Οι συνήθειες των Θεών και ο τρόπος
λατρείας τους
Ανθρώπινες αδσναμίες

Οη Έιιελεο ζενί είραλ πνιιέο αλζξώπηλεο αδπλακίεο: ζύκσλαλ ζπρλά θαη θπξηεύνληαλ
από δήιηα. Σύκθσλα κε ηε κπζνινγία, θαηνηθνύζαλ ζηνλ Όιπκπν. Έηξσγαλ ακβξνζία
θαη έπηλαλ ην λέθηαξ, πνπ ηνπο έθαλε αζάλαηνπο θαη πάληα λένπο. Μεξηθέο θνξέο ήηαλ
ζύκβνια ελόο θπζηθνύ ζηνηρείνπ: ν Απόιισλαο ήηαλ ζεόο ηνπ Ήιηνπ, ε Άξηεκε ζεά ηεο
Σειήλεο. Άιιεο θνξέο αληηπξνζώπεπαλ θάπνηα αλζξώπηλε ηδηόηεηα: ε Αζελά ήηαλ
ζνθή, ε Αθξνδίηε παλέκνξθε...
Σύκθωλα κε ηνπο κύζνπο,
νη ζενί δνύζαλ ζηελ θνξπθή ηνπ όξνπο Όιπκπνο πνπ
ήηαλ ην ψειόηεξν βνπλό
ζηελ Ειιάδα. Αιιά δε ζπκπεξηθέξνληαλ πάληνηε
ζαλ ζενί. Πνιιέο θνξέο
κάιωλαλ θαη παξεμεγνύληαλ κεηαμύ ηνπο!

Υπήξραλ πεξηζζόηεξεο
από 40 ζξεζθεπηηθέο
γηνξηέο ζηελ Αζήλα
θά ζε
ρ ξ όλ ν.
Οη
άλζξσπνη αγαπνύζαλ
ηηο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο. Δελ εξγάδνληαλ
ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο
θαη ππήξρε άθζνλν δσξεάλ θαγεηό θαη πνηό.

Πνιινί Έιιελεο πξνζεύρνληαλ ζηνπο ζενύο ηνπο
κέζα ζην ίδην ηνπο ην ζπίηη, ζ΄έλα εηδηθό κέξνο,
ην βσκό. Τνπο άξεζε λα πξνζθέξνπλ ζηνπο ζενύο
θαγεηό ή θξαζί. Μεξηθέο θνξέο νη πηζηνί
άδεηαδαλ νιόθιεξεο θαλάηεο
θξαζί πάλσ ζην βσκό.
Απηνί πνπ ήηαλ πινύζηνη,
κπνξνύζαλ λα πεγαίλνπλ
ζηνπο λανύο δώα, γηα λα ηα
ζπζηάζνπλ ζηνπο ζενύο. Οη
θησρνί όκσο δελ ήηαλ δπλαηό
λα ην θάλνπλ απηό θαη έηζη
πξόζθεξαλ ςσκηά ζε ζρήκα
δώσλ.
Οη Έιιελεο έρηηδαλ λανύο γηα θαηνηθίεο ησλ
ζεώλ. Έθηηαρλαλ ηα θηίξηα, όζν κπνξνύζαλ πην
κεγαιόπξεπε, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαιύηεξα πιηθά θαη ηνπο πην ζπνπδαίνπο ηερλίηεο, έηζη ώζηε νη
ζενί λα είλαη επραξηζηεκέλνη. Κνκςά αγάικαηα,
ςεινί θίνλεο θαη δσγξαθηζκέλα αεηώκαηα, δηαθνζκνύζαλ ηνπο λανύο. εμσηεξηθά. Εζσηεξηθά νη
ρώξνη ήηαλ γεκάηνη ζεζαπξνύο.

Θσζία ζηοσς θεούς
Από έλα πήιηλν νκνίσκα πνπ βξέζεθε
ζηε Κύπξν καζαίλνπκε όηη νη
άλζξσπνη εθείλνη ιάηξεπαλ ηνπο
ζενύο ηνπο θαη πξόζθεξαλ ζπζίεο. Σην
νκνίσκα απηό παξνπζηάδεηαη έλαο θπθιηθόο ρώξνο , θιεηζκέλνο νιόγπξα κε
ηείρνο, ν αξρηεξέαο πνπ θνξά ζην θεθάιη ηνπ ζηέκκα θαη πξνζθέξεη ζπζία.
Τα δώα γηα ηελ ζπζία είλαη ζε κηα γσληά ηεο απιήο. Οη πηζηνί, άιινη γνλαηηζηνί θη άιινη όξζηνη, παξαθνινπζνύλ ηε ηειεηή.
Από παλιά οι άνθρωποι προζεύτονηαι
« Μπνξείο λα ζπλαληήζεηο πνιιέο
πόιεηο ρσξίο ηείρε, ρσξίο ζρνιεία,
ρσξίο βαζηιηά, ρσξίο ζπίηηα, θησρέο
ή πινύζηεο πόιεηο πνπ δελ γλσξίδνπλ
από ζέαηξα θαη γπκλαζηήξηα. Αιιά
δελ ππάξρεη θαλείο πνπ λα έρεη δεη
πόιε ρσξίο λανύο θαη άζεε. Παληνύ
νη άλζξσπνη πξνζεύρνληαη, νξθίδνληαη, ζπζηάδνπλ «γηα ην θαιό» ή «γηα
λα δηώμνπλ ην θαθό».
Πλοσηάρτοσ Ηθικά

Οη Οιπκπηαθνί αγώλεο ήηαλ κέξνο
ζξεζθεπηηθήο γηνξηήο πνπ ήηαλ αθηεξσκέλε ζην Δία, ην βαζηιηά
ησλ ζεώλ. Γίλνληαλ θάζε ηέζζεξα
ρξόληα θαη ζπγθεληξώλνληαλ ζηελ
Οιπκπία άλζξσπνη από όινη ηελ
Ειιάδα γηα λα ζπκκεηέρνπλ ή λα
παξαθνινπζήζνπλ ηνπ αγώλεο.

