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TERMÓPILAS

ÉSABIDO QUE O AR DA GRÉCIA É

puro e límpido e, por isso, um
viajante afortunado pode avistar, a
grande distância, o começo da es-
trada para Atenas, do outro lado
das águas azuis do Golfo de Malia,
onde, a sudoeste, se destacam o
Monte Oeta coberto pelo seu
manto de nuvens, e em frente do
qual se alinham os rochedos das
Termópilas, que guardam as por-
tas da Grécia do sul.

Como estamos na Primavera,
no ponto onde o Monte Kallidro-
mon se ergue mais de 1200 me-
tros para lá das falésias da costa,
as florestas de carvalhos das suas
encostas mais baixas encontram-
-se cobertas de um verde vivo,
que nos dá as boas-vindas. Esta
viagem para Atenas começa no
local onde, há uma geração, um
outro visitante mereceu um enér-
gico acolhimento, nestas mesmas
portas, apropriadamente designa-
das por «Portas Quentes». Esse
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I • COMO CHEGAR
Termópilas & Delfos
Ática & Maratona

Casal de viajantes, de pés descalços.
Alguns atenienses passam a vida in-
teira descalços.

Cavaleiro. As lanças são facultativas,
mas atravessar as zonas perigosas
num grupo grande é a opção mais se-
gura.



visitante era Xerxes, o rei dos reis
persa, que se apresentou acompa-
nhado por uma miríade de solda-
dos. E foi aqui que a sua invasão
da Grécia sofreu o primeiro
revés. A defesa das Termópilas
pelos espartanos foi uma das
mais famosas batalhas das Guer-
ras Pérsicas e essas guerras deram
origem à Atenas de 431 a. C.,
uma cidade onde tudo pode acon-
tecer. É, pois, apropriado iniciar
a jornada nesta costa, onde estão
sepultados Leónidas e os seus
300 heróis espartanos.

O primeiro porto de escala é
um traiçoeiro desembarcadouro
na estreita praia de Anthela, uma
pequena aldeia aninhada numa
garganta das falésias da «porta
oeste», a mais ocidental das três
estreitas passagens entre os ro-
chedos e o mar que compõem as
Termópilas. A primeira tarefa
será encontrar alojamento, por-
que mesmo hoje, mais de 40 anos
após a batalha, a zona atrai grande
número de turistas. Ocasional-
mente, incluem-se entre eles ho-
mens distintos, de ar sério e ca-
belos compridos que vêem visitar
o túmulo dos seus avós. Leóni-
das, rei de Esparta, sabia que es-
tava a conduzir os seus homens
para uma missão suicida e esco-
lheu apenas aqueles que tinham

filhos vivos para darem continui-
dade às suas famílias. Ao longo de
alguns dias, que foram preciosos,
os espartanos retardaram o avanço
dos muitos milhares de soldados
do exército de Xerxes, enquanto o
resto da Grécia preparava deses-
peradamente as suas defesas. Se
quisessem, os descendentes dos
300 poderiam contar a emocio-
nante história daquele combate
até à morte, em esmagadora des-
vantagem. Mas o mais provável é
não o fazerem. Os espartanos são
conhecidos por serem lacónicos.
Na verdade, a palavra foi inven-
tada para eles e significa «da La-
cónia», a região da Grécia onde se
situa Esparta.

Fala-se com um espartano comum
e ele diz tão pouco que parece es-
túpido. Então, de repente, como um
experimentado arqueiro, ele atira
com uma simples observação e faz-
-nos sentir positivamente infantis.

PLATÃO • PROTÁGORAS

Qualquer jornada pelas Ter-
mópilas deve começar a oeste de
Anthela, onde o rio Esperqueu
corre para o mar, perto dos ro-
chedos da Trácia. Mais atrás fica
o Monte Oeta, onde, segundo a
lenda, morreu Héracles (a quem
os romanos chamam Hércules),
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depois de ter completado os seus
famosos trabalhos. A sua pira fu-
nerária deve ter proporcionado
uma boa visão do desfiladeiro das
Termópilas e da derradeira posi-
ção de Leónidas, o homem que se
pensava ser descendente directo
de Héracles. Foi na pequena pla-
nície entre os rios Esperqueu e
Asopos que os persas montaram
o seu acampamento, a curta dis-
tância da colina onde Xerxes se
sentou para assistir à batalha, sal-
tando ocasionalmente de fúria e
de choque, sempre que os espar-
tanos repeliam o seu exército.

