Arqueólogos encontram esqueletos de grupo
que tentou golpe em Atenas
Restos seriam de seguidores de nobre que queria tomar
poder no século VII a.C.

Corpos foram enterrados ainda acorrentados - ARIS MESSINIS / AFP
RIO - Arqueólogos encontraram 80 esqueletos em uma vala comum em Atenas, na Grécia,
sendo que 36 deles estavam acorrentados.
Os pesquisadores acreditam ser o local de enterro de seguidores do nobre e atleta Cilón, que
tentou aplicar um golpe contra a democracia aproximadamente no ano 650 a. C..
As ossadas, com dentes em boas condições, estavam em duas covas, num antigo cemitério
onde a Livraria Nacional da Grécia e a Ópera Nacional estão sendo construídas, segundo a agência
de notícias France-Presse.
De acordo com especialistas, a descoberta pode revelar detalhes sobre um capítulo
importante da hitória grega.
Cilón foi um atleta de família nobre que se tornou uma celebridade na época depois de
vencer uma prova de corrida a pé nos Jogos Olímpicos, durante o século VII a.C..
Com a ajuda de seu sogro, Teágenes, um tirano da cidade de Mégara, rival de Atenas, Cílon
e outros aristocratas tentaram tomar o poder dos magistrados escolhidos anualmente pelo povo para
governar a cidade.
Falhou, escapando com sua família, mas seus seguidores foram capturados após uma
promessa não cumprida de que não seriam executados.

A maioria, porém, foi morta por apedrejamento.

Acorrentados são todos homens - ARIS MESSINIS / AFP
A área tem sido escavada nos anos recentes, e arqueólogos liderados por Stella Chrysoulaki,
do Departamento de Antiguidades na Grécia, desenterraram um enorme complexo, com esqueletos
que vão dos séculos VIII ao V A.C.
"Esses podem ser o restos dos seguidores do golpe de Cilón, em 632 A.C.", diz a
bioarqueóloga Kristina Killgrove, da Universidade do Oeste da Flórida, sobre os esqueletos. Com
eles estavam pedaços de cerâmica que seriam da mesma época.

As muralhas de Atenas, ligando a cidade e o porto do Pireu, em 431 A.C. O Falero, ao sul, não era
mais o porto principal - Wikimedia Commons

A área do cemitério tem cerca de 1 acre (ou 4 mil m²). Já foram encontrados pelo menos 1,5
mil esqueletos, alguns dentro de vasos, outros em valas abertas e alguns queimados em piras
funerárias e depois enterrados.
Pesquisadores esperam que os objetos encontrados junto aos corpos e a forma de enterro
revelem mais sobre como eram a vida e os costumes das baixas classes atenienses:
"Não temos informações sobre pessoas que não entraram no registro histórico (generais,
filósofos, autores, políticos)", diz Killgrove.
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