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Um grupo de estudantes viaja à Grécia para pesquisar sobre a origem dos Jogos Olímpicos na
Antiguidade. Em suas andanças pelos museus e sítios arqueológicos, descobrem que a prática
esportiva na Grécia antiga, um dos pilares da formação do homem grego, era o caminho que
ligava o jovem aos heróis e deuses.

"Picard brings to life the wondrous tales of Thor, Odin, Loki, and the other fantastic inhabitants of
Asgard and Valhalla and tells of their heroic deeds and colorful adventures, once more bringing
these timeless tales alive for the reader to enjoy.... Picard shows just why these tales have
survived even into modern times."--Sing Out!--This text refers to an out of print or unavailable
edition of this title.

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/QnXDY/Uma-viagem-a-Grecia-Os-jogos-olimpicos-e-os-deuses-Portuguese-Edition


UMAVIAGEMÀGRÉCIAosjogosolímpicoseosdeusesStylianos TsirakisPrimeira Edição
Digital2016Ficha CatalográficaTsirakis, StylianosUma viagem à Grécia : os jogos olímpicos e os
deusesStylianos Tsirakis. -- São Paulo : Odysseus Editora, 2004.1. Deuses gregos - Literatura
infanto-juvenil 2. Esportes - Grécia - História - Antiguidade - Literatura infanto-juvenil 3. Grécia
Antiga - História - Literatura infanto-juvenil 4. Jogos olímpicos - Grécia Antiga - Literatura infanto-
juvenilI. Título. 04-6041 CDD-028.5 Índices para catálogo sistemático:1. Grécia : Jogos
olímpicos : Literatura infanto-juvenil 028.5 2. Jogos olímpicos : Grécia : Literatura infanto-juvenil
028.5 Autor: Stylianos TsirakisTodos os direitos dessa edição reservados à© Odysseus Editora
Ltda.Editor: Stylianos TsirakisConversão Digital: Tiago CiriloOdysseus Editora Ltda.Rua dos
Macunis, 495 CEP 05444-001tel./fax: (11) 3816 0835email:contato@odysseus.com.brPrimeira
Edição Digital: 2016Às minhas filhas Sofia e Katherina.Στις κóρες μου Σοφíα και
Κατερíνα.Agradeço as sugestões e críticas meticulosas de meu amigo Luiz Alberto Machado
Cabral.Agradeço o trabalho dedicado de Daniel Seraphim e Vania Vieira.Agradeço o apoio de
minha amada Gabriela Brioschi,de meus pais Emmanuel e Zoraide Tsirakis e de meus
amigos.Sobre o AutorStylianos Tsirakis nasceu em São Paulo em 1958 e passou sua infância
em Creta, na Grécia. Arquiteto de formação, é estudioso da cultura grega antiga, editor da
Odysseus Editora. e fundador da Areté, Centro de Estudos Helênicos.SumárioSobre o AutorA
VIAGEMPRIMEIRO DIA: ATENASCigarras e uvasÁgoraHeféstionThólos, Boulé e
ConselhoHermasPórtico do Arconte BasileusEstátuas dos Heróis EpônimosPórtico de
ÁtalosAresNo restauranteSEGUNDO DIA: ACRÓPOLEPinacotecaPartenonAtenaO Museu da
AcrópoleOs teatros de AtenasO ErectêionO templo de Atena NíkeO marTERCEIRO DIA:
MUSEU NACIONALCompetições na AntiguidadeDemocraciaCompetições
infantisEquipamento dos atletasAs escolas gregasModalidades
esportivasCorridaHeraLutaPentatloSaltoArremesso de discoLançamento de dardoProvas
hípicasLampadedromiaJogos e nataçãoPoesia, música e dançaPrêmios e vencedoresAs
pessoas no metrôQUARTO DIA: DELFOSTemplo de ApoloApolo e DionisoQUINTO DIA:
OLÍMPIAO sítio arqueológicoZeusGinásioPalestraTeocóleonOficina de
FídiasTermasLeonidáionBouleutérionTemplo de ZeusMétopesPedimento OestePedimento
LesteAltar de ZeusTemplo de HeraPelópion e HipodâmionFilipêionNinfeuMétroonZânes e
