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Sexturisme i antikken.
Tempelprostitusjon henviser til den praksis å ha seksuell omgang i en religiøs eller hellig hensikt
Antikkens menn dyrket gudinnen Afrodite ved å betale for å sex med kvinnene i tempelet hennes på
Kypros.
For grekerne var Afrodite gudinnen for kjærlighet og skjønnhet. Ifølge legenden ble hun født av
sjøsprøyt og kom seilende i et skjell til Kypros. Hvordan Afrodite skal ha blitt født av havets skum og
ført på land på et stort skjell er ifølge myten en heller brutal historie. Gaia - Moder jord - bad sønnen
Cronus om å skamfere sin far, Uranus - Himmelen. Cronus kuttet av farens edlere deler og kastet
dem i havet. Opp av bølgene steg så den vakre Afrodite.
De tidligste kultstedene for gudinnen var på Kythera, og i Paphos. I sistnevnte fikk Afrodite en
spesielt stor tilhengerskare. Den vakre Afrodite hadde både mye å passe på og å holde greie på. I
tillegg til å være kjærlighetens gudinne, var hun også skjønnhetens, fruktbarhetens, fornøyelsens, og
familielivets gudinne. Og som om ikke det var nok, ble hun dyrket som havets herskerinne av
sjøfolkene.
Ifølge gresk mytologi hadde hun ikke mindre enn seks beilere og partnere. Afrodite tok seg ikke bare
guder som partnere, også dødelige, som Adonis, ble unnet hennes kjærlighet.
I 1966 pløyde en bonde opp en mosaikkbit på Paphos. Denne mosaikkbiten var første funn i det som
ble en gresk-romersk utgraving som avdekket, hus, teatre, fort, krypter og templer. Noen av
mosaikkene fra Nea Paphos-tempelet viser erotiske bilder fra den greske mytologien.
I førkristen tid kom det horder av pilegrimer til dette tempelet viet Afrodite. De trengte bare si
navnet hennes høyt og betale en sum før de hadde samleie med tempelkvinnene. Det var en slags
antikk form for sexturisme, og for kvinnene i tempelet var sex med tilreisende fremmede en
obligatorisk aktivitet. De kom ikke unna hvis de ville. Praksisen med tempelprostitusjon ble avsluttet
ved keiser Konstantin den store på 300-tallet. Før dette kom det horder med tilreisende som ikke
kom utelukkende for å ære gudinnen, men for å kaste seg ut de villeste sex festivalene i hennes navn.
Det høres ut som en utrolig vandrehistorie, men den antikke greske historikeren Herodot omtalte det
i detalj: «Den mest tilsmussete babylonske skikk er å tvinge hver kvinne i landet til å sitte i tempelet
til Afrodite og ha seksuell omgang med en ukjent mann en gang i livet. Straks en kvinne har tatt sin
plass der, går hun ikke til sitt hjem før en fremmed har kastet penger i fanget hennes og har hatt
seksuell omgang med henne utenfor tempelet. Mens han kaster pengene må han si «Jeg inviterer
deg i navnet til Mylitta» (det er det assyriske navnet for Afrodite). Det har ingen betydning hvilken
sum penger det er; kvinnen vil aldri avslå for det vil være en synd. Pengene gjør denne handlingen
hellig. Etter å ha oppfylt sine hellige plikt til gudinnen går hun vekk og til sitt hjem».
Uansett om man tror på gresk mytologi eller ei: Sagaen om den vakre Afrodite er uansett spennende
og fascinerende!

