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1. Κορνήλιος Νέπως, Αλκιβιάδης 2.2: «ineunte adulescentia amatus est a multis more 
Graecorum», Κικ. Τουσκουλανές διατριβές 5.58: «haberet etiam more Graeciae 
quosdam adulescentis amore coniunctos», πρβλ. αυτόθι 4.70 κ.τ.λ.

2. Symonds, A Problem in Greek Ethics, σελ. V. Ο Symonds έλυσε μερικώς το «πρό-
βλημά» του προσδιορίζοντας δύο διαφορετικούς τύπους ελληνικού έρωτα στον με-
ταομηρικό κόσμο, μία πνευματική και μία αισθησιακή εκδοχή, πρβλ. Μέρος XIII, 
σελ. 30-1.

3. Αρριανός, Αλεξάνδρου ανάβασις 2.3,1 και 2.3,6-4,1, πρβλ. M.A. Littauer, J.H. 
Crouwel, «New Light on Priam’s Wagon?», JHS 108 (1988), 194-6.

ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1. Dover, Greek Homosexuality, σελ. 50, Ξεν. Λακεδαιμονίων πολιτεία 2.13, Πλούτ. 
Πελοπίδας 18.2, [D.] 61.30, Hallett, «Κλέις ἀγαπάτα».

2. Πρβλ. C. Calame, L’Éros dans la Grèce antique (Παρίσι, 1996), σελ. 42-6.
3. Ξεν. Απομνημονεύματα 2.6,28.
4. Weiss, «Erotica», ιδίως 34. Όσο δύσκολο κι αν είναι να το πιστέψουμε όταν το βλέ-

πουμε, ο πόθος συνδέεται στενά όχι μόνο με το θέσσεσθαι (αναζητώ) (Ησύχιος, λήμ-
μα), αλλά και με το ουαλικό «gweddio» (προσεύχομαι).

5. Ο Ίμερος φοράει ένα σανδάλι στον Διόνυσο, Ρούβο, Museo Jatta, 36818 1093 (BA 
215689), ο Ίμερος καταβρέχει από μια φιάλη το σκυφτό κεφάλι της Αριάδνης, Τύ-
μπινγκεν, Eberhard-Karls-Univ., Arch. Inst., 5439 (BA 213727)· πρβλ. επίσης τον 
«κρατήρα του Προνόμου» με τον Ίμερο να τραβολογάει μια από τις γυναίκες συντρό-
φους του Διόνυσου, Νάπολη, Mus. Arch. 81673 H3240 (BA 217500), και τον στάμνο 
με τους τρεις στρουμπουλούς Έρωτες που οδηγεί ο Ίμερος, ενώ στην άλλη πλευρά 
βλέπουμε τον Οδυσσέα και τις Σειρήνες, μία από τις οποίες φέρει το όνομα Ιμερόπα, 
BM E440 (BA 202628). Ο H.A. Shapiro, «Eros in Love: Pederasty and Pornography 
in Greece», στο A. Richlin (επιμ.), Pornography and Representation in Greece and 
Rome (Νέα Υόρκη, 1992) [53-72], 70, πιστεύει ότι τέτοιοι στρουμπουλοί Έρωτες 
είναι αποκλειστικότητα της περιόδου περ. 480-450, και γενικά, A. Hermary, LIMC 
λ. ἵμερος, ἵμεροι.

6. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί· ο Πλάτων κάνει λογοπαίγνια: ἵμερος > ἱέμενος ῥεῖ 
[ρέει], Κρατύλος 419e-420a, Ευρ. Μήδεια 56, Ηρόδ. 1.30,2· πρβλ. Calame, Poetics, 
σελ. 188-9 και, για να παίρνουμε στα σοβαρά τις ετυμολογίες του Πλάτωνα, David 



ΟΙ ΈΛΛΗΝΈΣ ΚΑΙ Ο ΈΛΛΗΝΙΚΟΣ ΈΡΩΣ648

Sedley, Plato’s Cratylus (Καίμπριτζ, 2003), σελ. 25-50.
7. Σόλων, απόσπ. 25.
8. Φαίδρος 255bc, πρβλ. το αγγείο στο Τύμπινγκεν με τον Ίμερο να καταβρέχει την 

Αριάδνη, Eberhard-Karls-Univ., Arch. Inst., 5439 (BA 213727). 
9. Hermary, Cassimatis, Vollkommer, LIMC λ. Eros, 933-42, ιδίως 934-5, πρβλ. [Λου-

κιανός] Έρωτες 11: «Θα προτιμούσε τον Έρωτα [άγαλμα του Πραξιτέλη] των Θε-
σπιών αντί για την Κνιδία Αφροδίτη». Μέχρι και περίπου το 450 π.Χ. ο Έρως μοιάζει 
να αφορά πρωτίστως τα αγόρια. Υπό αυτή την έννοια, ενσαρκώνει τη φαντασίωση 
του ωραίου νεαρού που αποτελεί σχεδόν το αποκλειστικό αντικείμενο της προσοχής 
του ελληνικού έρωτα. Στη σπαρτιάτικη κύλικα του Λούβρου (Εικ. 2), ο Έρως εναλ-
λάσσεται με τις γυναικείες Σειρήνες. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ο Έρως 
αντιπροσωπεύει έναν διακριτό τύπο αγάπης, της αγάπης ενός άντρα για έναν συγκε-
κριμένο άντρα, και το Αγγείο των Σειρήνων στο Βρετανικό Μουσείο (μεταξύ άλλων) 
μοιάζει να αποκαλύπτει μια παρόμοια αντίθεση ανάμεσα στους αρσενικούς Έρωτες 
και τις θηλυκές Σειρήνες, BM E440 (BA 202628). Η Pipili, Laconian Iconography, 
σελ. 71-6, θεωρεί ότι οι Σπαρτιάτες «Έρωτες», ή μικροί άνεμοι, μπορεί να είναι σύμ-
βολα εὐδαιμονίας, αλλά αυτή η ερμηνεία δεν καλύπτει τις Σειρήνες. Μολαταύτα, αν 
λάβουμε υπόψη ότι ο Έρως υποτίθεται ότι εμφανίζεται μόνο στον γάμο μιας γυναίκας, 
αρκεί να είναι κόσμια, όπου εμφανίζεται αυθόρμητα και μετά εξαφανίζεται τη στιγμή 
που η γυναίκα αφαιρεί τον πέπλο της και ανταλλάσσει βλέμματα με τον γαμπρό, τότε 
δεν υπήρχε πολύς χρόνος για να προλάβει ο Έρως να καλύψει με τις φτερούγες του τις 
εγκεκριμένες ετεροφυλοφιλικές επαφές. Ως εκ τούτου, η ομοφυλοφιλική απόχρωση 
του Έρωτα μπορεί κάλλιστα να είναι μια ψευδαίσθηση· θα ήταν για πάντα αρσενικός 
επειδή το γένος της λέξης του είναι αρσενικό και φυσικά ένας θεός της αγάπης πρέπει 
να είναι νέος και όμορφος· παράλληλα ήταν προπαντός στις σχέσεις μεταξύ αντρών 
που ο Έρως κατείχε τόσο κεντρική και περίβλεπτη θέση, διότι σε αυτές τις σχέσεις 
το κενό ανάμεσα στην Αγάπη και τη Σεξουαλική Ικανοποίηση ήταν μεγαλύτερο, δη-
λαδή δεν υπάρχει τίποτα αρσενικά ομοφυλοφιλικό στον Έρωτα από άποψη ουσίας ή 
ορισμού, απλώς η Αγάπη (εν γένει) παίζει πιο δραστήριο ρόλο στις σχέσεις μεταξύ 
αντρών. Όσον αφορά έναν θεό ομοφυλοφιλικών σχέσεων, πρβλ. τον κινέζο θεό Hu 
Tianbao, στο Michael Szonyi, «The Cult of Hu Tianbao and the Eighteenth-Century 
Discourse of Homosexuality», Late Imperial China 19 (1998), 1-25.

10. Παυσ. 1.43,6. Η Pirenne-Delforge, L’Aphrodite, σελ. 89-91, αναρωτιέται αν ο Παυ-
σανίας πράγματι ήταν δυνατό ποτέ να πήγε στα Μέγαρα, αλλά υποψιάζομαι ότι ο 
Παυσανίας αναφέρεται στις πόζες των αγαλμάτων όταν αναρωτιέται αν μπορείς στ’ 
αλήθεια να διακρίνεις το πεδίο δράσης του καθενός. Ο Σκόπας φιλοτέχνησε και άλλες 
Αφροδίτες, ενώ η Αφροδίτη και ο Πόθος του στη Σαμοθράκη τιμούνταν με ιερότατες 
τελετές, Πλίνιος, Νat. Hist. 36.25· πρβλ. επίσης Lattimore, «Skopas and the Pothos».

11. Βερολίνο, F2633, BA 215722· πρβλ. την κύλικα του Μάκρωνος, Βερολίνο F2291 
(BA 204685).

12. Ιλ. Ν 636-9, πρβλ. Calame, Poetics of Eros, σελ. 22, Ludwig, Eros and Polis, σελ. 
124-31, ιδίως 126: «[Η δυσκολία] έγκειται στο να βρεις κάποιο κείμενο στο οποίο ο 
ἔρως να σημαίνει κατηγορηματικά “σεξουαλική επιθυμία”».

13. Weiss, «Erotica», 39-41, «μοιράζω για μένα, [απο]λαμβάνω το μερίδιό μου».
14. Λούβρο E667, Pipili, Laconian Iconography, 194, εικ. 103, πρβλ. 214 εικ. 108 (BM 

B1).
15. LIMC λ. Eros, 842b, «au début du VIe s. av. J.-C.». Η μορφή του «άγριου Έρωτα 
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να παίζει (σαν παιδί που είναι) κατεβαίνοντας από τις άκρες των λουλουδιών» ίσως 
να πρωτοεμφανίζεται σε ένα ποίημα από τη Σπάρτη του 7ου αιώνα π.Χ.: Αλκμάν, 
απόσπ. 58.

16. Συμπ. 177ad.
17. Σχετικά με τη σκυταλοδρομία βλ. ιδίως Scanlon, Eros, σελ. 255-9· γίνονταν αρκετές 

παρόμοιες λαμπαδηδρομίες-σκυταλοδρομίες, οι οποίες ξεκινούσαν από την Ακαδη-
μία, ενώ είναι αμφιλεγόμενο ποιος βωμός ή βωμοί σηματοδοτούσαν το τέρμα· πρβλ. 
Parker, Polytheism, 472, 183 με σημείωση.

18. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε τον παράξενο, τεχνητό τοίχο (παραμένει ορατός) αλά-
ξευτης πέτρας στο βραχώδες ιερό της Αφροδίτης στο Δαφνί της Αττικής και τις τρεις 
πέτρες που αντιπροσωπεύουν τις Χάριτες, οι οποίες ανήκουν και αυτές στη συνοδεία 
της Αφροδίτης στον Ορχομενό, Παυσ. 1.37,7 (πρβλ. Musti and Beschi αυτόθι) 9.38,1. 
Καθίσταται ξεκάθαρο από τα σχόλια του Παυσανία για τις Χάριτες ότι θεωρούσε πως 
τα μαρμάρινα αγάλματα ήταν πιο κοντά στη φύση αυτών των αλάξευτων πετρών απ’ 
ό,τι, ας πούμε, τα αγάλματα από ορείχαλκο ή ελεφαντόδοντο.

19. Hurwit, Acropolis, σελ. 41, εικ. 3.18, 34-5, Pirenne-Delforge, L’Aphrodite, σελ. 72-3.
20. Ο άθλος να φέρει κυνηγόσκυλο από ξένη χώρα αμέσως φέρνει στον νου την εξί-

σου ατυχή σχέση του Κρήτα Ευξύνθετου, στον οποίο ανέθεσε ο Πραισός να του 
φέρει σκύλο (Στράβων 10.4,12 = Θεόφρ. απόσπ. 560), όπως παρατήρησε ο Sergent 
(Homosexuality in Greek Myth, σελ. 176), πρβλ. Κόνων, Διηγήσεις 16 με Brown 
σε 3-4, για περισσότερα παραδείγματα άκαρδων αγαπημένων και υπεράνθρωπων 
άθλων· ακόμα και οι Άθλοι του Ηρακλή λέγεται ότι οφείλονταν σε έναν απαιτητικό 
ἐρώμενο, τον Ευρυσθέα. Πιο κοντά στα δικά μας, το να πηδήξεις από ένα γκρεμό 
κρατώντας πουλιά φέρνει στον νου την ιστορία που διηγείται ο Στράβων για τον 
απελπισμένο έρωτα του Αθηναίου Κέφαλου για τον Πτερέλα και τη συνδεόμενη τε-
λετουργία του αποδιοπομπαίου τράγου, κατά την οποία έριχναν έναν εγκληματία από 
τον Λευκάτα, τον λευκό γκρεμό της Λευκάδας, αφού τον κάλυπταν με φτερά και 
πούπουλα (10.2,9).

21. Σούδα λ. Μέλητος = Αιλιανός, απόσπ. 69 Hercher, Παυσ. 1.30,1. Η εκδοχή του Παυ-
σανία είναι άκρως συμπυκνωμένη (αν και μοιάζει να περιέχει γλωσσικές αντηχήσεις 
της Σούδας). Ο Τιμαγόρας είναι ο ἐραστὴς και μέτοικος, ο αγαπώμενος νεαρός Αθη-
ναίος ονομάζεται Μέλης (μέλημα = αγαπημένος)· ο μόνος άθλος που βάζει ο Μέλης 
στον καημένο τον εραστή του είναι να «πηδήξει από ψηλά», πράγμα που ο Τιμαγόρας 
εκτελεί αμέσως (σχετικά με τον Μέλητο/Μελητίδη, αθηναϊκή προσωνυμία για έναν 
«ηλίθιο», πρβλ. Gomme-Sandbach σε Μένανδρο, Ασπίς 269, Dover σε Βατράχους 
991, ίσως για κάποιον που είναι ο χειρότερος εχθρός του εαυτού του στα ζητήματα 
της καρδιάς). Φαίνεται πιθανό ο Αντέρως στην αρχή να ήταν απλά μια τοπογραφική 
ονομασία, «ο Έρως έναντι [του Έρωτα στην Ακαδημία]», ειδικά εάν, όπως πιστεύουν 
ορισμένοι, ο εν λόγω βωμός ήταν το σημείο τερματισμού μιας από τις λαμπαδηδρο-
μίες που ξεκινούσαν από την Ακαδημία. Φυσικά, αν ακολουθήσουμε τη γραμμή του 
Πλάτωνα, το όνομα προσφέρεται για κάθε λογής σχολιασμούς και ερμηνείες. Οι μέ-
τοικοι εμπλέκονταν στους εορτασμούς των λαμπαδηδρομιών, τα Ηφαίστεια, Parker, 
Polytheism, σελ. 170-1, 471-2· συχνά λεγόταν πως οι ήρωες που συνδέονταν με τον 
ομόφυλο ἔρωτα ήταν ξένοι στην πόλη στην οποία τους λάτρευαν και/ή τιμούσαν, 
Διοκλής (σελ. 197-8), Κλεόμαχος (σελ. 354).

22. Scanlon, Eros, σελ. 258-9· ο λαός της πόλης Πάριον στον Ελλήσποντο λάτρευε εξί-
σου τον Έρωτα όσο και οι Θεσπιείς, Παυσ. 9.27,1.
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23. Σωσικράτης, FGrHist 461 F7 = Αθήναιος 13.561ef.
24. Scanlon, Eros, σελ. 266-9, για τα Λεύκτρα στον Μεσσηνιακό κόλπο, Παυσ. 3.26,5 με 

Musti και Torelli αυτόθι, Shipley, IAPC, 557-8.
25. Ο Παυσανίας μού φαίνεται κάπως πιο αόριστος στο συγκεκριμένο θέμα απ’ όσο 

έχουν πολλοί επισημάνει, 9.27,1. Η Pirenne-Delforge, L’Aphrodite σελ. 289-93, 297, 
παρέχει ένα μερικό αντίδοτο στον υπερβολικό σκεπτικισμό του Schachter σχετικά με 
την αρχαιότητα του Έρωτα στις Θεσπιές (Cults of Boiotia 1, 216-19), ο οποίος επηρέ-
ασε αδικαιολόγητα τον Hansen, με τη σειρά του, να εξαιρέσει, όλως παραδόξως, την 
πιο σημαντική θεότητα των Θεσπιών από τον κατάλογο που συνέταξε με τις αρχαϊκές 
και κλασικές θρησκείες της πόλης (IACP, 458) επειδή δεν υπάρχει αναμφίλεκτη μαρ-
τυρία (δηλαδή κάποια επιγραφή) πριν από τον 4ο αιώνα π.Χ. Τέτοιου είδους πράξεις/
παραλείψεις είναι που βγάζουν άσχημο όνομα στον θετικισμό. 

26. Ο Pellizer, «Reflections», κάνει την ίδια σύνδεση.
27. Gibbon, Decline and Fall κεφ. 53, «Revival of Greek Learning» [III, σελ. 418].
28. Κόνων, Διηγήσεις 24· πρβλ. Brown αυτόθι. Θα ήταν πιο βολικό αν πιστευόταν πως ο 

Νάρκισσος φρόντισε να σκοτωθεί με το ξίφος του θαυμαστή του, αλλά είναι επίσης 
ξεκάθαρο ότι δεν άφησε πτώμα –δεν υπάρχει «τάφος» ήρωα– γεγονός που ταιριά-
ζει καλύτερα με την περιγραφή του Οβίδιου ότι ο Νάρκισσος έσβησε σαν κερί. Το 
πρόβλημα με τον Φώτιο είναι ότι ορισμένες φορές παραφράζει σε μεγάλο βαθμό, 
παρόλο που χρησιμοποιεί τις ίδιες λέξεις, ενώ άλλες φορές είναι «άθλια συνοπτικός» 
(Gibbon, ό.π. κεφ. 36, σημ. 112 [II, σελ. 400]) και είναι δύσκολο να ξέρουμε σε τι 
φάση βρισκόταν κάθε φορά. 

29. Ο Παυσανίας 9.31,6 θεωρούσε τον μύθο του Νάρκισσου εντελώς ηλίθιο –κανείς δεν 
μπορούσε να είναι τόσο ανόητος ώστε να ερωτευτεί την ίδια του την αντανάκλα-
ση– αποκαλύπτοντας με αυτό τον τρόπο πόσο σοβαρά έπαιρνε όλους τους άλλους 
μύθους· όσο για τα λουλούδια, παραθέτει λογοτεχνικές αναφορές σε νάρκισσους που 
χρονολογούνται πριν από τον Θεσπιέα Νάρκισσο, διαψεύδοντας συνεπώς τον μύθο 
της μεταμόρφωσης. Ο Wheler σχετικά με τους νάρκισσους: «... περάσαμε άλλο ένα 
μικρό χωριό ονόματι Τάτζα, όπου υπάρχουν μερικά αρχαία ίχνη· υπάρχει εκεί κοντά 
μια περίεργη πηγούλα, η οποία υποψιάζομαι ότι είναι αυτή που φημιζόταν τόσο πολύ 
τα αρχαία χρόνια λόγω του μύθου του Νάρκισσου. Αν είναι έτσι, τότε η πόλη πρέπει 
να λεγόταν Δονακών ή Ηδονακών, όπως το διαβάζουν ορισμένοι. Δεν είδα καθόλου 
νάρκισσους να φυτρώνουν εκεί, επειδή ήταν πολύ νωρίς για την εποχή τους. Μια 
άλλη φορά ωστόσο, είδα άφθονους σ’ ένα κοντινό κάμπο και σε αρκετά άλλα μέρη 
της περιοχής» – A Journey Into Greece, σελ. 471· πρβλ. Hansen, IAPC, 434, και ξανά 
τον Schachter, Cults of Boiotia 2, σελ. 154 σημ. 2, σε ασυνήθιστη για εκείνον λυρική 
διάθεση –«[Ο Ελικών] μπορεί να είναι μέρος απόσκοσμο· ή μπορεί να είναι απο-
λαυστικό»– και για τη Λατρεία του Νάρκισσου, 181-2 με τη σημ. 3: «δεν υπάρχουν 
τεκμήρια λατρείας στους ιστορικούς χρόνους ... αργότερα ... λόγω ρομαντισμού ... 
διήγειρε τη φαντασία ... δεν υπάρχει κάτι άλλο να ειπωθεί».

30. Οβίδιος, Μet. 3.400-5. Είναι εντυπωσιακή η σπάνις ρητών αναφορών στον Νάρκισ-
σο. Ίσως οφείλεται στο ότι υπήρχε κάτι το άσεμνο και/ή μυστικό στον μύθο ή τις 
τελετουργικές πρακτικές που συνδέονταν με αυτόν. Ο αρχέγονος Έρως έπαιζε σημα-
ντικό ρόλο στις ορφικές «μυστηριακές» θρησκείες, και κάτω από την πηγή του Νάρ-
κισσου στην κοιλάδα των Μουσών (το πρωτότυπο «Μουσείο») υπήρχε ένα άγαλ-
μα του Ορφέα με μια προσωποποίηση του Μυστηρίου, ενώ ο ευσεβής Παυσανίας 
(9.27,2) μοιάζει να διστάζει να πει όλα όσα ξέρει – «Δεν θα πω τίποτε παραπάνω γι’ 
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αυτό». Ο Ερετριεύς (δηλαδή γεννημένος σε ξένο τόπο) Νάρκισσος, που είχε κάποιου 
είδους μνημείο (μνῆμα) στα ανατολικότερα άκρα της Βοιωτίας στον Ωρωπό απο-
καλούνταν «Σιωπηλός» (Σιγηλός) επειδή οι διαβάτες τον προσπερνούσαν σιωπηλά, 
Στράβων 9.2.10.

31. Ο Gutzwiller, «Gender and Inscribed Epigram», παρέχει την πιο ενημερωμένη βιβλι-
ογραφία.

32. Πλούταρχος, Ηθικά 748e-771e, ιδίως 749b.
33. Κικ. Verr. 4.4.
34. Παυσ. 1.20,1.
35. Δίων Κάσσιος 59.29,2. 
36. Παυσ. 9.27,3.
37. «Ω αγόρι, τοξότη, γιε της Κύπριδος με τη λαγαρή φωνή, / που κατοικείς στις Θεσπιές 

του Ελικώνα, / κοντά στον ανθηρό κήπο του Νάρκισσου, / δείξε έλεος. Δέξου το 
κεφάλι / αυτής της αρκούδας που σου δίνει ο Αδριανός, / και που ο ίδιος σκότωσε, 
χτυπώντας την έφιππος. / Είθε, πάναγνε Έρωτα, σε αντάλλαγμα γι᾿ αυτό, να εμφυσάς 
/ την χάριν που πηγάζει από την Ουρανία Αφροδίτη». IG 7.1828, πρβλ. Page, Further 
Greek Epigrams «Hadrian» 5, σελ. 565-6, E. Bowie, «Hadrian and Greek poetry» 
στο E. Ostenfeld (επιμ.), Greek Romans and Roman Greeks (Aarhus, 2002), 172-97, 
P. Goukowsky, «Sur un épigramme de Thespies» στο J. Dion (επιμ.), L’épigramme de 
l’Antiquité au XVIIe siècle ou du ciseau à la pointe (Nancy, 2002), 217-46.

38. Παρότι η C. Vout μάλλον θα διαφωνήσει: «Antinous, Archaeology and History», JRS 
95 (2005), 80-96.

39. Οβίδιος, Μet. 3.441.
40. Έτσι ο Robert, «Documents d’Asie Mineure», 441 σημ. 29, αλλά επίσης, φυσικά, σε 

αυτή την περίπτωση, αυτό του Τοξοβόλου Έρωτα, γιου της Αφροδίτης.
41. Ησίοδος, Θεογονία, 120-2, πρβλ. Schachter, Cults of Boiotia 1, 217 σημ. 1.
42. Schachter, Cults of Boiotia 1, 217, 218. Οι διαβόητα εριστικοί Θεσπιείς δεν θα αντι-

δρούσαν πολύ ήρεμα σε τέτοια συγκαταβατικότητα.
43. Ή o Ήλιος για τους Ροδίους ή ο Ολύμπιος Δίας για τους Ηλείους, Αθήναιος 13.561e· 

νομίσματα: Hansen, IACP, 458.
44. Ο Vernant, «One, Two, Three: Eros» είναι εξαιρετικός όσον αφορά τη σύνδεση ανά-

μεσα στον Νάρκισσο, το Συμπόσιο και τον αρχέγονο Έρωτα του Ησιόδου, αλλά ο 
Παυσανίας 9.27,2 είναι καλύτερος στο μέτρημα. Ο Έρως δεν είναι το «τρίτο» μέλος 
μιας τριάδας, όσο βολικό κι αν είναι αυτό στη θεωρία. Ο Πλάτων βάζει τον Φαίδρο 
να διαπράττει το ίδιο σφάλμα στο Συμπόσιο 178b, παραθέτοντας τον Ησίοδο, αλλά 
ανακριβώς παραλείπει έναν στίχο. Δεν θα έπρεπε επ’ ουδενί να υποθέσουμε ότι ο 
Πλάτων δεν το έκανε αυτό εσκεμμένα. Ο Φαίδρος δεν είναι απαραίτητα ο εξυπνότε-
ρος των συμποσιαστών του.

45. Ίσως αυτό να είναι το νόημα πίσω από τους μύθους ότι ο αρχέγονος Έρως ήταν γιος 
της Νύχτας ή μιας αρχέγονης «Αρτέμιδος», δηλαδή του Φεγγαριού.

46. Νόννος, Διονυσιακά 10.215-16 και 48.582-3. Ίσως ο Νόννος εξηγεί το πώς με πρόλα-
βε ο Όσκαρ Ουάιλντ: «Η αλήθεια στην τέχνη δεν είναι μια αντιστοιχία ανάμεσα στην 
ουσιαστική ιδέα και την τυχαία ύπαρξη· δεν είναι η ομοιότητα την οποία έχει ένα 
σχήμα με τη σκιά του, ή της μορφής που καθρεφτίζεται στο κρύσταλλο με την ίδια τη 
μορφή· δεν είναι μια ηχώ που έρχεται από την πλαγιά του λόφου, ούτε μια ασημένια 
νεροπηγή στην κοιλάδα που δείχνει το φεγγάρι στο φεγγάρι και τον Νάρκισσο στον 
Νάρκισσο», De Profundis. Ίσως πράγματι ο αρχέγονος Έρως να είναι η ημικυκλική 
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βάση στην οποία τα αγάλματα του Πραξιτέλη, η Αφροδίτη, η Φρύνη κ.λπ., πρέπει να 
έστεκαν, τυπικό χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής των Θεσπιών, όπως φαίνεται, 
καθώς και των νομισμάτων τους: Gutzwiller, «Gender and Inscribed Epigram», 387 
σημ. 14.

47. «Infelix, quod non alter et alter eras», Fasti 5.226. Τόσο το όνομα Νάρκισσος όσο 
και το όνομα του πατέρα του, Αμάρυνθος, σύμφωνα με την «ευβοϊκή» παράδοση, 
είναι προελληνικές λέξεις. Και η τοποθεσία Αμάρυνθος και τα υψώματα του Ελι-
κώνα πάνω από τις Θεσπιές (ο ποταμός «Λάμος») ήταν γνωστά, καταπώς φαίνε-
ται, στους γραφειοκράτες των μυκηναϊκών Θηβών, C. Piteros, J-P. Olivier, and J. L. 
Melena, «Les inscriptions en linéaire B des nodules de Thèbes (1982): la fouille, les 
documents, les possibilités d’interpretation», BCH 114 (1990) [103-84], 153-54.

48. Πολλοί έχουν επισημάνει τη σύνδεση ανάμεσα στον αρχέγονο έρωτα του Ησίοδου 
και στον λόγο του Αριστοφάνη στο Συμπόσιον, έναν διάλογο στον οποίο παραπέμπει 
έμμεσα και ο Αδριανός με τον «πάναγνο Έρωτά» του να εμφυσά χάριν από την «Ου-
ρανία Αφροδίτη», τον λόγο που περιγράφει την προέλευση του έρωτα ως αποτέλε-
σμα διχοτόμησης των τετράποδων ανθρώπων, με το κάθε ήμισυ να είναι γραφτό να 
αναζητά στο διηνεκές το έτερο ήμισύ του, Brisson, Sexual Ambivalence, σελ. 72-114. 
Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι αφετηρία για τη δημιουργία αυτού του μύθου τού 
Αριστοφάνη είναι ο ομηρικός μύθος των τρομερών διδύμων, των εννιάχρονων Ώτου 
και Εφιάλτη, οι οποίοι φυσικά είναι, σαν τον Νάρκισσο, ένα και το αυτό άτομο, ένας 
δεκαοκτάχρονος έφηβος διαιρεμένος στη μέση. Αυτό που δεν επισημαίνεται πάντα 
είναι ότι οι δίδυμοι συνδέονται με την ίδια τοποθεσία όπως ο Νάρκισσος και ο αρχέ-
γονος Έρως· λέγεται ότι ήταν οι πρώτοι που λάτρεψαν τις Μούσες στον Ελικώνα και 
ότι έχτισαν την Άσκρα, τη γενέτειρα του Ησιόδου, Παυσ. 9.29,1.

49. Ξεν. Απομνημονεύματα 2.6 ιδίως 28-33, Calame, Poetics, σελ. 23-7.
50. Σέρβιος, [σχόλια στην] Αινειάδα 4.520, R.V. Merrill, «Eros and Anteros», Speculum, 

19 (1944), 265-84· κατάρα σε κατάδεσμο, per antherōtas: μια λατινική κατάρα με 
ελληνικούς χαρακτήρες από τον 2ο αιώνα μ.Χ. Αδρύμητον (σημερινή Σούσα Τυνησί-
ας), Audollent, Defixionum tabellae 270,2 [IGRR 1.949.2].

51. Θεμίστιος, Διαλέξεις 24. Στα θερμά λουτρά στα Γάδαρα της Συρίας υπήρχαν δύο 
παρακείμενες πηγές, μικρότερες από τις άλλες και πιο ωραίες. Όταν ο μυστικιστής 
νεο-πλατωνικός φιλόσοφος Ιάμβλιχος ήρθε εδώ γύρω στο 300 μ.Χ. ρώτησε τους 
ντόπιους πώς έλεγαν τις πηγές τα παλιά τα χρόνια· η μία λεγόταν Έρως, του είπαν, 
και η άλλη Αντέρως. Έπειτα είπε μερικά ιερά λόγια ενώ στεκόταν στο χείλος της 
μιας πηγής, και ξαφνικά πήδηξε έξω ο Έρως, ένα όμορφο αγόρι με λευκό δέρμα και 
χρυσά μαλλιά, στάζοντας νερό. O φιλόσοφος έκανε το ίδιο και στη δεύτερη πηγή, 
και από τα νερά ξεπήδησε ο Αντέρως, πολύ όμοιος με τον Έρωτα, αλλά με σκούρα, 
μακριά μαλλιά που ήδη στέγνωναν στον ήλιο. Και οι δυο αγκάλιασαν τον Ιάμβλιχο 
σαν να ήταν ο φυσικός πατέρας τους. Μετά από λίγο, τους ξανάβαλε πίσω στις 
πηγές τους, Ευνάπιος, Βίοι φιλοσόφων και σοφιστών 459. Πρόκειται για έμμεση 
παραπομπή στην «πηγή» του Ίμερου του Φαίδρου, η οποία καταβρέχει αυτόν που 
εμπνέεται από τον Έρωτα, ενώ απλά πιτσιλίζει τον αγαπημένο, δημιουργώντας σε 
αυτόν έναν Αντέρωτα.

52. Κικ. De Natura Deorum, 3.23.
53. Συμπ. 192b.
54. Θουκ. 2.43,1.
55. Ικέτιδες 1088.
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56. Ειρήνη 191: ἐραστὴς πραγμάτων, πρβλ. Boyle, Dr Bentley’s Dissertations, σελ. 65-6.
57. Παυσ. 9.26,7· πρβλ. Schachter, Cults of Boiotia 3, σελ. 152-3· δεν είμαι εντελώς 

βέβαιος πού στηρίζει o Schachter την άποψή του ότι ο ἐραστὴς Μενέστρατος είναι 
επίσης έφηβος.

58. Αιλιανός, Περί ζώων ιδιότητος 4.1, για άλλες τέτοιες ιστορίες, βλ. Ogden, 
«Homosexuality and Warfare», 107-68.

59. Φαίδρος 237b.
60. Λύσις 210e.
61. Αισχίνης 1.139. 
62. Ανάβασις 2.6,28. Ή ότι, ακόμα, συνήψε επίσημη σχέση μαζί του, βάζοντας έτσι τον 

γενειοφόρο φίλο του στον ρόλο του ἀΐτα, π.χ. δίνοντάς του κάποιον οπλισμό διακο-
σμημένο με το δικό του έμβλημα.

63. Dover, «Greek Homosexuality and Initiation», σελ. 123-4.
64. ἐραστὴς ὢν εἶχεν αὐτόν 6.54,2.
65. [Ψευδο-Πλάτων], Ίππαρχος 229cd. 
66. Φαίδρος 279b, Σούδα λ. 858. Αν ο Αθήναιος παραθέτει αυτολεξεί τα λόγια του Αρί-

στωνα, ο όρος παιδικά μπορεί ήδη να χρειαζόταν επεξήγηση τον 3ο αι. π.Χ., Αρί-
στων, απόσπ. 17 Wehrli =Αθήναιος 13.564e.

67. Ιλ. Σ 80-2, Θέογνις 1315-16, 1367-68, πρβλ. Calame, Poetics σελ. 28, Ξεν. Συμπ. 8.3.
68. Πλάτων, Λύσις 211e, Αισχίνης 1.110, Ανδοκίδης, Περί των μυστηρίων 110 με 

MacDowell αυτόθι, Σημωνίδης 7.49, Αριστοφ. Εκκλ. 912.
69. Κατά Ματθαίον ΚΣΤ΄ 50. 
70. Anthony T. Edwards, Hesiod’s Ascra (Μπέρκλεϋ, 2004), σελ. 93. Ο Ησίοδος χρησι-

μοποιεί τόσο τη λέξη ἑταῖρος όσο και τη λέξη ἕταρος· πιθανώς να υπάρχει κάποια 
διαφορετική απόχρωση, με την έννοια ότι μπορούσες να έχεις έναν μόνο ἑταῖρον, 
«τον σύντροφό σου», αλλά να είσαι ἕταρος, «συνεργάτης», πολλών.

71. Το ρήμα amare –amo, amas, amat–, λατινικό αντίστοιχο του ἐρᾶν, παίρνει άμεσο 
αντικείμενο.

72. «A Syntactician», 92-3, πρβλ. David Blank, «Analogy, Anomaly and Apollonius 
Dyscolus», στο S. Everson (επιμ.), Language (Καίμπριτζ, 1994) [149-65], 161-2.

73. 2.418-9.
74. Calame, Poetics, σελ. 22.
75. Πλάτων, Κρατύλος 420b· πρβλ. Calame, Poetics, σελ. 21.
76. Herbert Weir Smyth, A Greek Grammar for Colleges (Καίμπριτζ, Μασ., 1920), 

1349-50, πρβλ. Raphael Kühner, αναθ. Bernhard Gerth, Ausführliche Grammatik der 
griechischen Sprache (Αννόβερο και Λειψία, 1904), «Syntaxe des Einfachen Satzes», 
416 σημ. 9: «Die Begriffe a) der hastigen Bewegung, des Zielens und Strebens nach 
etwas, b) des Verlangens und Sehnens nach etwas». Σημειώστε ότι το «να είσαι σε 
ερωτευμένη κατάσταση απέναντι σε κάποιον» ἐρωτικῶς ἔχειν, ἐρωτικῶς διακεῖσθαι, 
παίρνει επίσης γενική, για την αγγλική πρβλ. Gildersleeve, «A Syntactician», 93.

77. Ιέρων 1.30, οπότε αφού στους τυράννους τα πάντα ανεξαιρέτως είναι «διαθέσιμα», 
δεν μπορούν να βιώσουν πραγματικά τις χαρές του έρωτα.

78. Vernant, «One, Two, Three: Eros». 
79. Ευμενίδες, 851-2.
80. Βλ. π.χ. Λυσίας 3, Υπερείδης, Κατ’Αθηνογένους.
81. Ισαίος 10.25.
82. Σωσικράτης, FGrHist 461 F7 =Αθήναιος 13.561e.
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83. Πλάτων, Συμπ. 192b.
84. Ξεν. Απομνημονεύματα 3.11, 9-10, Κύρου παιδεία 6.1,32· πρβλ. Calame, Poetics, σελ. 

39-43, Meier, «Päderastie», 153 σημ. 44, Vattuone, Il Mostro e Il Sapiente, σελ. 197-
223.

85. Ξεν. Απομνημονεύματα 3.11,10.
86. Σόλων απόσπ. 25.
87. Schofield, Stoic Idea of the City, σελ. 28-31, Κικ. Τουσκουλανές διατριβές 4.70.
88. Ο Konstan, Friendship, κατορθώνει να αποκλείσει από το βιβλίο του τις σχέσεις που 

βασίζονται στον ἔρωτα, με το επιχείρημα ότι παρόλο που η φιλία, το φιλεῖν και ο φί-
λος (επίθετο που σημαίνει αγαπητός) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σεξουαλικές, 
ερωτικές σχέσεις, ο φίλος ως ουσιαστικό όνομα πράγματι σημαίνει κάτι αντίστοιχο 
του δικού μας «φίλου» (σελ. 9), παρά τα όσα είχαν συμπεράνει όλοι, αλλά και ότι 
υπάρχει «έντονη διάκριση ανάμεσα στους ερωτικούς και τους φιλικούς δεσμούς» 
(σελ. 6), αλλά ο Πλάτων χρησιμοποιεί το φίλους γίγνεσθαι για να επεξηγήσει το ἐρω-
τικῶς χαρίζεσθαι, Συμπόσιον 183c, και οι «φίλοι» της εταίρας Θεοδότης ή του Κρι-
τόβουλου (Ξεν. Απομν. 3.11,4 και 15· 2.6,28-33) είναι όλοι τους απόλυτα «ερωτικοί» 
ή σωστότερα «σεξουαλικοί». Σε άλλο σημείο ο Konstan παραδέχεται ότι οι έντονα 
διακριτές κατηγορίες πράγματι «συναιρούνται», «Friends and Lovers», 11, αλλά 
ακόμα και εκεί δεν θέλει να λάβει πλήρως υπόψη το ότι η σχέση των δύο «φίλων» 
του βασικού του παραδείγματος, τους οποίους αντιδιαστέλλει με τους «εραστές», 
περιγράφεται ως ἔρως στην πηγή του, το Τόξαρις 7 του Λουκιανού.

89. Βλ. Faraone, Ancient Greek Love Magic, passim, αν και η συλλογιστική του είναι 
ελαττωματική.

90. Φαίδρος 241d.
91. Συμπ. 181be, 182c. Πλούταρχος, Πελοπίδας18.2.
92. Τοπικά 146a, Αναλυτικά πρότερα 68ab, πρβλ. Price, Love and Friendship, παράρτημα 

4, ιδίως σελ. 238-9.
93. Λακεδαιμονίων πολιτεία 12.
94. Κύρου παιδεία 4.1.10, που καταδεικνύει, σε αντίθεση με τον Απολλώνιο Δύσκολο, ότι 

μπορείς να επιλέξεις ποιον ερωτεύεσαι. Για την αδυνατότητα ύπαρξης μη σεξουαλι-
κού ἔρωτος με γυναίκα ή Αγόρι κάτω των Δεκαοκτώ, βλ. Πλάτ. Συμπ. 181b.

95. Φαίνεται ότι ο ισχυρισμός ότι ο ἔρως για αγόρια ήταν μη σεξουαλικός είχε γίνει κλι-
σέ ήδη στην εποχή του Πλούταρχου, αν και ελάχιστοι το πίστευαν, πρβλ. Ερωτικός 
(Ηθικά) 752a: «Αυτός [ο παιδικός Έρωτας] αρνείται την ηδονή ... αλλά όταν πέφτει 
η νύχτα και όλα ησυχάζουν...»

96. «Θα χρησιμοποιήσω τον όρο “Greek Love (Ελληνικός Έρωτας)”, με τον οποίο εννοώ 
έναν παθιασμένο και ενθουσιώδη δεσμό μεταξύ ενός άντρα και ενός νεαρού, δεσμό 
αναγνωρισμένο από την κοινωνία και προστατευόμενο από την κοινή γνώμη, ο οποί-
ος, παρότι δεν στερούνταν αισθησιακότητας, δεν εκφυλιζόταν σε σκέτη ακολασία». 
Symonds, A Problem in Greek Ethics, σελ. 19. Φυσικά εξαρτάται από το τι εννοείς 
όταν λες «αισθησιακότητα» και «ακολασία».

97. Πλούτ. Ηθικά 759e, C. Calame, «Eros inventore e organizzatore della società greca 
antica» στο Calame (επιμ.), L’amore in Grecia (Rome/Bari, 1988) [IX-XL], XXXV.

98. Ανάβασις 2.6,28.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

1. Η αφετηρία της συζήτησης σχετικά με αυτή την κεντρική ιδέα είναι το βιβλίο 
της MacLachlan, Age of Grace. Για τις λιγότερο υψηλόφρονες χρήσεις της στην 
αθηναϊκή πολιτική και κοινωνία, όπου υποδηλώνει μια «οφειλόμενη ανταπόδοση» ή 
μια «οφειλόμενη ανταπόδοση με υπεραξία», βλ. Paul Millett, Lending and Borrowing 
in Ancient Athens (Καίμπριτζ, 1991), σελ. 123-6. Όσον αφορά την προέλευση της 
λέξης, ο Chantraine, Dictionnaire λ. «χάρις», θεωρεί ότι πρέπει να προέρχεται από το 
ρήμα χαίρω, είναι πανάρχαια και συνδέεται με μια ρίζα που απαντά στην αρμενική 
(και σε καμία άλλη ινδοευρωπαϊκή γλώσσα), η οποία παράγει τις λέξεις jirk «δώρο, 
χάρη» και jri «δωρεάν»· όσον αφορά κάποια αρχική, βασική σημασία της, παραθέτει 
αλλά δεν ασπάζεται τον ορισμό του Benveniste: «ευχαρίστηση, τερπνότητα, εύνοια». 
Οι φιλόλογοι του μέλλοντος ενδεχομένως να μπορούν να βελτιώσουν την εν λόγω 
ερμηνεία.

2. Κατά Λουκάν Α΄ 28.
3. MacLachlan, Age of Grace, σελ. 149.
4. Βλ. τα άρθρα του Parker, «Pleasing Thighs», ιδίως 108-9, και του Jan-Maarten Bremer, 

«Giving and Thanksgiving in Greek Religion», 127-37, στο Gill, Postlethwaite και 
Seaford (επιμ.), Reciprocity in Ancient Greece (Οξφόρδη, 1998).

5. Wheler, A Journey into Greece, σελ. 469.
6. Ή «πάνω του», 9.38,1, MacLachlan, The Age of Grace, σελ. 41-55, πρβλ. Schachter, 

Cults of Boiotia 1, σελ. 140-4. Ο Παυσανίας διατυπώνει την απορία πώς οι Χάριτες 
μεταμορφώθηκαν από πέτρες σε ντυμένες μορφές κι ύστερα σε γυμνές, σέ ένα από-
σπασμα κομβικό για έστω και στοιχειώδη κατανόηση των τύπων.

7. Το OED στο λήμμα «graceless» 1b δεν αποδίδει αυτή τη λεπτή διάκριση.
8. Εμπεδοκλής απόσπ. B116, στον Πλούταρχο, Ηθικά 745D.
9. Αριστ. Ηθικά Νικομάχεια 1132b (η απόδοση στηρίχθηκε στη μετάφραση του Α. Δα-

λέζιου, εκδ. Πάπυρος).
10. Ρητορική 2.7.1385ab (η απόδοση στηρίχθηκε στη μετάφραση του Δ. Λυπουρλή, εκδ. 

Ζήτρος).
11. ΙΙ. 105-12, 955-6.
12. Preisendanz και Henrichs, Papyri Graecae Magicae 12.270-80.
13. Πίνδ. Ολ. 6.76, MacLachlan, Age of Grace, σελ. 87-123, το μεγαλύτερο κεφάλαιο 

του βιβλίου της.
14. Πίνδ. απόσπ. 123.13-15, Ανακρέων 395.3, Οδ. κ 279-80, Σαπφώ απόσπ. 138, πρβλ. 

Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία 12.41: Ο Πρωτογένης πέρασε επτά χρόνια ζωγραφίζοντας 
τον επώνυμο ήρωα Ιάλυσο. Ο Απελλής έμεινε άναυδος. Έπειτα κοίταξε πιο προσε-
κτικά: «Το έργο στερείται χάριτος», είπε. Η ταινία Ζουλάντερ σατιρίζει τέλεια την 
άφατη ιδιότητα αυτής της προσδιορισμένα απροσδιόριστης ποιότητας ενός ατόμου, 
προσφέροντας ένα από τα ελάχιστα χολιγουντιανά αστεία που πιθανώς να έκαναν τον 
Σωκράτη να χτυπιέται κάτω από τα γέλια.

15. Θέογνις 1319-22. 
16. Cheia de graça είναι ο δεύτερος στίχος του πορτογαλικού Ave Maria (Χαίρε Κεχα-

ριτωμένη), που μεταφράζει το gratia plena, το οποίο με τη σειρά του αποτελεί μετά-
φραση του Κεχαριτωμένη του Λουκά.

17. Οι πρωτότυποι στίχοι ανήκουν στον Vinicius de Moraes· πρβλ. Brown, «Chopin came 
from Ipanema» με την απάντηση του Gimbel, Επιστολές TLS 15 Αυγούστου 2003.
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18. Πίνδ. Ολ. 10.93-4 (μτφρ. Γ. Δάλλας).
19. Brown, ό.π.
20. Πλάτων, Συμπ. 181b.
21. Θέογνις 1263-6. Ένας κλασικός Έλληνας σίγουρα θα μειδιούσε με την ειρωνεία, ει-

κάζοντας ότι η «αναίδεια» είναι ακριβώς αυτό που αποζητά ο ποιητής από τον ευ-
εργετημένο νεαρό του, αλλά αμφιβάλλω αν ο ποιητής επιδίωκε τέτοια ειρωνεία. Η 
αίσθηση της αιδούς είναι ακριβώς εκείνη η ποιότητα που θα εμπόδιζε κάποιον να δε-
χτεί δώρα που δεν έχει καμία πρόθεση να ανταποδώσει. Η χάρις είναι εγγενώς αἰδοία 
(γεμάτη αίσθηση αισχύνης), Πίνδ. Ολ. 6.76, MacLachlan, Age of Grace, σελ. 109-10.

22. Θέογνις 1367-8.
23. Στοβαίος 10.38.
24. Robert, Documents d’Asie Mineure, BCH 102, σελ. 441, σημ. 29.
25. IG XIV 2424.
26. Αριστοφ. Ιππής 517.
27. Αντωνίνος Λιβεράλις 41.6-7.
28. Φαίδρος 256a.
29. Πίνδ. απόσπ. 127, που συνεχίζει: «Μην κυνηγάς, καρδιά μου, πρᾶξιν μεγαλύτερη απ᾿ 

τα χρόνια σου».
30. Κύρου Παιδεία 5.1,18.
31. 6.1,31-2.
32. Απομνημονεύματα 3.11,10.
33. Πλάτων, Συμπ. 183c, 184c.
34. Ηθικά 751cd. Το σοκ της «καταναγκαστικής εύνοιας» μπορεί να είναι εσκεμμένο, 

ένα οξύμωρο σχήμα ή τουλάχιστον έντονα σαρκαστικό. Προς το παρόν μάς λείπουν 
τα συμφραζόμενα. Ίσως να προκύψουν.

35. Ρητ. 2.7.1385ab.
36. Αρχίλοχος, απόσπ. 327 (μτφρ. Χρ. Δάλκος).
37. Πετρώνιος κεφ. 85-7.
38. Πρβλ. Courtesans and Fishcakes, σελ. 177.
39. Σούδα λ. Εὐάθλους Δέκα, πρβλ. Αριστοφ. Αχαρνής 705, 710, απόσπ. 424 K-A, D. 

Rosenbloom, «From Ponēros to Pharmakos», Class Ant 21 (2002) [283-346], 295 
σημ. 48.

40. Αχαρνής 713-18.
41. Αριστοφ. απόσπ. 424 K-A, Θεσμ. 200-1, Βάτραχοι 238, Ιππής 719-21· πρβλ. ιδίως 

Hunter στον Εύβουλο 107 K σχετικά με τον «πρωκτὸν» Καλλίστρατο.
42. Νεφέλαι 1089-1094.
43. Milne και von Bothmer, «Katapugōn, Katapugaina», 221: «όχι τόσο χοντροκομμένη 

όσο το καταπύγων».
44. Σούδα λ. ἴυγξ.
45. Hunter, Theocritus and the Archaeology of Greek Poetry, σελ. 78-9. Ένας τέτοιος 

χαρακτηρισμός του Σωτάδη μάς προκαλεί να τον καταρρίψουμε, αλλά μέχρι τότε ας 
τον απολαύσουμε.

46. Ένας αναφέρεται ως μουσικός, δηλαδή ψυχαγωγός, ένας άλλος κατηγορήθηκε για 
τον βιασμό μιας γυναίκας, Dominic Montserrat, Sex and Society in Graeco-Roman 
Egypt (Λονδίνο, 1996), σελ. 117· πρβλ. Sandy, «Scaenica Petroniana», 340 σημ. 25.

47. Ιούλιος Πολυδεύκης 6.126-7, Σούδα λ. κίναιδος, λ. ἐξώλης, λ. γύνανδρος, λ. ἀκίναιδος.
48. Σύνθεση από διάφορους φυσιογνωμιστές, με τον καθένα να συμπληρώνει τις περι-
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γραφές των άλλων, Tamsyn Barton, Power and Knowledge (Αν Άρμπορ, 2002), σελ. 
117, και Gleason, «Semiotics of Gender», 395.

49. Διογένης Λαέρτιος 7.173.
50. Tamsyn Barton, Ancient Astrology (Λονδίνο, 1994), σελ. 163-4.
51. Ευαγγελική προπαρασκευή 6.10,27, πρβλ. Shaw, «Ritual Βrotherhood», 335.
52. Gleason, «Semiotics of Gender», σελ. 397.
53. Κυρίως ο Robert Dyer στον ιστότοπο της Σούδας (16 Δεκ. 2001): «Του συμπεριφέρ-

θηκε κωμικά σαν να ήταν γκέι...» (ὡς κίναιδος) λ. Κυβέλη.
54. Πλ. Γοργίας 493a-494e.
55. Μετάφραση Άρη Αλεξάνδρου. Το μέτρο του πρωτοτύπου είναι σωταδικό. Για πα-

ρόμοιο δείγμα, επίσης σε σωταδικό μέτρο, πρβλ. τα αποσπάσματα του Ιολάου, με 
σχόλια του P. J. Parsons POxy 3010 = 42 (1974) [34-41], σελ. 34.

56. Κεφ. 21 και 23-4.
57. Πλούταρχος, Ηθικά 126a και 705e.
58. Παλαιότερα, Συλλογή P. Arndt Μόναχο, M. Rostovtzeff, Social and Economic 

History of the Hellenistic World (Οξφόρδη 1941), τόμ. I, σελ. 176-7, εικ. xxv.
59. Σούδα λ. μοιχός.
60. Φύλαρχος FGrHist 81 F 45 = Αθήναιος 12.521b.
61. Παρόμοια διαδικασία πιστεύεται ότι παρήγαγε τη λέξη ἑταῖρος, από το αρχαϊκό ἕτα-

ρος μέσω του ἑταίρα, βλ. Chantraine [Dictionnaire λ. ἑταῖρος], ο οποίος συγκρίνει με 
το χίμαρος/χίμαιρα, «κατσίκα». Το κίναδος, που εμφανίζεται επίσης σε ονόματα όπως 
Κινάδης και Κινάδων, μπορεί να συμπεριλάμβανε κάποιες από τις ίδιες συνυποδη-
λώσεις όπως το κίναιδος, πρβλ. ιδίως Θεόκριτος 5.25, όπου ο Λάκων αποκαλεί τον 
Κομάτα (ο οποίος μόλις τον πήδηξε) «κίναδο». Φυσικά οι αντιγραφείς μερικές φορές 
μπέρδευαν τις δυο λέξεις· πρβλ. J. D. Morgan «Marikas», CQ 36 (1986), 529-31.

62. Chantraine, Dictionnaire λ. κίναιδος, παραθέτει το Etymologicum Gudianum 322,13 
παρὰ τὸ κινεῖσθαι τὴν αἰδῶ ἢ παρά τὸ κινεῖσθαι τὰ αἰδοῖα, αλλά επισημαίνει το πρό-
βλημα ότι το γιώτα στο κινέω είναι μακρό, ενώ στο κίναιδος είναι βραχύ. Αυτό δεν 
φαίνεται ωστόσο να στάθηκε εμπόδιο για τους αρχαίους ετυμολόγους, και δεν θα 
ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της γλώσσας που ένα φωνήεν βραχύνεται πριν από 
δίφθογγο, πρβλ. π.χ. Κυθέρεια από το Κυθήρη.

63. Rostovtzeff, «Two Homeric Bowls», 90, πρβλ. Ulrich Sinn, Die Homerischen Becher 
(Βερολίνο, 1979) αριθ. 64-7, σελ. 117-20, M. Rostovtzeff, Social and Economic 
History of the Hellenistic World (Οξφόρδη, 1941) τόμ. I, σελ. 176-7, Sandy, «Scaenica 
Petroniana», 340.

64. Σούδα λ. ἀκίναιδος: ὁ μὴ κινῶν τὰ αἰδοῖα.
65. Αριστοφ. Όρνιθες 137-42. 
66. Αισχίνης 1.131, Fisher αυτόθι.
67. 1.171.
68. 3.162.
69. Ο Fisher, Αισχίνης 1.131, κάνει την ίδια σύνδεση ανάμεσα στις σεξουαλικές προσβο-

λές και στην κατηγορία περί αποπλάνησης αγοριών. Ο Δημοσθένης μπορεί επίσης να 
λέγεται ότι ήταν «ρυπαρός κατά το στόμα», σαν τον κίναιδον του Πετρωνίου. Αν οι 
μοιχοὶ και οι κίναιδοι ήδη θεωρούνται παρόμοιες κατηγορίες ανθρώπων, με τους μεν 
να αποπλανούν γυναίκες, τους δε αγόρια, τότε ίσως αυτό εξηγεί εν μέρει την άποψη 
του Παυσανία ότι οι πλανευτές αγοριών πρέπει να αντιμετωπίζουν την ίδια επώδυνη 
τιμωρία όπως οι μοιχοί, Πλάτων, Συμπ. 182a.
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70. Bain, «Six Greek Verbs», 67 σημ. 120, M. Lombardo, «Il graffito», La Parola del 
Passato 40 (1985), 294-307, Milne και von Bothmer, «Καταπύγων, Καταπύγαινα», 
215-24.

71. Λυσ. 776, 137.
72. Αριστοφ. απόσπ. 128 K-A.
73. Milne και von Bothmer, «Καταπύγων, Καταπύγαινα», 217.
74. Για την πιο περιεκτική συλλογή γκράφιτι βλ. Lombardo, ό.π.
75. Lang, Graffiti and Dipinti, σελ. 11-15, C19, C22, C26, και Milne και von Bothmer, 

«Καταπύγων, Καταπύγαινα», 220 αριθ. 6. Τα γκράφιτι που αφορούν τον Αλκαίο και 
τον Σωσία προέρχονται από ένα πηγάδι στην αγορά, που περιείχε απορρίμματα από 
ένα κτίριο δημόσιας σιτίσεως, πιθανώς των αρχόντων και των γραμματέων τους. Η 
Steiner προβαίνει σε ενδελεχή εξέτασή τους, στο «Private and Public», και καταλήγει 
ότι προέρχονται από παρωδία οστρακισμού, περί το 460 π.Χ., πρβλ. ιδίως 360: «…η 
επανάληψη ονομάτων, πιθανώς στην ίδια εκδήλωση, υποδηλώνει μια στιχομυθία που 
ενδεχομένως να συμπεριλάμβανε έντονη προσπάθεια να βγει κάποιος από πάνω: «Ο 
Αλκαίος είναι καλός!» «Όχι! Ο Αλκαίος είναι καταπύγων!» «Ποιος το λέει;» «Αυτός 
που το γράφει!»

76. Stefan Brenne, «Ostraka and the process of Ostrakophoria», στο W.D.E. Coulson, O. 
Palagia, T.L. Shear, Jr, H.A. Shapiro, F.J. Frost (επιμ.), The Archaeology of Athens 
and Attica under the Democracy (Οξφόρδη, 1994) [13-24], σελ. 13-15.

77. Brenne, αυτόθι, σελ. 14: «Κατηγορεί τον Θεμιστοκλή ότι προφανώς ήταν ο παθητι-
κός παρτενέρ σε πράξεις πρωκτικής ομοφυλοφιλίας».

78. Ιδομενέας ο Λαμψακηνός FGrHist 338 F4 =Αθήναιος 13.576c, 12. 533d.
79. LSJ λ. κατακάρδιος.
80. Ιππ. 639-40.
81. Διογένης Λαέρτιος 6.34.
82. Ιούλιος Πολυδεύκης 2.184, 6.126.
83. Τίμαιος FGrHist 566 απόσπ. 124b.
84. Dover, «Eros and Nomos», 33-4.
85. Η επιγραφή του γυμνασίου της Βέροιας, SEG 27.261, l.29. Για κάποιο λόγο αυτό συ-

νήθως το μεταφράζουν στα αγγλικά «αν είναι παιδεραστής/pederast», πρβλ. Austin, 
Hellenistic World, σελ. 118, ή ως απαγόρευση των «ομοφυλόφιλων/ homosexuals» – 
ίσως απλώς ευσεβείς πόθοι εκ μέρους των ιστορικών του αθλητισμού, πρβλ. Scanlon, 
Eros, σελ. 214, 407 σημ. 54.

86. Είναι πιθανό ότι κατείχε κάποιο αξίωμα διαφορετικό από αυτό του άρχοντα. Για τη 
σταδιοδρομία του Τιμάρχου βλ. Fisher (επιμ.), Aeschines: Against Timarchos, σελ. 
20-4 και 244-7. Για τη δίκη: σελ. 1-8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

1. Αντιφών, Τετραλογίαι 2.1,1· 2.2,3-7.
2. Αισχίνης 1.11.
3. Λυσίας 3.4.
4. 1.139.
5. SEG 27.261 B ll. 13-15.
6. Περισσσότερα για τις ηλικιακές τάξεις, βλ. Davidson, «Revolutions in Human Time».
7. W.K.C. Guthrie [μτφρ.] Πλάτ. Πρωταγόρας 315d (Χάρμοντσγουορθ, 1956), σελ. 46· 
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Dover, Greek Homosexuality, σελ. 84, Barry Strauss, Fathers and Sons (Λονδίνο, 
1993), σελ. 94· Todd, Lysias, σελ. 42 σημ. 2, Anthony J. Podlecki, Perikles and his 
Circle (Λονδίνο, 1998), σελ. 35, Hammond, Macedonian State, σελ. 56· Heckel, 
Marshals, σελ. 242.

8. Πλάτων, Λύσις 207bc.
9. Θουκ. 5.43,2.
10. Πλάτων, Συμπ. 181ce.
11. Étienne Bernand, Inscriptions métriques de l’Égypte gréco-romaine (Παρίσι, 1969), 

79: νέον τε καὶ ἀρτιγένειον ἐόντα.
12. Λουκιανός, Περί θυσιών 11.
13. Πρβλ. π.χ. Tim G. Parkin, Old Age in the Roman World: A Cultural and Social History 

(Βαλτιμόρη, 2003), σελ. 31-5.
14. Ο Hannah, Greek and Roman Calendars, παρουσιάζει τις πιο προσιτές και πρόσφα-

τες πληροφορίες για ένα πεδίο που ενίοτε είναι ακραία πολύπλοκο και αμφιλεγόμενο.
15. Θουκ. 2.2,1 (μτφρ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος).
16. Πρβλ. E. Poste, «Age Eponumoi at Athens», CR 10 (1896), 4-6.
17. Φιλόχoρος FGrHist 328 F 121.
18. Αισχίνης 2.168, Etym. Magn. 369,15, πρβλ. Σούδα λ. στρατεία ἐν τοῖς ἐπωνύμοις. 

Ο Chr. Habicht, στο «Neue Inschriften aus dem Kerameikos», AM 76 (1961) [127-
48], 1456 υποστηρίζει ότι οι ενιαύσιοι ήρωες είναι ταυτόσημοι με τους «ήρωες των 
λήξεων». Οι ιστορικοί κλίνουν προς την άποψη ότι τα Δεκαοχτώ ήταν η ηλικία που 
γινόταν κάποιος πολίτης και, όταν μπαίνουν στον κόπο να το συλλογιστούν, παρα-
δέχονται ότι υπήρχαν ηλικιακά σύνολα (ή «ηλικιακές τάξεις»), αλλά ορισμένοι στις 
μεταξύ μας συζητήσεις υποστηρίζουν ότι οι ενιαύσιοι ήρωες, καθεστώς που σίγουρα 
ίσχυε το 366 π.Χ. (M. Christ, «Conscription of Hoplites in Classical Athens», CQ 51 
(2001) [398-422], ιδίως 416), επινοήθηκαν τον 4ο αι., γεγονός που σημαίνει ότι δεν 
θα είχε προηγηθεί ούτε ένας κύκλος σε λευκασμένους πίνακες πριν αντικατασταθούν 
οι ορειχάλκινες πινακίδες. Ωστόσο το να επιλεχθούν σαράντα δύο ήρωες σε τόσο 
ύστερη χρονολογία και να αναδιοργανωθούν οι λατρείες τους χωρίς να μάθουμε το 
παραμικρό φαίνεται εντελώς απίθανο, και είναι αντιφατικό να αποδεχόμαστε την 
πληροφορία από την Αθηναίων Πολιτεία ότι η διαδικασία ενηλικίωσης χρονολογεί-
ται από τις απαρχές της δημοκρατίας ενώ ταυτόχρονα απορρίπτουμε τους ενιαύσιους 
ήρωες. Πρέπει να είναι αρχαιότεροι, πιθανότατα δε πολύ αρχαιότεροι.

19. Αισχίνης 1. 49. Η ελληνική αρίθμηση είναι δύσκολη. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι 
«τον εξηκοστό χρόνο» σημαίνει πενήντα εννιά, ή ότι το «ανήκει στο τεσσαρακοστό 
πέμπτο έτος» σημαίνει σαράντα πέντε.

20. Αριστοφ. Σφήκες 578, πρβλ. Todd, Shape of Athenian Law, σελ. 180 σημ. 23.
21. Το Sachsenspiegel, Landrecht I, άρθρο 42,1, του 13ου αι.
22. Πρβλ. S. Simonse, «Age, Conflict and Power in the “Monyomiji” Age Systems» στο 

E. Kurimoto και S. Simonse (επιμ.), Conflict, Age and Power in North East Africa: 
Age Systems in Transition (Οξφόρδη, 1998) [51-78], σελ. 65.

23. Ξεν. Απομνημονεύματα 1.2,35.
24. Αρριανός, Ανάβασις 4.13,1.
25. Πλούτ. Λυκούργος 17.3, Kennell, Gymnasium of Virtue, σελ. 36. 
26. Πλάτ. Φαίδρος 237b.
27. Πλάτ. Συμπ. 181ce. 
28. Δίων Κάσσιος 48.34,3.
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29. Herbert Moller, «The Accelerated Development of Youth: Beard Growth as a 
Biological Marker», Comparative Studies in History and Society 29 (1987), 748-62· 
Steve Jones, Y: The Descent of Men (Λονδίνο, 2002), σελ. 72-3. Είναι δύσκολο επί 
του παρόντος να καθορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια πού πρέπει να τοποθετήσου-
με τους Έλληνες και τους Ρωμαίους στο διάγραμμα εφηβείας των προβιομηχανικών 
πολιτισμών. Άλλα στοιχεία που αφορούν τα διατροφικά επίπεδα, π.χ. υπολογισμοί 
του μέσου ύψους από μετρήσεις σκελετών, δείχνουν ότι ο λαός της Πομπηίας, λόγου 
χάρη, μπορεί να τρεφόταν ελαφρώς καλύτερα από τους κατοίκους του κόλπου της 
Νάπολης του 20ού αι.: Peter Garnsey, Food and Society in Classical Antiquity (Καί-
μπριτζ, 1999), σελ. 58. Τα βασικά είδη διατροφής της αρχαίας μεσογειακής δίαιτας, 
σιτάρι και κριθάρι, είναι πιο θρεπτικοί καρποί από π.χ. το ρύζι και το καλαμπόκι, 
και το γεγονός ότι το κρέας σχεδόν πάντα καταναλωνόταν στις μεγάλες κοινοτικές 
θυσίες σημαίνει ότι οι πρωτεΐνες μοιράζονταν πιο ισότιμα. Παρ’ όλ’ αυτά, κρίνοντας 
με βάση το ύψος, φαίνεται πως υπήρχαν σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά 
το διατροφικό επίπεδο και συνεπώς, κατά πάσα πιθανότητα, όσον αφορά την ηλικία 
έναρξης της εφηβείας από τόπο σε τόπο. Εν πάση περιπτώσει, οι πολίτες της κλασι-
κής Αθήνας πιθανότατα τρέφονταν καλύτερα από τον περισσότερο κόσμο, επειδή 
ήταν «πιο θρήσκοι», δηλαδή έκαναν μεγαλύτερες και συχνότερες θυσίες. Επίσης οι 
γενειάδες αποτελούν εθνοτικό χαρακτηριστικό. Υπάρχει ένα εκτεταμένο «Γενειοφό-
ρο Τόξο» που ξεκινά από τη βορειοδυτική Ευρώπη και εκτείνεται ως τη δυτική Ασία, 
από τους τριχωτούς Σκοτσέζους μέχρι τους τριχωτούς Βεγγαλέζους διαμέσου των 
τριχωτών Αράβων και το οποίο έχει φέρει στον κόσμο κάποιες από τις πιο εντυπω-
σιακές τριχοφυΐες προσώπου παγκοσμίως, πιθανώς λόγω της έντονης σεξουαλικής 
επιλογής εκ μέρους των γυναικών σε κάποια κρίσιμη στιγμή της Ιστορίας, μια γενε-
τική κληρονομιά που οι δυτικοί ανθρωπολόγοι δεν έχουν δείξει πάντα απροθυμία να 
εκμεταλλευτούν όταν ταξιδεύουν σε πιο «αγένεια» μέρη του κόσμου, ανακαλύπτο-
ντας ότι το κοινωνικό τους στάτους ως αντρών αυξάνεται αντιστρόφως ανάλογα με 
το πόσες φορές ξυρίζονται.

30. Ο Αριστοτέλης, Περί τα ζώα ιστορίαι 581a και 582a, λέει ότι η εφηβεία ξεκινά μετά τα 
δεκατέσσερα ή την τρίτη «εβδομάδα» της ζωής και ότι το γένι εμφανίζεται στα είκοσι 
ένα, στην αρχή της τέταρτης. Δεν μπορεί να λέει ότι το ηβικό τρίχωμα εμφανίζεται 
«στα δεκατέσσερα» και το γένι επτά χρόνια αργότερα, εκτός αν είναι ασυνήθιστα 
κακός παρατηρητής ή ακολουθεί προκρούστεια τακτική.

31. Λουκιανός, Περί θυσιών 11.
32. Ferrari, Figures of Speech, σελ. 132-8.
33. Βλ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας 10426, για τον έφηβο ηλικιακό ήρωα 

Νεανία· πρβλ. Despoina Tsiafaki, LIMC, Παράρτημα λ. Neanias I/II.
34. Βοστώνη 95.28, BA 205036, πρβλ. Davidson, «Revolutions», 56-7 και 65-7.
35. Αριστ. Περί τα ζώα ιστορίαι 7.581a, όπου παραθέτει τον πυθαγόρειο Αλκμαίωνα 

Κροτωνιάτη (5ος αι.).
36. Ferrari, Figures of Speech, σελ. 124, Πλάτων, Πρωταγόρας 315d, Χαρμίδης 498b. 
37. Ξεν. Ελληνικά 5.4,25.
38. Aισχ. 1.39.
39. Σούδα λ. Ίβυκος.
40. Τουσκουλανές διατριβές 4.71.
41. De Re Publica 4.4.
42. Περί Ρήτορος 20.8. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος από πού ο Μάξιμος, αναγνώστης του 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 661

Πλάτωνα, που καταδίκασε την νομιμοποιημένη ηδονή των Κρητών, πήρε την ιδέα ότι 
είναι επονείδιστο ένας νεανίσκος να αγγίζει το αγόρι.

43. Πλάτ. Χαρμίδης 155a.
44. Λύσις 203ab, 206d. Ο Σωκράτης είναι γέρων ἀνήρ, 223b.
45. Herbert Musurillo, Acts of the Pagan Martyrs (Οξφόρδη, 1954), VII Acta Maximi, ΙΙ 

49-59. Έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι η διάκριση μεταξύ ἐραστοῦ και ἐρωμέ-
νου μοιάζει να έχει χαθεί (ίσως λόγω μετάφρασης από τα λατινικά)· «ήταν ἐρασταὶ» 
μοιάζει να σημαίνει «είχαν ερωτική σχέση», Ι 62.

46. Σχόλιο Πεισάνδρου στις Φοίνισσες του Ευριπίδη 1760 [FGrHist 16 F 10].
47. Δυστυχώς η ογκώδης διατριβή του Hupperts, Eros Dikaios (2000), για το Πανεπιστή-

μιο του Άμστερνταμ δημοσιεύτηκε μόνο στην Ολλανδία (και στα ολλανδικά), με επί-
μετρα που συνοψίζουν τα συμπεράσματά του στα αγγλικά: «... πολλές αγγειογραφίες 
απεικονίζουν συνομήλικους νέους που συμμετέχουν σε σκηνές αποπλάνησης ή ακό-
μη και ενήλικους άντρες που ερωτοτροπούν μεταξύ τους. Ειδικά οι ερυθρόμορφες 
αγγειογραφίες [περίπου από το 520 π.Χ. κ.ε.] δείχνουν νεαρούς της ίδιας ηλικίας σε 
σκηνές ερωτοτροπίας (το ένα τρίτο όλων των σκηνών ερωτοτροπίας αφορά αυτή την 
κατηγορία εραστών)» (I, σελ. 383). Δεν πείθομαι από όλα τα παραδείγματά του, τα 
οποία τυπώθηκαν σε ξεχωριστό τόμο λιθογραφιών, αλλά υπάρχουν πολλά τα οποία 
είναι αρκούντως πειστικά, πρβλ. του ίδιου «Greek Love».

48. Απόσπ. 30.
49. Άραγε σημαίνει «νέα Παλικάρια», όπως λέμε ότι κάποιος είναι «πάρα πολύ αρρε-

νωπός», ή «αυτοί οι δύο είναι κλασικά Παλικάρια», δηλαδή «πολύ ερωτιάρικα», 
«τσαχπίνηδες», όπως λέμε ότι κάποιος είναι «πάρα πολύ ερωτικός»; Αυτό που πιθα-
νότατα είναι αδύνατο να σημαίνει, ωστόσο, είναι «αυτοί που είναι νέοι πάρα πολύ 
καιρό» – «με άλλα λόγια άντρες που ξυρίζουν τα γένια τους και συνεχίζουν να δεί-
χνουν νέοι ακόμη και αφού μπουν σε ώριμη ηλικία», όπως το αποδίδει ο Hubbard, 
Homosexuality in Greece and Rome, σελ. 114 με σημείωση.

50. Πρβλ. Davidson, «Revolutions in Human Time», σελ. 50 σημ. 95. 
51. Ξεν. Συμπόσιον 4.23-6.
52. Απομνημονεύματα 1.3, 8-13, πρβλ. Davidson ό.π.
53. Ξεν. Συμπόσιον 4.21-2.
54. Αισχίνης 1.42.
55. Πλάτ. Φαίδρος 227cd.
56. Πλάτ. Χαρμίδης 154c.
57. Ξεν. Ανάβασις 2.6,28, Συμπόσιον 4.28, Λυσίας 14.25.
58. Αριστοφ. Βάτραχοι 1096, Dover, αυτόθι. Για τις λαμπαδηδρομίες, Scanlon, Eros, σελ. 

255-9, Parker, Polytheism, σελ. 472.
59. Vlastos, Socrates, σελ. 246 σημ. 36.
60. Πλάτ. Συμπ. 180a.
61. Αριστ. Πολιτικά 1311a 1332b.
62. Πολύβιος 4.53.3-55.6, Walbank, Σχολιασμός αυτόθι, IC IV, 162-3, F. Halbherr, 

«Cretan Expedition III. Epigraphical Researches in Gortyna», AJA 1.3 (1897) [159-
238], 191-8 (αριθ. 19-20). Ο Πλάτων μοιάζει να υπαινίσσεται άλλες συγκρούσεις 
μεταξύ των ηλικιακών τάξεων την κλασική εποχή στη σύντομη έμμεση αναφορά του 
στην εμπλοκή σε εμφύλιους πολέμους «των παίδων της Μιλήτου, της Βοιωτίας και 
των Θουρίων» στους Νόμους 636b.

63. IC I ix 1, Austin, Hellenistic World, αριθ. 91. 
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64. 3.3,2 και 4.1,2.
65. Αριστοφ. Αχαρνής 716.
66. Η πιο ξεκάθαρη πρόσφατη ανάλυση είναι του Kato, «The Apology».
67. Parker, Athenian Religion, σελ. 199.
68. Πλάτ. Απολογία 24bc, Ξεν. Απομνημονεύματα 1.1.1, Parker, αυτόθι, σελ. 199, 201.
69. Parker, αυτόθι, σελ. 201: «Η επίσημη κατηγορία είχε ως εξής: “Ο Σωκράτης αδικεί 

επειδή δεν αναγνωρίζει τους θεούς που αναγνωρίζει η πόλη και εισάγει καινά δαι-
μόνια”»· Todd, Shape of Athenian Law, σελ. 309 με σημ. 23: «το κατηγορητήριο σε 
αυτήν την γραφὴν ἀσεβείας [απαγγελία κατηγορίας για ανευλάβεια] ανέφερε ρητά 
“τη διαφθορά των νέων” (δηλαδή τη δράση του ως δασκάλου) ως ένα παράδειγμα 
της ανευλάβειάς του. – [σημ.] ... Η κατηγορία της διαφθοράς, με άλλα λόγια, δεν 
θεωρείται συνέπεια της ασεβείας του αλλά μία εκ των δύο εκδηλώσεών της»· D. 
Cohen, Law, Violence, and Community in Classical Athens (Καίμπριτζ, 1995), σελ. 
189-90 και 192: «Δεν υπήρχε αντίρρηση να συμπεριληφθεί η κατηγορία περί “δι-
αφθοράς των νέων” σε μια δίωξη για ασέβεια, παρά το γεγονός ότι το νομοθέτημα 
περί ευσεβείας επ’ ουδενί δεν εννοούσε ότι το πεδίο του νόμου κάλυπτε τέτοιες 
συμπεριφορές».

70. Αισχίνης 1.7-8.
71. Αισχίνης 1.173, 170.
72. 1.43. Ο Dover πιστεύει ότι οι κατήγοροι «μπλόφαραν», Greek Homosexuality, σελ. 

34, χωρίς καθόλου καλή αιτιολόγηση. Ο Αισχίνης σίγουρα δεν φαίνεται να πιστεύει 
ότι το ακροατήριό του θα το δει έτσι, κάτι που είναι και το μοναδικό θέμα που θα 
᾿πρεπε να μας απασχολήσει.

73. Σάτυρος στον Αθήναιο 13.584a.
74. Ξεν. Συμπόσιον 4.53.
75. Σούδα λ. Πρόδικος. Η εκτέλεση μέσω αναγκαστικής πόσης κώνειου ήταν καινοτομία 

του ύστερου 5ου αι. και είχε άμεση σύνδεση με το ολιγαρχικό καθεστώς του Κρι-
τία και των Τριάκοντα, πρβλ. Danielle Allen, The World of Prometheus (Princeton, 
2000), σελ. 232-7.

76. Πλάτ. Απολογία 24bc, Ευθύφρων 2c, 3a.
77. Απομνημονεύματα 1.1.1, αλλά πρβλ. Ξεν. Απολογία 10.
78. Απομνημονεύματα 1.2,2.
79. Ξεν. Απολογία 19-20.
80. Ξεν. Απολογία 21.
81. Απομνημονεύματα 1.2,9 και 12.
82. Απομνημονεύματα 1.2,48.
83. Απομνημονεύματα 1.2,64. Σε ποια άλλη αντίθεση να προβαίνει ο Ξενοφώντας ανά-

μεσα στα δύο σκέλη του κατηγορητηρίου, ανάμεσα σε αυτό που ο Μέλητος «είχε 
γράψει στο κατηγορητήριο» –ἐν τῇ γραφῇ ἐγέγραπτο– και στα «όσα του κατηγορού-
σε πραγματικά» – ᾐτιᾶτο; Ποιον άλλο σκοπό να εξυπηρετεί το εμφατικό μόριο δὲ 
–«πραγματικά»– στη μέση της πρότασης;

84. Λυσίας 7 και 16.18.
85. Απομνημονεύματα 1.2,31 και 34.
86. J.H. Driberg, «The “Best Friend” among the Didinga», Man 35 (1935), 110, 101-2.
87. Graham, Performing Dreams, σελ. 176-7, όπου παραθέτει τον A. Lopes da Silva, 

Nomes e Amigos (Σάο Πάολο, 1986).
88. Αισχίνης 1.111, Fisher 68.
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89. Maybury-Lewis, Akwe-Shavante Society, σελ. 138-42. 
90. Ηρόδοτος 7. 208-9,1.
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1. Dover (επιμ.), Πλάτων, Συμπόσιον, σελ. 3.
2. Dover, «Eros and Nomos», 33· «Classical Greek Attitudes», 67· Foucault, Use of 

Pleasure, σελ. 209, 223, 269 σημ. 21.
3. Dover, κριτική τoυ βιβλίου τής E. Cantarella, Bisexuality in the Ancient World, CR 

44 (1994), 140.
4. Burkert, Structure and History, σελ. 29, Gregory Nagy, Pindar’s Homer (αναθ. έκδ. 

Βαλτιμόρη, 1994), σελ. 130, Bremmer, «An Enigmatic Indo-European Rite», 287, 
Halperin, One Hundred Years, σελ. 58. Δεν μου είναι εντελώς σαφές αν οι συγκεκρι-
μένοι συγγραφείς θεωρούν ότι αυτό που λέει ο Έφορος είναι ότι οι εξέχοντες Κρήτες 
βίαζαν αγόρια ή αν ξέρουν από μόνοι τους ότι αυτό συνέβαινε, ακόμη και στην περί-
πτωση που ο Έφορος προσπαθούσε να τους αποκρύψει το γεγονός.

5. Burkert, Homo Necans, σελ. 58.
6. Αριστ. Πολιτικά 1311b, αναφορά στον Ελλανοκράτη τον Λαρισαίο.
7. Foucault, History of Sexuality, I, Εισαγωγή, σελ. 59, 7-8.
8. Ludwig, Eros and Polis, σελ. 147. Ο Ludwig αναλύει επιμελώς σχεδόν κάθε αναφορά 

σε λέξεις σχετικές με τον ἔρωτα, με τρόπο υποδειγματικό, δείχνοντας ότι ο ἔρως δεν 
είναι ουσιαστικά σεξουαλικός, αν και στο τελευταίο εμπόδιο πέφτει κι αυτός στην 
ίδια παγίδα, με αποτέλεσμα όλο το προσεκτικό του έργο να ακυρώνεται.

9. S. Sara Monoson, «Citizen as Erastes», Political Theory 22 (1994), 255, 257, 259, 
260.

10. Neer, Style and Politics, σελ. 249 σημ. 103.
11. Bentley, A Dissertation, XIII, σελ. 53, πρβλ. Bray, Homosexuality in Renaissance 

England, κεφ. 4, ιδίως σελ. 91-2.
12. DeJean, «Sex and Philology», 148.
13. «Man hat der Historie das Amt, die Vergangenheit zu richten, die Mitwelt zum 

Nutzen zukünftiger Jahre zu belehren, beigemessen: so hoher Ämter unterwindet 
sich gegenwärtiger Versuch nicht: er will bloß zeigen, wie es eigentlich gewesen». 
Leopold von Ranke, Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 
1494 bis 1514, [1824] (2η έκδοση, Λειψία, 1874), σελ. vii. Σχετικά με τον Ranke, βλ. 
R. J. Evans, In Defence of History (Λονδίνο, 1997), σελ. 16-23. Ίσως οι σχολιαστές 
να έδωσαν υπερβολικά μεγάλη βαρύτητα στη λέξη eigentlich σε αυτή τη διάσημη κα-
ταληκτική φράση, η οποία, εντός συμφραζομένων δεν χρειάζεται κάποια αντίστοιχη 
λέξη για να αποδοθεί η σημασία της. Σχεδόν πάντα μεταφράζεται ως «...φιλοδοξεί 
απλώς να δείξει how it actually / trully / really happened [και στα ελληνικά πώς πράγ-
ματι / στην πραγματικότητα / στ’ αλήθεια συνέβησαν τα γεγονότα], λες και ο Ranke 
επαγγελλόταν επί του θέματος την αυθεντία μιας τελεσίδικης, αδιαμφισβήτητης προ-
σέγγισης της αλήθειας. Η βασική ιδέα είναι ότι ο ιστορικός απλώς παρουσιάζει στο 
αναγνωστικό κοινό τα όσα βρίσκει, χωρίς να προβαίνει σε καμία κρίση ως προς τη 
σημασία τους, τη σχετικότητά τους ή την οριστικότητά τους· να τα αυτά που βρήκα, 
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ορίστε μια απόπειρα παρουσίασης ενός ιστορικού γεγονότος με τη φυσική του γεύση, 
απαλλαγμένου από κάθε φρονηματιστικό ηθικό δίδαγμα ή διδακτική πρόθεση. Μια 
τέτοια στάση τίθεται φυσικά εν αμφιβόλω, και η ρητορική του Ranke δεν θα έπρεπε 
να γίνει δεκτή αβασάνιστα. Η κίβδηλη μετριοφροσύνη αποτέλεσε βασικότατο χα-
ρακτηριστικό των επιστημονικών μελετών του 19ου αιώνα, παρά την ένσταση του 
Mommsen: «Δεν είμαστε ούτε κατά διάνοια μετριόφρονες και δεν θέλουμε κανέ-
νας να το νομίσει αυτό», Acton, «German Schools of History», 30. Προσέξτε επίσης 
πόσο όμορφη είναι η πρόζα του Ranke.

14. Με τη λέξη «αγόρια» ο Μάγερ εννοούσε μειράκια, τα οποία πίστευε ότι ήταν αγόρια 
δεκαπέντε ετών και άνω, δηλαδή υπερβολικά νέα κατά περίπου τρία χρόνια, από 
ηλικιακή άποψη. Φυσικά οι κλασικοί φιλόλογοι δεν είχαν ανάγκη κανέναν Ranke 
να τους μάθει την αντικειμενικότητα. Ήδη το 1816 ο Welcker είχε γράψει το Sappho 
Freed from Prevailing Prejudice· για ολόκληρο το ιστορικό, βλ. το σημαντικό άρθρο 
της DeJean, «Sex and Philology».

15. Meier, «Päderastie», 149 στήλη 2: «Wir wollen Wahrheit und nichts als Wahrheit». 
16. Αυτόθι, 153 στήλη 1.
17. Ο J.F. Killeen απάντησε με ένα σύντομο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο The Classical 

Quarterly. Μετά από μια κριτική των απόψεων των Körte, Beare και Quadlbauer για 
το θέμα του φαλλού στην κωμωδία, επισημαίνει ότι θα ήταν δύσκολο για έναν αρχαίο 
ενδυματολόγο να ράψει ένα μεγάλο γεμιστό δερμάτινο φαλλό σε ένα κοστούμι με 
τρόπο που να μην κρεμάει λιγάκι. Η καινοτομία του Αριστοφάνη, σύμφωνα με αυτή 
τη θεωρία, ήταν να βάλει στη σκηνή έναν κωμικό ηθοποιό που δεν ήταν membrosior 
aequo «[προικισμένος] με μόριο μεγαλύτερο του συνήθους», Killeen, «The Comic 
Costume», 52-4, παραθέτοντας από τα Carmina Priapea 1.5, αλλά πρβλ. Taplin, 
Comic Angels, σελ. 102: «Πρέπει να υπάρχουν πάνω από τριακόσιοι φαλλοί σε αγ-
γεία έως σήμερα και από αυτούς μόνο ένας -ή και κανένας- ίσως είναι σε στύση...» 
Το «κρέμασμα» μπορεί να είναι παραπλανητικό. Η λέξη καθειμένον που ο Ντόβερ 
μεταφράζει ως «κρεμαστό» σωστότερα σημαίνει «αφημένο κάτω», ή «ξετυλιγμένο» 
και χρησιμοποιούνταν για το κατάρτι ενός πλοίου όταν το κατέβαζαν, ή τα γένια ή τα 
μαλλιά που λύνονται και πέφτουν σαν καταρράχτης.

18. Π.χ. Sommerstein στον στίχο 539: «δηλαδή περιτετμημένο». Το «πετσοκομμένων 
Εβραίων» είναι από τον Οράτιο, Satirae 1.9.70.

19. Marginal Comment, σελ. 20-1, πρβλ. σελ. 31 σχετικά με την απέχθειά του για τους 
Ναζί: «Αν είχαν ανακηρύξει την περιτομή παράνομη, αφήνοντας κατά μέρος τους 
“θρησκευτικούς λόγους” ως εξ ορισμού αντιφατικούς, θα τους θεωρούσα αληθινά 
πολιτισμένους. Εκείνοι όμως έθεσαν υπό διωγμό ανθρώπους των οποίων οι γονείς 
ήταν πιστοί της εβραϊκής θρησκείας, και μου φαινόταν παράλογο σε βαθμό παρα-
φροσύνης να βλάπτεις ένα άτομο για τις επιλογές κάποιου άλλου», και σελ. 1, «Αυτό 
που με ενδιαφέρει περισσότερο όταν εξετάζω τη δική μου ζωή είναι η αλληλεπίδραση 
του προσωπικού και επαγγελματικού».

20. Εικασία του Taplin στο «Phallology, phlyakes», που την ανακάλεσε στο Comic 
Angels, σελ. 103.

21. Eλάχιστοι κριτικοί αγνόησαν τη σημείωση, την οποία ο Bernard Knox, στο «The 
Socratic Method», θεωρεί «νέο πρότυπο ζωντάνιας όσον αφορά την κριτική ανάλυση 
των κλασικών ελληνικών κειμένων»· πρβλ. Charles Segal, AJP 92 (1971), 101, Colin 
Austin, CR 20 (1970), 19· ο Ντόβερ παρέμεινε χαρακτηριστικά αμετανόητος, Greek 
Homosexuality, σελ. 125 σημ. 1.
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22. Βλ. Henderson, Maculate Muse, σελ. 145 σημ. 194, ένα βιβλίο που κατά τα άλλα 
δεν είναι ούτε κατά διάνοια σεμνότυφο όσον αφορά την ανακάλυψη σεξουαλικών 
υπονοούμενων, και την κριτική του Hugh Lloyd-Jones, Class Phil 71 (1976), 358.

23. MacDowell, Σφήκες 592, Νεφέλαι 1083-98, Henderson, Maculate Muse, σελ. 210, 
Σούδα λ. εὐάθλους δέκα.

24. S. Goldhill, Class Phil 90 (1995), σελ. 86, Foucault, «Des caresses d’hommes 
considérées comme un art», Dits et Écrits IV 314, 316.

25. Marginal Comment, σελ. 14.
26. Knox, «The Socratic Method». 
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σιεύσεις, αυτή τη συνειδητοποίηση φαίνεται να την έκανε μάλλον αργότερα και να 
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μια ακόμη απαγορευμένη λέξη, που εισβάλλει «βίαια» στον λόγο σε «ακραίες» και 
«επιθετικές» καταστάσεις· έτσι, ως επακόλουθο της θέσης που πήρε στον καθημερι-
νό λόγο, το αντικείμενο στο οποίο αναφερόταν (το σεξ) κατέληξε να θεωρείται και 
το ίδιο βίαια και επιθετική πράξη. 
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9. Boswell, Marriage of Likeness, σελ. 88-91. Ο Link, Kreta, σελ. 24-8, καταλήγει εκεί 
χωρίς προβλήματα και ίσως τελικά να υποβιβάζει υπερβολικά τη σημασία του ἔρω-
τος ευνοώντας αντ’ αυτού την κοινωνιοοικονομική βαρύτητα. Ο Gehrke, απεναντίας, 
είναι υποχρεωμένος να προσεγγίσει βήμα προς βήμα το θέμα της φανταστικής σο-
δομίας της τελετής και του εξευτελισμού που θα συνεπαγόταν αν είχε λάβει χώρα, 
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5. Martin, «“Eskimo words for snow”». Ποτέ δεν υπήρξε καμία «απάτη», απλώς μια 

σειρά από παρανοήσεις ως προς το πώς λειτουργεί η γλώσσα Ινουίτ, η οποία συσ-
σωρεύει επιθήματα. Ο πραγματικός αριθμός των λέξεων για το χιόνι είναι λοιπόν 
«απροσμέτρητος». Ο «χρόνος των Χόπι», ωστόσο, μπορεί πράγματι να είναι απάτη, 
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σικά φαινόμενα αυτά καθαυτά, και οι ειδικευμένοι φθογγολόγοι συγχέουν τον τρόπο 
που μελετούν και καταγράφουν ήχους με τη σωστή “γλωσσική δομή”».

