Os mistérios de Delfos
Os gregos adoravam Apolo e para ele construíram templos e
centros religiosos. Deles dois são os mais comentados, Delfos e
Elêusis, deixando de lado os mistérios de Orfeu e Dioniso (Baco).
Delfos fica a 9,5km do golfo de Corinto na Grécia e era um
centro de adivinhações e de cujo lugar se contam inúmeras histórias.
Havia um buraco de onde emanava gases do solo e uma mulher
virgem (pitia ou pitonisa) se sentava num tripé inalando estes gases,
ficava tonta e falava muitas coisas.
Nas portas do templo de Apolo, estava escrito “Conhece-te a ti
mesmo” que muitos atribuem a Sócrates. O interessante de Sócrates é
que o ele não pertencia a nenhum mistério dos gregos como os de
Delfos e de Elêusis.
Pitágoras lá pelo século VI aC tinha estado 22 anos aprendendo
nos templos egípcios tendo em seguida ido a Babilônia onde ficou
estudando 12anos. Na sua volta já tinha 56 anos, foi para sua casa em
Samos e depois foi para Delfos onde despertou no meio dos oráculos e
pitonisas a crença nos mistérios de Delfos permanecendo um ano
naquela cidade.
Foi em Delfos que os gregos tiveram idéias de se defender dos
persas nos seus navios, quando a pítia disse “que uma parede de
madeira vos sirva de muralha inexpugnável”. Temístocles com suas naus
venceu os persas na batalha de Salamina.
Segundo alguns, Delfos tornou-se um centro de moral da Grécia,
pois todos iam fazer consultas ao oráculo e deixavam nos templos
tesouros e homenagens aos deuses. A palavra oráculos significa as
respostas dadas pelos deuses a perguntas de interessados e as
respostas eram dadas em Delfos pela pitonisa.
Conta-se ainda que em 480 aC quando os persas saquearam todos
os templos da Grécia, só não conseguiram saquear Delfos pois, os
oráculos tinham dito a mensagem de Apolo: “ Eu me defenderei a mim

mesmo!”. Durante a invasão dos persas houve um terremoto e milhares
de persas morreram e o resto fugiu do local, de medo.
Em 279 aC os gauleses atacaram Delfos.
Pelo que li uma pitonisa previu o fim de Delfos.
Com o advento do cristianismo Delfos se acabou.
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