TesourosEstádioPritanêionPrimeiro diaSegundo diaTerceiro diaQuarto diaQuinto diaA volta dos
atletas para suas casasMuseu de OlímpiaSEXTO DIA: O RENASCIMENTO DOS JOGOS
OLÍMPICOSAcademia OlímpicaCorintoElêusisOITAVO DIA: ATENAS, VISITA AO ESTÁDIO
PANATENAICODÉCIMO SEGUNDO DIA: MÍCONOS E DELOSJulho de
2003IMAGENSBIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIAOutros TítulosA VIAGEMFila 16, assento B,
esse é meu lugar; nem janela nem corredor: meu assento é o do meio, entre a Berenice e a
Lara. Nessa altura em que voa o avião não dá para enxergar muita coisa mesmo! O que me
incomoda é a ideia de ficar caindo para o lado toda vez que pego no sono. Mas acho que a



Berenice não vai se importar muito se eu recostar minha cabeça no ombro dela.Na fileira detrás
estão o Pedro, o Antônio e o Augusto. O problema é que eles são muito agitados, esticam as
pernas e empurram nossos assentos, fazem provocações e brincadeiras que irritam os outros.
Os professores olham-nos de vez em quando com ar de reprovação, mas às vezes até acham
graça.– Espero que vocês se comportem, senão a Dora vai escrever tudo no jornal! – ameaçou
Berenice em tom irônico, olhando para mim. Eles acharam engraçado.Eu fiquei um pouco
encabulada porque, apesar de serem todos meus amigos, eu não era o que se pode chamar de
esportista. Sou editora do jornal da escola e é por isso que fui convidada a me juntar ao grupo
nessa viagem para estudar a origem dos Jogos Olímpicos na Grécia. Gosto muito de estudar
história e pratico dança, mas competições esportivas nunca foram minha paixão.Os
professores estão sentados numa fileira à frente. Eles gostam de conversar. De vez em quando
olham para trás para observar o comportamento do grupo; em outros momentos, quando estão
tecendo algum comentário sobre alguém do grupo, certificam-se de que não estão sendo
ouvidos. Eles são queridos, ora agem como se fossem nossos colegas, ora como nossos pais
e, em outros momentos, simplesmente como nossos mestres.No avião, todos têm sido muito
gentis conosco. As aeromoças, os comissários e até mesmo um dos pilotos, que passou por
nós, fez-nos uma graça e nos convidou para visitar a cabine de comando. Que impressionante
o número de reloginhos e instrumentos que há por lá!Os meninos perguntavam insistentemente
para que servia esse ou aquele instrumento, alavanca ou painel. Os pilotos explicaram a
importância de alguns instrumentos, qual era sua função durante o voo daquele enorme avião e
como eram feitas as manobras para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita.–
Estamos a mais de 10 mil metros de altura – disse o piloto. – Pousaremos em Atenas dentro de
oito horas, já na manhã de quinta-feira.Na cabine de passageiros havia várias telas de
televisão. Lá foram passadas as instruções de segurança antes de decolarmos e, após o jantar,
um filme pouco interessante. Depois apareceu um mapa na tela que indicava nossa posição e
rota para a Grécia. O mapa era muito parecido com aquele que havíamos utilizado nas aulas de
geografia e mostrava vários países da Europa; podia-se até mesmo distinguir as montanhas!
Numa das extremidades estava a Grécia, com suas inúmeras ilhas e sua capital, Atenas.1. e 2.
Mapas.O Alberto havia se empenhado com especial dedicação para a realização desta viagem.
