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Μπορείτε να:
Μοιραστείτε, αντιγράψετε και αναδιανείμετε το υλικό με κάθε μέσο και τρόπο υπό
τους ακόλουθους όρους:
Αναφορά Δημιουργού
Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό, με σύνδεσμο της άδειας
και με αναφορά αν έχουν γίνει αλλαγές . Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά όχι με τρόπο που να υπονοεί ότι ο δημιουργός αποδέχεται το έργο σας ή τη χρήση που εσείς κάνετε.
Μη Εμπορική Χρήση
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς.
Μη παραγόμενα
Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, δεν μπορείτε να
διανείμετε το τροποποιημένο υλικό.
Δεν υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί
Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε νομικούς όρους ή τεχνολογικά μέτρα που να περιορίζουν νομικά τους άλλους από το να κάνουν ο,τιδήποτε επιτρέπει η άδεια.
Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο εσείς ακολουθείτε
τους όρους της άδειας.
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1. Εισαγωγή
«(Ο έρωτας μεταξύ άνδρα και γυναίκας) είναι παλλαϊκός...
αυτός ακριβώς χαρακτηρίζει τους ανθρώπους,
τους χωρίς ιδιαίτερη ανάπτυξη...
(Αφορά) μάλλον στην απόλαυση των σωμάτων, παρά των ψυχών.
Και μάλιστα (εκείνες τις γυναίκες και τα νεαρά παιδιά),
που διακρίνονται για υπερβολική βλακεία...
Δείτε, αντιθέτως, την Ουράνια Αφροδίτη,
που δεν προέκυψε από την συμμετοχή άρρενος και θήλεος,
αλλά μόνον εκ του άρρενος... πώς στερείται παραφοράς...
Έτσι, όσοι εμπνέονται από το αρσενικό φύλο,
ερωτεύονται το φύλο, το οποίο εκ φύσεως
έχει μεγαλύτερη ρώμη και περισσότερη ευφυία».
Πλάτωνας1

Ο

όρος «παιδεραστία» στα αρχαία ελληνικά κείμενα νοείται ως η διαστροφή του
γενετήσιου ένστικτου του σφοδρού ερωτικού πάθους άνδρα προς τα αγόρια,
προς ικανοποίηση του οποίου επιζητείται η σαρκική απόλαυση. Γι’ αυτό το
λόγο η λέξη «παιδεραστής» λεγόταν από τους αρχαίους κυρίως με κακή σημασία.2
Δεν επρόκειτο για κάποια ομοφυλοφιλική προτίμηση ορισμένων ατόμων ─που ασφαλώς θα ήταν κατανοητό και αναφαίρετο δικαίωμά τους─ αλλά για έναν ευρύ, απόλυτα αποδεκτό κοινωνικό θεσμό, που αν τον κατανοήσουμε, θα προκύψει μια εντελώς
διαφορετική εικόνα για τη ζωή κατά την αρχαιότητα, από την εξιδανικευμένη, που
κατά κόρον παρουσιάζεται.
Οι γυναίκες ήταν περιορισμένες όλη μέρα στους γυναικωνίτες ─υπήρχε και γυναικονόμος, που επόπτευε τα ήθη και την κοσμιότητά τους─, ενώ οι άνδρες τριγυρνούσαν
κυρίως στις φιλοσοφικές σχολές και στα γυμναστήρια προκειμένου να βρουν κάποιο
αγόρι, για να ασελγήσουν ερωτικά σε βάρος του.
Η παιδεραστία υπό τη μορφή της σαρκικής μείξης συνηθιζόταν στους ανατολικούς
λαούς, βαβυλώνιους, ασσύριους, πέρσες κ.λπ., ενώ έχει επιβιώσει στις ίδιες περιοχές
έως και σήμερα σε ισλαμικούς και άλλους λαούς. Στον ελλαδικό χώρο ήταν καθιερωμένη στην Κρήτη από των μινωικών ήδη χρόνων, όπου και διασώθηκε και μετά τη
δωρική εισβολή, όπως μαρτυρούν διάφορες πηγές.3 Από εκεί πιθανότατα διαδόθηκε
και αναγνωρίστηκε ως θεσμός από τους δωριείες, στη συνέχεια δε κατέστη πανελλήνια.
Στις δωρικές κυρίως πολιτείες θεωρούταν ντροπή για έναν νέο καλής καταγωγής να
μην έχει τύχει της ιδιαίτερης προσοχής άνδρα εραστή. Στην Κρήτη ο παιδεραστής καλούταν «φιλήτωρ», στις άλλες πολιτείες «εισπνήλας» ή «είσπνηλος», το δε ερώμενο αγόρι «κλεινός» και «αΐτας».

«Συμπόσιο», 181b-c.
Πλάτωνας: «Συμπόσιο», 192b, Αριστοφάνη: «Αχαρνής», 265 κ.λπ..
3
Στράβωνα «Γεωγραφικά» Ι΄, περί Εφόρου, Κικέρωνα «Περί πολιτείας» κ.ά..
1
2
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Τρία ζευγάρια ανδρών με πέη σε στύση, ερωτοτροπούν με νεαρούς (αριστερά),
ενώ ένας άλλος άνδρας επίσης σε διέγερση (δεξιά) πλησιάζει έναν άλλο νεαρό,
ο οποίος φαίνεται να τον απορρίπτει απομακρυνόμενος.4
Η αντίληψη της εποχής ήταν, πως οι νέοι έπρεπε να γυμνάζονται στην ύπαιθρο
και οι γυναίκες ν’ αποφεύγουν τον ήλιο (οι γυναίκες στις Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη,
που ήθελαν να μεταμφιεσθούν σε άντρες και να ξεγελάσουν τη βουλή, έπρεπε να κάνουν
ό,τι μπορούσαν για να μαυρίσουν)5 επέφερε την καθιέρωση της συνήθειας
να απεικονίζονται στα αρχαϊκά μελανόμορφα αγγεία οι άντρες και οι νέοι μαύροι,
ενώ οι γυναίκες λευκές.
Στο παραπάνω αγγείο, ο καλλιτέχνης ζωγράφισε άλλους άνδρες μαύρους
κι άλλους λευκούς. Πιθανότατα με το μαύρο να ήθελε να απεικονίσει τους ενεργητικούς
και με το λευκό τους παθητικούς.

4
5

Αττικό μελανόμορφο αγγείο, 6ος αι. π.Χ., Χαϊδελβέργη.
62-4.
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Μέχρι κάποια εποχή, η ομοφυλοφιλία ήταν συγκαλυμμένη, όχι φανερή. Η μετάβαση από τη συγκαλυμμένη στη φανερή ομοφυλοφιλία ήρθε με τον Αλκμάνα, τη Σαπφώ,
τον Αλκαίο και τον Σόλωνα κι αμέσως έγινε σημαντικό θέμα για τις εικαστικές τέχνες.
Οι έλληνες από τη μέση αρχαϊκή περίοδο και μετά, θεωρούσαν τον σεξουαλικό
πόθο των ενήλικων ανδρών για ανήλικα αγόρια φυσικό και ομαλό, καθώς η εκπλήρωσή του με την ομοφυλόφιλη σεξουαλική επαφή δεν θεωρούταν εκτεθειμένη σε
ηθικές, θρησκευτικές ή νομικές αντιρρήσεις. Απέδιδαν βιώματα ομοφυλόφιλου πόθου
και σεξουαλικής επαφής σε θεούς και ήρωες και θεωρούσαν τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις υλικό κατάλληλο για την τέχνη και τη λογοτεχνία.

Ερεθισμένος παιδεραστής ψαύει τα γεννητικά όργανα του ερωμένου του αγοριού.
Η σκηνή διαδραματίζεται στην παλαίστρα.
Το αγόρι κρατάει ένα δίχτυ γεμάτο καρύδια, ερωτικό δώρο του παιδεραστή. 6

6

Κύλικα, 530-430 π.Χ., Ασμόλειο Μουσείο, Οξφόρδη.
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Νέος ετοιμάζεται να καθήσει στο ερεθισμένο πέος άλλου νέου
για πρωκτική σεξουαλική επαφή.7

Από τα ίδια τα αρχαία κείμενα προκύπτει, ότι οι λέξεις «εραστής» και «ερώμενος»
είχαν την ίδια ακριβώς έννοια με σήμερα, σήμαιναν δηλαδή, καθαρά τη σαρκική επαφή.
Έχουν διασωθεί πολλά κείμενα με τόσο ρεαλιστικές περιγραφές ομοφυλοφιλικής
παιδεραστίας, καθώς και παραστάσεις σε αρχαία αγγεία κ.ά., που δεν αφήνουν καμία
αμφιβολία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, θυμίζουν αναγνώσματα ή εικόνες
σκληρού αρρωστημένου πορνό.
Υπήρχε βέβαια και η μεταφορική χρήση των λέξεων, αλλά αυτή ήταν η δεύτερη. Η
κυρίως χρήση της λέξης «εραστής» σήμαινε τον «αγαπητικό», ενώ «ερώμενος» ήταν
αυτός, που δεχόταν τη σαρκική επαφή από τον εραστή του.
7

Κρατήρας, 420-410 π.Χ., Λονδίνο.
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Το βιβλίο αυτό βασίστηκε κυρίως σε πρωτογενείς πηγές, σε κείμενα αρχαίων ελλήνων κι όχι σε κρίσεις μεταγενέστερων συγγραφέων (χριστιανών κ.ά.). Εστιάζεται
στο φαινόμενο της παιδεραστίας στην Αθήνα, αλλά και αλλού, όπου ο 5ος κυρίως π.Χ.
αιώνας χαρακτηρίζεται από μια πλατιά ανάπτυξη της παιδοφιλίας. Είναι η εποχή, που
ο «ελληνικός έρωτας» (greek love, όπως λέγεται παγκόσμια), είναι κατά πολύ επικρατέστερος σε σύγκριση με τον έρωτα ενός άνδρα για μια γυναίκα.

Εραστής θωπεύει και φιλάει στο στόμα
το νεαρό ερωμένο του.8

8

Ερυθρόμορφη κύλικα, που αποδίδεται στο Ζωγράφο της Βρισηίδος, 480 π.Χ. περίπου.
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“Τότε λοιπόν όλοι μαζί έκαναν φασαρία και τον παρακινούσαν (τον
Αλκιβιάδη) να μπει και να ξαπλώσει, και ο Αγάθων τον καλούσε. Κι
αυτός προχώρησε οδηγημένος από τους ανθρώπους του, βγάζοντας
ταυτόχρονα και τις κορδέλες για να τις δέσει στο κεφάλι του Αγάθωνα.
Του είχαν πέσει όμως μπροστά στα μάτια και δεν είδε τον Σωκράτη,
αλλά κάθισε κοντά στον Αγάθωνα, ανάμεσα στον Σωκράτη και σ’
εκείνον, γιατί του είχε κάνει χώρο ο Σωκράτης για να καθίσει.
Αφού κάθισε λοιπόν, φίλησε τον Αγάθωνα και του έδεσε τις
κορδέλες. Είπε τότε ο Αγάθων:
─Λύστε, παιδιά, τα σανδάλια του Αλκιβιάδη, για να ξαπλώσει κι
αυτός, τρίτος, μαζί μας.
Και ταυτόχρονα στράφηκε και είδε τον Σωκράτη. Μόλις τον είδε
όμως, αναπήδησε και είπε:
─Ηρακλή μου, τι ήταν αυτό εδώ; Ο Σωκράτης είναι αυτός; Με
παραμόνευες πάλι ξαπλωμένος εδώ, όπως το συνηθίζεις να εμφανίζεσαι
ξαφνικά εκεί που εγώ δεν θα περίμενα καθόλου να βρίσκεσαι. Και τώρα
τι ήρθες να κάνεις; Και γιατί πάλι είσαι ξαπλωμένος εδώ και όχι κοντά
στον Αριστοφάνη, ή σε κανέναν άλλον που να είναι αστείος και να τα
θέλει αυτά, αλλά βρήκες τον τρόπο να ξαπλώσεις κοντά στον ωραιότερο
εδώ μέσα;
Και ο Σωκράτης είπε:
─Αγάθωνα, κοίταξε πώς θα με προστατέψεις. Γιατί για μένα ο
έρωτας γι΄ αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι εύκολο πράγμα. Από τότε που
τον ερωτεύτηκα αυτόν, δεν μου επιτρέπεται ούτε να κοιτάξω ούτε να
μιλήσω με κανέναν ωραίο, γιατί τότε αυτός από ζήλια και φθόνο κάνει
απίστευτα πράγματα και με βρίζει καί μόλις συγκρατείται από το να
σηκώσει χέρι επάνω μου. Πρόσεξε λοιπόν μην κάνει κάτι τέτοιο και
τώρα. Αλλά συμφιλίωσέ μας, ή αν επιχειρήσει να βιαιοπραγήσει, προστάτεψέ με, γιατί εγώ φοβάμαι πάρα πολύ τη μανία του και τον ερωτισμό του.”
Ζήλιες του Αλκιβιάδη προς τον εραστή του, τον Σωκράτη, για χάρη του Αγάθωνα.9
Στο ‒υποτίθεται‒ φιλοσοφικό έργο, το «Συμπόσιο» του Πλάτωνα ─κι όχι σε κάποιο
kinky site ή σε εκπομπή trash TV─ υπάρχουν πλείστα ομοφυλοφιλικά και παιδεραστικά
φληναφήματα. Το «Συμπόσιο» θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως το
κατά Πλάτωνα ευαγγέλιο της παιδεραστίας και της ομοφυλοφιλίας.

9

Πλάτωνας: «Συμπόσιο», 213a-d.
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2. Ο μισογυνισμός των αρχαίων ελλήνων

Σ

τον αρχαίο ελληνικό κόσμο ο άνδρας είχε το δικαίωμα να άρχει εξ αιτίας «της
φυσικής και διανοητικής του υπεροχής», ενώ η γυναίκα, έχοντας την αίσθηση
της «τάξης» και το προσόν της «ομορφιάς», πάντα είχε καλές σχέσεις και υπουποχρεωνόταν να υπακούει στις εντολές των αρσενικών και να συμμορφώνεται στους
νόμους και τα ήθη, που επέβαλλε η ανδρική κοινωνία.
Στην Αθήνα της κλασικής εποχής, οι «γυναικονόμοι», ήταν κρατικοί επιστάτες που
επέβλεπαν και παρακολουθούσαν τις γυναίκες κατά την έξοδο τους από τον οίκο. Η
ειδική αυτή υπηρεσία είχε καθιερωθεί από το πολίτευμα του Σόλωνα.
Ακόμα και για τον περίπατο των γυναικών, για τα πένθη και τις εορτές επέβαλε νόμο, που απέτρεπε την αταξία και την απρέπεια.
Απαγορευόταν η νυκτερινή έξοδος των γυναικών. «Έπρεπε να επιβαίνουν σε άμαξα
μ’ ένα λύχνο να φέγγει μπροστά»!10 Κατά τον Αριστοτέλη, οι γυναικονόμοι προορίζονταν αποκλειστικά για την τάξη των αριστοκρατών, «γιατί πώς είναι δυνατό να εμποδίζονται οι γυναίκες των φτωχών να βγαίνουν;».11

Στην κλασική Αθήνα,
οι γυναίκες των πολιτών δεν είχαν
περισσότερα πολιτικά και δικαστικά
δικαιώματα από τους δούλους.
Είχαν χάσει τον σπουδαίο ρόλο,
που έπαιζαν στη μινωική κοινωνία
και που εν μέρει είχαν, φαίνεται,
διατηρήσει και κατά
τη μυκηναϊκή εποχή.
Στην παραπλεύρως εικόνα 12
φαίνεται γυναίκα να ζυμώνει
Παρατηρείστε το ευπρεπές μακρύ φόρεμα
και τον κότσο στα μαλλιά.13

Πλούταρχος: «Σόλων», 21.
«Πολιτικά», 1300 d.
12
Τερρακόττα από την Τανάγρα, τέλος 6ου αιώνα π.Χ., Μουσείο Λούβρου.
13
Robert Flacelière: «Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων ελλήνων».
10
11
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Ο γυναικωνίτης
δεν ήταν εφεύρεση
της χριστιανικής
Εκκλησίας.
Υπήρχε στα σπίτια
της αρχαίας Αθήνας,
όπου έκλειναν
όλη τους τη ζωή
οι άνδρες
τις γυναίκες τους,
ενώ εκείνοι γύριζαν
στα γυμναστήρια
ψάχνοντας να βρουν
κανένα νεαρό
ή γλεντούσαν
στα συμπόσια
με τις εταίρες.
Παράθυρο γυναικωνίτη.14

Ολότελα διαφορετικές ήταν η ανατροφή και η διαβίωση των θηλυκών στην κοινωνία της Σπάρτης. Το καθεστώς των λακεδαιμονίων θεμελιωνόταν αποκλειστικά στη
στρατιωτική ισχύ και η επιβίωση του σπαρτιατικού πληθυσμού εξασφαλιζόταν από
τους πολέμους και τις διαρπαγές. Χρειαζόταν επομένως ένα δυναμικό στρατοκρατικό
σύστημα. Οι άρρενες λακεδαιμόνιοι εκγυμνάζονταν από την παιδική τους ηλικία και
εκπαιδεύονταν στα πλαίσια μιας βάναυσης πολεμοχαρούς πολιτικής. Καμιά παιδεία,
καμιά πνευματική καλλιέργεια, καμιά διδασκαλία σχετική με τα γράμματα και τις τέχνες. Για τη γεωργική παραγωγή καί τα τεχνικά έργα χρησιμοποιούσαν τους είλωτες.
Το στρατοκρατικό αυτό σύστημα επέβαλε και τη συστηματική εκγύμναση των κοριτσιών στους αθλητικούς χώρους, πλάι στους άρρενες συνομίληκούς τους, στο τρέξιμο, στη δισκοβολία, στο ακόντιο, στην πάλη. Σκοπός η ανάπτυξη εύρωστων σωμάτων, που θα εξασφάλιζαν τη γέννηση αντάξιων τέκνων, μελλοντικών ρωμαλέων στρατιωτικών. Για να κινούνται άνετα φορούσαν κοντούς χιτώνες, ανοιχτούς στο πλάι, που
ανέμιζαν αποκαλύπτοντας τους μηρούς. Γι’ αυτό τις αποκαλούσαν, όπως γράφει ο
Πλούταρχος, «φαινομηρίδες». Συμμετείχαν μισόγυμνες στις πομπές, και στους ναούς
τραγουδούσαν και χόρευαν μπροστά στους νέους.
Κατά τη νομοθεσία του Λυκούργου, τα παιδιά δεν ανήκαν στους γονείς, αλλά στην
πόλη και εκείνο, που είχε σημασία για τη σπαρτιατική εξουσία ήταν να γεννηθούν
τέκνα κατάλληλα για πόλεμο, όπως κατά την περίοδο του χιτλερικού φασισμού στη
Γερμανία. Επέτρεπε γι’ αυτό στους άνδρες να οδηγούν στη συζυγική κλίνη κάποιον
άλλο που θαύμαζαν και να συνευρεθεί με τη γυναίκα του, με σκοπό την καλύτερη παιδοποιία. Θεωρούσε ανοησία καί ελαφρότητα ─«αβελτηρίαν και τύφον»─ ο Λυκούργος την επιμονή του συζυγικού ζεύγους να αποκτούν δικά τους παιδιά και να αξιώ-

14

Αρχαία αγγειογραφία, Μουσείο Λούβρου. («Μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια», τόμ. Η΄, σελ. 782).
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Γυναικωνίτης ήταν το ιδιαίτερο μέρος του σπιτιού, που προοριζόταν για την κατοικία των
γυναικών. Λέγονταν και γυναικών, γυναίκειον, γυναικίτης ή γυναικηίη. Στους πέρσες ονομαζόταν
εντερούν, στους ινδούς ζενανέκ, στους τούρκους χαρεαλίκ.
Από άποψη της ιστορίας της τέχνης, ο καθορισμός ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού τύπου γυναικωνίτη καθίσταται αδύνατος, δεδομένου ότι η θέση των γυναικείων διαμερισμάτων στο σύνολο του
σπιτιού εξαρτήθηκε, όπως ήταν φυσικό, από τον τύπο του οικήματος που επικρατούσε στις διάφορες
εποχές και κοινωνικές τάξεις της ελληνικής αρχαιότητας.
Η πρώτη διάκριση γυναικείων διαμερισμάτων από το λοιπό οίκημα ανάγεται στην ομηρική εποχή
και διαφωτίζεται από τις αναφορές του Ομήρου και τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην Κνωσό, την
Τύρινθα κ.α..
Ο γυναικωνίτης
στο ανάκτορο της Τίρυνθας
περιστοιχίζεται από παχύτατους τοίχους
και μοιάζει καταπληκτικά
με το τούρκικο χαρέμι.
Α Ανδρικά διαμερίσματα.
Β Διάφορα διαμερίσματα (λουτρά κ.ά).
Γ Βοηθητικοί χώροι (εργαστήρια, κοιτώνες
υπηρετών κ.ά.).
Δ Γυναικωνίτης. 15

Γενικό γνώρισμα του γυναικωνίτη σε όλες τις εποχές είναι ότι βρισκόταν πάντοτε στο βάθος
του οίκου. Αυτό γινόταν για δύο κυρίως λόγους. Για τη φύλαξη των γυναικών και για την ασφαλή
αποθήκευση σε αυτόν κάθε πολύτιμου θησαυρού, τροφίμων κ.λ.π., γιατί εκτός της παραμονής των
γυναικών, ο γυναικωνίτης χρησιμοποιούνταν και ως θησαυροφυλάκιο.16
Η ιδέα του χωρισμού των γυναικών από τους υπόλοιπους άρρενες κάτοικους του σπιτιού έχει
αρχή στις παλιότερες εποχές, που το γυναικείο φύλλο ήταν υποταγμένο στο ανδρικό. Στον ελληνικό γυναικωνίτη αυτή η αντίληψη είναι εμφανέστατη. Ο γυναικωνίτης αποτελεί κατά κάποιο
τρόπο φυλακή της γυναίκας. Η μέταυλος θύρα παραμένει κλειδωμένη κατά τη διάρκεια όλης της
νύχτας. Η καταπακτή της κλίμακας του ομηρικού «υπερώου» (πρώτο πάτωμα, όπου διέμεναν οι
ανύπαντρες κόρες των βασιλιάδων και το γυναικείο προσωπικό17) ήταν καλά ασφαλισμένη.
Στην αρχαϊκή οικία θυρωρός φύλασσε την θύρα και έκρουε ρόπτρο, ώστε μπαίνοντας στο σπίτι
ο επισκέπτης να μην δει την οικοδέσποινα και τις θυγατέρες στην αυλή. Η έξοδος των γυναικών
από το σπίτι γινόταν μόνο σε κηδείες, σπουδαίες γιορτές και επισκέψεις.18

Στοιχειώδες σχεδιαγράφημα με βάση τα σχέδια Dörpfeld, H. Schliemann, Tiryns, σελ. 180 και 809.
(«Μεγάλη ελληνική Εγκυκλοπαίδεια», τόμ. Η΄, σελ. 782).
16 Ξενοφώντα: «Οικονομικός», 9, 3.
17 Ομήρου «Ιλιάδα», Β΄ 512, Π΄ 184.
18 «Μεγάλη ελληνική Εγκυκλοπαίδεια», τόμ. Η΄, σελ. 782.
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ουν αμοιβαία πίστη καί αφοσίωση. Και υπενθύμιζε, ότι τις σκύλες και τις φοράδες τις
οδηγούν στους καλύτερους επιβήτορες.19
Οι έλληνες της Ιωνίας, ιστορεί ο γερμανός Βeloch, υπό την επίδραση των γειτονικών λαών της Μ. Ασίας, εγκαινίασαν τον αποκλεισμό των γυναικών από τον δημόσιο βίο και τον εγκλεισμό τους στον «οίκο». Οι αθηναίοι υιοθέτησαν την πρακτική
των ιώνων. Ωστόσο, στις μη ιωνικές περιοχές, οι γυναίκες διατηρούσαν τις ελευθερίες
της ομηρικής εποχής.20
Χαρακτηριστικό της ανδροκρατικής συμπεριφοράς απέναντι στη γυναίκα είναι η
φράση του ποιητή εκ Μεγάρων Θέογνι (6ος αι. π.Χ.): «Μισώ τις γυναίκες, που τριγυρίζουν και παραμελούν το νοικοκυριό». Κατά τον κωμωδιογράφο Μένανδρο (3ος αι.
π.Χ.), η «επικράτεια» των γυναικών φτάνει ως την εξώπορτα του σπιτιού.21
Ο περιορισμός των γυναικών καθιερώθηκε στην Αθήνα κατά τον 5ο αι. π.Χ.. Οι αθηναίοι άνδρες στρέφονταν προς τις «εταίρες», που είχαν τις δυνατότητες για μόρφωση και πνευματική καλλιέργεια, κάτι εντελώς άγνωστο στις έγκλειστες γυναίκες. Οι
εταίρες έπαιζαν σημαντικό ρολό στην αθηναϊκή κοινωνία.

Αρχαίες
ελληνίδες
με καλυμμένο
το κεφάλι.
Ορισμένες απεικονίσεις αρχαίων γυναικών σε αγγεία ή αγάλματα με κάπως πιο ελευθεριάζουσες
ενδυμασίες, μας δίνουν εσφαλμένη εντύπωση για τη θέση της ελληνίδας στον αρχαίο κόσμο. Συνήθως τα αγάλματα και οι εικόνες αυτές είναι είτε από τον μυθολογικό κύκλο, που
παριστάνουν θεές ή ιέρειες είτε από συμπόσια, που παριστάνουν πόρνες / εταίρες είτε από μέσα στον
γυναικωνίτη, όπου δεν υπήρχε παρουσία ανδρών.
Η πραγματική θέση της απλής γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα ήταν πολύ διαφορετική. Ακόμα και
στην κλασική Αθήνα, η γυναίκα ήταν αμόρφωτη, κλεισμένη όλη μέρα στον γυναικωνίτη κι όταν
σπάνια έβγαινε έξω από το σπίτι επ’ ευκαιρία κάποιας γιορτής / τελετής, έπρεπε να είναι ιδιαίτερα
προσεκτική και ευπρεπής, γιατί η συμπεριφορά της ελεγχόταν από τους γυναικονόμους.
Ο Απ. Παύλος δεν άλλαξε τίποτε, όταν παράγγελνε ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν καλυμμένη την
κεφαλή.

Πλούταρχος: «Λυκούργος» 15.
Griechische Geschichte, 1893, τ. Α΄, σ. 406 κ.ε..
21
Κυριάκου Σιμόπουλου: «Διδάγματα κοινωνικοπολιτικά των παροιμιών όλων των εθνών», έκδ. «Στάχυ», Αθήνα, 1996.
19
20
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Οι γυναίκες
ασχολούνταν
με τις
οικιακές εργασίες.
Δύσκολα
περνούσαν
το κατώφλι της
εξωτερικής
πόρτας του
σπιτιού τους.
Ζούσαν μακρυά
από τα βλέμματα
των ανδρών
περιορισμένες
στο γυναικωνίτη.
Στην εικόνα
φαίνεται γυναίκα
(με ευπρεπή
ένδυση
και κόμμωση)
να βάζει ρούχα
σε ιματιοθήκη.22

Οι γυναίκες του αρχαίου ελληνικού κόσμου αντιμετωπίζονταν ως αναγκαίο κακό.
Μόνο οι εταίρες είχαν προσβάσεις στην παιδεία, ενώ οι άλλες γυναίκες ζούσαν στο γυναικωνίτη, όπως τα μεταγενέστερα θηλυκά της Ανατολής στη δουλεία των χαρεμιών.
Στον αρχαίο κόσμο η γυναίκα θεωρείται κατώτερο όν, από φυσικού της, παραμελημένη σε όλους τους τομείς, ανίκανη για ανάμιξη στα κοινά, με έμφυτη τάση προς
το κακό και προορισμένη αποκλειστικά για την αναπαραγωγή. Κατά την επικρατούσα
αντίληψη, από πλευράς ικανοτήτων, ταυτιζόταν σχεδόν με τους δούλους.
Η εκπαίδευση των κοριτσιών γινόταν από τις μητέρες και τις τροφούς και περιοριζόταν αποκλειστικά στο νοικοκυριό, στο γνέσιμο, στο πλέξιμο, στον αργαλειό και
τις άλλες γυναικείες απασχολήσεις. Δεν υπήρχαν γι’ αυτό γυναίκες εγγράμματες και
πεπαιδευμένες, εκτός από μερικές εταίρες. Ο «γυναικωνίτης», μπορεί να μην ήταν φυλακή ή εφτασφράγιστο χαρέμι, αποτελούσε όμως, ένα χώρο ισόβιου περιορισμού των
θηλυκών σε ένα τμήμα της οικογενειακής κατοικίας.

22

Τερρακόττα, 470-450 π.Χ., Μουσείο Τάραντα.
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Αρχαιοελληνικές... μπούρκες.
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Κατά τον Αριστοτέλη τα ήμερα ζώα είναι ανώτερα των αγρίων, αφού δέχονται να
κυριαρχούνται από τους ανθρώπους, γιατί έτσι προστατεύουν τη ζωή τους. Το ίδιο
ισχύει και στις σχέσεις ανδρών καί γυναικών. Το αρσενικό είναι ανώτερο όν και το θηλυκό κατώτερο, το πρώτο είναι αυθέντης, το δεύτερο υποτελής.23
Η έξοδος των γυναικών από την κατοικία-φυλακή γινόταν μόνο για συμμετοχή σε
θρησκευτικές τελετές, για προσκύνημα σε ναό ή σε κάποια κηδεία συγγενικού προσώπου. Τα κορίτσια έπρεπε να συνοδεύονται από τους γονείς ή από ηλικιωμένους. Οι
γυναίκες προσέρχονταν κυρίως στα Θεσμοφόρια, όπου έκλαιγαν για την αρπαγή της
Περσεφόνης από τον θεό του Άδη και για το πένθος της μητέρας της, της Δήμητρας κι
έπειτα γιόρταζαν την επιστροφή της στη γη. Για την έξοδο των γυναικών έλεγε ο Αθηναίος ρήτορας Υπερείδης: «Η γυναίκα πού βγαίνει στο δρόμο πρέπει να έχει τέτοια ηλικία, που οι διαβάτες να μη ρωτάνε τίνος σύζυγος είναι αυτή, αλλά τίνος είναι μητέρα!».24
Η μοίρα της γυναίκας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο ήταν να γίνει σύζυγος, εταίρα ή
δούλη.
Η υβριστική, καταφρονητική και εμπαικτική συμπεριφορά απέναντι στο γυναικείο
φύλο κυριαρχεί στα περισσότερα αρχαία κείμενα. Ακολουθεί μια επιλογή αποφθεγμάτων μισογυνισμού και χλεύης.
Ο Όμηρος ορίζει ποιές πρέπει να είναι οι γυναικείες απασχολήσεις: «Και συ στην
κάμαρα σου πήγαινε και τις δουλειές του κοίτα, τον αργαλειό, τη ρόκα, πρόσταξε τις
βάγιες να δουλεύουν τα πολλά λόγια δεν ταιριάζουνε παρά στους άνδρες μόνο».25
Ο μισογυνισμός κυριαρχεί στα ποιητικά έργα του Ησίοδου: «Πρώτα-πρώτα σπίτι ν’
αποχτήσεις, γυναίκα και δυο καματερά. Γυναίκα ν’ αγοράσεις κι όχι να την παντρευτείς,
έτσι που να μπορεί ν’ ακολουθήσει τα βόδια».26
«Και μη σου πάρει τα μυαλά καμιά γυναίκα, που κουνάει τα πισινά της. Η κολακεία
της η γλυκειά σ’ άλλο από το βίος σου δεν αποβλέπει. Γιατί όποιος γυναίκα εμπιστευθεί
σε κλέφτη εμπιστεύεται».27
«Φριχτή είναι των γυναικών η ρίζα κι η φάρα τους μεγάλη συμφορά για τους ανθρώπους».28
«Ο ψυχοπομπός Ερμής, ο Αργειοφόντης, έβαλε την ψευτιά στο στήθος της γυναίκας
και τα γλυκόλογα και την κατεργαριά».29
«Δεν υπάρχει τίποτα φοβερότερο απ’ την κακή γυναίκα, που όλο στο φαΐ έχει το νου
της και τον άντρα της σιγοκαίει χωρίς δαυλί και σε άραχλα γεράματα τον ρίχνει».30
«Μ’ αν μπλέξεις με κανένα τρελοκόριτσο γυναίκας, όσο θα ζεις θα φέρνεις μέσα σου
μια πίκρα, που στιγμή απ’ την καρδιά κι απ’ την ψυχή σου δεν θα ξεκολλάει και, να το
ξέρεις, πως γιατρειά στη συμφορά την τέτοια δεν υπάρχει».31
23

«Πολιτικά», 1254 b.

24

Στοβαίος, ΟΔ΄ 33.

25

«Οδύσσεια», α΄ 356-359.

26

«Έργα και Ημέραι», 405-406.

27

«Έργα και Ημέραι», 373-375.

28

«Θεογονία», 591-592.

29

«Έργα και Ημέραι», 78-79.

30

«Έργα και Ημέραι», 703-705.
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Νεαρή κοπέλα
εκπαιδευόμενη για ιέρεια
της Αρτέμιδας στη Βραυρώνα:
Ευπρεπές μακρύ φόρεμα,
μαζεμένα μαλλιά,
χαμηλοβλεπούσα με ευσεβές ύφος.
Ολόιδια με τις σημερινές
χριστιανές θεούσες.32

Ο ποιητής Σιμωνίδης ο Αμοργίνος, ο ιαμβογράφος του 7ου αι. π.Χ., ήταν ο δεύτερος μετά τον Ησίοδο πολέμιος του γένους των γυναικών. Στον περίφημο «Ίαμβο
κατά γυναικών» απαριθμεί δέκα τύπους γυναικών. Οι οκτώ προέρχονται από ζώα
(γουρούνα, αλεπού, σκύλα, γαϊδάρα, νυφίτσα, φοράδα, μαϊμού και μέλισσα) και οι δύο
από γη και θάλασσα. Μόνο η μέλισσα αποτελεί ευνοϊκή και επαινετική παραδοχή. Τα
υπόλοιπα αποτελούν υβριστικούς και βάναυσους ισχυρισμούς, ότι η γυναίκα είναι
συμφορά, μεγάλο δεινό. Βρωμιάρα, πανούργα, κατεργάρα, χαζή, ανεμοδούρα, φαγού,
αμαρτωλή, λάγνα και γελοία.
Κατά τον Ησίοδο η Πανδώρα πλάσθηκε από γη και νερό, ενώ κατά τον Σιμωνίδη
μια ξεφύτρωσε από τη γη και μια από τη θάλασσα. Η γήινη δεν αποτελεί απλώς κακό,
αλλά και «πηρόν», πνευματική σακάτισσα. Ηλίθια και αναίσθητη, όπως η Πανδώρα,
31
32

«Θεογονία», 607-612.
Μουσείο Βραυρώνας.
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ξέρει μόνο να χάφτει. Μάστιγα και συμφορά και η γυναίκα που βγήκε από τη θάλασσα
─ ειρωνεύεται τη γέννηση της Αφροδίτης. Τα χαρακτηριστικά αυτού του θηλυκού
είναι η «φιλότης», το πάθος για σμίξιμο με αρσενικό και «η απάτη, που συνοδεύει τον
αφρό».
Η γυναίκα είναι πλασμένη με μορφή θεάς, αλλά με μυαλό σκύλας. Έχει όμορφη όψη, αλλά αλλοίμονο σε κείνον που τη συντροφεύει.
Η γυναίκα του Ησίοδου είναι «πυγοστόλος»33 ─κουνάει τα πισινά της─ του Σιμωνίδη είναι μαϊμού χωρίς πισινά. Από τη γουρούνα ως τη μαϊμού το θηλυκό εξεικονίζεται σε διάφορα «φύλα», καταραμένες ράτσες, πού ζουν ανάμεσα στους άνδρες.
Ρώτησε κάποιος τον Πιττακό το Μυτιληναίο, έναν από τους επτά σοφούς (7ος-6ος
αι. π.Χ.) γιατί δεν ήθελε να νυμφευθεί. Κι εκείνος απάντησε: «Αν πάρω όμορφη θα την
έχω με τους άλλους, αν πάρω άσχημη θα την έχω ως τιμωρία».
«Κάποιος συμβούλευσε τον αθηναίο νομοθέτη Σόλωνα (7ος-6ος αι. π.Χ.) να επιβάλει
πρόστιμο στους άγαμους. Κι εκείνος απάντησε: «Άνθρωπέ μου, είναι βαρύ φορτίο η γυναίκα».34
Ο σάμιος φιλόσοφος Πυθαγόρας (6ος αι. π.Χ.) έλεγε: «Κακό πράμα οι γυναίκες.
Αλλά, συμπατριώτες μου, δεν υπάρχει σπίτι χωρίς κακό». «Ο γάμος είναι αναγκαίο κακό. Χαρούμενη η ζωή χωρίς γάμο».
Ο εφέσιος ποιητής Ιππώναξ (6ος αι. π.Χ.): «Δύο μέρες της γυναίκας είναι οι πιο γλυκιές, του γάμου η μία και η άλλη της κηδείας της».35
Ο αθηναίος φιλόσοφος Σωκράτης (5ος αι. π.Χ.):
«Οι άνδρες πρέπει να πειθαρχούν στους νόμους της πόλης και οι γυναίκες στα ήθη
των συζύγων τους».
«Προτιμότερο να ζεί κανείς με δράκο, παρά με γυναίκα. Και πρέπει να φοβόμαστε
πολύ περισσότερο τον έρωτα της γυναίκας, παρά το μίσος του άνδρα».
«Πρέπει να παντρεύεται ο άνδρας; Ό,τι και να κάνει, θα μετανοιώσει».36
Ο αβδηρίτης σοφιστής Πρωταγόρας (5ος αι. π.Χ.): «Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο
από τη γυναίκα, ούτε από την καλή γυναίκα».
Ο Ιπποκράτης (5ος αι. π.Χ.): «Τη γυναίκα πρέπει να τη συγκρατεί κανείς στη φρονιμάδα. Γιατί από φυσικού της έχει κάτι ακόλαστο μέσα της, που αν δεν κλαδεύεται καθημερινά, θρασομανάει σαν τα κλαδιά των δέντρων».
Ο ποιητής Επίχαρμος (5ος αι. π.Χ.):
«Στην ένδοξη τη γη μας τίποτα πιο επαχθές από τη γυναίκα. Το ξέρει ο παθός· καλότυχος αυτός, που δεν το ξέρει».37
Ο ιστορικός Ηρόδοτος (5ος αι. π.Χ.): «Βγάζοντας το μισοφόρι της η γυναίκα γδύνεται κι από τη ντροπή».
Ο ιστορικός Θουκυδίδης (5ος αι. π.Χ.) λέει στον Επιτάφιο του Περικλέους απευθυνόμενος στις χήρες του πελοποννησιακού πολέμου: «Για σας μεγάλη δόξα θα είναι
33

«Έργα και Ημέραι», 373.

