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Matka Ateenaan…Thermopylae

• Thermopylaessa ohitamme turisteja, jotka käyvät katsomassa Spartan 
kuningas Leonidaan (kuulemma itsensä jumala Herakleen perillinen) 
ja hänen 300 miehensä hautoja.
• Kreikkalaiset olivat 30m kapeassa kohdassa muurin suojaamina kunnes 

persialaiset ajoivat heidät läheiselle kummulle jonne loput tapettiin

• Näet tämän vieressä oraakkeli Megistiaksen (joka ennusti Leonidaksen tuhon) 
muistomerkin.



Matka Ateenaan… Delphi

• Delphi on kuuluisa oraakkeleistaan, jotka asuvat Parnassuksen vuorella. 
Heidän luokseen vie kapea vuoristopolku.

• Oikeasti Delphin monien lähetystöjen ja vilskeen pääsyy on raha:
• Jokainen kaupunkivaltio pitää kaupungissa omaa kassaa ja he lainaavat sieltä rahaa 

tarpeen mukaan toisilleen Apollon silmien edessä.
• Ateenan kassa (oikeastaan temppelirakennus) on tietenkin kaikkein isoin…
• Kassarakennuksen vieressä on myös muistomerkkejä koska kukin kaupunkivaltio näyttää näin 

menestystään.

• Toinen syy käydä alueella on tutustua oraakkeliin ja pyytää apua.
• Pythia (Jumala Apollon papitar) kertoo siellä näyistään kuukauden seitsemäntenä päivänä (paitsi 

talvisin, kun Apollo on lomailemassa lämpimässä etelässä).

• Paikalla järjestetään myös joka neljäs vuosi suuret kisat, joissa on aiheena niin urheilu 
kuin taidekin.



Matka Ateenaan… Delphi

• Periaatteessa kuka vain voi kysellä Pythialta jumalten apua ja 
omalla riskillä sillä Kreikan jumalat ovat hyvin oikukkaita….

• Toimi näin:
• 1) Anna ensimmäinen uhri  Pythokselle

• Sen olisi oltava veretön (raha sopii oikein hyvin)

• 2) Anna toinen uhri Pythokselle, mieluiten härkä
• Jos Pythoksen mukaan jumalat ovat vihaisia kannattaa häipyä pyhältä paikalta heti 

etteivät jumalat ala henkilökohtaisesti näyttämään herran vihaa…

• 3) Heti toisen uhrin jälkeen tarjotaan vielä pyhimmässä uhri

• Ulkomaalaisetkin saavat apua kunhan he käyttävät paikalta löytyviä 
sopivan kaupunkivaltion tarjoamia lähettiläitä (proxenos)



Matka Ateenaan… Delphi

• Oraakkeli on samaan aikaan puhdistanut itsensä maanalaisessa 
pyhässä lähteessä (johon ilmeisesti on vuotanut pehmeän hajuista 
etyleeniä) ja hän on tehnyt tarvittavat uhraukset Apollolle.

• Sitten hän siirtyy temppeliin ja istuu verhon takana kertoen näystään. 
Oraakkelin puhe on katkonaista ja hyppii aiheesta toiseen.
• Kronikoitsijat ovat kirjoittaneet pehmeästä hajusta…

• Kuulija tulkitsee itse mitä hän kuuli mutta tärkeää on ymmärtää että 
oraakkeli ei kerro mitä tapahtuu tai mikä tulee olemaan totta. Hän 
kertoo miten totuus löytyy. Kuulijan on itse mietittävä haluaako hän 
jatkaa ja lähteä tiedon lähteille. 



Matka Ateenaan …. Attica

• Maatalousvaltainen Attican alue on Ateenan todellinen sydän ja suurin osa ateenalaisista asuu Atticassa.

• Tässä vaiheessa nähdään ensimmäiset ateenalaiset: he esittävät olevansa esimerkiksi ”Kleon of Araphen, 
Hipparchoksen poika.”

• Ateenalaiset elävät patriarkaalisessa yhteisössä, joka muodostuu perhekunnista (phratries), joita johtavat 
tärkeiden perheiden muodostamat klaanit (genes) ja paikallishallinnon perusyksikkö deme.

• Ateenan hallinto jakautuu 140 demeen (kyläkunta, noin 100 tuhansia ihmisiä)
• Kukin deme on käytännössä oma pikkumaa omine tapoineen ja puhetapoineen
• Atticalaiset ovat takapajuisia eivätkä katso outoja kasvoja hyvällä

• Tämän lisäksi on olemassa 10 heimoa, jotka olivat Ateenan vanhan paikallishallinnon ydin.

• Kukin perhekunta elää tilallaan, jotka ovat yleensä keskittyneet kyliksi. Itsenäisiä tiloja ei juuri näe, eikä 
myöskään valtavia plantaasimaisia suurtiloja.