Além disso, ele havia sugerido várias leituras e debates no seu curso de história durante o
semestre, visando nossa preparação para a viagem. Havíamos estudado a respeito do
surgimento da democracia e da filosofia na Grécia, lido e discutido minuciosamente o mito de
Prometeu e aprendido muitas coisas sobre a cultura grega antiga. Nosso professor de história
tinha um verdadeiro fascínio pela história e cultura gregas.PRIMEIRO DIA: ATENASChegamos
em Atenas numa linda manhã ensolarada.A caminho do hotel, numa avenida à beira-mar,
estávamos todos agitados. Olhávamos para as pessoas, para os carros, para a montanha. O
que achei mais interessante foram as placas que indicavam o caminho: havia indicações
escritas em grego e, logo abaixo delas, em alfabeto latino. Algumas letras do alfabeto grego se
pareciam com as do nosso, o latino, mas outras nem tanto. O professor Alberto disse-nos que



há semelhança entre os dois sistemas de escrita porque o alfabeto latino originou-se do grego.
Ele disse também que a palavra “alfabeto” provém da primeira e segunda letras do alfabeto
grego: o alfa e o beta.Chegamos ao hotel, descemos do micro-ônibus com nossas bagagens e
fomos atendidos por duas mulheres na recepção. A mais jovem, Georgía, devia ter uns trinta
anos, vestia roupas coloridas e era toda sorrisos:– Kaliméra! Ti ómorfa pediá...Alberto explicou-
nos que kaliméra significa “bom dia” e, depois de perguntar-lhe em inglês o que significava o
restante da frase, disse-nos que “ómorfa pediá” quer dizer “crianças lindas”.ALFABETO GREGO
SOMΑαaΒβvΓγgΔδdh*ΕεeΖζzHηiΘθth**ΙιiΚκkΛλlΜμmΝνnΞξksΟοoΠπpΡρrΣσsΤτtΥυiΦφfΧχrr**
*ΨψpsΩωo* como “there” no inglês; ** como “three” no inglês; *** como em “rato”A outra
mulher, toda de negro, parecia muito séria: saia, blusa, sapatos e até mesmo o lenço que
prendia os cabelos era negro. Aparentava ter cerca de cinquenta anos de idade ou mais e
usava óculos; chamava-se Dimitra. Ela preencheu nossas fichas no balcão da recepção e
depois nos ofereceu uns docinhos que estavam num pote, quando então estampou em sua
face um doce sorriso de avó.– Vocês são bem-vindos, mas não façam barulho nos corredores –
disse num inglês carregado de sotaque e, retomando o ar sério, retirou os óculos e fitou-nos
com seus olhos negros. Entendemos então que, se fizéssemos bagunça ou barulho durante a
nossa estada, teríamos de nos defrontar novamente com aquele olhar austero da Dimitra.
Levamos nossas bagagens para os quartos do terceiro andar. O elevador era pequenino e
tivemos de subir com a bagagem em grupos de dois. Eu fiquei no mesmo quarto da Berenice e
da Lara; no outro quarto de mulheres, ficaram a professora Cléia e a Marina.A temperatura já
estava bem elevada naquela hora da manhã e os quartos não tinham ar condicionado. Abrimos
a janela e sentimos a brisa suave que fazia esvoaçar a cortina branca e fininha, quase
transparente. Jogamos nossas malas sobre as camas como se delimitássemos nossos
territórios! Eu escolhi a que estava mais próxima da janela. A Berenice talvez tenha ficado com
uma pontinha de inveja, mas, como é generosa, não criou caso. Talvez tenha escolhido a cama
do meio para ficar mais perto de mim, ou então para ficar no centro. Lara ficou com a cama
mais distante da janela, contígua à parede do banheiro. Como ela é dorminhoca acho que
gostou de ficar no lugar mais afastado da luz da janela.Depois de tomarmos um banho rápido e
de nos refestelarmos por uns minutos em nossas camas, decidimos fugir do calor e subimos
até a cobertura. Parece que quase todo mundo de nosso grupo tivera a mesma ideia. Estavam
quase todos lá. Nosso hotel localizava-se no centro de Atenas e tinha apenas quatro andares e
uma cobertura. De lá se tinha uma vista impressionante do morro da Acrópole.Cigarras e
uvasSentamo-nos em volta de algumas mesinhas sob um caramanchão e percebemos então
que a planta que nos cobria, proporcionando uma sombra aprazível, era uma parreira
carregada de pequenos cachos de uvas, ainda muito verdes. O mais impressionante era que a
parreira havia sido plantada no térreo e elevava-se até a cobertura por meio de um espesso
tronco, de mais ou menos doze centímetros de diâmetro, para se esparramar graciosamente
sobre nós, naquele frondoso caramanchão, no quinto andar do prédio! Ouvia-se, ao fundo, o
barulho dos carros na cidade, em tumultuada agitação, mas então percebemos também que



um som mágico nos envolvia: eram as cigarras incrustadas na parreira. Elas faziam uma
espécie de sinfonia em ondas sonoras que aumentavam e diminuíam desordenadamente.