34

Στοβαίος, ΞΗ΄ 33.

35

Στοβαίος, ΞΗ΄ 8.

36

Διογένη Λαέρτιου: «Βίοι και γνώμαι των εν Φιλοσοφία ευδοκιμησάντων», κεφ. Σωκράτης, 33.

37

Στοβαίος, ΞΗ΄ 9.
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Εταίρα
ουρεί σε
σκύφο.38
Τέτοιοι σκύφοι
χρησίμευαν
ουσιαστικά, γιά
να πλένουν τα
πόδια τους
προτού ανεβούν
στις κλίνες,
όπως μας
πληροφορεί ο
Πλάτωνας.39
Εκτός από αυτό
όμως,
χρησιμοποιούνταν
και για εμετό
ύστερα από
υπερβολική
κατανάλωση
οίνου, καθώς και
για την ούρηση
των εταιρών.
Οι εταίρες αποτελούσαν τις μόνες αληθινά ελεύθερες γυναίκες στην αθηναϊκή επικράτεια και έχοντας
ξεφύγει από την κατηγορία των φθηνών πορνών δεν είχαν ανάγκη τους λίγους οβολούς, που κέρδιζαν
από το επάγγελμά τους οι τελευταίες. Ήταν συνήθως ξένες, που έρχονταν στην Αθήνα εφοδιασμένες,
πέρα από το αδιαμφισβήτητο κάλλος τους, και με αξιοσημείωτη μόρφωση. Αρκετές από αυτές
αποφάσιζαν να εγκατασταθούν μόνιμα στην πόλη και γίνονταν μέτοικοι.
Η συντήρησή τους ήταν πολυδάπανη και γι’ αυτό το λόγο οι πλούσιοι αθηναίοι δαπανούσαν για χάρη
τους ολόκληρες περιουσίες, ιδιαίτερα αν ήθελαν να μονοπωλήσουν τη συντροφιά τους. Έτσι, η ζωή
τους ήταν μέσα στη χλιδή και την πολυτέλεια. Κυκλοφορούσαν παντού με άνεση και έπαιρναν μέρος
στα συμπόσια, όπου μπορούσαν ελεύθερα να διατυπώσουν τις απόψεις τους, ακόμα και για τα πιο
περίπλοκα θέματα. Οι άντρες τις άκουγαν με προσοχή σεβόμενοι τις απόψεις τους και με αυτόν τον
τρόπο απέκτησαν γρήγορα κύρος και κοινωνική αποδοχή.
Μερικές μάλιστα από αυτές κατάφεραν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στα κοινωνικά και
πολιτικά πράγματα της εποχής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίφημη εταίρα Ασπασία, που
είχε καταφέρει να καταστήσει υποχείριούς της τους πιο ισχυρούς πολιτικούς και να κάνει σημαντικούς φιλόσοφους να ασχολούνται σοβαρά μαζί της.

38
39

Κύλικας, περίπου 480 π.Χ., Βερολίνο.
«Συμπόσιο», 175a.
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να μη φανείτε κατώτερες του προορισμού σας ─της σιωπηλής και αθόρυβης οικιακής
εργασίας─ και να γίνεται όσο πιο λιγότερο λόγος για την αρετή και τα ελαττώματά σας
ανάμεσα στους άνδρες».40
Ο φιλόσοφος Δημόκριτος (5ος αι. π.Χ.):
«Τα λίγα λόγια είναι το στολίδι της γυναίκας».
«Η γυναίκα είναι ικανότερη από τον άνδρα στο κακό».
Κατά τον Ξενοφώντα, τον ιστορικό του 5ου αι. π.Χ., οι άνδρες ασχολούνται με τα
εκτός του οίκου και οι γυναίκες αποκλειστικά με τα νοικοκυριά. Και τονίζει, ότι αποτελεί καταισχύνη να παραμένει στο σπίτι ο άνδρας.41
Και για την αγωγή του κοριτσιού:
«Να βλέπει όσο γίνεται λιγότερα, να ακούει όσο το δυνατόν λιγότερα και να θέτει όσο
πιο λιγότερες ερωτήσεις. Αποστολή του: Να φροντίζει για το σπίτι και να υπηρετεί τον
άντρα του».42
Ο Πλάτωνας συμμερίζεται την ιδέα ενός αποκλειστικά αρσενικού κόσμου. Υποστηρίζει, ότι η Φιλοσοφία είναι έργο αποκλειστικά των ανδρών.
Κατά τον Ευριπίδη, η γυναίκα δεν γίνεται καλή με τη μόρφωση. Πρέπει να ασχολείται με χειρωνακτικές αποκλειστικά εργασίες, να μαγειρεύει φαγητά, ν’ ασχολείται
με το πλέξιμο, τον αργαλειό, το κέντημα.43 Ο τραγικός αυτός ποιητής του 5ου αι. π.Χ.
ξεχωρίζει για τη σκληρότητα του μισογυνισμού του και τις πολυάριθμες επιθετικές,
υβριστικές και καταφρονητικές αναφορές στο θήλυ γένος. Θεωρεί παράλογη την ύπαρξη γυναικών στον κόσμο: «Δία, γιατί έβγαλες στο φώς του ήλιου αυτό το κίβδηλο
κακό, τις γυναίκες;».44
«Πάντα αφορμή για συμφορές είναι οι γυναίκες, για να ρίχνουν τους άνδρες σε μαύρη
δυστυχία».45
«Η φρόνιμη γυναίκα είναι πάντοτε δούλα του άντρα της».46
«Οι γυναίκες είναι τα πιο ανίκανα για το καλό πλάσματα, ενώ για όλα τα κακά είναι
τα πιο ικανά και σοφά».47
Η σειρά του Σοφοκλή:
«Η σιωπή είναι το κόσμημα για τις γυναίκες».48
«Η ζωή ενός άνδρα αξίζει περισσότερο από τη ζωή χιλίων γυναικών».
«Της γυναίκας ο όρκος γραμμένος πάνω στο νερό».49

40

«Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου», 45.

41

«Οικονομικός», Ζ΄ 30.

42

«Οικονομικός», Ζ΄ 6.

43

Κυριάκου Σιμόπουλου: «Διδάγματα κοινωνικοπολιτικά των παροιμιών όλων των εθνών», έκδ.
«Στάχυ», Αθήνα, 1996.
44
«Ιππόλυτος», 616-617.
45

«Ορέστης», 605-606.

46

«Οιδίπους», Στοβαίος, ΞΘ΄ 18.

47

«Μήδεια», 408-409.

48

«Αίας», 293.

49

Αποσπάσματα, 742.
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«Άλλη χειρότερη απ’ τη γυναίκα δεν υπάρχει στους ανθρώπους συμφορά, ούτε θα υπάρξει».50
Και ο Αριστοφάνης στις κωμωδίες του βάλλει με περιφρονητικά και σκωπτικά
σχόλια κατά του γυναικείου φύλου, π.χ.: «Δεν υπάρχει στον κόσμο πιο ακαταμάχητο θεριό από τη γυναίκα».51
Επιθετικός και βάναυσος κατά των γυναικών και ο Μένανδρος:
«Η γυναίκα πρέπει να είναι πάντα δεύτερη και νάχει σ’ όλα αρχηγό τον άνδρα. Σπίτι,
που κυβερνάει γυναίκα, χάνεται».52
«Θάλασσα και φωτιά δυο κακά και τρίτο η γυναίκα».53

Την τάση των γυναικών
να ρέπουν προς τη
μεταφυσική και τη
θεοκρατία στηλιτεύει ο
Αισχύλος στην
τραγωδία του «Επτά επί
Θήβας», όπου ο
Ετεοκλής
απευθυνόμενος προς τις
γυναίκες του παλατιού,
που θρηνούν κατά την
πολιορκία, λέει: «Εσάς
ρωτάω, ζωντόβολα
ανυπόφορα... Στων
θεών τα αγάλματα
γονατίζετε, σκούζετε και
χουγιάζετε σαν
παλαβές».
Στο εικονιζόμενο
ανάγλυφο
μαντηλοφορούσα
ευσεβής γυναίκα καίει
θυμίαμα.

50

Αποσπάσματα, Στοβαίος, 51.

51

Λυσιστράτη.

52

Υποβολιμαίος, απόσπ., 422, Στοβαίος, ΟΔ΄ 51.

53

Γνώμαι μονόστιχοι, 231.
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3. Greek love
μισογυνισμός είναι μια από τις αιτίες της παιδεραστίας ή μάλλον η ομοφυλοφιλία είναι, που εμπνέει την περιφρόνηση προς τις γυναίκες; Είναι δύσκολο να αποφασίσουμε. Πάντως, οι φλογεροί οπαδοί του έρωτα προς τα αγόρια είναι συνήθως «μισογύνες», εκτός από τους «αμφιδέξιους».

O

3.1 Ιστορικά στοιχεία
Πώς έφτασαν άραγε οι έλληνες στο σημείο να καθιερώσουν τις ερωτικές σχέσεις
μεταξύ ανδρών; Μερικοί ιστορικοί πρόβαλαν ως επιχείρημα την αριθμητική ανεπάρκεια των γυναικών και την κλειστή συλλογική ζωή των στρατοπέδων ή του στρατεύματος ‒κυρίως μάλιστα στους πολεμικούς λαούς, όπως οι δωριείς‒ και στις ασκήσεις
της παλαίστρας, όπου εκπαιδεύονταν γυμνοί. Επιχείρησαν να μεταβάλουν τον «greek
love» σε προνόμιο δήθεν των καλλιεργημένων ανδρών. Ο εραστής, σύμφωνα με αυτούς, γινόταν για τον ερώμενο καθοδηγητής, ενώ ο ερώμενος υπέρμαχος των ηθικών
και υλικών συμφερόντων του εραστή.

Η λέξη «παιδεραστής» είχε κακή σημασία και την αρχαία εποχή, όπως και σήμερα. 54

54

Αριστοφάνη: «Αχαρνής», 263-267.
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«Εκ Διός αρχώμεσθα».
Ο Δίας απάγει τον ερώμενό του Γανυμήδη, που προκάλεσε τη ζηλοτυπία της Ήρας.
Ο ποιητής Θέογνις ο Μεγαρέας (6ος αι. π.Χ.) παρουσίασε για πρώτη φορά
τον Γανυμήδη ερωμένο του Δία κι όχι απλό οινοχόο του , όπως τον ήθελε ο Όμηρος.
«Ζευς, Γανυμήδους ερών», αναφέρει ο Πλάτωνας 55
ο οποίος στους «Νόμους» διευκρινίζει, ότι οι κρήτες έφτιαξαν το μύθο
του Γανυμήδη, για να εξιδανικεύσουν το έθιμο της παιδεραστίας.56

55
56

«Φαίδρος», 255c.
636c-d.
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«Σας διαβεβαιώ πως
δεν είναι έρωτας αυτό, το
οποίο νιώθετε για τις
γυναίκες ή τις νεαρές κοπέλες. Θα ήταν εξίσου
παράλογο όσο αν αποκαλούσατε έρωτα αυτό, που
οι μύγες νιώθουν για το γάλα, οι μέλισσες για το μέλι
ή οι κτηνοτρόφοι και οι μάγειροι για τα μοσχάρια
και τα πουλερικά, τα οποία
εκτρέφουν.
»Είναι απόλυτα φυσικό
να επιθυμείτε κάποιες τροφές με μετριοπάθεια. Ωστόσο, μια υπερβολική όρεξη
απο καλείται αδηφαγία...
»Κατά τον ίδιο τρόπο, η
ευχαρίστηση που προσφέρουν ο ένας στον άλλο οι
Προφάσεις αποτελούσαν
άνδρες και και οι γυναίκες
η φιλία κι η αρετή.57
συμπεριλαμβάνεται στην αν
θρώπινη φύση. Ωστόσο, όταν η επιθυμία, που μας εξωθεί γίνεται τόσο έντονη και ισχυρή, ώστε δεν μπορούμε πια να
την ελέγξουμε, δεν της αξιζει πλέον να αποκαλείται Έρωτας.
»Στην πραγματικότητα, Έρωτας είναι αυτό, που σε κάνει να αφοσιώνεσαι σε κάποιες
ψυχές νεαρές και ευγενικές και που, μέσ’ από τη φιλία, σε οδηγεί στην αρετή. Αντίθετα, ο
πόθος για τις γυναίκες, ακόμα κι αν πάρει καλή τροπή, δεν σου επιτρέπει παρά μόνο να
αντλείς μια φυσική ευχαρίστηση».58
Στη Ρώμη η παιδεραστία ήταν γνωστή από των αρχαίων χρόνων, ενώ κατά τους
αυτοκρατορικούς χρόνους κατέστη επονείδιστη πληγή της κοινωνίας και άνδρες μεγάλοι
και διάσημοι αυτοκράτορες ήταν γνωστοί ως χυδαίοι κίναιδοι και παιδεραστές.
Σε παιδεραστία πιθανόν αναφέρεται και το ευαγγέλιο στην περικοπή με το γυμνό
νεανία τη νύκτα στο όρος των Ελαιών.59 Η χριστιανική παράδοση είναι πλούσια σε
κρούσματα παιδεραστίας, ειδικότερα εκ μέρους του κλήρου, που φτάνουν ως τις μέρες
μας.

Το απόσπασμα αναφέρεται στον «παιδικό έρωτα»: Πλούταρχου «Ερωτικός», απόσπασμα (Νο 403)
αρχαίας τραγωδίας, συλλογή Nauck.
58
Πλούταρχου: «Ερωτικός, παρ. 13, 750d.
57

59

Κατά Μάρκον, ιδ΄ 51-52.
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3.2 Τα ψέματα των ελληναράδων
Είχε υποστηριχθεί έντονα παλιότερα από διάφορους «ελληνοπρεπείς» κύκλους, ότι η
ομοφυλοφιλία δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Τα επιχειρήματά τους ξεκινούσαν κυρίως από την (παρ)ετυμολογία των λέξεων «εραστής» και
«ερώμενος». Υποστήριζαν, ότι οι λέξεις αυτές, τάχα δεν σήμαιναν την ερωτική ένωση,
αλλά χρησιμοποιούνταν μεταφορικά, όπως π.χ. σήμερα λέμε: «αυτός έχει έρωτα με τη
μουσική», δεν υπονοούσαν δηλαδή, σαρκικό έρωτα.
Γνωστός ελλαδέμπορος τηλεπωλητής βιβλίων και πολιτευτής μάλιστα, πάνω σε αυτό το επιχείρημα έγραψε προ ετών ολόκληρο βιβλίο, το οποίο είναι βέβαια γεμάτο
φληναφήματα, αλλά κυρίως ψεύδη και παραπληροφόρηση κι αποτέλεσε έκτοτε, το βασικό οπλοστάσιο της (ψευδο)επιχειρηματολογίας των ελληναράδων.
Σύμφωνα με το συγγραφέα του βιβλίου λοιπόν, οι λέξεις «εραστής» και «ερώμενος» «δεν χρησιμοποιούνταν με τη σημερινή τους έννοια (δηλαδή τη σεξουαλική), αλλά
με μια άλλη έννοια, προφανώς παιδαγωγική... Αν και χρησιμοποιείται η λέξις “εραστής” παραλλήλως θεωρείται αδιανόητη η σαρκική έλξις».60 Υποστηρίζει επιπλέον, ότι
ο ρωμιός σήμερα παρασύρεται λόγω άγνοιας των αρχαίων κειμένων: «Αυτό δεν θα
μπορούσε να γίνει εάν όλοι οι έλληνες είχαν πρόσβαση στα αρχαία κείμενα. Δυστυχώς,
αυτό δεν συμβαίνει και αν κάποιος τυχαίως έχει στη βιβλιοθήκη του κάποιο από αυτά τα
κείμενα, δεν μπορεί να το μελετήσει, διότι εν τω μεταξύ στο σχολείο έχει μισήσει την
αρχαία ελληνική γλώσσα».61
Ο ίδιος μάλιστα, επιχειρώντας να αυτοπροβληθεί ως βαθύς γνώστης του αντικειμένου μας ─σε αντίθεση με εμάς, τους υπόλοιπους αδαείς αναγνώστες του─ δηλώνει εξ αρχής, ότι όταν ξεκίνησε να γράφει το βιβλίο, είχε δίπλα του «τουλάχιστον
επτά διαφορετικά έγκυρα λεξικά».62
Δυστυχώς γι’ αυτόν όμως, στη βιβλιοθήκη μου υπάρχουν πάρα πολλά έργα αρχαίων ελλήνων συγγραφέων, τα οποία μπορώ να μελετώ. Επίσης, δεν έχω μισήσει την αρχαία ελληνική γλώσσα στο σχολείο και διαθέτω επιπλέον όλα τα έγκυρα λεξικά της
αρχαίας ελληνικής και όχι μόνο.
Δεν υπάρχει κανένα λεξικό της αρχαίας ελληνικής, που να αναφέρει αυτά, που
ισχυρίζεται ο συγγραφέα;, αλλά όλα επισημαίνουν ακριβώς το αντίθετο. Επομένως, ή
δεν έχει τα επτά λεξικά, πράγμα απίθανο, γιατί κατά καιρούς έχει διαφημίσει μερικά
από αυτά από τις εκπομπές του, είτε ─το πιθανότερο─ τα έχει, αλλά ψεύδεται ασύστολα.
Δεν είναι όμως το θέμα μας μόνο το τι λένε τα λεξικά. Από τα ίδια τα αρχαία
κείμενα, όπως θα δούμε σε πλείστα παραδείγματα παρακάτω, προκύπτει, ότι οι λέξεις
«εραστής» και «ερώμενος» είχαν την ίδια ακριβώς έννοια με σήμερα, σήμαιναν
δηλαδή, καθαρά τη σαρκική επαφή. Η μεταφορική χρήση των λέξεων ήταν η δεύτερη.
Η κυρίως χρήση τους είχε καθαρά σεξουαλική έννοια.
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Αδώνιδος Γεωργιάδη: «Ομοφυλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα. Ο μύθος καταρρέει», έκδ. «Γεωργιάδης», Αθήνα, 2002, σελ. 41.
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Σελ. 52.
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Σελ. 31.
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Η βασική έννοια της λέξης «εραστής» κατά την αρχαιότητα
ήταν ο «αγαπητικός»,όπως εξ άλλου και σήμερα.

«Παιδεραστής» ήταν ο «αγαπητικός των παιδιών»
(με την κακή σημασία).63

63

«Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης» Liddel & Scott.
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3.3 Το βαθύ αίσθημα του Κλινία
Η παιδεραστία την κλασική εποχή αφορούσε τα αγόρια ηλικίας από δώδεκα έως είκοσι
ετών στο σύνολό τους, που για δυο αιώνες (6ος-4ος αι. π.Χ.) ήταν ερώμενοι, δέχονταν
δηλαδή τον σαρκικό έρωτα ενός τουλάχιστον εραστή προτού καν βγάλουν γένια. Ενώ
το πρώτο χνούδι στα μάγουλα θεωρούταν ελκυστικό στοιχείο, βγάζοντας γένια ο έφηβος θεωρούταν ήδη άνδρας και σταματούσε να είναι το αντικείμενο του πόθου. Από
εκεί και πέρα, με την σειρά του κι εκείνος θα άρχιζε να ψάχνει για αγόρια και να παίζει
τώρα το ρόλο του εραστή.
Όσο διαρκούσε η κατάσταση του ερώμενου, αυτός μπορούσε ως νεαρός άνδρας να έχει κι ο ίδιος ερώμενο, δηλαδή
στο τέλος της φάσης της νεότητας, λίγο προτού φτάσει στην κατάσταση του
άνδρα, μπορούσε στη μια σχέση να είναι ερώμενος, ενώ στην άλλη εραστής.
Έτσι π.χ. ο ωραιότατος νεαρός Κριτόβουλος, ένας ερωμένος του Σωκράτη,
είχε περιπέσει στον κάπως νεότερο Κλεινία.
Ας διαβάσουμε με πόση έμφαση περιγράφει ο Κριτόδουλος το βαθύ του αίσθημα για τον Κλεινία:
«Κοιτάζω τον Κλεινία με περισσότερη
ευχαρίστηση από όση θα ένιωθα βλέποντας και τα ωραιότερα των ανθρωπίνων. Θα δεχόμουν να τυφλωνόμουν και
να μην έβλεπα τίποτε άλλο στον κόσμο,
παρά μόνο εκείνον. Αποστρέφομαι και τη
νύχτα και τον ύπνο γιατί δεν τον βλέπω,
και χρωστώ μεγάλη χάρη στον ήλιο και
Παιδεραστής χαϊδεύει νεαρό
στην ημέρα, επειδή μου φανερώνουν πάλι
στο σαγόνι και στα γεννητικά όργανα.64
τον Κλεινία... Αν και ξέρω, πως είναι ωραίο να έχει κανείς χρήματα, με μεγαλύτερη ευχαρίστηση θα έδινα στον Κλεινία
όσα έχω, παρά να πάρω άλλα από έναν άλλον. Με μεγαλύτερη ευχαρίστηση θα δεχόμουν
να είμαι δούλος, παρά ελεύθερος, αν ο Κλεινίας ήταν ο κύριός μου. Προκειμένου να τον
υπηρετούσα, η δουλειά θα μου ήταν πιο ευχάριστη από την ανάπαυση. Θα ακολουθούσα,
ακόμη, τον Κλεινία και μέσα από τις φλόγες. Η εικόνα του είναι τόσο βαθιά χαραγμένη
στην καρδιά μου, ώστε, αν ήμουν καλός γλύπτης ή ζωγράφος, θα μπορούσα, χωρίς να
τον βλέπω με τα μάτια μου, να τον ζωγραφίσω ή να φτιάξω την προτομή του, εντελώς όμοια με το είδωλό του».65
64
65

Αττικός αμφορέας, περ. 540 π.Χ., Μόναχο.
Ξενοφώντα: «Συμπόσιο», 4, 12-28.
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3.4 Οι έλληνες δίδαξαν την παιδεραστία και σε άλλους λαούς
Πολλοί έλληνες δεν ντρέπονταν καθόλου να αναγνωρίζουν, πως η ομοφυλοφιλία τιμώταν σ’ αυτούς περισσότερο, παρά οπουδήποτε αλλού, και πως οι άλλοι λαοί, που
την ήξεραν, ήταν σ’ αυτό το σημείο μαθητές τους. Ο Ηρόδοτος βεβαιώνει, πως αν οι
πέρσες επιδίδονταν στον έρωτα των αγοριών, ήταν γιατί το είχαν μάθει από τους έλληνες.66
Και ο Ξενοφώντας λέει στον Κύρο: «Θέλεις να προτρέψεις στις “συνήθειες της Ελλάδας” αυτόν τον νέο τον πλαγιασμένο κοντά σου, επειδή είναι ωραίος;».67

3.5 Σχολές και γυμναστήρια: Τα άντρα της παιδεραστίας
Το γυμναστήριο γενικά και η παλαίστρα ειδικότερα πρόσφεραν ευκαιρίες για την παρατήρηση γυμνών αγοριών, για τη διακριτική έλξη της προσοχής κάποιου αγοριού με
την ελπίδα τελικά να του μιλήσει κανείς (αφού το γυμναστήριο λειτουργούσε ως κοινωνικό κέντρο, για τους άνδρες, που διέθεταν ελεύθερο χρόνο) κι ίσως ν’ αγγίξει κάποιο αγόρι με νόημα, δήθεν τυχαία, καθώς πάλευε μαζί του.68
Στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη ο χορός λέει: «Τριγυρνούσα στις παλαίστρες
προσπαθώντας να πλανέψω αγόρια».69 Στο έργο «Όρνιθες», κάποιος ονειρεύεται μια
συνάντηση μ’ ένα όμορφο αγόρι, που «πλύθηκε κι έφυγε από το γυμναστήριο», σαν ευκαιρία, που θα του επέτρεπε να κινηθεί, για να το ξεμυαλίσει ομοφυλοφιλικά.70
Κεραυνοβόλο έρωτα ένοιωσε ο Σωκράτης, όταν μπήκε ένας όμορφος έφηβος στην
παλαίστρα του Ταυρέα.71
Στον «Ευθύδημο» ο νεαρός Κλεινίας ακολουθείται από «πολλούς εραστές, στους
οποίους περιλαμβάνεται ο Κτήσιππος». Ο Κτήσιππος στην αρχή κάθεται κάπως μακριά, καθώς το αγόρι μιλά με τους σοφιστές Ευθύδημο και Διονυσόδωρο, πλησιάζει
όμως, επειδή ο Ευθύδημος σκύβει συνεχώς και του κρύβει τη θέα του ερωμένου του.72
Στον «Ερωτικό» του Πλούταρχου μνημονεύεται ένα ενδιαφέρον γεγονός, που
δείχνει επίσης, ότι η ανάπτυξη της παιδεραστίας ήταν συνυφασμένη με την ύπαρξη
των γυμνασίων, των παλαιστρών, αλλά και των φιλοσοφικών σχολών, όπου τα παιδιά
ασκούνταν στο πένταθλο, στην πυγμαχία και το παγκράτιο ολότελα γυμνά:
«Ο παιδεραστικός έρωτας... γλίστρησε κρυφά μέσα στα γυμνάσια χάρη σ’ αυτές τις
ασκήσεις, για τις οποίες οι νέοι γδύνονται και μένουν ολόγυμνοι. Απαλά στην αρχή
χάιδεψε κι αγκάλιασε τα αγόρια, ύστερα σιγά σιγά, μέσα στις παλαίστρες του φύτρωσαν

66

«Όταν μαθαίνουν για διάφορους τρόπους απόλαυσης, τους εφαρμόζουν κι από τους έλληνες έμαθαν
την παιδεραστία» (απ᾽ ελλήνων μαθόντες παισί μίσγονται), Α΄, 135.
67
«Κύρου Παιδεία», Βιβλ. Β΄ 2.28.
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Πλάτωνα: «Συμπόσιο», 217b-c.

69

Στ. 762 κ.ε..

70

Στ. 139-142.

71

Πλάτωνα: «Χαρμίδης» 154c-155d-e.

72

273a-274c.
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τα φτερά (ο Έρως πάντα παρασταίνεται φτερωτός) και δεν μπορεί πια να τον συγκρατήσει κανείς».73
Στο ίδιο βιβλίο αναφέρεται, πως μια νέα χήρα από τις Θεσπιές, πλούσια και ωραία,
η Ισμηνοδώρα, ερωτεύτηκε τον Βάκχωνα, έναν έφηβο, που είχε πολλούς μνηστήρες
με πιο επίμονο τον Πεισία, ο οποίος «μιμούνταν τους κακούς εραστές προσπαθώντας
να κρατήσει το φίλο του μακρυά από το γάμο, με σκοπό να τον βλέπει όσο το δυνατόν
περισσότερο χρόνο να γδύνεται μέσα στις παλαίστρες, στολισμένον με το ανέγγιχτο άνθος
της νιότης του».74
Στα περισσότερα γυμνάσια υπήρχε όχι μονάχα ένα άγαλμα του Ερμή, αλλά επίσης
κι ένα άγαλμα του Έρωτα. Ο Αθήναιος στους «Δειπνοσοφιστές» του, βεβαιώνει την
ύπαρξη ενός αγάλματος του Έρωτα στην Ακαδημία, που ήταν το Γυμνάσιο, όπου ο
Πλάτωνας συγκέντρωνε τους μαθητές του: «Οι αθηναίοι ήταν τόσο μακριά από το να
σκέπτονται, πως ο Έρως κυβερνά οποιαδήποτε σεξουαλική ένωση, ώστε, στην Ακαδημία, που είναι αφιερωμένη στην Αθηνά (την παρθένα θεά), έστησαν άγαλμα στον
Έρωτα και του προσφέρουν θυσίες, όπως και στην Αθηνά».75

Άνδρας
πολιορκεί ερωτικά
αγόρι,
που αντιδρά
με τρυφερότητα
στις ερωτοτροπίες του.76
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Έκδ. «Ενάλιος», Αθήνα, σελ 34.

74

Σελ. 18

75

ΙΓ΄ 12.
Αττικό μελανόμορφο αγγείο, 6ος αι. π.Χ., Μουσείο Καλών Τεχνών, Βοστώνη.
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Πολλά από τα πρόσωπα των πλατωνικών διαλόγων, από τα οποία έχουν πάρει το όνομά τους
και οι διάλογοι (π.χ. Λύσις, Φαίδρος, Μενέξενος κ.ά.) είναι ανήλικοι ερώμενοι έφηβοι.
Από τους πλατωνικούς διαλόγους κατά κανόνα απουσιάζουν οι γυναίκες.

3.6 Ο μήνας του μέλιτος εραστή και αγοριού στην Κρήτη
Στην Κρήτη, κατά τον Έφορο, ο «ερών» εκδηλωνόταν στους γονείς και στους φίλους
του «αγαπημένου», και αν γινόταν δεκτός, τρεις μέρες μετά, «έκλεβε» τον «ερωμένο»
του. Ο εραστής έπαιρνε το αγόρι στο σπίτι του, κάνοντάς του ένα δώρο, κι ύστερα το
οδηγούσε στην εξοχή, όπου ζούσε μαζί του δυο μήνες, ένα είδος «μήνα του μέλιτος».
Άμα περνούσαν οι δύο μήνες, το ξανάφερνε στην πόλη και του έκανε δώρο μια πολεμική στολή, ένα κύπελλο για να πίνει και έναν ταύρο προορισμένο να θυσιαστεί απ’
αυτόν. Οι κρήτες θεωρούσαν ντροπή για ένα αγόρι από καλή οικογένεια να μην έχει
βρει έναν εραστή. Αντίθετα, εκείνος που είχε «απαχθεί» απολάμβανε αργότερα μεγάλες τιμές.77

3.7 Η διαφορά ηλικίας εραστή-αγοριού
Αν και η σεξουαλική σχέση μεταξύ ανδρών θεωρούταν φυσιολογική, ωστόσο υπήρχε
διαφορά ηλικίας ανάμεσα στον εραστή και στον ερωμένο του. Ο εραστής ήταν ένας
άνδρας, ώριμος στην ηλικία, συνήθως κάτω από την ηλικία των σαράντα χρόνων. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις, που ξεπερνούσαν την ηλικία των σαράντα, αλλά και
των πενήντα ετών, όπως ο ποιητής Σοφοκλής, που θα δούμε παρακάτω.

77

Στράβωνα: «Γεωγραφικά», Ι΄ 4,21.
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Σε αντίθεση με τον εραστή, ο άνδρας που θεωρούταν αντικείμενο πόθου, δηλαδή ο
ερωμένος, πρέπει να είναι ένας όμορφος έφηβος. Πιο συγκεκριμένα, ο ερωμένος έπρεπε να βρισκόταν στην αρχή της εφηβείας, όπου δεν θα είχε αρχίσει ακόμη να βγάζει
γένια. Όμορφος ερωμένος, είναι αυτός, που χαρακτηρίζεται από το «παράστημά» του
και το καλογυμνασμένο και ανεπτυγμένο του σώμα. Στη Σπάρτη, αναφέρει ο Πλούταρχος, πως τα παιδιά, «φθάνοντας στα δώδεκα χρόνια κι έχοντας καλή φήμη, βρίσκαν
τους εραστές, που τους αφοσιώνονταν».78

Μια ομάδα νεαρών σε σεξουαλική έξαρση επιδίδονται
σε περίπλοκες σεξουαλικές δραστηριότητες.
Στη μέση της εικόνας δυο νέοι έχουν σκύψει
έχοντας τους πισινούς τους αντιμέτωπους,
ενώ ένας τρίτος σπρώχνει το πέος του ανάμεσά τους.
Δεξιά, ένας άλλος προσπαθεί να τραβήξει προς αυτή την ομάδα
των τριών από τα μαλλιά ένα ανθιστάμενο αγόρι.
Αριστερά, ένας άλλος περιμένει σε στύση προφανώς να έλθει
η σειρά του, ενώ ο συνοδός του φαίνεται ήδη να αυτοϊκανοποιείται.79

78
79

«Λυκούργος», 17.
Αττικό ερυθρόμορφο αγγείο, περ. 500 π.Χ., Τορίνο.
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3.8 Το τετ-α-τετ Ευριπίδη‒Αγάθωνα
Υπήρχαν κι εξαιρέσεις στον κανόνα, ότι ο έφηβος χάνει την ομορφιά του, όταν αρχίζει
να βγάζει γένια, όπως καταγράφει ο Πλούταρχος στον «Ερωτικό»: «Λένε, πως μια
τρίχα φτάνει για να κόψει αυτό τον δεσμό στα δυο, όπως ένα αυγό, και πως όσοι ερωτεύονται τα παιδιά μοιάζουν μ’ εκείνους τους νομάδες, που σηκώνουν την άνοιξη σε μια
καταπράσινη και ανθισμένη περιοχή κι ύστερα, μόλις περάσει αυτή η εποχή, φεύγουν σαν
από έναν εχθρικό χώρο. Όμως είναι γνωστός ο λόγος του Ευριπίδη, που λέει στον ωραίο Αγάθωνα, που του είχαν πια φυτρώσει γένια, φιλώντας τον και χαϊδεύοντάς τον:
“Η ομορφιά μένει ομορφιά ακόμα και στο φθινόπωρό της”».81
Αυτός ο Αγάθωνας ήταν ένας τραγικός ποιητής, σαν τον Ευριπίδη. Είναι αυτός, που
στο «Συμπόσιο» του Πλάτωνα φιλεύει τους συντρόφους, που είχε προσκαλέσει για να
γιορτάσει μια από τις επιτυχίες του ως δραματικού συγγραφέα. Είναι αυτός επίσης,
που ο Αριστοφάνης ‒άλλος συνδαιτυμόνας στο «Συμπόσιο»‒ τον διέσυρε στις «Θεσμοφοριάζουσες» για τα γυναικίστικα ήθη του, που ταιριάζουν σ’ ένα «ντελικάτο».

