
Guerras Greco-Persas, Heródoto escreve sobre os persas  
 
“Se nos oferecessem todo o ouro do mundo, ou a terra mais bela e fértil que se 

possa imaginar, nunca estaríamos disposto a juntar-nos ao nosso inimigo 
comum e participar da escravidão da Grécia (...) há a nossa herança grega, os 

laços de sangue e idioma, nossos altares sagrados e nosso modo de vida 
comum, e trair tudo isso não ficaria bem para Atenas... enquanto sobreviver um 

único ateniense, não haverá acordo com Xerxes [Rei dos persas]" 
(Heródoto, VIII – 144).”  

 
Fonte: BISPO, Cristiano. As guerras médicas: proximidade de fronteiras étnicas e geográficas 

entre atenienses e etíopes nos séculos VI e V a. Disponível em 
https://www.revistamirabilia.com/sites/default/files/pdfs/2003_01.pdf Acesso em: 31/3/2019. 
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