Percebemos então que havia muitas cigarras em volta, nas árvores das ruas e nas primaveras
que recobriam algumas casas.– Dzi dzii dziii dzii dzi dzi dzii dzi dzii ... ... dziiii dzii dzii dzi dzi dzii
dzi dzii dziiiii ... ... dzii dzii dzii dzi dzi dzii dzi dzii dziiii ... ... dzii dzii dzii dzii dzii dzi dzi dzzi
dzzii ...Com o céu azul e o sol forte daquela manhã, ficamos sentados à sombra olhando para
aquela cidade que se estendia ao longe com seus prédios baixos e de cor clara. Nossos olhos
percorriam todas as direções, mas voltavam sempre para a Acrópole. Precisamos de muito
tempo para encaixar a Acrópole naquele mundo moderno e agitado, imaginando as
transformações que haviam ocorrido em nosso mundo nos últimos 2.500 anos.Notamos que
Alberto estava adiante, debruçado sobre o guarda-corpo na beirada do andar e olhando
fixamente para aquele cenário. Ele ficou lá sozinho por alguns minutos. Quando se voltou e veio
sentar-se conosco, estava com uma expressão tranquila e melancólica, como a de alguém que
acaba de acordar.Olhou sorrindo para nós e disse:3. e 4. Vista da Acrópole.– Este é um
momento muito especial para mim. Sempre sonhei em ver a Acrópole e, olhem, lá está ela,
linda. Amanhã vamos visitá-la.Eu, o Antônio e a Berenice estávamos sentados na varanda;
olhamos mais uma vez para a Acrópole e nos entreolhamos, tentando entender toda aquela
emoção do professor.– Há 2.500 anos – disse o professor Alberto – uma pessoa sentada aqui,
onde estamos, teria visto mais ou menos o que vemos nesse momento. Não é mágico? A
Acrópole era a sede de cerimônias religiosas; por lá passavam todos os cidadãos de Atenas.
No sopé do morro ficava o mercado, a Ágora, onde, além de se comercializarem os mais
diversos produtos, as pessoas se encontravam para discutir política e conversar. Imaginem que
todas as figuras lendárias da vida ateniense: Sócrates, Platão, Aristóteles, Péricles e tantos
outros viveram e passaram por ali.Na Antiguidade, a Acrópole atraía muitos visitantes. Ela
exercia um fascínio sobre gregos e também estrangeiros de toda parte. Os atenienses haviam
construído o Partenon com tamanho esmero que causava grande impressão. Parte do requinte
e sofisticação se explica pelo lugar que Atenas passou a ocupar dentro do mundo grego à
época que se empreendeu a construção.Atenas havia sido a principal resistência e liderança
contra os persas. Os ataques dos exércitos invasores destruíram completamente a cidade e
seus monumentos. Esse Partenon que vemos hoje foi construído sobre as ruínas do anterior,
destruído pelos persas. Depois de derrotá-los na Batalha de Salamina, os atenienses formaram
com outras cidades-estados gregas a Liga de Delos. As cidades contribuíam com pesados
impostos e obrigações à Liga, e, claro, Atenas desempenhava o papel de comando. Os
atenienses chegaram mesmo a utilizar os fundos da Liga para a reconstrução de templos.