8. «Οι προγενέστερες αναλύσεις της γλώσσας από τον Sapir, που περιέγραφαν την υπο-
συνείδητη προτυποποίηση των ήχων και των γραμματικών εννοιών, επηρέασαν το 
έργο της Ruth Benedict», Christina Toren, «Culture and Personality», στο Barnard 
και Spencer. Ο Μπόας ίσως αποκάλυψε με τον καλύτερο τρόπο την επίδραση της 
γλωσσολογίας στη δομική αυτή προσέγγιση του πολιτισμού, στην εισαγωγή του στο 
Patterns of Culture (σελ. X) της Benedict: «Δεν είναι ιστορική παρά μόνο στον βαθ-
μό που η γενική δομή, όσο διαρκεί, περιορίζει την πορεία των αλλαγών οι οποίες εξα-
κολουθούν να λαμβάνουν χώρα εντός της. Η δομή συχνά έχει εντυπωσιακή διάρκεια 
σε σύγκριση με τις αλλαγές περιεχομένου του πολιτισμού».

9. Benedict, «Configurations», σελ. 26, Patterns of Culture, σελ. 186.
10. Patterns of Culture, σελ. 188-9, 191.
11. Mead, «The Training of the Cultural Anthropologist», 344-5.
12. Mead, «More Comprehensive Field Methods» 12, 14-15.
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13. Για μια πιο πρόσφατη μαρτυρία πρβλ. Mageo, «Male trans.v.estism», αν και η συγ-
γραφέας δεν εξετάζει κριτικά το θέμα της ευρείας διάδοσης της «παιχνιδιάρικης στά-
σης». Πρβλ. 449-50: «Οι Σαμοανοί ποτέ δεν κατηγοριοποίησαν, και σε ορισμένο 
βαθμό εξακολουθούν να μην κατηγοριοποιούν, τις σεξουαλικές πρακτικές ως ετερο-
φυλοφιλικές και ομοφυλοφιλικές. Τα αγόρια είναι γνωστό ότι παίζουν ομοφυλοφιλικά 
παιχνίδια, αλλά κανείς δεν θεωρεί σημαίνουσες τέτοιες συμπεριφορές. Τη δεκαετία 
του 1920 οι περιστασιακές ομοφυλοφιλικές σχέσεις μεταξύ κοριτσιών παραβλέπο-
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του Pago Pago και δεν βρίσκει ένα πρόθυμο κορίτσι μπορεί να αφήσει έναν τραβεστί 
να τον πάει σπίτι του, αλλά δεν θα θεωρηθεί «πούστης» εξαιτίας αυτού. Ωστόσο 
το γεγονός ότι οι Σαμοανοί έχουν γλιτώσει από τις δυσάρεστες συνέπειες των δυτι-
κών κατηγοριοποιήσεων της σεξουαλικότητας δεν σημαίνει ότι η σεξουαλικότητά 
τους είναι απαλλαγμένη από στοιχεία κοινωνικής ρύθμισης». Και 454-5: «Παρότι 
η σεξουαλική δραστηριότητα σε προσωπικό επίπεδο ποικίλλει, φαίνεται απίθανο οι 
fa’afafine να είναι αποκλειστικά πρόσφατοι ομοφυλόφιλοι ... κάποτε μπορεί να γινό-
ταν πιστευτή η δημόσια άρνηση της τραβεστί ομοφυλοφιλίας από πλευράς των πολι-
τών που ανησυχούν για τη δημόσια εικόνα της Σαμόας αλλά και από τους ίδιους τους 
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του στον φεμινισμό, τα δικαιώματα της κοινωνίας των πολιτών και τα δικαιώματα 
των γκέι, καθώς και η συμβολή του στον αγώνα εναντίον της βιολογικής φυλετικής 
θεωρίας έχουν επισημανθεί από τη δεκαετία του 1960, αλλά σ᾿ εμένα ήταν άγνωστα.

16. Worcester Daily Telegram, 3 Μαΐου 1891, όπως παρατίθεται στο Baker, «Franz 
Boas».

17. Η φράση αφορούσε τον χρήσιμο ρόλο που έπαιζαν οι Εβραίοι στον αρχαίο κόσμο την 
εποχή του θανάτου του Ιούλιου Καίσαρα. «Auch in der alten Welt war das Judentum 
ein wirksames Ferment des Kosmopolitismus und der nationalen Dekomposition», 
Römische Geschichte III, 507. Ο Mommsen αναφέρθηκε εν παρόδω στην κατάχρηση 
των λεγομένων του από τους αντισημίτες στο Auch ein Wort über unser Judentum, 
αλλά απλώς παρέπεμψε το κοινό στα πραγματικά του λόγια, τα οποία δεν θα άλλαζε. 
Πρβλ. Malitz, «Mommsen, Caesar und die Juden» για το ιστορικό και μια αξιολόγη-
ση της θεωρίας του Mommsen.

18. Mead, Sex and Temperament, σελ. 280, αλλά πρβλ. «A reply to a review».
19. Βασίζομαι στις πληροφορίες που παρέχει η έκδοση του 1968, η οποία επίσης ανα-

φέρει στο οπισθόφυλλο ότι «Στον μη ειδικό αναγνώστη προσφέρει έναν τρόπο να 
κατανοήσει τους μη ευρωπαϊκούς λαούς, για τους οποίους η Μεγάλη Βρετανία ως 
κυρίαρχη Δύναμη δείχνει ζωτικό ενδιαφέρον».

20. Στην Αγγλία η αντιγερμανική προπαγάνδα συνδεόταν και με την ομοφυλοφιλία. Ο 
λόρδος Άλφρεντ Ντάγκλας, με τον χαρακτηριστικό ζήλο του νεοφώτιστου, έγραψε 
ένα σατιρικό φυλλάδιο για την ενημέρωση των Βρετανών τον καιρό του πολέμου: 
«Δύο εχθρούς έχεις, ο ένας εκεί, ο άλλος εδώ, ο ένας μακριά, ο άλλος κοντά, δύο 
βρώμικες ομίχλες σου κρύβουν το φως: ο Γερμανός και ο Σοδομίτης». Το φυλλάδιο 
έκανε τέσσερις εκδόσεις και πούλησε χιλιάδες αντίτυπα, αλλά παρόλο που ο Μπόζι 
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[Σ.τ.Μ. το χαϊδευτικό του λόρδου] με μεγάλη απόλαυση είδε πολλούς εχθρούς του 
και παλιούς γνωστούς του να καταστρέφονται, καταλήγοντας στη φυλακή ή του-
λάχιστον αντιμετωπίζοντας οχλήσεις από την αστυνομία, δεν έμεινε ικανοποιημέ-
νος. Καλύτερη ευκαιρία τού παρουσιάστηκε στη δίκη Μπίλλινγκ, το 1918. Ο Νόελ 
Πέμπερτον Μπίλλινγκ, βουλευτής, είχε ισχυριστεί ότι για πάνω από δύο δεκαετίες 
γερμανοί πράκτορες πραγματοποιούσαν δραστήριες έρευνες στην Αγγλία «διαδίδο-
ντας τέτοια ακολασία και τέτοια ηδυπάθεια που μόνο ένα γερμανικό μυαλό μπορεί 
να σκεφτεί και μόνο ένα γερμανικό σώμα μπορεί να διαπράξει». Το αποτέλεσμα του 
εν λόγω ερευνητικού προγράμματος ήταν μια Μαύρη Βίβλος που φυλασσόταν στο 
Μαύρο Ντουλάπι ενός γερμανού πρίγκιπα και η οποία περιείχε τα ονόματα 47.000 
Βρετανών ανώμαλων, μια Πέμπτη Φάλαγγα διαστροφής. Σε ένα επόμενο άρθρο με 
τον τίτλο «Η λατρεία της κλειτορίδας», ο Μπίλλινγκ εξέφραζε την άποψη ότι η αστυ-
νομία θα μπορούσε να αρχίσει να αντιμετωπίζει το θέμα αποτελεσματικά με το να 
κατάσχει τον κατάλογο με τα ονόματα των ατόμων που ζήτησαν να δουν την ηθοποιό 
και χορεύτρια Μωντ Άλλαν σε μια ιδιωτική παράσταση της Σαλώμης του Ουάιλντ. 
Η Άλλαν και ο παραγωγός της άσκησαν αγωγή και η υπόθεση εκδικάστηκε στο κε-
ντρικό ποινικό δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου· εξαιτίας εν μέρει του Μπόζι, η 
Άλλαν έχασε· πρβλ. Hoare, Oscar Wilde’s Last Stand.

21. Glick, «Types distinct from Our Own», ιδίως 556, Benedict, Patterns of Culture, σελ. 
5-6.

22. Η αρχαία Ελλάδα του Dover πράγματι μοιάζει πολύ με τη Σαμόα, με μπόλικη ομο-
φυλοφιλική συμπεριφορά και μόνο έναν ή δύο επιβεβαιωμένους ομοφυλόφιλους: ο 
Πλάτων αναλαμβάνει τον ρόλο που η Μιντ είχε αναθέσει στον Sasi.

23. Ο γκέι ακτιβιστής Chris Woods το 1991 παρατηρούσε: «Ο βασικός στόχος του 
OutRage! είναι να αμφισβητήσει την ιδέα ότι η σεξουαλικότητά σου καθορίζεται 
από το φύλο του ατόμου με το οποίο κοιμάσαι. Αυτό δεν ισχύει. Η ομοφυλοφιλία 
είναι μια κοινωνική κατασκευή που προήλθε από δομές όπως η ομοφοβική νομοθε-
σία και η φροϋδική ψυχανάλυση», βλ. Simon Garfield, «The Age of Consent», The 
Independent on Sunday, 10 Νοεμβρίου 1991, (Review), σελ. 3.

24. Ο γκέι ακτιβιστής Peter Tatchell στο Mark Simpson (επιμ.), Anti-Gay (Λονδίνο, 
1996), ιδίως σελ. 36. Ο τίτλος του δοκιμίου πρέπει να είναι ελαφρώς ειρωνικός, αλλά 
όχι η επιχειρηματολογία ούτε και ο τίτλος του βιβλίου.

25. Lynn Barber, «Two for the show», The Independent (Review), 13 Οκτωβρίου 1991. 
Τα προκαταρκτικά: «Αυτό που πραγματικά τους τσιγκλάει είναι το ευκαιριακό σχό-
λιό μου ότι το έργο τους είναι “εμφανώς ομοερωτικό”. Ο Γκίλμπερτ τσιρίζει: “Κα-
θόλου! Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο”, κι ο Τζορτζ αγωνιά: “Μα πώς το λέτε αυτό; Τι 
εννοείτε;” Εννοώ τους πάμπολλους μυώδεις, γυμνόστηθους νεαρούς άντρες που φι-
γουράρουν στους πίνακές τους· την ολοσχερή απουσία γυναικών και παιδιών· την 
κυριαρχία φαλλικών συμβόλων. Οι νεαροί άντρες δεν ερωτικοποιούνται εξόφθαλμα 
όπως στον Μέιπλθορπ, αλλά παρ’ όλ’ αυτά γίνονται σεξουαλικά αντικείμενα. “Μα 
αυτά δεν είναι παρά αγόρια που βρίσκουμε στον δρόμο”, κλαψουρίζουν οι Γκίλμπερτ 
και Τζορτζ, “δεν είναι γκέι”. Γκίλμπερτ: “Τον 18ο αιώνα, όλοι οι άντρες ήταν αμφι-
σεξουαλικοί...”»

26. Ο Sapir ξεκινά ήπια: «Μια προαιώνια τυφλότητα συνήθως διορθώνεται με μια δι-
αυγή ματιά που χαρακτηρίζεται από μεγάλη σιγουριά και αμεροληψία...», αλλά στη 
συνέχεια βγάζει νύχια: «Ορισμένες πρόσφατες απόπειρες, εν μέρει ευφυείς και διε-
γερτικές, να επιβληθεί στις πραγματικές ψυχολογίες των πραγματικών ανθρώπων ... 
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μια γενικευμένη ψυχολογία που βασίζεται στις αληθινές ή υποτιθέμενες ψυχολογικές 
επιπτώσεις των πολιτισμικών μορφών, δείχνουν ξεκάθαρα τι σύγχυση πιθανότατα θα 
προκληθεί στο μυαλό μας όταν η κοινωνική επιστήμη μετατρέπεται σε ψυχιατρική ... 
Μαθαίνουμε τότε ότι ολόκληρες κοινωνίες είναι παρανοϊκές, υστερικές ή μανιακές!» 
«The Contribution of Psychiatry», 865-6.

27. F. de Saussure, Mémoire.
28. Macey, The Lives of Michel Foucault, σελ. 354.
29. Εισαγωγή, σελ. 43, πρβλ. Halperin, One Hundred Years, σελ. 155 σημ. 2.
30. Macey, αυτόθι, σελ. 354.
31. Actes du Congres Internationale, 1-3 Νοεμβρίου 1973.
32. «La Révolution des homosexuels», Le Nouvel Observateur, 10 Ιανουαρίου 1972, 34.
33. Veyne, «Témoignage hétérosexuelle», 17-18, βλ. επίσης 17-24· πρβλ. Eribon, 

Foucault et ses contemporains, σελ. 270-6, Macey, The Lives of Michel Foucault, 
σελ. 362-4.

34. Paul Veyne, «Foucault Revolutionizes History», στο Arnold I. Davidson (επιμ.), 
Foucault and his Interlocutors (Σικάγο, 1997), 146-82, Peter Garnsey, «The 
Generosity of Veyne», JRS, lxxxi (1991), 164-6, Eribon, Michel Foucault, σελ. 322-
33· Foucault, Introduction, σελ. 43, 105, πρβλ. Veyne «Famille et l’amour», 52: «Il 
ne reflète pas la logique profonde d’une lutte éternelle entre la répression et le désir».

35. Veyne, «Homosexuality in Ancient Rome», σελ. 29 και 34.
36. «Entretien avec M. Foucault» στο Foucault, Dits et Écrits, IV, 311, 286-87· «Des 

caresses d’hommes considérées comme un art», αυτόθι σελ. 314, 316-17.
37. Foucault, Use of Pleasure, σελ. 269 υποσημ. 21, 215, 219, 221, 85-6· πρβλ. Poster, 

«Foucault and the Tyranny of Greece», 213.
38. Rabinow, Foucault Reader, σελ. 340, 345.
39. Foucault Reader, σελ. 346, Foucault, Dits et Écrits IV, 388 και 614 με σημειώσεις 

του επιμελητή στις σελ. 383 και 609, πρβλ. Eribon: «C’est dégoûtant», Foucault et 
ses contemporains, 285.

40. Macey, Lives of Michel Foucault, σελ. 4· Miller, The Passion of Michel Foucault, 
σελ. 39.

41. Αυτόθι, σελ. 7.
42. Αυτόθι, σελ. 369.
43. Miller, ό.π., σελ. 364-6, 368-9, 370-1.
44. Roy Harris, «A Warning to Students», TLS 30 Ιανουαρίου 2004: «Σε αυτό το γράμμα 

ο Σωσσύρ επιτίθεται με μίσος στους Εβραίους περιγράφοντάς τους ως “σμήνη πα-
ρασίτων” (essaims de parasites) που έχουν αποικίσει το Παρίσι από το 1830. Όποτε 
και να γράφτηκε αυτή η επιστολή (ίσως κατά την περίοδο διαμονής του Σωσσύρ στο 
Παρίσι, 1880-91), προφανέστατα πηγάζει από βαθιά ριζωμένο ρατσισμό».
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1. A.O. Prickard, «The “Mundus Jovialis” of Simon Marius», The Observatory 39 
(1916), 380.

2. Saslow, Ganymede in the Renaissance· Leonard Barkan, Transuming Passion: 
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Ganymede and the Erotics of Humanism (Στάνφορντ, 1991), Jane Davidson Reid, 
Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts, 1300-1990 (Οξφόρδη, 1993), λ. 
Ganymede.

3. Χάρη στη μερική σύγχυση με το μάλλον διαφορετικό ημισφαιρικό πιλίδιο, ή pilus, 
που φορούσαν οι απελεύθεροι δούλοι, το οποίο χρησιμοποίησαν ο Βρούτος και ο 
Κάσιος στα νομίσματά τους ως σύμβολο της ελευθερίας που αποκατέστησαν στη 
Ρώμη, σκοτώνοντας τον Ιούλιο Καίσαρα.

4. Ξεν. Συμπόσιον 8.30.
5. Πλίνιος, Naturalis Historia 34.79, για τον Λεωχάρη, έναν γλύπτη που μεσουράνησε 

από τη δεκαετία του 360 έως και πιθανώς τη δεκαετία του 320, πρβλ. τον χριστιανό 
φονταμενταλιστή Τατιανό –«Καταστρέψτε αυτά τα μνημεία φαυλότητας!»– Λόγος 
προς τους Έλληνες 34.3 (Whittaker): «Και για ποιο λόγο τιμάτε τον ερμαφρόδιτο 
Γανυμήδη του Λεωχάρη, λες και είχατε στην κατοχή σας κάτι το αξιοθαύμαστο;» 
Σχεδόν τίποτα δεν έχει σωθεί από τα έργα του διάσημου Λεωχάρη, παρόλο που σε 
αυτόν αποδίδεται το πρωτότυπο του Απόλλωνα του Μπελβεντέρε, το πιο διακεκρι-
μένο γλυπτό μεταξύ όλων των αρχαίων αγαλμάτων μέχρι τον 18ο αι., καθώς και η 
ζωφόρος με τις Αμαζόνες από το μαυσωλείο του Μαυσώλου στο Βρετανικό Μου-
σείο, J. Boardman, Greek Sculpture: The Late Classical Period (Λονδίνο, 1995), 
σελ. 55, A.F. Stewart, «Leochares», OCD∙ πιο επιφυλακτικός είναι ο R. Neudecker, 
«Leochares», Brill’s New Pauly.

6. Πρβλ. M. Beard και J. Henderson, «The Emperor’s New Body», στο M. Wyke (επιμ.), 
Parchments of Gender (Οξφόρδη, 1998), 191-219.

7. Antonio Averlino, βλ. John Onians, Bearers of Meaning (Πρίνστον, 1988), σελ. 158-
70, και για την πολύπλοκη πολιτική κατάσταση, Evelyn Welch, Art and Society in 
Italy 1350-1500 (Οξφόρδη, 1997), σελ. 243-5.

8. Πρβλ. Jacques Thuillier, «La mythologie à l’âge “baroque”», στο Stella Georgoudi 
and Jean-Pierre Vernant (επιμ.), Mythes grecs au figuré (Παρίσι, 1996), 167-87.

9. M. Russell, «The Ιconography of Rembrandt’s Rape of Ganymede», Simiolus 9 
(1977), 5-18.

10. Αθήναιος 13.602e = Σοφοκλής απόσπ. 345 (Radt lit.) «μηροῖς ὑπαίθων τὴν Διὸς τυ-
ραννίδα»· μάλλον το νόημα είναι ότι ο έρωτας θριαμβεύει ακόμα και επί των πανί-
σχυρων.

11. Ελεύθερες μεταφράσεις της Παλατινής ανθολογίας 12.68 (Μελέαγρος), 67 (Ανών.) 
65 (Μελέαγρος).

12. Βιργίλιος, Αινειάδα 1.28, πρβλ. Saslow, Ganymede in the Renaissance, εικ. 3.18. 
13. Ιλιάδα, Υ 234-5. Ένα μεταγενέστερο έπος λέει ότι ήταν χρυσό αμπέλι, απόσπ. 6 Μι-

κρής Ιλιάδας (West).
14. Ομηρικός ύμνος στην Αφροδίτη, 5.202-6.
15. Ίβυκος T 1, πρβλ. T 11 (Φιλόδημος, Περί μουσικής): Ο Ίβυκος διέφθειρε νέους, δηλα-

δή; Το ότι τραγουδούσαν τα τραγούδια του, τους διέφθειρε;
16. Ίβυκος απόσπ. 289, πρβλ. 282B iv. Ο Απολλώνιος αναφέρεται στην αρπαγή του Γα-

νυμήδη με σεβασμό. Ο Δίας «πλάνταξε από πόθο για την ομορφιά του και τον έφερε 
να ζήσει στον ουρανό και να μοιράζεται την εστία των αθανάτων», Αργοναυτικά ΙΙΙ 
115-17. Δεν γνωρίζουμε ποιο στοιχείο στον Απολλώνιο οδήγησε τον σχολιαστή στον 
Ίβυκο· αν ήταν απλώς η ιδέα του έρωτα και της ενεργητικής δράσης του Δία, έχει 
ενδιαφέρον ότι ένα ήδη γερά εδραιωμένο στοιχείο της παράδοσης εκείνο τον καιρό 
το θυμούνταν ως καινοτομία, παρότι αυτό πρέπει να μας εκπλήσσει, δεδομένης της 
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αυθεντίας του Ομήρου. Για τον βίο του Ίβυκου, βλ. D. A. Campbell, Greek Lyric III 
(Καίμπριτζ Μασ. 1991), σελ. 6-9· Hutchinson, Greek Lyric Poetry, σελ. 228-35.

17. Θέογνις 1345-8, από την Μούσα παιδική (περ. 650-400;). Ευριπ. Ορέστης 1389-92. 
Ο Ορέστης, ένα λαμπρό έργο, αλλά γεμάτο μηχανορραφίες και κακεντρέχεια, συχνά 
θεωρείται ότι αντανακλά την πικρία του Ευριπίδη την εποχή που ετοιμαζόταν να 
φύγει από την Αθήνα στο τέλος της όχι και τόσο σπουδαίας σταδιοδρομίας του, ή ότι 
αποτελεί σχόλιο για την επικείμενη καταστροφή της πατρίδας του, καθώς πλησιάζει 
το τέλος του πολέμου με τη Σπάρτη. Ο συγγραφέας έκοβε και έραβε τους μύθους 
εντελώς ελεύθερα, χωρίς τον παραμικρό σεβασμό στην παράδοση –«η ιστορία δεν 
απαντά πουθενά αλλού», λέει η αρχαία εισαγωγή– και παρουσιάζει μορφές του ηρω-
ικού μύθου με καθόλου κολακευτικό τρόπο – «Όλοι είναι φρικτοί», συνεχίζει, «εκτός 
από τον Πυλάδη».«Τρελή», αποκαλεί αυτή την αξιολόγηση ο William Arrowsmith: 
«η πικρία είναι ακαταπράυντη, ο εφιάλτης διάχυτος», D. Grene και R. Lattimore 
(επιμ.), The Complete Greek Tragedies: Euripides IV (Σικάγο, 1958), 108. Το θηλυκό 
γένος της λέξης εὐνήτης συνήθως αναφέρεται στην Ήρα· αυτό αποτελεί υπαινιγμό ότι 
ο Γανυμήδης δεν είναι μόνο «ερωτικός παρτενέρ» του Δία αλλά και «σύζυγός» του. 
Ο J. Diggle, εκδότης του οξφορδιανού κειμένου του 1994, τυπώνει «ὀτοτοῖ ἰαλέμων 
ἰαλέμων∙ / Δαρδανία τλάμων, / Γανυμήδεος ἱπποσύνα, Διὸς εὐνέτα», αλλά υποψιάζεται 
κάποια παραφθορά.

18. Η κλασική πραγματεία για τον Γανυμήδη στην ελληνική τέχνη παραμένει αυτή του 
Sichtermann, Ganymed, πρβλ. του ίδιου «Zeus und Ganymed in frühklassischer 
Zeit», Antike Kunst 2 (1959), 10-15, LIMC λ. Ganymedes, και βιβλιογραφία, Kaempf-
Dimitriadou, Liebe der Götter, ιδίως 7-12, 59-60, 76-9, K. W. Arafat, Classical Zeus 
(Οξφόρδη, 1990), σελ. 64-76.

19. LIMC λ. Ganymedes 57, «τρίτο τέταρτο του 6ου αι.», Αθήνα, Ακρόπολη 1.1629, BA 
32419. Η ανύψωση του Ηρακλή στα ουράνια, δημοφιλές θέμα του 6ου αι., προσφέρει 
το υπόβαθρο για το μοτίβο των θεϊκών ερώτων και κάνει την παρουσία του Γανυμή-
δη να φαντάζει λιγότερο ανορθόδοξη.

20. Ο Oakley, «An Athenian Red-Figured Workshop», 198-200, παρατηρεί ότι «πιθανό-
τατα» το ποσοστό των έργων που σώθηκαν είναι 0,2% αντί για 1%.

21. Αλλά ίσως όταν ο Ερμής κυνηγά ένα αγόρι λειτουργεί ως πληρεξούσιος του Δία, ενώ 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ποσειδώνας απήγαγε τον Πέλοπα για λογαριασμό 
του Δία.

22. Η Kaempf-Dimitriadou πιστεύει ότι ο Γανυμήδης από το σοκ άφησε τον κόκορα να 
του πέσει: «Zeus erreicht den Knaben, der unbekümmert mit seinem Hahn spielt, und 
fasst ihn an der Schulter. Ganymed erschrickt, seine Finger lösen sich und lassen den 
Vogel fallen», Liebe der Götter, σελ. 8.

23. Αλλά πρβλ. K. W. Arafat, Classical Zeus (Οξφόρδη, 1990), σελ. 68 = κατάλογος 
3.21. H Koch-Harnack κριτικάρει με ευγενικό τρόπο τον Sichtermann που υποβί-
βασε τη σημασία των ερωτικών υπαινιγμών, Knabenliebe, σελ. 228-9 σημ. 532: 
«Bei den päderastischen Götterdarstellungen ging es wohl weniger um das, was 
geschenkt wurde, als um die Kenntlichmachung der Beziehung z.B. durch den Hahn 
als erotisches Attribut». Μια κότα για μια ἑταίραν: Lissarrague, Greek Vases, σελ. 50-
1, Παρίσι, Λούβρο A479, BA 310509. Πολύ ενδιαφέρον είναι ένα αγγείο της ύστερης 
αρχαϊκής περιόδου (από την Καμπανία;), LIMC λ. Ganymedes 73: ο Δίας χαιρετά τον 
Γανυμήδη, ο οποίος δείχνει με το χέρι του προς τα κάτω έναν κόκορα που βρίσκεται 
ανάμεσά τους, ενώ η αναγραφή του ονόματός του συμπληρώνει τη χειρονομία· στην 
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πίσω πλευρά η Ήρα ετοιμάζεται να τον στεφανώσει· η Ήβη (;) στέκεται πίσω της. 
Αυτή η επιβλητική σκηνή μάλλον αποτελεί μια καλή απάντηση στην θεωρία περί 
«ασημαντότητας» την οποία αποδίδει ο Arafat μερικές φορές σε τέτοιες σκηνές· ο 
κόκορας εδώ δεν είναι σύμβολο της «καθημερινής ζωής», πιστεύω. Φυσικά θα μπο-
ρούσε να είναι και σύμβολο και δώρο, ένα σύμβολο σε αντάλλαγμα για αυτό που 
συμβολίζεται· με άλλα λόγια θα μπορούσες κάλλιστα να δώσεις σε κάποιον κάτι από 
αυτόν.

24. E. P. Blegen, «News Items from Athens», AJA 46 (1942), 477-82.
25. Είναι άραγε ο «Γανυμήδης» τελικά ο Πέλοπας; Ο Sichtermann, Ganymed, προβαίνει 

σε μια λογική ανάλυση, σελ. 28-31, κλείνοντας με τρόπο το μάτι προς τον Πέλοπα, 
αλλά καταλήγοντας ότι το πνεύμα του έργου είναι γανυμηδικό, βλ. και βιβλιογραφία 
σελ. 79, 81.

26. Πλίνιος, Naturalis Historia 34,19, LIMC λ. Ganymedes 200, όπου ένας από τους 
κύκνους, 84-91, φέρει την επιγραφή «Γανυμήδης»· ο αρχαιότερος απ᾿ αυτούς χρονο-
λογείται γύρω στο 360 π.Χ.

27. Αισχίνης 1.7-8, πρβλ. Cohen, Law, Sexuality and Society, σελ. 222: «Οι εν λόγω 
διατάξεις προστατεύουν τα νεαρά αγόρια από την ασέλγεια στο σχολείο και στο γυ-
μνάσιο και προβλέπουν ότι αν ένα αγόρι εκδοθεί για ομοφυλοφιλικές δραστηριότητες 
από τον πατέρα ή τον κηδεμόνα του, τόσο ο πατέρας όσο και ο πελάτης υπόκεινται 
στις προβλεπόμενες από τον νόμο ποινές. Η έκδοση ελεύθερων αγοριών φαίνεται 
πως κολαζόταν από τον νόμο με θάνατο, και ο Αισχίνης επίσης πραγματεύεται τον 
νόμο της ὕβρεως, ο οποίος απαγορεύει τον βιασμό ή τη βίαια κακομεταχείριση τόσο 
των παιδιών όσο και των ενηλίκων (καθώς επίσης, ίσως, την αποπλάνηση στην περί-
πτωση των παιδιών)».

28. U. von Wilamowitz, Die Ilias und Homer (Βερολίνο, 1916), σελ. 83.
29. Όπως έχει αναγνωριστεί προ πολλού, ο συγγραφέας της ιστορίας του Μωυσή και του 

Χρυσού Μόσχου στην Έξοδο ΛΒ΄, ιδίως 20, προβάλλει στο παρελθόν ένα φλέγον 
ζήτημα μεταγενέστερης πολιτικής, Βασιλειών Α΄, IB΄ 26, Ωσηέ Η΄ 5, ΙΓ΄ 2.

30. Ο Smith, «Aineiadai», αντιτίθεται στην παλιά κοινή παραδοχή ότι ο Όμηρος είχε 
προσληφθεί από «τους γιους του Αινεία», αλλά ταυτόχρονα συγκεντρώνει όλα τα 
σχετικά στοιχεία. Φυσικά, οι μεταγενέστεροι ηγεμονίσκοι αφού διάβαζαν τον Όμηρο 
προσπαθούσαν να συνδεθούν με κάποιο τρόπο με το μοναδικό παρακλάδι του βασι-
λικού οίκου της Τροίας που θα επιβίωνε σύμφωνα με τον Όμηρο, συχνά μέσω του 
τοπικού ήρωα Ασκάνιου, που δεν συνδεόταν με τον Αινεία στην Ιλιάδα αλλά αργότε-
ρα θεωρήθηκε γιος του. Κάποιοι από τους μεταγενέστερους μύθους σχετικά με τους 
απογόνους του Αινεία στην Τρωάδα φαίνεται φαίνεται να έχουν αυτόνομη ύπαρξη, 
άσχετα με τα όσα λέει ο Όμηρος.

31. Στράβων 13.1,32.
32. Ο Ηρακλής και ο Γανυμήδης έχουν κάποια παράξενη σύνδεση· σίγουρα η αρπαγή 

του Γανυμήδη συνδέεται με την αποθέωση του Ηρακλή, αφού ο Ηρακλής αφήνει τη 
θέση κενή όταν παντρεύεται την προκάτοχό του, Ήβη, για να σηματοδοτήσει το ότι 
έγινε αθάνατος.

33. Ιλιάδα Ε 628-51, Κ 221-9: Ο Αινείας διηγείται μια άλλη ιστορία για το πώς ο Ερι-
χθόνιος, γιος του Δαρδάνου, ιδρυτή της Τροίας, έβαλε τον Βορέα, τον βόρειο άνεμο, 
να γονιμοποιήσει τριακόσιες φοράδες, ώστε να γεννηθούν δώδεκα μαγικά πουλάρια.

34. Βασιλειών Δ΄, 2.11 και 16-18, West, East Face of Helicon, σελ. 477-8.
35. Walter Burkert, The Orientalizing Revolution (Καίμπριτζ Μασ., 1992), σελ. 122.
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36. Ομηρικός ύμνος [5] στην Αφροδίτη 75-160.
37. Η Ηώς ήδη σκαρώνει σκανταλιές τόσο στη Λάρνακα του Κύψελου όσο και στον 

θρόνο των Αμυκλών (χαμένα έργα του 6ου αι.;).
38. Για θρήνο = ήρωες, Seaford, Reciprocity and Ritual, σελ. 139-41, πρβλ. Λουκιανός, 

Περί του μη ραδίως πιστεύειν διαβολή, κεφ. 17: τα δάκρυα για τον Ηφαιστίωνα δεί-
χνουν μάλλον ηρωική παρά θεϊκή ιδιότητα.

39. Νύμφις, FGrHist 432 F5 =Αθήναιος 14.619f-620a.
40. Για τον Ύλα, τον Βόρμο και όλες τις άλλες ιστορίες για νύμφες, βλ. την έξοχη ανά-

λυση της Larson, Greek Nymphs, ιδίως σελ. 66-70.
41. Ο Μνασέας, γεωγράφος του 3ου αιώνα π.Χ. με Ευημεριστικές (ορθολογιστικές των 

μύθων) τάσεις, αναφέρει ότι ο Γανυμήδης αρπάχτηκε από τον πατέρα τού Πέλοπα, 
Τάνταλο, πέθανε ενώ κυνηγούσε και θάφτηκε στο Όρος Όλυμπος της Μυσίας δίπλα 
στον ναό του Ολυμπίου Διός. Ο Δωσιάδας (FGrHist 458 F5) και ο Εχεμένης (FGrHist 
259 F1) λένε ότι ένοχος ήταν ο Μίνως. Κάποιοι άλλοι πάλι πρόσθεσαν άλλες ορθο-
λογίζουσες μη ευτυχείς καταλήξεις: ο Γανυμήδης ρίχνεται από έναν γκρεμό αφού ο 
Μίνως αποφάσισε να κάνει σεξ μαζί του, και ο Μίνως λέει στον πατέρα του ότι δήθεν 
έφταιξε ένα σύννεφο και μια ριπή ανέμου· ο Γανυμήδης αποκοιμήθηκε ενώ κυνηγού-
σε και τον ξέσκισαν άγρια θηρία [δηλαδή δεν έμεινε κανένα ίχνος του]· τον χτύπησε 
κεραυνός· βλ. Jacoby FGrHist αυτόθι. Μια πληρέστερη εκδοχή της ιστορίας σώζεται 
στη Σούδα λ. Μίνως: «Αυτός ο άντρας κυβερνούσε τις θάλασσες και ταξίδευε σε 
λογής λογής ξένους τόπους και διαφέντευε πολλούς [άντρες]. Φτάνοντας στην Ασία 
και μαθαίνοντας για τη μεγάλη φήμη στη Φρυγία του Τρώα, βασιλιά της Τροίας, 
και των γιων του, πήγε στην πόλη της Δαρδάνου όπου ζούσε ο Τρώας. Ο Τρώας 
είχε τρεις γιους: τον Ίλο, τον Ασσάρακο και τον Γανυμήδη, ο οποίος φημιζόταν για 
την ομορφιά του. Έτσι ο Μίνως έμεινε σαν φιλοξενούμενος του Τρώα, δίνοντας και 
παίρνοντας δώρα, και διέταξε τον Τρώα να καλέσει τους γιους του για να τους δει και 
να δώσει και σ’ αυτούς δώρα. Όμως ο Τρώας είπε ότι είχαν φύγει για κυνήγι. Έτσι ο 
Μίνως πήγε εκεί που τα αγόρια κυνηγούσαν, κοντά στον Γρανικό ποταμό· ωστόσο ο 
Μίνως, αφού είχε στείλει λίγο νωρίτερα τα πλοία του στον ποταμό, έφτασε αργότερα 
εκεί που ήταν τα αγόρια και είδε τον Γανυμήδη και τον ερωτεύτηκε. Έδωσε διαταγές 
στους Κρήτες και άρπαξε το αγόρι, το έβαλε στο καράβι και απέπλευσε. Το μέρος 
εκείνο ονομάστηκε Αρπαγία. Ο Μίνως πήρε το αγόρι και το πήγε στην Κρήτη. Το 
αγόρι για να απαλύνει τον πόνο του αυτοκτόνησε μ’ ένα σπαθί, και ο Μίνως το έθα-
ψε στον ναό. Έκτοτε, φυσικά, λέγεται ότι ο Γανυμήδης υπηρετεί τον Δία», Jennifer 
Benedict (μτφ.) στη διαδικτυακή Σούδα (stoa.org.), D. Whitehead (επιμ.). Η νότια 
πλευρά της θάλασσας του Μαρμαρά είναι γεμάτη βάλτους και λίμνες· ο Ύλας εξα-
φανίστηκε στην ίδια ακτή λίγο πιο πάνω από αυτό το σημείο. Για το Αρπάγιον, βλ. 
Alexandru Avram, IACP, 979.

42. Πολλοί μελετητές, ωστόσο, πιστεύουν ότι Ηώς σημαίνει θάνατος, ακριβώς όπως τα 
παιδιά που πέθαιναν λέγεται ότι μπορεί να «τα πήραν οι νύμφες», ειδικά αν έπεφταν 
σε πηγάδι. Οι κηδείες συχνά τελούνταν τη νύχτα ώστε να μη μολυνθεί η μέρα, οπότε 
η Ηώς έβαζε τέλος στη φλόγα της πυράς και άφηνε την ψυχή να φύγει. Ένας αρχαίος 
ορθολογιστής μιλά πολύ κατηγορηματικά και απερίφραστα γι᾿ αυτό το νόημα των 
απαγωγών της Ηούς: «Υπήρχε ένα αρχαίο έθιμο ότι τα σώματα αυτών που βρίσκο-
νταν στο νεκροκρέβατό τους, μόλις έπαυαν να ζουν, δεν έπρεπε να μεταφερθούν για 
ταφή ούτε τη νύχτα ούτε όταν η κάψα του μεσημεριού ψήνει τη γη, αλλά τα βαθιά 
χαράματα, όταν οι ακτίνες του ήλιου είναι ακόμα άφλογες. Όταν πεθαίνει ένας νέος 
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άντρας από καλό σπίτι και όμορφος, περιγράφουν κατ’ ευφημισμό την εωθινή νεκρι-
κή πομπή ως αρπαγή από την Ημέρα όχι ενός νεκρού άντρα αλλά ενός για τον οποίο 
η Ημέρα νιώθει ἔρωτα», E. Vermeule, Aspects of Death (Μπέρκλεϋ, 1979), σελ. 163· 
ο Αρτεμίδωρος είναι κατηγορηματικός: σε ένα όνειρο «το να συνουσιαστείς με θεό 
ή θεά ... σημαίνει θάνατο για έναν άρρωστο», 1.80, αλλά η Kaempf-Dimitriadou 
πιστεύει ότι δίνεται υπερβολικά μεγάλη έμφαση σε αυτή τη νεκρική θεματολογία, 
Liebe der Götter, σελ. 17· συμφωνώ.

43.  Ιλ. Ζ 345.
44.  Nagy, Greek Mythology and Poetics, σελ. 242-6.
45. Larson, Greek Nymphs· Borgeaud, Cult of Pan, σελ. 104-9· W.R. Connor, «Seized 

by the Nymphs: Nympholepsy and Symbolic Expression in Classical Greece», Class 
Ant 7 (1988), 155-89.

46. Αριστ. Ηθικά Ευδήμεια 1214a.
47. LIMC λ. Ganymedes 52, BA 205140 [κύλικα] του Δούριδος, αλλά προσέξτε ότι το 

εξωτερικό έχει σκηνές με ερωτοτροπίες.
48. Larson, Greek Nymphs, σελ. 193-8, ιδίως 194-5.
49. Για τον Αινεία και τη Ρώμη βλ. Gantz, σελ. 713-17, και Christopher P. Jones, Kinship 

Diplomacy in the Ancient World (Καίμπριτζ Μασ. 1999), σελ. 82-8.
50. Η Δία λατρευόταν εξόχως και στην παρακείμενη Σικυώνα, Στράβων 8.6,24. Η Ήβη 

είχε επίσης σημαντικό λατρευτικό κέντρο στον αττικό δήμο της Αιξωνής, πλάι στον 
βωμό του Ηρακλή και της μητέρας του Αλκμήνης, Whitehead, Demes of Attica, σελ. 
207 σημ. 186. Για τον Φλιούντα, S. Alcock, «Urban Survey and the Polis of Phlius», 
Hesperia 60 (1991), 421-63, και για μια πιθανή ταυτοποίηση του ναού της Γανυμή-
δας, Henry S. Washington, «Excavations at Phlius in 1892», AJA 27 (1923), 444, 
πρβλ. 441 εικ. 3. Ο Cook, «Wife of Zeus?», CR 20 (1906), 367, σημ. 1, σημειώνει 
ότι η Γανυμήδα κανονικά θα έπρεπε να είναι Γανυμήδεια, πράγμα που μπορεί να 
ενισχύει την αρχαιότητά της.

51. 2.13,3, Musti και Torelli αυτόθι.
52. Παυσ. 7.24,4.
53. Ο West θεώρησε αυτή την ανάγνωση υπερβολικά αδέξια και έτσι τύπωσε: «...γᾶν 

ὃς...», «Dictaean Hymn», 151-2, πρβλ. Perlman, «Invocatio and imprecatio», Sporn, 
Heiligtümer und Kulte σελ. 47 –«Gott des ganos [γάνους]»– Vikela, Weihreliefs, σελ. 
124, και για τον χθόνιο χαρακτήρα του Διός Παγκρατούς, σελ. 57-80, ιδίως 79. Ο 
κοῦρος έχει συνδεθεί με το μινωικό ελεφάντινο αγαλματίδιο που βρέθηκε εκεί κοντά, 
MacGillivray, Driessen και Sackett, Palaikastro Kouros, (= Ωρίων, διατείνονται οι 
MacGillivray/Sackett, αυτόθι, σελ. 168-9, κυρίως λόγω της στάσης του, με τις γρο-
θιές στο στήθος – άραγε λοιπόν ο ύμνος σηματοδοτεί την επανεμφάνιση του Ωρίωνα 
που έρχεται από τον Κάτω Κόσμο;) αλλά βλ. τις ενστάσεις του Lapatin σχετικά με 
την ταυτοποίηση του μινωικού ειδωλίου, AJA 106 (2002), 326-88.

54. Αθήναιος 13.601f. Η μυρτιά είναι προσφιλές φυτό στις τελετουργικές πομπές και 
συχνά συνδέεται με την Αφροδίτη ή και με τον γάμο.

55. Archaeological Reports (1969), 10, LIMC λ. Ganymedes 201, όπου παρατίθεται Π.Γ. 
Θέμελης, Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών 2 (1969), 163-5, Meiggs και Lewis 
51.61-2, Trümpy, Untersuchungen, σελ. 41, 46-9. Η ίδια αιτιώδης σχέση κάνει την 
εμφάνισή της και στην Ολυμπία: ο αετός που αρπάζει το φίδι, ο Όλυμπος, ο Δίας, 
ο Γανυμήδης. Για τον «Δία Κεραυνό», βλ. F. Mosino, «Graffito vascolare greco da 
Reggio Calabria», Xenia Antiqua 4 (1995), 23-4.
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56. L. Loukopoulou και A. Łaitar, IACP, 913.
57. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι οι πρώτες συγκρίσεις της θνητής ομορφιάς με την ηρωική 

ομορφιά, των θνητών ερώτων με τους αθάνατους έρωτες, εμφανίζονται στις αυλές 
των τυράννων, με τον Ίβυκο στην αυλή του Πολυκράτη της Σάμου.