• Alue ei ole erityisen viljavaa ja sitä käytetään paljon hedelmien, vihannesten ja varsinkin viinin viljelyyn. 
• Ruokavilja tuodaan Mustalta mereltä.

• Karjaa ei juuri ole: kotieläimet sikoja, vuohia, lampaita
• Mehiläiskekojen ylläpito on tärkeää ja hunajalla maustettua viiniä tehdään paljon.

• Attican väestä suurin osa kävelee yhteensä 30km päivässä Ateenaan ja takaisin töihin tai muista syistä.



Piraeus

• Piraeus on Ateenan satama ja se on yhdistetty Ateenaan 200m 
leveällä kumpaakin puolta suojaavalla muurilla turvatulla tiellä.

• Muuri itsessään on aikoinaan rakennettu hillittömällä kiireellä, joten 
siinä ei ole mitään yhteistä teemaa tai arkkitehtuuria.

• Tien vieri on rauhoitettu vihanneksille ja hedelmätarhoille sodan ajan 
ruokahuollon tarpeisiin.

• Myös itse Piraeus on linnoitettu ja muurissa on suuria kivitorneja.

• Piraeuksessa on vielä Ateenan sotasatama, jossa on varastot 
laivastolle sekä 196 kaleerille tilaa laitureilla.
• Sotasatamassa on aina tiukka vartiointi eivätkä ulkomaalaiset saa mennä 

sinne.



Piraeus

• Piraeus itse on kauppasatama, joka palvelee Ateenan merenkulkua.

• Piraeuksessa on Kantharos (pääsatama) ja pienemmät Zea ja 
Munychia satamat.

• Satamasssa on 5 suurta laituria, jotka muodostuvat valtavista 
varastoista, joihin lasti otetaan ja joista löytyy sataman viranomaisten 
toimistot, joiden läpi henkilöiden ja lastien on mentävä, jos haluaa 
päästä Piraeukseen.
• Samalla verot maksetaan ja ulkomaalaisten taustat selvitetään
• Ongelmien selvittämiseen löytyy satamaoikeus, jolloin viranomaiset seisovat 

aluksen vierellä ja ulkomaalainen seisoo aluksessaan ja oikeus käydään läpi 
näppärästi huutamalla.



Piraeus

• Yleistietoa:
• Ateenan väkiluku on noin 300000-350000 ihmistä

• Ateenan suurin tehdas tuottaa kilpiä armeijalla ja tässä sotateollisessa 
kompleksissa on töissä 100 orjaa.

• Piraeus on maailman suurimpia ja parhaita luonnonsatamia.

• Kauppias ei yleensä omista laivaa. Hän maksaa osuuden laivan lastista, jonka 
laivanvarustaja (tai laivan omistava kapteeni) hakee omalla riskiltä ulkomailta.

• Laivat eivät kestä luonnonvoimia eivätkä vettä, joten satamissa on valtavia 
venevajoja laivoille talven ajaksi.

• Barbaarin tunnistaa aina heidän huonosta kreikantaidostaan.



Piraeus

• Piraeus on Ateenan suurin teollisuusalue, jossa pienet käsityöläisten 
pajat painavat yötä myöten työtä lähinnä merenkulun tarpeisiin.

• Komedioissa irvaillaan ettei Ateenaa voi rakentaa kun kaikki ovat 
töissä Piraeuksessa…

• Piraeuksen työläiset, keskiluokkainen kauppiasperinne ja merenkäynti 
ovat yleisesti ottaen epäilyttävää toimintaa verrattuna Attican
maajusseihin, jotka ovat Ateenan todellinen sielu (ja äänestäjien 
pääosa).
• Piraeuksessa liikkuu myös paljon barbaareita, ulkomaalaisia, kauppiaita (siis 

huijareita), huonomaineisia naisia ja muuta roskaporukkaa (merimiehiä), jotka 
kuohuttavat perusateenalaisten mieliä…



Piraeus

• Piraeus on toki osa Ateenaa ja sen vuoksi siellä päästään tutustumaan miten 
nykyaikainen yhteiskuntajärjestys toimii.

• Ateenalaisen käsityksen mukaan vapaa mies ei voi olla kenelläkään muulla töissä. Tämä 
ylpeys on Ateenan perushyve.
• Tämän vuoksi monet yritykset ovat yhden miehen (perheen) nyrkkipajoja.

• Kauppias on hieman käsityölaisen yläpuolella. Tämä luokka on yleisesti vihattu, koska 
mies joka ei tuota mitään ei saa rahojaan muuten kuin huijaamalla.
• Suurin osa kauppiaista onkin metis, laillisesti kaupungissa asuvia ulkomaalaisia.
• Metis on mahdollista saada, jos ulkomaalaisella on sponsori ja hän on ollut Ateenassa yli 6kk. 
• Sponsori vastaa metiksestä ja hoitaa laillisesti kaikki hänen asiansa.
• Metikset maksavat läsnäolostaan veroa.
• Metiksiin suhtaudutaan hyvin suurella varauksessa ja moni jää elämään Piraeukseen, jossa kohtelu 

on vähän reilumpaa…

• Hyvä ateenalainen on Ateenassa syntynyt maanomistaja. Ateenalaisuus on ennen muuta 
perinnöllinen ominaisuus.