Atenas tornou-se referência para todo o mundo helênico e viveu no século V a.C. seu apogeu. A
produção intelectual e artística daquele período foi notável. O século V a.C. ficou conhecido
como o “século de ouro”, pelo impressionante legado deixado em várias áreas da cultura e do
conhecimento.O professor Alberto sempre dizia que era apaixonado pela Grécia. Deve ser
realmente emocionante ver com os próprios olhos aquilo que sempre se imaginou lendo livros e



sonhando conhecer um dia.Juntamos o grupo e saímos para caminhar. Andamos algumas
quadras e passamos por ruas estreitas, cheias de carros estacionados de ambos os lados. As
calçadas eram de tamanho irregular; ora tinham uma largura que permitia o caminhar lado a
lado de duas ou três pessoas, ora tornavam-se tão estreitas que nos obrigavam a formar fila
indiana e, para piorar, às vezes havia algum carro estacionado ocupando uma faixa da calçada
já bastante estreita. Ouvíamos com atenção as pessoas falando aquela língua diferente. Os
jovens que encontrávamos no caminho eram dos mais variados tipos, como em qualquer
grande cidade. Quando falavam, seu jeito nos lembrava o dos italianos em São Paulo. Falavam
alto e eram brincalhões conosco. Os vendedores nas portas de algumas lojas prestavam
atenção ao que falávamos entre nós e tentavam adivinhar em que língua nos expressávamos;
arriscavam, então, cumprimentos em vários idiomas. Um deles acertou e nos disse: “Bom dia,
como vai? ”, com sotaque carregado.A sonoridade da língua grega era diferente de tudo que já
ouvira e, ao mesmo tempo, parecia espanhol, às vezes italiano e outras algo como russo.
Muitas palavras terminavam em “s” e as vogais pareciam ser abertas. Começamos a brincar
entre nós de falar grego, inventando palavras indecifráveis com os sons que chamavam nossa
atenção: Patatós takarós pitistikós. Ambrós culós cataporós. Augusto chegou a encenar que
fazia discurso. Subiu em uma mureta e com o dedo em riste nos disse algo assim:– Kalatós
purifós olimpiakós democraciakós!!Rimos muito com a cena e achamos tudo ainda mais
engraçado quando uma senhora de expressão carrancuda, que olhava tudo, gesticulou com as
mãos, mandando ele descer da mureta.ÁgoraParamos por alguns instantes ao lado de uma
grade de onde podíamos avistar um parque com a Acrópole no alto; ao fundo e à direita
podíamos distinguir um edifício antigo com o formato dos templos gregos antigos. Estávamos
diante da região da Ágora, o mercado da antiga Atenas, onde concentravam-se muitos de seus
edifícios públicos na Antiguidade.5. Vista do Heféstion; 6. Vista da Acrópole.O edifício à direita
nos chamou a atenção. Perguntamos ao Alberto de que se tratava. Alberto nos disse,
apontando para o pequeno guia que ele levava sempre consigo, que aquele era um templo
dedicado ao deus Hefesto, um dos templos da Antiguidade mais bem conservados em Atenas.
