De Aristocraat
De aristocraat is rijk. Al zijn geld heeft hij

geërfd van zijn voorouders. Hij heeft een goede
opleiding gehad en weet dus hoe je een stad
bestuurt. In tijden van oorlog moet de
aristocraat verplicht vechten voor zijn stad. De
wapens en uitrusting moet hij zelf kopen en zijn
erg duur.
Kenmerken:
De Aristocraat kan zijn geld inzetten om
badhuizen en theaters te laten bouwen voor de
stad. hij kan zijn geld ook gebruiken om mensen
om te kopen zijn macht te vergroten.

Belangen:

• Hij wil veel te zeggen hebben in de politiek.
• Hij wil veel land waarop zijn slaven kunnen
werken, zodat ze voor hem geld kunnen
verdienen.

De Filosoof
De filosoof is heel wijs. Hij heeft een goede

opleiding gehad. Hij loopt door de stad en praat
met de mensen. Hij stelt vragen en probeert de
waarheid te achterhalen. Niet iedereen vindt dit
fijn. De filosoof bemoeit zich met alles!
Kenmerken:
Hij is op zoek naar een beschermheer. Hij is
namelijk afhankelijk van anderen voor zijn
onderhoud (eten en onderdak). Daarnaast heeft
hij bescherming nodig tegen mensen die hem het
zwijgen willen opleggen.

Belangen:

• Hij vindt de politiek interessant om over te
discussiëren en om ideeën over te wisselen.

• Voor de filosoof is het van belang dat hij vrij
kan spreken.

De Koopman
De koopman is heel rijk. Dit geld heeft hij

verdiend dankzij de handel. Hij heeft zijn fortuin
aan zichzelf te danken. De koopman is slim en een
echte doorzetter. Hij heeft echter weinig ervaring
in de politiek.
Kenmerken:
Als vreemdeling heeft de koopman geen invloed
op het bestuur van de polis. Met zijn geld kan hij
de stad helpen.

Belangen:

• Wil rustig en ongestoord handel kunnen drijven.
• Hij wil meer te zeggen hebben in de stad.

De Boer
De boer heeft een simpel leven. hij heeft weinig

land met daarop een kleine boerderij. Het land
brengt weinig op en hij kan maar net rond komen.
Kenmerken:
Als hij niet rond kan komen, dan loopt hij het
gevaar om in de schulden te komen. Dan zal hij

uiteindelijk zijn vrijheid verliezen.

Belangen:

• Hij wilt een groter stuk landbouwgrond hebben.

• Boeren die in de schulden komen, willen niet
langer tot slavernij gedwongen worden.

De Slaaf
De slaaf is arm, zelfs zo arm dat hij niet eens de

baas over zichzelf is. Doordat zijn oogst is
mislukt, moest hij zijn eigen boerderij verkopen.
Hij moet nu dagelijks werken op het land van de
aristocraat.
Kenmerken:
Hij is een eenvoudig persoon. Zijn belangrijkste
doel is het verkrijgen van zijn vrijheid.
Belangen:

• De slaaf wil zijn vrijheid.

• Hij wilt zijn eigen stuk land hebben, waarop hij
een boerderij kan beginnen.