Piraeus

• Kreikkalaisen naisen tehtävänä on hallita kotia, käskeä orjia, kasvattaa 
lapset ja kutoa vaatteita. 

• Toisaalta köyhillä perheillä ei ole varaa moiseen, joten köyhiä naisia on 
töissä koko ajan nyrkkipajoissa, kaduilla ja toreilla. Varakas nainen pysyy 
kotona tai kulkee huntuun kääriytyneenä käydessään ulkona.

• Nainen ei voi äänestää demoksessa, käydä oikeutta, tehdä laillisia 
sopimuksia. Isä, aviomies tai veli hoitaa naisia koskevat ”virka-asiat.”

• Perikles tekee asiat selviksi: ”It is the glory of a woman not to be
mentioned, whether in praise or in blame.”
• Toisaalta komediat ovat tehneet yhtä selväksi että monikin vaimo pitää huolen että mies tekee 

nimenomaan oikeat päätökset.

• Kaikki naiset varallisuudesta riippumatta kutovat aina kun on vapaa-aikaa. 



Piraeus

• Sosiaalisen pyramidin pohjalla ovat orjat, joita on noin 25% väestöstä 
(ainakin Piraeuksessa).

• Aristoteles sanoo, että hyvä ateenalainen ydinperhe on mies, vaimo ja orja. 
Maalla Attican peräkulmilla köyhiä on paljon. Orjan ja ”vapaan” maajussien 
ero hämärtyy köyhillä alueilla.
• Kreikkalaiset eivät oikein pidä toisten kreikkalaisten pitämistä orjina, joten 

kreikkalaiset orjat ovat usein parhaissa orjatöissä. Valtiollisia orjia käytetään usein 
halpatyötä vaativissa tylsissä virkamiestöissä kuten kolikkojen testauksissa ja 
oikeuden kirjureina. Pirauksessa orjat ovat usein ammattityöläisiä. Neidoilla täytyy 
olla palvelijoita ja palvelijattaria kotona ja käymässä markkinoilla.

• Barbaarit sen sijaan ovat luonteeltaan orjiksi sopivia villikansoja, joten heillä voi 
teettää mitä vaan. Heitä löytyy pelloilla raatamassa, prostituoijina ja 
hopeakaivoksilla.

• Orjilla on samat vaatteet kuin muillakin, joten tunnistamisen 
helpottamiseksi heillä on usein tatuointeja. 



Ateena

• Eksyminen on käytännössä mahdotonta, sillä jokainen näkee Akropoliin 
kukkulan, ja jokainen iso katu vie markkinapaikka Agoraan sekä 
kaupungin pääportille.

• Ateenan kaupungissa liikkumisessa on syytä muistaa, että katuja ja 
talonnumeroita ei ole.
• Osoitteet ovat oikeasti reittineuvoja talolle tyyliin: ”X temppelistä vasemmalle ja 

siellä olevan kaksi-patsaisen talon takana”.
• Temppeleitä ja muistopatsaita on paljon (niitä saa pystyttää käytännössä kuka vaan).

• Käytännössä saman alan käsityöläiset ovat usein ryhmittyneet asumaan 
lähelle toisiaan. Katujen lempinimet kuvaavat tätä:
• ”miekantekijöiden katu”, jne.

• Kaupungista löytyy myös oikein hyvin toimiva aquadukti, joka tuo vettä 
vuoden ympäri



Majoitus

• Ateenassa ei ulkopuolisille juurikaan löydy asuinpaikkoja.
• Valtio järjestää ulkomaalaisille lähettiläille asunnot.
• Temppelit järjestävät pyhiinvaeltajille nukkumapaikkoja.
• Tavernojen yläkerrat ovat hyvin vaarallisia ja meluisia.

• Käytännössä ainoa tapa on olla jonkun ateenalaisen perheen vieras.
• Vieraanvaraisuus (Xenia) on pyhä (tragediat ovat täynnä juttuja salapukuisista 

jumalista, jotka ovat kostaneet verisesti loukkaukset ylpeiltä talonomistajilta)

• Kreikkalainen talo on ulkoa suljettu (ikkunoita on yleensä vain liiketiloissa) 
ja sen keskellä on piha, johon kaikki huoneet avautuvat.
• Katot on koristeltu joten tiet eivät ole ihan NIIN tylyn näköisiä.

• Pro tip: Herran varallisuus näkyy parhaiten talon puuosien arvokkuudella 
(parempi puu tuodaan usein ulkomailta)



Majoitus

• Paras tapa asua on olla jonkun ateenalaisen perheen vieraana.

• Tyypillisesti isäntä syöttää ja juottaa virkistäytyneen vieraansa.
• Vieras maksaa ylläpidostaan laulamalla sekä kertomalla runoja ja tarinoita.