80

81

Πλούταρχου: «Ερωτικός», σελ. 31.
Σελ. 164-166.
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Ο Αγάθωνας ήταν ντυμένος με μια ρόμπα, μ’ έναν χιτώνα, χρώματος μωβ κι έναν
κοντό, στρογγυλό μανδύα, σα να ήταν γυναίκα. Στα πόδια του φορούσε στενές εμβατίδες, όμοιες μ’ εκείνες που φορούσαν οι «κομψοί», και τέλος, κρατούσε πάντα μαζί
του έναν καθρέφτη κι ένα ξυράφι. Εκείνη την εποχή, το ξυράφι ήταν ένα «αξεσουάρ»
της γυναικείας τουαλέτας, όχι της ανδρικής, γιατί οι άνδρες άφηναν τα γένια τους, ενώ
οι κοκέτες ξύριζαν το περιττό τρίχωμά τους. Ο Αγάθωνας είχε έναν πολύκαιρο δεσμό,
διάσημο σ’ όλη την αρχαιότητα, με τον Παυσανία, που είναι επίσης ένας από τους
συνδαιτυμόνες του «Συμπόσιου» του Πλάτωνα.
Ο Αισχίνης ήταν
σαρανταπεντάρης,
όταν απάγγειλε
τo λόγο του
«Κατά Τιμάρχου,
όπου είπε τούτο
το αξιοσημείωτο:
«Μήτε σήμερα,
μήτε ποτέ άλλοτε
περιφρόνησα
τις ερωτικές ηδονές,
το αναγνωρίζω.
Να αγαπάς
τους καλοφτιαγμένους
και με ευπρεπή ήθη νέους,
να το κύριο γνώρισμα
μιας ευαίσθητης
και γενναιόδωρης
ψυχής».82

3.9 Η συμφορά που έλαχε στο Σοφοκλή
Ο Περικλής δεν ένοιωθε κλίση στον έρωτα των αγοριών. Του έφτανε η εταίρα, η
Ασπασία. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της Σάμου, όπου ο ποιητής
Σοφοκλής συμμετείχε ως στρατηγός, όταν εγκωμίαζε μπροστά του την ομορφιά ενός
εφήβου, ο Περικλής του έκανε τούτη τη σοβαρή παρατήρηση: «Σοφοκλή, ένας στρατηγός πρέπει να κρατάει καθαρά όχι μόνο τα χέρια του, αλλά και την όρασή του».83
Αν δώσουμε πίστη σε μια ιστορία που διηγείται ο Αθήναιος, ο Σοφοκλής ήταν εξήντα έξι χρονών, όταν του έλαχε τούτη η συμφορά: «Μια μέρα είχε οδηγήσει έξω από
τα τείχη των Αθηνών ένα ωραίο αγόρι, για να το απολαύσει. Το αγόρι άπλωσε στο χορτάρι τον άθλιο μανδύα του και σκεπάστηκαν και οι δυο με τον ζεστό, πολυτελέστατο,
μάλλινο μανδύα του ποιητή. Όταν έγινε η δουλειά, το αγόρι άρπαξε τον μανδύα του Σοφοκλή και το έβαλε στα πόδια, αφήνοντάς του τον δικό του».84
82

136-137.
Πλούταρχου: «Περικλής», 8,8.
84 ΙΓ΄, 605.
83
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Άνδρες, που πολιορκούν ερωτικά νέους κι ένα ζευγάρι σε σεξουαλική επαφή.
Το ελαφάκι και το κοκοράκι είναι δώρα ερωτικής πολιορκίας. 85
Σε πολλά αγγεία εικονίζονται σκηνές ομοφυλοφιλικής ερωτοτροπίας
με άνδρες να προσφέρουν λαγούς σε νεαρούς ως δώρα.
Επιχειρώντας να ωραιοποιήσουν ‒διαστρεβλώνοντάς τες‒ τέτοιες καθαρές εικόνες ομοφυλόφιλου έρωτα, ορισμένοι τις «ερμηνεύουν» ως «συζήτηση γύρω από το κυνήγι της ημέρας»!

3.10 Ερωτικό κυνήγι
Ο εραστής κυνηγούσε αδιάκοπα το αγόρι που είχε βάλει στο μάτι και του έκανε κάθε
λογής δώρα. Ο Πλάτωνας περιγράφει το «καθετί, που κάνουν οι εραστές για τα αγόρια,
που λατρεύουν: Τις ικεσίες, τα παρακάλια, τους όρκους, τις νύχτες, που περνούν ξάγρυπνοι στο κατώφλι του αγαπημένου και τις δουλικές εξυπηρετήσεις, που ούτε δούλος
δεν θα έκανε».86
85
86

Αττικός αμφορέας, περ. 550 π.Χ., Λονδίνο.
«Συμπόσιο», 183a.

38

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr

Διαμήρια
σεξουαλική επαφή
άνδρα και νέου.
Ο λαγός
είναι δώρο
ερωτικής πολιορκίας.
Διάφοροι «ειδικοί»
περιγράφουν ενίοτε
ζευγάρια ανδρών,
που επιδίδονται
σε διαμήρια
σεξουαλική επαφή,
σαν «παλαιστές»! 87

Ο «εραστής» σκλαβωνόταν στα βήματα του «ερωμένου», τον συνόδευε παντού όπου μπορούσε, περνούσε κάποτε τη νύχτα μπροστά από την πόρτα του κάνοντάς του
σερενάτες, έγραφε γι’ αυτόν ποιήματα και τραγούδια, χάραζε το αγαπημένο όνομα
στους τοίχους, στις πόρτες, στα δέντρα, κρεμούσε στεφάνια ή γιρλάντες από φυλλώματα και λουλούδια στην πόρτα του αγαπημένου, σαν είδος προσφοράς, και του
έστελνε κάθε λογης δώρα: φρούτα, ένα σακί με αστραγάλους, έναν πετεινό, ένα λαγό ή
έναν σκύλο, κι επίσης αγγεία ζωγραφισμένα, όπου έβαζε τον τεχνίτη να χαράζει το όνομα του αγοριού, και δίπλα τη λέξη «καλός», δηλαδή ωραίος. Πολλά απ’ αυτά τα
αγγεία διατηρούνται στα μουσεία.
Στην Ακρόπολη των Αθηνών βρέθηκε μια μικρή πέτρα σκαλισμένη σε σχήμα σφήνας, που πάνω της ήταν χαραγμένη με χαρακτήρες του 5ου π.Χ. αιώνα η ακόλουθη παιδεραστική επιγραφή: «Ο Λυσίθεος δηλώνει, πως λατρεύει τον Μικίονα ανάμεσα σε όλα
τα αγόρια της πόλης, γιατί είναι θαρραλέος».88

3.11 Ανδρικός έρωτας στα στρατόπεδα
O αντρικός έρωτας ξυπνούσε στο γυμνάσιο, όπου οι έφηβοι έκαναν ασκήσεις, που, όπως το ρίξιμο του ακόντιου π.χ., αποτελούσαν μια αληθινή «στρατιωτική προπαρασκευή», κι ύστερα συζητούσαν στα στρατόπεδα και στα πεδία της μάχης.
87 Αττικό
88

ερυθρόμορφο αγγείο, περ. 530-430 π.Χ..
Συλλογή «Ελληνικών Επιγραφών», 3η έκδοση, 1266.
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Από τις κωμωδίες του φαίνεται, πως ο Αριστοφάνης
ήταν ένας από τους λίγους πεπεισμένους αντίπαλους
του έρωτα για τ’ αγόρια στην αρχαία Ελλάδα.
Στα έργα του δεν παύει να κτυπάει με σκληρές εκφράσεις
τους παιδεραστές, αλλά και τους ομοφυλόφιλους γενικότερα
με εκφράσεις, όπως: «ευρύπρωκτος»,89
«λακκόπρωκτος» 90 κ.ά..

«Στη Θήβα, όταν ο “ερωμένος” έφτανε στη στρατεύσιμη ηλικία, ο εραστής του, του έκανε δώρο μια πλήρη πανοπλία, και ο Παμμένης, ένας άντρας, που είχε την πείρα των
ερωτικών πραγμάτων, τοποθετούσε τους στρατιώτες μέσα στις στρατιωτικές ομάδες μ’
έναν τρόπο εντελώς καινούριο. Τον αγαπημένο τον έβαζε δίπλα στον εραστή, γιατί ο
έρωτας είναι ο μόνος ακατανίκητος στρατηγός. Συμβαίνει να εγκαταλείπει κανείς τους
ανθρώπους της φυλής του ή της οικογένειάς του, ενώ μεταξύ του αγαπημένου και του
“ερώντος” κανένας εχθρός δεν μπόρεσε να εισχωρήσει για να χωρίσει τον έναν από τον
άλλον.
»Και όταν ακόμη δεν υπάρχει ανάγκη, δείχνουν την αγάπη τους για τον κίνδυνο και
την περιφρόνησή τους για τη ζωή: έτσι, ο θεσσαλός Θήρων στήριξε σ’ έναν τοίχο το αριστερό του χέρι, τράβηξε τό σπαθί του και έκοψε το δάχτυλό του, προκαλώντας τον ερωτικό του αντίζηλο να κάνει το ίδιο. Ένας άλλος, σε μια μάχη, έχοντας πέσει μπρούμυτα,
89 «Αχαρνής»
90 «Νεφέλαι»

716, «Νεφέλαι» 1090.
1330.
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παρακάλεσε τον εχθρό του, που ετοιμαζόταν να τον χτυπήσει, να περιμένει μια στιγμή,
ώστε ο ερωμένος του να μην τον δει να δέχεται μια λαβωματιά στα νώτα».91
Ο Πλούταρχος, στο ίδιο σημείο, ιστορεί τον ηρωικό θάνατο του Κλεόμαχου από τα
Φάρσαλα: «Οι χαλκιδείς παρακάλεσαν τον σύμμαχό τους Κλεόμαχο, έναν άντρα με υπέροχο θάρρος, να προσβάλει πρώτος τα αντίπαλα τάγματα. Όπως ο νέος που αγαπούσε
ήταν εκεί, ο Κλεόμαχος τον ρώτησε αν λογάριαζε να παρακολουθήσει τη μάχη. Το αγόρι
του απάντησε καταφατικά, ύστερα τον αγκάλιασε με τρυφερότητα και του φόρεσε το κράνος του. Τότε, ο Κλεόμαχος, όλος φλόγα και οργή, παίρνει μαζί του τους πιο γενναίους
θεσσαλούς, κάνει μια λαμπρή έφοδο και πέφτει επάνω στους εχθρούς, ανατρέποντας και
διασκορπίζοντας το ιππικό τους.
»Όμως, βρήκε το θάνατο στη μάχη. Οι χαλκιδείς, στη μεγάλη πλατεία της πόλης τους,
δείχνουν τον τάφο του, που επιστεγάζεται και σήμερα ακόμα από μια ψηλή κολόνα, και ο
έρωτας για τα αγόρια, που πρωτύτερα τον αποδοκίμαζαν, από τότε τιμήθηκε και ευνοήθηκε απ’ αυτούς περισσότερο παρά οπουδήποτε αλλού. Κι αργότερα οι χαλκιδείς τραγουδούσαν:
»Ω παιδιά με τόσες χάρες,
όσες είχαν κι οι γονιοί σας,
μην αρνιέστε στους γενναίους,
να χαϊδεύουν σας τα κάλλη.
»Με το θάρρος το ανθισμένο,
μεσ’ στις πόλεις της Χαλκίδας,
είναι ο Έρωτας, που χέρια,
πόδια, μέλη, μας δαμάζει».

3.12 Ζευγάρια ανδρών στη μάχη
Τον περίφημο «Ιερό Λόχο» των Θηβών τον σχημάτιζαν εραστές και αγαπημένοι, και
μάλιστα γι’ αυτό, κατά τον Πλούταρχο τον αποκαλούσαν «ιερό», γιατί ο «Πλάτων ένθεον φίλον τον εραστήν προσείπε»:92 «Τον δ’ ιερόν λόχον ως φασι συνετάξατο Γοργίδας
πρώτος εξ ανδρών επιλέκτων τριακοσίων, οις η πόλις άσκησιν και δίαιταν εν τη Καδμεία
στρατοπεδευομένοις παρείχε. Και δια τουθ’ ο εκ πόλεως λόχος εκαλούντο. Τας γαρ ακροπόλεις επιεικώς οι τότε πόλεις ωνόμαζον. Ένιοι δε φασιν εξ εραστών και ερωμένων
γενέσθαι το σύστημα τούτο».93
Όπως το λέει ο Πλάτωνας με το στόμα του Φαίδρου, «εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ
να πω, ότι υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό για έναν νέο από έναν καλό εραστή και για έναν
εραστή από τον έρωτα για έναν νέο. Γιατί εκείνο, που πρέπει να κατευθύνει σ’ όλη τους
τη ζωή τους ανθρώπους, που θέλουν να ζήσουν καλά, αυτό το πράγμα ούτε η συγγένεια
μπορεί να τους το εμπνεύσει τόσο καλά, ούτε οι τιμές, ούτε ο πλούτος, ούτε τίποτα άλλο,
όσο ο έρωτας.

Πλούταρχου: «Ερωτικός», έκδ. «Ενάλιος», Αθήνα, σελ. 96-101.
«Βίος του Πελοπίδα», 18.7.
93 18, 1,2.
91
92
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»Και ποιο είναι αυτό: Η ντροπή για τα αισχρά και η φιλοτιμία για τα καλά. Γιατί
χωρίς αυτά δεν μπορεί ούτε πόλη ούτε ιδιώτης να πραγματοποιήσει μεγάλα και καλά
έργα. Πιστεύω λοιπόν εγώ, ότι ο άντρας, που είναι ερωτευμένος, αν φανερωνόταν να
κάνει κάτι επαίσχυντο ή να μην αμύνεται από ανανδρία, ενώ βλάπτεται από κάποιον, δεν
θα υπέφερε τόσο πολύ ούτε αν τον είχε δει ο πατέρας του, ούτε οι φίλοι του, ούτε
οποιοσδήποτε άλλος, όσο αν τον είχε δει ο ερωμένος του.
»Το ίδιο βλέπουμε και στον ερώμενο, ότι ντρέπεται ιδιαιτέρως τους εραστές, όταν τον
δουν να κάνει κάτι επαίσχυντο. Αν υπήρχε λοιπόν κάποιος τρόπος να γίνει μια πόλη ή
ένα στρατόπεδο από εραστές και ερωμένους, δεν θα υπήρχαν καλύτεροι πολίτες απ’ αυτούς, καθώς θα απέφευγαν κάθε επαίσχυντη πράξη και θα αμιλλώνταν μεταξύ τους.
»Και αν πολεμούσαν αυτοί ο ένας κοντά στον άλλον, αν και λίγοι, θα μπορούσαν να
νικήσουν, που λέει ο λόγος, όλους τους ανθρώπους. Γιατί ένας άντρας ερωτευμένος θα
ανεχόταν πολύ λιγότερο να τον δει ο ερωμένος του, παρά οποιοσδήποτε άλλος να εγκαταλείπει τη θέση του ή να πετάει τα όπλα. Αντί γι’ αυτό θα προτιμούσε χίλιες φορές να
πεθάνει. Πόσο μάλλον να εγκαταλείψει κανείς τον ερωμένο του ή να μην τον βοηθήσει,
όταν κινδυνεύει, γιατί κανείς δεν είναι τόσο δειλός, που να μην μπορεί ο Έρωτας να του
εμπνεύσει θεϊκή πνοή και να τον κάνει γενναίο, ώστε να γίνει όμοιος μ’ εκείνον, που είναι ανδρείος από τη φύση του.
»Αλήθεια αυτό, που έλεγε ο Όμηρος για τη γενναιότητα, που εμπνέει η θεότητα στην
καρδιά των ηρώων, είναι αυτό ακριβώς, που ο Έρωτας δίνει στους εραστές».94

Άνδρας σε συμπόσιο χαϊδεύει τα γεννητικά όργανα αγοριού κατά το σερβίρισμα.95
Με τέτοιες εικόνες καταρρέει ο μύθος της δήθεν παιδαγωγικής διάστασης της παιδεραστίας.

94

«Συμπόσιο», 178b-179b.
490-480 π.Χ., Νέα Υόρκη.

95 Κύλικα,
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3.13 Αριστείδης-Θεμιστοκλής: Ερωτευμένοι με το ίδιο ωραίο αγόρι
Όταν δυο ή περισσότεροι εραστές κυνηγούσαν τον ίδιο έφηβο, αυτοί οι «αντεραστές»
ένιωθαν μια ζήλια όμοια μ’ εκείνη, που παρατηρούμε στον έρωτα του ενός φύλου για
το άλλο.
Η πηγή του μίσους, που κράτησε τόσο καιρό αντίπαλους δυο διάσημους άνδρες της
αθηναϊκής πολιτείας, τον Αριστείδη και τον Θεμιστοκλή, λένε πως ήταν το γεγονός,
ότι και οι δυο είχαν ερωτευθεί το ίδιο αγόρι, τον ωραίο Στησίλαο από τον Κέα.96 («Ηράσθησαν γαρ αμφότεροι του καλού Στησίλεω, Κείου το γένος όντος»).

Νέος αγκαλιάζει αγόρι,
που αντιδρά ευνοϊκά.97

3.14 Αποτυπώματα γεννητικών οργάνων στην άμμο
Ένα απόσπασμα του Αριστοφάνη αποκαλύπτει τη σπουδαιότητα, που απέδιδαν οι μεγαλύτεροι άντρες στα γεννητικά όργανα των νεοτέρων τους. Στο συναγωνισμό του
Δίκαιου και του Άδικου Λόγου, στις «Νεφέλες», ο Δίκαιος Λόγος θρηνεί για τις παλιές
καλές μέρες, που πέρασαν, όταν τα αγόρια ήταν ρωμαλέα, πειθαρχικά και σεμνά και
«όταν κάθονταν κάτω στου γυμναστή, έπρεπε να βάλουν μπροστά το πόδι τους, για να μη
δείξουν στους έξω κάτι το σκληρό. Κι όταν σηκώνονταν, έπρεπε να στρώσουν την άμμο,
όπως ήταν πριν και να φροντίσουν να μην αφήσουν κανένα αποτύπωμα της νιότης τους
για τους εραστές. Και κανένα αγόρι την εποχή εκείνη δεν άλειφε με λάδι το σώμα του
96

Πλούταρχου: «Θεμιστοκλής», 3.1.
ερυθρόμορφο αγγείο, περ. 530-430 π.Χ..

97 Αττικό
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κάτω από τον αφαλό του, έτσι, που στα αχαμνά του δροσιά και χνούδι σαν δέντρου καρπός ανθούσε».98

Ο Εύβουλος,
κωμικός ποιητής του 4ου
αιώνα, είπε για τους έλληνες
που πέρασαν δέκα ατέλειωτα
χρόνια προσπαθώντας
να κατακτήσουν την Τροία:
«Κανείς ποτέ δεν αντίκρισε
ούτε μιαν εταίρα.
Μαλακίζονταν δέκα χρόνια.
Ήταν μια
αξιοθρήνητη εκστρατεία.
Για την κατάκτηση μιας πόλης
επέστρεψαν στην πατρίδα
με κώλους πολύ φαρδύτερους
από τις πύλες της πόλης
που κυρίευσαν».99

3.15 Ο όμορφος έφηβος Θεόδοτος και η αντιζηλία των δύο εραστών του
Ο λόγος του Λυσία «Προς Σίμωνα απολογία» απαγγέλθηκε από έναν διάδικο
και αρχίζει έτσι: «Δίχως αμφιβολία, μπορείτε να θεωρήσητε σαν κάτι το παράλογο για
την ηλικία μου τα αισθήματά μου για ένα νέο αγόρι, μα σας ζητώ να μη σχηματίσετε
κακή ιδέα για μένα: το ξέρετε κι εσείς, πως όλοι οι άνθρωποι υποκύπτουν στο πάθος... Ο
Σίμων κι εγώ ερωτευθήκαμε τον νέο Θεόδοτο από τις Πλαταιές. Κι εγώ, έτσι όπως τον
περιποιόμουν, είχα την αξίωση να είναι αφοσιωμένος σε μένα, ο Σίμωνας όμως,
βρίζοντας και παρανομώντας, νόμισε, πως θα κάνει τον Θεόδοτο υποχείριό του... Ο
Σίμων λέει επίσης, πως είχε δώσει τριακόσιες δραχμές στον Θεόδοτο κάνοντας ένα
συμβόλαιο μαζί του, και πως εγώ είμαι εκείνος, που με ραδιουργίες του πήρα το ωραίο
αγόρι».100
Όλη αυτή η απολογία είναι γραφικότατη ιστόρηση, που κάνει ο Λυσίας των εμπλοκών και των τσακωμών, που εξαπολύει είτε μέσα στα σπίτια, είτε και στους δρόμους ακόμη, η αντιζηλία των δυο εραστών του Θεόδοτου.

98

973-978.
120.
100 1-22.
99 Απ.
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Οι καβγάδες, οι ρήξεις, καθώς και τα γλυκά συμφιλιώματα, δεν ήταν κάτι το σπάνιο
ανάμεσα στον εραστή και στον αγαπημένο, γιατί «ακόμα και οι φιλονικίες και τα κακιώματα έχουν μια εξαιρετική γοητεία και απόλαυση».101

3.16 Το έγκλημα πάθους
του ερωτικού ζεύγους Αρμόδιου‒Αριστογείτονα
Η παιδεραστία έχει προκαλέσει αναρίθμητα ερωτικά εγκλήματα. Μερικά απ’ αυτά
μεταποιήθηκαν σε ηρωικές πράξεις, γιατί, συχνά, τύραννοι έπεσαν θύματα νέων, που
τους είχαν ρυπάνει και που μετά, οι νέοι αυτοί, ένιωσαν γι’ αυτούς αποστροφή.
Η πιο περίφημη σχετική ιστορία είναι αυτή των αθηναίων «τυραννοκτόνων» Αρμόδιου και Αριστογείτονα, που θεωρούνται σαν απελευθερωτές του λαού.
Σκότωσαν το 514 π.Χ. τον Ίππαρχο, γιο του τύραννου Πεισίστρατου και αδελφό του
Ιππία, που είχε διαδεχτεί τον πατέρα του. Ο Θουκυδίδης ιστόρησε την υπόθεση με κάθε λεπτομέρεια:
«Θα προβώ ήδη στην εκτενέστερη οπωσδήποτε διήγηση της ερωτικής περιπέτειας,
από την οποία προκλήθηκε το τόλμημα του Αριστογείτονα και του Αρμόδιου, για να
αποδείξω, ότι ούτε αυτοί καν οι αθηναίοι εκθέτουν ακριβώς τα περί των τυράννων τους
και του εν λόγω επεισοδίου. Αφού ο Πεισίστρατος πέθανε γέρος και ασκών ήδη την
τυραννίδα, την αρχή κατέλαβε όχι ο Ίππαρχος, όπως οι πολλοί νομίζουν, αλλά ο Ιππίας,
ο μεγαλύτερος από τους γιους του.
»Όταν ο Αρμόδιος έφθασεν στο άνθος της νεανικής ωραιότητας, ο Αριστογείτας, πολίτης της μέσης τάξης, τον είχεν ως εραστή. Ο γιος του Πεισίστρατου, Ίππαρχος, επιχείρησε να αποπλανήσει τον Αρμόδιο, ο οποίος απέκρουσε τις προτάσεις του και κατάγγειλε το γεγονός στον Αριστογείτονα. Εκείνος, βαρυαλγής από το ερωτικό πάθος και φοβηθείς μήπως ο Ίππαρχος, λόγω της δύναμής του καταφύγει στη βία για να του αποσπάσει τον Αρμόδιο, άρχισε να διατρανώνει κρυφά την ανατροπή της τυραννίδας με κάθε
μέσο, το οποίο διέθετε.
»Και επειδή εν τω μεταξύ ο Ίππαρχος, επαναλαβών τις προτάσεις του προς τον Αρμόδιο, δεν πέτυχε μεν περισσότερο από την πρώτη φορά, αλλά και δεν θέλησε να προσφύγει
σε βίαια μέτρα, επιδίωκε όμως τη δημιουργία ευκαιρίας, όπως τον προπηλακίσει με ύπουλο τρόπο, χωρίς να αφήσει να φανούν τα αληθινά του ελατήρια. Γιατί η εξουσία του
γενικά δεν ήταν επαχθής στο λαό, και είχε κατορθώσει να την ασκεί κατά τρόπον, που
δεν προκαλούσε αντιπάθειες...».102
Ας ζητήσουμε από τον Αριστοτέλη τη συνέχεια της ιστορίας: «Ο Ίππαρχος, που είχε
ερωτευθεί τον Αρμόδιο, δεν συγκρατούσε την οργή του, αλλά του έδειχνε προσβλητική
συμπεριφορά. Προπαντός εμπόδισε την αδελφή του να παρακολουθήσει τα Παναθήναια
σαν κανηφόρος παρθένος, ενώ την είχαν εκλέξει. Και μάλιστα με βαριές φράσεις έβρισε
τον Αρμόδιο σαν διεφθαρμένο. Το επεισόδιο αυτό ερέθισε τον Αρμόδιο και τον έκανε να
αποφασίσει μαζί με τον Αριστογείτονα και με τη σύμπραξη πολλών άλλων το φόνο του
Ίππαρχου. Την ημέρα των Παναθηναίων παρακολουθούσαν τον Ίππαρχο στην Ακρόπολη, που περίμενε εκεί να υποδεχτεί την πομπή, επιβλέποντας το ξεκίνημά της. Βλέ101
102

Ξενοφώντα: «Ιέρων» 1.35.
Βιβλ. 6ο, 54-59.
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ποντας ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτονας έναν από τους συνωμότες να μιλάει με οικειότητα με τον Ιππία υποψιάστηκαν, πως καταγγέλλει σ’ αυτόν τα σχέδιά τους και για να
κάνουν κάτι πριν τους συλλάβουν, κατέβηκαν από την Ακρόπολη και αρχίζοντας την
επίθεση πριν από τους άλλους, σκότωσαν τον Ίππαρχο, που ρύθμιζε την πομπή κοντά στο
Λεωκόρειο του Κεραμεικού. Ο Αρμόδιος σφάχτηκε σχεδόν αμέσως από τους δορυφόρους. Ο Αριστογείτονας ξέφυγε, μα τον πιάσανε και τον θανάτωσαν, αφού τον βασάνισαν πολύ».103
Έτσι, η παιδεραστία κέρδιζε στην Αθήνα μια καινούρια λάμψη. Λίγο έλειψε να τη
θεωρήσουν, πως ήταν συνταιριασμένη με τον έρωτα για την ελευθερία και το μίσος
εναντίον των τυράννων, αφού ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτονας, που θα δοξάζονταν
στο εξής σαν ήρωες από τους ποιητές, τους ζωγράφους και τους γλύπτες, είχαν διατελέσει εραστές.

Ο Αρμόδιος
και ο Αριστογείτονας,
ένα ερωτικό ζευγάρι
της αρχαίας Αθήνας,
που σκότωσαν τον τύραννο Ίππαρχο,
αδελφό του Ιππία,
για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.
Ο αθηναϊκός λαός όμως,
τους τίμησε σαν ήρωες
της δημοκρατίας,
έστησε αγάλματά τους,
έβαλε τη μορφή τους
σε νομίσματα, συντηρούσε
με δημόσιες δαπάνες
τους συγγενείς τους,
τους προσέφερε θυσίες
σαν σε ημίθεους και απαγόρευε
σε δούλους να δίνουν
αυτά τα δύο ονόματα
στα παιδιά τους.

3.17 Ο πειρασμός του Σωκράτη
Είδαμε τον Αλκιβιάδη να κάνει σκηνή ζηλοτυπίας στον Σωκράτη. Ο ίδιος όμως, διηγείται αμέσως μετά σε μια ακόμα τολμηρή σελίδα του «Συμπόσιου» του Πλάτωνα
αυτό, που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε «ο πειρασμός του Σωκράτη», όπου οι
συνήθεις ρόλοι αντιστρέφονται: Εδώ ο νέος άνδρας ─που ήδη είχε ένα σωρό ομοφυλόφιλες περιπέτειες─ είναι αυτός, που πολιορκεί ερωτικά τον ώριμο άνδρα:

103

«Αθηναίων Πολιτεία», 18.
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«Επειδή νόμιζα, ότι (ο Σωκράτης) είχε ενδιαφερθεί για την ομορφιά της νιότης μου,
θεώρησα εξαιρετική τύχη και θαυμάσια ευτυχία το ότι μπορούσα να δώσω την εύνοιά
μου στον Σωκράτη, κι έτσι να ακούσω όλα όσα γνώριζε. Είχα άλλωστε πολύ μεγάλη ιδέα
για την ομορφιά μου. Τα σκέφτηκα λοιπόν αυτά και ενώ προηγουμένως δεν συνήθιζα να
βρίσκομαι χωρίς συνοδό μόνος μαζί του, άρχισα τότε να διώχνω τον συνοδό και να μένω μόνος μαζί του...
»Βρισκόμαστε λοιπόν, άντρες, ολομόναχοι και νόμιζα, ότι αμέσως θα μου μιλούσε, όπως θα μιλούσε ένας εραστής στον ερωμένο του, όταν βρίσκονται απομονωμένοι, και
χαιρόμουνα. Απ’ αυτά όμως, δεν γινόταν τίποτα απολύτως, αλλά, όπως συνήθιζε, αφού
μου μιλούσε και περνούσε τη μέρα του μαζί μου, σηκωνόταν κι έφευγε. Μετά από αυτά
τον προσκαλούσα να γυμνάζεται μαζί μου και γυμναζόμουνα μαζί του, νομίζοντας, ότι
έτσι θα κατάφερνα κάτι. Γυμναζόταν λοιπόν μαζί μου και παλεύαμε πολλές φορές χωρίς
να είναι κανείς παρών. Και τι να σας τα λέω: ούτε έτσι κατόρθωσα τίποτα».104
Ο Αλκιβιάδης λοιπόν, τα βολεύει έτσι, ώστε να μείνει χρόνο με τον Σωκράτη, αλλά
ο Σωκράτης δεν επωφελείται καθόλου από αυτή την ευκαιρία. Τότε, τον προκαλεί να
παλέψει μαζί του. Ο Σωκράτης δέχεται, αλλά δεν εγκαταλείπει την επιφυλακτική του
στάση, οπότε ο νέος άνδρας χρησιμοποιεί τα μεγάλα μέσα:
«Επειδή όμως τίποτα απ’ αυτά δεν είχε αποτέλεσμα, αποφάσισα, ότι έπρεπε να επιτεθώ με τη βία σε αυτόν τον άντρα και να μην παραιτηθώ, αφού ήδη είχα κάνει την αρχή,
αλλά να μάθω τι πράγματι συμβαίνει. Τον προσκαλώ λοιπόν, για να δειπνήσουμε μαζί,
ακριβώς όπως θα έκανε ένας εραστής, που θέλει να καταφέρει τον αγαπημένο του. Και
ούτε σ’ αυτό ανταποκρίθηκε αμέσως. Όμως, με τον καιρό πείστηκε.
»Όταν ήρθε λοιπόν την πρώτη φορά, αφού δείπνησε, ήθελε να φύγει. Και τότε ντράπηκα και τον άφησα. Μια άλλη φορά πάλι, που προσπάθησα να τον παγιδέψω, αφού
δειπνήσαμε, του μιλούσα μέχρι αργά τη νύχτα και όταν θέλησε να φύγει, προφασιζόμενος, ότι είναι αργά, τον ανάγκασα να μείνει. Ήταν ξαπλωμένος λοιπόν στο διπλανό
μου κρεβάτι, όπου είχε δειπνήσει, και κανείς άλλος δεν κοιμόταν στο σπίτι εκτός από
εμάς τους δύο».
Ύστερα από μια μεγάλη συζήτηση μέσα στα σκοτάδια, ο Αλκιβιάδης σκέφτεται
επιτέλους να επιτύχει τον σκοπό του:
«Όταν λοιπόν, άντρες, και το λυχνάρι είχε σβήσει πια και οι δούλοι βρίσκονταν έξω,
αποφάσισα να αφήσω τις περιστροφές προς αυτόν, και να του μιλήσω ελεύθερα και να
του πω τι σκεφτόμουν. Και του είπα κουνώντας τον.
─ Σωκράτη, κοιμάσαι;
─ Όχι βέβαια, είπε αυτός.
─ Ξέρεις λοιπόν, τι σκέφτηκα;
─ Τι πράγμα;
─ Εσύ μόνο, μου φαίνεσαι, είπα εγώ, άξιος να γίνεις εραστής μου και νομίζω, ότι
διστάζεις να μου κάνεις λόγο γι’ αυτό. Εγώ πάντως, έτσι σκέφτομαι: πιστεύω, πως είναι
πάρα πολύ ανόητο να μην σου κάνω κι αυτό το θέλημά σου και ο,τιδήποτε άλλο χρειάζεσαι είτε από την περιουσία μου είτε από τους φίλους μου...
»...Εγώ λοιπόν, αφού τα άκουσα αυτά (την επιφυλακτική απάντηση του Σωκράτη),
με τα λόγια που είπα, σα να είχα εξαπολύσει βέλη, νόμιζα, ότι τον είχα πληγώσει.
104

217a–219c.
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Σηκώθηκα τότε, και χωρίς να τον αφήσω να πει τίποτα άλλο, τον σκέπασα με το ιμάτιό
μου (ήταν χειμώνας), ξάπλωσα κάτω από το παλιό πανωφόρι αυτουνού εδώ, και αγκαλιάζοντας με τα χέρια μου αυτό το θεϊκό και θαυμάσιο πλάσμα (τον Σωκράτη) έμεινα
ξαπλωμένος έτσι όλη τη νύχτα.
»Και δεν μπορείς να πεις, Σωκράτη, ότι λέω ψέματα και σ’ αυτό. Αφού λοιπόν, τα
έκανα όλα αυτά εγώ, αυτός έμεινε τόσο απαθής και περιφρόνησε και περιγέλασε την
ομορφιά μου. Και γι’ αυτήν είχα μεγάλη ιδέα, άντρες δικαστές, γιατί είστε δικαστές της
υπερηφάνειας του Σωκράτη. Μάθετε λοιπόν, μα τους θεούς, μα τις θεές, ότι κοιμήθηκα
και ξύπνησα στο πλευρό του Σωκράτη χωρίς να συμβεί τίποτα περισσότερο απ’ ό,τι αν
είχα κοιμηθεί με τον πατέρα μου ή με τον μεγαλύτερο αδερφό μου».

Ο Ζήνων ο Ελεάτης
ήταν μέλος
της Ελεατικής Σχολής,
που ίδρυσε ο Παρμενίδης,
αλλά κι ερώμενος
του δασκάλου του:
«Ζήνωνα... λέγεσθαι
αυτόν παιδικά του Παρμενίδου
γεγονέναι».105

3.18 Ο έρωτας του Ιέρωνα για τον Δαίλοχο
Σε ένα απόσπασμα από τον «Ιέρωνα» του Ξενοφώντα ο ποιητής Σιμωνίδης παρουσιάζεται να συζητά με τον τύραννο Ιέρωνα: «Τι εννοείς Ιέρωνα; Θες να μου πεις, ότι ο
παιδικός έρωτας δεν κυριεύει τους τυράννους (ενν. όπως γίνεται με τους άλλους αν105 Πλάτωνα:

«Παρμενίδης», 127b.
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θρώπους); Τότε πώς συμβαίνει να είσαι ερωτευμένος με τον Δαίλοχο;... Ο Ιέρωνας είπε:
Το πάθος μου (εράν) για τον Δαίλοχο είναι πάθος για εκείνο, που η ανθρώπινη φύση, ίσως, μας αναγκάζει να θέλουμε από τους ωραίους, έχω όμως μια πολύ ισχυρή επιθυμία να αποκτήσω το αντικείμενο του πάθους μου με την αγάπη και τη συγκατάθεσή
του». 106

«Διεμήρισαν
άνδρες
ερασταί...».107
Στην εικόνα:
Διαμήρια
σεξουαλική
επαφή άνδρα
και νέου.108

3.19 Θαυματουργή ίαση χάρη στην παιδεραστία
Τη βίωσε κάποιος, που κοιμήθηκε στο ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο: «Ένας άνδρας (είχε) μια πέτρα στο πέος του. Είδε όνειρο. Νόμισε, ότι ήρθε σε σεξουαλική επαφή
μ’ ένα όμορφο αγόρι. Εκσπερματώνοντας (εξονειρώσσων) απέβαλε την πέτρα, την πήρε
και βγήκε έξω κρατώντας τη στα χέρια του». 109
Στον Θεόκριτο (ποιητής, 3ος αι. π.Χ.), μια κοπέλα εγκαταλειμμένη από το νεαρό
εραστή της κάνει μάγια, για να τον φέρει πίσω φωνάζοντας προς την Άρτεμη τα λόγια: «Είτε γυναίκα πλαγιάζει δίπλα του είτε άνδρας, ας τους ξεχάσει τόσο όσο, λένε, ξέχασε ο Θησέας... την Αριάδνη».110
Λέει «άνδρας» όχι «νέος» ή «αγόρι» και πρέπει μάλλον να εννοήσουμε, ότι ο νεαρός είχε ίσως περάσει από έναν ενεργητικό ρόλο σε σχέση μ’ αυτήν σε άλλον ενεργητικό ρόλο με γυναίκα ή σε παθητικό ρόλο με άντρα.

106

1, 31-33.