58. Θα μπορούσαμε επίσης να επισημάνουμε την άνοδο της λατρείας του Ερμή, 
μιας οικιακής, ιδιωτικής λατρείας, την ίδια εποχή. Για την εν λόγω ανακάλυψη 
βλ. Kaempf-Dimitriadou, Liebe der Götter, σελ. 43-7, ιδίως σελ. 44: «Es war ein 
ungehörtes Wagnis attischer Kunst und attischen Geistes, die Götter aus der Ruhe 
ihres archaischen Wesens in die Bewegung des Lebens zu reissen» και κυρίως σελ. 
46: η Kaempf-Dimitriadou επιχειρηματολογεί, βασιζόμενη στο ότι η εκπληκτική 
αύξηση των ερώτων των θεών στην τέχνη συμπίπτει με μία από τις μεγαλύτερες 
πολιτισμικές και πολιτικές ανακατατάξεις στην ιστορία της Αθήνας, ότι τα γεγο-
νότα του ύστερου 6ου αιώνα π.Χ., ειδικά η απελευθέρωση από την τυραννία και 
το άνοιγμα της πολιτικής, παρήγαγαν μια νέα συνείδηση όσον αφορά το θεϊκό και, 
μαζί μ’ αυτό, το ανθρώπινο. Λίγο αργότερα η σύγκρουση με τους Πέρσες, τόσο 
στρατιωτικά όσο και πολιτισμικά, άφησε τη σφραγίδα της. Την ίδια περίοδο η φαι-
νομενική παρέμβαση των θεών στις ανθρώπινες υποθέσεις κατά τη διάρκεια αυτών 
των δραματικών χρόνων, κυρίως η βοήθεια του άρπαγα πριγκιπισσών Βορέα, ο 
οποίος φύσηξε και έδιωξε τους Πέρσες, επέστησε την προσοχή στο ενδεχόμενο οι 
θεϊκές δυνάμεις να παρεμβαίνουν στις ανθρώπινες υποθέσεις και να επηρεάζουν 
δραματικά την εκάστοτε έκβαση. Οι έρωτες των θεών αποτέλεσαν άριστο πεδίο για 
να εκτιμηθεί και να αντιπροσωπευθεί αυτή η νέα εγγύτητα ανάμεσα στη θεϊκή και 
την ανθρώπινη σφαίρα, όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν και ποτέ ξανά στο μέλλον. 
Το βασικό πρόβλημα είναι ότι το αρχαιότερο και δημοφιλέστερο θέμα, η Ηώς, ται-
ριάζει λιγότερο απ’ όλα. Εγώ θα τόνιζα περισσότερο τη σημασία της εποχής των 
τυράννων (τόσο την αυτάρεσκη διεκδίκηση σύγκρισής τους με τους θεούς και την 
ενθάρρυνση νέων λατρειών έξω από τις παραδοσιακές λατρείες που ελέγχονταν 
από τους «αριστοκράτες», κάποιοι εκ των οποίων ήταν πλέον εξόριστοι) και θα 
υποβίβαζα τη σημασία των αναλογιών με τις καθημερινές υποθέσεις –ο έρωτας 
ενός πατριάρχη όπως ο Δίας για έναν μικρούλη όπως ο Γανυμήδης πολύ δύσκολα 
μπορεί να αποτελέσει πρότυπο της Ελληνικής Ομοφυλοφιλίας, η Ηώς δεν είναι η 
τυπική Αθηναία (Osborne, «Desiring Women», ιδίως σελ. 72, παρόλο που, για να 
πούμε την αλήθεια, όλες οι γυναίκες κρύβουν μέσα τους μια ξαναμμένη Ηώ)– αν 
και, από την άλλη πλευρά, τα σημεία σύγκρισης/αντίθεσης μεταξύ του θεϊκού και 
του ανθρώπινου τονίζονται σε εικόνες ερωτικού κυνηγιού, έστω και με τη συμπα-
ράθεσή τους. Επίσης θα τόνιζα τη σημασία που έχει ο Έρωτας ως η ισχυρότερη 
δύναμη που γεφυρώνει τα όρια ανάμεσα στη θεϊκή και την ανθρώπινη σφαίρα και/ή 
την απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και τη γη ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που 
αντιμετωπίζει για να αποδείξει τη δύναμή του να γεφυρώνει χάσματα. Και πώς 
ακριβώς διακρίνουμε την «αντίθεση από απόσταση» από την «αντίθεση εκ του 
σύνεγγυς» μεταξύ του ανθρώπινου και του θεϊκού, με την πρώτη να κυριαρχεί κατά 
την προγενέστερη περίοδο, την δε δεύτερη κατά την περίοδο γύρω στο 500; Υπάρ-
χει άραγε πιο άμεση και ευθεία σύνδεση ανάμεσα σε έναν θεό και έναν θνητό από 
αυτή ανάμεσα στη Σαπφώ και την Αφροδίτη ήδη το 600 π.Χ. ή στα κορίτσια της 
Σπάρτης μια γενιά νωρίτερα, που αγωνιούσαν μήπως οι άντρες τους διαλέξουν μια 
θεά, την Ηώ (;) ή κάποια νύμφη αντί γι’ αυτές, Αλκμάν 1.16-20;

59. Ο Burkert, Greek Religion, σελ. 246-50 προβαίνει σε μια έξοχη εξέταση ολόκληρου 
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του προβλήματος των σκανταλιάρικων θεών: «πιο ευάλωτοι ήταν οι αχαλίνωτοι ερω-
τικοί δεσμοί», σελ. 246.

60. Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία 6.1, Ηρόδ. 5.77, 6.100, Θουκ. 1.114, Πλούταρχος, Περι-
κλής 23. Οι Αθηναίοι αποικιστές της Χαλκίδας στάλθηκαν να βοηθήσουν στον πό-
λεμο κατά των Περσών το 490 αλλά λάκισαν· υπάρχει έντονη διαφωνία ως προς το 
αν επέστρεψαν ή όχι. Για το Σίγειον, Στράβων 13.1,38 (599). Οι Αθηναίοι έχασαν το 
Σίγειον στα τέλη του 7ου αι., έπειτα κατακτήθηκε ξανά από τον τύραννο Πεισίστρα-
το, βλ. Simon Hornblower, OCD λ. Sigeum. Έχει ενδιαφέρον ότι η φυλή στην οποία 
περιελήφθησαν οι αγγειογράφοι κατά τη δημοκρατική επανάσταση είχε ως ήρωα-μα-
σκότ τον Ακάμαντα, γιο του Θησέα, του οποίου οι μύθοι τον ανήγαν λίγο πολύ σε 
Αθηναίο μιμητή/διάδοχο του Αινεία και των γιων του, ένας μύθος διεκδίκησης της 
περιοχής που μπορεί να πλάστηκε οποιαδήποτε χρονική στιγμή την περίοδο 600-500 
π.Χ., πρβλ. Διονύσιος Χαλκιδεύς, σχόλ. Ευριπ. Ανδρομάχη 10, Smith «Aineiadai», 
36 σημ. 32, 54-5. Ο Ακάμας σώζει τη γηραιά Αίθρα, τη γιαγιά του, από την Τροία με 
έναν τρόπο που θυμίζει απόλυτα τον τρόπο που ο Αινείας έσωσε τον Αγχίση.

61. Ο Λύσις στον Λύσι του Πλάτωνα και ο Αυτόλυκος, πρωταθλητής-παγκρατιστής που 
αγαπά τον μπαμπάκα του, στο Συμπόσιον του Ξενοφώντα, είναι καλά παραδείγματα. 
Παρόμοια, ο Γανυμήδης του Απολλώνιου του Ρόδιου και του Λουκιανού φαντάζει 
και συμπεριφέρεται σαν εξάχρονο. Θα μπορούσαμε να αντιπαραθέσουμε έναν συνο-
μήλικο από την πρώιμη νεότερη εποχή, λόγου χάρη τον πρόωρα ενήλικο Εδουάρδο 
ΣΤ΄ της Αγγλίας.

62. Αθήναιος 10.424e, Σαπφώ απόσπ. 203. Γενικά βλ. Bremmer, «Adolescents», 135-48. 
Όταν η Οδύσσεια παρουσιάζει τον Μενέλαο να έχει επιστρέψει στη Σπάρτη με την 
πανέμορφη Ελένη, το κρασί στους καλεσμένους το σερβίρει ο νόθος γιος του, Με-
γαπένθης, που είναι αρραβωνιασμένος αλλά όχι παντρεμένος, καταπώς φαίνεται, δ 
10-12, ο 120-3. Ο Πίνδαρος, Ολυμπιόνικοι 1, μπορεί να είχε κατά νου έναν παρόμοιο 
ρόλο όταν έβαλε τον Ποσειδώνα να ερωτευτεί τον Πέλοπα, τον νεαρό γιο του οικο-
δεσπότη του σε ένα δείπνο, πρβλ. Φιλόστρατος, Εικόνες 1.17. Με τις απεικονίσεις 
γυμνού ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος αν είναι συμβολικές ή ρεαλιστικές, αλλά 
σε αυτές που παριστάνουν τους άλλους ντυμένους και το αγόρι γυμνό, οι πιθανότητες 
αυξάνουν ελαφρώς. Ειδικά οι Ρωμαίοι λάτρευαν να βλέπουν τους σκλάβους-υπηρέ-
τες τους ως τους δικούς τους μικρούς Γανυμήδηδες.

63. Boardman, Early Greek Vase Painting, εικ. 506, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθή-
νας 10426.

64. Βλ. Ekroth, Sacrificial Rituals, ιδίως σελ. 330-4.
65. Sissa και Detienne, Daily Life, σελ. 79-80.
66. Ο Αριστοτέλης, Ποιητική 25 1461a, προλαβαίνει αυτούς που θα αντιτάξουν ότι ο 

Γανυμήδης είναι «οινοχόος» και όχι «νεκταροχόος» των θεών, αποδίδοντας τη χρήση 
της λέξης «οινοχόος» είτε σε «έθιμο» είτε σε «μεταφορά».

67. Παρόλο που όπως επισημαίνει ο Gantz, σελ. 82, αν η Ήβη εγγυόταν ενεργά τη νεότη-
τα των θεών κανείς δεν το αναφέρει και «κανείς δεν προσπαθεί ουδέποτε να βλάψει 
τους θεούς απάγοντάς την». Αυτό που έχει σημασία είναι το τι σερβίρει η Ήβη, και 
αυτό μπορούν να το σερβίρουν και άλλες θεότητες.

68. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε την παράξενη αντίθεση ανάμεσα αφενός 
στον Γανυμήδη, του οποίου μητέρα, σύμφωνα με τον Ελλάνικο [FGrHist 4 F138, 
Απολλόδωρος 3.140], ήταν η Καλλιρρόη, κόρη του ποταμού Σκαμάνδρου, και αφε-
τέρου στους γιους μιας άλλης Καλλιρρόης, κόρης του ποταμού Αχελώου, οι οποίοι, 
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κατόπιν αιτήματος της μητέρας τους, ωρίμασαν πρόωρα ώστε να πάρουν εκδίκηση 
για τον πατέρα τους, Gantz, σελ. 526-7. Οι ποταμοί συχνά διαδραματίζουν τον ρόλο 
του κουροτρόφου, δηλαδή ανατρέφουν νέους.

69. Sissa και Detienne, Daily Life, σελ. 44-7.
70. Για την αμβροσία και το νέκταρ ως «αρωματικά» βλ. Cynthia W. Shelmerdine, 

«Shining and Fragrant Cloth in Homeric Epic», στο Jane. B. Carter και Sarah P. 
Morris (επιμ.), The Ages of Homer (Ώστιν, 1995), σελ. 99-107· η συγγραφέας ση-
μειώνει επίσης τους δεσμούς συνέχειας που υπάρχουν με τη μυκηναϊκή περίοδο. Οι 
πινακίδες γραμμικής Β΄ αποκαλύπτουν ολόκληρη βιομηχανία αρωματικών ελαίων 
(προοριζόμενων για τους θεούς).

71. Αθήναιος 13.602e = Σοφοκλής απόσπ. 345 Radt. Η ιδέα ότι ο Σοφοκλής δεν εννοού-
σε τίποτα παρά μόνο τα σέξι μπούτια του Γανυμήδη που ανάβουν φωτιές στον Δία 
θα αρέσει μόνο σε όσους δεν έχουν διαβάσει καθόλου Σοφοκλή. Το άρθρο του Parker 
για τη θυσιαστική ανταλλαγή μεταξύ θνητών και αθανάτων «Pleasing Thighs» [Ηδο-
νικοί/ευχάριστοι μηροί/μπούτια] δεν διερευνά πραγματικά αυτό που υπόσχεται ο 
παιγνιώδης τίτλος του, σελ. 106 «(...που δεν έχει καμία σχέση με προσωπικές φαντα-
σιώσεις)». Φυσικά και τα μπούτια ενός νεαρού ήταν αντικείμενο σεξουαλικής φαντα-
σίωσης, όπως τα μπούτια εκατό αγελάδων ήταν το αντικείμενο θεϊκής φαντασίωσης, 
μια σύμπτωση που είναι άκρως ενδιαφέρουσα.

72. Αν και το όνομα πάντοτε γράφεται ΔΟΡΙΣ (όνομα γυναικείο), ακόμα και από έναν 
ζωγράφο που φροντίζει να διακρίνει το «ου» από το «ο» (πρβλ. Neer, Style and 
Politics, σελ. 233 σημ. 14), αυτός ή αυτή πάντα μεταγράφεται ως «Δούρις» από τους 
νεότερους μελετητές, πρακτική που απρόθυμα ακολουθώ και εγώ.

73. Για την ακρίβεια είναι σχεδόν βέβαιο ότι προέρχεται από τάφο στην Ιταλία, απ’ όπου 
προέρχονται τα περισσότερα ελληνικά αγγεία. Malibu 84.AE.569, BA 16200.

74. Είναι κρίμα που η Kaempf-Dimitriadou δεν είχε πρόσβαση σε αυτό το αγγείο όταν 
έγραψε το βιβλίο της. Ταιριάζει στη θεωρητική της άποψη και συγχρόνως θα την 
εμβάθυνε σε αρκετά σημαντικό βαθμό.

75. Παυσ. 7.24,4, Moggi και Osanna αυτόθι, Θεόκριτος 12.27-37.
76. Πλούταρχος, Σόλων 8, D. 19.255 πρβλ. Σόλων απόσπ. 10 = Διογένης Λαέρτιος 1.49. 

Tedeschi, «Solone e lo spazio della communicazione elegiaca», QUCC 10 (1982), 
33-46, ιδίως 44, πρβλ., με λιγότερη έμφαση, R. Flacelière, «Le bonnet de Solon», 
REA 49 (1947), 235-47, για άλλες καλύπτρες, Ιώσηπος, Ιουδαϊκή αρχαιολογία 3.157, 
Αππιανός, Εμφύλιοι πόλεμοι 1.8,74, Παυσ. 4.27,2 πρβλ. 3.24,5. Τα δίδυμα καπέλα 
του Κάστορα και του Πολυδεύκη, που δεν είναι απλώς ημισφαιρικά, δείχνονται στα 
υπέρθυρα των εμπορικών οικιών της Δήλου. Η Σούδα δίνει ως ορισμό τού πιλίδιον το 
καμηλαύκιον, που αρχικά ήταν ένα ημισφαιρικό στέμμα που φορούσαν οι βυζαντινοί 
αυτοκράτορες, ενώ τώρα είναι το ψηλό χωρίς γείσο μαύρο καπέλο που φορούν οι ορ-
θόδοξοι ιερείς. Το πιλίδιον του Δικαιόπολη (Αριστοφ. Αχαρνής 437) πρέπει εντός των 
συμφραζομένων να λειτουργεί όπως αυτό του Σόλωνα. Οι άνθρωποι που ήταν άρρω-
στοι γενικά φαίνεται ότι φάσκιωναν το κεφάλι τους. Το πιο χαρακτηριστικό ανάλογο 
προς το καπέλο του Γανυμήδη είναι το καπέλο του νικητή μάντη που είναι γνωστός 
ως «Λ» στο εμπρόσθιο (ανατολικό) αέτωμα του ναού του Ολυμπίου Διός –και οι δύο 
γέροι με καλύπτρες στο BA 205036, Βοστώνη 95.28– που πιθανότατα παριστά την 
αποκάλυψη στους Κεφαλίδες της τοποθεσίας του Πυθείου (Δάφνη, σημερινό Δαφνί), 
ανάμεσα στην Αττική και την Ελευσίνα. Ο Πολύγνωτος έδωσε στον γέρο Νέστορα 
έναν πίλον στο Τροίας άλωσις 10.25,11. Τη σημασία της γενικής χρήσης της γιαρ-
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μούλκας από τους Εβραίους, από τον 1ο αιώνα π.Χ. (;), μάλλον θα τη βρούμε στην 
ιδέα ότι οι Εβραίοι ήταν «έθνος ιερέων». Η Irwin, Solon, σελ. 113-46, το βλέπει από 
διαφορετική σκοπιά, συνδέοντας το πιλίδιον με τα ταξίδια εν γένει και τον Οδυσσέα 
ειδικά. Τα ερωτήματα είναι: α) Οι αναφορές στο πιλίδιον είναι αναγκαστικά νύξεις 
στο διάσημο τέχνασμα του Σόλωνα; β) Είναι το πιλίδιον τεχνικός όρος που χρησιμο-
ποιείται με συνέπεια για έναν πολύ συγκεκριμένο τύπο καπέλου ή απλώς σημαίνει 
«μικρό τσόχινο καπελάκι»; γ) Πώς θα περιέγραφε ένας Έλληνας μια καλύπτρα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

1. Μία από τις καινοτομίες του Πλάτωνα ήταν ότι προσέδωσε στους σωκρατικούς 
διαλόγους ρεαλισμό, αποφεύγοντας εμφανείς αναχρονισμούς και τοποθετώντας 
τον διάλογο σε συγκεκριμένο τόπο και προπαντός σε συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή στη ζωή των χαρακτήρων του ή στην Ιστορία, έως και σε συγκεκριμένη 
στιγμή του έτους, Kahn, Plato and the Socratic Dialogue, σελ. 34-5, ωστόσο η 
αποκωδικοποίηση των «χρονολογήσεων» (ημερολογιακά στίγματα) είναι ενίοτε 
δύσκολη. Από την αρχαιότητα μέχρι τη Martha Nussbaum, οι μελετητές φαντάζονταν 
τον Φαίδρο νέο και σέξι. Δυστυχώς αυτό είναι αδύνατο. Ακόμα και ο Rowe, που 
προτιμά μια πρώιμη (ακραία πρώιμη) δραματική ημερομηνία στη δική του έκδοση 
του Φαίδρου, σελ. 11, αναγνωρίζει ότι ο Φαίδρος είναι «λίγο πριν τα σαράντα». 
Διότι ο Φαίδρος είναι ενήλικας στον Πρωταγόρα, έναν διάλογο που χρονολογείται 
από πάρα πολλούς περίπου στο 430 π.Χ., όταν ο Ισοκράτης θα είχε ηλικία περίπου 
πέντε χρονών. Αφού ο Ισοκράτης είναι νέος (= κάτω από Τριάντα») στον Φαίδρο 
278e, ο Φαίδρος (μεγαλύτερός του κατά τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια) δεν μπορεί 
πια να είναι «ακόμη νεαρός». Εξάλλου, οι χρονολογήσεις του Πλάτωνα υποτίθεται 
ότι δεν ήταν άγνωστες στους συγχρόνους του, οι οποίοι είναι σχεδόν βέβαιο ότι 
θα τοποθετούσαν τον Φαίδρο στην τελευταία δεκαετία του 5ου αιώνα: Ο Λυσίας 
βρίσκεται στην πόλη (έφτασε το 412-411, Διονύσιος Αλικαρνασσεύς, Λυσίας 1) και 
ήδη στηλιτεύεται ως λογογράφος (Φαίδρ. 257c)· όλοι οι λόγοι που έγραψε ο Λυσίας 
χρονολογούνται μεταξύ 403-380· από την άλλη πλευρά, ο Ισοκράτης (πρώτα έργα τη 
δεκαετία του 390) είναι ήδη ένας πολλά υποσχόμενος συγγραφέας, 278e-279a. Κατά 
συνέπεια, ελάχιστοι άνθρωποι εκείνης της εποχής θα συνήγαν από τα παραπάνω μια 
ημερομηνία πολύ πριν το 400· στις μέρες μας κατά γενική ομοφωνία η τοποθέτηση 
«πριν το 415» θεωρείται υπερβολικά πρώιμη. Η εν λόγω ομοφωνία προκύπτει από 
το γεγονός, που δεν αναφέρει ο Πλάτων αλλά είναι γνωστό από επιγραφές, ότι ο 
Φαίδρος δραπέτευσε στην εξορία το 415. Οι περισσότεροι εξόριστοι δεν γύρισαν 
παρά μετά το 404, γεγονός που αφήνει στον Φαίδρο ένα μικρό χρονικό παράθυρο 
πριν από τον θάνατο του αδελφού του Λυσία, του Πολέμαρχου (που πέθανε το 404-
3), για τον οποίο αναφέρεται ότι είναι ακόμη εν ζωή (257b). Οι υποθετικές αποκρίσεις 
του Ευριπίδη (θάνατος το 406) και του Σοφοκλή (θάνατος το 406/5) αναφέρονται, 
268c-269a, αλλά το ίδιο και αυτές του Περικλή (θάνατος το 429), οπότε αυτό δεν 
σημαίνει ότι ο Πλάτων σκόπευε να χρονολογήσει τον Φαίδρο πριν από τον θάνατο 
των τραγικών ποιητών, παρά τον Dover, Lysias, σελ. 32-3, πρβλ. Todd, Lysias, σελ. 
4. Υπάρχει μια κάποια δυνατότητα ευελιξίας. Ο Dover (σελ. 32) αναφέρει τρεις 
άντρες, τον Αλκιβιάδη, τον Αδείμαντο και τον Αξίοχο, που είχαν εξοριστεί την ίδια 
εποχή με τον Φαίδρο και οι οποίοι επέστρεψαν στην Αθήνα πολλά χρόνια πριν από 
το 404, συν, ίσως, τον Ερυξίμαχο, Todd, Lysias σελ. 379. Ωστόσο το πιθανότερο είναι 
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ο Πλάτων να περιγράφει μια πολύ συγκεκριμένη χρονική στιγμή του καλοκαιριού 
του 404· η Αθήνα έχει ηττηθεί, επικρατεί ειρήνη, οι εξόριστοι έχουν επιστρέψει, τα 
τείχη γκρεμίζονται (ή επίκειται να γκρεμιστούν από στιγμή σε στιγμή;)· ο Φαίδρος 
είναι τουλάχιστον γύρω στα 45, ίσως μάλιστα μεγαλύτερος, αλλά νεότερος από τον 
Σωκράτη, που είναι γύρω στα 66, Φαίδρ. 236d. Επιπροσθέτως, ο Λυσίας –που το 
404 είναι γύρω στα 55, σύμφωνα με μεταγενέστερες αρχαίες πηγές, ή γύρω στα 40, 
σύμφωνα με τις σύγχρονες αναθεωρήσεις– είναι ο «ευνοούμενος» [παιδικά] του 
Φαίδρου, 236b, 279b. Ο Αθήναιος 11.505f κατηγορεί τον Πλάτωνα για μυθεύματα. 
«Είναι αδύνατον ο Φαίδρος να είναι συγκαιρινός του Σωκράτη (κατὰ Σωκράτην 
εἶναι) πόσο μάλλον να είναι και ἐρώμενός του». Κατά πάσα πιθανότητα η πηγή του 
Αθήναιου αφορά έναν διασημότερο Φαίδρο, τον Φαίδρο της Σφηττού, συγκαιρινό 
του Πλάτωνα αλλά όχι του Σωκράτη.

2. Φαίδρος 227abd, 230cd.
3. Η Nussbaum, Fragility, σελ. 207-13, αγνοεί τα πραγματικά γεγονότα· το πατρώνυμο 

του Φαίδρου, Πυθοκλής, «κλέος + Πυθία», δεν είναι «ομιλούν όνομα», σελ. 207, 
αλλά το πραγματικό όνομα του πραγματικού πατέρα τού πραγματικού Φαίδρου. Ο 
Πλάτων μπορεί κάλλιστα, όπως και ο Αριστοφάνης, να επιλέγει τους χαρακτήρες του 
λόγω των ονομάτων και των πατρωνύμων τους, όπως εδώ, που κάνει λογοπαίγνιο 
με τον Λυσία ως «γιο του Κέφαλου», αλλά δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη σημασία στο 
όνομα «Πυθοκλής».

4. Πρβλ. Todd, Lysias, σελ. 378-81.
5. Λυσίας 19.15.
6. Η πηγή (νάμα) αναφέρεται στο 278b, πρβλ. Στράβων 9.1.24. Κάποιοι υποστηρίζουν 

ότι βρίσκεται κοντά στους λαξεμένους βράχους του Πανός, νότια της εκκλησίας της 
Αγίας Φωτεινής στη νοτιανατολική γωνία του περιβόλου του ναού του Ολυμπίου 
Διός, αλλά πρέπει να βρίσκεται πιο μακριά προς τον Υμηττό, αν το πέρασμα για την  
Άγρα είναι «από κάτω».

7. Η περιοχή του ποταμού Ιλισού, που πλέον είναι θαμμένη κάτω από την άσφαλτο, 
κάποτε ήταν γεμάτη ιερά το ένα πλάι στο άλλο και στις δύο όχθες, σαν ένα γιγάντιο 
μακρόστενο ιερό άσυλο.

8. Για την Άγρα (ή Άγραι), τοποθεσία των ναών της Δήμητρας και της Άρτεμης, βλ. 
Παυσ. 1.19,6. Πρόκειται πιθανότατα για τον δήμο της Αγρυλής.

9. Για το αμάρτημα προς τους θεούς, Ίβυκος απόσπ. 310.
10. Για τα τζιτζίκια, πρβλ. Helen King, «Tithonos and the Tettix», στο Falkner, Thomas 

M. και de Luce, Judith (επιμ.), Old Age in Greek and Latin Literature (Όλμπανυ, 
1989), σελ. 68-89.

11. Για τους πλατωνιστές, οι οποίοι συνήθως αντιμετωπίζουν τον Πλάτωνα ως αυτόνομο 
κόσμο, η εξέλιξη του δόγματός του για την ψυχή αποτελεί σημαντικό μέρος της πο-
ρείας του και είναι επίσης χρήσιμη για τη σωστή ταξινόμηση των διαλόγων του κατά 
σειρά διαδοχής. Η προσέγγιση που ακολουθείται εδώ είναι εντελώς διαφορετική: δεν 
ήταν μέλημά μου το πώς αυτό επηρεάζει την πορεία της πνευματικής εξέλιξής του.

12. Ο Gibson στο Ovid AA 3, σελ. 356-9, παραθέτει βιβλιογραφία, σελ. 360 –«εκτενέ-
στατη»– πρβλ. E. Simantoni-Bournia, LIMC λ. Kephalos, Kearns, Heroes of Attica, 
σελ. 177 (Κέφαλος) και σελ. 195 (Πρόκρις), Gantz, σελ. 36, 182, 238-9, 245-7, πρβλ. 
J. Davidson, «Antoninus Liberalis and the Story of Prokris», Mnemosyne 50 (1997), 
165-84.

13. Φερεκύδης FGrHist 3 F 34.
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14. Οβίδιος, Met. 7.690-865.
15. Στην εκδοχή του Απολλόδωρου, η Πρόκρις, σε μια παραλλαγή του γνωστού προτύ-

που, ήθελε να έχει τον Μίνωα δικό της και τον θεράπευσε με την ίδια ρίζα που είχε 
χρησιμοποιήσει ο Οδυσσέας για να ακυρώσει τα μάγια της Κίρκης (το μῶλυ). Η Πρό-
κρις το έσκασε από την Κρήτη για να αποφύγει την Πασιφάη, σύζυγο του Μίνωα, 
αδελφή της Κίρκης και κόρη του Ήλιου.

16. Αντωνίνος Λιβεράλις 41.6-7.
17. Μπαίνουμε στον πειρασμό να φανταστούμε ότι αυτή η Αύρα είναι άλλη μια ελληνι-

στική ή οβιδιανή επινόηση, αλλά η Αύρα είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές μορφές 
της ελληνικής μυθολογίας και λιγάκι λεσβία. Η ιστορία της αποτελεί το αποκορύφω-
μα της αφήγησης στα Διονυσιακά, βιβλ. 48, του Νόννου. Η Αύρα ήταν μια παρθένα 
κυνηγός, ένα αγοροκόριτσο, κόρη του Τιτάνα Λήλαντα και κάτοικος των ορεινών 
τόπων της Φρυγίας, δυτικά του Γόρδιου· μια μέρα ενώ κολυμπά με την Άρτεμη δράτ-
τεται της ευκαιρίας και χαϊδεύει τα πεπονάτα στήθη της θεάς, που τα συγκρίνει με τα 
δικά της στρογγυλά, μικρά σαν μήλα, «αντρικά στήθια» και πειράζει την Παρθένο 
που έχει τόσο αισθησιακές καμπύλες. Για να την τιμωρήσει, η θεά κανονίζει τον βια-
σμό της. Ο Διόνυσος κάνει έναν πίδακα κρασιού να ξεπηδήσει από το έδαφος και τον 
περιβάλλει με λουλούδια, υάκινθους, νάρκισσους κ.τ.λ., –όμοια με την περιγραφή 
της Καισαριανής από τον Οβίδιο– όπου ο Κέφαλος φέρεται να συνήψε δεσμό με την 
Αύρα, 574-8. Η Αύρα, διψασμένη μες στη ζέστη, πίνει από την πηγή και χάνει τις 
αισθήσεις της. Ο Διόνυσος κάνει τη βρομοδουλειά του. Η Αύρα ξυπνά κι αρχίζει να 
εκδικείται όλους τους άντρες που βρίσκει στα βουνά, ειδικά τους θνητούς που έχουν 
κοιμηθεί με θεές. Θύματα βιασμού πέφτουν και οι κυνηγοί, διότι η Αύρα θυμάται ότι 
ο Κέφαλος είχε κοιμηθεί με την Ηώ, ξεχνώντας προφανώς ότι ο Κέφαλος ήταν και 
αυτός θύμα βιασμού. Η Αύρα γεννά δίδυμα (γρήγορα και εύκολα, 851, 854) δίνει 
το ένα να το φάει μια μεγάλη γάτα κι όταν η μεγάλη γάτα δεν το τρώει, το τρώει η 
ίδια, αφού το κάνει λίγο τόπι στο ξύλο. Ο Διόνυσος φροντίζει ώστε το άλλο παιδί, 
ο Ίακχος, να τύχει όλης της απαιτούμενης φροντίδας. Τον γαλουχεί η Αθηνά αυτο-
προσώπως με το ίδιο στήθος που κάποτε θήλασε τον Ερεχθέα. Στο τέλος ο Ίακχος 
παραδίδεται στις «Βάκχες της Ελευσίνας» (948-78) για να τον φροντίσουν. Στο με-
ταξύ η Αύρα πνίγεται από μόνη της και μετατρέπεται σε πηγή δίπλα στον ορμητικό 
ποταμό Σαγγάριο, 931. Ο μύθος συνδέει την Αύρα με αυτή την πηγή, με το όρος 
Δίνδυμον (δίδυμα) όπου και γέννησε, με ένα «φιλοτήσιον όρος της Αφροδίτης» όπου 
οι σεξουαλικοί σύντροφοι (ἀκοῖται) κλέβουν την παρθενιά των κοριτσιών κι ύστερα 
το σκάνε (756-9: προφανώς πρόκειται για κάποια γαμήλια ή προγαμιαία σεξουαλική 
τελετή)· τη συνδέει επίσης με τα ελευσίνια μυστήρια, το ιερό της Δήμητρας και της 
Περσεφόνης, καθώς και με τα Λήναια. Ο χθόνιος χαρακτήρας της Αύρας (τυπικός, 
παραδόξως, για τα πνεύματα του αέρα) μοιάζει να επιβεβαιώνεται από μαρτυρίες 
πολύ προγενέστερες του Νόννου. Αγγεία του 4ου αι. από τη νότια Ιταλία συχνά φέ-
ρουν ένα κεφάλι γυναίκας στον λαιμό, ορισμένες φορές φτερωτό. Ένα από αυτά τα 
κεφάλια, που μοιάζει απόλυτα με την Περσεφόνη και φορά καπέλο τύπου πόλος, 
επιγράφεται με το όνομα Αύρα. Είναι πάρα πολύ πιθανό οι «νύμφες» που κοσμούν 
το θαυμάσιο ταφικό μνημείο των Νηρηίδων από την Ξάνθο στο Βρετανικό Μουσείο 
(περ. 380 π.Χ.) να είναι επίσης Αὖραι από την Ανατολή, A.D. Trendall, Red Figure 
Vases of South Italy and Sicily (Λονδίνο, 1989), σελ. 92-3, και εικ. 6, J. Six «Aurae», 
JHS 13 (1892/3), 131-6 με περαιτέρω παραπομπές και προτάσεις.

18. Στράβων 10.2,9.
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19. Σούδα λ. Μέλητος = Αιλιανός απόσπ. 69 Hercher, Παυσ. 1.30,1.
20. Πηγές στο LIMC λ. Kephalos, Kearns, Heroes of Attica, σελ. 177.
21. BM E466 (BA 5967), Griffiths, «What Leaf-fringed Legend…?» 65-6 ξυλοτυπία IIIa, 

Kaempf-Dimitriadou, Liebe der Götter, σελ. 19-20.
22. Davidson, «Revolutions in Human Time», 65-7.
23. Στην αρχαία Ελλάδα, οι άνθρωποι που είχαν το ίδιο όνομα ήταν συγγενείς: «Ο Σω-

κράτης είναι συνονόματός μου και για μας η ονομασία δημιουργεί συγγένεια (οἰκειό-
τητα). Και πρέπει να αναζητούμε με ζήλο τους συγγενείς μας...». Πλάτων, Πολιτικός 
258a. Από τον «Πειστικό» ζωγράφο Πειθίνο και εξής, οι Έλληνες συχνά έπαιζαν 
παιχνίδια με τα ονόματα, πραγματικά ή επινοημένα.

24. Σχετικά με το ιερό, βλ. πρωτίστως Pirenne-Delforge, L’Aphrodite, σελ. 74-5.
25. Hamilton, Greek Saints, σελ. 151 κ.ε.
26. Ars Amatoria 3.725.
27. Πιθανότατα σατυρικό δράμα, POxy. 2436 (στήλη ii 2-8). Κείμενο και μελωδία στο 

West, Ancient Greek Music, σελ. 281, 310-11. Μόνο η κατάληξη του ονόματος του 
Ερμή είναι αναγνώσιμη (-μοῦ), αλλά ελάχιστες εναλλακτικές λύσεις ταιριάζουν. Ο 
Borthwick, «Oxyrhynchus Musical Monody», ισχυρίστηκε πρώτος ότι υπάρχει σύν-
δεση με την πηγή στην Κυλλού Πήρα, αλλά δεν προσεπικαλέστηκε σύνδεση με τον 
Ερμή.

28. Αποδίδεται στον Ζωγράφο της Ερέτριας, δεύτερο ήμισυ του 5ου αι., Κάνσας Σίτυ, 
Nelson-Atkins Museum of Art, 31.80, BA 216944.

29. Αριστοφ. απόσπ. 283 K-A, Arch. Reports 50 (2004), 8.
30. Πρβλ. τον Peter Green, π.χ., στη μετάφρασή του για τις εκδόσεις Penguin των Ερω-

τικών ποιημάτων του Οβίδιου (Χάρμοντσγουερθ, 1982), σελ. 401.
31. 9.1,24, «...ο Ιλισός, που ρέει ... από τα μέρη πάνω (ή πέρα) από την Άγρα και το Λύ-

κειο και από την πηγή που εξυμνείται από τον Πλάτωνα στον Φαίδρο».
32. Burkert, Greek Religion, ό.π., σελ. 142, 321-9.
33. Γενικά βλ. Borgeaud, Cult of Pan, σελ. 104-7. Ο Σωκράτης δεν υπερασπίζεται στον 

ίδιο βαθμό όλους τους τύπους ιερής μανίας και διακρίνει με προσοχή ανάμεσα στη 
νουνεχή προφητεία και την εμπνευσμένη προφητεία καθώς και μεταξύ διαφορετι-
κών τύπων δαιμονισμού, ανθρώπινης νόσου ή κατοχής από τις διάφορες Μούσες, 
τις Νύμφες, τον Απόλλωνα, τον Έρωτα. Το πώς αυτοί οι διαφορετικοί δαιμονισμοί 
συνάδουν προς διαφορετικά είδη λόγου και ποια από αυτά έχουν θετικό ή αρνητικό 
πρόσημο αλλά και πώς η προκείμενη αναφορά του Πλάτωνα συνταιριάζει με την 
αναφορά του στα είδη της θεϊκής μανίας σε άλλα έργα δεν είναι της παρούσης.

34. Kahn, Plato and the Socratic Dialogue, σελ. 1-35, πρβλ. σελ. 4: «Ο σωκρατικός 
ἔρως... είναι το πιο ολοκληρωμένα παρουσιαζόμενο θέμα στο σωζόμενο υλικό».

35. Dillon, «Ganymede as the Logos», βλ. γενικά για τον Φίλωνα του ίδιου The Middle 
Platonists (αναθ. έκδ. με νέο επίμετρο Λονδίνο, 1996), σελ. 139-83. Το μεγάλο κα-
τόρθωμα του Φίλωνα ήταν ότι διάβασε τις αρχαίες ιουδαϊκές γραφές, σε ελληνική 
μετάφραση, μέσα από το πρίσμα της πλατωνικής φιλοσοφίας, πρβλ. αυτόθι, σελ. 
140 «...εμποτισμένος από τον Πλάτωνα. Τα ιδιαιτέρως αγαπημένα του έργα είναι 
ο Τίμαιος και ο Φαίδρος...». Ο Φίλων είδε τον Πλάτωνα ως μαθητή του Πυθαγόρα, 
μαθητή του Μωυσή, γεγονός που οδηγεί σε έναν Ιουδαϊσμό που μοιάζει εντυπωσι-
ακά με «στωικό πλατωνισμό», ρεύμα που άσκησε επιρροή με τη σειρά του στους 
χριστιανούς πλατωνιστές, όπως ο Κλήμης και ο Ωριγένης, αυτόθι, σελ. 143-4. Για 
τον Φίλωνα, «ο Λόγος, η θεϊκή λογική αρχή, είναι το ενεργητικό στοιχείο της δημι-
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ουργικής σκέψης του Θεού και συχνά αναφέρεται ως “τόπος” των Ιδεών. Διαμέσου 
της επιρροής που ασκεί ο Λόγος, οι Ιδέες γίνονται γονιμοποιοί λογικές αρχές (λόγοι 
σπερματικοί) ... πολύ συχνά ο ίδιος ο Λόγος [στον ενικό] αναφέρεται ως σπερματικός 
(π.χ. Leg, All. III 150· Heres 119)...», αυτόθι, σελ. 159, με άλλα λόγια, επικοινωνία 
= γονιμοποίηση.

36. Burkert, Greek Religion, σελ. 321-2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

1. Είναι κοινώς παραδεκτό ότι, σε αντίθεση με τους Κέλτες, τους Ρωμαίους και τους 
Ινδούς, οι Έλληνες, επειδή διατήρησαν σε τόσο μεγάλο βαθμό την ινδοευρωπαϊκή 
γλωσσική κληρονομιά τους, ήταν λίγο απρόσεκτοι όσον αφορά τη μυθολογική 
κληρονομιά τους. Ωστόσο ακόμη και ο Georges Dumézil, πρύτανης της 
ινδοευρωπαϊκής δομικής μυθολογίας (και ο πιο αγαπημένος μέντορας του Foucault), 
δεν εντυπωσιάστηκε με την άποψη περί ινδοευρωπαϊκής παιδεραστίας. Στον πρόλογο 
του βιβλίου τού Sergent υπονομεύει τον μαθητή του, πριν οι αναγνώστες προλάβουν 
να τον διαβάσουν, κάνοντας την εξής μυστήρια ερώτηση: «Ήταν οι μορφές 
αρκούντως στερεοτυπικές ή «ιδιάζουσες», ώστε κανείς να νομιμοποιείται να κάνει 
λόγο περί κοινής κληρονομιάς; ... Αυτό παραμένει αναπόδεικτο ... όλα ανάγονται 
στην απελευθέρωση των άνω άκρων και τον πολλαπλασιασμό των νευρώνων». 
Sergent, Homosexuality in Greek Myth, σελ. ix.

2. Η Gunnel Ekroth προέβη σε μια πιο λεπτοφυή ανάλυση, η οποία ξετυλίγει όλο το 
φάσμα των διαφόρων συνδυασμών θεού-ήρωα-νεκρού σε ένα συνεχές που ξεκινά 
από το «θεός» και φτάνει στο «νεκρός»· αρχίζοντας από το «απόλυτα θεός», περνά 
στο «απόλυτα ήρωας» και καταλήγει στο «απόλυτα νεκρός», ενώ συμπεριλαμβάνει 
και τα διάφορα είδη θυσιών που είναι επιτρεπτά για τον καθένα, βλ. ιδίως Sacrificial 
Rituals, 330-4· οι ήρωες που υποτίθεται ότι είναι νεκροί τις περισσότερες φορές δέ-
χονται θυσίες που αρμόζουν σε θεούς. Από την εν λόγω ανάλυση παραθέτω τον ακό-
λουθο πίνακα. Η «προσφορά προς τα πάνω» αντιστοιχεί στη θυσία, τη θυσία στους 
θεούς, η οποία αντιπαραβάλλεται με την «προσφορά προς τα κάτω», το ἐναγίζειν, 
ιδίως το ολοκαύτωμα (απόλυτη καύση, χωρίς μοιρασιά στους λατρευτές) ή οι σπον-
δές (χοαὶ) στο χώμα.

Αθανασία Προσφορά πάνω Θεός/Θεός

Αθανασία Προσφορά πάνω Θεός/Ήρωας

Αθανασία Προσφορά πάνω Ήρωας/Ήρωας Προσφορά κάτω Θνητότητα
Ήρωας/Νεκρός Προσφορά κάτω Θνητότητα

Νεκρός/Νεκρός Προσφορά κάτω Θνητότητα

3. Για πρόσφατες αναφορές, βλ. Scanlon, Eros, σελ. 32-4, Carla Antonaccio, «The 
Archaeology of Ancestors», στο Carol Dougherty και Leslie Kurke (επιμ.), Cultural 
Poetics in Archaic Greece (Καίμπριτζ, 1993) [46-70], σελ. 62 και 69 υποσ. 68.

4. Burkert, Homo Necans, σελ. 93-103.
5. Πίνδ. Ολ. 1.8-13 (κυρίως με βάση τη μετάφραση της Δήμητρας Χριστοδούλου).
6. Πίνδ. Ολ. 1.25-52.
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7. Ο Πέλοπας χρησιμοποιεί τη μεταφορά «βράζουν στο σκοτάδι γερνώντας ατιμωτικά» 
(83), μια βαρυσήμαντη γλωσσική έκφραση αν λάβουμε υπόψη τον μύθο σύμφωνα με 
τον οποίο όταν ήταν παιδί τον μαγείρεψαν για τους θεούς.

8. Πίνδ., Ολ. 1.71-87.
9. Εδώ βλέπουμε με τον αμεσότερο τρόπο πώς οι βλέψεις των τυράννων δημιουργούν 

ένα πλαίσιο για νύξεις περί amours des dieux και γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ θνη-
τών και αθανάτων.

10. Ο Βακχυλίδης επικεντρώνεται επίσης σε έναν μύθο θνητότητας, την ιστορία του Με-
λεάγρου, που ήταν αθάνατος μέχρις ότου η μητέρα του έριξε στη φωτιά το δαυλί που 
διατηρούσε τη νιότη του. Φαντάζομαι ότι ο Ιέρων το πήρε το μήνυμα.

11. Τα φτερά εμφανίζονται στην κέδρινη Λάρνακα του Κύψελου, που είναι καλυμμένη 
με ελεφαντόδοντο και χρυσό και χρονολογείται πιθανότατα από τις αρχές του 6ου αι., 
δηλαδή είναι συγκαιρινή του Αγγείου Φρανσουά, το οποίο είναι εξίσου εντυπωσιακό 
με τη Λάρνακα του Κύψελου, Παυσ. 5.17,7, Maddoli και Saladino αυτόθι, σελ. 293-
4.

12. Απολλόδωρος Επιτομή 2.3.
13. Parker, Polytheism, σελ. 254-5. 
14. Gantz, σελ. 285-8.
15. Ευρ. Ιππόλυτος 1247-8.
16. Βλ. στο Theony Condos, Star Myths (Γκραντ Ράπιντς, 1997), μια χρήσιμη μετάφρα-

ση με σχολιασμό των Καταστερισμών του Ερατοσθένη και του De Astronomia II του 
Υγίνου, με ταξινόμηση ανά αστερισμό, βλ. «Ηνίοχος». Για τον Ιππόλυτο ως Ηνίοχο, 
Παυσ. 2.32,1. 

17. Επειδή είμαι κάθε άλλο παρά αρχαιο-αστρονόμος, χρωστώ αυτές τις πληροφορίες και 
πολλά απ’ όσα λέω για τα άστρα στον Robert Hannah, ο οποίος καταφάσκει σε ορι-
σμένα από τα όσα ισχυρίζομαι, ενίοτε ενθουσιωδώς, αλλά όχι σε όλα και όχι πάντα.