• Jos ilta meni hyvin, antaa isäntä vieraalle lahjan. Tämä merkitsee että 
he ovat ”xenoi” – vieraanvaraisuuden sitomia.
• Tämä on perinnöllinen ja kummankin puolen oletetaan avaavan kotinsa 

toiselle, katsovan tämän asioiden perään miehen poissa ollessa ja maksavan 
lunnaat sotavankeudesta tai merirosvouksesta. 

• Pro tip: Ateenalainen talo on kokonaisuudessaan naisten valtakunta ja 
he johtavat sitä liikkuen talossa kaikkialla.
• Fiksu vieras selvittää etukäteen mitkä huoneet ovat ”vain naisille”.



Mistä puhutaan ja ei puhuta

• Ateenalaiset jakavat kreikkalaiset kahteen heimoon:
• Joonialaiset – Ateenalaiset kuuluvat näihin.

• Uuden ja jännittävän demokratian kannattajia

• Barbaareihin ja uusiin asioihin luontevasti suhtautuvia kosmopoliitteja ajattelijoita.

• Luonteeltaan lupsakkoja ja hyviä seuramiehiä. 

• Doorilaiset – Spartalaiset kuuluvat näihin.
• Takapajuisia, ikiaikojen perinteisiin takertuvia stoalaisia jukuripäitä. 

• Ateena on tietysti kaikkien kreikkalaisten paras ja hienoin ja kaunein 
kansa….

• Kaikki muut kansat kuin kreikkalaiset ovat outoja barbaareita.



Mistä puhutaan ja ei puhuta

• Ateenan suurin sisäinen kysymys on demos.

• Ateenalaiset filosofit käyttävät paljon aikaa demoksen ongelmien ja 
lupauksien ja seurauksien mietintään.

• Koko demokratian konsepti, verojen jako, oligarkkinen valta ja 
karkotusoikeuden käyttö hiertävät koko ajan välejä Ateenan sisällä.

• Ateenassa on karkotusoikeus, joka kokoontuu kerran vuodessa:
• Kuka tahansa voidaan ajaa pois kaupungista, jos kylliksi moni haluaa tämän lähtevän.

• Karkotettavan nimi kirjoitetaan rikottuun ruukkuun, joka on kyseisen kansalaisen 
äänestyslappu. Jos siis joku ärsyttää ateenalaista kylliksi, rikkoo tämä kotona 
suutuspäissään ruukun ja kirjoittaa sen palaseen nimensä ja odottaa oikeutta…



Gymnasium

• Gymnasium on tärkein hyvin pärjäävän ateenalaisen miehen vapaa-ajan 
viettopaikka.

• Se on urheilukenttä, jossa sekä urheillaan että vietetään aikaa kaverien 
kanssa. Paikkoja on Ateenassa 4-5.
• Ateenan tärkein gymnasium on akatemia, johon Plato myöhemmin lisää filosofiasta 

puhumisen.
• Paikka on avoin kaikille, että Ateenan miehet pysyvät hyvässä kunnossa ja pärjäävät 

sodassa.

• Paikan tärkein mies on gymnasiarch, joka määrää mitä gymnasiumissa saa 
tehdä ja kuinka.

• Yleisesti ottaen ateenalainenkin nainen saa kyllä urheilla mutta EI ikinä 
alastomana (toisin kuin ne Spartalaisemakot)



Gymnasium

• Urheilulajeista mainittakoon:
• Keihäänheitto täydessä sotavarustuksessa 

• Kiekonheitto täydessä sotavarustuksessa

• Juoksu alastomana

• Pituushyppy alastomana

• Paini alastomana

• Pankration (eli kreikkalainen nyrkkeily) alastomana
• Tärkein sääntö: Tahallaan ei saa tappaa toista kehässä

• Kädet on sidottu nahkaremmein ja päässä on topattu kypärä



Kukkotappelut

• Koko kansan ykkösurheilu on kuitenkin kukkotappelut ja varsinkin 
niihin liittyvä vedonlyönti

• Aateliset sijoittavat kukkoihin paljon rahaa.

• Köyhä kansaa seuraa tätä urheilua ja kännää tavernoissa.
• Sovinnainen nainen EI käy astu tavernaan jalallakaan.

• Tappeluita on paljon ja viittojen varastaminen humalaisilta varsin yleistä.