O combate em si travava-se
mais para leste, para lá de Anthela,
onde um contraforte do Monte
Kallidromon alarga o desfiladeiro
das Termópilas cerca de 30 me-
tros. Aqui, na «porta do meio»,
podemos ver as ruínas da mura-
lha onde os gregos resistiram ini-
cialmente. Mais tarde, quando
tudo estava perdido, recuaram
para leste e lutaram até à morte,
numa ladeira, onde um leão de
pedra lhes rende homenagem.

Um pouco mais adiante, há
três colunas de mármore, perto
da «porta leste». Na primeira vê-
-se um epigrama em memória de
Megístias, o vidente, que previu
a catástrofe e, no entanto, decidiu
ficar com os 300. Foi escrito pelo

amigo de Megístias, Simónides,
o grande poeta lírico, que viveu
em Atenas até à sua morte, 20
anos depois da batalha.
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TERMÓPILAS
FACTOS

Embora, ao longo de 
milénios, tenham sido

palco de muitas e intensas
batalhas, a designação

«Portas Quentes» deriva
das efervescentes 

nascentes vulcânicas 
ali existentes

Dois espartanos sobrevi-
veram à batalha: um deles

veio a suicidar-se, por
causa da vergonha de ter

sobrevivido

Antes das batalhas 
difíceis, os espartanos 

tratavam obsessivamente
do cabelo

Depois da batalha, o vin-
gativo Xerxes ordenou

que a cabeça de Leónidas
fosse espetada num poste

Também estiveram nas 
Termópilas quatrocentos 

tebanos (que se renderam)

§
§

§
§



Vemos aqui o túmulo do grande 
Megístias

Que dividiu os medos, e se banhou 
nos vaus do Esperqueu.

O sábio adivinho viu claramente a 
sua morte

Mas não abandonou a causa de 
Esparta.

SIMÓNIDES

A segunda coluna é uma home-
nagem a todos os gregos que
combateram na batalha: «Quatro
mil, que travaram a marcha de
milhões.» A última é um tributo
apenas aos homens de Leónidas
e tem uma mensagem simples:
«Vai, viajante, e diz a Esparta
que morremos aqui, obedecendo
às suas ordens.»

Depois de ver estes monumen-
tos, e se houver tempo, aconse-
lho-o a regressar por um caminho
cheio de curvas, pelo Monte Kal-
lidromon. Chama-se trilho de
Anopaea, nome que partilha com
a colina que percorre e com o rio
que desliza ao seu lado, rumo ao
mar. Aqui, estará a seguir os pas-
sos dos 5000 Imortais Persas,
que cercaram e, portanto, conde-
naram as tropas de Leónidas. Um
tanto estranhamente, por entre a
grandeza deste trágico drama, o
passeio pelas Termópilas termina
num agradável afloramento ro-

choso, a que os naturais da zona
chamam «as nádegas pretas».

De regresso a Anthela, está na
hora de arranjar um burro e pegar
numa capa (no que se refere a
vestuário, os gregos são minima-
listas e discretos; esta capa, cha-
mada himaton, será tudo quanto
os seus companheiros de viagem
vestirão). Também vai precisar
de botas resistentes, um chapéu
de abas largas e alimentos para se
aguentar durante a viagem até
Delfos. Está na hora de enfrentar
a estrada grega e de descobrir o
motivo por que, na Grécia, os
verdadeiros viandantes viajam
por mar sempre que possível.

DELFOS

AESTRADA (SE É QUE ESTE SI-
nuoso trilho de montanha

merece tal nome) leva o viajante
para sul, para o local onde, se-
gundo a lenda, as águias de Zeus
avistaram o centro do mundo.
Aqui, o imponente Monte Par-
naso mira os campos e olivais
que se estendem até ao Golfo de
Corinto. É no Parnaso que vive o
deus Apolo, que fala pela boca
das suas profetizas de Delfos. Foi
nesta terra povoada de mitos,
onde o caminho se divide em
três, já perto de Delfos, que Édipo
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