huolehti, että kansankokousten päätöksiä
noudatettiin

TEHTÄVÄT

DEMOKRATIA SYNTYI ATEENASSA
Onko väite oikein vai väärin?
1. Politiikka oli ateenalaisille tärkeä asia.
2. Politiikka tarkoittaa, että asioita hoidetaan oman kansan hyväksi.
3. Demokratia syntyi Ateenan kaupunkivaltiossa.
4. Demokratian mukaan valta kuuluu vain kuninkaalle.
5. Kansankokouksissa päätettiin asioista yhdessä keskustelemalla.
6. Alle 20-vuotiaat miehet saivat osallistua kansankokoukseen.
7. Naiset ja orjat saivat osallistua kansankokouksiin.
8. Naiset saivat äänestää Ateenassa.
9. Viidensadanneuvostoon valittiin arpomalla viisisataa miestä Kreikan eri
kaupungeista.
10. Köyhäkin mies saattoi päästä viidensadanneuvostoon.

Vastaa kysymyksiin.
1. Missä demokratia syntyi?
2. Mitä politiikka tarkoitti ateenalaisille?
3. Mitä on demokratia?
4. Ketkä saivat osallistua kansankokoukseen?
5. Ketkä eivät saaneet osallistua kansankokoukseen?
6. Paljonko ihmisiä kokoontui kansankokouksessa?
7. Mistä kansankokouksessa tehtiin?
8. Miten asioista päätettiin kansankokouksessa?
9. Miten viidensadanneuvosto valittiin?
10. Ketkä pääsivät viidensadanneuvostoon?
11. Mistä viidensadanneuvosto huolehti?

DEMOKRATIA SYNTYI ATEENASSA
Kirjoitustehtävä.
Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat:
•

demokratia

•

politiikka

•

kansanvalta

•

kansankokous

•

äänestäminen

•

viidensadanneuvosto

•

ateenalainen

•

arvonta

•

päätös

Esseetehtävä.
Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät.

1) Demokratia Ateenassa.
- Miten demokratia näkyi Ateenassa?
- Miten Ateenan kaupunkivaltiota johdettiin?
- Ketkä saivat äänestää ja ketkä ei?
- Kerro kansankokouksesta ja viidensadanneuvostosta.

2) Vertaile Ateenan demokratiaa nykypäivän demokratiaan.
- Kerro, mitä samaa ja mitä erilaista on nykypäivän demokraattisessa valtiossa
verrattuna Ateenaan.

VASTAUKSET

DEMOKRATIA SYNTYI ATEENASSA
Onko väite oikein vai väärin?
1. Oikein.
2. Oikein.
3. Oikein.
4. Väärin. (Demokratian mukaan valta kuuluu kansalle.)
5. Oikein.
6. Väärin. (Vain yli 20-vuotiaat miehet pääsivät kansankokoukseen.)
7. Väärin. (Naiset ja orjat eivät saaneet osallistua kansankokoukseen.)
8. Väärin. (Naiset eivät saaneet äänestää Ateenassa.)
9. Oikein.
10. Oikein.

Vastaa kysymyksiin.
1. Demokratia syntyi antiikin Kreikassa Ateenassa.
2. Politiikka tarkoittaa, että asioita hoidetaan oman kansan hyväksi.
3. Demokratia on kansanvalta. Eli valta kuuluu kansalle, ei yhdelle kuninkaalle.
Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa, asioista päätetään yhdessä ja asioista
äänestetään.
4. Kaikki yli 20-vuotiaat ateenalaiset miehet saivat osallistua kansankokoukseen.
5. Naiset ja orjat eivät saaneet osallistua kansankokoukseen.
6. Kansankokouksessa kokoontui 10 000 ihmistä.
7. Kansankokouksissa päätettiin tärkeistä asioista ja keskusteltiin sodista, rauhasta ja
kaupankäynnistä.
8. Asioista päätettiin äänestämällä. Yhteinen päätös oli enemmistön päätös.
9. Viidensadanneuvostoon valittiin arpomalla viisisataa miestä eri Kreikan kaupungeista.
10. Kuka tahansa mies jostakin Kreikan kaupungista.
11. Viidensadanneuvosto huolehti, että kansankokousten päätöksiä noudatettiin.