Shoppailu

• Ateenan suurin kauppapaikka on Agora mutta kaupungista löytyy myös pari pienempää 
kauppahallia (lähikauppoja)

• Ateenan markkinoiden valikoimat ovat varsin rajoitettuja:
• Ruoka:

• Yleisin ostos on vehnä, josta tehdään kotona ruokaa
• Liha on harvinaista ja riippuu metsästäjien tulosta

• fasaani on yleisin riistalintu (ja hyvin kallis)

• Ateenalaiset syövät paljon kalaa (Opsophagus on kalafuudie)

• Kukat:
• Kukkia ostetaan paljon, koska niitä käytetään paljon uskonnollisissa menoissa uhreina
• Kukkatytöt (stephanoi) ovat ainakin komedioiden mukaan helppo ostaa palvelusväeksi

• Arvotavarat ovat harvinaisia:
• Korut tehdään yleensä tilauksesta
• Naisorjat ostavat emäntiensä puolesta, joten suoraan tilauksesta on tavallisin tapa hankkia mitään.
• Parfyymit ostetaan toki itse ja ne saadaan mukaan näppärästi pikkuruukuissa (alabastron)

• Markkinahinnat vaihtelevat rajusti ja tavaran saatavuus on rajoitettu sään, vuodenajan ja sotien 
mukaan…



Shoppailu

• Kreikkalainen vaatetus perustuu tunikoihin. Naisen vaate on nimeltään 
chiton.
• Sekä miehet että naiset pukeutuvat hyvin ohueen villaan (byssos), joka muistuttaa 

puuvillaa. 
• Amorgos-tyylinen tarkoittaa läpinäkyvää, soveltuu lähinnä erikoistilanteisiin.

• Perusvärit ovat: valkoinen, ruskea-punainen tai saframin keltainen (hyvin suosittu 
naisilla). Viitta on yleensä vaalean ruskea

• Nainen ei koskaan saa olla auringon (helios) polttama
• Yleensä mukana on orja tai mies kantamassa päivänvarjoa
• Vaatetus peittää kaiken päästä varpaisiin

• Yleensä kävellään paljain jaloin mutta kenkiä löytyy sandaaleista nahkaisiin 
saappaisiin asti kylmän ja sateen varalta
• Talon sisällä ollaan toki aina paljain jaloin



Raha

• Kreikkalaiset ovat maailman ensimmäinen kansa, jolla on käytössä paljon 
metallirahaa.

• Foinikialaiset keksivät konseptin ensimmäisenä mutta kreikkalaisten 
hopeakaivokset takaavat rahan saatavuuden.
• 1 Talent = 60 mina = 6000 drachma (painaa noin 4,6 grammaa, hopeaa)
• 1 drachma = 6 obol = 48 chalkoi
• Rahan toisella puolella on Pallas Athene (suojelusjumala) ja toisella puolella pöllö. 

Virallinen painatus on A-O-E (Ateena)
• Varo väärennöksiä! Epäillessäsi väärennöstä vie rahasi Agoralla oleville viranomaisille, joilla on 

viralliset painot rahan tarkastusta varten.

• Käytännössä obol ja chalkoi ovat liikkeellä olevat kolikot, sillä 
ammattikäsityöläisen päiväpalkka on noin ½ drachmaa.

• Raha kuljetetaan suussa kielen alla, sillä vaatteissa ei ole taskuja…



Demos

• Kerran kuussa miehet kootaan pnyxin avulla ekkelesiaan eli 
kansankokoukseen.

• Pnyx on värjätty köysi, joka kokoaa miehet sisäänsä agoralla. Sen 
värjäämät ovat olleet hitaita täyttämään demoksen velvollisuutta ja 
maksavat sakot…

• Äänestykseen voivat osallistua ainakin 20-vuotiaat miehet. Siihen 
eivät kuulu ulkomaalaiset, naiset eivätkä orjat).
• Kaikkiaan äänestäjiä lienee noin 10% kansasta (30000 miestä) ja käytännössä 

noin 5%.
• Rutiinipäivinä väkeä lienee ollut noin 3-4 tuhatta
• Ostracism vaatii ainakin 6000 äänestäjää



Demos

• Kansankokouksessa puheoikeutta jakaa 9 miehen neuvosto ja 
päätöksiä tukee 500 hengen ”boule” (eräänlainen Ateenan 
heimojen jäsenten hallitus)
• Asiat yleensä ilmoitetaan etukäteen Agoran ilmoitustauluille, joten kaikki 

tietävät suunnilleen missä mennään.
• Lähetystöt, suurlähettiläät ja asiantuntijat puhuvat kansalle ensin aiheesta.

• Tämä vaatii puhujankykyjä (rhetores) ja hyviä keuhkoja. He ovat usein ammattipuhujia ja 
eräänlaisia poliitikkoja ja kyykyttävät mielellään amatöörejä.

• Normikansa pitää yleensä suunsa kiinni ja kuuntelee mitä puhutaan. Heitä kutsutaan 
termillä (idiotes).

• Periaatteessa kuka vain saa puhua. Puheoikeuden menettää jos on hyökännyt 
vanhempiensa kimppuun, ei ole maksanut veroja, ei ole rekisteröity 
Demeksen kirjoihin äänestäjänä tai pelkuruudesta taistelusta… 



Demos

• 500 hengen Boule voi yrittää ajaa jotain asiaa mutta oligarkeilla on harvoin 
yhteneväiset mielipiteet, joten juttua riittää. 