107 Αριστοφάνη:

«Όρνιθες», 706.
μελανόμορφο αγγείο, 6ος αι. π.Χ., Sèrves Musée Céramique, Γαλλία.
109 IGiv 1.121.104.
110 2, 44 κ.ε..
108 Αττικό
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3.20 Ο έρωτας Σόλωνα‒Πεισίστρατου
«Φιλία θερμή ανεπτύχθη μεταξύ των δυο αυτών ανδρών (του Σόλωνα και του Πεισίστρατου) ένεκα της συγγενείας των, αυτή δε η φιλία έγινε εγκαρδιώτερη και λόγω της
ευφυίας και της ωραιότητας του Πεισιστράτου, διότι, καθώς λέγουν μερικοί, ο Σόλωνας
διετέθηκε ερωτικώς προς αυτόν». (Ερωτικώς τον Πεισίστρατον ασπαζομένου του Σόλωνος).111

3.21 Ο έρωτας του Λύσανδρου αναγορεύει βασιλιά στη Σπάρτη
Ο βραχύς στο ανάστημα βασιλιάς της Σπάρτης Αγησίλαος είχε εραστή τον στρατηγό Λύσανδρο από μικρό παιδί στην αγέλη. Ο Λύσανδρος ήταν εκείνος μάλιστα, που
με διάφορες μηχανορραφίες βοήθησε τον Αγησίλαο να αναγορευτεί βασιλιάς.112

«Νομίζω,
ότι τα γεράματά μου
είναι ανώτερα
από τις μπούκλες
πολλών νεαρών,
από τη στάση
(ενν. θηλυπρεπή
ή επιτηδευμένη στάση
και κίνηση)
και την
ευρυπρωκτία τους».114
113

Πλούταρχου: «Σόλων», 1.
Πλούταρχου: «Αγησίλαος», 2.
113 Ζευγάρι ανδρών εραστών. Κύλικα, 510/500 π.Χ., Βερολίνο.
114 Αριστοφάνη: «Σφήκες», στ. 1068-1070.
111
112
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3.22 Ο «Βάταλος» Δημοσθένης
Ο διαβόητος αθηναίος ρήτορας Δημοσθένης, στον οποίο άρεσε να φοράει γυναικεία
ρούχα, είχε το παρατσούκλι «Βάταλος», που ερμηνεύτηκε από ελληνιστικούς σχολιαστές «κώλος» σ’ ένα απόσπασμα του Εύπολη.115 Ο Αισχίνης το αποδίδει στην «ανανδρία και κιναιδία» του Δημοσθένη, όταν ήταν μικρός.116
«Αν κανείς σου έβγαζε αυτά τα μικρά κομψά πανωφόρια και τους μαλακούς, κοντούς
χιτώνες και τα περιέφερε ανάμεσα στους δικαστές για να τ’ αγγίξουν με τα χέρια τους,
δύσκολα θα μπορούσαν να διακρίνουν, νομίζω, αν είναι αντρικά ή γυναικεία ρούχα αυτά
που έπιασαν, χωρίς από πριν να τους το έχουν πει».

«Δημοσθένης γαρ,
επειδή την πατρήαν ουσίαν ανήλωσε,
περιήει την πόλιν θηρεύων
νέους πλουσίους,
ων οι μεν πατέρες ετετελευτήκεσαν,
αι δε μητέρες διήκουν τας ουσίας».117

Απ. 82.
«Κατά Τιμάρχου», παρ. 131.
117 Αισχίνη: «Κατά Τιμάρχου», 170.
115
116
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Η «ανανδρία» και τα γυναικεία ρούχα συνδέονται αναμφίβολα με την παθητική
ομοφυλοφιλία και έμμεσα με τη γυναικεία σωματική διάπλαση.
Ο Αισχίνης υπαινίσσεται, ότι ο ενεργητικός ομοφυλοφιλικός ρόλος συνδυαζόταν
στον Δημοσθένη με θηλυπρεπείς προτιμήσεις στην αμφίεση και ποικίλες μορφές «ανανδρίας».
Στον «Ερωτικό» του ο Δημοσθένης επαινεί τα κάλλη του Επικράτη, ενός όμορφου
νέου, στον οποίο δίνει και συμβουλές, όπως να μην πηγαίνει με παλιόγερους, αλλά μόνο με νεαρούς.118

3.23 Ο παντοτινός έρωτας Παυσανία‒Αγάθωνα
Στην πρώτη σκηνή από τις «Θεσμοφοριάζουσες», όταν ο γέρος δήλωσε, ότι δεν ξέρει
ποιος είναι ο Αγάθωνας, ο Ευριπίδης λέει «Λοιπόν, τον έχεις πηδήξει, αλλά ίσως δεν
τον γνωρίζεις», υπονοώντας, ότι ο θηλυπρεπής Αγάθωνας είχε διατελέσει πόρνος στα
σκοτεινά.119
Όταν ο Αγάθωνας αρνήθηκε να βοηθήσει τον Ευριπίδη, ο οργισμένος γέρος φωνάζει: «Κι εσύ, εσύ κατάπυγον. Είσαι ευρύπρωκτος, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στα
πάθη».120 Αμέσως παρακάτω, όταν ο Αγάθωνας εξηγεί, ότι δεν μπορεί να πάει μεταμφιεσμένος (όπως θέλει ο Ευριπίδης) στη συγκέντρωση των γυναικών, γιατί θα υποψιαστούν, ότι προσπαθεί να κάνει έρωτα μαζί τους στα κρυφά, ο γέρος τον χλευάζει:
«Τι “να κάνεις έρωτα στα κρυφά”; Μάλλον, ότι προσπαθείς να πηδηχτείς!».121

Άνδρας και νέος
τυλιγμένοι στον ίδιο χιτώνα.
Πιθανόν πρόθεση του καλλιτέχνη
είναι να εννοήσουμε,
ότι έρχονται
σε σεξουαλική επαφή. 122

Έκδ. «Δρόμων», Αθήνα, 2008, παρ. 57.
Στ. 35.
120 Στ. 200 κ.ε..
121 Στ. 206.
122 Αττικό μελανόμορφο αγγείο, 6 ος αι. π.Χ., Μπολόνια.
118
119
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Ο Παυσανίας παρουσιάζεται από τον Πλάτωνα123 ως εραστής του Αγάθωνα, όταν
ο τελευταίος ήταν περίπου στα δεκαοκτώ του και εραστής του ακόμα, περισσότερο
από δώδεκα χρόνια αργότερα, όταν ο Αγάθωνας ήταν ήδη αναγνωρισμένος δραματουργός.124 Όταν ο Αγάθωνας μετανάστευσε στη Μακεδονία, ο Παυσανίας φαίνεται,
ότι τον ακολούθησε εκεί.
Έχει επομένως ισχυρούς προσωπικούς λόγους να θεωρεί τους εραστές που μετατρέπουν τον έρωτά τους σε μόνιμη σχέση, ανώτερους από τους εραστές που το ενδιαφέρον τους για τον ερώμενο είναι περισσότερο παροδικό, και να θεωρεί τη μονιμότητα
δικαίωση της αρχικής ομοφυλοφιλικής σχέσης.

Ο Αισχύλος παρουσίασε τον Αχιλλέα εραστή του Πάτροκλου.
Στην τοιχογραφία 125 εικονίζεται ο Πάτροκλος μεταξύ του Αχιλλέα και της Βρισηίδας.

3.24 Πλούταρχος: Θεωρητικός του ομοφυλόφιλου έρωτα
Στην πραγματεία του «Ερωτικός», ο Πλούταρχος υποστηρίζει, ότι ο κατά φύση έρωτας
δεν είναι τίποτε κι ότι εκείνο που είναι το σπουδαίο, το ευγενές και το υψηλό, είναι ο
ομοφυλόφιλος έρωτας.
Παραθέτουμε ορισμένα χαρακτηριστικά του αποσπάσματα:
«Θα ξέρεις φαντάζομαι την περίφημη φράση ενός παντρεμένου σε ένα τραγικό ποιητή, που λέει στη γυναίκα του: “Με μισείς; Δεν με νοιάζει καθόλου, γιατί θα επωφεληθώ
«Πρωταγόρας», 315d-e.
Πλάτωνα: «Συμπόσιο», 193b.
125 Από την «Οικία του τραγικού ποιητή» στην Πομπηία.
123
124
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τελικά από την ατίμωσή μου!”. Αυτός ο άντρας λοιπόν, που υπομένει γυναίκα μοχθηρή
και άστοργη, όχι για χάρη του κέρδους, αλλά επειδή την ποθεί και θέλει τη συνεύρεση
μαζί της, δεν είναι περισσότερο ερωτευμένος από τον σύζυγο της τραγωδίας. Ίδιος ήταν
κι ο ρήτορας Στρατοκλής, που τον έκανε ρεζίλι ο κωμικός Φιλιππίδης με τη φράση:
“Σου γυρνάει εκείνη το κεφάλι κι ίσα που προλαβαίνεις να χαϊδέψεις τα μαλλιά της”.
»Ε, αν κι αυτό το πάθος πρέπει να το ονομάσουμε Έρωτα, τουλάχιστον ας το πούμε
θηλυκό και νόθο έρωτα, όπως τον κάνουν στον γυναικωνίτη στους Κυνόσαργες...
»Ο μοναδικός γνήσιος έρωτας είναι ο έρωτας μεταξύ των αγοριών, αφού, όπως είπε
ο Ανακρέων, “δεν κρύβει μέσα του τη φλόγα του πόθου, όπως ο έρωτας για την κοπέλα,
ούτε και παστώνεται στ’ αρώματα και στα μυρωδικά για την ώρα της συνεύρεσης”, αλλά
είναι λιτός στην εμφάνιση και χωρίς νάζια και καμώματα. Θα τον δεις στις φιλοσοφικές
σχολές ή στα γυμναστήρια και στις παλαίστρες να αναζητεί νεαρούς...

Ο Πλούταρχος
εγκωμιάζει όλους
τους αρχαίους ομοφυλόφιλους,
κατηγορεί τον Όμηρο
για ανέραστο,
επειδή δεν παρουσιάζει
τους ήρωές του
σαν ομοφυλοφιλικά ζευγάρια,
ενώ επαινεί τον Ιερό Λόχο των θηβαίων,
που ήταν συγκροτημένος
σε ομοφυλοφιλικά ζευγάρια.
Υποστηρίζει, ότι έτσι οι άνθρωποι
πολεμούν γενναιότερα
κι έτσι πρέπει να οργανώνονται
όλα τα στρατεύματα.

»Αλλά ο άλλος έρωτας, ο ηδυπαθής, που κατοικεί μεσ’ στους υγρούς κόλπους των γυναικών και στα κρεβάτια τους, που πάντα επιδιώκει την τρυφηλότητα και τις ηδονές, που
δεν ταιριάζουν σ’ έναν άντρα, γιατί δεν διαθέτουν το στοιχείο της φιλίας και τον ενθουσιασμό, αυτός ο έρωτας πρέπει να απορρίπτεται, όπως τον απέρριψε κι ο Σόλων.
Εκείνος απαγόρευσε στους δούλους να κάνουν έρωτα με αγόρια, τους απαγόρευσε ακόμα
να αλείφουν το σώμα τους με έλαια, αλλά δεν τους απαγόρευσε τη συνουσία με γυναίκες...
»Δεν είναι ωραίο, ούτε σωστό να έχει κανείς ερωτικές σχέσεις με νεαρούς δούλους,
αφού ένας τέτοιος έρωτας δεν διαφέρει καθόλου από τη συνουσία με γυναίκα.
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»...Μα τον Δία, χαίρομαι πολύ, που ανέφερες τον Σόλωνα σαν παράδειγμα ερωτευμένου ανδρός.
Αγαπά τ’ αγόρια στο άνθος της νιότης τους,
με τους ωραίους μηρούς και το γλυκό το στόμα.
»Εκτός από τον Σόλωνα, κι ο Αισχύλος έγραψε:
Μονάχα περιφρόνια είχες για τους ωραίους μηρούς σου,
αυτό ήταν το τίμημα των τόσων φιλιών μου, αχάριστε;

«Σέβας μηρών
ου κατηδέσω,
ω δισχάριστε
των πυκνών
φιλημάτων».
Ο μεγάλος τραγικός
ποιητής Αισχύλος
σε μια από τις
τραγωδίες του,
τους «Μυρμιδόνες»,
από την
οποία έχουν
σωθεί μόνον
αποσπασματικοί
στίχοι
φαίνεται, ότι εξυμνεί
τον «προς άρρενας»
έρωτα. 126

»...Αν, λοιπόν, Πρωτογένη, αποσκοπούμε στην ανεύρεση της αλήθειας, το πάθος που
νιώθει κανείς για τα αγόρια ή για τις γυναίκες είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι έρωτας... Επειδή έβγαζαν τα ρούχα τους κι απογυμνώνονταν οι νέοι, αυτός τρύπωνε στα γυμναστήρια. Στην αρχή τους χάιδευε και τους αγκάλιαζε κι ύστερα σιγά σιγά έβγαζε φτερά
στην παλαίστρα, γινόταν ασυγκράτητος, λοιδορούσε και προπηλάκιζε τον γαμήλιο έρωτα,
ο οποίος είναι ο συνεργός της αθανασίας του ανθρώπινου γένους κι όταν αυτό πάει να
σβήσει, αυτός (ο γαμήλιος έρωτας) το “αναζωπυρώνει” ξανά δια μέσου των γεννήσεων.

126 Nauk,

125.
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»...Χρειάζεται κάποιο πρόσχημα για να πλησιάσει τους ωραίους νέους και γι’ αυτό
και προφασίζεται φιλία και αρετή (πρόφασις ουν φιλία και αρετή). Σκεπάζεται με τη
σκόνη της παλαίστρας, κάνει ψυχρό λουτρό, ανασηκώνει τα φρύδια και παριστάνει τον
φιλόσοφο και τον νομοταγή. Όμως, όταν πέφτει η νύχτα κι όλα ησυχάζουν, γλυκές είναι
οι οπώρες, όταν λείπει ο φύλακας».127
«Ένας άνδρας πλημμυρισμένος από έρωτα έχει την ανάγκη του Άρη πολεμώντας
ενάντια στους εχθρούς, αλλά έχει μαζί του μόνιμα δικό του θεό, “έτοιμος να διαβεί φωτιά και θάλασσα και ανεμοθύελλες” για χάρη του αγαπημένου του, όπου κι αν του το ζητήσει...
»Γιατί, ακόμα και ομόφυλους και φίλους και, μα το Δία, και γονείς και παιδιά τα
απαρνούνται κάποτε κάποιοι, όμως σε ενθουσιώδη εραστή και ερώμενο κανείς αντίθετος δε μπήκε ποτέ ως τώρα ανάμεσά τους, ούτε τους διεμβόλισε. Μερικές φορές,
χωρίς μάλιστα να είναι ανάγκη, το φέρνει η ώρα να δείξουν το ριψοκίνδυνο του χαρακτήρα τους και το ότι δε λογαριάζουν την ίδια τους τη ζωή.
»Δεν είναι λοιπόν, μόνο τα πιο μαχητικά από τα έθνη πάρα πολύ ερωτικά, οι βοιωτοί, οι λακεδαιμόνιοι και οι κρήτες (σημ. αυτοί οι λαοί ήταν μαχητικότατοι με
περισσότερη κλίση στην παιδεραστία), αλλά και από τους παλιότερους ο Μελέαγρος, ο
Αχιλλέας, ο Αριστομένης, ο Κίμωνας, ο Επαμεινώνδας, γιατί αυτός είχε ερώμενους
τον Ασώπιχο και τον Καφισόδωρο, που σκοτώθηκε μαζί του στη Μαντίνεια και θάφτηκε πλάι του...

Άνδρας
πολιορκεί
ερωτικά νεαρό
με επιβλητική
διάπλαση.128

127

Πλούταρχου: «Ερωτικός», έκδ. «Ενάλιος», Αθήνα, σελ. 26-37.
Βατικανό.

128 Ρώμη,
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»Ακόμη, τους άλλους έρωτες του Ηρακλή θα ήταν πολύ δύσκολο να τους αναφέρει
κανείς, λόγω του μεγάλου πλήθους. Μάλιστα, επειδή πιστεύουν, ότι ο Ιόλαος ήταν ο
αγαπημένος του, μέχρι και τώρα οι εραστές τον σέβονται και τον τιμούν ζητώντας και
παίρνοντας πάνω στον τάφο του από τους ερώμενους ένορκες διαβεβαιώσεις και
εγγυήσεις αφοσίωσής τους προς αυτούς. Αναφέρεται ακόμη, ότι ως γιατρός που ήταν,
έσωσε και την απελπισμένη Άλκηστη κάνοντας χάρη στον Άδμητο, που αγαπούσε
βέβαια τη γυναίκα του, αλλά ήταν ταυτόχρονα και ο ερώμενος του Ηρακλή. Και για τον
Απόλλωνα λέει η παράδοση, ότι επειδή αγαπούσε “τον Άδμητο συντρόφευε τις πιο πολλές του μέρες”...

«Τον γυναικείον έρωταν
άξιον καταβάλλειν,
ως και Σόλων κατέβαλεν».
«Έστε παιδοφιλήσει μηρών
ιμείρων και γλυκερού
στόματος».
Σόλων.
Λυρικός ποιητής,
περίφημος νομοθέτης των
Αθηνών
του 7ου-6ου αιώνα,
ένας από τους επτά σοφούς
της αρχαίας Ελλάδας.
Στους «Παράλληλους βίους»
ο Πλούταρχος τον συγκρίνει
με τον ρωμαίο Ποπλικόλα.
Ο Σόλων πλειοδοτεί
στην ανωτερότητα του έρωτα προς
«άρρενας
παίδας». Απαγορεύει αυτή τη
σχέση στους δούλους,
ενώ επιτρέπει τον έρωτά τους
με γυναίκες.129

»Καλά τα λένε και με κάποια θεϊκή παρέμβαση κάποιοι αγγίζουν την αλήθεια υποστηρίζοντας, ότι για τους ερωτευμένους υπάρχει ακόμα και έξοδος από τον Άδη στο
φως, μόνο που δεν ξέρουν από πού και πώς, γιατί έχασαν το δρόμο, που πρώτος από
τους ανθρώπους μέσω της φιλοσοφίας ανακάλυψε ο Πλάτωνας...
»Ο έρωτας κάνει τον άνθρωπο συνετό, ακόμη κι αν στο παρελθόν ήταν αδιάφορος
129

Πλούταρχου, «Ερωτικός».
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και ανδρείο κάνει τον δειλό, όπως προείπαμε, με τον ίδιο τρόπο, που αυτοί, που
επεξεργάζονται τα ξύλα στη φωτιά (οι καρβουνιάρηδες), από μαλακά τα κάνουν πολύ
σκληρά. Ακόμη, κάθε εραστής γίνεται γενναιόδωρος και απλός και μεγαλόφρονας,
ακόμη κι αν νωρίτερα ήταν μικρόψυχος περνώντας από τη βάσανο του καμινιού τη
μεμψιμοιρία και τη φιλαργυρία του, όπως το σίδερο μέσα στη φωτιά. Ώστε, χαίρονται
να δίνουν δώρα στους ερώμενους, όπως αναντίρρητα χαίρονται. όταν οι ίδιοι δέχονται
δώρα από άλλους.
»Γνωρίζετε ασφαλώς, ότι στον Άνυτο του Ανθεμίωνα, που ήταν εραστής του Αλκιβιάδη, αλλά που φιλοξενούσε στο σπίτι του με λαμπρότητα και τιμές κάποιους φίλους,
όρμησε μέσα στο συμπόσιο ο Αλκιβιάδης και, αφού πήρε τα μισά περίπου από τα
ποτήρια, έφυγε. Κι όταν οι ξένοι από αγανάκτηση είπαν “αυτό το μειράκιο σου συμπεριφέρθηκε υβριστικά και αλαζονικά”, ο Άνυτος είπε: “Ναι, αλλά φιλάνθρωπα! Αυτός ήταν σε θέση να τα πάρει όλα, αλλά άφησε και αρκετά για μένα”».130

131

Παράδειγμα της ψυχικής διάθεσης του εραστή να δίνει και να θεωρεί κάθε δικό του
ό,τι ανήκει και στον ερωμένο είναι η αντιμετώπιση του Αλκιβιάδη από τον εραστή του
Άνυτο, το διώκτη του Σωκράτη. Εισέβαλε σε ένα συμπόσιο, που παρέθετε
ο Άνυτος σε φιλοξενούμενούς του και αφαίρεσε προς κατάπληξη όλων τα μισά σερβίτσια.
Ο Άνυτος το θεώρησε αυτό παραχώρηση εκ μέρους του Αλκιβιάδη, επειδή δεν τα πήρε όλα.

130
131

Πλούταρχου: «Ερωτικός», έκδ. «Ζήτρος», σελ. 133-147.
Ο μεθυσμένος Αλκιβιάδης διακόπτει το συμπόσιο. (Πιέτρο Τέστα, 1648).
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3.25 Αγόρια «παιδαγωγούνται» σε συμπόσια
Σε πολλές εικόνες συμποσίων σε αγγεία εμφανίζονται αγόρια ως τραπεζοκόμοι, μουσικοί, χορευτές και αρτίστες, άλλοτε με χιτώνες κι άλλοτε γυμνά. Τι δουλειά έχει ένα
αγόρι να παρευρίσκεται στο συμπόσιο με τα μεθύσια και τις πόρνες και πως το «παιδαγωγεί» ο παιδεραστής; Χαϊδεύοντάς του τα γεννητικά όργανα, όπως φαίνεται στην εικόνα της σελίδας 41;
Εξάλλου το κάθε αγόρι είχε πατέρα, ο οποίος θα μπορούσε να το παιδαγωγεί. Το
άφηνε όμως, να «παιδαγωγείται» από άλλους, ενώ εκείνος έψαχνε στα γυμνάσια και
στις παλαίστρες να «παιδαγωγήσει» τα αγόρια κάποιων άλλων.
Και γιατί έψαχναν για κάποιο όμορφο αγόρι; Αν τους ενδιέφερε να το παιδαγωγήσουν κι όχι να ασελγήσουν σε βάρος του, τι θα πείραζε αν δεν ήταν όμορφο; Μπορεί
να ήταν άσχημο, αλλά έξυπνο, οπότε με την κατάλληλη παιδαγώγηση θα μπορούσε να
γινόταν ένας καλός γιατρός π.χ. ή κάτι άλλο.

Γυναίκα
θωπεύει το αιδοίο
μιας άλλης γυναίκας.132

Μερικοί μόνο διακριτικοί υπαινιγμοί και μερικές ενδείξεις σε εικόνες μοιάζουν να
παραπέμπουν σε ερωτικές σχέσεις μεταξύ γυναικών, τις οποίες το ασφυκτικό περιβάλλον του
γυναικωνίτη θα μπορούσε να ενθαρρύνει.
Μοναδική παραμένει η περίπτωση της ποιήτριας Σαπφούς, η οποία είχε ιδρύσει στη Λέσβο ένα
είδος παρθεναγωγείου για νεαρά κορίτσια. Σε ένα από τα ελάχιστα ποιήματά της, που έχουν
σωθεί, εκφράζει το φλογερό πόθο, που της άναψε μια από τις νεαρές μαθήτριές της:
«Η γλώσσα μου βουβαίνεται, μια λεπτή φωτιά τρέχει κάτω από το δέρμα μου, τα μάτια μου δεν
βλέπουν τίποτε πια, τ’ αυτιά μου βουίζουν, κρύος ιδρώτας με λούζει, η καρδιά μου τρέμει,
χλωμιάζω και μου φαίνεται, ότι το τέλος μου πλησιάζει».

132 Ερυθρόμορφη

κύλικα, 5ος αι. π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ταρκινίας.
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4. Παιδική πορνεία αγοριών στην αρχαία Ελλάδα

Ο

ι εραστές κατά την ερωτική πολιορκία προσέφεραν διάφορα δώρα στα αγόρια.
Αυτό θεωρούταν συνηθισμένο. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις, που οι εραστές
εξαγόραζαν με χρήματα την ερωτική συντροφιά των αγοριών, οπότε πλέον μιλάμε για καθαρή πορνεία. Εκτός λοιπόν από τη γυναικεία υπήρχε και η ανδρική
πορνεία στην αρχαία Αθήνα και μάλιστα παιδική, η πορνεία των αγοριών.
Ορισμένοι ενήλικες εκπορνευόμενοι έκαναν πιάτσα και ψάρευαν τους πελάτες τους
στους δρόμους. Κοίταζαν πώς να τραβήξουν την προσοχή τους με το ντύσιμό τους.
Μετέρχονταν ένα σωρό τεχνάσματα για να αρέσουν αφαιρώντας από το σώμα τους
κάθε όψη ανδρισμού, «γυναικίζοντας» όσο το δυνατόν περισσότερο.133 Αναγνωρίζονταν τόσο εύκολα από το παρουσιαστικό και την αμφίεσή τους, που μια παροιμία
έλεγε: «Ευκολότερα μπορείς να κρύψεις πέντε ελέφαντες κάτω από την μασχάλη σου,
παρά έναν τοιούτο».134
Όσον αφορά στα εκπορνευόμενα αγόρια, αυτά πήγαιναν στα σπίτια των εραστών
που τα προσκαλούσαν ή παραδίδονταν στις ορέξεις τους τη νύχτα σε χώρους απόμερους και μοναχικούς των προαστίων, στο λόφο του Λυκαβηττού ή ακόμα και μέσα
στην πόλη, τριγύρω από την Πνύκα.
Άλλοι, προπαντός οι νέοι και ωραίοι δούλοι, ήταν στη διάθεση των εραστών με τη
θέληση των κυρίων τους μέσα σε πορνεία, στα οποία είχε επιβληθεί ένας ειδικός και
υψηλός φόρος (το «πορνικόν τέλος»), που τον νοίκιαζε κάθε χρόνο η Βουλή.135

4.1 Συμβόλαια παιδικής πορνείας
Ο Αριστοφάνης αναφέρεται στα νεαρά αγόρια, που πουλούσαν το κορμί τους έναντι
χρημάτων, ενώ κάποια αλλα δίνονταν έναντι ενός δώρου (λαγωνικού, αλόγου κ.ά.). Οι
απαιτήσεις του ερώμενου από τον εραστή του, οι οποίες αποκαλούνταν «επιτάγματα
επιτάσσειν»,136 είχαν συχνά ως αποτέλεσμα την καταστροφή του τελευταίου. Ο Λυσίας τις προσθέτει στα ολέθρια αποτελέσματα του έρωτα 137
Αντίθετα, η άρνηση ενός εραστή να πληρώσει, αφού είχε εκμεταλλευθεί τις χαρές
ενός νεαρού αγοριού ήταν κάτι αρκετά συνηθισμένο. Στους «Βάτραχους», ο Αριστοφάνης κάνει λόγο για «τους άντρες, που φεύγουν χωρίς να πληρώσουν, αφού απόλαυσαν τα ερωτικά θέλγητρα ενός άλλου άντρα νεαρότερης ηλικίας».138
Προκειμένου ν’ αποφευχθεί τούτο το είδος καταχρήσεων οι δυο ενδιαφερόμενοι δεσμεύονταν συχνά με ένα συμβόλαιο. Αυτό καθιερωνόταν γραπτώς, συνυπογραφόταν
Αθήναιος, 7, 542f.
Αδαμάντιου: «Φυσιογνωμικά», σελ. 422 και επ..
135 Αισχίνη: «Κατά Τιμάρχου», 119.
136 Αισχίνη: «Κατά Τιμάρχου», 70,76.
137 Πλάτωνα: «Φαίδρος», 231a, 239b .
138 147.
133
134

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr

60

από μάρτυρες και κατατίθετο σε ένα τρίτο πρόσωπο. Έτσι, βρίσκουμε στην «Προς
Σίμωνα απολογία» του Λυσία τη μνεία ενός συμβολαίου, βασει του οποίου ο Σίμων
ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει τριακόσιες δραχμές στο Θεόδοτο. Σε αυτά τα συμβόλαια, εικονίζονταν οι προϋποθέσεις, με τις οποίες το νεαρό αγόρι δεχόταν να
πουληθεί. Παρ' όλα αυτά, σπανίως ένας από τους συνυπογραφομένους τολμούσε να
αξιώσει ενώπιον δικαστηρίου την εφαρμογή των όρων του συμβολαίου. Εξάλλου, ο
Αισχίνης επιβεβαιώνει, ότι μια τέτοια αξίωση θα γέμιζε ντροπή τον αιτούντα.139
Παραβαίνοντας τούτο τον άγραφο κανόνα, ο Διοφάντης απαίτησε από τον άρχοντα
το ποσό των τεσσάρων δραχμών ως αντίτιμο των θωπειών του. Και επειδή ήταν ορφανός, ο άρχοντας, ο οποίος είχε αναλάβει την προστασία των ορφανών, του τις παραχώρησε.

140

Τα κακά παιδιά ζητούν από τους εραστές τους χρήματα. Τα καλά παιδιά ζητούν άλογα ή
κυνηγετικά σκυλιά. Αυτή είναι η διαφορά. Κατά τα άλλα είναι όλα ίδια. Όλα τα παιδιά έχουν
τους εραστές τους κι όλα ζητούν κάτι.
Ο Αριστοφάνης, ο οποίος χλευάζει την παιδεραστία παντού και πάντοτε και τη γελοιοποιεί,
χαρακτηρίζει πόρνες τα αγόρια, που παίρνουν χρήματα και χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή, για να
μειώσει τους ερώμενους, διότι κι αυτοί στην ουσία έκαναν ό,τι και μια πόρνη.141
Παρόμοιες αντιλήψεις παραδίδουν και ο Πλάτωνας με τον Ξενοφώντα.142

«Κατά Τιμάρχου», 160.
Αριστοφάνη: «Πλούτος», 150-159.
141 «Πλούτος», 150-159.
142 «Συμπόσιο», 184a, «Απομνημονεύματα», 1,6,13.
139
140
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Νέος
βάζει ένα δάκτυλο
στον πρωκτό
ενός άλλου νέου. 143

4.2 Πώς ασκούταν η ανδρική πορνεία
Στην Αθήνα, τα νεαρά αγόρια πήγαιναν στην κατοικία του εραστή τους ή τον περίμεναν να τους επισκεφθεί σε τόπους διαφθοράς, μακριά από τις πολυσύχναστες συνοικίες. Οι λιγότερο σεμνότυφοι βημάτιζαν πάνω-κάτω στις αλέες της Πνύκας και
πρόσφεραν τις ερωτικές τους χάρες κοντά στις οχυρώσεις ή στο λόφο του Λυκαβηττού.
Κάποιοι άλλοι –σκλάβοι– τοποθετούνταν από τον κύριό τους σε πορνεία. Εκεί, στέκονταν δίπλα στην πόρτα (καθίζεσθαι) περιμένοντας τον πελάτη. Η ανδρική πορνεία
θεωρείτο επάγγελμα και επιβαλλόταν στους εκπορνευόμενους ένας φόρος, που επικυρωνόταν κάθε χρόνο από την βουλή των Πεντακοσίων. Αυτός πληρωνόταν στους
τελώνες.
Παράλληλα με αυτή την συνηθισμένη πορνεία, υπήρχε και μια άλλη πιο διακριτική,
κοσμική, η οποία συγκέντρωνε νέους καλών οικογενειών. Πριν εκπορνευθούν, αυτοί
έρχονταν συνήθως σε επαφή με παιδαγωγούς, άντρες μεγαλύτερης ηλικίας.

4.3 Εκπορνευόμενα αγόρια σε συμπόσια
Δεν ήταν σπάνιο να βλέπεις ένα νεαρό αγόρι να εγκαταλείπει την κατοικία του, για να
περάσει τη νυχτα στο σπίτι ενός άλλου άντρα ή να λάβει μέρος σε ένα συμπόσιο. Ζούσε μέσα στην πολυτέλεια, δεν πλήρωνε το μερίδιό του στα συμπόσια, έπαιζε ζάρια,
συναναστρεφόταν τις πόρνες. Τα εκπορνευόμενα αγόρια εύκολα αναγνωρίζονταν από
την άνεση και την ανεμελιά τους.
143 Αττικό

ερυθρόμορφο αγγείο, περ. 530-430 π.Χ., Βαρσοβία.
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4.4 Ένας πόρνος πολυτελείας
από δεκατριών ετών
Ο Τίμαρχος αποτελεί το τυπικό παράδειγμα
αυτών των εύπορων και αδιάντροπων νέων.
Ο πατέρας του, του άφησε μια τεράστια
περιουσία, όταν ήταν μόλις δεκαεφτά χρόνων. Το 346 π.Χ., ο Αισχίνης τον κατηγόρησε χαρακτηρίζοντάς τον ως εκπορνευόμενο του χειρίστου είδους. Ο Τίμαρχος
αποτελούσε το σύμβολο του ακόλαστου γόνου καλής οικογενείας. Προκειμένου να
γνωρίσει όλες τις ηδονές, πουλιόταν μια
δραχμή στα δεκατρία του χρόνια παριστάνοντας τον σπουδαστή ιατρικής. Συμμετείχε
σε όλα τα συμπόσια χωρίς να πληρώνει, είχε
στη διαθεσή του αυλητρίδες και πόρνες και,
όταν έχανε στο παιχνίδι, άφηνε τους άλλους
να εξοφλούν τα χρέη του.
Ο Αισχίνης μας αναφέρει, ότι ο Τίμαρχος
άρχισε να εκπορνεύεται στον Πειραιά, στο
σπίτι του γιατρού Ευθύδικου. Τα ιατρεία,
Διαμήρια
όπως τα γυμνάσια ή οι θέρμες, ευνοούσαν
σεξουαλική επαφή
την ανδρική πορνεία. Εξάλλου, ο Ευθύδικος
άνδρα και νέου.144
δεχόταν στο σπίτι του στον Πειραιά πολυάριθμους ξένους, που αναζητούσαν μια περιπέτεια.145
Αφού πούλησε την ομορφιά του, ο Τίμαρχος συνδέθηκε έναντι χρημάτων με τον
παιδεραστή Μισγόλα, «άνδρα καλής γενιάς». Ο Αισχίνης μας περιγράφει τη σκηνή:
«Πήρε στην οικίαν του τον Τίμαρχο, ο οποίος ήτο καλοθρεμμένος, νεαρός, διεφθαρμένος
και κατάλληλος για την εργασία, για την οποία ο Μισγόλας ήθελε να τον χρησιμοποιήσει,
αυτός δε ήταν πρόθυμος... Έπραξε ταύτα ως δούλος των αισχίστων ηδονών, αγαπούσε
τα πολυτελή δείπνα, τις αυλητρίδες και τις εταίρες, τα ζάρια, κοντολογής, ηδονών που
δεν πρέπει να κυριεύουν τον ελεύθερο και ευγενή ανδρα. Και δεν ντράπηκε ο μιαρός
αυτός να εγκαταλείψει την οικία του και να ζεί στην οικία του Μισγόλα».
Η προστασία του Μισγόλα, που περιστοιχιζόταν καθημερινά από ωραίους τραγουδιστές και κιθαριστές, αποδείχτηκε από τις πλέον αποτελεσματικές, όπως μαρτυρεί το
ανέκδοτο, που παρατίθεται πιο κάτω.
Ενώ βρισκόταν σε ένα σπίτι με πολλά δωμάτια, ο νεαρός Τίμαρχος γλίτωσε παρά
λίγο από δυο ξένους, που οι σκοποί τους ήταν σαφείς:
«Την ημέρα των εν Άστει Διονυσίων, είχε συμφωνηθεί ο “προστάτης” του Τιμάρχου
και ο Φαίδρος, γιος του Καλλία, ο Σφήττιος, να λάβουν μέρος στην πομπή μαζί με τον
μελανόμορφο αγγείο, 6ος αι. π.Χ., Λονδίνο.
«Κατά Τιμάρχου», 40 κ.ε..

144 Αττικό
145
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Τίμαρχο. Ενώ οι δύο άνδρες είχαν ετοιμαστεί, εκείνος δεν φαινόταν πουθενά. Έξω
φρενών ο Μισγόλας έφυγε προς αναζήτησή του μαζί με τον Φαίδρο και τον βρήκε να
δειπνεί με ξένους σε ένα μεγάλο σπίτι με πολλά δωμάτια. Αφού δε ο Μισγόλας και ο
Φαίδρος απείλησαν τους ξένους καλώντας τους να τους ακολουθήσουν στο δεσμωτήριο,
επειδή διέφθειραν ένα νέο ελεύθερο, αυτοί τρομοκρατημένοι το έβαλαν στα πόδια παρατώντας το γεύμα τους».
Αφού εγκατέλειψε τον Μισγόλα, ο οποίος δεν ήταν αρκετά πλούσιος, ώστε να τον
συντηρεί για πολύ καιρό, ο Τίμαρχος συνδέθηκε με τον Αντικλή, γιο του Καλλία.
Όταν χώρισαν, ο Τίμαρχος έγινε θαμώνας μιας αίθουσας, όπου έπαιζαν τυχερά παιχνίδια.

Νέοι πολιορκούν αγόρια, των οποίων ποικίλλει ο βαθμός ανταπόκρισης.146

«Μεταξύ αυτών, που περνούσαν έτσι τον καιρό τους, όπως αναφέρει ο Αισχίνης,
υπήρχε και κάποιος Πιττάλακος, δούλος στην υπηρεσία της πόλης. Αυτός είχε αρκετά
χρήματα και βλέποντας τον Τίμαρχο, τον πήρε μαζί του στο σπίτι του. Και ο αισχρός
Τίμαρχος δεν ένιωσε αποτροπιασμό να ατιμασθεί με ένα δημόσιο δούλο. Σκέφθηκε
μόνο, πως είχε βρει κάποιον για να τον συντηρεί και να ικανοποιεί τις διαστροφές του.
Αδιαφορούσε για την αιδώ ή την τιμή. Έχω ακούσει μάλιστα, ότι αυτός ο Πιττάλακος
επιδιδόταν σε τέτοιες ασέλγειες στο σώμα του Τιμάρχου, που θα ντρεπόμουνα να σας τις
146 Αττικό

ερυθρόμορφο αγγείο, περ. 530-430 π.Χ., Βερολίνο.
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απαριθμήσω».
Ένας πλούσιος τραπεζίτης του ─αγκυροβολημένου στη Θράκη─ αθηναϊκού στόλου, ονόματι Ηγήσανδρος, διαδέχθηκε τον Πιττάλακο. Ο τελευταίος όμως, δεν ήταν
σύμφωνος. Για να τον κάνει να ξεχάσει τον ωραίο Τίμαρχο, ο τραπεζίτης αναγκάστηκε
να τον σωφρονίσει: πρόσταξε τους άντρες του να μπουν βίαια στο σπίτι του Πιττάλακου, όπου αυτοί έσπασαν ό,τι βρήκαν και έσφαξαν τα ορτύκια και τα κοκόρια, που ο
δύστυχος λάτρευε. Τέλος, τον έδεσαν σε ένα στύλο και τον χτύπησαν τόσο, που όλη η
γειτονιά άκουσε τα ουρλιαχτά του. Ύστερα από τον Ηγήσανδρο, και άλλοι εραστές
διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλο, ώσπου ο Τίμαρχος έχασε τα νιάτα και την ομορφιά του.