Quisemos que ele nos contasse a história de Hefesto.– Hefesto era o deus da metalurgia –
continuou Alberto. – Os mitos contam que ele foi concebido por Hera sem a participação de
Zeus e que, quando a deusa constatou que ele tinha as pernas tortas e não era belo, ficou tão
furiosa que arremessou Hefesto do Olimpo. Após vários dias em queda livre, o pequeno deus
caiu no mar, de onde foi salvo pela nereida Tétis. Esta cuidou para que a criança crescesse
forte e saudável. Na ilha de Lemnos, onde havia um imenso vulcão, Hefesto aprendeu a
trabalhar os metais com o fogo, tornando-se o deus artífice. Ele era capaz de fabricar as mais
finas joias, bem como as mais elegantes peças de armamento para os guerreiros.Heféstion–
Reparem que o templo de Hefesto, chamado de Heféstion, é localizado aqui na parte baixa da
antiga cidade, nessa parte denominada Ágora, isto é, o mercado. Na Ágora pulsava o coração
da antiga Atenas: por aqui passavam diariamente milhares de pessoas, o que criava uma
atmosfera urbana e cosmopolita. Além do mais, era aqui que aconteciam as conversas e



discussões acaloradas, que se formavam os grupos e as opiniões que influenciariam as
decisões políticas e adminitrativas.Compramos ingressos na bilheteria e entramos na área
cercada pelo portão próximo à antiga Ágora; A funcionária avisou-nos gentilmente que aqueles
ingressos eram válidos para vários sítios arqueológicos e que deveríamos guardar os cupons
restantes. A professora Cléia se prontificou a guardar todos os ingressos para que não os
perdêssemos. Fomos então andando em direção ao templo de Hefesto. À nossa esquerda, a
algumas centenas de metros, a Acrópole dominava a paisagem no alto da colina.7. Interior do
Heféstion; 8. Reconstituição da Ágora, Heféstion ao fundo; 9. Heféstion.Quando chegamos
mais perto do templo, ele parecia maior aos nossos olhos. Alberto chamou nossa atenção para
os detalhes do teto e disse que aquele tipo de teto, com vigas e placas de mármore era
característico de vários templos, mas que não teríamos oportunidade de observá-lo em outros
edifícios. Esse templo, como outros, foi convertido durante muitos séculos em igreja cristã. Ele
chamou nossa atenção também para os relevos esculpidos na parte interna superior e disse
que representavam feitos de Teseu. Por isso o templo fora identificado por muito tempo como
Tesêion, isto é, o templo de Teseu – o herói ateniense que derrotou o Minotauro e pôs fim ao
domínio que Creta exercia sobre Atenas e outras cidades.Sentamo-nos sob uma copa de
árvore para escaparmos do sol escaldante e tomamos um pouco de água.– E como é que
Hefesto, apesar de ter sido rejeitado pela própria mãe, tornou-se um deus tão importante? –
perguntou Antônio.– Não existem respostas prontas para todas as nossas questões –
respondeu Alberto. – Os mitos permitem várias interpretações. Alguém poderia afirmar que vê
aí a “eugenia”, prática comum em Esparta, que consistia na eliminação de crianças defeituosas
visando o desenvolvimento somente dos indivíduos saudáveis. Mas acho que não se trata
disso. Eu particularmente penso que Hefesto representa a classe dos artífices, que foi por muito
tempo excluída da vida política de Atenas, dominada durante muito tempo pela aristocracia,
representada pelos donos de terras.Quando Hefesto retornou ao Olimpo, Zeus, o senhor de
todos os deuses e dos homens, deu-lhe em casamento a mão da mais bela das deusas,
Afrodite. Talvez o que o mito queira nos contar é que a democracia ateniense concedeu aos
artífices um lugar de destaque, em contraste com um período anterior, quando eles haviam sido
excluídos. O mito conta que Hefesto não somente teve um lugar no Olimpo ao lado dos outros
deuses mas que também se vingou de sua mãe, a deusa Hera.10. Hefesto carregado por
Sileno, 435-430 a.C.; 11. Hefesto sendo levado ao Olimpo por comitiva de Dioniso, cratera,
aprox. 570 a.C.– E como é que Hefesto se vingou da mãe? – perguntou Berenice.– Essa parte