• Boulen jäsenet valitaan arvalla, joten he edustavat jumalten tahtoa.

• Lisäksi voidaan koota erilaisia komiteoita, jotka ehdottavat asioita kenraaleista  veroihin ja 
uusiin lakeihin.

• Kansankokous voi periaatteessa päättää mistä tahansa mutta yleensä se kootaan 
puhumaan yhtä asiaa kerrallaan.

• Boule määrää milloin keskustelu lopetetaan ja äänestys alkaa.

• Kansan mielipide riippuu äänestyksestä joka tehdään aina päivällä (äänestyskone 
ei toimi yöllä koska se perustuu koneeseen asetettujen pallojen väreihin).



Teatteri

• Teatteri on uusi mutta erittäin suosittu viihdemuoto, jossa esitetään tarinoita 
kaikelle kansalle sitä varten rakennetussa amfiteatterissa.
• Tärkein teatterifestivaali on Dinysos Eleuthereosille juhlistettu 24-28 maaliskuuta. Se on 6kk 

viinisadon keräämisen jälkeen, jolloin laadut alkavat olla maistelukunnossa.

• Teatteria koskevat seuraavat säännöt:
• Seksi ja väkivalta tapahtuu aina ”ob skena” eli ei-näyttämöllä.

• Toisaalta verisen ruumiin näyttäminen lavalla sopii kyllä ja meillä on sitä varten teatteritekniikkaa…
• Teatterin akustiikka on erinomainen ja se osataan laskea matematiikan avulla

• Äänitarkkailijat osaavat kantaa näyttämölle suuria ruukkuja, jotka ohjaavat ja muuttavat ääntä niin, että 
saadaan ääniefektejä

• Maaseutua (Attica) varten löytyy kärryillä liikkuvia teatteriseurueita

• Teatteriesitys alkaa tuottajan (choregos), ohjaajan, muusikon ja näyttelijöiden 
esittelyllä
• Tuottamista pidetään yleisesti hyvänä valtiolle tehtynä työnä ja siitä saa paljon kunniaa (ja 

vipuvartta politiikassa).



Teatteri

• Teatteriesityksille on aikansa ja paikkansa:
• Aamuisin esitetään yleensä tragedioita

• Teema on yleensä ihmisluonto ja mihin kohtalo meidät kaikki vie, ota opiksesi!
• Ideana on saada katsojille (katharsis) ja saada heidät tuntemaan sääliä (pathos) hahmoja kohtaan
• Tragediat ovat ilmeisesti alun perin olleet hautajaisia varten tehtyjä esityksiä?
• Aamuisin esitettiin myös arvoituksia täynnä olevia satyyrien pirullisia vitsejä ja julmia irvailuita.

• Musiikki on hyvin tärkeässä osassa ja trumpetti toitottaa esityksen alun.
• Esityksessä on tavallisesti viisi laulu- ja soittoesitystä itse näyttelemisen välissä. 
• Kreikkalainen teatteri onkin oikeasti lähellä nykyaikaista oopperaa musiikin ja laulun roolissa esityksessä.

• Tragediassa on kolme runomittaisella puheella täytettyä näytöstä.

• Kreikkalaiset rakastavat historiaa, joten he tekevät koko ajan suosittujen runojen 
remakeja, reimagingeja ja rebuutteja….
• Jatko-osien ykköshitti on mahtavan sotaspektaakkeli Iliaksen jatkumona huiman jännittävä 

Odysseus, joka seuraa Ithakan ruhtinaan jännittäviä seikkailuja.
• Spoileri: Hän pääsee kotiinsa ja tappaa kotiinsa tulleet hänen vaimoaan liehittelevät sikamaiset kosijat.



Teatteri

• Iltapäivällä alkavat komediat, joita EI suositella perheen pienimmille eikä 
muutenkaan herkkätunteisille ihmisille.
• Pissa-kakkahuumori ja pilluhuumori ovat nykyaikaisen komedian perusta. Tämän 

päälle komediassa heitetään olan takaa lokaa poliittisten vastustajien niskaan.
• Yleisö on tietysti ihan satasella mukana huutaen takaisin …

• Komediassa on tietysti myös naisnäyttelijöitä (jotka eivät voi näytellä vakavasti 
otettavissa tragedioissa), jotta saadaan lisärealismia alastomuudella…
• Muista heiluttaa suunnattomia nahkapeniksiä esityksen aikana…

• Komedian aihe on jokin kaupunkia juuri nyt vaivaava aihe ja siinä yleensä esitetään 
jokin naurettava ja järjetön ratkaisu. Esimerkiksi demokratian ongelmat korjataan 
antamalla naisille äänioikeus.