Το πέος αγοριού
ψηλαφείται
από έναν
μεγαλύτερο άνδρα.147

4.5 Ο γιος του Αλκιβιάδη
Ήταν εξίσου γνωστός για τη διαφθορά του. Εγκαταλειμμένος μόλις γεννήθηκε από ένα
πατέρα καταδικασμένο σε εξορία, ασκώντας το επάγγελμα της πορνείας από την ηλικία των έντεκα χρόνων, συμμετείχε σε όλα τα όργια. Φημολογούταν μάλιστα, πως είχε
βιάσει την αδελφή του και γι’ αυτό προσήχθη στη δικαιοσύνη.148
Για τη σεξουαλική δραστηριότητα σε συνδυασμό με τα έξοδα και την απόλαυση
κάνει λόγο ο Ξενοφώντας: «Τόσο πρόθυμος ήταν ο Κλέαρχος να ξοδεύει χρήματα για
πόλεμο όσοι άλλοι (είναι πρόθυμοι να ξοδεύουν) για τα παιδικά ή κάποιαν άλλη ηδονή».149

147 Αττικό

ερυθρόμορφο αγγείο, περ. 530-430 π.Χ., Μουσείο Καλών Τεχνών, Βοστώνη.
Λυσία: «Κατά Αλκιβιάδου», 25.
149 «Κύρου Ανάβαση»: 2, 6.6.
148
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4.6 Οι ευνούχοι της αρχαίας Ελλάδας
Συγκαταλέγονταν μεταξύ των εκπορνευόμενων και νοικιάζονταν. «Προκειμένου να
μετατοπίσουν τα όρια της ηδονής (γράφει ο Λουκιανός), τολμούν να ακρωτηριάσουν τη
φύση με ένα ιερόσυλο σίδερο... Ετσι η αξιομίσητη ακολασία, η οποία σε διδάσκει να ρυπαίνεσαι με όλα τα κρίματα, σοφίζεται ένα σωρό ποταπές ηδονές».150

4.7 Ιεροί ευνουχισμοί σε αρχαίους ναούς
Αυτή η συνήθεια φαίνεται, πως εισάχθηκε στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία. «Σε
αυτόν τον Αντίταυρο υπάρχουν βαθιές και στενές κοιλάδες, όπου είναι τα Κόμανα και ο
ναός της Ενυούς, η οποία αποκαλείται εκεί “Μα”. Είναι αξιόλογη πόλη, αλλά οι κάτοικοί της αποτελούνται κυρίως από τους θεόπνευστους ανθρώπους και από τους ιερόδουλους, που μένουν εκεί. Οι κάτοικοι είναι κατάονες που, παρ’ όλο που είναι υποτελείς του
βασιλιά, είναι περισσότερο υποτελείς του ιερέα. Ο ιερέας είναι αφέντης του ναού και των
ιερόδουλων, οι οποίοι ήταν έξι χιλιάδες, όταν πήγα, άνδρες και γυναίκες».151
Στην μυθολογία η Ενυώ ήταν ελληνική θεότητα του πολέμου, που εμφανιζόταν στο
περιβάλλον του κυρίως θεού του πολέμου Άρη. Αναφέρεται ακόμα, ως μία από τις
Γραίες, κόρη του Φόρκυνος και της Κητούς. Υπήρχε άγαλμά της στο ναό του Άρη
στην Αττική, κατασκευασμένο από τους γιους του Πραξιτέλη.152
Ο Στράβωνας αναφέρει ακόμα, τον ευνουχισμό νεαρών στο ναό της Αρτέμιδας
στην Έφεσο: «Ιερέας δ’ ευνούχους είχον ους
εκάλουν Μεγαβύζους».153
Ο πρώτος, που ευνούχησε κάποια νεαρά
ελεύθερα άτομα με σκοπό να τα πουλήσει,
ήταν, κατά τον Αθήναιο, ο Πανιώνιος ο Χίος.154 Αυτός αγόραζε καλοφτιαγμένα παιδιά,
τους αφαιρούσε την ανδρική τους φύση και
τα πήγαινε στις Σάρδεις ή στην Έφεσο, όπου
τα πουλούσε πανάκριβα.
Στη Ρώμη, η κλίση προς τους ευνούχους
αναπτύχθηκε γρήγορα. Κάθε αυτοκράτορας
μοιραζόταν με ορισμένους απ’ αυτούς τις
πλέον λάγνες ηδονές. Οι ευνούχοι κατατάσσοταν σε τρεις κατηγορίες και νοικιάζονταν
σε διαφορετικές τιμές ανάλογα με την κατηΕυνούχος βυζαντινός καστράτος
του 11ου αιώνα.
γορία, στην οποία ανήκαν: οι πλέον πολυάριθμοι ήταν οι Castrati, στους οποίους το
«Έρωτες», 21.
Στράβωνα: «Γεωγραφικά», ΙΒ΄ 2,3.
152 Παυσανία: «Αττικά», 8,4.
153 «Γεωγραφικά», ΙΔ΄ 1,23.
154 6, 266e.
150
151
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σίδερο είχε αφαιρέσει ολόκληρο το σύστημα των γεννητικών οργάνων.
Υπήρχαν όμως και οι Spadones, μισοακρωτηριασμένοι, και οι Thlibiae. Σ’ αυτούς
τους τελευταίους, είχαν συνθλίψει και συστρέψει τους όρχεις.
Η παράδοση του ευνουχισμού των αγοριών συνεχίστηκε στο Βυζάντιο για εκκλησιαστικούς κυρίως λόγους. Η φωνή των ερμηνευτών της εκκλησιαστικής μουσικής,
που είχαν υποστεί ευνουχισμό κατά την παιδική τους ηλικία (Castrati), διατηρούσε την ικανότητα να αποδίδει υψηλές νότες.

Ο Δίας απάγει τον Υάκινθο.
Ο ζωγράφος αναπαράστησε
το πέος του θεού
να διαπερνά κατά κάποιο
τρόπο το ένδυμα του νέου.155
Ο Δίας και ο Απόλλων
στην κλασική εποχή
θεωρούνταν
φλογεροί παιδεραστές.

4.8 Τι ίσχυε νομικά για τους εκπορνευόμενους
Το να εκπορνεύει ο ίδιος το σώμα του κάποιος δεν αποτελούσε αδίκημα. Δεν τιμωρούταν από τις δικαστικές αρχές, ο πατέρας όμως του εκπορνευόμενου είχε κάθε
δικαίωμα να τον αποκληρώσει, πράγμα, που δηλωνόταν δημόσια από ένα κήρυκα. Ο
απόκληρος γιος δεν είχε πλέον κανένα μερίδιο στην πατρική περιουσία.
Ο εκπορνευόμενος δεν μπορούσε να παίρνει το λόγο στη συνέλευση του λαού.
Μπορούσε να κριθεί αναγκαία μια ανάκριση εναντίον κάθε ρήτορα, που κινούσε υποψίες. Αν αυτός θεωρείτο ένοχος, καταδικαζόταν σε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων:
«Ο αθηναίος, ο οποίος έγινεν ερωμένος ανδρός αντί χρημάτων, δεν έχει το δικαίωμα
να εκλεγεί ένας εκ των εννέα αρχόντων, ούτε να αναλάβει ιερατικόν αξίωμα, ούτε να
παρουσιαστεί ως συνήγορος σε δημόσιες δίκες, είτε εντός της πόλεως, είτε εκτός των
ορίων αυτής, είτε ορίζεται δια κλήρου ή δια εκλογής, ούτε να αποστέλλεται ως δημόσιος
κήρυκας, ούτε να εκφέρει γνώμη, ούτε να μετέχει σε δημοσίες θρησκευτικές τελετές, ούτε
155 Αττικό

ερυθρόμορφο αγγείο, περ. 530-430 π.Χ., Μουσείο Καλών Τεχνών, Βοστώνη.
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να περιφέρεται εντός του τμήματος της αγοράς, που έχει καθαριστεί δια ραντισμού. Εάν
κάποιος παραβιάσει αυτές τις διατάξεις, αφού έχει καταδικαστεί δέον να τιμωρείται με
την ποινή του θανάτου».156
Εδώ πρέπει να διευκρινισθεί, ότι αυτά δεν αφορούσαν γενικά τους άνδρες, που
πήγαιναν με άνδρες (τους ομοφυλόφιλους), όπως συνήθως διαστρεβλωμένα παρουσιάζεται, αλλά μόνον εκείνους, που πήγαιναν με άνδρες έναντι χρημάτων, τους εκπορνευόμενους άνδρες δηλαδή.
Η νομοθεσία στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν αντιομοφυλοφιλική, αλλά μόνον
εναντίον της ανδρικής πορνείας και κυρίως εναντίον όσων εκπόρνευαν ανήλικους.

4.9 Η κατάλληλη ηλικία
Ο εραστής υπερέβαινε σε ηλικία τον ερωμένο. Ο εραστής ήταν περίπου μέχρι 45 ετών.
Το αγόρι μπορούσε να έχει ερωτική δραστηριότητα από την ηλικία των 12 ετών. Στα
16 ή 17 του χρόνια πουλιόταν ακριβά. Στα 18 του, άρχιζε η παρακμή.
Στην Αθήνα, η ανδρική πορνεία διαδόθηκε γρήγορα, παρά τους νόμους και ορισμένες ασθένειες. Ο Αριστοφάνης αρέσκεται να μας τις απαριθμεί φθάνοντας στο σημείο
να αποκαλεί τον Κλέωνα «επιθεωρητή των οπισθίων.»!157

Άντρας
ερωτοτροπεί
με νεαρό.
Το πουλί
που κρατάει ο νεαρός
(μόλις, που διακρίνεται)
είναι δώρο
ερωτικής πολιορκίας. 158

4.10 Ο τελετουργικός σοδομισμός της Σικυώνας
Στη Σικυώνα της Πελοποννήσου οι άντρες εκπορνεύονταν με περισσότερη άνεση από
οπουδήποτε αλλού. Αυτή τη συνήθεια την είχε καθιερώσει ─σύμφωνα με την παράδοση─ ο θεός Βάκχος. Αναφέρεται στη μυθολογία, ότι ο Βάκχος ήθελε να συναντήΑισχίνη: «Κατά Τιμάρχου», 21.
«Ιππής», 381.
158 Αττικό μελανόμορφο αγγείο, 6 ος αι. π.Χ., Κοπεγχάγη.
156
157
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σει τη μητέρα του στον Κάτω Κόσμο. Κάποιος Πόλυμνος του υποσχέθηκε να τον
οδηγήσει εκεί έναντι μιας αμοιβής: θα του έδειχνε το δρόμο, αρκεί ο θεός να του
παραχωρούσε μερικές στιγμές ηδονής! Ο Βάκχος δέχθηκε και υποσχέθηκε να τον
πληρώσει στην επιστροφή του. Δυστυχώς, όταν ο θεός επέστρεψε, ο Πόλυμνος είχε
πεθάνει. Ο Βάκχος έκοψε ένα κλαδί συκιάς, το λάξευσε σε σχήμα φαλλού και δόθηκε
σ’ αυτό δίπλα στον τάφο του Πόλυμνου. Σε εκείνο το σημείο, εκπορνεύθηκαν στη
συνέχεια πολλοί έλληνες.
Οι αρχαίοι απέδιδαν στο σοδομισμό θρησκευτική αξία. Μια επιγραφή, που βρέθηκε
στο ναό του Απόλλωνα στη Θήρα της Σικελίας το επιβεβαιώνει: Ο Κρίμων ευχαριστεί
τους θεούς, επειδή του δόθηκε η ευκαιρία να προβεί σε σοδομία επί του Βαθυκλή,
εξασφαλίζοντας έτσι την αρετή του.

Παιδεραστής
κάνει διπλή χειρονομία
«πάνω και κάτω»
σε νεαρό.159

4.11 Κοριτσίστικη πορνεία
Πολλές ήταν οι προαγωγοί στην Κόρινθο, στην Αθήνα και στην Αλεξάνδρεια. Μερικές
συγκέντρωναν εγκαταλειμμένα παιδιά και τα έβαζαν στο πορνείο τους από την πιο
νεαρή τους ηλικία. Στο λόγο του «Κατά Νεαίρας» ο Δημοσθένης περιγράφει πώς η Νικαρέτη αγόρασε εφτά κοριτσάκια για να τα εκπορνεύσει και να τα μεταπωλήσει «αφού έκανε χρήση της νιότης τους»:
«Επτά λοιπόν κορίτσια αγόρασε η Νικαρέτη, που ήταν απελεύθερη του Ηλείου Χαρίσιου και γυναίκα του μάγειρου του Ιππία ικανότατη να διακρίνει από πολύ μικρή ηλι159 Λεπτομέρεια

από αττικό μελανόμορφο αγγείο, περ. 530-520 π.Χ..

ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ

69

κία εκείνες, που θα ξεχώριζαν για την ομορφιά τους. Ως γυναίκα λοιπόν, που ήξερε απ’
αυτά, τις ανάθρεψε και τις μόρφωσε τέλεια, γιατί αυτό ήταν το επάγγελμά της και από
αυτό εξοικονομούσε τα απαραίτητα για τη ζωή. Τις αποκαλούσε θυγατέρες της, για να
γίνει πιστευτό, πως ήταν ελεύθερες και για να παίρνει περισσότερα χρήματα από εκείνους, που ήθελαν να έχουν σχέσεις με αυτήν».160

4.12 Έκθεση νεογέννητων κοριτσιών
Ο Δημοσθένης δίνει μάλιστα ονόματα σ’ αυτά τα κορίτσια: Άντεια, Στρατόλα, Αριστόκλεια, Μετάνειρα, Φίλα, Ισθμιάς, Νέαιρα. Φαίνεται, πως οι προαγωγοί αγόραζαν
πολύ μικρά κορίτσια τεσσάρων ή πέντε χρόνων. Όσο για τα άλλα, απλώς τα μάζευαν,
όταν ήταν εγκαταλειμμένα, εφόσον οι έλληνες είχαν κάθε ελευθερία να εκθέτουν τα
παιδιά τους από όταν γεννιόντουσαν, μέσο, στο οποίο προσέφευγαν οι οικογένειες,
όταν είχαν πενιχρά εισοδήματα.
Τα κορίτσια ─περιττά στόματα για τάισμα─ εκτίθενταν συχνότερα απ’ ότι τα αγόρια. Η μοίρα τους χαραζόταν πολλές φορές πριν καν γεννηθούν. Από τη γέννησή τους,
τα εξέθεταν στη γωνία ενός δρόμου, συνήθως μάλιστα μέσα σε μια χύτρα ή σ’ ένα
δοχείο, για να τα προστατεύσουν από τους περιπλανώμενους σκύλους. Αυτά τα παιδιά
περιμαζεύονταν από εμπόρους και μεταπωλούνταν πριν από την εφηβεία τους σε κάποιο παζάρι σκλάβων ή εκπορνευόμενων.

Άνδρας
πολιορκεί ερωτικά
νεαρό,
που προστατεύει
τα γεννητικά του
όργανα
με το χέρι.161

160

18-19.

161 Λευκωσία,

Μουσείο Κύπρου.
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4.13 Πειρατεία
Οι προμηθευτές σκλάβων ήταν συχνά
πειρατές, οι οποίοι λυμαίνονταν τις θάλασσες. Οι πιο διαβόητοι ήταν οι
πειρατές της Σάμου και της Αιτωλίας.
Δεν δίσταζαν να κάνουν πλιάτσικα στα
λιμάνια. Μερικές γυναίκες, που είχαν
απαχθεί, γλίτωναν ορισμένες φορές από
την πορνεία, όταν είχαν την τύχη να
πουληθούν σε έναν αφέντη, ο οποίος τις
θεωρούσε στη συνέχεια ελεύθερες. Αυτή όμως η περίπτωση ήταν σπάνια.
Μια επιγραφή στη Θεάγγελα, πόλη
της Καρίας στη Μικρά Ασία, χρονολογούμενη από τον 2ο αιώνα π.Χ. αναφέρει, πως ένας γενναιόδωρος κάτοικος
της Δήλου αγόρασε κάποτε δύο γυναίκες σε ένα σκλαβοπάζαρο και τις ανάθρεψε ως ελεύθερες. Ωστόσο, αυτά τα
παραδείγματα εξακολουθούν ν' αποτελούν εξαιρέσεις.
Οι αιχμάλωτες πωλιούνταν σε διάφορες τιμές ανάλογα με τη νιότη, τη
φυλή και τη λάμψη τους. Ο Ζήνων
αναφέρει, ότι αγόρασε μια μικρή
βαβυλώνια σκλάβα έναντι 50 δραχμών:
«Ο Νικάνωρ, γιος του Ξενοκλή, κατοίκου της Κνίδου, στην υπηρεσία του Τοβία, πούλησε στον Ζήνωνα, γιο του Αγρεόφωνα, κατοίκου της Καύνου, στην
υπηρεσία του διοικητή του Απολλωνίου,
μια μικρή βαβυλώνια, ονόματι ΣφραΝεαρός αγκαλιάζει τον εραστή του. 162
γίδα, ηλικίας περίπου επτά ετών».
Οι εκπορνευόμενες έφηβες απέφεραν 150 έως 300 δραχμές. Τα παιδιά
πωλούνταν 70 δραχμές και οι άνδρες
200 δραχμές κατά μέσο ορο.
Στη διάρκεια της εκπαίδευσής του, ένα παιδί κόστιζε μόνο 50 δραχμές. Άρα, η τιμή
των σκλάβων ήταν υψηλή, εφόσον ξέρουμε, πως το ελάχιστο για να ζήσει κανείς στην
Αθήνα ήταν τρεις οβολοί, πως τον 5ο αιώνα, ένας εργάτης εισέπραττε ημερομίσθιο ύψους μιας δραχμής, μια εταίρα νοικιαζόταν δυο δραχμές την ημέρα, ενώ ένα πολυτελές
σπίτι στην Αθήνα στοίχιζε από 1.500 έως 2.000 δραχμές.
162 Αμφορέας,

510/500 π.Χ., Παρίσι.
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5. Συμπόσιο / Φαίδρος
«Θειότερον γαρ
εραστής παιδικών,
ένθεος γαρ εστί».
Πλάτωνας 163

Σ

τo «Συμπόσιο» (με θεματικό τίτλο «Περί έρωτος»), o Πλάτωνας εγκωμιάζει την
παιδεραστία και την ομοφυλοφιλία. Τις αντιλήψεις, που θέλει να περάσει, τις
εκφράζουν οι συνδαιτυμόνες, που φέρεται να συμμετέχουν στο διάλογο, οι
οποίοι επιχειρούν να τεκμηριώσουν με «φιλοσοφικά» φληναφήματα την ομοφυλοφιλία, ενώ ο Σωκράτης συμφωνεί και εγκρίνει τα λεγόμενα τους.
Ο «Φαίδρος», τον οποίο έγραψε ο Πλάτωνας, όταν ήταν ήδη σε αρκετά ώριμη
ηλικία, γύρο στα εξήντα, έχει πάλι ως θέμα του τον ομοφυλοφιλικό έρωτα και κυρίως
τη μεταφυσική αυτή τη φορά τεκμηρίωσή του. Είναι γεμάτος μεταφυσικές ανοησίες,
εφάμιλλες ─αν όχι και χειρότερες─ των μεταγενέστερων χριστιανικών.
Στην Ήλιδα, για παράδειγμα, και στη Λακεδαίμονα και στη Βοιωτία,
και όπου δεν είναι επιτήδειοι στα λόγια, θεωρείται αναμφισβήτητα
καλό το να προσφέρεται κανείς στους εραστές, και κανείς δεν θα
έλεγε, ούτε νέος ούτε ηλικιωμένος, ότι είναι επαίσχυντο. Κι αυτό,
νομίζω, για να μην κοπιάζουν προσπαθώντας να πείσουν με τα λόγια
τους νέους, εφόσον είναι αδύνατοι στο λέγειν. Ενώ στην Ιωνία και σε
πολλά άλλα μέρη, μεταξύ εκείνων που βρίσκονται υπό την κυριαρχία
των βαρβάρων, θεωρείται επαίσχυντο. Γιατί οι βάρβαροι, εξαιτίας
των τυραννικών καθεστώτων τους, το θεωρούν κι αυτό επαίσχυντο,
όπως και τη φιλοσοφία και την άθληση.
Η παιδεραστία ήταν «προσόν» των ελλήνων και όχι των βαρβάρων,
σύμφωνα με τον Πλάτωνα. 164

5.1 Πλατωνικά εγκώμια για την παιδεραστία
«Από πολλές πλευρές υπάρχει συμφωνία, ότι ο Έρωτας, είναι ο αρχαιότερος από τους
θεούς. Όντας λοιπόν ο αρχαιότερος, μας παρέχει τα μέγιστα αγαθά. Γιατί εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω, ότι υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό για ένα νέο από έναν καλό
εραστή και για έναν εραστή από τον έρωτα για ένα νέο. Γιατί εκείνο, που πρέπει να
163 «Συμπόσιο»,
164 «Συμπόσιο»,

180b.
182b.
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κατευθύνει σ’ όλη τους τη ζωή τους ανθρώπους, που θέλουν να ζήσουν καλά, αυτό το
πράγμα ούτε η συγγένεια μπορεί να τους το εμπνεύσει τόσο καλά, ούτε οι τιμές, ούτε ο
πλούτος, ούτε τίποτα άλλο, όσο ο έρωτας...
»Πιστεύω λοιπόν εγώ, ότι ο άντρας, που είναι ερωτευμένος, αν φανερωνόταν να
κάνει κάτι επαίσχυντο ή να μην αμύνεται από ανανδρία, ενώ βλάπτεται από κάποιον, δεν
θα υπέφερε τόσο πολύ ούτε αν τον είχε δει ο πατέρας του, ούτε οι φίλοι του, ούτε οποιοσδήποτε άλλος, όσο αν τον είχε δει ο ερωμένος του. Το ίδιο βλέπουμε και στον
ερωμένο, ότι ντρέπεται ιδιαιτέρως τους εραστές, όταν τον δουν να κάνει κάτι επαίσχυντο.
(Σημ. βλ. κεφ. «Ζευγάρια ανδρών στη μάχη», σελ. 42).
»Αν υπήρχε λοιπόν, κάποιος τρόπος να γίνει μια πόλη ή ένα στρατόπεδο από εραστές
και ερωμένους, δεν θα υπήρχαν καλύτεροι πολίτες απ’ αυτούς, καθώς θα απέφευγαν
κάθε επαίσχυντη πράξη και θα αμιλλώνταν μεταξύ τους. Και αν πολεμούσαν αυτοί ο
ένας κοντά στον άλλον, αν και λίγοι, θα μπορούσαν να νικήσουν, που λέει ο λόγος, όλους
τους ανθρώπους. Γιατί ένας άντρας ερωτευμένος θα ανεχόταν πολύ λιγότερο να τον δει ο
ερωμένος του, παρά οποιοσδήποτε άλλος να εγκαταλείπει τη θέση του ή να πετάει τα
όπλα. Αντί γι’ αυτό θα προτιμούσε χίλιες φορές να πεθάνει. Πόσο μάλλον να εγκαταλείψει κανείς τον ερωμένο του ή να μην τον βοηθησει, όταν κινδυνεύει, γιατί κανείς δεν
είναι τόσο δειλός, που να μην μπορεί ο Έρωτας να εμπνεύσει θεϊκή πνοή και να τον
κάνει γενναίο, ώστε, να γίνει όμοιος μ’ εκείνον, που είναι ανδρείος από τη φύση του...
»Είναι αλήθεια, ότι οι θεοί εκτιμούν πολύ αυτόν τον ηρωισμό στον έρωτα, θαυμάζουν
όμως πολύ περισσότερο και χαίρονται και ανταμείβουν, όταν ο ερωμένος αγαπάει πολύ
τον εραστή, παρά όταν ο εραστής τον ερωμένο. Γιατί ο εραστής βρίσκεται πιο κοντά
στους θεούς από τον ερωμένο, γιατί έχει κάτι θεϊκό μέσα του». («Όταν ο ερώμενος τον
εραστήν αγαπά ή όταν ο εραστής τα παιδικά. Θειότερον γαρ εραστής παιδικών, ένθεος
γαρ εστί»).165

Ερωτική
υποψηφιότητα
για ένα
νεαρό.166

165
166

Πλάτωνα: «Συμπόσιο», 178c-180b.
Αττικός αμφορέας, περ. 540 π.Χ., Μόναχο.
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Ο Αλκιβιάδης δηλώνει,
ότι είναι ερωτευμένος
με τον Σωκράτη
και τον επίσης παρόντα
στο Συμπόσιο
τραγικό ποιητή Αγάθωνα,
που είχαν μόνιμη σχέση,
ότι προτιμάει να ἐχει
ταυτοχρόνως στο κρεβάτι
και τους δυο
κι ότι γι’ αυτό συνηθίζει
να ξαπλώνει ανάμεσά τους. 167

Σε κάποιο άλλο σημείο του διαλόγου αναφέρεται, ότι «ο άλλος (έρωτας) της Ουρανίας, η οποία πρώτα απ’ όλα δεν έχει μέσα της το θηλυκό στοιχείο, αλλά μόνον αρσενικό, κι έπειτα είναι αρχαιότερη και απαλλαγμένη από ασέλγεια. Γι’ αυτό λοιπόν
στρέφονται προς το αρσενικό εκείνοι, που εμπνέονται απ’ αυτόν τον Έρωτα, αγαπώντας
εκείνο, που είναι από τη φύση του δυνατότερο και έχει περισσότερο μυαλό.
»Και θα μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει απ’ αυτούς, που επιδίδονται στην παιδεραστία, εκείνους, που ειλικρινά παρακινούνται απ’ αυτόν τον Έρωτα: γιατί αυτοί δεν
ερωτεύονται παιδιά, αλλά όταν έχουν αρχίσει να έχουν μυαλό, κι αυτό συμβαίνει περίπου, όταν βγάλουν γένια. Γιατί νομίζω, ότι είναι αποφασισμένοι εκείνοι, που αρχίζουν
να ερωτεύονται τους νέους απ΄αυτή την ηλικία, να είναι μ’ αυτούς ολόκληρη τη ζωή τους
και να συμβιώσουν μαζί τους. Όχι αφού τους εξαπατήσουν, εκμεταλλευόμενοι την αφροσύνη, που έχουν όντας πολύ νέοι, και αφού τους κοροϊδέψουν, να φύγουν τρέχοντας πίσω από κάποιον άλλον». 168
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Αττικός αμφορέας, περ. 540 π.Χ., Μόναχο.
Πλάτωνα: «Συμπόσιο», 222cde.
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5.2 «Φιλοσοφικές» ανοησίες
Ο Πλάτωνας στο «Συμπόσιο» με αναπόδεικτους αντιεπιστημονικούς στοχασμούς και
φαντασιοπληξίες κάνει λόγο για το πώς ήταν η ανθρώπινη φύση παλιότερα: Υπήρχαν
τρία γένη. Tο αρσενικό, το θηλυκό και το ανδρόγυνο (συνδυασμός αρσενικού και
θηλυκού). Το σώμα του ανθρώπου ήταν στρογγυλό, έχοντας ολόγυρα τη ράχη και τα
πλευρά, με τέσσερα πόδια, τέσσερα χέρια και διπλά γεννητικά όργανα. Μετακινούναν
εύκολα προς όποια κατεύθυνση ήθελε στηριζόμενο στα οκτώ άκρα.
Ο Δίας έκοψε τότε τους ανθρώπους στη μέση. Ο Απόλλωνας τους γύριζε το πρόσωπο και τον μισό λαιμό προς την τομή, ώστε βλέποντας το κόψιμο να γίνονται φρονιμότεροι. «Τραβώντας από παντού το δέρμα προς αυτό, που τώρα λέμε κοιλιά, όπως τα
σουρωτά πουγκιά, το έδενε στη μέση της κοιλιάς αφήνοντας ένα στόμιο, αυτό, που λέμε
αφαλό... Επειδή λοιπόν η φύση διχοτομήθηκε, ποθώντας το καθένα το μισό του, πήγαινε
μαζί του. Και τυλίγοντας τα χέρια του ο ένας γύρω από τον άλλον και αγκαλιασμένοι
μεταξύ τους, θέλοντας να ξαναενωθούν, πέθαιναν από την πείνα και την απραξία, γιατί
δεν ήθελαν να κάνει τίποτα ο ένας χωρίς τον άλλον.
»Και όποτε πέθαινε το ένα από τα δυο μισά και παρέμενε το άλλο, εκείνο που
παρέμενε επιζητούσε άλλο και αγκαλιαζόταν μαζί του, είτε τύχαινε να είναι το ήμισυ μιας
ολόκληρης γυναίκας (αυτό, που τώρα ονομάζουμε γυναίκα), είτε ενός άντρα. Κι έτσι
χάνονταν. Τους λυπήθηκε όμως ο Ζεύς και μηχανεύτηκε κάτι άλλο μεταθέτοντας τα
γεννητικά τους όργανα μπροστά, γιατί προηγουμένως τα είχαν κι αυτά προς τα έξω και η
γονιμοποίηση και η γέννηση γινόταν όχι επάνω τους, αλλά στη γη, όπως και στα τζιτζίκια.
»Τα μετέθεσε λοιπόν έτσι αυτά μπροστά και έκανε, ώστε μ’ αυτά να γίνεται η γονιμοποίηση μέσα τους, με το αρσενικό μέσα στο θηλυκό, ώστε με το αγκάλιασμα, αν τύχει
να είναι ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα, να γίνεται γονιμοποίηση και να αναπαράγεται το
γένος, ή αν είναι άντρας με άντρα, να επέρχεται κορεσμός από τη συνουσία και να
υπάρχουν παύσεις, και να στρέφονται στις δουλειές τους και να ασχολούνται με τα
διάφορα ζητήματα της ζωής.
»Είναι λοιπόν, από τόσο παλιά ο έρωτας έμφυτος στους ανθρώπους και τους
επαναφέρει στην αρχαία φύση, και επιχειρεί να κάνει από τα δύο ένα, και να γιατρέψει
την ανθρώπινη φύση. Ο καθένας λοιπόν από μας είναι κομμάτι ανθρώπου, σαν κομμένος από ένα στα δύο, όπως οι γλώσσες τα ψάρια, κι αναζητεί πάντοτε ο καθένας το
κομμάτι, που του λείπει.
»Όσοι λοιπόν από τους άντρες είναι τμήμα εκείνου, που ονομαζόταν τότε ανδρόγυνο,
αγαπούν τις γυναίκες, και οι περισσότεροι από τους μοιχούς από αυτό το είδος προηλθαν, και όσες πάλι γυναίκες αγαπούν τους άντρες και μοιχεύουν, προέρχονται από
αυτό το είδος.
»Όσες όμως από τις γυναίκες είναι τμήμα γυναίκας, αυτές δεν ενδιαφέρονται και
πολύ για τους άντρες, αλλά μάλλον προς τις γυναίκες είναι στραμμένες, και οι λεσβίες
από αυτό το είδος προέρχονται.
»Και όσοι είναι τμήμα αρσενικού, κυνηγούν τα αρσενικά, και όσο είναι ακόμα νεαρά
παιδιά, όντας κομμάτια του αρσενικού, αγαπάνε τους άντρες και χαίρονται να ξαπλώνουν μαζί τους και να αγκαλιάζονται με άντρες. Και είναι αυτοί οι καλύτεροι από τα
παιδιά και τους έφηβους, όντας περισσότερο ανδρείοι από τη φύση τους.
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»Λένε βέβαια μερικοί γι’ αυτούς, ότι είναι αναίσχυντοι, αλλά λένε ψέματα, γιατί δεν
το κάνουν αυτό από αναισχυντία, αλλά από θάρρος και ανδρεία και αρρενωπότητα,
προτιμώντας το όμοιό τους. Και η μεγαλύτερη απόδειξη γι’ αυτό είναι το ότι, όταν τελειώσει η εκπαίδευσή τους, μόνο αυτοί γίνονται στην πολιτική άντρες αληθινοί.
»Και όταν γίνουν άντρες, επιδίδονται στην παιδεραστία και από τη φύση τους δεν
ενδιαφέρονται για γάμους και παιδοποιίες, αλλά μόνο από έθιμο αναγκάζονται να το
κάνουν. Σ’ αυτούς αρκεί να ζήσουν μαζί άγαμοι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος γίνεται
παιδεραστής και φιλεραστής, προτιμώντας πάντοτε το συγγενικό του.
»Όταν λοιπόν τύχει κανείς να βρει εκείνο το δικό του το ήμισυ, είτε ο παιδεραστής,
είτε οποιοσδήποτε άλλος, τότε νιώθουν θαυμαστή φιλία και οικειότητα και έρωτα, μ’
άλλα λόγια, δεν θέλουν ούτε και για λίγο διάστημα να χωριστούν ο ένας από τον άλλον...
»Πρέπει ο κάθε άνδρας να προτρέπει όλους τους άλλους να είναι ευσεβείς προς τους
θεούς, για να αποφύγουμε αυτά και να γίνει ο Έρωτας αρχηγός και οδηγός μας. Αντίθετα
προς τη θέλησή του να μην πράττει κανείς ─και πράττει αντίθετα αυτός, που είναι
απεχθής στους θεούς─ γιατί αν γίνουμε φίλοι και συνθηκολογήσουμε με τον θεό, θα
βρούμε και θα πετύχουμε τους πραγματικά δικούς μας ερωμένους, πράγμα που σε λίγους
σήμερα συμβαίνει.
»Και μη νομίσει ο Ερυξίμαχος διακωμωδώντας τον λόγο μου, ότι μιλάω για τον
Παυσανία και τον Αγάθωνα. Ίσως πάντως και αυτοί να τυχαίνει να είναι απο εκείνους,
και να είναι και οι δυο από τη φύση τους αρσενικοί.
»Αλλά εγώ μιλάω για όλους γενικά τους άντρες και τις γυναίκες, ότι έτσι θα ήταν
ευτυχισμένο το γένος μας, αν φτάναμε στον αληθινό προορισμό του έρωτα και έβρισκε ο
καθένας τον δικό του ερωμένο, ξαναγυρίζοντας στην αρχαία φύση του. Αν πράγματι
είναι αυτό το καλύτερο, εκείνο που είναι πλησιέστερο προς αυτό από την τωρινή
πραγματικότητα είναι το καλύτερο, κι αυτό είναι να πετύχει κανείς ερωμένο, που να του
ταιριάζει από τη φύση του.
»Θέλοντας να υμνήσουμε τον θεό, που μας βοηθάει σ’ αυτό, δίκαια θα υμνούσαμε τον
Έρωτα, ο οποίος και προς το παρόν μας ωφελεί πολύ οδηγώντας μας προς εκείνους, που
μας ταιριάζουν, και για το μέλλον μας παρέχει μέγιστες ελπίδες ─αν κι εμείς παρέχουμε
προς τους θεούς ευσέβεια─ ότι θα μας επαναφέρει στην αρχαία μας φύση κι αφού μας
γιατρέψει θα μας κάνει να ζούμε ευτυχισμένοι και σε απόλυτη ευδαιμονία».169
Με αυτά τα φληναφήματα ο Πλάτων «αποδεικνύει», γιατί η σεξουαλική σχέση
μεταξύ άνδρα και γυναίκα είναι παρά φύση, ενώ το φυσιολογικό είναι η σεξουαλική
πράξη με το ίδιο φύλο.