da história é também interessante – continuou Alberto. – Hefesto presenteou Hera com um
trono de ouro belíssimo: muito bem torneado, com inúmeras pedras preciosas incrustadas,
detalhes em filigranas e desenhos. Hera achou que Hefesto queria conquistar seu amor, sentou-
se e ficou presa por correntes invisíveis e inquebrantáveis. Como nem Zeus conseguiria romper
as correntes fabricadas por seu filho, enviou vários deuses para convencer Hefesto a libertar a
mãe: Íris, a mensageira dos deuses, depois Hermes, o que tinha o dom da persuasão, e até
Ares se ofereceu a demover Hefesto de sua teimosia. Todos falharam. Somente o deus Dioniso,



com sua alegre comitiva e seus inebriantes vinhos, foi capaz de amaciar o coração
dele.Achamos intrigante a história de Hefesto e comentamos, entre nós, como era curiosa a
relação entre os deuses. Zeus, apesar de senhor de todos, não anulava simplesmente a ação
de um outro deus, mas pedia a intervenção de outros deuses com seus atributos para
eventualmente modificar a situação criada.O templo de Hefesto era imponente. As colunas de
estilo dórico davam-lhe um caráter elegante e em seu interior havia uma parte fechada com
paredes. Era nesses espaços dos templos que se abrigavam as representações dos deuses.
Entretanto, não sabemos como eram as peças que havia no interior do Heféstion.Thólos, Boulé
e ConselhoNas imediações havia marcas de muitos edifícios dos quais haviam sobrado apenas
as fundações e poucos pedaços. Consultando os guias que carregava consigo, Alberto relatou-
nos o que os estudos arqueológicos revelam sobre aquelas edificações que não existem
mais.Descemos do terreno elevado onde estava o Heféstion e identificamos, pelo mapa, os
vestígios do templo de Zeus e Atena Frátrios, protetores das frátrias, ou tribos.12. Elementos
dos templos gregos.– Descrições presentes em textos como os de Aristóteles e Pausânias
orientaram os arqueólogos a identificarem cada um dos edifícios que deixaram apenas os
poucos vestígios que vemos – disse Alberto, apontando para as fundações descobertas de
outro edifício. – Aqui estavam localizados edifícios importantes da vida ateniense. Essa base
circular é a fundação do Thólos, onde funcionários do Conselho faziam suas refeições e se
abrigavam, mantendo a autoridade do Conselho num plantão de 24 horas para as questões que
poderiam surgir. No Thólos ficavam também guardados os padrões de medidas. Existiam
vasilhas registrando medidas de volume, objetos metálicos com o peso padrão, outros que
registravam os padrões de medição linear, etc. Nas disputas comerciais ou legais, era com
base nos padrões aqui depositados que eram conferidos pesos e medidas.Ao lado temos o que
restou do prédio do Conselho, ou Boulé. Composto de quinhentos membros, o Conselho
preparava os trabalhos da Assembleia, o órgão supremo das decisões, da qual participavam
todos os cidadãos. Os membros do Conselho, cinquenta de cada uma das dez tribos, eram
apontados para o cargo por sorteio, o que era um sistema bastante curioso: pressupunha que
todos os cidadãos tinham qualificações para o cargo, evitava a permanência na função por
mais de uma legislatura e também impedia que aquele que havia sido sorteado uma vez
participasse de novos sorteios. Ocupantes de cargos, em diversas funções, eram escolhidos
por esse método.13. Recontituição da Boulé; 14. Reconstituição do equipamento de sorteio; 15.
Óstraka, cacos de cerâmica utilizados para ostracismo.Quisemos saber onde se reuniam os
atenienses em Assembleia. Alberto apontou para nossa direita, em direção a um morro, e nos
disse que era ali que se reunia o órgão conhecido como Areópago, que tinha a função de uma
suprema corte. Uma das encostas desse morro tinha a forma de um anfiteatro e era utilizada
para as assembleias. Essa encosta era cercada por árvores e tinha o nome de Pnyx.
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