• Komedioissa on ainakin neljä näytöstä, joiden välissä on soittoa



Symposium

• Symposium on hyvinvoivan ateenalaisen illanviettotapa 
keskustelemalla hyvässä seurassa tärkeistä asioista.
• Aluksi mietitään hyvä aihe, valitaan sopivaa seuraa ja lähetetään kutsut

• Naisetkin pääsevät paikalle, joskin he ovat erittäin epäsovinnaisia ja hyvin vilkkaita

• Isäntä () alustaa keskustelun omalla puheellaan, jota seuraa vilkas ajatusten 
vaihto samalla hieman viiniä maistellen

• Isäntä pitää huolen että viiniä vesitetään niin ettei porukka mene heti 
humalaan (4/1 suhde pitää huolen että viini on noin oluen tehoista)

• Illan päättää tavallisesti sopiva viihdyke 
• Vaikkapa alastomia huilutyttöjä, komea poika harpun kanssa ja akrobaattinen 

naistanssijatar esittämässä jumalten karkeloita…



Symposium

• Riippuen illan jatkosta herrat kömpivät kotiinsa nukkumaan 
sivistyneinä (ja naisten nenäkkyyden sopivasti kauhistuttamina) tai 
sitten (ainakin komedioiden mukaan) lopetetaan se viinin vesitys ja 
siirrytään Dinysoksen palvontaan.
• Tämä merkitsee joko orgioita sovinnaisesti neljän seinän sisällä…

• …tai sitten mennään letkassa tanssien kaupungin kaduille jatkamaan.
• Sikäli mikäli törmätään toiseen symposiumiin, seuraa usein nuorten sankarien pankration

jalon taidon näytös….

• Ateenassa ei varsinaisesti ole poliisia mutta asevelvolliset partioivat öisiä katuja kantaen 
puukeppejä (Ateenalainen nuoriso-ohjaaja).



Asepalvelus

• Ateenan armeija perustuu asevelvollisuuteen (20-59 vuotiaat kuuluvat armeijaan) ja 
sen vahvuus on massiiviset 30000 miestä.

• Teoriassa armeijan mies on varustettu erinomaisesti:
• Pronssinen rintapanssari
• Pronssinen kypärä
• Käsivarsi- ja säärisuojat
• Hoplon (hopliitin kilpi) on usein värikkäästi kuvioitu toisin kuin tylsillä Spartalaisilla

• Käytännössä varustustason määrää miehen perheen varallisuus:
• Aristokraatit (hippeis)
• Rikkaat maanviljelijät (zeugetai)
• Normaaliporukka (thetes) 
• Köyhemmät miehet taistelevat usein vain keihäällä ja kilvellä varustettuna (peltast)
• Persaukiset päätyvät Ateenan laivaston soutajiksi…

• Veteraanit (varsinainen asepalvelus päättyy 30 vuotiaana) ja nuorukaiset jätetään yleensä 
vartioimaan Ateenaa ja Atticaa…



Asepalvelus

• Ainakin kerran vuodessa kaikki demen miehet kootaan yhteen 
paraatiin (ja samalla tarkistetaan asevelvollisten kunto ja 
sotavarustuksen taso).
• Tämän paraatin läpäisy on ehto aikuisuudelle ja äänestämään pääsemiselle…

• Paraatissa jaetaan usein kunnianosoituksia (esimerkiksi valtio antaa ilmaisen 
varustuksen)

• Ateenan miehet ovat hyvässä kunnossa sillä rikkaat urheilevat 
gymnasiumilla paljon ja köyhempi väki tekee ruumiillista työtä…



Hautajaiset

• Kreikkalaiset hautajaiset tehdään kolmessa osassa:
• 1) Perheen naiset pesevät ruumiin rituaalien mukaan.

• Ruumis pestään ja hajustetaan, ja hänen silmänsä suljetaan jotta henki pääsee matkaan.

• Ruumiille asetetaan kukkaseppele ja hänet puetaan pitkään kaapuun

• 2) Toisena päivänä ruumis ottaa vastaan surijat ja hyvää matkaa 
tuonpuoleiseen toivottajat

• 3) Seuraavana yönä ruumis viedään kärryillä haudattavaksi maahan (tai 
krematoidaan riippuen tavasta).
• Kuka vain saa tulla mukaan hautajaisiin osoittaakseen kunnioitusta vainajalle.

• Samana yönä esitetään hautajaistansseja ja lauluja ja soittoa.

• Itse hautaus tapahtuu yön pimeinä tunteina.



Häät

• Häät tapahtuvat seuraavasti:
• 1) Päivällä juhlitaan morsiamen talossa oikein kunnolla kummankin perheen kesken.

• Morsian uhraa lelunsa Jumalatar Artemikselle, koska hänestä tulee nyt nainen.
• Hääkakku on hunajainen ja siinä on seesamia.
• Viini virtaa.

• 2) Illalla morsian viedään kärryillä (äidin valaistessa soihdulla vieressä) sulhasen 
taloon. 
• Pahat henget pidetään loitolla seurueen erittäin kovaäänisellä soitolla ja laululla.
• Perillä morsian syö omenan sulhasensa pöydästä osoittaen näin asuvansa uudessa talossa.