5.3 Πλατωνική μεταφυσική τεκμηρίωση της παιδεραστίας
Ο Φαίδρος του ομώνυμου διαλόγου υπήρξε κι αυτός παιδεραστής.170 Οι μετασαρκώμενες ψυχές, σύμφωνα με τον ομιλούντα Σωκράτη στον «Φαίδρο», χωρίζονται σε
εννέα ιεραρχικά τάξεις. Κατά τις μεταψυχωτικές τους περιπέτειες προάγονται ή υποβιβάζονται ανάλογα με την αρετή, που ασκούν πάνω στη Γη. Πάνω απ’ όλες τις ψυχές,
εκείνη, που γειτνιάζει με την τελική θέωση είναι η ψυχή του παιδεραστή φιλόσοφου,
169
170

Πλάτωνα: «Συμπόσιο», 189c-193d.
Πλάτωνα: «Φαίδρος», 236b.
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«του φιλοσοφήσαντος αδόλως ή παιδεραστήσαντος μετά φιλοσοφίας». Αν η ψυχή του
παιδεραστή φιλόσοφου κάνει τη ζωή αυτή επί τρεις αλλεπάλληλες φορές, τότε βγάζει
φτερά, αποπνευματώνεται, και μετά από 3.000 χρόνια θεώνεται. Μετά τη θέωση δεν
μετενσαρκώνεται πλέον, αλλά παραμένει θεός. Ο άνθρωπος δηλαδή, σύμφωνα με τον
Σωκράτη, γίνεται θεός μέσω της παιδεραστίας.171
Λίγο παρακάτω ο Σωκράτης συνιστά, να περιορίζει κάποιος τη σεξουαλική του
δραστηριότητα μόνο στην ομοφυλοφιλία αποφεύγοντας τη γυναίκα του. Μια τέτοια
σχέση είναι διεφθαρμένη και κτηνώδης. Για την ηδονή του άντρα με τη γυναίκα και
την τεκνογονία αναφέρει, ότι είναι ηδονή παρά φύση και ύβρις και νόμος τετράποδου
κτήνους, ενώ ο τέλειος άνθρωπος τείνει μόνο προς τα άνω, προς την ομοφυλοφιλία και
σέβεται σα θεό το είδος αυτό της σεξουαλικής δραστηριότητας, καθώς και το αντικείμενο του τέτοιου ηδονισμού του. («Θύοι αν ως αγάλματι και θεω τοις παιδικοίς»).172

...παραδομένος στην ηδονή προσπαθεί όπως τα τετράποδα
να πλησιάσει και να παιδοσπορήσει. Κι όντας βούτηγμένος
στην ακολασία δεν φοβάται ούτε ντρέπεται που κυνηγάει
την παραφύσικη ηδονή. Ο νεομύητος όμως, αυτός που τότε
είδε πολλά, όταν ιδεί κανένα θεόμορφο πρόσωπο, που
είναι καλό μίμημα της ατόφυας ομορφιάς, ή καμιά τέτοια
ιδεί σε σώμα, πρώτα-πρώτα τον πιάνει φρίκη και χωρίς να
το καταλάβει τον κυριεύει κάποιος σαν εκείνους τους τότε
φόβους, έπειτα καθώς τον θωρεί σαν θεό τον σέβεται, κι
αν δεν εφοβόταν μην τον πάρουν ολωσδιόλου για τρελλό,
θα έκανε θυσίες στον αγαπημένο, σαν σε άγαλμα και σε
θεό. Κι άμα αυτός ιδεί τον αγαπημένο, όπως είναι από τη
φρίκη, τον κυριεύει έπειτα ιδρώτας και ζέστη ασυνήθιστη.
Γιατί καθώς δέχθηκε τη φωτοσυρμή της ομορφιάς μέσ'
από τα μάτια του, πυρώθηκε εκεί απ' όπου ποτίζεται το
φύτρο του φτερού.
Όταν ένας άνδρας επιχειρεί να «παιδοσπορήσει», σύμφωνα με τον Πλάτωνα,
πρέπει να ντρέπεται, γιατί ─όπως τα τετράποδα─ είναι βουτηγμένος στην παρά φύση ηδονή.
Το φυσικό είναι να έχει τον εραστή του.173

248d‒249a.
250c-251a.
173 Πλάτωνα: «Φαίδρος», 250e-251a.
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6. Οι 150x2 γενναίοι του Λεωνίδα
Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί αναδημοσίευση άρθρου
της Ευγ. Φυλακτού από το διαδικτυακό περιοδικό
«Ελεύθερη Έρευνα» - freeinquiry.gr (16.1.2015).

Λ

ακεδαιμονίων το ανάγνωσμα. Για ποια δαιμόνια μιλάμε; Αν έχετε χρόνο και
διάθεση θα το μάθετε παρακάτω. Σήμερα, θα πούμε μια ιστορία πολύ, μα πολύ
ζωηρά και πικάντικη. Από τα πολύ παλιά τα χρόνια, κυκλοφορούσαν κάποιες
περίεργες συνήθειες. Ολίγον ανώμαλες, πλην όμως, ευρέως διαδεδομένες. Παλαιά,
υπήρχαν κάποιοι άνδρες, που αργότερα τους χαρακτήρισαν με το κοσμητικόν «αρσενοκοίτες». Πρόκειται για τους σημερινούς «μερακλήδες».
Και μην πάει το μυαλό σας, πως αναφερόμαστε σε τύπους σημερινών ποταπών
ανδρών, που έχουν ως μόνο στόχο να διακορεύσουν αγόρια και κορίτσια χωρίς ίχνος
στοργής και τρυφερότητας. Εδώ μιλάμε για αίσθημα. Για μονογαμία. Για πίστη. Για
ζήλιες. Μιλάμε για ό,τι θέλετε, εκτός από... γυναίκες.
Θα μιλήσουμε και για αυτές, όμως η χρήσις των οπών των δεν ακολουθούσε τας
εργοστασιακάς οδηγίας. Κανείς στη Σπάρτη δεν είχε διαβάσει το βιβλίο οδηγιών του
κατασκευαστού.

6.1 Θεσμικός δεινόσαυρος
Η Σπάρτη ήταν κάτι σα θεσμικός δεινόσαυρος. Το σύστημά της ήταν αρχαϊκό. Είχε όχι
έναν, αλλά δύο βασιλιάδες σε μια εποχή, που οι βασιλιάδες είχαν ξεχαστεί προ πολλού.
Ο παράξενος θεσμός της Λακεδαίμονας ήταν μόνο μια όψη της κοσμοθεωρίας της.
Τα στοιχεία της πόλης−κράτους εδώ απουσίαζαν εντελώς. Δεν είχε γραπτούς νόμους,
ούτε ενιαίο πολιτικό κέντρο, ούτε και δημόσια κτίρια.
Από τη μια πλευρά, η Σπάρτη είναι πόλη από πολιτική άποψη. Οι κάτοικοί της είναι
πολίτες, αλλά από την άλλη πλευρά όσον αφορά την αστική εξέλιξη δεν είναι.
Συνειδητά παρέμενε ένα σύνολο χωριών χωρίς την προστασία τείχους πόλης.
Στόχος της Σπάρτης ήταν η δημιουργία και συντήρηση σταθερής κοινωνίας με βάση την απόλυτη ισότητα όλων των ανδρών. Το επίθετο «σπαρτιατικός» συνοψίζει τι
σήμαινε να είσαι σπαρτιάτης. Λιτός, με αυτοπειθαρχία, χωρίς ενδιαφέροντα για τα υλικά αγαθά.

6.2 Μόνον άγραφοι νόμοι
Ας τα πάρουμε όμως, από την αρχή. Η Λακεδαίμονα, υπερήφανη μητέρα των άξιων
τέκνων και... τεκνών της, μας άφησε πολλές πληροφορίες για τον πολιτισμό της. Στο
σχολείο μάθαμε, πως δεν υπήρχαν γραπτοί νόμοι. Μόνο άγραφοι. Κατ’ ουσίαν λοιπόν,
δεν μιλάμε για νόμους, μα για έθιμα, που τα ονόμασαν «άγραφους νόμους», για να τα
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εξωραΐσουν. Αιώνες μετά, τα χρέωσαν σε κάποιον Λυκούργο, που δεν ήταν υπαρκτό
πρόσωπο. Η προσωπικότητα «Λυκούργος» χρονολογείται μεταξύ 890 και 820 πλην
(π.Χ.). Το όνομα έγινε θρύλος και θεωρήθηκε, πως ήταν κύριο όνομα.
Οπότε, είτε λέμε «νόμοι του Λυκούργου» είτε «ρήτρες των γερόντων»174 εννοούμε
ένα και το αυτό: Έθιμα, που επινοούσαν ή και χρησιμοποιούσαν οι κυβερνήτες της
Λακεδαίμονος, οι οποίοι αποτελούνταν από τη γερουσία (28 γέροντες ─ άνω των εξήντα), τους δύο βασιλιάδες και πέντε έφορους και κυβερνούσαν ανάλογα με τις ορέξεις
τους.
Τα έθιμα αυτά, οι παραπάνω φορείς της εξουσίας, τα θυμόνταν ή τα έπλαθαν κατά
καιρούς, ανάλογα με το πώς αυτά εξυπηρετούσαν τους εκάστοτε σκοπούς τους. Ήταν
ασαφή στην ακατάγραφη άλλωστε διατύπωσή τους, ώστε να ερμηνεύονται κάθε φορά,
όπως ήθελαν όσοι τα επικαλούνταν. Τα επέβαλαν σα θέσφατα σε ένα λαό καθυστερημένο, σχεδόν εξ ολοκλήρου αναλφάβητο, που ποτέ δεν ανέπτυξε γράμματα, τέχνες
κ.λπ..
Οι γραώδεις και αφύσικοι «νόμοι» έκαναν τους αρχαίους σπαρτιάτες έκφυλους,
κομπλεξικούς, μισάνθρωπους, καχύποπτους προς τους είλωτες και τους άλλους έλληνες, απάνθρωπες πολεμικές μηχανές.

6.3 Ένα μεγάλο στρατόπεδο
Ας δούμε λοιπόν, τι είδους ορέξεις είχαν αι κεφαλαί αύται. Σας παρουσιάζουμε την
Λακεδαίμονα. Πρόκειται για μία πόλη διαμορφωμένη ως ένα μεγάλο στρατόπεδο, στο
οποίο κορίτσια και αγόρια, αφού έμεναν με την μητέρα τους μέχρι τα έξι χρόνια τους,
στη συνέχεια, από τα επτά και μέχρι τα εξήντα τους ήταν στρατιώτες. Κανονικοί. Στα
σπίτια τους πήγαιναν σπάνια. Μάλιστα, δεν έτρωγαν φαγητό στο σπίτι τους, αλλά
έπαιρναν συσσίτιο. Απίθανο; Κι όμως.
Ακόμη και ο βασιλέας τους, ο Άγις, γυρίζοντας από μία εκστρατεία διέπραξε το μέγα ατόπημα και πήγε στο σπίτι του, για να κοιμηθεί μόνο για ένα βράδυ με την γυναίκα του (τι να του πεις...). Για να τον τιμωρήσουν γι’ αυτό (γκλουπ!) δεν του έστειλαν
το συσσίτιό του. Εκείνος τσαντίστηκε, που έμεινε νηστικός (κι αυτή η γυναίκα του δεν
μπορούσε να του ετοιμάσει δυο αυγά μάτια;) και αρνήθηκε να κάνει μία δημόσια θυσία, την οποία μόνο εκείνος ήταν εντεταλμένος να την κάνει. Ε, οι άλλοι ξανατσαντίστηκαν και του έκοψαν πρόστιμο. Μύλος.175
Να ξεκινήσουμε από την πολιτική; Αμέ! Τι είδους πολιτισμό δημιούργησαν, όπου
πάρα πολύ δύσκολα μπορούσε κάποιος να επισκεφθεί την Λακεδαιμονία (αξενία) κι αν
κανείς έμπαινε τον έδιωχναν αμέσως (ξενηλασία)... Τόσο δύσκολα ήταν όσο και ένας
λακεδαίμονας να την κάνει προς τα όξω και να δει πώς ζει ο ρέστος κόσμος. Φοβούνταν πολύ τη διαβρωτική επιρροή άλλων πόλεων πάνω στο ήθος της δικής τους
ιδιοπροσωπίας.
Η παρουσία μετοίκων στη Σπάρτη, γνωστή σε άλλες ελληνικές πόλεις, ήταν αδιανόητη, το εμπόριο υποτυπώδες και ανταλλακτικό και η κυκλοφορία νομισμάτων
περιορισμένη. Αντί κανονικών κερμάτων χρησιμοποιούσαν κυρίως δύσχρηστες σιδε174
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ρένιες ράβδους. Η σχέση τους με τη θάλασσα ήταν συρρικνωμένη στις ανάγκες του
πολέμου.
Τα πολιτιστικά αγαθά του λόγου και της τέχνης, τους έγιναν ξένα κι απεχθή. Οι
ποίηση ατόνησε. Οι καλές τέχνες περιέπεσαν σε ύφεση. Φιλοσοφία και επιστήμη δεν
αναπτύχθηκαν ποτέ. Η ρητορεία αποθαρρύνθηκε. Ολόκληρη η ζωή τους ήταν μια
διαρκής προετοιμασία για τον πόλεμο.
Οι σπαρτιάτες
σκότωναν τα παιδιά,
που θεωρούσαν αδύναμα
ή ανάπηρα. Όσα ζούσαν,
στέλνονταν σε ηλικία επτά ετών
για «αγωγή», σε ένα στρατόπεδο
για παιδιά, που δεν είχε ποτέ
αντάξιό του. Εκεί υποβάλλονταν
σε δεκατρία χρόνια άγριας
εκπαίδευσης, ώστε να ετοιμαστούν
για την ισόβια υποχρέωσή τους
να είναι πολεμιστές.
Οι σπαρτιάτες εκπαιδευόταν
μόνο για ένα πράγμα:
Τη μάχη.

6.4 Αποθέτες
Στις διαθέσιμες αρχαίες πηγές υπογραμμίζεται έντονα το γεγονός, ότι η πόλη ακολουθούσε αυστηρούς ευγονικούς κανόνες. Αν και ορισμένες περιπτώσεις βρεφών θα
πέρασαν οπωσδήποτε απαρατήρητες, η έγκριση του κράτους ήταν καταρχήν απαραίτητη για την ανατροφή ενός νεογέννητου παιδιού, την οποία έδιναν οι έφοροι ως αρμόδιοι για όλα τα ζητήματα του καθημερινού βίου.
Όταν τα παιδιά ήταν ασθενικά ή ανάπηρα, γκρεμίζονταν από βαραθρώδη τόπο του
Ταΰγετου, που λεγόταν Αποθέτες. Αυτά τα περιγράφει σαφώς ο Πλούταρχος: «...Ει δ’
αγεννές και άμορφον, απέπεμπον εις τας λεγομένας Αποθέτας, παρά Ταΰγετον βαραθρώδη τόπον, ως ούτε αυτώ ζην άμεινον ον ούτε τη πόλει το μη καλώς ευθύς εξ αρχής
προς ευεξίαν και ρώμην πεφυκός».176
Σύγχρονοι ρωμιοί, ενώ δέχονται όλα τα καλά, που γράφει ο Πλούταρχος για την
αρχαία Σπάρτη, την πληροφορία για τους αποθέτες την φορτώνουν σε... ανθελληνικούς κύκλους.
Επικαλούνται μάλιστα τις φημολογούμενες χωλότητες του βασιλιά της Σπάρτης
Αγησίλαου και του ποιητή Τυρταίου, οι οποίοι, όπως ισχυρίζονται, αν αλήθευαν τα
περί αποθετών θα έπρεπε να έχουν ριχτεί εκεί από μικροί.
Ο βραχύς στο ανάστημα βασιλιάς της Σπάρτης Αγησίλαος είχε εραστή τον στρατηγό Λύσανδρο από μικρό παιδί στην αγέλη.177 Ο Λύσανδρος ήταν εκείνος, που με
176
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διάφορες μηχανορραφίες βοήθησε τον Αγησίλαο να αναγορευτεί βασιλιάς «ερμηνεύοντας» ένα χρησμό, που μιλούσε όχι για χωλό βασιλιά, αλλά για χωλή βασιλεία. Ο
βαθμός της φημολογούμενης χωλότητάς του εξάλλου δεν διευκρινίζεται, αλλά κι αν
υπήρχε δεν πρέπει να ήταν κάτι σοβαρό. Ο Αγησίλαος είχε περάσει όλη τη σκληρή
σπαρτιάτικη αγωγή, που αν ήταν χωλός δεν θα μπορούσε να το κάνει.
Όσον αφορά στον Τυρταίο, οι αθηναίοι δεν μπορούσαν να δεχθούν, ότι η Σπάρτη
μπορούσε να έχει γεννήσει κάποιο πνευματικό άνδρα κι έτσι έπλασαν το θρύλο, ότι
ήταν μέτριας αξίας γραμματοδιδάσκαλος, χωλός και αθηναίος.
Η έκθεση πάντως νεογέννητων, ακόμα και αρτιμελών, και ειδικότερα κοριτσιών,
δεν ήταν κάτι το σπάνιο στην αρχαία Ελλάδα. Ήταν συνήθεια, που τόσο νομικά όσο
και κοινωνικά, ήταν αποδεκτή. (Σημ. βλ. κεφ. 4.12, σελ. 69).

6.5 Δούλοι
Περίοικοι: Είχαν υποταχθεί χωρίς αντίσταση στους εισβολείς δωριείς, οπότε την είχαν
καλύτερα, τα γατάκια. Την πάτησαν χοντρά όμως, διότι μπορούσαν να καταδικαστούν
σε θάνατο από κάποιον έφορο χωρίς δίκη. Έτσι, για πλάκα.
Είλωτες: Είχαν αντισταθεί στους εισβολείς δωριείς (δεν μάσησαν περί διπλωματίας), όταν οι δεύτεροι τους την έπεσαν περί πολέμου πάλι, και... έχασαν τα φουκαριάρικα. Οπότε και έγιναν τα σκλαβάκια τους, που δούλευαν στα κτήματα των «πολιτών» (βλέπε: νικητών). Ζούσαν σε καθεστώς ιδιαίτερης καταπίεσης.
Οι είλωτες δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Είχαν μόνο ένα καθήκον: Να παρέχουν
τρόφιμα και φροντίδα σε μια οικογένεια σπαρτιατών. Εναντίον των ειλώτων εξαπολύοντο τα κρυπτεία, ένα βασίλειο του τρόμου, όπως θα δούμε παρακάτω.
Κάθε σπαρτιάτης ήταν κύριος ενός κτήματος περίπου ίδιου σε έκταση με των
υπολοίπων σπαρτιατών για να βγάζει το κάτι τις του. Το κτήμα αυτό το δούλευαν οι
είλωτες, ούτως ώστε ο σπαρτιάτης να είναι ελεύθερος να ασχολείται με τις στρατιωτικές και εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Κριθαρένιο αλεύρι, κρασί, σύκα και τυρί
ήταν τα συνηθισμένα είδη, που οι είλωτες αναγκάζονταν να παρέχουν στους κατόχους
των αγροτεμαχίων που καλλιεργούσαν.
Ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων της Σπάρτης ήταν, συνεπώς, διαστρωματωμένος σε τρεις τελείως διακριτές κοινωνικές ομάδες με πληθυσμό αντιστρόφως
ανάλογο των πολιτικών δικαιωμάτων της καθεμιάς: τους σχετικά λιγοστούς «ελεύθερους» σπαρτιάτες, τους πολυπληθέστερους περίοικους, που ήταν πολίτες δεύτερης
κατηγορίας, και τις μεγάλες μάζες των υποδουλωμένων ειλώτων.

6.6 Κρυπτεία
Πάμε πάλι από εκεί που μείναμε. Ένα μέρος από τα πεπραγμένα των σπαρτιατών
αναφέρονται κατά τον πελοποννησιακό πόλεμο, όπου βοηθήθηκαν από 2.000 ανεξίκακους είλωτες (τα σκλαβάκια τους), οι οποίοι διέπρεψαν στις μάχες και ─ηλιθιωδώς─ πολλές φορές έσωσαν τους «κυρίους» τους.
Η ανταμοιβή τους για αυτό ξεπερνά και την πλέον νοσηρή φαντασία. Επέστρεψαν
στη Σπάρτη, εκεί τους επαίνεσαν με δάφνινα στεφάνια (ωραία αμοιβή για κάποιον, που
κόβεται για τον κύριό του, τον σώζει και επιζεί από αυτό μάλιστα). Κάποιος καλό-
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πιστος θα σκεπτόταν, ότι τους επιβράβευσαν και πάπαλα. Δεν είναι καθόλου έτσι.
Τους έθεσαν σε δημόσια «επιβράβευση», ούτως ώστε οι παλιοί πολίτες να δουν ποιοι
ήταν οι είλωτες, να τους αναγνωρίσουν, και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να τους δολοφονήσουν όλους κρυφά, χωρίς να μείνει ούτε ίχνος τους. Ποιός τα λέει αυτά;
Ο Θουκυδίδης.178
Με τους άνδρες
να εκπαιδεύονται,
να μάχονται
ή να κάνουν συντροφιά
σε χώρους, όπου η ομοφυλοφιλία ήταν υποχρεωτική,
οι σπαρτιάτισσες απολάμβαναν οικονομική, εκπαιδευτική και σεξουαλική
ελευθερία χωρίς προηγούμενο
στον αρχαίο κόσμο,
αλλά και σε πολλά μέρη
του σημερινού κόσμου.
«Σεξουαλική ελευθερία», λέμε τώρα, διότι όσο ελεύθερη και να είναι μια γυναίκα
τι μπορεί να κάνει σε μια κοινωνία, που όλοι οι άντρες θα έκαναν κέφι τον γκόμενό της;
Οι σπαρτιάτισσες δεν ήταν απλώς νοικοκυρές. Ο γάμος δεν δημιουργούσε αποκλειστικότητα,
δηλαδή οι γυναίκες είχαν σεξουαλική σχέση με άλλους άνδρες κι ακόμα μπορούσαν να κάνουν
και παιδιά μαζί τους χωρίς αυτό να παραβιάζει κάποιο νόμο της Σπάρτης.
Όταν ένας σπαρτιάτης και μια σπαρτιάτισσα ενώνονταν με σκοπό την τεκνοποίηση, η σχέση τους
διευκολυνόταν μέσω παράξενων γαμήλιων ιεροτελεστιών, που θα μπορούσαν να απασχολήσουν
τους σημερινούς ειδικούς για μια ζωή.
Ετοίμαζαν τη νύφη αρχικά ξυρίζοντας το κεφάλι της και φορώντας της ένα ανδροπρεπές ένδυμα
με μία ζώνη σαν αν ήταν πιο πολύ άνδρας κι όχι γυναίκα, μιας και οι σεξουαλικές εμπειρίες
του συζύγου ήταν με άλλους σπαρτιάτες.

Ασφαλώς δεν ήταν η πρώτη φορά που οι είλωτες ήταν «στο σύρμα». Αυτά ήταν τα
«Κρυπτεία», ένα από τα μελανότερα σημεία του απάνθρωπου και ανελεύθερου σπαρτιάτικου πολιτεύματος. Ε, για να μπορούν οι έφοροι να δολοφονούν νομότυπα τους είλωτες, που σήκωναν κεφάλι για επανάσταση και άλλα ενοχλητικά, βρήκαν πώς θα
τους το κόβουν.
Κάθε χρονιά που οι έφοροι αναλάμβαναν υπηρεσία, τους κήρυτταν πόλεμο. Μοχλός αυτού του πολέμου ήταν η αυστηρότατη στρατιωτική εκπαίδευση (αγωγή) των
νέων στρατιωτών. Έκαναν νυκτερινές πορείες τάχα μου τάχα μου, για να κατοπτεύσουν το χώρο, που έπρεπε να προασπίσουν, κρύβονταν την ημέρα και δρούσαν τη νύχτα.
Μέρος της εκπαίδευσής τους ήταν να δολοφονούν είλωτες, ─ιδιαίτερα τους πιο
ρωμαλέους εξ αυτών─ κατ’ εντολή των εφόρων, και οι οποίοι θεωρούνταν επικίν-
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δυνοι, λόγω τσαμπουκά. Οι ενέδρες κι οι θανατώσεις ειλώτων αποτελούσαν μέρος των
θεσπισμένων τελετών ενηλικίωσής τους.
Το πιο πιθανό είναι οι είλωτες, μιας και τους έβγαινε η ψυχή στη δουλειά, να μην
κάθονταν στ΄ αυγά τους, αφού δεν ήταν κότες, και ελαφρώς τσαντισμένοι (πάντα έτοιμοι για καυγά αυτά τα παιδιά!), όπως ήταν από την πολύ δουλειά και την αδικία όλο
και κάποια επαναστασούλα θα επεξεργάζονταν. Όμως... βγάζεις άκρη με τους έφορους; Όχι βέβαια! Ούτε καν σήμερα!
Ο Πελοποννησιακός
Πόλεμος τελείωσε
στους Αιγός Ποταμούς,
στα Δαρδανέλια.
Ο σπαρτιάτης
στρατηγός Λύσανδρος
κατάφερε το τελειωτικό
χτύπημα.
Παγίδευσε και κατέστρεψε
τον αθηναϊκό στόλο
στην ακτή παίρνοντας
έτσι τον έλεγχο
της σημαντικής
υδάτινης οδού.
Τα πλοία του Λύσανδρου
είχαν αγοραστεί όμως,
με ασήμι των περσών.
Στο τέλος η Σπάρτη νίκησε, αλλά με ποιο τίμημα; Έκανε συμφωνία με τον παλιό εχθρό. Πήρε
χρήματα από τους πέρσες. Οι πέρσες ήταν για την αρχαία Ελλάδα το... ΔΝΤ της εποχής τους, αλλά
με καλύτερους όρους: όσα χρήματα έδιναν οι πέρσες ήταν «πάγιες πιστώσεις» και δεν τα
έπαιρναν πίσω! Ας παραδειγματίζονται οι σημερινοί, που μας βάζουν να πληρώνουμε και τόκο
από πάνω.

6.7 Συμμαχίες με τους πέρσες
Ολίγη από ιστορία: Οι σπαρτιάτες δεν συμμετείχαν στην μάχη του Μαραθώνα, μόνο
έστειλαν τα 150 ζευγαράκια (όπως θα αναλύσουμε παρακάτω) στις Θερμοπύλες σε
αποστολή αυτοκτονίας, για να εξαγνιστούν στα μάτια των υπολοίπων πόλεων–κρατών
και να αναλάβουν την αρχηγία του πολέμου με τους πέρσες, πράγμα που δεν έγινε την
επόμενη χρονιά, γιατί προέκυψε η ναυμαχία της Σαλαμίνας, και από θάλασσα οι
σπαρτιάτες δεν νιώθανε, αλλά προέκυψε τη μεθεπόμενη χρονιά.
Μετά τις Πλαταιές, ήταν πλέον νικητές, αλλά ο λακεδαιμόνιος αρχιστράτηγος Παυσανίας, ανηψιός του Λεωνίδα, διαπραγματεύτηκε κρυφά (με τον νικημένο
παρακαλώ, να σημειωθεί στα πρακτικά αυτό!), πέρση βασιλιά και του παρέδωσαν την
(νικήτρια παρακαλώ! να ματασημειωθεί στα πρακτικά και αυτό!) Ελλάδα, για να την
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κάνει υπόδουλη, με την ελπίδα να γίνει γαμπρός του Ξέρξη και σατράπης της Ελλάδας.179
Τώρα... έγινε... δεν έγινε γαμπρός, πήδηξε δεν πήδηξε, θα μας το τεκμηριώσει ο
διευθυντής σύνταξης, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι και βαριέμαι να το ψάξω. [Σ.σ. Μετά
από πολλά, τον συνέλαβαν οι σπαρτιάτες, αλλά διέφυγε και κατέφυγε ικέτης στο ναό
της Χαλκιοίκου Αθηνάς. Τότε, αφαίρεσαν τη στέγη του ναού κι έκτισαν τις πόρτες
του, ώστε να πεθάνει από ασιτία. Τον έβγαλαν από το ναό ημιθανή, για να μην τον
μολύνει, οπότε και πέθανε (467 π.Χ.)].
Και μια λεπτομέρεια: Ο Παυσανίας διαπραγματευόταν αλληλογραφώντας με τον
πέρση Αρταβάζο. Στο τέλος κάθε επιστολής του, του παράγγελνε να σκοτώνει τον κομιστή της για περισσότερη ασφάλεια κι έτσι γινόταν. Όταν όμως, έστειλε μια επιστολή
με κάποιον Αργίλιο, έμπιστο ερωμένο του, ο οποίος είχε παρατηρήσει, ότι κανείς από
τους κομιστές δεν επέστρεφε, υποψιάστηκε κι άνοιξε την επιστολή, τη διάβασε και
αντιλήφθηκε, ότι ο εραστής του παράγγελνε και το δικό του θάνατο. Για να γλιτώσει
τον κατήγγειλε στους εφόρους παραδίδοντας και την ένοχη επιστολή.180
Τον 4ο αιώνα οι λακεδαιμόνιοι, μόλις είδαν ότι χάνουν την εφήμερη ηγεμονία τους
στην Ελλάδα, διαπραγματεύτηκαν με τον πέρση βασιλιά και του παρέδωσαν υπόδουλη
όλη την Ελλάδα με την ανταλκίδειο ειρήνη.
Σε θέματα συμμαχίας με τους πέρσες, μη νομίζετε, ότι κι οι άλλοι ήταν καλύτεροι.
Ο περσικός στόλος για παράδειγμα είχε τεθεί υπό τη διοίκηση του αθηναίου Κόνωνα κι εκμηδένισε τον σπαρτιατικό στην Κνίδο. Έπειτα, προσέβαλε και πυρπόλησε τα
λακωνικά παράλια και αφαίρεσε από τους σπαρτιάτες τα Κύθηρα (393 π.Χ.), οι δε
αθηναίοι, με τα περσικά χρήματα, επανέκτισαν τα Μακρά Τείχη του Πειραιά. Υπάρχουν πλείστα παραδείγματα, στο άρθρο όμως αυτό, θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με
τους λακεδαιμόνιους.
Οι λακεδαιμόνιοι ήταν μέσα στην Ελλάδα μια ομάδα επικίνδυνων παλαβών και
καταστροφέων και μόνο ο Αλέξανδρος, ο κατ’ ευφημισμό και κατά συρροή Μέγας,
τους αντιμετώπισε ως ακίνδυνους. Όταν εκείνοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον
πόλεμο για την κατάλυση της περσικής αυτοκρατορίας, τους περιφρόνησε με το γνωστό ειρωνικό: «Έλληνες πλην λακεδαιμονίων».181

6.8 Μύθος η ευνομία
Κάτω από την ψεύτικη διατυμπανιζόμενη ευνομία των λακεδαιμονίων γινόταν της κακομοίρας και κανείς δεν ήξερε ποιος κυβερνούσε κάθε φορά. Άλλοτε κυβερνούσε ο ένας από τους δυο βασιλιάδες, άλλοτε κάποιος ισχυρός στρατηγός, όπως ο Παυσανίας
ή ο Λύσανδρος, άλλοτε κάποιος από τους πέντε εφόρους. Είναι φανερό, ότι με την
έλλειψη οποιουδήποτε γραπτού νόμου γινόταν πάλη και η πραγματική εξουσία πηδούσε από τον έναν στον άλλον. Μέσα από την πάλη αυτή κάθε φορά κυβερνούσε ο πιο
ραδιούργος τυχοδιώκτης.

Θουκυδίδη: «Ιστοριών Α΄», 128-134.
Θουκυδίδη: «Ιστοριών Α΄», 132.
181 Αρριανού: «Αλεξάνδρου ανάβασις», 1, 16,7.
179
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Τους κυβέρνησε ακόμα κι ο φυγόδικος κι αυτόμολος αθηναίος στρατηγός Αλκιβιάδης τον καιρό, που κοιμόταν με μια βασίλισσά τους, στέλνοντας τον άντρα της σε
εκστρατεία και τους έσπειρε κι ένα διάδοχο, για τον οποίο η βασίλισσα μητέρα του
καυχιόταν δημόσια, ότι τον έχει από τον Αλκιβιάδη κι όχι από τον άντρα της.182
Όταν ο Μ. Αλέξανδρος σχεδόν κύριος της περσικής αυτοκρατορίας αποτελείωνε
στην Ασία τα τελευταία λείψανα του Δαρείου, οι λακεδαιμόνιοι πληρωμένοι από τους
πέρσες με χρυσάφι συμμάχησαν μαζί τους, για να πλήξουν τους μακεδόνες στην Ελλάδα.183
Κατέβηκαν τότε οι μακεδόνες με αρχηγό τον Αντίπατρο στη Λακωνία κι έσφαξαν
όλους τους μάχιμους λακεδαιμόνιους, καθώς και τον βασιλιά τους τον Άγι τον Γ΄. Για
δεύτερη φορά τους έσφαξε ο Αντίγονος Γονατάς το 264. Ε, σφάξε–σφάξε μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, μας τελείωσαν οι λακεδαιμόνιοι και τα αρρωστημένα έθιμά τους. Τον ήπιαν λοιπόν, τον... μέλανα ζωμό.
Όσο για το περίφημο «μολών λαβέ», που αποδίδεται στον Λεωνίδα, μάλλον δεν
ειπώθηκε ποτέ. Είναι δημιούργημα της φαντασίας και αναφέρεται έξι αιώνες αργότερα, τον 1ο συν (μ.Χ) αιώνα επί ρωμαιοκρατίας, μόνο σε μια ανεκδοτολογική ανθολογία του Πλούταρχου.184 Δεν το αναφέρει κανένας άλλος αρχαίος συγγραφέας. Αν
είχε ειπωθεί κάτι παρόμοιο πιο πιθανό βλέπω το... «κωλόν λαβέ». Εξάλλου κι ο Πλούταρχος κάτι τέτοιο είχε στο μυαλό του και εθαύμαζε.

6.9 Εραστές και ερώμενοι
Όσο για τα ανώμαλα έθιμα των σπαρτιατών, ας τα αξιολογήσουμε βάσει ιστορικών δεδομένων.
Στις δωρικές πολιτείες, κάθε όμορφος νέος καλής καταγωγής τύχαινε της ιδιαίτερης
προσοχής κάποιου άνδρα εραστή. Μην ήταν ασχημούλης και δεν τον ήθελε κανείς;
Στην αρχαία Λακεδαίμονα υπήρχε μία «ειδικότητα», ο «εισπνήλας» ή «είσπληνος», ο
ενήλικος άνδρας εραστής αγοριών, ενώ μια άλλη ήταν ο «κλεινός» ή «αΐτας», που θα
πει το ερώμενο αγόρι.
Αν ο αΐτας βρισκόταν να έχει κάνει κάποιο παράπτωμα, εκτός από τον ίδιον τιμωρούταν κι ο εραστής του. Η διεστραμμένη σχέση τους λοιπόν, ήταν πλήρως αναγνωρισμένη από την πολιτεία. Στις μάχες πολεμούσαν πάντα σε ζευγάρια, κάτι σαν τους
μπάτσους των χολυγουντιανών ταινιών.
Ο Πλούταρχος, ο οποίος εγκωμιάζει όλους τους αρχαίους ομοφυλόφιλους, κατηγορεί τον Όμηρο για ανέραστο, επειδή δεν παρουσιάζει τους ήρωές του σαν ομοφυλοφιλικά ζευγάρια, ενώ επαινεί τον ιερό λόχο, που ήταν συγκροτημένος έτσι, σε ομοφυλοφιλικά ζευγάρια. Στον «Ερωτικό» του υποστηρίζει, ότι με αυτό τον τρόπο οι
«άνδρες» πολεμούν γενναιότερα κι έτσι πρέπει να οργανώνονται όλα τα στρατεύματα.
Παραθέτει αρκετά παραδείγματα, όπου η σχέση εραστή και ερώμενου στον πόλεμο θα

Πλούταρχου: «Αλκιβιάδης», 23,7, «Λύσανδρος», 22, «Αγησίλαος», 3,1-5, Ξενοφώντα: «Ελληνικά»,
3,3, 1-2.
183 Αρριανού: «Αλεξάνδρου ανάβασις», 2, 14,6.
184 «Ηθικά», Αποφθέγματα Λακωνικά, Λεωνίδας Αναξανδρίδου, Απόφθεγμα 11.
182
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υπαγορεύσει ηρωική στάση μέσα στη φωτιά της μάχης, για να μην αισθανθεί ντροπή,
χαρακτηρισθεί δειλός και «πέσει στα μάτια» του εραστή του ο μαχόμενος.
Έτσι, τα παιδιά της Νιόβης (από τη μυθολογία) την ώρα, που πεθαίνουν στη μάχη,
εύχονται να είχαν τη βοήθεια των εραστών τους, για να τους γλυτώσουν.