18. Σοφοκλής, Ηλέκτρα 508-12, Ευρ., Ορέστης 988-96.
19. Παυσ. 6.20,7, Madoli-Nafissi-Saladino αυτόθι.
20. LIMC λ. Chrysippos I 1-7, Laios 1.
21. Ο μύθος/δράμα μπορεί να εκληφθεί ως συνειδητή κατασκευή αντιτιθέμενη στις δια-

βόητες και απροκάλυπτες διὰ χαρίτων ομοφυλοφιλικές συναλλαγές της Ήλιδας.
22. Ή μια μεταγενέστερη παραλλαγή που άντλησε έμπνευση απ᾿ αυτό. Ο Χρύσιππος του 

Ευριπίδη ανέβηκε με τα έργα του Οινόμαος και Φοίνισσες, μια τριλογία που αφο-
ρούσε τη Θήβα. Για το πρόβλημα του Χρύσιππου του Ευριπίδη, βλ. D. Mastronade, 
Euripides: Phoenissae (Καίμπριτζ 1994), σελ. 31-8.

23. «Un jeune homme, imberbe», Odette Touchefeu-Meynier, LIMC λ. Laios, 186.
24. Ευρ., απόσπ. 840 Nauck – Κλήμης, Στρωματείς 2.15. 
25. Ευρ., απόσπ. 841 Nauck.
26. Schachter, Cults of Boiotia I, σελ. 242-50, ιδίως 242 σημ. 2, όπου παρατίθεται το 

σχόλιο του Πεισάνδρου στις Φοίνισσες του Ευριπίδη, 1760 FGrHist 16 F10. «Hera 
(Plataia)»: Πρόκειται για τη διάσημη Ήρα της κωμικής όπερας Platée του Rameau, 
την Ήρα της ασυνήθιστης γιορτής με το όνομα «Δαίδαλα», που φέρει προσωνύμια 
όπως «Γαμηλία», «Γαμοστόλος», «Κιθαιρωνία», «Νυμφευομένη», «Τελεία».

27. Εάν ζητείται από τον Ατρέα και τον Θυέστη να δολοφονήσουν τον Χρύσιππο, πρέ-
πει να βρίσκονται σε ώριμη ηλικία, και αν πρέπει να τον δολοφονήσουν επειδή ο 
Χρύσιππος είναι μεγάλος ηλικιακά, τότε πρέπει να είναι πιο ώριμος από αυτούς στη 
συγκεκριμένη εκδοχή, Gantz, σελ. 489-90.
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28. Πρβλ. τα σχόλια της Easterling για τις τρεις σωζόμενες σκηνές με την επίσκεψη της 
Ηλέκτρας στον τάφο του δολοφονημένου πατέρα της, «Form and Performance», σελ. 
168-9.

29. Έτσι εξηγείται γιατί οι αγριοϋάκινθοι, που πήραν το όνομα ενός άλλου όμορφου 
παλικαριού, του Ενδυμίωνα, αγαπημένου της Σελήνης, βαφτίστηκαν non scripta, 
«άγραφοι» (Hyacinthoides non-scripta).

30. 1465-74.
31. Δημοσθένης 23.74, πρβλ. Rhodes στην Αθηναίων πολιτεία 57.3, σελ. 644-5, 

Boegehold, Lawcourts, σελ. 135-9· στη δρακόντεια νομοθεσία φαίνεται πως ο δο-
λοφόνος απαλλασσόταν μόνο αν το θύμα ήταν αντίπαλος σε αγώνισμα. Ένα από-
σπασμα του Καταλόγου γυναικών του Ησιόδου από το 580 π.Χ. έχει αποκατασταθεί 
ως εξής: «η καλλιπλόκαμη Διομήδη γέννησε τον Υάκινθο, τον έξοχο και δυνατό, που 
κάποτε ο ίδιος ο μακρυμάλλης Φοίβος σκότωσε άθελά του με τον άσπλαχνο δίσκο», 
απόσπ. 120.5-8 (Most). Μπορούμε να αποκαταστήσουμε τόσo πολλά από τόσo λίγα 
επειδή ο Κατάλογος χρησιμοποιήθηκε ως πηγή από τον (Ψευδο)Απολλόδωρο, 3.10,3, 
γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες η αναφορά του Απολλόδω-
ρου στον έρωτα του Απόλλωνα («λένε ότι ήταν ο ἐρώμενος του Απόλλωνα, τον οποίο 
ο Απόλλωνας σκότωσε κατά λάθος με έναν δίσκο που έριξε») να υπάρχει επίσης 
στον Κατάλογο, αν και οι φιλόλογοι που τον αποκατέστησαν αντιστέκονται σε αυτό 
τον πειρασμό. Είναι σπάνιο οι θεοί να σκοτώνουν κατά λάθος. Από την άλλη μεριά, 
υπάρχουν πολλά παραδείγματα «αγωνισμάτων» ή αθλητικών ανταγωνισμών μεταξύ 
θεών και ανθρώπων που καταλήγουν σε τιμωρία των αλαζονικών θνητών. Η ιδέα 
του «φιλικού» αλλά μοιραίου αγώνα δισκοβολίας ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον 
Υάκινθο μοιάζει ελαφρώς παράξενη. Γιατί ο «δυνατός» Υάκινθος να προβεί σε τέτοια 
ανόητη πρόκληση; Η αδελφή του Απόλλωνα, η Άρτεμη, σκότωσε τον Ωρίωνα επειδή 
την προκάλεσε σε αγώνα δισκοβολίας, Απολλόδ. 1.4,5· ο Περσέας του γειτονικού 
Άργους «όταν βρισκόταν στην ακμή της ενηλικίωσής του» (ἡλικίᾳ...ἀκμάζων) σκο-
τώνει τον μοχθηρό παππού του, τον βασιλιά Ακρίσιο, με έναν δίσκο που τον πετυχαί-
νει στο πόδι, κατά λάθος (Απολλόδ., 2.4,4), κατά τη διάρκεια μιας «επίδειξης» του 
νέου αθλήματος (Παυσ. 2.16,2).

32. Μαρτιάλης 14.173. Ο Karl Lehmann, «A Roman Poet Visits a Museum», Hesperia 14 
(1945), 259-69, ιδίως 262-3, αναπαριστά τη διάταξη της συλλογής τέχνης του ναού 
στα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ.

33. Πολύβιος 5.191-92.
34. Για τα Υακίνθια, βλ. Calame, Choruses of Young Women, σελ. 175-85. Ο Trümpy, 

Untersuchungen, σελ. 131-2, 136, 138-9, πιστεύει ότι ο σπαρτιατικός μήνας Υακίν-
θιος αντιστοιχεί στον αθηναϊκό Εκατομβαιώνα (Ιούλιος/Αύγουστος), μια ερμηνεία 
περίπλοκη αλλά πειστική. Για τον παιάνα ως ευετηρικό άσμα, βλ. κυρίως Πρόκλος, 
Χρηστομάθεια 320a («τραγουδιόταν για τη λύτρωση από την πανούκλα και τις αρ-
ρώστιες»), αλλά πρβλ. Rutherford, Pindar’s Paeans, σελ. 101-8, L. Käppel, BMCR 
2002.10.38: «Ίσως η νέα περιγραφή του R. έχει ένα προτέρημα: αποφεύγει να κατο-
νομάσει “σκοπούς” – όπως έκανα εγώ, τοποθετώντας την έκκληση ή την ευχαριστία 
για υγεία, ευημερία ή ευζωία εν γένει στον λειτουργικό πυρήνα του παιάνα».

35. Ηρόδ. 8.140-9.7. Οι Πέρσες εισέβαλαν στην Αθήνα το 480 και βρήκαν την πόλη 
αδειανή. Την κατέστρεψαν και αποσύρθηκαν στους γόνιμους κάμπους της Θεσσαλί-
ας για τον χειμώνα. Από εκεί καλόπιαναν τους Αθηναίους κάνοντάς τους δελεαστικές 
προτάσεις: Αρκεί να εντάσσονταν στην αυτοκρατορία του Ξέρξη και θα αποκτούσαν 
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κυρίαρχη θέση στην Ελλάδα. Οι Σπαρτιάτες γνώριζαν καλά τους συμφέροντες όρους 
που προσφέρονταν στους Αθηναίους και γνώριζαν ότι αν οι Αθηναίοι με τον τεράστιο 
στόλο τους προσχωρούσαν στο περσικό στρατόπεδο, ο συσχετισμός δυνάμεων θα 
έγερνε αποφασιστικά προς όφελος των Περσών· το είχε προβλέψει και ο Απόλλωνας 
από το μαντείο του στους Δελφούς. Ακόμα λοιπόν κι αν τα Υακίνθια ήταν δικαιολο-
γία, ήταν έτσι διατυπωμένη ώστε να την πάρουν οι Αθηναίοι στα σοβαρά· οι Σπαρ-
τιάτες δεν ήθελαν οι Αθηναίοι να χάσουν την πίστη τους.

36. Ξεν. Ελληνικά 4.5, 11-18.
37. Πολυκράτης FGrHist 588 F1 = Αθήναιος 4.139df.
38. Ξεν. Αγησίλαος 8.7.
39. FGrHist 588 F1 = Αθήναιος 4.139d, πρβλ. Brelich, Paides, σελ. 143-4, Bruit, «The 

meal at the Hyakinthia».
40. Πρβλ. Πολύβιος 5.19,3, Musti και Torelli, Παυσ. 3.18 ll. 56 κ.ε., Habicht, Pausanias, 

σελ. 161 και σημ. 82.
41. Το παράθεμα από Andrew Stewart, Contra, Faustoferri, Il trono σελ. 181: «le 

immagini non fossero casuali e meramente «decorative»», πρβλ. σημ. 2. Η Faustoferri 
παραθέτει σχολιασμό για κάθε σκηνή, ενδελεχή επισκόπηση προηγούμενων μελετών 
και τη δική της ανάλυση του συμπλέγματος, συνοψισμένη στις εικόνες 32-3. Το ότι οι 
σκηνές δεν είναι απόλυτα τυχαίες καθίσταται σαφές, έστω επειδή πουθενά αλλού δεν 
βρίσκονται τόσο πολλές, πρβλ. αυτόθι, σελ. 181 σημ. 1, αλλά δεν είμαι τόσο βέβαιος 
ότι είναι πιο ρεαλιστικές οι περίπλοκες αλλά περιεκτικές προτάσεις της Faustoferri, 
οι οποίες στηρίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επίκληση «διαβατήριων τελετών». 
Για λεπτομερή σχολιασμό, Musti και Torelli, αυτόθι (Παυσ. 3.18 ll.56 κ.ε.)· η Pipili, 
Laconian Iconography, σελ. 81-2 καταγράφει συνοπτικά τα πιο χαρακτηριστικά 
στοιχεία του συμπλέγματος.

42. Ο Δίας σμίγει με την Ταϋγέτη και γίνεται πατέρας του Λακεδαίμονα, ο Λακεδαίμων 
παντρεύεται τη Σπάρτη, κόρη του ποταμού Ευρώτα, και γίνεται πατέρας του Αμύ-
κλα, ο Αμύκλας παντρεύεται τη Διομήδη, θυγατέρα του Λαπίθη, και γίνεται πατέρας 
του Υάκινθου. Ο Ποσειδώνας σμίγει με την Αλκυόνη και γίνεται πατέρας του Υριέα, 
Gantz, σελ. 212-18.

43. Ο εθνικός ήρωας των Αθηνών, βλ. Faustoferri, Il trono, σελ. 96-9, ιδίως όσον αφορά 
το δέσιμο του Μινώταυρου με τρόπο που προσιδιάζει στην Εποχή του Χαλκού, 98-9, 
σημ. 16.

44. Το συγκεκριμένο τμήμα της παράστασης –με τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη να 
απάγουν τις κόρες του Λευκίππου (επιτυχής σύνδεση με τις μυστικές νυχτερινές γυ-
ναικείες γιορτές του Διόνυσου και του Υάκινθου) και με τον Διόνυσο και τις δύο 
αποθεώσεις– είναι μια «σόκιν λεπτομέρεια» στον θρόνο, βλ. ιδίως Faustoferri, σελ. 
201-5, 227-35.

45. Ο Παυσανίας καταγόταν από μια αδελφή πόλη, τη Μαγνησία του όρους Σιπύλου.
46. 3.18, 10-16.
47. Ένας βωμός-τάφος-θρόνος κανονικά σημαίνει έναν θυσιασμένο βασιλιά, σαν τον 

Πρίαμο, Hélène Cassimatis «...autel-trône?...», στο Christiansen και Melander, 
Ancient Greek and Related Pottery, σελ. 117-29.

48. Gantz, σελ. 473-8. Η Σεμέλη ήταν δημοφιλής θεά/ηρωίδα και όχι μόνο στη Θήβα.
49. Η δωρική Κνίδος λάτρευε την Υακινθοτρόφο Άρτεμη. Η Ινώ είναι μια άλλη θνητή 

που γίνεται «Λευκή Θεά», Λευκοθέα, και συχνά ταυτίζεται με τη φοινικική Αστάρτη.
50. Παυσ. 3.19, 3-5. Πώς ξέρει ο Παυσανίας ποια ήταν η καθεμιά μορφή παραμένει 
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αναπάντητο· σε άλλα σημεία βρίσκουμε τον Παυσανία να αναιρεί αυτά που λένε οι 
πληροφορητές του με βάση τις επιγραφές (2.9,8· 1.2,4) και υπάρχουν κάποιες προ-
βληματικές αναφορές σε ανθρώπους –ποιος Αναξίας; Είναι αυτό όνομα για βασιλιά 
της Σπάρτης; Ή το όνομα Μνασίνους;– για τους οποίους φαίνεται να γνωρίζει μόνο 
τα ονόματα. Εν πάση περιπτώσει, κατά πάσα πιθανότητα μπορούμε να αποκλείσου-
με το ενδεχόμενο ο Παυσανίας απλώς να έριξε μια ματιά στις παραστάσεις και να 
κατέληξε σε συμπεράσματα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Καλλισθένης, 
FGrHist 124 F 13 [= Αθήναιος 10.452ab] –ο οποίος αναφέρει ότι ο θρόνος είχε μια 
παράσταση Λιμού. Είναι άραγε αυτή μια από τις μορφές που ο Παυσανίας προσπερ-
νά ή πρόκειται για παρώδηση της μορφής της Ήρας που έχει φυλακιστεί σε έναν 
θρόνο; Faustoferri, Il trono, σελ. 168-71, πρβλ. 42-4. Ο Φύλαρχος, FGrHist 81 F 
32b, πρβλ. Παρθένιος, Περί ερωτικών παθημάτων 15, λέει ότι αδελφή του Υάκινθου 
ήταν η Δάφνη, το φυτό, άλλο ένα θύμα του έρωτα του Απόλλωνα, γεγονός που κάνει 
να φαντάζει πιο πιπεράτο το περιστατικό με τον Απόλλωνα να διδάσκει την ιστορία 
(του Υάκινθου πιθανότατα) στις δάφνες που ανθίζουν στις όχθες του Ευρώτα, στις 
Αμύκλες, βλ. Έκτη εκλογή του Βιργιλίου, στίχ. ll. 82-6, πρβλ. Knox, «In Pursuit of 
Daphne». Ο συγγραφέας επισημαίνει τις διασυνδέσεις της Δάφνης με τη Σπάρτη και 
την αναλογία με το αγγείο Φρανσουά, και δεν δέχεται, ορθώς, ότι το τραγούδι του 
Απόλλωνα εμπεριέχει κάποιο θρηνητικό στοιχείο, αλλά σφάλλει, κατά τη γνώμη μου, 
όταν εκφράζει την άποψη ότι το τραγούδι του Απόλλωνα αναφέρεται στη Δάφνη: ο 
μύθος της Δάφνης είναι ένας μύθος που οι δάφνες του Ευρώτα δεν είχαν ανάγκη να 
διδαχθούν. O John Webster, Duchess of Malfi, Πράξη III, Σκηνή 2, εντοπίζει αυτό 
που είχαν κοινό η αδελφή (οι αδελφές) του Υάκινθου, η ανύπαντρη Πολύβοια και η 
Δάφνη: «Daphne, for her peevish flight / became a fruitless bay-tree (δαφνόδεντρο)».

51. Ο διάσημος Υάκινθος που εξετίθετο τότε στον ναό του Αυγούστου ήταν τόσο παλιός 
την εποχή του Παυσανία όσο είναι ένας Λεονάρντο ντα Βίντσι για μας σήμερα. Ο 
Νικίας ήταν ένας γνωστός για την σχολαστικότητά του και την αφοσίωσή του στην 
τέχνη καλλιτέχνης της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου· αναγκαζόταν να ρωτάει τον 
βοηθό του αν θυμήθηκε να φάει πρωινό και αρνιόταν να παραδώσει τις έτοιμες πα-
ραγγελίες του επειδή είχε δεθεί πολύ μαζί τους, Πλούτ. Ηθικά 1093de.

52. Hall, Ethnic Identity, σελ. 39 σημ. 53. Willetts, Cretan Cults, σελ. 222-3: Ο Υάκινθος 
είναι ένα μινωικό απολίθωμα, «ένας θεός της βλάστησης που πεθαίνει και αναγεν-
νάται ετησίως»· εξ ου και στα Υακίνθια της Σπάρτης «ο συμβιβασμός ανάμεσα στον 
Ολύμπιο και στον μινωικό νεανικό θεό τιμώνταν με ιεροτελεστίες». Η Faustoferri 
δυσφορεί γιατί κατά τη γνώμη της δίνεται υπερβολική προσοχή στον Υάκινθο, Il 
trono, σελ. 37, πρόσφατα παραδείγματα στη σημ. 125.

53. Τα αρχαιολογικά αποδεικτικά στοιχεία συνοψίζονται προσεκτικά στο Brelich, Paides, 
σελ. 177-8.

54. Trümpy, Untersuchungen, σελ. 126: «Mit den Hyakinthia und den Karneia können wir 
jedenfalls den dorischen Stamm von derjenigen Zeitperiode an als Einheit greifen, die 
zwischen der “dorischen Wanderung” und der weitern dorischen Ausbreitung nach 
Südosten liegt», πρβλ. 131 και σημ. 572. Στην Κρήτη ο Υάκινθος πιθανότατα ήταν 
γνωστός στα Μάλλια και τη Λατώ (ονόματα μηνών), στη Γόρτυνα (κάποιο «Αμύ-
κλαιον»), στην Τύλισο και/ή στην Κνωσό πιθανότατα (μια αναφορά στα Fακίνθια, 
προφανώς μια πολιτικά κομβική λατρεία στις αρχές του έτους, σε μια συνθήκη με το 
Άργος, Meiggs και Lewis 42, B l.17), Sporn, Heiligtümer und Kulte, ιδίως σελ. 341, 
σημ. 2528, 147, σημ. 992.
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55. Με τον ίδιο τρόπο οι Σπαρτιάτες τιμούσαν τον Ποσειδώνα με το γηγενές όνομά του: 
Ποοιδάν (πρβλ. αρκαδ. Ποσοιδάνος) αντί με το όνομα που είχε στη δική τους διάλε-
κτο (Ποτειδάν), Buck, Greek Dialects, σελ. 38.

56. Burkert, Greek Religion, σελ. 34. 
57. Ιλιάδα Ε 401, 899.
58. Πρβλ. Sergent, Homosexuality in Greek Myth, σελ. 88. 
59. Ελένη 1465-74 (μτφρ. Τάσος Ρούσος).
60. Νόννος Διον. 19.104.
61. Ο ρυθμός είναι ο ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιείται στα σπαρτιάτικα στρατιωτικά 

εμβατήρια. Για την κατάκτηση και/ή την αφομοίωση των «αχαϊκών» Αμυκλών, η 
οποία υποτίθεται ότι έγινε τον 7ο αιώνα, βλ. Αριστ. απόσπ. 532 (Rose), Παυσ. 3.2,6, 
Cartledge, Sparta and Lakonia, σελ. 79-81 και 106-8.

62. Για τους υποτιθέμενους δεσμούς ανάμεσα στα Υακίνθια και τα Παναθήναια, βλ. 
Mikalson «Erechtheus and the Panathenaia», AJP97 (1976), 141-53.

63. Ο λόφος δεν έχει αναγνωριστεί μέχρι στιγμής, αλλά ο Robert Hannah έχει υπολογίσει 
ότι από την οπτική γωνία της Ακρόπολης οι Υάδες δύουν δίπλα στον Ηνίοχο πίσω 
από το όρος Αιγάλεω (που χωρίζει την Αθήνα από την Ελευσίνα) εκατέρωθεν της 
Ιεράς Οδού, κάτι εξαιρετικά σημαντικό αν λάβουμε υπόψη τον μύθο για τον πόλεμο 
μεταξύ Ελευσίνας και Αθήνας στον οποίο πέθανε ο Ερεχθέας-Ηνίοχος και οι κόρες 
του, οι Υάδες. Κατά τη γνώμη μου αυτό θα ήταν ένα καλό σημείο για να ξεκινήσει 
κανείς να ψάχνει «τους τάφους των Υακινθίδων».

64. Ευρ. Ερεχθεύς απόσπ. 370, γάνος = λαμπρότητα, κάλλος.
65. Brûlé, «Hyakinthies et Panathénées», Mikalson, «Erechtheus and the Panathenaia». 
66. Gantz, σελ. 94. Το Κύκνειο Αγόρι που εμφανώς φορά σκούφο είναι το LIMC λ. 

Hyakinthos 10, πρβλ. 41· στο 12 κρατά ένα πιάτο ή μια θυσιαστήρια φιάλη. Οι μέχρι 
τώρα ανακαλυφθείσες εικόνες εναρμονίζονται σχετικά καλά με το εξής μοτίβο: α) 
Αγόρι που καβαλά κύκνο, β) Μειράκιον που αγκαλιάζεται από φτερωτό Μειράκιον. 
Δεν έχει αποδειχθεί ότι το Αγόρι και το Μειράκιον είναι το ίδιο μυθικό πρόσωπο. Το 
γεγονός ότι το Κύκνειο Αγόρι εμφανίζεται αραιά αλλά επί μακράν περίοδο υπονοεί 
ότι οι απεικονίσεις είχαν ως σταθερή πηγή μια λατρευτική εικόνα ή έναν λατρευτικό 
μύθο. Στον ιδρυτικό μύθο ορισμένων από τους αγώνες των Αγοριών της Μιλήτου, ο 
Σμικρός (μικρός), είναι πατέρας του Βράγχου, αγαπημένου του Απόλλωνα, και είναι 
εγκατεστημένος στο ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Σε ηλικία Δεκατριών ετών 
τον πηγαίνουν ταξίδι αλλά τον αφήνουν στη Μίλητο. Συναντά ένα άλλο Αγόρι, έναν 
γιδοβοσκό, και υιοθετείται από τον πατέρα του Αγοριού, τον Εριθάρση, ο οποίος 
τον αγαπά σαν δικό του γιο. Μια μέρα που τα αγόρια έβοσκαν τα γίδια τους, συ-
νάντησαν έναν ωραίο κύκνο. Του φόρεσαν ένα φόρεμα. Τσακώθηκαν ποιος θα τον 
πήγαινε στον πατέρα/πατριό. Όταν έβγαλαν το φόρεμα του κύκνου, αποκαλύφθηκε 
μια γυναίκα, η Λευκοθέα, η οποία τους είπε να πουν στους Μιλησίους να την τιμούν 
με αγώνες Αγοριών, πρβλ. J. Fontenrose, Didyma (Μπέρκλεϋ, 1988), σελ. 106-7. Ως 
εκ τούτου φαίνεται εξαιρετικά σημαντικό το ότι το Κύκνειο Αγόρι εμφανίζεται στα 
πρώιμα κλασικά δίδραχμα από ήλεκτρο (κράμα αργύρου και χρυσού) από την Κύζικο 
της Προποντίδας, γύρω στην εποχή που το Κύκνειο Αγόρι εμφανίζεται στα αθηναϊκά 
αγγεία –οι κυζικηνοί στατήρες ήταν γνωστοί στην Αθήνα· η Κύζικος ήταν αποικία 
της Μιλήτου και η πόλη Δίδυμα πιθανότατα εμπλεκόταν άμεσα με το αποικιστικό 
ρεύμα της Μιλήτου. Ωστόσο η Κύζικος δεν έχει καμία σύνδεση, απ’ όσο γνωρίζω, με 
τις Αμύκλες. Υπήρχε επίσης λατρεία του Λευκού, «του λευκού θεού», στη Μίλητο, 
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μιας μορφής που πιθανώς ταυτίζεται με τον Αχιλλέα. Για τα νομίσματα και τα αγγεία, 
βλ. Laurence και François Villard, LIMC λ. Hyakinthos 31, πρβλ. 8, 10, 12.

67. Η Kaempf-Dimitriadou, Liebe der Götter, σελ. 14, λέει για το Κύκνειο Αγόρι: «αναμ-
φίβολα υπάρχει ένδειξη σύνδεσης με τον θεό, αλλά δεν εκφράζεται μια αληθινή ερω-
τική σχέση» (παρόλο που είναι διατεθειμένη, απεναντίας, να δει ουκ ολίγους ερωτιά-
ρηδες Ζέφυρους)· οι Laurence και François Villard διαφωνούν: «l’amour d’Apollon 
pour le beau pais s’inscrit fort bien», LIMC λ. Hyakinthos, σελ. 550. Όντως φαίνεται 
να υπονοείται ερωτισμός στις αναπαραστάσεις του Κύκνειου Αγοριού – λόγου χάρη 
επιγραφές «καλός»· αυτό που παραμένει εν αμφιβόλω είναι η αρχική ταύτιση (η 
οποία χρονικά ανάγεται πολλές δεκαετίες νωρίτερα) του Κύκνειου Αγοριού με τον 
Υάκινθο.

68. Burkert, Greek Religion, σελ. 175, Parker, Athenian Religion, σελ. 293, 156 σημ. 14. 
69. Οβίδιος, Fasti 5.222.
70. [Βακχυλίδης] Παλατινή ανθολογία 6.53. Ο Εύδημος αφιερώνει ένα ιερό σε αυτόν, 

στα κτήματά του.
71. Λουκρήτιος De rerum natura 1.11· Πλίνιος Nat. Hist. 16.93· Βιτρούβιος 6.4,1· Λα-

κτάντιος, Div. Inst. 1.8, 7-8· Αυγουστίνος, Civ. Dei 21.5.
72. Παυσ. 1.37,2, πρβλ. Parker, Athenian Religion, σελ. 318.
73. Ομηρικός Ύμνος 6.3-5.
74. Αλκαίος απόσπ. 327, Νόννος, Διονυσιακά 6.43 31.110-12, 47.341-2.
75. Μια τυπική πλοκή ενός έργου της «Μέσης Κωμωδίας» θα περιλάμβανε μυθολογι-

κούς χαρακτήρες που μεταφέρονται στον σύγχρονό της κόσμο· πολλά εξαρτώνται 
από το αν ο τίτλος του έργου του Αναξίλα όπως μας έχει παραδοθεί πρέπει να περι-
λαμβάνει ένα διαζευκτικό «ή».

76. Παυσ. 3.20,4, Φήστος 181, Rutherford, Pindar’s Paeans, σελ. 46 σημ. 46, Pipili, 
Laconian Iconography, σελ. 20-2, 40-2, 64-5, 71-4, 76.

77. Οβίδιος, Met. 10.174-5, Μακρόβιος, Sat. 1.17,11, Cartledge, Sparta and Lakonia, 
σελ. 26-7.

78. Οβίδιος, Fasti 5.531-3.
79. Στράβων 9.2,12.
80. Στήλες 13-14, Janko, «The Derveni Papyrus», 24.

ΜΕΡΟΣ IV

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

1. Ιλ. Τ 282-300.
2. Ιλ. Τ 301-2.
3. Ο Clarke, «Achilles and Patroclus in Love», παρέχει την καλύτερη φιλολογική συνό-

ψιση των επιχειρημάτων και των συζητήσεων επί του θέματος. Τα συμπεράσματά του 
φαίνονται άψογα, βλ. ιδίως σελ. 393 και 395: «Είναι εραστές; Το ότι εξέφραζαν με 
σωματικό τρόπο τα συναισθήματα που έτρεφαν ο ένας για τον άλλον φαίνεται σχεδόν 
απόλυτα βέβαιο με βάση τη συμπεριφορά τού Αχιλλέα μετά τον θάνατο του Πάτρο-
κλου. Ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί κατηγορηματικά η ύπαρξη σεξουαλικής σχέσης· 
και όσοι νιώθουν ότι η ιδέα τούς θίγει έχουν το ελεύθερο να την απορρίψουν. Το 
ουσιαστικό ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι αν οι ήρωες επιδίδονταν σε σοδομία αλλά το 
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αν ήταν ερωτευμένοι ... Το σεξουαλικό ζήτημα είναι ούτως ή άλλως άσχετο. Είναι ξε-
κάθαρο από τη γλώσσα, από τα προηγούμενα και τη δραματική εξέλιξη της Ιλιάδας, 
ότι ο Αχιλλέας και ο Πάτροκλος δεν είναι ομηρικοί «εταίροι», αλλά αγαπιούνται από 
βάθους καρδίας. Ο Πάτροκλος ζει τη ζωή του μόνο μέσα από τη ζωή του Αχιλλέα· 
και με τη σειρά του είναι ο μοναδικός άνθρωπος για τον Αχιλλέα που είναι πιο σημα-
ντικός από τον ίδιο του τον εαυτό, από τη ζωή του, από το εγώ του και την τιμή του». 
Πρβλ. σελ. 394: «Γεγονός παραμένει ότι ο Αχιλλέας δεν έχει σύζυγο. Έχει τον Πά-
τροκλο, τον οποίο αγαπά όπως άλλοι άντρες αγαπούν τις συζύγους τους· διότι μόνο 
ο Πάτροκλος μπορεί να τον συγκινήσει όπως η Κλεοπάτρα συγκίνησε τον Μελέαγρο 
σε ακριβώς παρόμοιες περιστάσεις». Το κείμενο του Clarke, το οποίο δημοσιεύθηκε 
την ίδια χρονιά με τη σοδομανιακή Ελληνική ομοφυλοφιλία του Dover, δείχνει πόσο 
διαφορετική θα μπορούσε να ήταν η μελέτη του Ελληνικού Έρωτα τις δεκαετίες που 
ακολούθησαν και την ευκαιρία που χάθηκε.

4. Clarke, «Achilles and Patroclus», σελ. 384.
5. Εδώ ο Όμηρος «ζουμάρει» στο παρόν, υπονοώντας ότι υπάρχει ένα μνημείο κάπου 

σε αυτό τον κόσμο όπου ο Αχιλλέας και ο Πάτροκλος κείτονται παρέα. Ο Αιλιανός 
λέει ότι την εποχή του Αλεξάνδρου υπήρχε πλέον ένας ξεχωριστός τάφος όπου ήταν 
θαμμένος ο Πάτροκλος· εδώ, λέει, είναι που ο αγαπημένος τού Αλέξανδρου, ο Ηφαι-
στίωνας, τοποθέτησε το δάφνινο στεφάνι του, Ποικίλη Ιστορία 12.7.

6. Ιλ. Ψ 69-101. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο συγκεκριμένο σημείο ο 
Όμηρος παίζει με μια ερωτική εικόνα, που οικοδομείται με τους δυϊκούς αριθμούς με 
την περιπλοκή των σωμάτων και, τέλος, με την ορμή να ενωθούν σε μια αγκαλιά, να 
μοιραστούν μαζί την ηδονή του ... πικρού κλάματος.

7. Ιλ. Ψ 135-51.
8. Αρχίλοχος απόσπ. 196a.52, πρβλ. Σόλων απόσπ. 9.1.
9. Clarke, «Achilles and Patroclus», 385. 
10. Ιλ. Ω 128-31.
11. Clarke, «Achilles and Patroclus», 386-8.
12. Ο Daniel Ogden έχει απόλυτο δίκιο όταν μιλά για «φιλολογική παραπλάνηση» από 

πλευράς αυτών που αποφεύγουν να μεταφράσουν το γυναικί περ ως «even with a 
woman”, «ακόμη και με γυναίκα», «Homosexuality and Warfare in Ancient Greece», 
124 και σημ. 157· πρβλ. Fisher, Αισχίνης 1.142.

13. Ο Nagy επισημαίνει ότι ο θεράπων προέρχεται από μια χετιτική λέξη που σημαίνει τον 
τελετουργικό αντικαταστάτη tarpan(alli)–, την οποία δανείστηκε η ελληνική τη δεύτε-
ρη χιλιετία π.Χ. και η οποία σήμαινε το alter ego στο οποίο μπορεί να μεταβιβαστεί το 
μίασμα που απειλεί το εν λόγω πρόσωπο, Best of the Achaeans, σελ. 292-5. Η έννοια 
του θεράποντος ως «αντιπροσώπου», «αντικαταστάτη» ή «μαθητή» φαίνεται πως είναι 
εμπεδωμένη αυτή την περίοδο λόγω της χρήσης της σε τέτοια συγκείμενα: «θεράπο-
ντες του Άρη» = «πολεμιστές», και «θεράπων των Μουσών» = «ποιητής». Ωστόσο 
αυτή η πληροφορία δεν προσθέτει και πολλά στο γεγονός ότι στον ελληνικό πολιτισμό, 
όπως καταδείχθηκε αναρίθμητες φορές και για μια μακρότατη περίοδο, η αντιγραφή/
[λογο]κλοπή είναι πραγματικά η ειλικρινέστερη μορφή κολακείας, με την υποτακτική 
αφοσίωση να παίρνει συχνά τη μορφή της μίμησης. Λακωνίζω σημαίνει και «μιμούμαι 
τους Σπαρτιάτες» και «είμαι πολιτικός σύμμαχος της Σπάρτης», μηδίζω σημαίνει και 
«αυτομολώ στους Πέρσες» και «φορώ περσικά ρούχα», κ.ο.κ. Ο Πάτροκλος αποκαλύ-
πτεται ως θεράπων του Αχιλλέα με το να φορέσει τα ρούχα του και να τον μιμηθεί· είναι 
ένας «Αχιλλίζων», όπως αργότερα ο Ηφαιστίωνας θα γίνει «Αλεξανδρίζων».
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14. Βλ. ιδίως Fisher, Αισχίνης 1.141.
15. Αισχύλος απόσπ. 135-7 Radt.
16. Αθήναιος 13.602e.
17. Πλάτ. Συμπ. 180a.
18. 178d-179b.
19. 179bd.
20. 179e-180b.
21. Ford, «Reading Homer from the Rostrum». 
22.  Αισχίνης 1.141-2.
23. Πρόκειται για την ίδια αντίθεση ανάμεσα στο τι είναι ἐρωτικὸν και τι ὕβρις που εντο-

πίζει ο Αριστοτέλης στην ανάλυσή του σχετικά με τον Λαρισαίο  Ελλανοκράτη, Πολ. 
1311b. Και εκεί, όπως κι εδώ, φαίνεται πως η αντίθεση αντιπαραβάλλει τα ειλικρινή, 
ευγενή ερωτικά συναισθήματα με τις «ασελγείς/υβριστικές» σχέσεις, και όχι τις σε-
ξουαλικές με τις μη σεξουαλικές σχέσεις, πρβλ. Dover, «Eros and Nomos».

24. Υπάρχουν παλαιά, αν και αποσπασματικά, στοιχεία ότι ο Πάτροκλος και ο Αχιλλέας 
ήταν πρώτα ξαδέρφια (γεγονός που κάθε άλλο παρά αποκλείει μια ερωτική σχέση), 
ωστόσο ο Όμηρος προτιμά να κάνει παππού του Πάτροκλου έναν Άκτορα, ο οποίος 
φέρεται να είναι δεύτερος σύζυγος της προγιαγιάς τού Αχιλλέα, της Αίγινας, αν και 
κάτι τέτοιο σημαίνει ότι ο Πάτροκλος ανήκει σε προηγούμενη γενιά –την ίδια γενιά 
με αυτή του γέροντα Πηλέα, Gantz, σελ. 222.

25. Αισχίνης 1.143.
26. 1.145.
27. 1.146.
28. 1.147-9.
29. Berlin F 2278, BA 200108. Δεν έχω την απαιτούμενη εξειδίκευση για να αξιολογή-

σω τις πιο πρόσφατες εναλλακτικές προτάσεις για την απόδοση της πατρότητας του 
αγγείου σε άλλους καλλιτέχνες, λόγου χάρη στον πρώιμο Ευθυμίδη. Παρ’ όλ’ αυτά 
υποψιάζομαι ότι αποτελεί ζευγάρι με μια άλλη εξίσου τεράστια και μοναδική κύλικα, 
την Κύλικα του Πειθίνου, που ανακαλύφθηκε στο Βούλτσι περίπου την ίδια εποχή, 
στην οποία οι μορφές έχουν παρόμοια κοντά μανίκια, τα καθίσματα καλύμματα με 
διάστικτες λεοντές, και το κεντρικό θέμα της είναι η σύλληψη του Αχιλλέα (Πηλεύς 
και Θέτις). Ο «Πειθίνος» είναι ένας άλλος μεγάλος καλλιτέχνης και το όνομά του 
ενδέχεται να είναι ψευδώνυμο κάποιου άλλου γνωστότερου, αν και σίγουρα δεν είναι 
ο ίδιος με τον «Ζωγράφο του Σωσία».

30. Gantz, σελ. 579· σχετική επίσης είναι η στενή σχέση του Αχιλλέα με τον γιατρό-θεό 
Ασκληπιό στις Βρασιές, Παυσ. 3.24,5.

31. Για τον κριοφόρο Ερμή στην Τανάγρα, πρβλ. Schachter, Cults of Boiotia II, σελ. 44-
50. Στις λατρευτικές απεικονίσεις συνήθως κουβαλά το κριάρι πάνω στους ώμους 
του, αλλά εδώ δεν έχει φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο.

32. Eva Stehle, «Help Me To Sing, Muse, Of Plataea», Arethusa 29 (1996), 205-22.
33. Κανείς δεν ξέρει πώς κατέληξαν τόσο τεράστιες ποσότητες αθηναϊκών αγγείων στην 

Τοσκάνη, ενίοτε με πάρα πολύ προσωπικές επιγραφές. Ίσως η καλύτερη εικασία 
είναι ότι κατασκευάστηκαν για κάποια συγκεκριμένη περίσταση και ύστερα μετα-
φέρθηκαν στους Ετρούσκους ως μεταχειρισμένα είδη, πρβλ. ιδίως M. Robertson, 
«Adopting an Approach I», σελ. 6-8 σχετικά με τον Δίνο του Εξηκία (BA 310402, 
Villa Giulia M446), που βρέθηκε στο Τσερβέτερι αλλά επιγράφηκε μετά την όπτησή 
του «κατόπιν παραγγελίας του αγοραστή Επαινέτου» (CAVI)· «ο Επαίνετος ήρθε 
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στο εργαστήριο του Εξηκία και είπε: “Θα το πάρω, αλλά θέλω την υπογραφή σου, 
όπως επίσης και αυτή την άλλη επιγραφή” και του έδωσε ένα αντίγραφό της, γραμ-
μένο στο αλφάβητο της Σικυώνας». Robertson, σελ. 8, πρβλ. Mus. Naz. Etrusc. Villa 
Giulia 47231, BA 301710. Ορισμένα, πάντως, κατασκευάστηκαν αναμφίβολα για 
τους Ετρούσκους: Spivey, «Greek vases in Etruria».

34. Η Slatkin, Power of Thetis, σελ. 30-1, 40-1, ευρετήριο λ. Eos και passim, πιστεύει ότι 
η μητέρα του Αχιλλέα, η Θέτιδα, είναι περίπου αντίστοιχη της Ηούς.

35. Παυσ. 6.23,3.
36. Δεν είναι απίθανο ο Κρόνος να αναγκάστηκε να εκχωρήσει στην Ολυμπία την εορτή, 

η οποία μοιάζει πολύ περισσότερο με τα Κρόνια –μια γιορτή που γινόταν στα μέσα 
του μηνός, στα μέσα του καλοκαιριού– παρά με τη γιορτή του Ολυμπίου Διός, που 
εορτάζεται τυπικά την άνοιξη.

37. Γενικότερα κυριαρχούσε η πεποίθηση ότι η Ελένη έγινε σύντροφος του Αχιλλέα στη 
μεταθανάτιο ζωή, αν και αυτός ο ρόλος δόθηκε και σε άλλες ηρωίδες: Μήδεια, Ιφιγέ-
νεια, πρβλ. Παυσ. 3.24,10, Musti και Torelli αυτόθι.

38. Φιλόστρατος, Ηρωικός 54.2-57.17, ιδίως 56.
39. Hedreen, «Cult of Achilles». Για πιο πρόσφατα ευρήματα, Michail J. Tresiter και 

Yuri G. Vinogradov, «Archaeology on the Northern Coast of the Black Sea», AJA 
97 (1993), 533-54. Ο Αχιλλέας αποκαλούνταν «Κυρίαρχος της Μαύρης Θάλασσας», 
Ποντάρχης. (Αναρωτιέμαι αν αυτό έχει κάποια σχέση με την ιστορία ότι στο δάχτυλο 
του αγάλματος του Διός της Ολυμπίας ήταν χαραγμένη η επιγραφή «Παντάρκης κα-
λός», ο οποίος λέγεται ότι ήταν ἐρώμενος του Φειδία).

40. Vanessa B. Gorman, Miletos, the Ornament of Ionia (Αν Άρμπορ, 2001), σελ. 175-6.
41. J. Hind, «The Portland Vase», JHS 115 (1995), 153-5, πρβλ. S. Woodford, Images of 

Myths in Classical Antiquity (Καίμπριτζ, 2003), σελ. 229-35.
42. Φιλόστρατος, Ηρωικός 53.8-13. Ο Αχιλλέας συχνά συνδεόταν με τους αγώνες ταχύ-

τητας· προσέξτε τον δρόμον (στίβο) στην Ολβία και το πένθος για τον Αχιλλέα που 
σηματοδοτούσε την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι αρχικά αποτελού-
νταν μονάχα από ένα αγώνισμα, το στάδιον (αγώνας δρόμου 200 μέτρων). Για το 
έθιμο των γυμνικών αγώνων δρόμου προς τιμήν του Αχιλλέα στην Τροία, Πλούτ. 
Αλέξανδρος 15.7-8.

43. Παυσ. 10.31,2, Ogden, Crooked Kings, σελ. 10 και 99.
44. Παυσ. 3.19,11-13.
45. Παυσ. 5.7,8.
46. Ιλ. Ν 95, Υ 569, Ψ 587, 604, 785-93.
47. Ο 579-91.
48. Ψ 425-28.
49. Ψ 555-6.
50. Ψ 796.
51. Πιθανότατα οι Αιθίοπες αρχικά κατάγονταν από τη χώρα που συναντά τον ήλιο, στην 

άπω δύση ή την άπω ανατολή. Αργότερα εγκαταστάθηκαν στον άπω νότο.
52. Παρίσι, Λούβρο, G 115 (BA 205119).
53. Gantz, σελ. 622-5.
54. Παυσ. 5.19,1 και 5.17,7, Maddoli και Saladino αυτόθι, βλ. σελ. 293-4, για τη χρο-

νολόγηση. Φαίνεται πολύ πιθανό ότι στις μετόπες του πανάρχαιου ναού της Άρτε-
μης στην Κέρκυρα, περ. 580 π.Χ., εικονιζόταν ο Μέμνονας να μάχεται εναντίον του 
Αχιλλέα.
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55. Bumke, Statuarische Gruppen, σελ. 95-96 σημ. 543. Είναι άξια αναφοράς μια μαύρη 
πέτρα με το όνομα του Μέμνονα.

56. Bumke, Statuarische Gruppen, σελ. 179-84. 
57. Παυσ. 5.22,3.
58. Μοιάζει να ισχύει η αρχή ότι οι μορφές με λευκό δέρμα στην ελληνική τέχνη συνήθως 

είναι γυναίκες ή γυναικωτοί, ενώ οι άντρες είναι σκουρόχρωμοι, δηλαδή μαυρισμένοι 
και σκληραγωγημένοι λόγω του ότι αθλούνταν γυμνοί στο γυμνάσιο. Η μητέρα του 
Αχιλλέα, η Θέτις, μπορεί να είναι και αυτή κωδικοποιημένη χρωματικά ως θεά της 
βαθιάς, σκουρόχρωμης θάλασσας.

59. Σχετικά με αυτό το θέμα και το μνημείο, βλ. Malkin, Returns of Odysseus, σελ. 26-7 
και κεφ. 4, ιδίως σελ. 138-9.

60. Θουκ. 1.26. Τουλάχιστον η Κόρινθος και οι σύμμαχοί της εκστράτευσαν διά ξηράς 
στην Απολλωνία και τη χρησιμοποίησαν ως βάση, ο δε Θουκυδίδης δεν κάνει λόγο 
περί απροθυμίας από πλευράς της Απολλωνίας.