• 3) Sitten itse asiaan: Sekä morsian ja sulhasen päälle heitetään hyvää 
hedelmällisyyttä tuovia pähkinöitä ja hedelmiä (ne kerätään ja syödään huomenna 
aamiaisena)
• Sitten nuoret viedään häävuoteeseen ja ystävät laulavat irstaita lauluja oven takana koko yön.

• 4) Seuraavana päivänä häähuone jatkuu sulhasen talossa.
• Ystävät ja naapurit tulevat kukin lahjat mukanaan osoittaakseen ystävyyttä ja toivottamaan 

hyvää hääonnea nuorelleparille.



Jumalat ja Noitamenot

• Ateena on Perikleen aikana koko antiikin alueen luonnontieteiden kasvun 
merkittävä keskus ja rationalismi on nopeasti nouseva uusi ajattelutapa.

• Antiikin oppineet ovat kehittäneet konseptin: syy –seuraus, jossa pyritään 
rationaalisesti selvittämään miksi jotain tapahtui.

• Esimerkki: Jos panssari antoi periksi, se ei johdu sotilaan 
jumalattomuudesta vaan melko varmasti siitä että panssarin tehnyt seppä 
ei ole palvonut Hephaistosta riittävän hyvin. Shame on him!

• Esimerkki: Hyökyaallot eivät tapahdu vain Neptunuksen tahdosta. Me 
tiedämme että hyökyaalto tapahtuu aina maanjäristyksen jälkeen. Niinpä 
hyökyaalto tapahtuu, koska Zeus iskee vihaisena salamalla maahan ja 
tämän jälkeen Poseidon sallii hyökyaallon mennä valtakuntansa meren yli. 
Tuhoutunut kaupunki siis loukkasi sekä Zeusta että Poseidonia!

• Pro tip: Ateismia ei ole olemassa.



Jumalat ja Noitamenot

• Jumalat ja noidat kuuluvat Ateenan jokapäiväiseen elämään.

• Pappi on jumaluuden prosessitekniikan insinööri, joka kertoo miten 
tehdään perusasiat että jumalat pysyvät tyytyväisinä ja asiat rullaavat joka 
päivä.

• Noita on jumaluuden viestintäkonsultti, joka kertoo miten jumalilta saa 
käytännön apua, ja mieluiten nyt heti.

• Noituus ei ole varsinaisesti kiellettyä mutta sitä ei todellakaan katsota 
hyvällä. Jumalat eivät varsinaisesti ole hyväntahtoisia ja monet pienemmät 
jumaluudet ovat ainoastaan pahantahtoisia.
• Noidat ovat ulkomaalaisia ja pääosin naisia.
• Agorassa noituutta ei harrasteta, Pireuksen satamassa kaikki käy…



Jumalat ja Noitamenot

• Perussyy käyttää noituutta on kirous. 

• Protip: Kiroaminen on jyrkästi kiellettyä jumalten ärsytykseen 
liittyvien riskien vuoksi.

• Taikakalujen käyttö suojaksi on erittäin yleistä. Barbaarijumalten 
taikakalujen kantaminen antaa hyvän perussuojan.
• Hanki varmuuden vuoksi monia jumaltaikakaluja.

• Vältä kohtalon ja jumalten uhmaamista turhan vuoksi! 

• Älä liiku auringonpimennyksen aikana!

• Pro tip: Kun saat tietää joutuneesi kirouksen uhriksi ryhdy 
suojatoimiin heti! Tiedota, toimi, käytä noituutta!



Jumalat ja Noitamenot

• Ateenalaiset juhlivat usein Athenaa, Ateenaa suojelevaa jumalatarta.

• Athenalla on neljät kasvot:
• Pallas Athena on soturien suosima soturineito, joka on viisas ja rohkea.
• Athena Parthenos on naisten palvoma neitsyt jumalatar, joka on viisas opettaja.
• Athena Hygieia on Athena, joka tuo terveyttä ja pitkää ikää.
• Athena Polias on Ateenan Athena, joka suojelee Ateenaa ja sen asukkaita, ja jota me 

paljomme juhlamenoin joka kuun kolmas päivä.

• Toinen esimerkki on Afrodite, rakkauden jumalatarta.

• Afroditella on kahdet kasvot:
• Afrodite Urania on puhtaan rakkauden ja perheen onnen jumalatar.
• Afrodite Porne on seksin ja hekumallisen nautinnon jumalatar.



Jumalat ja Noitamenot

• Afrodite ja Athena ovat siis Ateenan naisten ja miesten elämän peili, 
joka näyttää miten he näkevät itsensä, heidän toiveensa ja 
unelmansa.

• Jumalten tehtävä oli tuolloin sama kuin nykyään: auttaa meitä 
pärjäämään maailmassa selventämällä meille mihin me uskomme ja 
miten maailman pitäisi toimia.



Kiitokset kaikille

• Nyt saa taputtaa…