6.10 Η πραγματική σημασία του «λακωνίζειν»
Όλη αυτή η αρρωστημένη πολιτική πώς μπορεί να προκύπτει; Τι είδους άνθρωποι ήταν
αυτοί, που τους την «πέφτουμε» έτσι άγαρμπα; Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα
παιδικά τους χρόνια, όταν στα επτά τους άφηναν την αγκαλιά της μαμάς τους, χωρίς
να είμαστε σίγουροι, πως αυτή η αγκαλιά ήταν και η τρυφερότερη και θα δούμε τι προέβλεπαν οι «νόμοι του Λυκούργου».
Υπάρχει κατασκευαστικό λάθος στην ανατομία των κοριτσιών; Ναι, αυτό
ευρίσκετο στα γεννητικά τους όργανα, και οι λακεδαιμόνιοι αποφάσισαν να διορθώσουν αυτό το λαθάκι. Τα άγαμα λοιπόν κορίτσια χρησιμοποιούνταν σεξουαλικώς, μόνο παρά φύση. Οι υπόλοιπες πόλεις κράτη αναφέρονταν σε αυτή την διαστροφή ως ο
«λακωνικός τρόπος» ή «λακωνίζειν». Έτσι, για να μην λέμε ό,τι θέμε, όταν αναφερόμαστε στο «λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν» και να καταλαβαίνουμε το «πισωγλεντείν
εστί φιλοσοφείν».
Τη λέξη «λακωνίζω» την
βρίσκουμε ανάμεσα σε ενδιαφέροντα λήμματα λεξικών της ύστερης αρχαιότητας και της πρώιμης μεσαιωνικής περιόδου με την
ίδια σημασία: «χρήση παιδικών».185
Στον Ησύχιο συναντάμε
επίσης, τον «λακωνικόν τρόπον» = εισάγω το πέος μου,
186
παιδεραστώ ή για γυναίκες,
ότι «προσφέρουν εαυτές σε επισκέπτες, αφού οι λάκωνες προφυλάσσουν τις γυναίκες
τους λιγότερο από κάθε άλλον λαό», αλλά και τη λέξη «κυσολάκων», για την οποία
συμπληρώνει: Ο Αρίσταρχος λέει, ότι αποκαλούσαν έτσι τον Κλεινία, επειδή λακώνιζε
με τον κυσόν, και ονόμαζαν τη χρήση παιδικών «λακωνισμό».187
Ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό παρόμοιων λέξεων προέρχεται από την αττική κωμωδία. Οι αθηναίοι της κυρίως κλασικής περιόδου χρησιμοποιούσαν το «λακωνίζω»
όχι μόνο για τη μίμηση της σπαρτιάτικης αμφίεσης και των τρόπων και για την υιοθεσία φιλοσπαρτιάτικης πολιτικής, αλλά επίσης για τη συμμετοχή σε ομοφυλοφιλική
σαρκική μείξη πιστεύοντας, ότι παρόμοια συμπεριφορά ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστική
για τη Σπάρτη.
«Παιδικοίς χρήσθαι», Ησύχιος.
«Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης» Liddell & Scott.
187 «Κυσός: πισινός ή γυναικείο αιδοίο» και πρβλ. Φώτιος, λήμμα κυσολάκων.
185
186
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Σε αυτό συνηγορούν δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες:
Ο πρώτος είναι, ότι ο υπαινιγμός της εύκολης παράδοσης στην ομοφυλοφιλική
πρωκτική επαφή ήταν πάντοτε μειωτικός, από τα πράγματα, που λέει κανείς για τους
εχθρούς του, και η Σπάρτη κι η Αθήνα ήταν εχθροί με σύντομα μόνο διαλείμματα.
Ο δεύτερος είναι, ότι ο Φώτιος προσθέτει στην ερμηνεία του κυσολάκων: «Γιατί
έτσι μεταχειρίστηκε ο Θησέας την Ελένη, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη». (Μάλλον δεν
πρόκειται για τον φιλόσοφο Αριστοτέλη, αλλά για κάποιον συνονόματο). Σε συνδυασμό με τη δήλωση του Άγνωνα από την Ταρσό, σύμφωνα με τον Αθήναιο,188 ότι «πριν
από τον γάμο είναι έθιμο να σχετίζονται οι σπαρτιάτες με παρθένα κορίτσια, όπως με τα
παιδικά», φαίνεται, ότι ο Αριστοτέλης ανέφερε τη δοξασία, ότι ο Θησέας και η Ελένη
(που την είχε απαγάγει ο Θησέας, όταν ήταν μικρή) «επινόησαν» την πρωκτική σεξουαλική επαφή και, αφού η Ελένη ήταν σπαρτιάτισσα ηρωίδα, η αρχική σεξουαλική σημασία του «λακωνίζω» θα ήταν «έρχομαι σε πρωκτική σεξουαλική επαφή», ανεξάρτητα από το φύλο του παθητικού συντρόφου.
Στη σκηνή της συμφιλίωσης
στη «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη,
όταν οι αντιπρόσωποι της Αθήνας και της
Σπάρτης, σε αξιοθρήνητη κατάσταση από τη
σεξουαλική απεργία των συζύγων τους
είναι ανυπόμονοι για διακανονισμό,
ο αθηναίος λέει: «Γιατί δεν φωνάζουμε
τη Λυσιστράτη, που μόνον αυτή μπορεί να
μας συμφιλιώσει;» και ο σπαρτιάτης απαντά:
«Μα τους δυο θεούς μας, φώναξε και τον
Λυσίστρατο, αν θες!». 189
Όταν ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις,
ο αθηναίος λέει: «Τώρα θέλω να γδυθώ
και να οργώσω!»,190 αρκετά σαφής
σεξουαλικός υπαινιγμός με δεδομένα
τα συμφραζόμενα.
Και ο σπαρτιάτης παρεμβαίνει:
«Και πρώτα θέλω ν’ αρχίζω
κοπραγωγώντας!», δηλαδή
από την βρώμικη, την πίσω «πόρτα».

6.11 Η απάνθρωπη εκπαίδευση των παιδιών
Τα κορίτσια τα γύμναζαν ολόγυμνα, τα έβαζαν να παλεύουν με άνδρες και μάλιστα
να τους ανταγωνίζονται, να χορεύουν και βεβαίως να βρίσκονται στη σεξουαλική
διάθεση των φιλοξενούμενων, όταν εκείνοι είχαν οίστρο, εννοείται μόνο παρά φύση.
Από τα δώδεκα χρόνια τους και μετά, τα κορίτσια κυκλοφορούσαν με ένα κοντό
188

602d.
1103.
190 1173.
189
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χιτώνα, γι’ αυτό και οι υπόλοιπες πόλεις ονόμαζαν τις σπαρτιάτισσες φαινομηρίδες,
που θα πει «φαίνεται ο μηρός». Ακόμη και στη μόδα των μίνι είχε να κάνει η αρχαία
Ελλάς!
Πριν τα δώδεκά τους χρόνια, αγόρια και κορίτσια κυκλοφορούσαν ξυπόλητα και
με το ίδιο ένδυμα χειμώνα–καλοκαίρι, για να σκληραγωγηθούν. Δεν χρησιμοποιούσαν κλινοσκεπάσματα και κοιμόντουσαν πάνω σε καλαμιές. Κι όποιο ζήσει έζησε
από το κρύο, τις μολύνσεις και τις αρρώστιες. Το κύριο φαγητό τους ήταν ο μέλανας
ζωμός, αλλά τα ενθάρρυναν να κλέβουν τροφή, για να συμπληρώνουν την ελάχιστη,
που ελάμβαναν, αν όμως συλλαμβάνονταν τιμωρούνταν με μαστίγωμα, γιατί... ήταν
κακοί κλέφτες.
Η Σπάρτη είχε ορίσει έναν άνδρα υπεύθυνο για την αγωγή των νέων, τον παιδονόμο, ο οποίος με τη συνδρομή ειδικών μαστιγοφόρων τους επέβαλλε αυστηρή πειθαρχία.
Κάθε χρόνο τα αγόρια έδιναν δείγματα της εξάσκησής τους στο βωμό της Ορθίας
Αρτέμιδας, όπου τα μαστίγωναν και η νίκη ανήκε σε εκείνον, ο οποίος υφίστατο τις
περισσότερες μαστιγώσεις χωρίς να φανερώσει σημείο πόνου.
Σε γενικές γραμμές τα κορίτσια έχαιραν περισσοτέρων ελευθεριών από τα αγόρια. Μετά τα τριάντα τους χρόνια, είχαν δικαίωμα να παντρευτούν έναν, δύο ή και
περισσότερους άνδρες και να συζούν όλοι μαζί εφ’ όσον αυτοί οι άνδρες ήταν αδέλφια μεταξύ τους και τα παιδιά που αποκτούσαν τα θεωρούσαν κοινά. Είχαν επίσης
το δικαίωμα να διαλέξουν συμπληρωματικό σύζυγο και να μένουν και μαζί του σε
άλλο σπίτι. Όλα τα παιδιά ανήκαν στην πολιτεία.

6.12 «Πλήσαντα γενναίου σπέρματος»
Ένας ηλικιωμένος σπαρτιάτης μπορούσε να πάει σπίτι του έναν πιο ακμαίο άνδρα,
επειδή ήθελε να αποκτήσει παιδιά από εκείνον (για τον ηλικιωμένο λέμε τώρα), χωρίς αυτό να θεωρείται μοιχεία.191 «Πλήσαντα γενναίου σπέρματος» διευκρινίζει ο
Πλούταρχος,192 ότι θα έκανε ο νέος και ακμαίος επιβήτορας, που θα αναλάμβανε την
«περιποίηση» της γυναίκας του γέρου.
Βέβαια, είναι πιθανό να συνέβαινε και το αντίθετο: Κάποιος να ήθελε να κάνει
παιδιά χωρίς να επιθυμεί τις ευθύνες τους (ποιες ευθύνες, λέμε τώρα...) και να τεκνοποιούσε με μία παντρεμένη με άλλον γυναίκα.193
Μάλιστα, ο Λυκούργος κατέκρινε εκείνους, που για τα μεν θηλυκά ζώα τους ψάχνουν να βρουν καλούς επιβήτορες, ενώ δεν φροντίζουν να κάνουν το ίδιο και για τις
γυναίκες τους.194 Αυτά να τα βλέπετε εσείς οι σύγχρονοι!
Τι σημαίνει αυτό; Απλά, ο Λυκούργος ήθελε, τα παιδιά της Λακεδαίμονας να είναι σπέρματα ωραίων και γεροδεμένων ανδρών, οπότε υπήρχαν αυτοί, οι οποίοι
τεκνοποιούσαν και οι άλλοι, που αναλάμβαναν την ανατροφή και διατροφή των
παιδιών της γυναίκας τους.

Ξενοφώντα: «Λακεδαιμονίων Πολιτεία», 1,7.
«Λυκούργος», 15,12.
193 Ξενοφώντα: «Λακεδαιμονίων Πολιτεία», 1,8, Πλούταρχου: «Λυκούργος», 15,13.
194 Πλούταρχου: «Λυκούργος», 15, 14-16.
191
192
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Ο Υάκινθος,
σύμφωνα με τη μυθολογία,
ήταν ένας ωραιότατος νέος
από τις Αμύκλες,
τον οποίο αγαπούσε ο θεός Απόλλων.
Ο Βορράς και ο Ζέφυρος
αγαπούσαν επίσης τον Υάκινθο
και ζηλοτυπώντας με τον Απόλλωνα
φύσηξαν το δίσκο του θεού,
που σκότωσε έτσι ακούσια
τον αγαπημένο του.
Προς τιμή του Υάκινθου
οι λάκωνες τελούσαν σχετική γιορτή,
τα Υακίνθια.
Στην εικόνα φαίνονται
ο Ζέφυρος κι ο Υάκιθος
σ’ ένα τρυφερό στιγμιότυπο.195

Ωραία αιτιολογία επικαλείται ο Λυκούργος, προκειμένου να δικαιολογήσει τις
«προχωρημένες», ακόμα και για την εποχή μας απόψεις σχετικά με το θεσμό του
γάμου και της τεκνογονίας. Οι γυναίκες μπορούσαν στη Σπάρτη να ανοίξουν δύο
σπίτια και οι άνδρες να προσθέτουν στα παιδιά τους και άλλα αδελφάκια από άλλη
μαμά. Δηλαδή, ούτε σκόρδο έφαγαν, ούτε σκορδαλιά μυρίζουν, όταν ξενοκοιμούνται
οι σπαρτιάτες και οι σπαρτιάτισσες κατά τη λυκούργεια νομοθεσία κάνοντας αποενοχοποιημένα ελεύθερη επιλογή ερωτικών συντρόφων και μετά το γάμο τους.
Αυτά, σημειώνει ο ─φιλολάκωνας─ Ξενοφώντας, είναι συνήθειες εντελώς διαφορετικές από άλλες ελληνικές πόλεις.196 Ο Ευριπίδης λέει, ότι στη Σπάρτη μια κοπέλα
δεν μπορούσε να είναι σώφρων, ακόμη κι αν το ήθελε.197
Ο άντρας λοιπόν, μπορούσε να τεκνοποιήσει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο!
Να πάρει κάποιον «παρένθετο» πατέρα, να τον πάει στην γυναίκα του κι εκείνη να κάνει παιδί μαζί του, το οποίο το συντηρούσε ο σύζυγος. Τώρα, αν πίσω από αυτό κρύβεται η ισχύς κάποιου άνδρα να κάνει κέφι την γυναίκα του (ανίσχυρου) άλλου και απλά
να την παίρνει, ενώ ο ανίσχυρος αναλαμβάνει να συντηρήσει μητέρα και παιδί... μπορεί. Εξάλλου, άλλος βάζει το νεφρί κι άλλος βάζει τα λεφτά. Και σήμερα έτσι είναι.
Βγάζει κανείς άκρη με τους ανθρώπους είτε όταν νιώθουν ισχυροί είτε όταν νιώθουν
ανίσχυροι;
Έτσι, στη Σπάρτη δεν υπήρχε ποτέ μοιχεία, γιατί όλα τα είδη της μοιχείας θεωρούνταν είδη νόμιμου γάμου. Χαρακτηριστικό είναι το εξής ανέκδοτο: Ρωτήθηκε ο
σπαρτιάτης Γεράδας, πώς τιμωρείται στη Σπάρτη ο μοιχός κι απάντησε, ότι στη Σπάρτη δεν υπάρχει ποτέ μοιχός. Μα, κι αν υπάρξει; Τότε, τον καταδικάζουν να προσφέρει
Ερυθρόμορφο αγγείο, Ταρκινία, περ. 480 π.Χ., Μουσείο Καλών Τεχνών, Βοστώνη.
«Λακεδαιμονίων Πολιτεία», 1, 6-10.
197 «Ανδρομάχη», 595-7.
195
196
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ένα βόδι δυο φορές πιο ψηλό από τον Ταΰγετο. Μα, πώς γίνεται να υπάρξει τέτοιο
βόδι; Μα, πώς γίνεται να υπάρξει στη Σπάρτη μοιχός;198
Αν και θεωρούταν, πως η άγραφη αυτή νομοθεσία λειτουργούσε προς όφελος της
τεκνογονίας, εν τούτοις δεν έλυσε το δημογραφικό πρόβλημα της Σπάρτης, αλλά συνέβαλε ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο πληθυσμός της πόλης διαρκώς μειωνόταν.

6.13 Πρώτη νύχτα του γάμου
Ας δούμε τώρα την πρώτη νύχτα του γάμου, την οποία μπορώ να θεωρήσω ως ρομαντική, έτσι από προσωπικό βίτσιο. Αυτή λοιπόν η πρώτη νύχτα γάμου συνοψιζόταν σε
μία σύντομη σε χρονική διάρκεια συνεύρεση παρουσία των μεγαλύτερων, οι οποίοι επιτηρούσαν τους νεόνυμφους.
Αρχικά, οι ηλικιωμένες συγγενείς της κοπέλας, οι λεγόμενες νυμφεύτριες, την έπαιρναν και την ετοίμαζαν: Την κούρευαν και της φορούσαν ανδρικά παπούτσια και
ρούχα, ώστε να αρέσει στα γούστα του γαμπρού, που μόνο άνδρες είχε γνωρίσει έως
τότε (ως ερώμενος όσο ήταν μικρός, αλλά όταν μεγάλωνε είχε το δικό του Ι.Χ. γιουσουφάκι, πάντα μέσα στα στρατόπεδα). Ύστερα ξάπλωναν τη νύφη σε κάποιο σκοτεινό χώρο πάνω σε άχυρα ή χόρτα.
Ο γαμπρός, αφού είχε φάει στα κοινά συσσίτια, τα λεγόμενα φιδίτια, πήγαινε στη
νύφη, αλλά καθόταν μαζί της μόνο για λίγο. Δεν τους άφηναν να κοιμηθούν μαζί. Οι
άνδρες έπαιρναν τον γαμπρό και τον πήγαιναν στο στρατόπεδο, διότι οι άνδρες ήταν
ισόβιοι στρατιώτες.199
Έκτοτε, η νύφη είχε δικαίωμα να «δει» τον άντρα της για λίγα μόνο λεπτά, ελάχιστες φορές μέσα στον πρώτο χρόνο (καθόλου τον πρώτο μήνα), στα σκοτάδια, διότι
κατά τους «νόμους του Λυκούργου» οι νεόνυμφοι έχουν την «κακή τάση» να θέλουν
να είναι μαζί και αυτό δεν πρέπει να τους το επιτρέπουν οι μεγαλύτεροι, για να μην
γίνουν ακόλαστοι. Χα!
Πολλοί σπαρτιάτες, λέει ο Πλούταρχος, είχαν αποκτήσει πια πολλά και μεγάλα παιδιά κι ακόμη δεν είχαν δει τη γυναίκα τους στο φως της ημέρας.

6.14 Αρχαίοι συγγραφείς για την ομοφυλοφιλία στη Σπάρτη
Τις μεταξύ των ανδρών έκφυλες σαρκικές σχέσεις στη Σπάρτη μαρτυρούν οι Εύπολις, Αριστοφάνης, Θουκυδίδης, Πλάτων, Αριστοτέλης, Θεόκριτος, Καλλίμαχος, Κικέρων, Πλούταρχος, Αθήναιος κ.λπ.. Όλοι πλην του Ξενοφώντος κάνουν λόγο για ολοκληρωμένες σεξουαλικές σχέσεις, κατά τις οποίες ο εραστής έκανε στο νεότερο ερωμένο του ό,τι θα έκανε παρά φύση σε μια γυναίκα.
Το κακό ξεκινούσε από την στιγμή, που ένα αγόρι έμπαινε στο στρατόπεδο. Οι
ρόλοι ήταν δύο και το μοναδικό κριτήριο ανάληψης ρόλου ήταν η ηλικία. Από επτά
έως τριάντα ετών είχαν τον ρόλο του ερώμενου και από τριάντα και πάνω αυτόν του εραστή.
198
199

Πλούταρχου: «Λυκούργος», 15.
Πλούταρχου: «Λυκούργος», 15.
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Όλα τα αγόρια λοιπόν, κοιμούνταν το καθένα δίπλα στον εραστή του. Τι ήταν
αυτός ε; Ο «πατέρας» του, ίσως και ο φυσικός του πατέρας, αλλά να μην το ήξεραν
(εκεί πέρα τρέχα–γύρευε), ο παιδαγωγός του (ή μήπως καλύτερα ο βιαστής του;). Όλα
του. Ο γαμών και ο δέρνων του παιδιού.
Με λίγα λόγια, στην αρχαία Σπάρτη παραλάμβαναν ένα παιδί υγιές και βιάζοντάς
το κατ’ εξακολούθηση και καθ’ έξιν, το μετέτρεπαν σε έναν ανώμαλο τύπο, που περίμενε την σειρά του να «πηδήξει τον Καιάδα» ασελγώντας πάνω σε κάποιο άλλο παιδάκι.

6.15 «Γενναίοι»
Συμπερασματικά, οι λακεδαιμόνιοι εκτιμούσαν και θαύμαζαν σε μέγιστο βαθμό
την οπή αυτήν, την οποία δύσκολα (έως
ακατόρθωτα) βλέπει ο καθένας την δική
του, ευκολότατα δε, διακρίνει την οπή
των άλλων. Είτε πρόκειται για κορίτσια,
είτε για αγόρια.
Βεβαίως, όπως μου είπε γελώντας κάποιος φίλος, αφού του εξήγησα τα περί
του σεξουαλικού προσανατολισμού των
αρχαίων σπαρτιατών: «αυτοί δεν φοβόντουσαν τίποτε, ούτε καν αν θα τους πήδαγαν, αφού ήταν συνηθισμένοι σε τέτοια. Άντε σήμερα να μας πει κάποιος, ότι
θα μας πηδήξει. Θα τρομάξουμε! Ενώ εκείνοι ήταν πραγματικά... γενναίοι, ακόμα και σ’ αυτό!». Με αποστόμωσε. Δεν
το είχα σκεφτεί. Ποιός να τους έλεγε, ότι
θα τους πήδαγε και να φοβόντουσαν; Άντε καλέ. Χαρά τους!

Φανταστική απεικόνιση
ζεύγους σπαρτιατών πολεμιστών
σε τρυφερή στάση
από γκραβούρα του 19ου αιώνα.

6.16 Μεγαλώνοντας στη διαστροφή
Τι είδους πολιτισμό και ήθος θα μπορούσαν να έχουν οι λακεδαιμόνιοι; Τι είδους πολιτισμό μπορούσαν να δημιουργήσουν άνθρωποι, οι οποίοι ζούσαν σε όλη τους την ζωή
σε ένα στρατόπεδο, με σχεδόν ανύπαρκτη μόρφωση, με «άγραφους νόμους» και τον
πισινό τους να χαίρει γενικής εκτίμησης και ασύγκριτης ευρύτητας, όπως μας λένε οι
σύγχρονοί τους;
Μεγαλώνοντας λοιπόν, αυτά τα παιδιά μέσα στη διαστροφή και την ανωμαλία, βιαζόμενα και πλήρως εξαρτώμενα από τους εραστές τους, οι οποίοι ασελγούσαν πάνω
τους κατά συρροή και χωρίς ίχνος αιδούς, τι είδους ενήλικες θα μπορούσαν να γίνουν;
Με την πολιτική, που άσκησε η Σπάρτη μέσω των ενήλικων πολιτικών της, και η
οποία αναφέρεται παραπάνω, είναι ξεκάθαρο το είδος αυτών των ανθρώπων.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ

91

7. Σωκράτης: Ομοφυλόφιλος και παιδεραστής

Κ

ωμωδιογράφοι (Τηλεκλείδης, Εύπολις, Αμειψίας, Καλλίας, Αριστοφάνης) παρουσιάζουν τον Σωκράτη ως έναν αργόσχολο, που έψαχνε αφορμή, για να πάει
να φάει και να διασκεδάσει σε κάποιο συμπόσιο. Οι μαθητές του, Ξενοφώντας
και Πλάτωνας, τον περιγράφουν με κάπως διαφορετικό τρόπο ο καθένας, αλλά με ένα
κοινό γνώρισμα, αυτό του παιδεραστή.
Συναντάμε τον Σωκράτη σε έντονα ομοφυλοφιλικό περιβάλλον. Ορισμένοι από
τους πρώτους διάλογους του Πλάτωνα στήνονται στο γυμναστήριο, οι νεαροί φίλοι
του Σωκράτη είναι συνήθως ερωτευμένοι με αγόρια και ο Σωκράτης αποδέχεται εντελώς τις σχέσεις αυτές:
Κτήσιππος και Κλεινίας στον «Ευθύδημο», Ιπποθάλης και Λύσης στον «Λύσι», ο
υπαινιγμός στον «Μένωνα» 200 για τον εραστή του Μένωνα, Αρίστιππο, το πείραγμα
του Γλαύκωνα ως «ερωτικού» στην «Πολιτεία» 201 όπως και η πληροφορία στον
«Παρμενίδη» 202 ότι ο Ζήνωνας υπήρξε «τα παιδικά» του Παρμενίδη.
Πολύ εύστοχα ο Λουκιανός έχει τον Σωκράτη, μόλις παρουσιάζεται στον Άδη, να
δηλώνει σαν επάγγελμα παιδεραστής: «Παιδεραστής ειμί και σοφός τα ερωτικά».203
Στους «Νεκρικούς Διάλογους» τον παρουσιάζει να κυκλοφορεί στον Άδη με αγόρια
γύρω του, όπου ακούει τον έπαινο: «Εύγε σου, ούτε στον Άδη δεν παρατάς την τέχνη
σου».204

7.1 Kυνηγός της ομορφιάς του Αλκιβιάδη
Ο ανώνυμος φίλος, που συναντά τον Σωκράτη στην πρώτη σκηνή του «Πρωταγόρα»
του Πλάτωνα, τον ρωτά:205
─ Από πού έρχεσαι Σωκράτη; Λοιπόν, υποθέτω είναι φανερό: Κυνηγούσες παντού
την ομορφιά του Αλκιβιάδη;
Αυτό δεν ενοχλεί τον Σωκράτη.

7.2 Διεγείρεται πάντοτε από τους ωραίους
Όταν στη γιορτή του Αγάθωνα προτείνεται κάθε καλεσμένος να πλέξει το εγκώμιο του
έρωτα, ο Σωκράτης καλοδέχεται την πρόταση, επειδή: «τα ερωτικά είναι το μόνο θέμα,

200

70b.
Βιβλίο Ε΄, 474d‒475a.
202 127b.
203 «Βίων πράσις», 15.
204 20,6.
205 309a.
201
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που ισχυρίζομαι, ότι καταλαβαίνω».206 Στο «Συμπόσιο» του Ξενοφώντα επίσης, αναφέρεται: «Δεν μπορώ να θυμηθώ μιαν εποχή, που να μην ήμουν ερωτευμένος».207
Ο Σωκράτης περιγράφεται στο «Συμπόσιο» του Πλάτωνα, ότι «διεγείρεται πάντοτε
από τους ωραίους» 208 και η αντίδρασή του στον «Φαίδρο», όταν ακούει, ότι ο Λυσίας
συνέθεσε λόγο που παροτρύνει ένα αγόρι να ευνοήσει κάποιον μη εραστή, είναι: «Μακάρι να έλεγε, “προτίμησε τους γεροντότερους και φτωχότερους”, όπως εγώ και οι περισσότεροι από μας!».209

Οι γυμνοί άνδρες
ξεπερνούν
κατά πολύ
σε αριθμό
τις γυμνές γυναίκες
στην αρχαϊκή
και την πρώιμη
κλασική αγγειογραφία.
─ Τι γνώμη έχεις για τον νεαρό, Σωκράτη; είπε ο Χαιρεφώντας.
─ Δεν έχει όμορφο πρόσωπο;
─ Υπέροχο! είπα.
─ Ναι, είπε, αλλά αν βγάλει τον μανδύα του θα ξεχάσεις ακόμα κι ότι έχει πρόσωπο, τόσο εκπληκτικά ωραίος είναι να τον βλέπεις».210

Στον «Χαρμίδη» μετριάζει την περιγραφή του για την ομορφιά του Χαρμίδη λέγοντας: «Εμένα δεν μπορείς να με μετρήσεις... γιατί όλοι σχεδόν οι νέοι αυτής της ηλικίας, μου φαίνονται ωραίοι, αλλά...» 211 και βλέπουμε τη δύναμη του «αλλά», όταν κάθισε ανάμεσα στον Σωκράτη και τον Κριτία ο Χαρμίδης:
«Τότε τα ’χασα κι όλη η πεποίθηση, που αισθανόμουν, ότι θα μου ήταν εύκολο να του
μιλήσω χάθηκε. Όταν ο Κριτίας του είπε, ότι ήμουν ο άνθρωπος, που γνώριζε τη θεραπεία (ενν. για τον πονοκέφαλο) και με κοίταξε κατάματα ‒ω τι ματιά!‒ κι έκανε να με
ρωτήσει κι όλοι στην παλαίστρα μαζεύτηκαν γύρω μας, εκείνη τη στιγμή έπεσαν τα μάτια
μου στο εσωτερικό του χιτώνα του κι άναψα («είδόν τε τα εντός του ιματίου και εφλεγόμην»), κυριολεκτικά τρελάθηκα... Παρ’ όλα αυτά, όταν με ρώτησε αν γνώριζα τη

Πλάτωνα: «Συμπόσιο», 177d.
8.2.
208 216d.
209 227c.
210 Πλάτωνα: «Χαρμίδης», 154cd.
211 154b.
206
207
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θεραπεία για τον πονοκέφαλο, κατάφερα ─ούτε κι εγώ ξέρω πώς─ ν’ απαντήσω, ότι τη
γνώριζα».212

7.3 Μαθήματα ομοφυλόφιλου έρωτα στην παλαίστρα
Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, οι παλαίστρες, σε ορισμένες γιορτινές μέρες, μπορούσαν
να χρησιμεύσουν σαν πλαίσια για αληθινά «ερωτικά μαθήματα», όπου νέοι και ώριμοι
άντρες συζητούσαν για τον ομοφυλόφιλο έρωτα.
Η παρέα με τον Σωκράτη, τον Iπποθάλη και τους φίλους του πάει στην παλαίστρα,
όπου συχνάζει ο Λύσης. Είναι μέρα γιορτής:
«Όταν μπήκαμε στην παλαίστρα, βρήκαμε τους νέους να έχουν τελειώσει κιόλας τις
θυσίες τους και τις τελετές τους και να παίζουν αστράγαλους, όλοι ντυμένοι με τα
γιορτινά τους. Οι περισσότεροι παίζανε στην εξωτερική αυλή, και μερικοί, σε μια γωνιά
του αποδυτήριου, παίζανε μονά ή ζυγά με πολλούς αστράγαλους, που τους έπαιρναν απο
μικρά καλάθια. Μαζί τους ήταν κι ο Λύσης, που είχε σταθεί ανάμεσα στους νεαρούς, στεφανωμένος, ανώτερος από όλους στην ομορφιά, κι άξιος όχι μονάχα να λέγεται ωραίος,
αλλά ωραίος και καλός».
Ο Λύσης, γοητευτικά συνεσταλμένος, διστάζει να σμίξει με την παρέα του Σωκράτη, όπου είδε τον κυνηγητή του Ιπποθάλη, μα τελικά αποφασίζει να συνοδέψει τον
έναν απο τους φίλους του σε αυτούς και αρχίζει η συζήτηση. Είναι τότε, που ένας
μαθητής του Σωκράτη θέλει ν’ ασελγήσει πάνω στον Λύση και μην μπορώντας να τον
πείσει, καλεί τον Σωκράτη να τον βοηθήσει. Ο Σωκράτης φωνάζει κοντά του το ανήλικο παιδί κι εκείνο έρχεται μαζί με τον επίσης ανήλικο φίλο του Μενέξενο. Ο Σωκράτης ανοίγει συζήτηση με τον Λύση, για να δείξει στο μαθητή του πώς να τον
πείσει. Επιχειρεί να λύσει το ακόλουθο σοβαρό ζήτημα: ποιος αξίζει καλύτερα το
ωραίο όνομα «φίλος», εκείνος που αγαπά ή εκείνος που αγαπιέται; Θα πρέπει επίσης
να αναρωτηθούμε αν η κολακεία «πιάνει» στους «ερωμένους», αν κερδίζει την αγάπη
τους, ή, αντίθετα, προξενεί την περιφρόνησή τους. Συγχρόνως όμως, τόσο αυτός όσο
και οι μαθητές του κατατρώνε με τα μάτια τους το κορμί του.
Όταν ο Σωκράτης συνομιλεί με τον Ιπποθάλη, με την πρώτη ματιά καταλαβαίνει,
πως έχει να κανει μ’ έναν εραστή και του ζητάει να του πει το όνομα του αγαπημένου
του. Μιας και δεν το λέει ο ντροπαλός Ιπποθάλης, ένας από τους φίλους του λέει:
─ Τι αστείο, που είναι να κοκκινίζεις, Ιπποθάλη, και να διστάζεις να πεις στο Σωκράτη το όνομα του αγαπημένου σου. Αν λάχαινε να μείνει μαζί σου λίγο ο Σωκρατης,
θα άκουγε “μέχρι αηδίας” να λες και να ξαναλές αυτό το όνομα. Φίλτατε Σωκράτη,
αυτός εδώ μας έχει ξεκουφάνει γεμίζοντάς μας τα αυτιά με το όνομα του Λύση. Κι αν στο
μεταξύ τύχει να έχει τραβήξει κανα δυο ποτηράκια, τόσο συχνά το λέει, που όταν
ξυπνάμε την άλλη μέρα, μας φαίνεται πως ακόμη ακούμε το όνομα του Λύση. Μα το πιο
φοβερό από όλα είναι, ότι τραγουδάει την ήβη του αγαπημένου του με μια τρομερή φωνή
και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να τον ακούμε. Μα τώρα, που όσο τον ρωτάς, κοκκινίζει. 213

212
213

155c-e.
Πλάτωνα: «Λύσις», 204b-d.
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Συνεχίζοντας να συζητά με κατανόηση με τον ερωτοχτυπημένο Ιπποθάλη και
ακούγοντας, πως ο Ιπποθάλης γράφει ποιήματα εξυμνώντας την οικογένεια του Λύση,
τον ρωτά:
─ Αν κατακτήσεις τόσο ωραία παιδικά, όσα είπες και τραγούδησες θα είναι προς
μεγάλη σου τιμή και στην πραγματικότητα εγκώμια για νικητή, γιατί θα ’χεις βρει τόσο
ωραία παιδικά. Αν όμως το αγόρι σου ξεφύγει, όσο μεγαλύτερα είναι τα εγκώμια, που
απήγγειλες για τα παιδικά σου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η τύχη, που θα φαίνεται, ότι
έχασες, και θα περιφρονείσαι. Έτσι λοιπόν φίλε μου, όποιος γνωρίζει τι κάνει στα ερωτικά αποφεύγει τον έπαινο του ερώμενου, ώσπου να τον κατακτήσει, επειδή ανησυχεί για
την εξέλιξη των πραγμάτων. Επιπλέον, τα ωραία αγόρια είναι όλο περηφάνεια κι έπαρση, όταν επαινούνται και υμνούνται. Δε συμφωνείς;
─ Ναι, συμφωνώ είπα.
─ Κι όσο μεγαλύτερη η έπαρσή τους, τόσο δυσκολότερη η κατάκτησή τους;
─ Μάλλον.
─ Λοιπόν, τι είδους κυνηγός θα 'λεγες, ότι είναι ο κυνηγός, που ερεθίζει το θύμα του
και το κάνει δυσκολότερο να το πιάσει;
─ Φυσικά κακός. 214

7.4 Φλερτάροντας με τον Ευθύδημο, ερωμένο του Κτήσιππου
Στο διάλογο «Ευθύδημος», πάλι σε γυμναστήριο ανηλίκων αγοριών, ο Σωκράτης
πλησιάζει τον ανήλικο Ευθύδημο, που είναι ερωμένος του Κτήσιππου και φλερτάροντάς τον προσπαθεί να τον εντυπωσιάσει, ενώ ο Κτήσιππος ανησυχεί μήπως ο δάσκαλός του, του φάει τον ερωμένο.

7.5 «Φιλοσοφικές» οδηγίες σε εταίρα πώς να ψαρεύει πελάτες
Στ’ Απομνημονεύματά του ο Ξενοφώντας, θέλοντας να παρουσιάσει το δάσκαλό του
Σωκράτη, σαν ικανό να δώσει χρήσιμες συμβουλες σ’ οποιονδήποτε σοφό ή επαγγελματία, τον παρουσιάζει, σε μια συνάντηση, που είχαν αυτός και οι μαθητές του με
την εταίρα Θεοδότη, να της δίνει πολύ «φιλοσοφικές» οδηγίες, για το πώς να ψαρεύει
τους πελάτες της και με ποια τεχνάσματα να τους ξελιγώνει και να τους κάνει να
τρελλαίνονται γι’ αυτήν.215
Στο «Συμπόσιό» του πάλι, παρουσιάζει τo Σωκράτη σαν κεντρικό πρόσωπο μαζὶ με
τους μαθητές του σ’ ένα συμπόσιο στον Πειραιά. Ο οικοδεσπότης Καλλίας, ερωτευμένος μ’ έναν ανήλικο αθλητή και νικητή κατά την ημέρα εκείνη, έκανε το συμπόσιο,
για να τιμήσει τον ερωμένο του, τον οποίο ασφαλώς είχε μαζί του, καθώς και τον
πατέρα του. Γιόρταζε δηλαδή, περίπου την επισημοποίηση του σεξουαλικού δεσμού
του με τον ερωμένο του. Στο συμπόσιο αυτό, εκείνος, που κόβει και ράβει είναι, φυσικά, ο Σωκράτης.216

214

205d-206a.
3, 11.
216 1, 1-12.
215
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Ο Σωκράτης
ορισμένες φορές
στους πλατωνικούς διαλόγους
συνδυάζει τη μεταφορική
με την κυριολεκτική χρήση
της λέξης «εραστής»,
όπως στον «Γοργία» 217 όπου ονομάζει:
─ Τον εαυτόν του «εραστή του Αλκιβιάδη
και της φιλοσοφίας». («Ερώντε δύο όντε
δυοίν εκάτερος, εγώ μεν Aλκιβιάδου τε του
Κλεινίου και φιλοσοφίας»).
─ Τον συνομιλητή του, Καλλικλή, εραστή
«δύο (ενν. δήμων), του δήμου των αθηναίων
και του (ενν. Δήμου, γιου) του Πυριλάμπη».

7.6 Σε πορνεία αγοριών
Ο Σωκράτης ήταν πολύγαμος. Είχε δύο γυναίκες ταυτοχρόνως, την εγγονή του «δίκαιου» Αριστείδη Μυρτώ και την Ξανθίππη. Και με τις δύο απέκτησε παιδιά. Αδιαφορούσε πάντως, για τις γυναίκες και τα παιδιά του. Δεν μπορούσε ν’ αρκεστεί στους μαθητές του, δεν του έφταναν τα έκτακτα και περιστασιακά ανήλικα αγόρια, που αποπλανούσε στα παιδικά γυμναστήρια, αλλ’ επισκεπτόταν και τα δημόσια πορνεία αρρένων.
Σε ένα τέτοιο μέρος κάποτε γνώρισε ένα αιχμάλωτο αγόρι, το οποίο καταγόταν από
ευγενή και πλούσια εξοντωμένη οικογένεια της Ήλιδος, τον Φαίδωνα. Ο Σωκράτης
έβαλε τον πλούσιο μαθητή του Κρίτωνα και του τον αγόρασε, για να τον έχει μαζί του
μονίμως.218 Φιλοσοφική συζήτηση μ’ αυτό το αγόρι υποτίθεται, ότι είναι ο διάλογος
του Πλάτωνα «Φαίδων».