61. Clarke, «Achilles and Patroclus», 383. Το θέμα δεν είναι αν ο Όμηρος παρέχει εν-
δείξεις ότι υπήρχε ερωτοδουλειά αλλά α) γιατί ο Τηλέμαχος δεν μπορεί να κοιμηθεί 
μόνος του και β) γιατί ο Όμηρος εφιστά με τόσο εξόφθαλμο τρόπο την προσοχή μας 
στην αναλογία ανάμεσα στον Τηλέμαχο και τον Πεισίστρατο που κοιμούνται μαζί 
από τη μία πλευρά και στο αντρόγυνο που κοιμάται μαζί από την άλλη. Ακριβώς 
όπως ο Πλάτων «δηλώνει την ημερομηνία» των διαλόγων του τονίζοντας συγκε-
κριμένες χρονικές αναφορές στο κείμενό του, έτσι και ο Όμηρος εδώ «ζευγαρώνει» 
τον Τηλέμαχο και τον Πεισίστρατο, με το να τονίσει συγκεκριμένες ενδείξεις σχέσης 
στη διήγησή του: ζευγάρι με άρμα που σέρνουν δυο άλογα, μοιράζονται το ίδιο πρω-
τοσυμποτικό ανάκλιντρο, κ.τ.λ. Με άλλα λόγια, πλασάρει τον Πεισίστρατο και τον 
Τηλέμαχο σαν «ζευγαράκι».

62. Οδ. δ 187-8. 
63. ω 15-19. 
64. ω 73-84.  
65. «Homer and the Neoanalytiker», πρβλ. Ken Dowden, «Homer’s sense of text», JHS 

116 (1996) [47-61], 58 σημ. 62: «Ο σαρκασμός του Πέιτζ επιστρέφει στον ίδιο»· Ο 
J. Burgess, «Beyond Neo-Analysis: Problems with the Vengeance Theory», AJP 118 
(1997), 1-19, εξακολουθεί να διαφωνεί με αυτή την άποψη.

66. Burgess, Tradition of the Trojan War, σελ. 178-9. Ο Burgess έχει κάνει μια χρήσιμη 
μετάφραση των μεταγενέστερων περιλήψεων στο Παράρτημα Α, και παραθέτει κα-
ταλόγους των πρώιμων εικόνων. Το σχηματικό χρονολογικό γράφημα των εικόνων 
από τον Cook, Παράρτημα B, καθιστά σαφές πόσο δημοφιλέστεροι ήταν οι μη-ομη-
ρικοί μύθοι σε προηγούμενες εποχές στην τέχνη, παρότι το δείγμα είναι ελάχιστο. 
Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως γενικά 
ισχύει το γεγονός ότι στην αρχή της ποιητικής του σταδιοδρομίας ο Όμηρος δεν αφη-
γήθηκε τη διάσημη «ιστορία της Τροίας» που περίμεναν οι συγκαιρινοί του, αλλά 
ούτε καν την «ιστορία της οργής του Αχιλλέα», αλλά πιο καινούργιες ιστορίες (ή πιο 
άσημες παραδόσεις) οι οποίες βασίζονταν σε πιο γνωστούς μύθους. Με άλλα λόγια, 
νομίζω ότι ήταν πολύ δημιουργικότερος καλλιτέχνης όσον αφορά το περιεχόμενο 
αλλά και την παρουσίαση. Αμφιβάλλω αν είχε ακουστεί ποτέ κάτι που να μοιάζει με 
την Ιλιάδα πριν από τον Όμηρο.

67. Πίνδ. Ισθμιόνικοι 8.37.
68. Πίνδ. Νεμεόνικοι 3.43-52.
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69. Nagy, Best of the Achaeans, σελ. 325-6.
70. Για τον Τρωίλο στην τέχνη και την ποίηση, καθώς και για την προσθήκη της Βρισηί-

δας/Χρυσηίδας και του σεξ, βλ. Gantz, σελ. 597-602.
71. Gantz, σελ. 627: «… είναι σίγουρο ότι ο τραυματισμός του Αχιλλέα στο πόδι αποτελεί 

μια πρώιμη παράδοση». Το βέλος χώνεται στον αστράγαλο (τάλος) του Αχιλλέα, ο δε 
αστράγαλος μεταγενέστερα –πρβλ. γαλλικό talon, ιταλικό tallone– γίνεται «φτέρνα».

72. Jane Lightfoot, «Greek Literature after the Classical Period», στο Oliver Taplin 
(επιμ.), Literature in the Greek and Roman Worlds: A New Perspective (Οξφόρδη, 
2000) [217-56], σελ. 226.

73. Λυκόφρων, Αλεξάνδρα 307-13.
74. Σχόλια στον Λυκόφρονα 307, Σέρβιος Υπόμν. στην Αινειάδα 1.474.
75. D’Agostino και Cerchiai, Il mare, la morte, l’amore, σελ. 91-128, ιδίως σελ. 107114, 

εικ. 48-9, 61-2.
76. Gantz, σελ. 601-2.
77. Βλ. LIMC λ. Iolaos· για τον Ιόλαο ως βοηθό στην πάλη με τη Λερναία Ύδρα, βλ. 

Gantz, σελ. 384-6· για την αναγέννησή του (ή και ανάστασή του), σελ. 464-5.
78. Αριστοφ. Αχαρνής 867, Πλάτων Κωμικός 202 K-A.
79. Πίνδ. Πυθιόνικοι 9.81-2.
80. Το έργο καθιστά την Αθηναία Κρέουσα μητέρα όλων των Ελλήνων, και έναν θεό, τον 

Απόλλωνα, πατέρα του κλάδου από τον οποίο κατάγονται οι Αθηναίοι και οι συγγε-
νείς τους, οι Ίωνες· πατέρας όλων των υπολοίπων είναι ένας θνητός.

81. Ευρ. Ίων 190-202 (μτφρ. Π. Δημητρακόπουλος).
82. Πολύ γέρος, σκέφτεται κανείς, για να έχει γιαγιά ακόμη εν ζωή, διότι εμφανίζεται και 

η Αλκμήνη.
83. Ευρ. Ηρακλείδαι 727-39.
84. Ευρ. Ηρακλείδαι 849-63. Σύμφωνα με άλλες παραλλαγές, γύρισε από τον κάτω κό-

σμο. Οι Αθηναίοι χαρίζουν τη ζωή στον Ευρυσθέα, αλλά τον παραδίδουν στην Αλκ-
μήνη, που αποφασίζει τη θανάτωσή του. Ο Ευρυσθέας υπόσχεται ότι η σορός του, 
η οποία είναι θαμμένη στο πέρασμα που αποτελεί την είσοδο στο λεκανοπέδιο της 
Αθήνας, θα τους προστατέψει όταν κι αυτοί δεχθούν επίθεση από τους απογόνους 
του Ηρακλή, τους Δωριείς Σπαρτιάτες κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, μια έμμε-
ση αναφορά στη λατρεία ενός ντόπιου ήρωα. Στην Αθήνα ο Ιόλαος απεικονίζεται με 
γένι εξίσου συχνά όσο και χωρίς, άρα είναι κάθε άλλο παρά υποδειγματικός ἔφηβος.

85. Πλούτ. Πελοπίδας 18.5.
86. Πλούτ. Ηθικά [Περί φιλαδελφίας] 492c.
87. Διόδωρος Σικελιώτης 4.24, 1-6.
88. Πολύβιος 7.9.
89. Φιλόστρατος, Τα εις τον Τυανέα Απολλώνιον 5.5.
90. C. Bonnet, Melqart: cultes et mythes de l’Héraclès tyrien en Méditerranée (Λέυβεν, 

1988), σελ. 252, 179-80 και ευρετήριο λ. «Iolaos», «Hydre de Lerne», Walbank στον 
Πολύβιο 7.9,2.

91. Bonnet, Melqart ευρετήριο λ. «Hydre de Lerne».
92. Κλήμης, Προτρεπτικός προς Έλληνας (=ειδωλολάτρες) 34, με Ηράκλειτο απόσπ. 15. 

Τα Λήναια (λήνη = μαινάδα) είναι μια αρχαία εορτή προς τιμήν του Διονύσου στις 
12 Γαμηλιώνα, του μήνα των γάμων (Ιαν.-Φεβ.), και συνδέεται (στη Μύκονο) με 
ένα ευετηρικό τραγούδι, ενώ στην Αθήνα, την κλασική περίοδο, με μια μικρή γιορ-
τή δραματουργίας. Στην Αθήνα στη γιορτή προήδρευε ένας αξιωματούχος με την 
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επωνυμία «Βασιλεύς» και ένας ιερέας της Ελευσίνας, ο οποίος στεκόταν κατά τους 
θεατρικούς αγώνες με έναν δαυλό και έλεγε: «Καλέστε τον θεό» και το ακροατήριο 
απαντούσε: «Γιε της Σεμέλης, Ίακχε, Πλουτοδότα (που δίνεις πλούτη)», σχόλια στους 
Βατράχους 482, Αριστ. Αθηναίων Πολιτεία 57.1 (με τις σημειώσεις του Rhodes για 
βιβλιογραφία).

93. Ψευδο-Κλήμης, Ομιλία 5.23. Αν στη Λέρνη ο Πλούτωνας (ή ίσως, όπως στα Λήναια, 
ο Πλουτοδότης) είναι ο Διόνυσος, τότε εξηγείται γιατί ο Κλήμης παραθέτει εδώ τον 
Ηράκλειτο όσον αφορά την ταύτιση Διονύσου και Άδη.

94. Για τη Λέρνη, G. Casadio, Storia del culto di Dioniso in Argolide (Ρώμη, 1994) με 
την αναθεώρηση του J. Hall JHS 117 (1997), 224-5, και για τις ιεροπραξίες και τους 
δεσμούς μεταξύ Δήμητρας και Διονύσου στη Λέρνη, Piérart, «La mort de Dionysos», 
ο οποίος, παραδόξως, αρνείται να δει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στον Διόνυσο 
(στον οποίο ο Πρόσυμνος δείχνει τον Κάτω Κόσμο) και στη Δήμητρα Προσυμναία, 
αν και ορθώς διακρίνει τα Λέρναια μυστήρια προς τιμήν της Δήμητρας από όσα 
γίνονταν τη νύχτα δίπλα στη λίμνη, διάκριση που δεν κάνει ο Casadio. Ο Wilson, 
«Politics of Dance», 174-5, 188 σημ. 53, παραθέτει την έρευνα της Barbara Kowalzig 
για τον διθύραμβο στη Λέρνη και αναφέρεται σε αφιερώσεις στον «Βάκχο και την 
Προσυμναία» από τους μύστες της λατρείας της Δήμητρας.

95. Casadio, «Préhistoire de l’initiation», 212: «L’initiant était soumis à un rite de 
pénétration anale».

96. IG I3 253.6, 9. Το Ικάριον ηχεί σαν «το ιερό του Ικάριου». Σχετικά με τον μύθο, 
Απολλόδωρος 3.191, Υγίνος, Fab. 130, Astr. 2.4, Νόννος, Διονυσιακά 47.34-264, 
Παυσ. 1.2,5, Burkert, Homo Necans, σελ. 223 σημ. 37, πρβλ. Ερατοσθένης, Ηριγόνη 
αποσπάσματα 22-6 (Powell).

97. Διοσκορίδης, Παλατινή ανθολογία 7.410-11.
98. Wilson, Khoregia, σελ. 12-16, Seaford, Reciprocity and Ritual, σελ. 275-6. 
99. Παυσ. 1.2,5, Whitehead, Demes of Attica, σελ. 215-18.
100. Για αναφορές και τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τον μύθο και τον Ερα-

τοσθένη, βλ. Luppe, «Die Ikarios-Sage».
101. Ίσως η ζημιά έγινε (στην αρχή της εποχής της βλάστησης προφανώς) από το άστρο 

ονόματι «Αίγα» που εμφανίζεται στις αρχές του καλοκαιριού (το λαμπρότερο αστέ-
ρι του Ηνίοχου), η οποία κατέστρεψε τα τρυφερά βλαστάρια. Σε έναν διάσημο πί-
νακα που απεικονίζει μια θυσία, μια σφαγμένη κατσίκα κρέμεται από την άμπελο. 
Το άστρο Αίγα είχε ένα εξιλεωτικό άγαλμα κατσίκας στoν Φλιούντα, Παυσ. 2.13,4, 
Cerchiai, «Il programma figurativo», ιδίως 131· ίσως θα έπρεπε να ήμασταν πιο σχο-
λαστικοί όσον αφορά το ακριβές ζωικό είδος και φύλο των περί ων ο λόγος αιγών· 
η λέξη αἲξ μπορεί στην πρώιμη γραμματεία να αναφέρεται σε αρσενικά και μπορεί 
επίσης να αναφέρεται στο αγριοκάτσικο (ίβηξ, κρι-κρι).

102. Σχόλια στον Λουκιανό, Θεών Εκκλησία 5. Το κείμενο έχει τυπωθεί ως παράρτημα 
στο Lowe, «Thesmophoria and Haloa»· κύριο μέλημα του συγγραφέα είναι οι τε-
χνικές ερμηνείας των μύθων· καταλήγει ότι ο πιο πιθανός συγγραφέας είναι ένας 
σχολιαστής της ελληνιστικής εποχής.

103. Parker, Polytheism, σελ. 290-7.
104. BA 305526 από το Cab. des Med. Παρίσι. Πολύ συχνά τα άστρα περιάγουν δαυλούς, 

ο Φωσφόρος κ.τ.λ. Δεν γνωρίζω γιατί ο Lissarrague δεν βλέπει εδώ το φως, αλλά μας 
λέει φῶς = «θνητός» του Δία, Greek Vases, σελ. 200. Ο Ζωγράφος του Διόσφου ζω-
γραφίζει αλλόκοτα αντικείμενα και φαίνεται πως ήταν σχετικά αναλφάβητος, καθώς 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 695

συχνά βάζει γράμματα στα αγγεία του που δεν σημαίνουν τίποτα το συγκεκριμένο, 
αλλά εν προκειμένω φαίνεται πως κάποιος τον βοήθησε. Ένας νεαρός που ξεπηδά 
από τα λαγόνια του Δία δεν μπορεί παρά να είναι ο Διόνυσος.

105. Πλάτων, Τίμαιος 91bd. Για τον Παγκράτη του Κάτω Κόσμου, που σχετιζόταν με τον 
Παλαίμονα, τον Ηρακλή και τον Πλούτωνα (και τον Δία) στο ιερό του στον Ιλισό, βλ. 
Vikela, Weihreliefs, σελ. 57-80.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

1. Πλάτων, Νόμοι 1.636cd. Ο Henri van Effenterre, μεταξύ άλλων, θεωρούσε ότι ο 
Πλάτων γνώριζε την Κρήτη από πρώτο χέρι, La Crète et le Monde grec de Platon 
à Polybe (Παρίσι, 1948), σελ. 35-6, 40-4· ο P.A. Brunt, Studies in Greek History 
and Thought (Οξφόρδη, 1993), σελ. 269-72, αμφιβάλλει για το κατά πόσο ο Πλάτων 
γνώριζε τίποτα για την τελετή απαγωγής, και η απόδοση στους Κρήτες του μύθου 
περί αρπαγής του Γανυμήδη δεν βασιζόταν απλώς και μόνο στο γεγονός ότι οι Κρήτες 
φημίζονταν για τις ομοφυλοφιλικές πρακτικές τους και πίστευαν ότι οι νόμοι τους 
προέρχονταν από τον Δία. Ωστόσο ένα αρχαιολογοποιήσιμο πολιτισμικό εφεύρημα 
όπως μια τελετή απαγωγής είναι κάτι που τραβά κατεξοχήν την προσοχή των αρχαίων 
εθνογράφων. Ο Αριστοτέλης λέει ότι τους νόμους του Μίνωα δεν τους διατήρησαν 
οι Δωριείς εισβολείς αλλά ο γηγενής πληθυσμός στον οποίο κυριάρχησαν, Πολιτικά 
1271b, αν και λέει επίσης ότι οι επήλυδες Δωριείς υιοθέτησαν την προϋπάρχουσα 
νομοθεσία, κάτι που συνιστά μια ελαφρά ανακολουθία.

2. Fornara, Nature of History, σελ. 42-5, για το θέμα των χαμένων ιστορικών γενικά, 
πρβλ. Pearson: «“Το να γράφεις βιβλία για βιβλία που δεν υπάρχουν” ηχεί σαν ενα-
σχόληση που ταιριάζει στη Χώρα των Θαυμάτων και αξίζει μια εξήγηση που θα 
ικανοποιούσε την Αλίκη. “Πώς μπορείς να καταλάβεις τα βιβλία που υπάρχουν”, θα 
μπορούσαν να της έλεγαν, “αν δεν διαβάσεις πρώτα τα ανύπαρκτα βιβλία;” “Ναι, το 
ξέρω”, θα απαντούσε η Αλίκη, “αλλά υπάρχουν τόσο πολλοί χαμένοι Έλληνες ιστο-
ρικοί”. Αν υπάρχουν λέει!», Greek Historians of the West, σελ. vii.

3. Έφορος FGrHist 70 F 149, Στράβων 10.4,21.
4. Ο F. Lasserre στην έκδοση Budé του Στράβωνα, τόμ. 6 (Παρίσι, 1971), επισημαίνει 

ένα κενό στο κείμενο σε αυτό το σημείο, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα δυσανάγνωστο 
τμήμα μήκους περίπου τριάντα γραμμάτων στο παλίμψηστο χειρόγραφο και το οποίο 
ίσως να εξηγούσε ακριβώς ποιοι ήταν αυτοί οι μυστηριώδεις «φίλοι». Στη μετάφρα-
σή του (την οποία ακολούθησε ο Schnapp, Le Chasseur et la cité, σελ. 130 και η 
Schmitt Pantel, La cité au banquet, σελ. 78), ο Lasserre εικάζει ότι είναι οι φίλοι 
του απαγωγέα, αλλά ο Link, Kreta, σελ. 24-5 και ο Vattuone, «Eros Cretese», 18 
σημ. 18 πιστεύουν ότι οι φίλοι είναι φίλοι του αγοριού, αφού ρόλος τους είναι να 
προστατεύουν τα δικά του συμφέροντα παρά αυτά του απαγωγέα. Ο πιο πρόσφατος 
εκδότης, ο Stefan Radt, δεν βλέπει καθόλου το μήκους τριάντα γραμμάτων κενό του 
Lasserre (προσωπική αλληλογραφία) και κανένα άλλο χειρόγραφο δεν το καταγρά-
φει· αν ο Έφορος όντως εξηγούσε ποιοι ήταν οι «φίλοι», τότε ο ίδιος ο Στράβων 
και όχι κάποιος μεταγενέστερος αντιγραφέας του ήταν αυτός που παρέλειψε κάτι. Η 
καταληκτική θυσία φαίνεται να εγκαθιδρύει την επίσημη εισαγωγή του απαγωγέα/
εραστή (φιλήτορος) στην κοινωνία των φίλων· διότι οι ελληνικές έννοιες «εραστής» 
και «φίλος» ήταν κάθε άλλο παρά αμοιβαία αλληλοαποκλειόμενες κατηγορίες. 

5. Κάνοντας αναφορά στο ἀνδρεῖον τοῦ ἐραστοῦ –έναν χώρο, προφανώς, και όχι μια 
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ομάδα ανθρώπων αλλά ούτε και το μοναδικό Ἀνδρεῖον της Πόλεως– ο Έφορος δια-
ψεύδει τη διαδεδομένη άποψη ότι κάθε πόλη είχε μόνο ένα ἀνδρεῖον· πρβλ. αυτόθι 
F 149, στον Στράβωνα 10.4.20: «Τα μικρότερα αγόρια [δηλαδή νεότερα από τους 
εφήβους ἀγελάους] παλεύουν και μεταξύ τους και εναντίον άλλων συσσιτίων». Το 
πρόβλημα είναι ότι ο Δωσιάδας FGrHist 458 F 2 (Αθήναιος 4.143ad) λέει ότι υπάρ-
χουν δύο «οίκοι για συσσίτια» σε όλη την Κρήτη, ένα για την εστίαση και ένα για 
τη φιλοξενία των καλεσμένων, ενώ η πλειονότητα των μελετητών, υπό την επίδρα-
ση, υποπτεύομαι, της σύγχρονης εθνογραφίας (Willetts, Aristocratic Society, σελ. 
19-20, Schmitt Pantel, La cité au banquet, σελ. 76 σημ. 73) συνάγει απ᾿ αυτή την 
αναφορά το συμπέρασμα ότι όλοι οι άρρενες πολίτες συνέτρωγαν σε έναν οίκο, κα-
θώς και άλλα συμπεράσματα σχετικά με την περιχαράκωση των κρητικών ελίτ, τόσο 
σε αριθμητικό όσο και σε συμβολικό επίπεδο, πρβλ. S. Hodkinson OCD λ. syssitia, 
Willetts, Aristocratic Society, σελ. 26, Schmitt Pantel, ό.π., σελ.76: «Εσύ και εγώ 
(αναγνώστης και συγγραφέας) φτάνουμε σε ένα αρχαίο ελληνικό χωριό. Βλέπουμε 
ένα κτίριο που βρίσκεται σε μια εξέχουσα θέση στο κέντρο του χωριού· κάποιος λέει 
ότι αυτό είναι το συσσίτιον. Ομάδες αντρών που συνοδεύονται από κάτι νεαρούς 
κατευθύνονται προς τα εκεί και μπαίνουν μέσα, ενώ οι υπόλοιποι κάτοικοι μένουν 
έξω: τα παιδιά, οι γυναίκες και η συντριπτική πλειοψηφία των αντρών, οι οποίοι, 
όπως οι δούλοι και οι ξένοι, δεν έχουν δικαίωμα να περάσουν το κατώφλι του». Για 
να αρθεί η προφανής αναντιστοιχία, ο Link, Kreta, σελ. 9-21, ιδίως σελ. 20 και σημ. 
10, 36 και 45, αναγκάζεται να διακρίνει δύο σημασίες των ἀνδρείων υποθέτοντας ότι 
τα αντίπαλα κοινά τραπέζια/ανδρεία (πρώτη σημασία) ανταγωνίζονταν επιδεικτικά 
μεταξύ τους εντός της μίας και μοναδικής ανδρικής λέσχης/ανδρείου (δεύτερη σημα-
σία) της πόλης. Ωστόσο ο Δωσιάδας δεν είναι ιδιαίτερα αναλυτικός και συχνά γίνεται 
ασαφής (χρησιμοποιεί τη λέξη «τραπέζι», σε ομοφωνία με τον Link, σελ. 20, υπό την 
έννοια τόσο του μεμονωμένου «τραπεζιού» μέσα σε μια ανδρική λέσχη όσο και την 
γενικότερη του «σιτηρεσίου») και φαίνεται αρκετά επιπόλαιο να συναγάγουμε τόσο 
εξεζητημένα συμπεράσματα από το απόσπασμα, ειδικά όταν ο Έφορος τα διαψεύδει 
ευθέως. Όχι μόνο οι «γυάλινοι τοίχοι» μεταξύ ομάδων είναι χωρίς προηγούμενο στα 
χρονικά της ελληνικής συνεστίασης – πολλοί «ομοτράπεζοι» όμιλοι να «τρώνε μαζί/
συν-σιτεύονται» αλλά όχι «μαζί με, δηλ. χωριστά από» άλλους ομοτράπεζους ομίλους 
στον ίδιο χώρο), αλλά και σίγουρα θα περιμέναμε αυτά τα τεράστια κοινοτικά κτίρια 
(με εκατοντάδες μέλη χωρίς αμφιβολία) να μην περάσουν απαρατήρητα και μάλιστα 
να τονιστεί πιο ρητά στις πηγές μας αυτή η ασυνήθιστη διαφορά τους από τη σπαρ-
τιατική πρακτική, όπου μαρτυρούνται πολυάριθμες ανδρικές λέσχες, αφού η φύση 
του ἀνδρείου ήταν κομβική για το θέμα της χρονικής προτεραιότητας των κρητικών 
θεσμών. Ο Πλούταρχος, Ηθικά 714b, φαίνεται να εξισώνει τις ξεχωριστές σπαρτια-
τικές ανδρικές λέσχες με τις κρητικές λέσχες, η καθεμία από τις οποίες (σε πείσμα 
όσων διατείνεται ο Link, σελ. 21) αποτελούσε ένα είδος αριστοκρατικής ομήγυρης 
(συνέδριον). Για το θέμα ενός μοναδικού ἀνδρείου ή πολυάριθμων ἀνδρείων, πρβλ. 
Gehrke, «Gewalt und Gesetz», 38 σημ. 65.

6. Το κείμενο έχει ως εξής: ἔν τε γὰρ τοῖς χοροῖς καὶ τοῖς δρόμοις ἔχουσι τὰς ἐντιμωτάτας 
χώρας· ο Lasserre μεταφράζει ως εξής: «On leur réserve les places les plus en vue 
sur les sièges publics et dans les stades...». Αλλά το πρώτο μέρος πρέπει να σημαίνει 
«έχουν τις θέσεις περιωπής στους ορχηστρικούς χορούς...» Το πρόβλημα είναι το δρό-
μοις. Η πιο προφανής μετάφραση είναι: «θέσεις στους αγώνες δρόμου», αλλά πώς θα 
μπορούσε να είναι «θέση με τη μεγαλύτερη τιμή» άλλη από αυτή του νικητή σε έναν 
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αγώνα δρόμου λόγου χάρη; Στην πραγματικότητα υπάρχουν μόνο δύο ενδεχόμενα: α) 
Ορισμένες θέσεις στη γραμμή αφετηρίας να είναι πιο τιμητικές· β) δεν πρόκειται κα-
θόλου για αγώνες αλλά κάποιο είδος τελετουργικής αγωνιστικής επίδειξης δρομέων, η 
οποία ίσως συνδεόταν με τη λατρεία του Ερμή Δρομίου (ή του Απόλλωνα Δρομαίου;) 
και/ή έναν πιθανότατα τελούμενο «αγώνα δρόμου», τα Δρομεία, τα οποία εικάζουμε 
από το όνομα ενός μηνός στο Πριάνσιον (; = Ιμάλιος, πρβλ. ἱμάλιον∙ πολυφόρον, καρπο-
φόρον Ησύχιος, δηλαδή γύρω στην εποχή του θερισμού στις αρχές του καλοκαιριού;), 
Willetts, Cretan Cults, σελ. 264-5, 109, 289. Στη σπαρτιατική γιορτή του μεσοκαλό-
καιρου, τα Κάρνεια, επιλέγονταν δρομείς που κυνηγούσαν σε έναν δρόμον έναν άλλον 
δρομέα, ο οποίος στολιζόταν με κεφαλόδεσμους. Σύμφωνα με τον Maybury-Lewis, οι 
νεαροί άντρες των Σαβάντε της Βραζιλίας έπρεπε να τρέχουν στους αγώνες δρόμου με 
πολύ δυναμισμό και ένταση, αλλά κανείς δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα ούτε να τρέξει 
δίκαια ούτε να νικήσει. Το τρέξιμο μπορεί να κρατούσε ώρες ολόκληρες, μέχρις ότου 
κάποιος αποφασίσει ότι φτάνει πια, αρκετά. Ο αγώνας δεν θεωρούνταν επιτυχημένος 
αν ο νικητής δεν ερχόταν στήθος με στήθος με τον δεύτερο και ίσως τότε χρειαζόταν να 
ξαναγίνει από την αρχή, Akwe-Shavante Society, σελ. 245-7, 251-2.

7. Έφορος, FGrHist 70 F 149 [= Στράβων 10.4,21]. Ο Vattuone, «Eros Cretese», ιδίως 
22 σημ. 26, υποθέτει ότι ο Στράβων παραθέτει μόνο τα «κύρια σημεία» που βρήκε 
στον Έφορο, αλλά ότι είναι ακριβής, διατηρώντας ακόμη και κάποιους όρους του 
Εφόρου.

8. Ο Schnapp, Le Chasseur et la cité, σελ. 126-33, κάνει μια ανασκόπηση των προη-
γούμενων μελετών. Ο Vattuone, «Eros Cretese», αναπτύσσει μια λεπτομερέστερη και 
πιο επιθετική επιχειρηματολογία, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιηθεί το εν λόγω παράθεμα προκειμένου να αμφισβητηθούν τα ερωτικά στοιχεία.

9. Boswell, Marriage of Likeness, σελ. 88-96. Η ερμηνεία του Boswell είναι καλύτερη 
από τις περισσότερες και συνάδει με πιο πρόσφατες μελέτες, όπως του Schnapp, Le 
Chasseur et la cité, σελ. 132 και του Link, Kreta, σελ. 24-8, που δίνουν μεγαλύτερη 
έμφαση στους δεσμούς μεταξύ ατόμων και των οικογενειών τους παρά στην τελε-
τουργική μύηση.

10. Στράβων 10.4,17.
11. Όσον αφορά τους πρώιμα θεσπισμένους πανάρχαιους κρητικούς νόμους –οι οποίοι 

αναμφίβολα είναι αδύνατο να διαχωριστούν από τους μύθους που θέλουν τον Μίνωα 
να ανεβαίνει στο βουνό για να λάβει τις εντολές– και τη θέση των γραφέων στην 
Κρήτη, ο ρόλος των οποίων ήταν πλησιέστερος προς αυτόν της γραφειοκρατικής ελίτ 
του μυκηναϊκού κόσμου και της Εγγύς Ανατολής παρά των λιθοξόων της δημοκρατι-
κής Αθήνας, βλ. Osborne, Greece in the Making, σελ. 185-90· Schmitt Pantel, La cité 
au banquet, σελ. 713· Thomas, Literacy and Orality, σελ. 65-72· Whitely, «Literacy 
and Law-making». Για το παράδοξο της απουσίας αρχαιολογικών τεκμηρίων κατοί-
κησης κατά την άνθηση της νομοθεσίας πρβλ. Morris, «Archaeology and archaic 
Greek history», 68: «Αν μείνουμε στην επιφάνεια των στοιχείων, τότε η Κρήτη υπέ-
στη μια ταχύτατη πληθυσμιακή συρρίκνωση ... Από την άλλη πλευρά, αν η σιωπή 
είναι περισσότερο προϊόν διακυμάνσεων της πρόσβασης σε αρχαιολογικές ενδείξεις 
παρά προϊόν δημογραφικών παραγόντων, τότε ο 6ος και ο 5ος αιώνας αποτελούν 
ένα ασυνήθιστο επεισόδιο κατά το οποίο οι Κρήτες έστρεψαν την πλάτη τους στον 
εξωτερικό κόσμο εξίσου απόλυτα και ολοκληρωτικά όσο η Ιαπωνία της περιόδου 
Τοκουγκάουα (1639-1854). Είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση, οι αρχές του 6ου 
αιώνα έπαιξαν κομβικό ρόλο στην κρητική ιστορία...».
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12. Willetts, Aristocratic Society, κεφ. iv, σελ. 37-45, Link, Kreta, σελ. 29. 
13. Buck, Greek Dialects, αριθ. 117 στήλη ii, 2-45.
14. IC I.IX.I.A.11., ἀγελάτης = ἔφηβος κατά τον Ησύχιο (5ος αι. μ.Χ.), συλλέκτη σπάνιων 

λέξεων.
15. Ησύχιος λ. ἀπάγελος: ὁ μηδέπω συναγελαζόμενος παῖς, ὁ μέχρι ἐτῶν ἑπτακαίδεκα. 

Κρῆτες και λ. ἀπάγελοι: σκότιοι. Η Schmitt Pantel, La cité au banquet, σελ. 76, ίσως 
παραπλανεί όταν αναφέρεται στα μέλη της «αγέλης» ως «jeunes garçons», «νεαρά 
αγόρια», ενώ ήταν εφηβοι, Μειράκια, δεκαοκτώ και δεκαενιά.

16. Κάποιοι θα ήθελαν αυτό να ήταν κοιτώνας για τις «αγέλες» των εργένηδων ή κάποιας 
άλλης ηλιακής ομάδας, αφού πληροφορούμαστε ότι οι Κρήτες «κατά κανόνα κοιμού-
νται μαζί», Αριστ. απόσπ. 611,15 (Rose), Willetts, Aristocratic Society, σελ. 18-19. 

17. Δωσιάδας FGrHist 458 F2, Jacoby αυτόθι. Προφανώς υπάρχουν κάποια προβλήματα 
στο κείμενο εδώ, ή ο Δωσιάδας είναι απλούστατα σκοτεινός συγγραφέας. Ο Link, 
Kreta, σελ. 12-21, πιστεύει, ευλόγως, ότι κάθε γεύμα αποτελούνταν από δύο στοι-
χεία, μια βασική τροφή την οποία εγγυόταν το κράτος και ένα συμπλήρωμα από ατο-
μικές συμβολές ενός δεκάτου από κάθε τραπέζι-λέσχη, έτσι ώστε οι λέσχες που είχαν 
πλουσιότερα μέλη να απολαμβάνουν ένα πλουσιότερο γεύμα· στη Σπάρτη υπήρχαν 
δύο ξεχωριστά γεύματα, μια βασική, ίση, καθολική μερίδα, την οποία ακολουθούσε 
ένα δεύτερο πιάτο, το οποίο αποτελούνταν από ατομικές προσφορές στη λέσχη.

18. Ο Link, Kreta, σελ. 19 σημ. 37, εξηγεί γιατί μια γυναίκα έχει αυτό τον ρόλο.
19. Αθήναιος 4.143af [= Δωσιάδας FGrHist 458 F2, Πυργίων FGrHist 467 F1], Έφορος 

FGrHist 70 F 149.
20. Το ρήμα φοιτῶ (Στράβων 10.4,16) σημαίνει πάρα πολύ απλά «πηγαίνω συχνά, συχνά-

ζω», μια λέξη που χρησιμοποιείται για τους Αθηναίους που πηγαίνουν καθημερινά 
στο σχολείο, για παράδειγμα. Αν ο Έφορος ήθελε να πει ότι οι στρατιώτες σχημάτιζαν 
τη δική τους κοινότητα θα μπορούσε να είναι πιο αναλυτικός. Ίσως ο Στράβωνας να 
παρέλειψε τη διευκρίνιση.

21. Μου φαίνεται ότι αυτή η «επιλογή» είναι το αντίστοιχο της αθηναϊκής διαλογής αν-
θρώπων που φαίνονται Δεκαοχτώ χρονών, δηλαδή δεν παίζει ρόλο τι συνεπάγονται 
οι εφηβικές ηλικιακές τάξεις για την ωριμότητά σου· από τη στιγμή που δεν φαίνεσαι 
Είκοσι και δεν έχεις ένα αξιοπρεπές γένι, δεν σου επιτρέπεται να μπεις στο κανονικό 
τεσσαρακονταετές σύστημα ηλικιακών τάξεων, αλλά κόβεσαι και «μένεις στην ίδια 
χρονιά». Η είσοδος στο σύστημα ηλικιακών τάξεων στα Είκοσι ίσως παρουσιάζει μια 
βαθύτατη δομική διαφορά από άλλα συστήματα ηλικιακών τάξεων (π.χ. το αθηναϊκό) 
και ίσως βοηθά να εξηγηθεί γιατί ο αγένειος κούρος (καινούργιος πολίτης στα Δεκα-
οχτώ) εμφανίζεται πολύ λιγότερο δυτικά της Κορίνθου.

22. Ο αξιωματούχος επικεφαλής του κάθε ἀνδρείου ονομάζεται παιδονόμος, Έφορος, 
FGrHist 70 F 149 [= Στράβων 10.4,20]. Ένα πιθανό παρεπόμενο είναι ότι οι ἀγέλαι 
παραμένουν στο ἀνδρεῖον.

23. Όπως σχεδόν όλοι οι μελετητές υποθέτουν, πρβλ. Willetts, Aristocratic Society, σελ. 
120-2. Οι επιγραφές φαίνεται να συνδέουν την «έκδυση» με την αποφοίτηση και την 
εισδοχή στους κόλπους των Δρομέων, και στη Φαιστό η γιορτή απογύμνωσης συνδε-
όταν με τον «γάμο», δηλαδή το να πλαγιάσεις δίπλα σε ένα κορίτσι. Η επιγραφή IC 
II xxiii.20 (3ος–2ος αι., Willetts, σελ. 122 σημ. 1) είναι ένα επιτάφιο επίγραμμα για 
κάποιον Άδραστο: «Καθώς βγαίνεις από την αγέλη και μπαίνεις στον Άδη [ἐξ ἀγέλας 
... εἰς Ἀχέροντα] η μάνα σου δεν θα σου τραγουδήσει γαμπριάτικα τραγούδια αλλά 
μοιρολόγια».
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24. Buck, Greek Dialects 117, στήλη 12.34, πρβλ. Ησύχιος: τὸ κατὰ νόμον μίγνυσθαι, 
Chantraine, Dictionnaire, λ. ὀπυίω. Ο Lupi, L’ordine delle generazioni, σελ. 91 σημ. 
91, πιστεύει ότι το κορίτσι παντρευόταν στα δώδεκα και δεν πήγαινε να ζήσει στο 
σπίτι του άντρα της μέχρι να κλείσει τα είκοσι ή λίγο πριν, γεγονός που σημαίνει ότι 
οι νεαροί σύζυγοί τους είχαν περίπου οχτώ χρόνια «ημιγάμου» (όπως ο Κέφαλος και 
η Πρόκρις!). Παρεμπιπτόντως, ο Οβίδιος λέει ότι το αγόρι/κορίτσι Ίφις στη Φαιστό 
αρχίζει να ετοιμάζεται για τον σεξουαλικό (όπως φαίνεται) γάμο του/της στα δεκα-
τρία, Οβίδιος, Met. 9.666-797. 

25. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ερμηνευθούν αυτά τα στοιχεία. Συγκεκριμένα είναι δύ-
σκολο να αποδώσουμε τις αναφορές του Δωσιάδα και του Πυργίωνα σε «νεότερους» 
που παίρνουν τα μισά απ’ όσα παίρνουν οι πατέρες τους στα μέλη των αγελών, οι 
οποίες σιτίζονταν δημοσία δαπάνη. Μάλιστα οι εν λόγω συγγραφείς δεν αναφέρουν 
καθόλου εφήβους ή αγέλες, αλλά άντρες, νεωτέρους και νεωτάτους.

26. Πρβλ. Willetts, Aristocratic Society, σελ. 12.
27. Έφορος, FGrHist 70 F 149 [= Στράβων 10.4,16], Δωσιάδας FGrHist 458 F2. Στη 

Σπάρτη για να μπεις σε ένα συσσίτιο έπρεπε να εκλεγείς, η δε εκλογή γινόταν με 
ψήφους από κριθαρένιους κεφτέδες (μάζαι/μάζας). Διέτρεχες τον κίνδυνο να χάσεις 
και την ιδιότητα του μέλους και, κατά συνέπεια, την ιδιότητα του πολίτη αν δεν 
πλήρωνες προκαταβολή. Η Κρήτη θεωρούνταν ανώτερη με την έννοια ότι όλοι οι 
πολίτες περνούσαν αυτόματα, χάρη στο στάτους των πατεράδων τους, και έμπαιναν, 
ίσως, στην ίδια λέσχη.

28. Μάλλον σημαίνει «έχοντας συμμετάσχει δέκα φορές στην ετήσια Εορτή Αγώ- να 
Δρόμου», ένας ελληνικότατος τρόπος υπολογισμού της ηλικίας, πρβλ. Willetts, 
Aristocratic Society, σελ. 13 σημ. 2 και 122-3.

29. IC I.ix.1.ll 99-100: τοὺς τόκα ἐγδυομένους (Δρήρος)· IC I.xix.1.ll 17-18: τὰν ἀγέλαν 
τὰν τόκα ἐσδυομέναν (Μάλλια), πρβλ. Willetts, Aristocratic Society, σελ. 119-23.

30. Οβίδιος, Met. 9.666-797.
31. Αντωνίνος Λιβεράλις 17, πρβλ. Willetts, Aristocratic Society, σελ. 120-2, Cretan 

Cults, σελ. 175-6.
32. Dover, «Greek Homosexuality and Initiation», πρβλ. τη βιβλιοκρισία του για Percy, 

Pederasty and Pedagogy, Gnomon 71.5 (1999), 472. Αναγνωρίζοντας την εγκυρό-
τητα των επικρίσεων του Dover, ο Schnapp, Le Chasseur et la cité, σελ. 548 σημ. 
31, προσπαθεί παρ’ όλ’ αυτά να διασώσει «une dimension initiatique», μια «μυητική 
διάσταση». Φυσικά και είναι μυητική· για γάμο πρόκειται.

33. Link, Kreta, 25-7 πρβλ. Hodkinson OCD λ. συσσίτια – στρατολόγηση (πλούσιων) 
αγοριών για την τραπεζαρία· Vattuone, «Eros Cretese», σελ. 25 –«il ratto è il vertice 
dell’ aghele», μια αποφοίτηση μετά πολλών επαίνων από το στράτευμα· αυτόθι 
«Paidika. Considerazioni inattuali su un libro recente», Rivista Storica dell’Antichità 
29 (1999), 283-307, 288· ο Vattuone είναι δικαιολογημένα καχύποπτος απέναντι στα 
κίνητρα μελετητών που προσπαθούν με διάφορες ερμηνείες να ακυρώσουν την ομο-
φυλοφιλία και στη θέση της να βάλουν μια μύηση, αλλά στη συνέχεια ο ίδιος συνάγει 
αυθαίρετα την ιδέα της ενηλικίωσης από ένα κείμενο που δεν αναφέρει πουθενά κάτι 
τέτοιο· Sergent, Homosexuality in Greek Myth, σελ. 36 – τα δώρα κάνουν το αγόρι 
«πολεμιστή, ομοτράπεζο, θυσιαστή». Μέσω αυτού του «εκλεκτού», οι συνομήλικοί 
του καθίστανται ικανοί να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση στην ενηλικίωση και τον 
γάμο. Schmitt Pantel, La cité au banquet, σελ. 80-1 – τα «νέα αγόρια» της αγέλης 
(!) μυούνται στις δημόσιες θυσίες· Willetts, Aristocratic Society, σελ. 14 – «είναι 
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ξεκάθαρο, από τα δώρα ... ότι το αγόρι είχε πλέον μπει στα πρώτα στάδια της ανδρι-
κής ενηλικίωσης»· Bremmer, «An Enigmatic IndoEuropean Rite», 286 – ηλικία στην 
οποία μπορεί να πίνει.

34. Μάξιμος Τύριος, Διαλέξεις 20.8.
35. Αιλιανός, Περί ζώων ιδιότητος 4.1. O Vattuone, «Eros Cretese», 14-15, 25, σημει-

ώνει ότι πιθανότατα υπήρχε πολύς ομόφυλος έρωτας στην Κρήτη που ποτέ δεν 
συμπεριλάμβανε τελετές απαγωγής, καθώς αυτές ήταν υπερβολικά δαπανηρές και 
προκαλούσαν αναστάτωση. Ο ἐρώμενος του Αιλιανού όντως φαίνεται πως έπαιζε 
έναν κοινωνικά αναγνωρίσιμο ρόλο, φροντίζοντας τη σορό του ἐραστοῦ του, κ.τ.λ. Ο 
Αιλιανός ισχυρίζεται ότι ανέφερε τα ονόματα του ζευγαριού σε ένα (χαμένο;) βιβλίο. 
Η σύγκριση με παρόμοιες ιστορίες από άλλες περιοχές καταδεικνύει ότι ενδεχομένως 
η ιστορία συνδεόταν με έναν ηρωικό τάφο στο κέντρο μιας κρητικής πόλης.

36. Νέπως, Πρόλογος 4, «Laudi in Creta [ή Graecia] ducitur adulescentulis quam 
plurimos habuisse amatores».

37. Για την ιδέα των «φίλων» ως ἐράνου, βλ. Έφορος στον Στράβωνα 10.4,21: ὥστε συ-
νερανίζειν τοὺς φίλους. Οι Έλληνες πίστευαν ότι ο ἔρανος ήταν μια ομαδοποίηση που 
βασιζόταν στον ἔρωτα, πρβλ. Weiss, «Erotica», Parker, Athenian Religion, σελ. 337: 
μια αφιέρωση από συνερανιστὰς στον Δία Φίλιο, φυσικά, και μια άλλη στην οποία 
έχουν αφαιρεθεί όλα τα πολιτικά (δημοτικά) στοιχεία αναγνώρισης των μελών της 
ερωτικής λέσχης.

38. Στον βαθμό που η «εταιρεία-ανδρείον» αποτελεί μέσο για να λάβει κανείς την ιδιό-
τητα του πολίτη αντιστοιχεί στην (ψευδο)γενεαλογική αθηναϊκή φρατρία ή «φυλή», 
πρβλ. Willetts, Aristocratic Society, σελ. 67. Στην Κυρήνη, οι ἑταιρεῖαι ίσως είναι 
υποδιαιρέσεις μιας φρατρίας· οι καινούργιοι άποικοι θα ενταχθούν σε μια φυλή, 
μια φρατρία και σε εννέα ἑταιρείας, Meiggs και Lewis 5 ll.15-16, Graham, «The 
Authenticity of the horkion», 108-9.

39. Πρβλ. Buck, Greek Dialects 117, στήλη iv, 33-5 (ένας δουλοπάροικος «που κα-
τοικούσε στην ύπαιθρο» [ἐπὶ κόρᾳ], δηλαδή όχι «στην ερημιά»!), πρβλ. Willetts, 
Aristocratic Society, σελ. 49 σημ. 4. Ίσως βρούμε μια λύση στο αδιέξοδο στην Επιτο-
μή της [αριστοτελικής] Αθηναίων Πολιτείας από τον Ηρακλείδη: «Οι Κρήτες φαίνε-
ται πως ήταν οι πρώτοι που υιοθέτησαν τις ερωτικές σχέσεις μεταξύ ανδρών (ταῖς δὲ 
πρὸς τοὺς ἄρρενας ἐρωτικαῖς ὁμιλίαις ἐοίκασι πρῶτον κεχρῆσθαι) και αυτό δεν είναι 
επονείδιστο (αἰσχρὸν) για τον λαό τους. Όταν κατορθώνουν να τον τιθασεύσουν, 
τον απάγουν στο βουνό ή στις γαίες τους και εκεί τρώνε και πίνουν για εξήντα μέρες 
(ὅταν δὲ κρατήσωσιν, ἀπάγουσιν εἰς ὄρος ἢ τοὺς ἑαυτῶν χώρους κἀκεῖ ἐστιῶνται ἡμέ-
ρας ξ). Διότι περισσότερες δεν επιτρέπεται. Ο δε φιλήτωρ δίνει ρουχισμό, άλλα δώρα 
και ένα βόδι. Όλοι οι Κρήτες περνούν την ώρα τους καθισμένοι σε θρόνους κ.τ.λ....» 
Αριστ. απόσπ. 611.15 (Rose). Δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κατά πόσον μπορείς 
να πας όπου θέλεις, ενώ η μετάβαση στα βουνά ή σε δικές σου γαίες δεν απαιτεί 
άδεια. Αυτό φαίνεται να διαψεύδει ευθέως τον Έφορο, αλλά φυσικά υπάρχουν πολ-
λές διαφορετικές κρητικές πόλεις.

40. Μάξιμος Τύριος, Διαλέξεις 20.8. Δεν είμαι εντελώς σίγουρος πού βρήκε την ιδέα ένας 
αναγνώστης του Πλάτωνα ότι είναι ντροπή ένας νεανίσκος να αγγίξει το αγόρι –εκτός 
αν, όπως ένα αγόρι της Σπάρτης, έπρεπε να είναι τυλιγμένο με ιμάτιο–, και ότι ήταν 
ταμπού να τον δει κανείς να αγγίζει τη σάρκα του αγοριού.

41. Τίμαιος, FGrHist 566 F 144.
42. Πλάτ. Νόμοι 636 bd, 835e-842a.
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43. Αριστ. Πολιτικά 1272a, Σέξτος, Πυρρώνειοι υποτυπώσεις 3.199, πρβλ. Παλατινή Αν-
θολογία 12.247.

44. FGrHist 70 F 147 [= Στράβων 10.4,8] Δωσιάδας FGrHist 458 F5, Εχεμένης FGrHist 
459 F1 [=Αθήναιος 13. 601e] – η μινωική θρησκεία χρησιμοποιούσε κατά κόρον 
τα ορεινά σπήλαια και τα ιερά σε βουνοκορφές, καθ’ όλη τη διάρκεια του 7ου αιώ-
να, Preziosi και Hitchcock, Aegean Art and Architecture, σελ. 86-7, 145-8, Burkert, 
Greek Religion, σελ. 24-8.

45. κάρτει (διά της βίας) οἴπει ... Παρότι τα δωρικά ρήματα οἴφειν και ὀπυίειν αναφέ-
ρονται ξεκάθαρα στο σεξ, είναι δύσκολο να μεταφραστούν με ακρίβεια. Το οἴφειν/
οἴπειν είναι κάτι που κάνεις σε κάποιον («ο τάδε πήδηξε τον δείνα»), κάτι που γίνεται 
από πολλούς ανθρώπους («ο άλφα, ο βήτα κι ο γάμμα τη βρήκανε παρέα») ή κάτι που 
κάνεις μονάχος σου («ο τάδε τη βρήκε»). Πιθανώς το οἴπειν να ερχόταν σε αντίθεση 
με το ὀπυίειν, καθώς αναφερόταν στο εκτός γάμου ή το βίαιο «ξεκαύλωμα», κάτι σαν 
«μοιχεία», βλ. G.P. Edwards, «Meaning and Aspect in the Verb ΟΠΥΙΩ», Minos 20-2 
(1987), 17381, πρβλ. λήμμα στο LSJ (και Συμπλήρωμα), Bain, «Six Greek verbs», 
72-4, Chantraine, Dictionnaire λ. οἴφω και ὀπυίω, «épouser, prendre comme femme 
legitime», το έτυμο του οποίου ο Chantraine καταγράφει ως «άγνωστο», χωρίς να κά-
νει καμία σύνδεση με το οἴφειν και αμφιβάλλοντας για οποιεσδήποτε ινδοευρωπαϊκές 
συσχετίσεις· αντ᾿ αυτών δείχνει ελαφρά προτίμηση σε μια γηγενή μεσογειακή ρίζα, 
παράγωγο της οποίας μπορεί να ανιχνευθεί στο ετρουσκικό puia, «épouse».

46. Buck, Greek Dialects 117 στήλη ii., 2-10. Επιβάλλονται ποινές για την «δι’ αναγκα-
σμού τιθάσευση» μιας οικόσιτης δούλης (διαφορετικό ρήμα για το σεξ με τα άτομα 
που είχαν λιγότερα δικαιώματα, καταπώς φαίνεται) εκτός αν είχε ήδη «τιθασευθεί», 
περίπτωση κατά την οποία το πρόστιμο μειωνόταν από δύο στατήρες σε έναν οβολό, 
την τιμή για τη φτηνότερη πόρνη, παρόλο που, αν ο βιασμός λάβει χώρα τη νύχτα, το 
πρόστιμο αυξάνεται σε δύο οβολούς· υπάρχουν επίσης μέτρα κατά της «απόπειρας 
σεξουαλικής συνεύρεσης με ελεύθερη γυναίκα υπό την κηδεμονία συγγενή της».

47. Harrison, Law of Athens, i. σελ. 34, ii, σελ. 74-82, Todd, Shape of Athenian Law, σελ. 
276-9· μια σημαντική διαφορά είναι ότι δίκη μπορεί να γίνει μόνο αν τη ζητήσει το 
θύμα, ενώ γραφὴ από «οποιονδήποτε επιθυμεί». Για τη χρήση της λέξης βινεῖν από 
τον Σόλωνα ως αναφορά στο βίαιο σεξ, Bain, «Six Greek Verbs», 57-8, παρότι ίσως 
αναφέρεται μόνο στο σεξ με εκσπερμάτιση.

48. Buck, Greek Dialects 117, ll. 21-4, αλλά θα έπρεπε να θυμόμαστε ότι οι νόμοι πραγ-
ματεύονται μόνο σύννομες μηνύσεις για βιασμό· είναι απολύτως πιθανό, όπως και 
στην Αθήνα, αν έπιανες έναν άντρα καβάλα στη γυναίκα ή την κόρη σου πρώτα να 
τον σκότωνες, αφού βεβαιωνόσουν ότι είχες μάρτυρες, και ύστερα να έκανες αίτηση 
για απαλλαγή, χωρίς απαραίτητα να ρωτήσεις τη γυναίκα αν εξαναγκάστηκε ή πεί-
στηκε.

49. Χωρίς αμφιβολία, υπήρχαν φορές που η συναίνεση ήταν αναμενόμενη και οι φίλοι 
έκαναν πως δεν έβλεπαν. Ο Vattuone, «Eros Cretese», 21, που κάνει λόγο για έναν 
(μη αναφερόμενο) σεξουαλικό βιασμό κατά την απαγωγή, διατείνεται ότι ο λόγος 
που εκφωνεί το αγόρι κάνει τον βιασμό να «ξεγίνει»: «... la negazione di un gesto 
consente di stabilire la sua inesistenza...».

50. Η κοσμιότης αναφέρεται στις ιδιότητες «εύτακτης διαρρύθμισης» (πρβλ. κόσμος), 
ειδικά όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση, πρβλ. κοσμητικός. Σημαίνει πάνω κάτω 
το να είναι κάποιος «κομψός», «όχι τσουλίστικος», «στην τρίχα»· μαθαίνουμε ότι 
στις αθηναίες γυναίκες μπορούσε να επιβληθεί το εξωφρενικό πρόστιμο των 1000 
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δραχμών αν εμφανίζονταν δημοσίως ἀκοσμοῦσαι, δηλαδή «ντυμένες ανάρμοστα, ὄχι 
κόσμια», Υπερείδης F 14 (Blass).

51. Ερμώναξ, συγγραφέας μιας ελληνιστικής (;) συλλογής κρητικών διαλεκτικών λέξεων, 
Αθήναιος 11.502b, πρβλ. Der Kleine Pauly λ. Glossographie. Οι γνώσεις μας για τη 
σημασία του ποτηρίου βασίζονται στην πληροφορία ότι είναι παρόμοιο με ένα θερίκλει-
ον [επίσης θηρίκλειον και κύλιξ θηρικλεία] (Αθήναιος 470e-472e) για το οποίο οι πηγές 
μας αναφέρουν πολλά. Οι θηρίκλειαι φαίνεται πως ήταν πολύτιμες και με παλιομοδί-
τικη εμφάνιση (λέγεται ότι μια τέτοια χρησιμοποίησε ο Ηρακλής –άρα και ο Αλέξαν-
δρος; στη μοιραία γουλιά του από το «ηράκλειο ποτήριο»– και την αφιέρωσε ο γιος του 
Αχιλλέα Νεοπτόλεμος στην Ακρόπολη των Αθηνών), με δύο κοντές λαβές, οι οποίες 
σχεδόν σε όλα τα ελληνικά κύπελλα συμβόλιζαν το πέρασμα από πότη σε πότη· μερι-
κές φορές ήταν ξύλινες και επιχρυσωμένες, ίσως διακοσμημένες με τομάρια (άγριων 
ζώων [θηρίων] 471b)· επίσης ήταν βαθιές (μια αρχαία κύλικα μπορεί να αναφέρεται σε 
οποιοδήποτε «κύπελλο», όχι απαραίτητα στη ρηχή κύλικα της σύγχρονης εποχής, παρά 
τη Schmitt Pantel, La cité au banquet, σελ. 79), συχνά περιγράφονταν στεφανωμένες, 
χρησιμοποιούνταν δε κυρίως για προπόσεις και ως κύπελλο φιλίας, [κύλιξ] φιλοτησία. 
Όταν ο Τίμαιος, FGrHist 566 F33, ισχυρίζεται ότι ο πολιτικός εχθρός του πατέρα του 
δέχτηκε μια θηρικλεία κύλικα από τον τύραννο των Κεντορίπων (Σικελία) Νικόδημο, 
πιθανότατα συνάγει όχι απλώς δωροδοκία αλλά και μια προδοτική ορκισμένη σχέση 
μαζί του, βλ. Jacoby αυτόθι, πρβλ. Διόδωρος Σικελιώτης 16.82,4.

52. Αριστοτέλης απόσπ. 611.15 (Rose), πρβλ. Dover, «Greek Homosexuality and 
Initiation», σελ. 117.

53. Πρβλ. Davidson, Courtesans and Fishcakes, σελ. 61-8.
54. Κάποιοι παρατήρησαν ότι ο Κώδικας της Γόρτυνας επιμένει πως όταν ένας άντρας 

επιθυμεί να υιοθετήσει έναν άλλον άντρα ως κληρονόμο πρέπει επίσης να θυσιάσει 
και να χρησιμοποιήσει το σφάγιο μαζί με μια ποσότητα κρασιού για να τραπεζώ-
σει τη λέσχη του. Συνεπώς το απαχθέν αγόρι υιοθετείται, τρόπον τινά, από τον ερα-
στή του. Παρ’ όλ’ αυτά, η σύμπτωση δεν μας εντυπωσιάζει ιδιαίτερα. Βλ. Willetts, 
Aristocratic Society, σελ. 63-8, Schmitt Pantel, La cité au banquet, σελ. 81, Link, 
Kreta, σελ. 26-7.

55. Burkert, Greek Religion, σελ. 130.
56. Τα άλογα χρησιμοποιούνταν πιθανότατα όχι για τη μάχη αλλά για τη μεταφορά των 

ιππέων στο πεδίο της μάχης, πρβλ. Willetts, Aristocratic Society, σελ. 155 σημ. 2.
57. Σωσικράτης, FGrHist 461 F 7, [=Αθήναιος 13.561ef]. «Πρώτες γραμμές» (παρατά-

ξεις) μπορεί επίσης απλώς να σημαίνει «γραμμές μετώπου».
58. Λουκιανός, Περί ορχήσεως 14.
59. Για τον Ξενοφώντα και τη Σπάρτη, βλ. Cartledge, Agesilaos, σελ. 55-73.
60. Ο Sahlins, Apologies to Thucydides, διατυπώνει, ως συνήθως, ορισμένες ενδιαφέ-

ρουσες σκέψεις όσον αφορά αυτή την αντιπαραβολή, την οποία εκείνος βλέπει ως 
ζήτημα όχι απλώς προπαγάνδας αλλά αληθινής «σχισμογενέσεως».

61. Το ότι υπήρξαν διαφοροποιήσεις με την πάροδο του χρόνου δεν είναι απίθανο, αλλά 
οι υποτιθέμενες αναντιστοιχίες εντοπίζονται σε πηγές της ίδιας εποχής, ενίοτε δε 
στον ίδιο συγγραφέα· μάλιστα τα προβλήματα είναι συχνά περισσότερο φαινομενικά 
παρά πραγματικά.

62. Λέξεις Hροδότου λ. εἴρην, επ’ αυτού βλ. ιδίως Lupi, L’ordine delle generazioni, σελ. 
29-31, με κείμενα σημ. 11-12· παρόμοιοι όροι απαντούν σε ύστερες επιγραφές, με 
την προσθήκη του προθήματος παν που δείχνει συλλογικότητα.
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63. εἴκοσιν ἔτη γεγονώς, Λυκ. 17.2· αν δούμε τον ῥωβίδα, που δεν απαντά σε επιγραφές, 
όχι ως όνομα ενός συγκεκριμένου ετήσιου επιπέδου αλλά ως γενικό όρο για όλους 
όσοι ανήκαν σε βαθμίδα κατώτερη από την πρώτη, όπως ένας εἴρην δεν είναι απλώς 
Είκοσι αλλά Είκοσι και κάτι, τότε προκύπτουν πέντε ηλικιακά επίπεδα αγοριών, τα 
οποία αντιστοιχούν στις πεντάδες των ενήλικων ηλικιακών επιπέδων: «δέκα...», «δε-
καπέντε...», «σαράντα από την ἥβην».

64. Ο Ξενοφών μιλάει για «αγόρια που βγαίνουν από την παιδική ηλικία και μπαίνουν 
στην ενηλικίωση (εἰς τὸ μειρακιοῦσθαι ἐκβαίνωσι)», μια ομάδα στην οποία αναφέ-
ρεται όχι με τον όρο μειράκια/νεανίσκοι αλλά «αγοράκια», παιδίσκοι· συμπεραίνει 
μια ακολουθία: παῖδες, παιδίσκοι, ἡβῶντες, ένας όρος που σχεδόν σίγουρα παραπέ-
μπει στις ηλικιακές τάξεις των Είκοσι και κάτι· εξ ου ο Αγησίλαος επεσήμανε ότι ο 
Σφοδρίας υπηρέτησε καλά τη Σπάρτη, ως παῖς, παιδίσκος και ἡβῶν, Ξεν. Λακ. Πολ. 
3.1,5· 4.1, Ελληνικά 5.4,32. Παρομοίως ο Πλούταρχος αναφέρει δύο έτη ανάμεσα 
στους παῖδες και τους εἴρενας και αντιπαραθέτει τους «μικρότερους» (πρβλ. μικιζό-
μενος από το μικκὸς = μικρός) προς τα «εύρωστα» αγόρια (ἁδρούς), έναν όρο που 
έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι σπαρτιατικός γι᾿ αυτές τις δύο μεγαλύτερες 
ηλικιακές βαθμίδες αγοριών (παῖς και μελ(λ)είρην) από το παιδίσκοι του Ξενοφώντα, 
αφού μια επιγραφή (IG V.1.278) αναφέρει τη λέξη ἁτροπάνπαις, πιθανότατα δηλαδή 
ἁδροπάνπαις, Chantraine, Dictionnaire λ. ἁτροπάνπαις. Για μια πλήρη εξέταση των 
κειμένων και του σύγχρονου προβληματισμού επ’ αυτών, βλ. Lupi, L’ordine delle 
generazioni, σελ. 27-46 με έναν χρήσιμο πίνακα στη σελ. 42.

65. Πλούτ. Κίμων 16.5.
66. Chantraine, Dictionnaire λ. βοῦα. Αυτό υπονοεί ότι το «συμβοῦα» είναι «μέλος μιας 

ορκισμένης δράκας», πράγμα που φαίνεται πολύ παράξενο. Πιθανώς παραλείφθηκε 
κάποιο γράμμα από το ακατάστατο χειρόγραφο και κανονικά θα έπρεπε να διαβάζου-
με «συμβου[τ]αι» ή «συνωμοτ[ι]αι», «δράκες συνορκισμένων».

67. Λακ. Πολ. 2.2,11,5.
68. Maybury-Lewis, Akwe-Shavante Society, σελ. 111-12.
69. Λυκούργος 16.5. Δεν βρήκα καμία αναφορά σε «επιλογή» ή σε επίσημη αξιολόγη-

ση ηλικίας στα Είκοσι στο σπαρτιατικό σύστημα, αλλά είναι δύσκολο να δεχθώ ότι 
ήταν αυτόματος ο προβιβασμός από βαθμίδα σε βαθμίδα από τα Επτά (ή ακόμα και 
από τη γέννηση) χωρίς κάποια (ανα)προσαρμογή που λαμβάνει υπόψη τη σωματική 
ανάπτυξη, η οποία κατέχει τόσο εξέχουσα θέση στην νομενκλατούρα (μικιζόμενος, 
ἁδροπάνπαις).

70. Λυκούργος17.2.
71. Αυτά, πάνω κάτω, υποστηρίζονται στο Hodkinson, «Social Order», 109-10 σημ. 14.
72. Ξεν. Λακ. Πολ. 2.4, Πλούτ. Λυκ. 16.6.
73. Πλάτ. Νόμοι 633C, Σωσίβιος, FGrHist 595 F 5, Αθήναιος 15.678 bc.
74. Πλούτ. Λυκ. 21.2. «ἁμὲς δέ γ᾿ εἰμές· αἰ δὲ λῇς, αὐγάσδεο». Κρίνοντας από το παράγω-

γό του λῆμα («θέληση, αποφασιστικότητα, κουράγιο», ακόμη και «αλαζονεία»), το 
ρήμα λῶ φαίνεται πως είχε μια έννοια πρόκλησης, δηλαδή δεν σήμαινε «αν θέλετε» 
ή «αν επιθυμείτε» αλλά «αν είστε άντρες», αν «σας κοτάει», Chantraine, Dictionnaire 
στο λήμμα λῆμα.

75. Lévy, Sparte, σελ. 190-203, για κείμενα και πρόσφατη βιβλιογραφία όσον αφορά 
τους Εφόρους· ιδίως 192-3 για το πώς παρατηρούσαν τα αστέρια και επιθεωρούσαν 
τα σωματικά σημάδια, δηλαδή τα μουστάκια. Επιθεωρούσαν τα γυμνά σώματα των 
Νέων Αντρών, των νέων, κάθε τρίτη φάση του φεγγαριού, Αγαθαρχίδας, FGrHist 
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86 F10 [ =Αθήναιος 12.550cd]. Η επιλογή και η επιθεώρηση των ηλικιακών τάξεων 
πρέπει να ήταν πρωτεύον καθήκον αυτών των «Εφόρων».

76. Ξεν. Ελληνικά 6.4,16· Λακ. Πολ. 2.4· Πλούτ. Λυκ. 15.1.
77. Πολέμων στον Αθήναιο 4.139e.
78. Η Trümpy, Untersuchungen, προτείνει την παρεμβολή του μήνα Εράσιου ανάμεσα 

στον μήνα του Υάκινθου/Απόλλωνα (= αθηναϊκός Εκατομβαιών [μήνας πρώτος]) και 
στον Κάρνειο (= Βοηδρομιών [μήνας τρίτος]), σελ. 128-32, 135-40, ιδίως 140 σημ. 
605. 

79. Παυσ. 3.14,6. Ο «λαγός που τρέχει», λαγὸς δρομαῖος, θα ήταν απόλυτα αρμόζον όνο-
μα για το θήραμα, αν και ο Burkert, Greek Religion, σελ. 234-6, πιστεύει ότι ο περι-
τυλιγμένος με κορδέλες άντρας αντιπροσώπευε ένα κριάρι.

80. Πρβλ. Lévy, Sparte, σελ. 84-9.
81. Ξεν. Λακ. Πολ.1.6.
82. [Πλούτ.] Ηθικά 228a, Έρμιππος στον Αθήναιο 13.555bc.
83. Πλούτ. Λυκ. 15, Ξεν. Λακ. Πολ. 1.6, Lupi, L’ordine delle generazioni, σελ. 65-95, 

ιδίως 90.
84. Ξεν. Λακ. Πολ. 1.5.
85. Πλούτ. Λυκ. 15.
86. Graham, Performing Dreams, σελ. 66.
87. Maybury-Lewis, Akwe-Shavante Society, σελ. 85.
88. «Kayapo Indians of the Brazilian Rain Forest».
89.  Πλούτ. Λυκ. 15.
90. Ξεν. Λακ. Πολ. 1.7-9.
91. Cartledge, Spartan Reflections, σελ. 97: «Εν ολίγοις δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι τα 

στοιχεία που παραθέτει ο Ξενοφών και ο Πλούταρχος επαρκούν για να καταλήξουμε 
στο σημαίνον συμπέρασμα ότι η παιδεραστία στη Σπάρτη ήταν θεσμοθετημένη και 
υποχρεωτική».

92. Θεόκριτος 12.13.
93. Για πιθανές σημασίες, βλ. Dover, «Greek Homosexuality and Initiation» και Ogden, 

«Homosexuality and Warfare», σελ. 144-7.
94. [Πλούτ.] Ηθικά 237bc, Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία 3.10.
95. Γι᾿ αυτές τις εξονυχιστικά μελετημένες Λευκτρίδες, βλ. Schachter, Cults of Boiotia, 

II, σελ. 122.
96. [Πλούτ. Ερωτικαί διηγήσεις] Ηθικά 773f-774a.
97. Πλούτ. Λυκ. 25.1. Αναρωτιέμαι αν αυτό σημαίνει ότι κανένας Σπαρτιάτης κάτω των 

Τριάντα δεν πήγαινε στην αγορά ή μόνο η ελίτ της ελίτ.
98. Πρβλ. N. Fisher, «Gymnasia and the Democratic Values of Leisure», στο Cartledge, 

Millett και von Reden, Kosmos, 84-104.
99. Ξεν. Λακ. Πολ 2.12, Μάξιμος Τύριος, Διαλέξεις 20, Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία 3.12, 

πρβλ. Πλάτ. Νόμοι 836b κ.ε.
100. Ξεν. Λακ. Πολ. 2.12.
101. Ξεν. Λακ. Πολ. 2.13.
102. Πλούτ. Λυκ. 17.1.
103. Ξεν. Λακ. Πολ. 2.13-14.
104. Ξεν. Συμπόσιον 8.35.
105. Παυσ. 3.20, 10-11, Musti και Torelli αυτόθι. Η Πηνελόπη, που μόλις είχε παντρευτεί 

τον Οδυσσέα, θα έφευγε από την πατρίδα της, τη Σπάρτη, για την Ιθάκη. Ο πατέρας της, 
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Ικάριος, που ήθελε να στήσουν το σπιτικό τους στη Σπάρτη, τους ακολούθησε με άμαξα 
εκλιπαρώντας την Πηνελόπη να μείνει. Εκείνη δεν απάντησε αλλά κάλυψε το πρόσωπό 
της με ένα πέπλο, από ντροπή. Ο πατέρας της έστησε το άγαλμα. Ένας μύθος σαν κι 
αυτόν θα είχε τεράστια απήχηση στη Σπάρτη, όπου ο σύζυγος περνούσε πολλές νύχτες 
κάτω από τη στέγη του πεθερού του πριν πάρει τη νύφη να φύγουν (;) για να εγκαταστα-
θούν στο δικό του σπίτι. Για τον Οδυσσέα, τον σύζυγο, το να ζήσει στο σπίτι της γυναίκας 
του δεν ήταν συνηθισμένη πρακτική κατά την ιστορική περίοδο, αν και παρατηρείται σε 
πολλούς μύθους: η Ωραία Ελένη, η Ιπποδάμεια, η Κλυταιμνήστρα, η Ιοκάστη είναι όλες 
ντόπιες πριγκίπισσες με βασιλικούς συζύγους που κατάγονται από αλλού.

106. Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία 3.12.
107. Κικέρων, De Re Publica 4.4: «Mitto [aput] Eleos et Thebanos, apud quos in amore 

ingenuorum libido etiam permissam habet et solutam licentiam: Lacedaemonii ipsi, 
cum omnia concedunt in amore iuvenum praeter stuprum, tenui sane muro dissaepiunt 
id quod excipiunt∙ conplexus enim concubitusque permittunt palliis interiectis».

108. Η αντίθεση μεταξύ Σπαρτιάτου και μειρακίου Λακωνικού μπορεί να έχει σημασία, 
δηλαδή το Μειράκιον μπορεί να μην είναι Σπαρτιάτης.

109. Ή «τι είναι πιο περίβλεπτο από/για τους εραστές;». Η λέξη ἐρασταὶ είναι στη δοτική 
(ἐρασταῖς), αλλά σίγουρα η λέξη αναφέρεται στον ήλιο που βλέπει τα πάντα, όχι που 
τον βλέπουν όλοι.

110. Μάξιμος Τύριος, Διαλέξεις 20.8.
111. Ξεν. Απομνημονεύματα 1.2,30.
112. Οι πηγές γενικά αναφέρονται πράγματι στα αγόρια της Σπάρτης ως Μειράκια όταν 

μιλάνε για τον θερμόαιμο ἔρωτα, και ο αρχετυπικός Σπαρτιάτης ἐρώμενος, ο Υάκιν-
θος, είναι Μειράκιον όποτε τον απεικονίζουν με τον Ζέφυρο οι Αθηναίοι, αλλά τίπο-
τα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τα αγόρια να είναι, σε αυτή την περίπτωση, νεότερα. 
Δεν επιτηρούνται τόσο αυστηρά ώστε να μην αναπτύξουν σχέσεις οικειότητας όσο 
τα αγόρια της Αθήνας.

113. Απ’ όσο γνωρίζω, όσοι μετρούν τους δακτυλίους των κορμών δέντρων, όσοι κοσκι-
νίζουν τα ιζήματα λιμνών, όσοι μελετούν τον πυρήνα πάγων και οι χημικοί υάλου 
ακόμη ερίζουν για τη χρονολογία της έκρηξης, η οποία έγινε κάποια στιγμή μεταξύ 
1600 και 1350 π.Χ.

114. Η βιβλιογραφία για τις επιγραφές ταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο άκρα: α) ιερές και ευ-
λαβικές αναφορές σε σεξουαλικές πράξεις ή β) συνηθισμένα κομπαστικά ή κακοήθη 
γκράφιτι όπως αυτά που συναντούμε σε δημόσιες τουαλέτες (Dover)· πρβλ. Edward 
Brongersma, «The Thera Inscriptions Ritual or Slander?», Journal of Homosexuality 
20 (1990), 31-40, ο οποίος συντάσσεται σθεναρά και πειστικά με την πλευρά της 
ευλάβειας. Η δυσκολία χρονολόγησής τους οφείλεται στο γεγονός ότι το αλφάβητο 
της Θήρας είναι ούτως ή άλλως «πρωτόγονο», δηλαδή συντηρητικό.

115. Για την αποίκιση της Θήρας και τους πολιτισμικούς και πολιτικούς δεσμούς της με τη 
Σπάρτη και την Κρήτη, βλ. Malkin, Myth and Territory, σελ. 67-114.

116. IG XII.3. 540-5.
117. Τα αρχαία λεξικά λένε ότι η λέξη οἶφος σήμαινε «πέος», ενώ συναντάμε επίσης τη 

λέξη οἰφόλης (λάγνος), αλλά και οἰφόλις (λάγνα), πρβλ. LSJ σχετικό λήμμα (και Πα-
ράρτημα), David Bain, «Six Greek Verbs», 72-4, Chantraine, Dictionnaire λ. οἴφω, 
για το οποίο θεωρεί ότι προέρχεται από πρωτοϊνδοευρωπαϊκή ρίζα με παράγωγα στα 
σανσκριτικά και τα ρωσικά, πιθανότατα συνδεδεμένη με τον Σπαρτιάτη Οίβαλο, τον 
πατέρα ή συγγενή του Υακίνθου.
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118. IG XII.3. 536-9.
119. Fritz Graf, «Apollon Delphinios», Museum Helveticum 36 (1979) [2-22], 13, ένας 

θεός των εφήβων και των πολιτικών, κοινοβιακών θεσμών; πρβλ. 22: «… eine 
Gottheit, die mit der Ephebie einerseits, mit den zentralen Institutionen gewisser 
Poleis anderseits verbunden ist, und beide Teilbereiche ergänzen sich sinnvoll 
durch die Annahme, es seien die Funktionen historischer Zeit Transformationen und 
Weiterentwicklungen aus der uralten Einrichtung von Männerhaus und Initiation». 
Ωστόσο ο Graf δεν διευκρινίζει πάντα τι εννοεί με τη λέξη «μύηση» ή, εδώ που τα 
λέμε, με το «έφηβος», όσον αφορά τα ευρέως διαφοροποιούμενα συστήματα ηλικια-
κών τάξεων και δεν παραδέχεται πάντα πλήρως την επίδραση των «λαϊκών ετυμολο-
γιών»· ο «Δελφίδιος» της Σπάρτης δεν μπορεί να παραγκωνιστεί τόσο αβασάνιστα.

120. Bethe, «Dorische Knabenliebe», 450. 
121. Αριθ. 536, 730.
122. Σούδα λ. Ἀείτης.
123. Cartledge, «Politics of Spartan Pederasty». 
124. Θουκ. 1.131.
125. Θουκ. 1.95.
126. Θουκ. 1.132,5.
127. Θουκ. 1.133.
128. Θουκ. 1.134.
129. Ο Ogden, Necromancy, σελ. 39-41, δεν εμπιστεύεται το όνομα Αργίλιος και δια-

τυπώνει την άποψη ότι κάτι παράξενο συμβαίνει μ᾿ αυτή την ιστορία, στην οποία 
εμπλέκεται το νεκρομαντείο του Ταινάρου. Σίγουρα συμβαίνει κάτι παράξενο, διότι 
λέγεται ότι ο Παυσανίας είχε επισκεφθεί ένα άλλο νεκρομαντείο στην Ηράκλεια, 
προκειμένου να γλιτώσει από το φάντασμα μιας γυναίκας που τον είχε στοιχειώσει, 
αλλά και το δικό του φάντασμα κάποια στιγμή χρειάστηκε να αναπαυθεί, ενώ άλλοι 
θεωρούσαν ότι το Αργίλιος ήταν το προσωπικό όνομα του ανθρώπου, όχι το εθνικό 
του προσωνύμιο. Βλ., εν γένει, Hornblower για Θουκ. 1.128-135.1.

130. Cartledge, Agesilaos, σελ. 113. 
131. Αυτόθι, σελ. 21.
132. Πλούτ. Λύσ. 22.3. Όντως από την περιγραφή του Πλουτάρχου φαίνεται ότι επρόκειτο 

για μια αποκλειστική σχέση δύο ατόμων, δηλαδή δεν ήταν «ένας από τους πολλούς 
ἐραστὰς του Αγησιλάου».

133. Cartledge, Agesilaos, σελ. 29. 
134. Αυτόθι, σελ. 20-2, 28-9, 77-115. 
135. Ξεν. Ελληνικά 5.4.24.
136. Ξεν. Eλληνικά 5.4, 20-33. Cartledge, Agesilaos, σελ. 136-68.
137. Ελληνικά oξυρρύγχια 21.4, Ξεν. Ελληνικά 3.4,10, 4.1,26-8, Αγησίλαος 5.4-7.
138. Ξεν. Ελληνικά 4.1,39, Cartledge, Agesilaos, σελ. 192-3. Ο Φαρνάβαζος έβαλε τον 

αδελφό του και τον θείο του να εκτελέσουν αυτή την αποστολή. Έβαλαν φωτιά στο 
σπίτι όπου έμενε ο Αλκιβιάδης με την ερωμένη του, Τιμάνδρα, σε ένα χωριό, και τον 
σκότωσαν την ώρα που έβγαινε. Άλλοι λένε ότι μαζί του είχε μια κοπέλα από διακε-
κριμένη οικογένεια και ότι φωτιά στο σπίτι έβαλαν οι αδελφοί της. Ζυγίζοντάς τα, θα 
προτιμήσω την εκδοχή με τον Φαρνάβαζο, Πλούτ. Αλκιβ. 39.

139. Ξεν. Ελληνικά 4.1, 15-40.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

1. BA 215288, Βρετανικό Μουσείο F65. Τα σχόλια του Beazley, όπως παρατίθενται από 
τον Martin Robertson, βρίσκονται στην καταχώριση του CAVI.

2. Δεν θα έπρεπε να συναγάγουμε ότι οι περιφέρειες χωρίς τεχνουργήματα είναι απα-
ραίτητα ακατοίκητες. Οι Κρήτες κατέγραψαν σε επιγραφές πολυάριθμους νόμους 
στα τέλη του 6ου αιώνα και τις αρχές του 5ου, σε μια εποχή που οι αρχαιολόγοι πιθα-
νώς να συνήγαν ότι δεν υπήρχε κανείς στο νησί. Η γαλατική εισβολή στη σημερινή 
Τουρκία άφησε πολλά ίχνη σε ιστορικές καταγραφές και γλυπτά –«Θνήσκων Γαλά-
της» κ.ά.– καθώς και σε γλωσσικά λείψανα, αλλά υπάρχουν ελάχιστες αρχαιολογικές 
μαρτυρίες της εισβολής των Γαλατών. Παρομοίως οι γηγενείς Βρετανοί εξαφανίστη-
καν αιφνίδια μετά την εισβολή των Άγγλων, των Σαξόνων και των Γιούτων, αλλά το 
γεγονός ότι συνέχισαν να κατοικούν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο τεκμηριώνεται από 
γονιδιακές έρευνες και την επιβίωση των κελτικών γλωσσών. Οι πολιτισμοί ενίοτε 
φαίνεται να περνάνε φάσεις που για κάποιους λόγους δεν αφήνουν υπολείμματα.

3. Θυμάται λάθος τον λόγο, μπερδεύοντάς τον με τον λόγο του Παυσανία, ἐραστοῦ του 
Αγάθωνα, μάλιστα τον αποδίδει σ’ αυτόν αντί για τον Φαίδρο.

4. Πλάτ. Συμπόσιον 182ab, Ξεν. Λακ. Πολ. 2.12 –διὰ χαρίτων τῇ ὥρᾳ χρῶνται– Ξεν. 
Συμπόσιον 8.34-5, Κικ., De Re Publica 4.4, Μάξιμος Τύριος, Διαλέξεις 20.8. 

5. Ξεν. Ελληνικά 7.4,13. Μπορεί να πρόκειται για πρόσφατες καινοτομίες, αλλά εγώ 
πιστεύω ότι είναι πιθανότερο οι σχέσεις να είναι παραδοσιακές. Εν γένει, βλ. το έξοχο 
συμπερασματικό κειμενάκι του Detienne: «Remarques sur le char».

6. Πλάτ. Φαίδρος 256c.
7. Για Testimonia και σωζόμενα αποσπάσματα έργων του Φαίδωνα, Giannantoni, τόμοι 

I, III A, σελ. 487-93, με λεπτομερή πραγμάτευση των νεότερων προσπαθειών να δι-
ευκρινιστούν στοιχεία της βιογραφίας του, IV «Nota 11», σελ. 115-19.

8. Ξεν. Λακ. Πολ. 2.12. Η «σύζευξη» πιθανότατα είχε σχέση με το τελετουργικό του 
ομόφυλου όρκου στον τάφο του Ιολάου, Πλούτ. Πελ. 18.4 [= Αριστ. απόσπ. 97 Rose].

9. Ξεν. Συμπόσιον 8.32-4.
10. Κατά Μάρκον 10.9.
11. Πλούτ. Πελ. 18-19· για ολόκληρο το κείμενο με άριστο σχολιασμό, βλ. Ogden, 

«Homosexuality and Warfare», σελ. 111-13. Ο Leitao, «Legend of the Sacred Band», 
απορρίπτει όλες τις πηγές, πολλές εκ των οποίων έγκυρες και πρωτογενείς (Πλάτων, 
Ξενοφών), αλλά ταυτόχρονα κάνει κάτι πολύ χρήσιμο: τις παραθέτει.

12. Πλούτ. Eρωτικός [Ηθικά] 761b.
13. Διόδωρος Σικελιώτης 12.70,1. Για το νόημα αυτών των όρων στο ομηρικό πλαίσιο, 

βλ. J.N. O’Sullivan, «hēniochoi kai parabatai» Philologus 144 (2000), 383-5, πρβλ. 
Ogden, «Homosexuality and Warfare», σελ. 114-15.

14. Παλατινή Ανθολογία 13.22 ll. 4-8 [τοῖσδε δ᾿ ἐπ᾿ ἠιθέοις ὀιστὸν / στρέφειν Ἔρωτος͵ 
τόφρ᾿ ἀλέξωνται πάτρῃ / θαρσαλέοι φιλότατι κούρων· / πυρὸς γὰρ ἀλκή͵ καὶ θεῶν 
ὑπέρτατος / αἰὲν ὅδε προμάχους ἀέξειν]. Κατά κανόνα εικάζεται ότι ο Λόχος δεν επα-
νασυστήθηκε μετά τη Χαιρώνεια, αλλά το βοιωτικό ζευγάρωμα αντρών, που είχε 
ως πρότυπο τη σχέση του Ιολάου και του Ηρακλή πιθανότατα υπήρχε πριν αλλά και 
μετά από τον διάσημο Ιερό Λόχο.

15. Πλούτ. Ηθικά 227cd.
16. Frank Harris, My Life and Loves (Νέα Υόρκη, 1963), II, σελ. 279.
17. Για την ταυτοποίηση του Λέοντα με το Πολυάνδριον των Θηβαίων, Παυσ. 9.40,10, 

Στράβων 9.2,37, Pritchett, «Observations on Chaironeia», 115.
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18. Ο Arthur Stoddard Cooley, «The Macedonian Tomb and the Battlefield at Chaironeia», 
στο Records of the Past 3.5 (Μάιος 1904) [131-43], 131-2 και 143 δεν ασχολείται με 
τον Ιερό Λόχο, αλλά παρέχει πληροφορίες για τον Ανδρούτσο και παραθέτει επιστο-
λές του Σωτηριάδη. Το λιοντάρι στον Όμηρο αντιπροσωπεύει το μένος, Bruno Snell, 
The Discovery of the Mind (Νέα Υόρκη, 1982), σελ. 202 και συχνά χρησιμοποιείται 
σε ταφικά μνημεία, για τα οποία βλ. Pritchett, ό.π.

19. Ησύχιος λ. χαλκιδίζειν, «ἐπὶ τῶν παιδεραστούντων, ἐπεὶ ἐπλεόναζον παρ› αὐτοῖς οἱ 
παιδικοὶ ἔρωτες», Αθήναιος 13.601e.

20. Πλούτ. Ερωτικός [Ηθικά] 760e-761b.
21. BA 215288, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο F65, και καταχώριση στο CAVI.
22. Ο Αισχίνης μιλάει για ἄνθρωπον, όχι για «γυναίκα», «άντρα» ή «αγόρι». Δεδομένων 

των περιστάσεων –«η αρσενική πόρνη Τίμαρχος»– αυτό προκαλεί εντύπωση. Εξαι-
τίας αυτού, ο Αισχίνης δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ότι «οικήματα ομοφυλοφι-
λικής πορνείας» ήταν ορατά από το δικαστήριο των Αθηνών, αν και θα αποτελούσε 
γερό αποδεικτικό στοιχείο αν αυτό αποδεικνυόταν από άλλες πηγές, πρβλ. Fisher 
αυτόθι, που υποστηρίζει ότι οι άντρες πόρνοι «κάθονταν» στην ίδια την Αγορά των 
Αθηνών ή στον Κεραμεικό, παραθέτοντας το δικό μου Courtesans and Fishcakes, 
όχι αδικαιολόγητα. Κομβική επίσης είναι η εναρκτήρια φράση: «Βλέπετε αυτούς» ή 
«βλέπετε εκείνους» με το μικρό εμφατικό επίθημα «ι» στη δεύτερη λέξη, τουτουσί. 
Αυτό έχει τρεις βασικές σημασίες: α) «αυτούς εδώ», υπονοώντας ότι ο Αισχίνης μπο-
ρούσε να δείξει τα οικήματα από εκεί που στεκόταν και μιλούσε· β) «εκείνους τους 
γνωστούς και οικείους», δηλαδή «δείτε με τα μάτια της φαντασίας σας μια εικόνα 
των ανθρώπων που είναι γνωστοί σε όλους σας, οι οποίοι κάθονται σε οικήματα»· ή 
γ) «εκείνους τους διαβόητους...», όλο περιφρόνηση.

23. Αισχίνης 1.74.
24. SEG 27.261, P.L. Gauthier· M.B. Hatzopoulos, La Loi Gymnasiarchique de Beroia 

(Αθήνα, 1993), B 57-8.
25. Αθήναιος 13.565f.
26. Marie-Louise Säflund, The East Pediment of the Temple of Zeus at Olympia (Γκέτε-

μπουργκ, 1970), σελ. 99-102.
27. Παυσ. 6.23,8. Ο θρύλος της κατασκοπευτικής επιδρομής δεν βγάζει νόημα. Ο Παυ-

σανίας τα μασάει. Ονομάζεται Οδός Σιωπής λόγω της συμφωνίας να τηρείται σιγή 
προκειμένου να ακούγεται το τι συνέβαινε στην άλλη πλευρά του τείχους και έπειτα 
αυτός ο δρόμος είναι το σημείο απ’ όπου έμπαιναν στην πόλη ήσυχα ήσυχα, ακούγο-
ντας και καταγράφοντας.

28. Αριστοφ. Θεσμ. 26-62. (Η μετάφραση βασίστηκε σε αυτήν του Γ. Οικονομίδη.)
29. Παυσ. 5.18,6.
30. 5.4, 1-4. Και ο Φαίδων, φυσικά, που λεγόταν ότι καθόταν σε «οίκημα» επειδή «πιά-

στηκε αἰχμάλωτος (δηλ. υπό την αιχμή του δόρατος»), μια συνηθισμένη λέξη γι᾿ 
αυτόν που σκλαβώνεται στον πόλεμο.

31. Roland Hampe, LIMC, λ. Aktorione.
32. 1.78. Αυτό διαψεύδει πανηγυρικά τους ισχυρισμούς των υπερμάχων της διείσδυσης, 

ότι το σεξ στην αρχαία Ελλάδα δεν συμπεριλάμβανε «σχέση», π.χ. Halperin, One 
Hundred Years, σελ. 30: «Όχι μόνο το σεξ στην κλασική Αθήνα δεν έχει εγγενώς 
χαρακτήρα σχέσης ή συνεργασίας, αλλά επιπροσθέτως είναι μια εμπειρία βαθύτατα 
πολωτική...», δήλωση που ισχύει μόνο για τον δικό του πολιτισμό, που βρίθει από 
«fuck you», και όχι για την αρχαία Μεσόγειο.
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33. Θεόκριτος 12.14.
34. Φιλόστρατος, Ηρωικός 53.12.
35. Weiss, «Erotica», 61. Δεν συμφωνώ απαραίτητα με αυτή την ερμηνεία του ονόματος 

των Θεσσαλών, αν και δεν αμφισβητώ ότι το όνομα συνδέεται με τον πόθο.
36. Αυτού του είδους η βαθιά «διαλεκτική συγγένεια» ίσως αναδεικνύεται καλύτερα από 

το γεγονός ότι ο πατέρας του Ησιόδου, που καταγόταν από την Κύμη της Αιολί-
δας, την αιολική περιοχή στην Τουρκία απέναντι από τη Λέσβο, μετανάστευσε στην 
Άσκρα, ένα χωριό της Βοιωτίας, χιλιόμετρα μακριά αλλά εντός της αιολικής ομάδας: 
Έργα και ημέραι 635-40.