7.7 Έρωτες των kulampara
Οι μαθητές του Σωκράτη και ιδιαίτερα ο Πλάτωνας, μας παραδίδουν πολλές φορές
τον ισχυρισμό του Σωκράτη, ότι είχε ερωμένο του τον Αλκιβιάδη.219 Μέχρι τον Πλούταρχο έχει φτάσει η παράδοση, ότι τόσο ο Σωκράτης όσο κι ο κυριότερος από τους
κατηγόρους του Άνυτος, ήταν και οι δυο εραστές του Αλκιβιάδη και ενδεχομένως από
έκφυλη ζηλοτυπία αντεραστή κινήθηκε ο Άνυτος για να κυνηγήσει το Σωκράτη μέχρι
θανάτου.220
Κατά την άποψη δηλαδή αυτή, ο θάνατος του Σωκράτη ήταν ξεκαθάρισμα λογαρια217

481d.
Διογένη Λαέρτιου: «Βίοι φιλοσόφων», Β΄, 105.
219 «Γοργίας», 481d, «Αλκιβιάδης», 123d, 131cde.
220 Πλούταρχου: «Ερωτικός», 17-18 (762cd), Αθήναιου: «Δειπνοσοφιστές», 13,20 (566de).
218
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σμών μεταξύ κολομπαράδων. (Από το τούρκικο kulampara=ομοφυλόφιλος, παιδεραστής, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το πέρσικο gulampare, μια παλιά ποιητική λέξη, που σημαίνει αυτός, που αγαπάει αγόρια).

«Σοφίες»
του Σωκράτη
από τον πλατωνικό
διάλογο «Φαίδρο»,
όπου συζητάει για το
αν θα πρέπει κάποιο
αγόρι να χαρίζεται
σε έναν, που δεν
κατέχεται από έρωτα,
παρά σε έναν,
που κατέχεται.
221

7.8 Η καταδίκη
Η κατά του Σωκράτη κατηγορία περιείχε δύο σημεία: Το πρώτο ήταν το αναφερόμενο
στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, στο οποίο συνετέλεσαν τα λεγόμενά του περί του
δαιμονίου, μιας εσωτερικής φωνής, που ισχυριζόταν, ότι άκουγε κι έτσι οι κατήγοροι
του το χρησιμοποίησαν για να ενισχύσουν την κατηγορία της ασέβειας. Το ίδιο έτος
(399 π.Χ.), κατά το οποίο καταδικάστηκε ο Σωκράτης, προσήχθη σε δίκη ως ένοχος
ασέβειας και ο ρήτορας Ανδοκίδης, που είχε αναμιχθεί στην υπόθεση των Ερμοκοπιδών. Επίσης, περί το 420 π.Χ. είχαν διωχθεί από την Αθήνα ο σοφιστής Πρωταγόρας και ο γνωστός άθεος Διαγόρας ο Μήλιος, οι οποίοι κατηγορήθηκαν, ότι
διέδιδαν αθεϊστικά κηρύγματα. Ο θρησκευτικός φανατισμός της αρχαίας Αθήνας ήταν
μια από τις αιτίες, για να διατυπωθεί η κατηγορία κατά του Σωκράτη.
Η δεύτερη αιτίαση της διαφθοράς των νέων είχε πολιτική σημασία. Οι δημοκρατικοί δεν ξεχνούσαν, ότι ο Σωκράτης είχε φιλικές σχέσεις με ορισμένους από τους
τριάντα τύραννους και συγκεκριμένα με τον Κριτία, τον Χαρμίδη και τον Χαρικλέα.
Δυσμενώς για τη φήμη του Σωκράτη επιδρούσε και η σχέση, που είχε με τον Αλκιβιάδη. Σε αυτά συντέλεσαν και οι επιθέσεις, που δεχόταν από τους ποιητές της κωμωδίας.
Εννοείται βέβαια, ότι στην εναντίον του Σωκράτη κατηγορία του Άνυτου, ότι
διέφθειρε τους νέους, δεν εννοούνται καθόλου οι ανώμαλες σεξουαλικές του σχέσεις
μ’ αυτούς, διότι και ο Σωκράτης και ο Άνυτος και οι αθηναίοι δικαστές, που εκδίκασαν
την αντιδικία τους, πιθανότατα ήταν κι εκείνοι έκφυλοι, όπως η πλειοψηφία των
αρχαίων αθηναίων, άλλωστε. Σαν διαφθορά των νέων τόσο οι διάδικοι όσο και οι
δικαστές εννοούσαν ο,τιδήποτε άλλο εκτός από τις παιδεραστικές και ομοφυλόφιλες
σχέσεις.

221

237b.
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8. Το ζεύγος Αλέξανδρος-Ηφαιστίωνας

Α

ναφέρονται ως ερωμένοι του Αλέξανδρου ο Ευξένιππος, του οποίου η νεανική
χάρη ενθουσίαζε τον βασιλιά και ο νεαρός ευνούχος Βαγώας, άλλοτε ερωμένος
του Δαρείου,222 τον οποίο χάρισε στον Αλέξανδρο ο πέρσης χιλίαρχος Ναβαρζάνης.
Ο Δικαίαρχος, στο έργο του «Περί της εν Ιλίω θυσίας», αφηγείται, ότι ο Αλέξανδρος έτρεφε τέτοιο πάθος για τον ευνούχο, που στο κατάμεστο θέατρο έσκυβε και
τον καταφιλούσε. Και καθώς το πλήθος χειροκροτούσε, τον ξαναφιλούσε επιδεικτικά
για να ευχαριστήσει τους θεατές.223
Πασίγνωστος ερωμένος του Αλέξανδρου ήταν ο Ηφαιστίωνας, ο οποίος, σύμφωνα
με τον Διόδωρο, ήταν πολύ ωραίος και ξεχώριζε στην κορμοστασιά και στο κάλλος.
(«Τω μεγέθει και κάλλει προέχοντος»).224 Σύμφωνα με τον Κούρτιο Ρούφο, του έλειπε
εντελώς ο ανδρισμός («virili par non erat»).

Ο Αλέξανδρος (αριστερά) και ο Ηφαιστίωνας. 225

Κούρτιος Ρούφος, VII, IX, 19 κ.α..
Αθήναιος, XIII, 603b.
224 ΙΖ΄ 37.
225 The Getty Villa Museum.
222
223
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Ο Αλέξανδρος, γράφει ο Αιλιανός, κατά τη διαπεραίωση της στρατιάς στην Ασία,
κατέθεσε στεφάνι στον τάφο του Αχιλλέα, στην Τρωάδα, και ο Ηφαιστίωνας στον
τάφο του Πάτροκλου, «αινιττώμενος ότι και αυτός ην ερωμένος Αλεξάνδρου, ώσπερ Αχιλλέως ο Πάτροκλος».226 Τα περί Ηφαιστίωνος επιβεβαιώνει και ο Πομπήιος Τρόγος.227

Ο Αλέξανδρος
και ο Ηφαιστίωνας
εισέρχονται στη σκηνή
με την αιχμαλωτισμένη
βασιλική οικογένεια
του Δαρείου.228

Ο Ηφαιστίωνας πέθανε από κατάχρηση οινοποσίας («ακαίροις μέθαις χρησάμενος»). Το πένθος του Αλέξανδρου για την απώλεια του Ηφαιστίωνα θα συνοδευθεί
από πράξεις βάρβαρες, προκλητικά επιδεικτικές και καταγέλαστες, πρωτοφανείς στην
παγκόσμια Ιστορία. Πρόσταξε να θανατωθεί στο σταυρό ο γιατρός του, επειδή δεν του
χορήγησε το κατάλληλο γιατρικό («ως φαρμάκω κακώς δοθέντα») και κυρίως, επειδή
ενώ έβλεπε, πως έπινε πολύ δεν τον συγκράτησε από τις καταχρήσεις («ότι οίνου περιείδεν εμπλησθέντα θεωρών αυτόν»).229 Ύστερα, έδωσε έντολή να ξεθεμελιώσουν το
ναό του Ασκληπιού στα Εκβάτανα, επειδή δεν έσωσε τον αγαπημένο του.230 Πρόσταξε

226

12.7.
«Επιτομή Ιουστίνου», XII, XII, 11.
228 Από έκδοση του Κούρτιου Ρούφου του 1696.
229 Αρριανός, Ζ΄, 14,4.
230 Αρριανός, Ζ΄, 14,5.
227
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να κουρευτούν όλα τα άλογα και τα μουλάρια του στρατεύματος ως εκδήλωση πένθους και να γκρεμιστούν όλες οι επάλξεις των γειτονικών πόλεων.231
Για να τιμήσει τον Ηφαιστίωνα και να παρηγορηθεί ο ίδιος θα πραγματοποιήσει
αιφνιδιαστική επιδρομή ─ένα είδος κυνηγετικής εξόδου─ εναντίον της φιλελεύθερης
ορεσίβιας φυλής των Κοσσαίων και θα κατασφάξει πάνω από δέκα χιλιάδες άνδρες,
από την εφηβική ηλικία και πάνω. Και είχε το θράσος να ονομάσει την επονείδιστη
αυτή και ανήκουστη κακουργία, την εξόντωση ενός αθώου λαού, εξιλαστήρια θυσία,
«εναγισμό», για τον Ηφαιστίωνα.232
Έδωσε ύστερα εντολή σε όλους τους λαούς της Ασίας να κηρύξουν γενικό πένθος
και να σβήσουν παντού το λεγόμενο «ιερόν πυρ», όπως γινόταν κατά το θάνατο των
βασιλέων. Έστειλε εκπρόσωπό του στο Ιερό του Άμμωνος Διός ─στην έρημο Σίβα της
Αιγύπτου─ με το ερώτημα αν εγκρίνει να λατρεύεται και ο Ηφαιστίωνας σαν θεός. Ο
Άμμωνας, ο... πατέρας του, συμφώνησε ενθουσιάζοντας τον Αλέξανδρο.233 Αξίωσε να
πενθήσουν οι λαοί της Περσίας, ακριβώς όπως και κατά τον θάνατο του Μεγάλου Βασιλέως.234
Και η κηδεία να είναι όχι μόνο η μεγαλοπρεπέστερη, που έγινε ποτέ, αλλά και ανώτερη από τις κηδείες, που θα γίνουν στο μέλλον.235 Κάλεσε στη Βαβυλώνα 3.000 καλλιτέχνες και τεχνικούς, για να λαμπρύνουν τις νεκρικές τελετές και να προετοιμάσουν
το χώρο, όπου θα αποτεφρωθεί η σορός της νέας θεότητας. Το όνομα του Ηφαιστίωνα
έπρεπε, σύμφωνα με ειδικό «διάταγμα», να μνημονεύεται εφεξής στους όρκους και τα
συμβόλαια. Όλοι έσπευσαν να παραγγείλουν ομοιώματα του Ηφαιστίωνα από χρυσό
και ελεφαντοστούν, για να ευχαριστήσουν τον Αλέξανδρο. («Έκαστος στοχαζόμενος
της του βασιλέως αρεσκείας»).
Έφθασε και στις ελληνικές πόλεις εγκύκλιος με εντολή να τιμήσουν τον Ηφαιστίωνα ως ήρωα. Αναγκαζόμαστε, έλεγε ο αθηναίος ρήτορας Υπερείδης, να τιμούμε
τους δούλους του ως ήρωες.236 Πρόσταξε επίσης, να στηθούν μνημεία ─ναοί, βωμοί,
ανδριάντες─ του Ηφαιστίωνα σε όλες τις ελληνικές πόλεις προκαλώντας γενική αγανάκτηση. Δεν ιδρύθηκαν τελικά ηρώα ούτε οργανώθηκε η λατρεία, επειδή σέ λίγους
μήνες πέθανε κι ο Αλέξανδρος και ξέσπασε επανάσταση στην Ελλάδα.
Ακολούθησε η ανέγερση στη Βαβυλώνα ενός μεγαλειώδους και πολυδάπανου μνημείου. Ήταν ένα πενταόροφο κενοτάφιο, που στοίχισε το μυθικό ποσό των 12.000 ταλάντων.237 (Ο Πλούταρχος υπολογίζει τη δαπάνη του τύμβου και της κηδείας σε
10.000 τάλαντα.238). Το μνημείο είχε ύψος 60 μέτρων με κατακόσμητους τους εξωτερικούς τοίχους. Το ισόγειο διακοσμήθηκε με 240 χρυσές τριήρεις, με ναύτες και τοξότες σε υπερφυσικό μέγεθος, με πυρσούς ύψους έξι μέτρων, αετούς που πετούσαν ψηλά
και φίδια που τους ατένιζαν από το έδαφος. Στον τρίτο όροφο σκηνές κυνηγιού και
στον τέταρτο κενταυρομαχίες. Το ανώτερο τμήμα του μνημείου διακοσμήθηκε με χρυΠλούταρχου: «Αλέξανδρος», 72,1.
Πλούταρχου: «Αλέξανδρος», 72,3.
233 Διόδωρος, ΙΖ΄, 115,6.
234 Αρριανός, Ζ΄, 14,8.
235 Διόδωρος, ΙΖ΄, 114,1.
236 «Επιτάφιος», 21.
237 Βιτρούβιου: «De Architectura», ΙΙ, Ι, 31.
238 Πλούταρχου: «Αλέξανδρος», 72,6.
231
232
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σούς λέοντες και ταύρους και η κορυφή με μακεδονικά και περσικά όπλα και κεραμεικές κοίλες σειρήνες. Στο εσωτερικό των σειρήνων θα κρύβονταν μοιρολογίστρες,
που θα έψαλλαν θρηνητικές μελωδίες για το νεκρό, τον θεό «πάρεδρον».239

Η μεγαλειώδης νεκρική πυρά του Ηφαιστίωνα στη Βαβυλώνα,
σύμφωνα με τις περιγραφές του Διόδωρου Σικελιώτη. (19 ος αιώνας).
Κατασκευάστηκε από τον Δεινοκράτη τον Ρόδιο, αρχιτέκτονα και τεχνικό σύμβουλο
του Αλέξανδρου. Ήταν χτισμένη από πέτρα (που δεν ήταν διαθέσιμη στην γύρω περιοχή)
και έμοιαζε με βαβυλωνιακό ναό. Είχε έξι ορόφους κι ήταν επιχρυσωμένη.
Περιγράφεται από τους Διόδωρο, Φλάβιο Αρριανό, Στράβωνα και Πλούταρχο.

Η αναίσχυντη αυτή σκηνοθεσία, ο εξωραϊσμός και η θεοποίηση του ερωμένου του
Αλέξανδρου, προκάλεσε αηδία και αποτροπιασμό και στους σύγχρονους και στις κατοπινές γενεές. Πολλοί αρχαίοι συγγραφείς χαρακτηρίζουν «ύβριν» την επονείδιστη
συμπεριφορά του.
Τις χυδαιότητες και τις ασχήμιες του Αλέξανδρου θα επαναλάβει λίγους αιώνες
αργότερα ο ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός, για τον ευνοούμενό του 18ετή Αντίνοο
μετά το θάνατό του στην Αίγυπτο. Έχτισε μια πόλη προς τιμή του και επέβαλε τη λατρεία του σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Όλες σχεδόν οι ελληνικές πόλεις υποχρεώθηκαν να ανεγείρουν μνημεία, τα περίφημα «Αντινόεια» ─ναούς, βωμούς, ιερά─ και
να καθιερώσουν ειδικές ετήσιες τελετές.240
239
240

Διόδωρος, ΙΖ΄, 115.
Κυρ. Σιμόπoυλoυ: «O μύθoς των “μεγάλων” της Iστoρίας», έκδ. «Στάχυ», Αθήνα, 1997.
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9. Η εξάπλωση της παιδεραστίας και ομοφυλοφιλίας
στον υπόλοιπο αρχαίο ελληνικό κόσμο

Σ

ήμερα, υπάρχει μια αποδεκτή γενίκευση για την αρχαία ελληνική ομοφυλοφιλία.
Θεωρείται ότι προήλθε από την στρατιωτική οργάνωση των δωρικών κρατών
και με τα χρόνια εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα.

9.1 Κρήτη
Πρώτοι οι κρήτες καθιέρωσαν τον αθλητικό γυμνισμό. Αυτοί έπλασαν το μύθο περί
της απαγωγής του Γανυμήδη από τον Δία, ενώ στην αρχική του εκδοχή, o Μίνως ─που
όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος─ ήταν παλιά βασιλιάς στην Αίγυπτο241 ήταν εκείνος, που
απήγαγε τον Γανυμήδη, γιατί του άρεσε ερωτικά, απ’ όταν τον πρωτοαντίκρισε.

Ο Μίνως
ερωτεύτηκε
τον Γανυμήδη.
242

Οι κρήτες είχαν τις ίδιες παιδεραστικές συνήθειες με τους λακεδαιμόνιους, οι οποίες ήταν φανερές και αποδεκτές.
Οι αρχαίοι συγγραφείς διαφωνούν περί του ποιοι πήραν από ποιους αυτές τις
συνήθειες, όμως το πιο πιθανό είναι να έδωσαν ιδέες οι μεν στους δε. Αυτό προκύπτει
από το γεγονός ότι η ανωμαλία της παιδεραστίας και της ομοφυλοφιλίας είναι αρχαιότερη στην Κρήτη απ’ ό,τι στην Λακωνία.
Στην Κρήτη μάλιστα, η παιδεραστία διαμόρφωσε χαρακτήρα ιεροτελεστίας. Ο Έφορος δίνει μιαν αξιοσημείωτη περιγραφή της243 υπό μορφή ιεροτελεστίας ομοφυλοφιλικής παιδεραστίας στο νησί. Ο εραστής άφηνε να γίνει γνωστή η πρόθεσή του και η
οικογένεια και οι φίλοι του ερώμενου δεν προσπαθούσαν να κρύψουν το αγόρι, γιατί
αυτό θα σήμαινε ότι παραδέχονταν πως δεν άξιζε την τιμή, που τον πρόσφερε ο
εραστής. Αν πίστευαν όμως, ότι ο εραστής δεν άξιζε, εμπόδιζαν δυναμικά την επαφή,
αλλιώς σκηνοθετούσαν μια καλόβολη και χλιαρή αντίσταση, η οποία κατέληγε στην
απαγωγή του ερώμενου σε κάποιο κρησφύγετο για δύο μήνες.
241

2, 4,2-3.
Λεξικό Σουίδα, σελ. 726.
243 F149.
242
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Στο τέλος αυτής της περιόδου, εραστής και ερώμενος επέστρεφαν στην πόλη (ο
ερώμενος ήταν γνωστός, κατά τη διάρκεια αυτής της σχέσης, ως παρασταθείς, «αυτός
που στέκεται πλάι...» ή «ταγμένος στο πλευρό του...»). Ο εραστής έδινε στον ερώμενο
ακριβά δώρα, στα οποία συγκαταλέγονταν ρούχα, που από τότε κι ύστερα μαρτυρούσαν το επίτευγμα του ερώμενου να επιλεγεί. Ήταν κλεινός (=ξακουστός, ονομαστός), χάρη στον φιλήτορα εραστή του.
Δεν γνωρίζουμε πόσο παλιά ήταν η κρητική ιεροτελεστία την εποχή του Έφορου. Η
κρητική κοινωνική συμβατικότητα συμφωνούσε με τη σπαρτιάτικη, γιατί θεωρούσε
ότι το θάρρος και ο ηθικός χαρακτήρας ήταν τα προσόντα που είλκυαν τον εραστή, όχι
η ομορφιά. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες από καμία άλλη δωρική περιοχή για τη διαδικασία που περιγράφεται από τον Έφορο και θα ήταν φρόνιμο να τη θεωρήσούμε ειδική
τοπική εξέλιξη άσχετη προς το πρόβλημα της προέλευσης του ομοφυλοφιλικού πνεύματος.
Ο ιστορικός πάντως Erich Bethe διακρίνει ομοιότητες προς την κρητική ιεροτελεστία σε δύο από τις «Ερωτικές Διηγήσεις» του Πλούταρχου. Η πρώτη είναι ότι ο
Αρχίας από την Κόρινθο, που θεωρείται ιδρυτής των Συρακουσών τον 8ο αι. π.Χ.,
προσπάθησε να απαγάγει τον ερωμένο του Ακταίωνα, ο οποίος δυστυχώς κατακομματιάστηκε στη μάχη που ξέσπασε ανάμεσα στους φίλους του και τον Αρχία.244 Η
δεύτερη είναι ότι ο σπαρτιάτης κυβερνήτης του Ωρεού της Εύβοιας άρπαξε έναν νέο
και τον σκότωσε, όταν αυτός αντιστάθηκε στο βιασμό.245
Στους Νόμους της Γόρτυνας η απαγόρευση του κοινού βιασμού δεν έκανε διάκριση στο φύλο του θύματος και η ποινή ήταν μόνο χρηματική.246

9.2 Βοιωτία
Επρόκειτο για πληθυσμό κατ’ εξοχήν έκφυλο και ομοφυλοφιλικό, όπως μαρτυρούν
πολλοί αρχαίοι ιστορικοί, μα και διάφορα ανασκαφικά ενεπίγραφα ευρήματα. Ο Πλούαρχος μάλιστα, ήταν πολύ υπερήφανος για την καταγωγή του από μία τόσο ομοφυλοφιλική περιοχή. Οι αρχαίοι τοποθετούσαν την έναρξη της παιδεραστίας των θηβαίων,
άλλοι στον Λάιο, τον πατέρα του Οιδίποδα, ο οποίος ερωτεύτηκε, απήγαγε και βίασε
τον Χρύσιππο κι άλλοι στον κορίνθιο νομοθέτη των Θηβών Φιλόλαο, ο οποίος την
κατοχύρωσε θεσμικά.
«Εγένετο δε και Φιλόλαος ο Κορίνθιος νομοθέτης θηβαίοις. Ην δ’ ο Φιλόλαος το μεν
γένος των Βακχιαδών, εραστής δε γενόμενος Διοκλέους του νικήσαντος Ολυμπίασιν.
...Μυθολογούσι γαρ αυτούς ούτω τάξασθαι την ταφήν, τον μεν Διοκλέα δια την απέχθειαν του πάθους, όπως μη άποπτος έσται η Κορινθία από του χώματος, τον δε Φιλόλαον όπως άποπτος. Ώκησαν μεν ουν δια την τοιαύτην αιτίαν παρά τοις θηβαίοις, νομοθέτης δ’ αυτοίς εγένετο Φιλόλαος περί τ’ άλλων τινών και περί της παιδοποιίας, ους
καλούσιν εκείνοι νόμους θετικούς».247

Αρ. 2.
Αρ. 3.
246 ΙΙ 1-17.
247 Αριστοτέλη: «Πολιτικά», βιβλίο Β΄, 1274a, 30–1274b,4.
244
245
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Ο Πλάτωνας βάζει στο στόμα του Παυσανία στο «Συμπόσιο» μια ανάλυση για τα
δύο είδη του έρωτα. Το πρώτο είναι ο έρωτας της πανδήμου Αφροδίτης, με τον οποίο
ερωτεύονται οι κατώτεροι άνθρωποι, ο οποίος δεν είναι καλός. Αντίθετα ο σωστός έρωτας είναι εκείνος της κόρης του Ουρανού, Ουρανίας, ο οποίος είναι αρχαιότερος και
απαλλαγμένος από ασέλγεια, γιατί δεν έχει μέσα του το θηλυκό στοιχείο, αλλά μόνο το
αρσενικό.248

9.3 Ήλιδα
Και συμπληρώνει ο Πλάτωνας, ότι ο
ομοφυλοφιλικός έρωτας εγκρίνεται
ανεπιφύλακτα στην Ήλιδα και τη
Βοιωτία —που καμιά τους παρεμπιπτόντως δεν ήταν δωρική— και αποδοκιμάζεται ανεπιφύλακτα σε πολλά
μέρη της Ιωνίας και αλλού.
Και ο σύγχρονος με τον Πλάτωνα,
249
Ξενοφώντας, πολύ οικείος με τη
Για τους αρχαίους έλληνες θεωρείτο καλό
Σπάρτη και με πείρα από τη διοίκηση
να προσφέρεται κάποιος στους εραστές,
στρατευμάτων, που προέρχονταν από
για τους βάρβαρους επαίσχυντο.
διάφορα μέρη τον ελληνικού κόσμου,
συμφωνεί με τον Παυσανία. Στο
«Συμπόσιό» του250 παραδέχεται την επικράτηση της φανερής ομοφυλοφιλίας στην
Ήλιδα και την Βοιωτία, όπου τοποθετούσαν εραστή και ερώμενο δίπλα-δίπλα στη μάχη, εκμεταλλευόμενοι μία πλευρά του ομοφυλοφιλικού πνεύματος για στρατιωτικούς
σκοπούς, όπου εραστής και ερώμενος μπορούσαν να αφοσιωθούν σε μια κοινή επιχείρηση.

9.4 Ιερός Λόχος
Τον «Ιερό Λόχο» των Θηβών αποτελούσαν εξ ολοκλήρου ζεύγη ομοφυλόφιλων εραστών, όπως περιγράψαμε στο κεφ. 3.12 (σελ. 40). Ήταν ο πυρήνας του στρατού της
Βοιωτίας.
Κάποιος Παμμένης, θηβαίος στρατιωτικός διοικητής, υποστήριζε αυτόν τον τύπο
σχηματισμού ζευγών ως αρχή στρατιωτικής οργάνωσης.251 Ήταν συνήθεια στη Θήβα,
όταν ενηλικιωνόταν ο ερώμενος, να του δωρίζει ο εραστής του μια πανοπλία:
«Σε σας πάλι, Πεμπτίδη, τους θηβαίους δε δώριζε πανοπλία ο εραστής στον ερώμενο,
όταν πολιτογραφούνταν στους καταλόγους των ανδρών; Ένας ερωτικός άνδρας έκανε
αλλαγές στο στρατό, ο Παμμένης, κατηγορώντας τον Όμηρο ως ανέραστο, γιατί έβαζε
λόχους τους αχαιούς, σύμφωνα με τις φυλές τους και τα γένη και δεν τοποθετούσε τον
248

180c-182a.
Πλάτωνα: «Συμπόσιο», 182b.
250 8.32.
251 Πλούταρχου: «Ερωτικός», 761a.
249
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ερώμενο δίπλα στον εραστή... γιατί ο μόνος αήττητος από τους στρατηγούς ήταν ο έρωτας».
Όταν ο Επαμεινώνδας έπεσε στη μάχη, στη Μαντίνεια στα 362 π.Χ., ο τότε ερωμένος του Καφισόδωρος πέθανε πλάι του. Ένας προηγούμενος ερωμένος, ο Ασώπιχος, επρόκειτο να γίνει ο φοβερότερος θηβαίος μαχητής της εποχής του.252
Η περιστασιακή αναφορά του Ξενοφώντα 253 στην πολεμική αρετή που επέδειξε ο
Επισθένης σ’ έναν λόγο επιλεγμένο με κριτήριο την ομορφιά δείχνει ότι οι θηβαίοι της
δεκαετίας του 370 δεν ήταν οι πρώτοι που εκμεταλλεύτηκαν τη δίψα των ανδρών να
κάνουν επίδειξη της παλικαριάς τους στους νέους και ωραίους. Εδώ φαίνεται να έχουμε μπροστά μας ένα ιστορικό γεγονός εν εξελίξει και δεν βρισκόμαστε σε δωρικό περιβάλλον.
Ο σπαρτιάτης εραστής και ο ερώμενος θα μπορούσαν να βρεθούν κοντά ο ένας
στον άλλο στη γραμμή της μάχης και θα μπορούσε ακόμα να σχεδιαστεί να βρεθούν
μαζί. (Όταν ο σπαρτιάτης πολέμαρχος Αναξίβιος αναζήτησε το θάνατο στη μάχη ως
εξιλέωση για τη στρατιωτική του απερισκεψία, ο ερωμένος του στάθηκε μαζί του ως
το τέλος).254 Δεν ήταν όμως στοιχείο της σπαρτιάτικης στρατιωτικής οργάνωσης η
σκόπιμη τοποθέτηση τον ερώμενου πλάι στον εραστή 255 όπως στη Θήβα.

9.5 Μέγαρα
Οι μεγαρείς, όπως αναφέρει ο Θεόκριτος, ένας από τους σημαντικότερους ποιητές
της ελληνιστικής εποχής, τελούσαν γιορτή προς τιμή του «Διοκλέους του φιλόπαιδα»,
όπου γινόταν διαγωνισμός φιλιών μεταξύ ανδρών. Ο νικητής βραβευόταν με στεφάνι,
το οποίο και παρέδιδε στη μητέρα του.
Αιεί οι περί τύμβον αολλέες είαρι πρώτω
κούροι εριδμαίνουσι φιλήματος άκρα φέρεσθαι·
ος δε κε προσμάξῃ γλυκερώτερα χείλεσι χείλη,
βριθόμενος στεφάνοισιν εήν ες μητέρ’ απήλθεν. 256
Διαπιστώνουμε σχετικά με την ηθική της εποχής, ότι η ομοφυλοφυλική συμπεριφορά επικροτούταν κι από τις γυναίκες-μητέρες των νεαρών ανδρών.

9.6 Λέσβος
Από την αρχαιότητα, η ελληνική γραμματεία έχει πολλά παραθέματα με όρους, που
παραπέμπουν στη γυναικεία ομοφυλοφιλία με προεξάρχοντα τον Αριστοφάνη.257 Οι
αττικοί κωμωδιογράφοι ήταν οι πρώτοι, οι οποίοι άρχισαν να δυσφημούν τη Σαπφώ
για ομοφυλοφιλικές τάσεις. Στους «Εταιρικούς Διαλόγους» αναφέρει ο Λουκιανός:
«Τοιαύτας γαρ εν Λέσβω λέγουσι γυναίκας αρρενωπούς, υπ’ ανδρών μεν ουκ εθελούσας

Πλούταρχου: «Ερωτικός», 761d.
«Κύρου Ανάβασις», Ζ΄ 4.8.
254 Ξενοφώντα: «Ελληνικά», iv 8.39.
255 Ξενοφώντα: «Συμπόσιο», 8.35.
256 Θεόκριτου, Αΐτας (=ερώμενος), 12.
257 «Εκκλησιάζουσες», 918-920.
252
253
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αυτό πάσχειν, γυναιξί δε αυτάς πλησιαζούσας ώσπερ άνδρας».258 Σύμφωνα με το λεξικό
Liddell & Scott: «Λεσβιάζω=πράττω ό,τι αι λέσβιαι γυναίκες, γλωττοδεψώ, αισχροποιώ». Από τη Λέσβο προέρχεται η σημερινή λέξη, που χαρακτηρίζει τη γυναικεία
ομοφυλοφιλία παγκοσμίως.

9.7 Χαλκίδα
Ο Αθήναιος θεωρεί ότι ο λαός της Χαλκίδας ήταν «δαιμονίως ενθουσιώδης για την
παιδεραστία».259 Σύμφωνα με μια πηγή που δεν κατονομάζει, ο Γανυμήδης ήταν χαλκιδέας κι ο Δίας τον άρπαξε κάπου κοντά στη Χαλκίδα.
Στο κεφάλαιο 3.11 (σελ. 40) παρατέθηκε ένα τραγούδι δημοφιλές τραγούδι στη
Χαλκίδα από τον «Ερωτικό» του Πλούταρχου.
Παροιμιώδης λόγω της παιδεραστίας των χαλκιδέων έμεινε η έκφραση «χαλκιδίζειν», αν και ορισμένοι την ερμηνεύουν «επί των γλισχρευομένων», γιατί διακωμωδούνταν και για την φιλαργυρία τους. Στους χαλκιδείς αναφέρεται και η άλλη παροιμιώδης έκφραση «φικιδίζειν» καθαρά για τις παιδεραστικές τους τάσεις.260

9.8 Σίφνος
Οι σίφνιοι προτιμούσαν τις ασελγείς χειρονομίες προς τους νεαρούς. Αυτή η διαστροφή αναφέρεται σε όλη την αρχαία Ελλάδα ως «σιφνιάζειν» ή «σίφνιος αρραβών».
(«Διαβέβληνται γαρ οι σίφνιοι ως παιδικοίς χρώμενοι σιφνιάσαι ουν το σκιμαλίσαι»).261
Ο Ξενοφώντας σημειώνει ότι «εν πολλαίς γαρ των πόλεων οι νόμοι ουκ εναντιούνται
ταις προς τους παίδας επιθυμίαις».262

9.9 Χίος
Ίδια σημασία με το «σιφνιάζειν» είχε και η αντίστοιχη λέξη για τη Χίο: «χιάζειν».
Στη Χίο φαίνεται πως καλλιεργούσαν το ενιαίο φύλο (unisex), γιατί τελούσαν αγωνίσματα, όπου πάλευαν γυμνά αγόρια και κορίτσια.263

9.10 Θεσσαλία
Αναφέρει ο Θεόκριτος ότι οι δόκιμοι όροι για τους παιδεραστές και τους νεαρούς ερώμενους στην περιοχή αυτή ήταν είσπνηλος και αΐτας, όπως ακριβώς και σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου, όπου άκμαζε η παιδεραστία.264

Κλωνάριον και Λέαινα, 2.
601d.
260 Λεξικό Σουΐδα, λήμμα χαλκιδίζειν.
261 Ησύχιος, λήμμα Σιφνιάζειν, καταδακτυλίζειν.
262 «Λακεδαιμονίων Πολιτεία», Β΄ 14.
263 Αθήναιος, 13,20–566e.
264 Θεόκριτου, Αΐτας, 12-14.
258
259
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10. Επίλογος

Γ

ια περίπου τρεις αιώνες, από τον 5ο έως τον 2ο, οι ανώμαλες αυτές σεξουαλικές
συνήθειες είχαν επικρατήσει στις περισσότερες πόλεις της ελληνικής χερσονήσου.
Σήμερα, όταν μιλάμε για αρχαία Ελλάδα, είμαστε εξαιρετικά απρόσεκτοι μη διαχωρίζοντας τις εποχές και τους διαφορετικούς πολιτισμούς της μέσα στο χρόνο και
μεταξύ των περιοχών. Προσπαθούμε εντελώς συμπλεγματικά, να αποδείξουμε το «ελληνικό μεγαλείο» άρα και το δικό μας «μεγαλείο» ως «γνήσιοι απόγονοι» τσουβαλιάζοντας τα πάντα με τα πάντα.
Θεωρώντας τους εαυτούς μας ως φυλετικούς απόγονους και κληρονόμους ενός αρχαίου πολιτισμού, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να τον εξυψώνουμε συνεχώς και να
τον εξωραΐζουμε όπου χρειάζεται, σε βάρος της ψύχραιμης και αντικειμενικής ματιάς,
γιατί όσο ανώτεροι υποτίθεται ότι ήταν εκείνοι, τόσο ανώτεροι βαυκαλιζόμαστε ότι
είμαστε κι εμείς.
Θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον
η επιστημονική εξέταση
της ψυχικής υγείας
της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας,
της οποίας όλα τα άρρενα μέλη
είχαν «παιδαγωγηθεί»
από την τρυφερή παιδική τους ηλικία.
265

Κάποια στιγμή, πρέπει να βρούμε το θάρρος να δούμε την αρχαιότητα όπως ακριβώς φαίνεται πως ήταν, όπως προκύπτει από τα αρχαία συγγράμματα που έχουν
διασωθεί κι όχι κουβαλώντας τα συμπλέγματα των κληρονόμων μιας «δυναστείας».
Όταν εκλείπει η ψύχραιμη ματιά τουλάχιστον όσον αφορά την μελέτη, ποια πραγματική γνώση περιμένουμε να βγει; Ή και να βγει, πόσο έτοιμοι είμαστε να την αποδεχτούμε; Γιατί αυτός είναι ο τρόπος που χειριζόμαστε την αρχαιότητα και αποβαίνει
σε βάρος των πραγματικών γεγονότων, μα και σε βάρος μας. Σε βάρος μας, διότι ακουμπάμε σε ένα δήθεν λαμπρό παρελθόν, το οποίο κινείται σε επιλεκτικές πόλεις-κράτη
και ανάκατες χρονικές περιόδους χωρίς να νιώθουμε πως, αφού ζούμε, οφείλουμε να
προσπαθήσουμε έστω, να φτιάξουμε το αληθινό παρόν μας.
Ή ακόμη να βάλουμε τα θεμέλια για ένα πιθανώς καλύτερο μέλλον χωρίς να έχουμε
καμία ανάγκη τα φαντασιακά δεκανίκια κάποιας ασαφούς χωροχρονικά κι εξωραισμένης ελληνικής αρχαιότητας.
Ο Γανυμήδης κυλάει ένα στεφάνι και κρατάει έναν κόκορα, ερωτικό δώρο του Δία (απεικονίζεται
στην άλλη όψη του αγγείου). Αττικός ερυθρόμορφος κρατήρας, 500-490 π.Χ., Μουσείο Λούβρου.
265
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