37. Για την πιο ενημερωμένη μελέτη όσον αφορά την οργάνωση της Θεσσαλίας, βλ. 
Jean-Claude Decourt, Thomas Heine Nielsen και Bruno Helly, «Thessalia and 
Adjacent Regions», IACP, 676-731.

38. Έχει υποστηριχθεί ότι η χρήση αυτού του βαρύγδουπου τίτλου στη Θεσσαλία είναι 
επινόηση του 4ου αιώνα, B. Helly, L’État thessalien, Aleuas le Roux, les tétrades et 
les tagoi (Λυόν, 1995).

39. Αριστ. Πολιτικά 1331a.
40. Δημοσθένης 23.199.
41. Θουκ. 2.22.
42. Για το ιστορικό υπόβαθρο, βλ. Morrison, «Meno of Pharsalus», για την πόλη κατα-

γωγής του Μένωνα, 75 σημ.1, Mark Munn, The School of Athens (Μπέρκλεϋ, 2003), 
σελ. 282. Για τη σταδιοδρομία του Μένωνα, Nails, People of Plato, σελ. 50 και 204-5.

43. Πλάτ. Μένων 70b, 76bc, 78d, 80cd.
44. Ξεν. Ανάβασις 2.6,28.
45. Θουκ. 2.80,6.
46. Ευρ. Ανδρομάχη 1231-72, πρβλ. Παυσ. 1.11,1, W. Allan, The Andromache and the 

Spread of Attic Tragedy (Οξφόρδη, 2003), σελ. 153-4, Malkin, Returns of Odysseus, 
σελ. 142-3.

47. S. Hornblower, The Greek World (Λονδίνο, 1991), σελ. 199.
48. Malkin, Returns of Odysseus, σελ. 139· σίγουρα η αποτύπωση μιας αντιπαράθεσης 

ανάμεσα στον Έλενο, από τον οποίο διεκδικούσαν την καταγωγή και οι Μολοσσοί, 
και τον Οδυσσέα, φαίνεται ιδιαίτερα αιχμηρή από πλευράς της Απολλωνίας.

49. Πλούτ. Πύρρος 1.6, Heckel, Marshals, σελ. 193 σημ. 113.
50. Στην πραγματικότητα ζούσε με τον Παμμένη, Πλούτ. Πελοπίδας 26.4-5, πρβλ. Λιβά-

νιος, Προγυμνάσματα 9.3, αλλά ο Δίων Χρυσόστομος 49.5 λέει ότι ο Φίλιππος ήταν 
ἐρώμενος του Πελοπίδα.

51. Θεόπομπος, FGrHist 115 F225b, πρβλ. Michael Attyah Flower, Theopompus of 
Chios: History and Rhetoric in the Fourth Century BC (Οξφόρδη, 1994), σελ. 107: 
«Μαρτυρίες διαφόρων ειδών δείχνουν ότι η περιγραφή του Θεόπομπου είναι ακριβής 
στα ουσιώδη μέρη της», ενώ αντίθετα ο Gordon S. Shrimpton υποστηρίζει: «…είναι 
πολύ πιθανό ότι η έλξη προς τα λογοπαίγνια επηρέασε την απόφαση του συγγρα-
φέα να συμπεριλάβει ή να τονίσει, έως και να επινοήσει, περιγραφές σεξουαλικών 
ηθών στη μακεδονική αυλή», και παραθέτει έναν αρχαίο κριτικό, τον Δημήτριο: «Να 
αποφεύγονται τα ομοιοτέλευτα ... είναι επισφαλή ... αδυνατίζουν τη δεινότητα του 
λόγου. Το βλέπουμε καθαρά στον Θεόπομπο όταν επιτίθεται στους φίλους (ἑταίρους) 
του Φιλίππου: “ἀνδροφόνοι δε την φύσιν όντες, ἀνδροπόρνοι τον τρόπον ήσαν...”. Η 
ομοιότητα και η επιτηδευμένη αντίθεση λύνουν με την κακοτεχνία τους τη δύναμη 
του λόγου» (Περί ερμηνείας 1.27). Ο Shrimpton θεωρεί ότι ο Θεόπομπος εξαπέλυσε 
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βέλη εναντίον της πορνικότητας του πεζικού του Φιλίππου που είχε θηβαϊκά πρότυ-
πα, Theopompus the Historian (Κίνγκστον/Μόντρεαλ, 1991), σελ. 119, 128 και T44.

52. Διόδωρος Σικελιώτης 16.93,3-94.
53. Για το ιστορικό υπόβαθρο, βλ. Morrison, «Meno of Pharsalus», 70.
54. Ο Διόδωρος, που φαίνεται καλά ενημερωμένος για τα μακεδονικά σκάνδαλα, λέει ότι 

ήταν κυνηγετικό ατύχημα, πράγμα που θα είχε ύψιστη σημασία, αφού κατά κανόνα 
τον βασιλιά τον συνόδευαν νεανίσκοι. Άλλοι λένε ότι ο Κρατεύας (ή Κρατέας ή Κρα-
τερός) απέβλεπε στον θρόνο, θεωρία που συνάδει με την παράδοση ότι ο βασιλιάς τού 
είχε υποσχεθεί το χέρι της κόρης του, αλλά κυβέρνησε μόνο για μερικές μέρες προτού 
δολοφονηθεί και ο ίδιος. Ο Θουκυδίδης, που μπορεί επίσης να ήταν φιλοξενούμενος 
του Αρχελάου μετά τον εξορία του από την Αθήνα, φαίνεται να προσφέρει (2.100,2, 
Hornblower αυτόθι) έναν ενθουσιώδη (απολογητικό;) επικήδειο για τον διαβόητο βα-
σιλιά, χωρίς να αναφέρει καθόλου τον τρόπο που πέθανε ή τα κίνητρα της δολοφονίας 
του. Συχνά έχει παρατηρηθεί ότι η ελληνική ομοφυλοφιλία εμφανίζεται πολύ σπάνια 
στον Θουκυδίδη· εδώ βλέπουμε ένα ωραίο παράδειγμα απαλοιφής της. Πλάτ. Γοργίας 
471· Αριστ. Πολιτικά 1311b, Διόδωρος Σικελιώτης 14,37,5· Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία 
8.9· Πλούτ. Ηθικά 768f· Πλάτ. Αλκιβιάδης II 141ce· Hammond, History of Macedonia, 
II, σελ. 167-8· ο M.B. Hatzopoulos, Cultes et rites de passage en Macedoine (Αθήνα, 
1994), σελ. 96-7, υποβιβάζει τη σπουδαιότητα της πολιτικής διάστασης του θέματος.

55. Ο Heckel, Marshals, σελ. 284-5, διακρίνει τον Φίλιππο και τον Ιόλαο που είναι σω-
ματοφύλακες του Αλεξάνδρου Δ΄ στο IG ii 561 (SEG 31.80) από τον Φίλιππο και τον 
Ιόλαο, γιους τους Αντιπάτρου και οινοχόους του Αλεξάνδρου Γ΄ του Μεγάλου, σελ. 
293-4, διατυπώνοντας την άποψη ότι «πρέπει να αντισταθούμε σε κάθε πειρασμό 
ταύτισής τους [των δύο Φιλίππων και των δύο Ιολάων]», αυτόθι, σελ. 285. Εγώ δεν 
έχω και τόσο τη διάθεση να αντισταθώ. Σίγουρα δεν υπάρχει λόγος να θεωρήσουμε 
ότι ο Φίλιππος και ο Ιόλαος, γιοι του Αντιπάτρου, χρειάζεται ως «οινοχόοι» να είναι 
Βασιλικοί Παίδες, δηλαδή Μειράκια. Θα ήταν απόλυτα αρμόζον να επιτελούν αυτό 
τον ρόλο ως ανήλικα Αγόρια, όπως ο Γανυμήδης.

56. Πλούτ. Ηθικά 849f, Διόδωρος Σικελιώτης 19.11,8.
57. Heckel, Marshals, σελ. 38. Για τους Βασιλικούς Παίδες και τη σχέση τους με τους 

«Σωματοφύλακες», μια ομάδα επτά ελαφρώς μεγαλύτερων αντρών, πιθανώς αποφοί-
των από τους Βασιλικούς Παίδες, βλ. Heckel, αυτόθι, σελ. 237-53.

58. Ο Αρριανός Ανάβασις 4.13,1, τους περιγράφει ως αγόρια που έχουν φτάσει στην ηλι-
κία των μειρακίων, ἐμειρακιεύοντο. Η συγκεκριμένη ορολογία και τα καθήκοντά τους 
σίγουρα υπονοούν αγόρια μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας από τους δεκατετράχρο-
νους ώς δεκαοχτάχρονους του Hammond, Macedonian State, σελ. 56. Δεδομένου ότι 
συνόδευαν τον βασιλιά στο κυνήγι φαίνεται πολύ πιθανό ότι είναι οι αγένειοι νεαροί 
που εικονίζονται στις κυνηγετικές σκηνές στους τοίχους και τα δάπεδα της Πέλλας 
και των Βασιλικών Τύμβων της Βεργίνας, καθώς και στη Σαρκοφάγο του Αλεξάν-
δρου. Αν ο θεσμός είχε ήδη συσταθεί επί της βασιλείας του Αρχελάου, ο Κρατεύας 
πρέπει να ανήκε σ᾿ αυτούς αφού συνόδευε τον βασιλιά στο κυνήγι και ήταν αρκετά 
μεγάλος σε ηλικία για να σκέφτεται και τον γάμο και τον θρόνο, προφανώς.

59. Heckel, Marshals, σελ. 238. 
60. Κόιντος Κούρτιος 8.6,7.
61. Σχετικά με την ταυτότητα συγκεκριμένων Βασιλικών Παίδων, βλ. Heckel, Marshals, 

σελ. 289-95· σχετικά με τη συχνότητα τέτοιων συνωμοσιών, βλ. E. Carney, «Regicide 
in Macedonia», Parola del Passato 210 (1983), 260-72.
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62. Πλούτ. Αλέξανδρος 48.3, Waldemar Heckel και J.C. Yardley, Alexander the Great 
(Οξφόρδη, 2004), σελ. 228.

63. Για τη δολοπλοκία, βλ. Αρρ., Ανάβασις 3.26, Πλούτ. Αλέξανδρος 48-9, Διόδ. Σικελιώ-
της 17.79, Κόιντος Κούρτιος 6.7-11, Badian, «Death of Parmenio», 324-38, Heckel, 
Marshals, σελ. 23-33.

64. Κόιντος Κούρτιος 6.7,2.
65. «Amatoris et scorti iurgio interponi aures meas credidi infelix», Κόιντος Κούρτιος 

6.10,16.
66. Κόιντος Κούρτιος 6.7,30.
67. Heckel, Marshals, σελ. 23.
68. Badian, «Death of Parmenio», 326 σημ. 8.
69. Οι «ευνούχοι» –που στα ελληνικά σημαίνει θαλαμηπόλοι [οἱ τὴν εὐνὴν ἔχοντες]– ήταν 

σημαντικά πρόσωπα στην Περσία, καθώς ήταν έμπιστοι του βασιλιά, λειτουργοί της 
βασιλικής αυλής και της αυτοκρατορίας και φημισμένοι, πάνω απ’ όλα, για την προ-
σωπική αφοσίωσή τους. Οι ευνούχοι αποτελούν μια τόσο στερεότυπη έννοια στον 
δυτικό οριενταλιστικό λόγο, που οι οριενταλιστές είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι όσον 
αφορά το θέμα. Ο Briant εντυπωσιάζεται τόσο πολύ από το στάτους και την επιρροή 
τους στην περσική αυλή, που αδυνατεί να πιστέψει ότι όλοι ήταν εκτομίες, αν και 
αποδέχεται ότι σίγουρα υπήρχαν κάποιοι (χαμηλόβαθμοι) υπηρέτες των ανακτόρων 
που ήταν. Υποθέτει ότι υπήρχε επίσημος τίτλος ανάλογος με τον εβραϊκό όρο saris, 
που προέρχεται από τον τίτλο ενός ασσυρίου αυλικού αξιωματούχου, του ša rēši, 
του οποίου ο τίτλος ίσως σήμαινε: «αυτός που μεριμνά για το κεφάλι του βασιλιά», 
έναν όρο που οι Έλληνες και οι μεταγενέστεροι Βαβυλώνιοι παρανόησαν. Το saris 
χρησιμοποιείται στην εβραϊκή Βίβλο ως τίτλος αξιωματούχων της Εγγύς Ανατολής, 
όπως ο Αιγύπτιος Πετεφρής, που σε [αρχαιο]ελληνική μετάφραση σημαίνει απλώς 
δυνάστης. Δυστυχώς το ša rēši μεταφράζεται κι αυτό συχνά ως «ευνούχος» από τους 
ασσυριολόγους και αντιπαραβάλλεται με τον ša ziqni, «τον γενειοφόρο» – γεγονός 
που ίσως εξηγεί γιατί η γυναίκα τού Πετεφρή ήθελε τον Ιωσήφ για εραστή (αλλά όχι 
γιατί ο Πετεφρής είχε γυναίκα ούτως ή άλλως), ενώ οι απόψεις που αντιστρατεύονται 
την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ευνούχων στις αυλές τόσο της Ασσυρίας όσο και της 
Περσίας συχνά οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στη σεμνοτυφία: παραμαζεύτηκαν 
ευνούχοι και είναι αντιαισθητικό! Στην Περσία οι «ευνούχοι» συχνά ονομάζονται 
Βαγώας. Ελάχιστο καιρό πριν από τον Αλέξανδρο, ένας «ευνούχος» Βαγώας ήταν 
Μεγάλος Βεζίρης, μηχανορράφος και άνθρωπος τεράστιας πολιτικής ισχύος. Είναι 
ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους για την έννοια του «ευνούχου» ως επί-
σημου αυλικού αξιώματος. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να ισχύει και για τον ερώμενο του 
Αλεξάνδρου, τον Βαγώα, αν και μοιάζει νέος για τέτοιο αξίωμα. Εν πάση περιπτώ-
σει, ο Αλέξανδρος δεν γούσταρε απλώς έναν άντρα που έτυχε να του έχουν κόψει 
τους όρχεις· συνήψε, όπως φαίνεται, μια «σεξουαλική» σχέση με κάποιον ο οποίος 
αποτελούσε εκπρόσωπο ενός θεσμού που προϋπέθετε έντονη προσωπική αφοσίωση 
στον μονάρχη – άλλη μια περίπτωση πολιτικού ἔρωτος, Briant, L’Empire Perse, σελ. 
279-88, Amélie Kuhrt, The Ancient Near East: c.3000-330 BC (Λονδίνο, 1995), II, 
σελ. 530.

70. Αθήναιος 13.603ac, 10.434f-435a, Πλούτ. Αλέξανδρος 67, Ηθικά 717f, πρβλ. 65f., 
Αλέξανδρος 22.1-3.

71. Κόιντος Κούρτιος 8.11, 9-10: «amici corpus procubuit exanimis».
72. Πλούτ. Αλέξανδρος 22.
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73. Ο Θεόδωρος ο Ταραντίνος φαίνεται να ήταν πυθαγόρειος φιλόσοφος, βλ. Ιάμβλιχος, 
Περί του πυθαγορικού βίου 265, και ο Άγνων από την Τέω ήταν διαβόητος «παράσι-
τος».

74. Πλούτ. Αλέξανδρος 47.9-12.
75. Αρριανός, Ανάβασις 7.14, Λουκιανός, Περί του μη ραδίως πιστεύειν διαβολή 17. Η 

μαρτυρία του Λουκιανού δεν έχει κανένα κύρος από μόνη της, αλλά επιβεβαιώνεται 
από τον Διόδωρο (17.115,6) ο οποίος βάζει τον Ηφαιστίωνα να τιμάται με θυσίες ως 
πρόεδρος, που πιθανότατα είναι σφάλμα του αντιγραφέα αντί για πάρεδρος και γι’ 
αυτό έχει διορθωθεί προσηκόντως από τους εκδότες.

76. FGrHist 126.
77. Διόδωρος Σικελιώτης 17.115, 18.4,2 κ.ε. Ο A.B. Bosworth, Conquest and Empire 

(Καίμπριτζ, 1988), σελ. 164, 167-8 είναι λίγο ασυνεπής όταν επιμένει στην αυθεντι-
κότητα των πολυσύνθετων σχεδίων ταφής, η οποία ματαιώθηκε λόγω της εχθρικής 
στάσης των Βαβυλωνίων, και υποθέτει ότι το κτίριο μπορεί ποτέ να μην «ξεκίνησε 
επίσημα». Το οικοδόμημα προφανώς θα απαιτούσε χρόνο για την ανέγερσή του, αλλά 
είναι απίθανο τα έργα να μην είχαν ξεκινήσει πριν από την άφιξη του Αλεξάνδρου 
στη Βαβυλώνα την άνοιξη μετά τον θάνατο του Ηφαιστίωνα, στα τέλη καλοκαιριού 
ή το φθινόπωρο του περασμένου έτους, ή κατά τη διάρκεια της ολιγόμηνης παραμο-
νής του εκεί. Τέτοιες συμβατικές, τυπικές περιγραφές ήταν δημοφιλές λογοτεχνικό 
είδος. Το σύγγραμμα του Έφιππου ονομάζεται Περί της Αλεξάνδρου και Ηφαιστίωνος 
τελευτής (= ταφής), αλλά τα σωζόμενα αποσπάσματα μιλούν μόνο για οινοποσίες. Οι 
τελευταίες μέρες του Α. και του Η. θα ήταν πολύ καταλληλότερος τίτλος, πρβλ. Jacoby 
στον Έφιππο, FGrHist 126, ο οποίος πιστεύει ότι η περιγραφή της πυράς είναι από 
τον Κλείταρχο.

78. Brunt, Arrian II, παράρτημα 24.4, A.B. Bosworth, «Hephaestion», OCD.
79. Για την πλέον νηφάλια αξιολόγηση του Ηφαιστίωνα, βλ. Heckel, Marshals, σελ. 65-

90, ο οποίος παρ᾿ όλ’ αυτά υποτιμά τη σημασία της σχέσης και τη σπουδαιότητα του 
Ηφαιστίωνα. Η σύγκριση με τους Αχιλλέα-Πάτροκλο πρέπει να είναι πολύ προγενέ-
στερη του θανάτου του Αλεξάνδρου· εξάλλου, ως «επικεφαλής» σωματοφύλακας, 
ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, και αρχηγός της επιτροπής που ανέκρινε τους συνωμότες, 
ο Ηφαιστίωνας είχε ήδη έναν εξόχως βαρυσήμαντο ρόλο, πολύ κοντά στον βασι-
λιά και σίγουρα καθ’ οδόν προς το τελικό του αξίωμα, αυτό του Μεγάλου Βεζίρη. 
Πράγματι, είναι ακριβώς αυτός ο ρόλος του ως συμπληρωματικού τού βασιλιά (ο 
εξαρτημένος ρόλος που έχει οδηγήσει τους ιστορικούς να τον θεωρούν ασήμαντο ή 
μη διακεκριμένο) που καθιστά τον Ηφαιστίωνα απαράμιλλα μοναδικό, έτερον ήμι-
συ του Αλεξάνδρου. Η «προαγωγή» του μετά τον θάνατο του Φιλώτα μπορεί να μη 
μοιάζει με προαγωγή αλλά περισσότερο με μετακίνηση από τη θέση που κατείχε στο 
πλευρό του Αλεξάνδρου, μια κίνηση με την οποία τοποθετήθηκε ένας άνθρωπος του 
Αλεξάνδρου επικεφαλής μιας δυνητικά ανυπότακτης ομάδας, της οποίας ο ηγέτης 
είχε μόλις εκτελεστεί.

80. Η σχέση ανάμεσα στους εσώτερους Επτά και τον εξωτερικό πυρήνα των βασιλικῶν 
ὑπασπιστῶν είναι περίπλοκη, πρβλ. Heckel, Marshals, σελ. 244-53, ο οποίος κάνει 
τους δύο ερωμένους του Φιλίππου, τον Παυσανία Α΄ και Β΄, υπασπιστές, σελ. 297-8.

81. Heckel, Marshals, σελ. 258.
82. Heckel, Marshals, σελ. 67. Δεν θα έπρεπε να απορρίψουμε αναγκαστικά τoν Χοιρίλο 

από την Ιασό ως εγκωμιαστή αυλικό στιχοπλόκο. Η ιστορία ότι στον Αλέξανδρο δεν 
άρεσε να τον κολακεύουν αποτελεί τμήμα μιας μακράς (και κολακευτικής) παράδο-
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σης ενός Αλέξανδρου-αρνητή-της-κολακείας κι ενός γενικού κινήματος που ξεκίνησε 
τον 1ο αιώνα π.Χ. το οποίο αντιστρατεύεται είκοσι πέντε χρόνια «κομψευόμενης» 
λογοτεχνίας της εποχής του Αλεξάνδρου και των διαδόχων του· με άλλα λόγια ένα 
νεοκλασικό κίνημα που ενίοτε αποκαλείται νεοαττικισμός ή Δεύτερη Σοφιστική. Αν 
και αναμφίβολα υπερβολικά στολισμένη, αυτή η λογοτεχνία δεν ήταν απαραίτητα 
κακή, παρόλο που χωρίς αμφιβολία δεν θα ήταν του γούστου μας· ο Marco Fantuzzi, 
Brill’s New Pauly, στο λ. «Choerilus 3 from Iasus» κάνει ορισμένα σοφά σχόλια.

83. Υπάρχουν μερικές λαμπρές ιστορίες για τον Πρωτεσίλαο, τη χήρα του και την αφο-
σίωσή της σε αυτόν μετά τον θάνατό του.

84. Στράβων 13.1,27.
85. Πλούτ. Αλέξανδρος 15.7-8, Αρριανός, Ανάβασις 1.12,1, Διόδωρος Σικελιώτης 17.17,2, 

Ιουστίνος 11.5,12. Ο Brunt έχει μια λογική και περιεκτική αναφορά στην έκδοσή του 
της Αναβάσεως (Αρριανός Ι) σελ. 464-5.

86. Αρριανός, Ανάβασις 1.12,5.
87. 2.12, 3-8.
88. Κόιντος Κούρτιος 6.11,31.
89. Heckel, Marshals, σελ. 83 σημ. 118, παράθεμα από τη διατριβή του E.D. Carney, 

Alexander the Great and the Macedonian Aristocracy, σελ. 221.
90. Heckel, Marshals, σελ. 71-4.
91. Heckel, Marshals, σελ. 85.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

1. Ίσως ο τάφος αυτού του «ομοερωτικού» ήρωα, του Διοκλή από την Κόρινθο, 
μετοίκου στη Θήβα, δεν έχει καμιά σχέση με τον τάφο του «ομοερωτικού» ήρωα 
Διοκλή από την Αθήνα, μετοίκου στα Μέγαρα, ο οποίος πέθανε υπερασπιζόμενος 
τον ἐρώμενόν του· ωστόσο η σύμπτωση σκανδαλίζει και θα ήταν παράδοξο να μην 
προσέξει κανείς τις ομοιότητες. Η μυθική μητέρα του Διοκλή μπορεί να ήταν αυτή 
που τον έκανε να απεχθάνεται εντελώς τις γυναίκες· αν μη τι άλλο σίγουρα της το 
κρατούσε μέχρι τον θάνατό του.

2. Αριστ. Πολιτικά 1274ab. Ο Φιλόλαος, «φίλος του λαού», αναφέρεται ως μέλος των 
Βακχιαδών (ενός μικρού αριστοκρατικού γένους διακοσίων ατόμων) από την Κόριν-
θο, γεγονός που σημαίνει ότι η νομοθεσία του πιθανότατα χρονολογείται πριν από 
την αποπομπή των Βακχιαδών, δηλαδή στις αρχές του 7ου αι. το αργότερο, σε συμ-
φωνία με την ολυμπιακή νίκη του Διοκλή το 728. Ο Φιλόλαος πρέπει να είναι ένας 
από τους νομοθέτες στους οποίους ο Πλούταρχος αποδίδει την εφεύρεση της θηβαϊ-
κής ομοφυλοφιλίας. Ο Αριστοτέλης τον αναφέρει ως ισότιμο δίπλα στον Σόλωνα, τον 
Δράκοντα και τον Λυκούργο, σαν να ήταν ο νομοθέτης της Θήβας.

3. Ευρ., Ιφιγ. εν Ταύροις, ιδίως στίχοι 498, 72, 608.
4. Σιός [τω σιώ, δυϊκός αριθμός] στα λακωνικά είναι ο Θεός. Ο Ξενοφών, που γνώριζε 

καλά τους Σπαρτιάτες, μαρτυρεί ότι πράγματι έτσι μιλούσαν, Ανάβασις 6.6,34, Ελ-
ληνικά 4.4,10.

5. Σιμωνίδης απόσπ. 510 με παραπομπές, δημοφιλής ιστορία σκοπός της οποίας ήταν να 
καταδείξει τη δύναμη της μνήμης, διότι η κατάρρευση του κτιρίου προκάλεσε τέτοια 
καταστροφή που τα θύματά του ήταν αδύνατο να αναγνωριστούν αλλά ο Σιμωνίδης 
ήταν σε θέση να θυμηθεί ποιος καθόταν πού. Ο Κοϊντιλιανός, Inst. 11.2,11-16 θεώ-
ρησε fabulosum ολόκληρο το επεισόδιο της παρέμβασης των Διοσκούρων: «Ο ίδιος 
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ο ποιητής δεν αναφέρει πουθενά αυτό το γεγονός και είναι άκρως απίθανο να αποσι-
ώπησε ένα θέμα που θα του έφερνε τόση δόξα».

6. Burkert, Greek Religion, σελ. 213, Robert Parker, «Dioscuri», OCD. Η Pipili, 
Laconian Iconography, σελ. 36, πιστεύει ότι η κατασκευή μοιάζει περισσότερο με 
τράπεζα προσφορών. Μια μεταγενέστερη πηγή λέει ότι η ίδια λέξη δόκανα χρησιμο-
ποιόταν στη Σπάρτη με την έννοια του τάφου.

7. Ενώ ο Ζήθος κουβαλά μια πέτρα μεγάλη σαν βουνό για να χτίσει ένα κυκλώπειο τεί-
χος γύρω από την επτάπυλη Θήβα, ο Αμφίων απλώς κουρδίζει την επτάχορδη λύρα 
του, με αποτέλεσμα μια πέτρα διπλάσιου μεγέθους να ακολουθήσει τα βήματα της 
πρώτης και να μπει αρμονικά στη θέση της, Απολλώνιος Ρόδιος 1. 740-1.

8. Απολλόδωρος 3.10,1, Παυσ. 9.17, 4-6.
9. Ηρόδοτος 1.31, σχετικά με τις τελετές στο Ηραίον, πρβλ. Richard Seaford, «The 

Eleventh Ode of Bacchylides», JHS 108 (1988) [118-36], 122-3, και Charles C. 
Chiasson, «Myth, Ritual, and Authorial Control in Herodotus’ Story of Cleobis and 
Biton (Hist. 1.31)», AJP 126 (2005), 41-64.

10. Παυσ. 2.20,2. Τα αγάλματα στους Δελφούς είναι πιθανό να είναι Διόσκουροι, ωστό-
σο οι «Fανακες» βρέθηκαν κοντά στον αθηναϊκό Θησαυρό· G. Vatin, «Monuments 
Votifs de Delphes. V: Les couroi d’Argos», BCH 106 (1982), 509-25· πρβλ. την ανα-
σκόπηση του C. Morgan, CR 43 (1993), 458· D. Sansone, «Cleobis and Biton in 
Delphi», Nikephoros, 4 (1991), 121-32. Για περαιτέρω παραπομπές, SEG 41 (1991) 
132, 45 (1995) 493, 46 (1996) 564. Δεν είμαι εντελώς βέβαιος ότι υπάρχει μεγάλη 
διαφορά. Τόσο ο Κλέοβις και ο Βίτων όσο και οι Διόσκουροι είναι ομόφυλοι σύ[ν-]
ζυγοι.

ΜΕΡΟΣ V

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

1. Για τον τάφο, βλ. M. Napoli, La Tomba del Tuffatore (Μπάρι, 1970), για τον δύτη/
βουτηχτή ως άστρο, F.H. Massa-Pairault, «La Transmission des idées entre grande 
Grèce et Étrurie», στο G. Pugliese Carratelli (επιμ.), Magna Grecia, Etruschi, Fenici. 
Atti del XXXIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Τάραντας, 1996) [377-
421], 389-92. Για ενημερωμένη βιβλιογραφία R. Ross Holloway, «The Tomb of the 
Diver», AJA 110 (2006), 365-88, o οποίος υποβιβάζει τη σημασία της μυστικιστικής 
εσχατολογίας.

2. Για την Όλυνθο, βλ. Cahill, Household, σελ. 180-93 και ευρετήριο λ. ἀνδρών, Nevett, 
House and Society, σελ. 70-3, και ευρετήριο λ. ἀνδρών.

3. Lissarrague, The Aesthetics of the Greek Banquet, κεφ. 7.
4. Ο Murray, OCD λ. sympotic poetry, ισχυρίζεται ότι ο όρος συμπεριλαμβάνει «την 

αρχαϊκή μονωδιακή ποίηση στο μεγαλύτερο μέρος της ή εξ ολοκλήρου, καθώς και 
τουλάχιστον μέρος της χορικής λυρικής ποίησης και μεγάλο μέρος της ελεγειακής 
και ιαμβικής ποίησης». Η βιβλιογραφία για την συμποτική ποίηση είναι μεγάλη και 
συνεχώς εμπλουτίζεται, Murray, Sympotica σελ. 332-5, με συμβολές σε αυτό τον 
τόμο από τον Bowie, «Miles Ludens?», που προσθέτει πολεμικές προτρεπτικές ελε-
γείες στο συμπόσιο, και τον Rösler, «Mnemosyne», που προσθέτει την ποίηση της 
μνήμης και της «ιστορίας», πρβλ. επίσης Stehle, Performance and Gender, σελ. 213-
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61, με μια σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, σελ. 215, σημ. 11. Ο Rösler, ό.π. 
σελ. 230, μας θυμίζει έναν αυστηρότερο ορισμό: «το συγκεκριμένο εκείνο μέρος της 
μελικής, ελεγειακής και ιαμβικής ποίησης που συχνά κάνει άμεσες και ρητές αναφο-
ρές στη συμποτική περίσταση».

5. Το μεγάλο ερώτημα είναι: πότε ένα συμπόσιο δεν είναι συμπόσιο; Διότι παρά τη 
μεγάλη διαφορά ανάμεσα αφ᾿ ενός σε μια γιορτή με ποτό για στενούς φίλους σε μια 
ιδιωτική οικία, όπου η παρέα καθορίζεται αποκλειστικά με βάση δεσμούς αγάπης 
και φιλίας, και αφ᾿ ετέρου σε ένα δημόσιο τραπέζωμα για μέλη της φυλής σου, του 
δήμου σου, της φατρίας σου, για συμπολίτες σου, όπου η παρέα καθορίζεται από δε-
δομένους δεσμούς, υπήρχε ένα τεράστιο φάσμα ενδιάμεσων παρεών, οι οποίες μπο-
ρεί να μαζεύονταν για φαγητό και ποτό, πρβλ. Schmitt Pantel, «Sacrificial Meal and 
Symposion», Fisher, «Symposiasts», 356-71. Ελάχιστες ελληνικές μαζώξεις τέλειω-
ναν χωρίς οινοποσία και μουσική παράσταση· ακόμα και τα Ερμαία, μια γυμνασιακή 
γιορτή για Παίδες, Μειράκια και παιδαγωγούς, είχαν «μπαρ», Πλάτ. Λύσις 223ab.

6. Καλλίνος απόσπ. 1, πρβλ. Bowie, «Miles Ludens?», σελ. 223.
7. Για τον Τληπόλεμο, Πολύβιος 6.21,12. Η λέξη ἀκροάματα χρησιμοποιείται από τον 

Πολύβιο, καθώς και από τον Πλούταρχο, Συμποσιακά 7.8, πρβλ. Λουκιανός 40.1, 
ως συνώνυμη με τη συμποτική διασκέδαση πρβλ. Πολύβιος 4.20,10, Πλούταρχος, 
Αντώνιος 24.2, Pelling αυτόθι.

8. Thomas, «The Place of the Poet», και ιδίως σελ. 121, με σημειώσεις.
9. Θέογνις 237-43 (μτφρ. Ηρακλής Αγγελίδης).
10. Για την ελεγεία βλ. E. Bowie, Brill’s New Pauly λ. Elegy. Για τη διακοπή στον δεύτε-

ρο στίχο του διστίχου, βλ. Landels, Music in Ancient Greece and Rome, σελ. 115-16· 
ειδάλλως θα ακουγόταν απότομο και «σπασμένο».

11. Παυσ. 10.7, 4-6, Πλούτ. Σόλων 21.4. Η λέξη ἔλεγος πάντα μοιάζει να σημαίνει «θρή-
νος» τον 5ο αι. π.Χ., Dunbar, Όρνιθες 217, και ίσως να είχε αυτή τη σημασία ήδη από 
τις αρχές του 6ου.

12. Μερικές φορές η λύρα και η βάρβιτος παίζονταν οριζόντια, σαν πρωτο-κιθάρες, αλλά 
όχι η κιθάρα, West, Ancient Greek Music, σελ. 65.

13. Landels, Music in Ancient Greece and Rome, σελ. 60-1, πρβλ. 74 για την μάγαδιν. 
14. Ιλιάδα Γ 54, Ι 186.
15. Πλάτ. Νόμοι 809e, πρβλ. 812d, όπου θεωρείται ότι δεν πρέπει να διατίθεται χρόνος 

για την εκμάθηση δύσκολων και εξεζητημένων ποικιλμάτων, Λύσις 209b, Αριστοφ. 
Βάτραχοι, 1284-97. Γενικά βλ. West, Ancient Greek Music κεφ. 3, ιδίως σελ. 69, 
και για την αριστοκρατική λύρα, σελ. 25-6, Πλούτ. Αλκ. 2.5, ο Αλκιβιάδης περιφρο-
νεί τον αυλό και εγκωμιάζει τη λύρα επειδή δεν παραμορφώνει το πρόσωπο και το 
αφήνει «όπως αρμόζει σε έναν ελεύθερο άντρα». MacDowell, Αριστοφ. Σφήκες 959: 
«Η εκμάθηση της λύρας ήταν μέρος της παραδοσιακής μόρφωσης ενός αθηναίου 
ευγενούς. Αποτελούσε σύμβολο καλλιτεχνικής και πνευματικής δραστηριότητας· το 
αντίθετο είναι το σκάψιμο...» βλ. επίσης: Ιππής 987-96, Νεφέλαι 964, πρβλ. απόσπ. 
232, Πλούτ. Θεμιστοκλής 2.3: Ο Θεμιστοκλής ήταν ταπεινής καταγωγής ... «Έτσι, 
αργότερα, εν μέσω των ασχολιών που αποκαλούνται ελευθέριες και εκλεπτυσμένες 
εισέπραττε χλεύη από εκείνους που θεωρούσαν τον εαυτό τους μορφωμένο και ανα-
γκάστηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του με χυδαίο τρόπο. Είπε ότι δεν ήξερε να 
παίξει έναν σκοπό στη λύρα και πως δεν τολμούσε να αγγίξει τη μικρή άρπα, αλλά 
ήξερε πώς να κάνει μια ασήμαντη, άδοξη πόλη μεγάλη και ένδοξη». Οι κιθαριστές 
προσπαθούσαν να παίζουν γρήγορα, Πλάτ. Χαρμίδης 159c.
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16. Αισχίνης 1.168 και σημειώσεις του Fisher αυτόθι, πρβλ. Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία 
3.32. Ο Αλέξανδρος είχε δείξει μάλλον αυταρχική συμπεριφορά, προβαίνοντας σε 
ἀντικρούσεις (πιθανότατα «ελαφρές επιπλήξεις») απέναντι σ’ ένα άλλο αγόρι, αλλά ο 
Αισχίνης λέει ότι ο Δημοσθένης έσπειρε αἰσχρὰς ὑποψίας για τον μικρό Αλέξανδρο 
και ύστερα είχε το θράσος να κατηγορήσει τον Αισχίνη ότι έγλειφε τον πατέρα του 
Αλεξάνδρου, Φίλιππο. Ο Αλέξανδρος έμελλε να εκδικηθεί τον Δημοσθένη όταν θα 
ενηλικιωνόταν.

17. Ανακρέων, Ελεγείες 2. απόσπ. 396, 356 (μτφρ. Βασίλης Σφυρόερας).
18. Απόσπ. 428. Το τι ακριβώς άφησε πίσω του ο Αλκαίος, τα «όπλα και την πανοπλία», 

κατακρεουργήθηκε από τον αντιγραφέα. Όταν οι Έλληνες αφιέρωναν τρόπαια, συ-
χνά ανέφεραν τους εχθρούς τους με το εθνικό όνομά τους (Αττικοί) αντί για το πο-
λιτικό (Αθηναίοι), σαν να πολεμούσαν εναντίον «εθνών» αντί «πόλεων». Ακόμα και 
τον 5ο αιώνα, οι Αθηναίοι χάρασσαν επιγραφές στα κατακτημένα λάφυρά τους του 
τύπου «των Λεσβίων», παρόλο που πολεμούσαν μονάχα εναντίον ορισμένων πόλεων 
της Λέσβου, κυρίως της Μυτιλήνης.

19. Πλούτ. Ηθικά 858ab, Ηρόδοτος 5.94-5, Στράβων 13.1,38.
20. Αρχίλοχος, απόσπ. 133.
21. Απόσπ. 38a (μτφρ. Σωτήρης Κακίσης).
22. Σαπφώ, του κωμικού ποιητή Αντιφάνη, στον Αθήναιο 10.450e-451b.
23. Πρβλ. Williamson, Sappho’s Immortal Daughters, σελ. 34-49.
24. Ο Winkler, Constraints of Desire, σελ. 177, πιστεύει ότι η Σαπφώ αντιπαραβάλλει 

αυτό που ερωτεύονται οι άντρες με αυτό που εκείνη ερωτεύεται ως γυναίκα –«οι 
άντρες ερωτεύονται τον ανδρισμό τους»– αλλά το θέμα σίγουρα είναι να συγκρί-
νουμε τον έρωτα του Μενελάου για την Ελένη με τον έρωτα της Σαπφώς για την 
Ανακτορία.

25. Campbell, Golden Lyre, σελ. 11, πρβλ. Jenkyns, Three Classical Poets, σελ. 9-10, 
23-4. Για τα τραγούδια χωρίς σίγμα του Λάσου του Ερμιονέα βλ. D’Angour, «How 
the Dithyramb Got its Shape», ιδίως 334-9, ο οποίος υποστηρίζει ότι ήταν απλώς ένα 
ακραίο παράδειγμα μιας γενικής απόπειρας αποφυγής του συριγμού, παρότι αναγνω-
ρίζει, σημ. 50, ότι ο Λάσος λάτρευε και άλλα είδη γλωσσικών παιχνιδιών.

26. A. Meillet, Aperçu d’une histoire de la langue grecque (πρώτη έκδοση 1913: Παρίσι, 
2004), ιδίως σελ. 146. Ελάχιστοι αμφιβάλλουν ότι τα χαρακτηριστικά στοιχεία του 
αιολικού ενδεκασύλλαβου (ήτοι η συλλαβική διαίρεση του στίχου σε 5 + 6 ή 4 + 7 
και το άκαμπτο συλλαβικό μοτίβο παμ πιμ παμ –Ἀφροδί-∙ λίσσομαι∙ -αισι δάμν∙ ... -ως 
διώξ∙ ἀλλὰ δώ∙ -ως φιλή∙– αριθ. 8-10) που απηχούν περισσότερο το βεδικό μοτίβο, 
αποδεικνύουν μια κοινή καταγωγή που ανάγεται χιλιάδες χρόνια π.Χ. Εν προκειμένω 
η πολιτισμική ιστορία πλησιάζει πάρα πολύ στη γενετική γενεαλογία.

27. Απόσπ. 2, πρβλ. απόσπ. 17 μια επίκληση της Ήρας, T 47, Burgess, Epideictic 
Literature, σελ. 174-80, Jenkyns, Three Classical Poets, σελ. 7-42, ιδίως σελ. 38.

28. Στράβων 13.2,3, POxy 1800 απόσπ. 1, Μάξιμος Τύριος, Διαλέξεις 18.7, σχόλια σε 
Λουκιανό, Εικόνες 18, Οβίδιος, Heroides 15.31-6· το τελευταίο είναι γεμάτο λε-
πτομέρειες που προέρχονται από τα ίδια τα ποιήματα της Σαπφώς· ενδέχεται η ίδια 
η Σαπφώ να περιέγραψε τον εαυτό της ως μικρόσωμη, μελαμψή και άσχημη στα 
τραγούδια της, πρβλ. το πρόσφατα αποκατεστημένο απόσπ. 58, που δημοσιεύτηκε 
πρώτη φορά από τον Martin West, TLS 24 Ιουνίου 2005: «Στις Μούσες να δοθείτε 
ολόψυχα, καρδούλες μου, στη λύρα να δοθείτε τη γλυκόλαλη. Όσο για με, αβρό ήταν 
το κορμί μου, πάνε χρόνια. Τώρα με άλωσαν τα γηρατειά, κι η κόμη μου η ολόμαυρη 
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λευκάνθηκε. Βαριά η καρδιά μου, πέτρα· πια δε μ’ αντέχουνε τα πόδια μου, κι ας 
σέρναν τότε το χορό ίδια ελαφάκια. Θρηνώ κι ολοθρηνώ. Αλλά προς τι; Άνθρωπος 
απ’ τα γηρατειά ανίκητος δε γίνεται, κανείς. Έσμιξε κάποτε με την Hώ τη ροδοδά-
χτυλη ο Τιθωνός, στα πέρατα του κόσμου ο έρωτάς της τον οδήγησε. Όμορφος ήταν. 
Παλικάρι. Μόνο τον άρπαξε ο χρόνος και τον γέρασε. Μα η καλή του, αθάνατη ήταν 
κι έμεινε αθάνατη» (μτφρ. Παντελής Μπουκάλας).

29. Για τα λεσβιακά ζεύγη βλ. ιδίως Gentili, «Ways of Love».
30. Ανακρέων, απόσπ. 358, πρβλ. Marcovich, «Anacreon, 358 PMG» και για πιο πρόσφα-

τη πραγμάτευση αυτού του πολυσυζητημένου ποιήματος, Patricia A. Rosenmeyer, 
«Girls at Play», AJP 125 (2004) [163-78], 166-8.

31. Η σπαρτιατική πρακτική που επέτρεπε στους Κάτω των Δεκαοχτώ να συναναστρέφο-
νται άντρες ξεχώριζε ως εξαίρεση, και εξάλλου οι Έλληνες του Ανατολικού Αιγαίου 
φημίζονταν ως πιο εκλεπτυσμένοι, ευγενικοί και προστατευτικοί όσον αφορά την 
αγνότητα τόσο των γυναικών τους όσο και των αγοριών τους σε σύγκριση με την 
ηπειρωτική Ελλάδα, παρόλο που, φυσικά, πάντα επιτρεπόταν να κοιτάζεις, να χαζεύ-
εις και να ερωτεύεσαι αγόρια κάτω των Δεκαοχτώ από απόσταση. Ο Ίβυκος 282C 
απόσπ. 1 στήλ. i.11 αναφέρεται σε έναν παιδίσκον, αλλά αυτό μπορεί να σχετίζεται 
με την ηλικιακή τάξη των Δεκαοχτώ και Δεκαεννιά, όπως στη Σπάρτη (Ξεν. Ελληνικά 
5.4,32, Λακ. Πολ. 3.1 και 5). Ο Ανακρέων (346, POxy 2321) μιλά για ένα αγόρι που 
ενώ το επιτηρεί στο σπίτι μια γυναίκα, δραπετεύει και ανάβει φωτιές στις καρδιές 
των πολιτών.

32. Αλκαίος 352, 347, 338.
33. Οράτιος, Odes 2.13, 21-32, Κοϊντιλιανός, Inst. 10.1.63, Κικ., Tusc. 4.71 «...quae de 

iuvenum amore scribit Alcaeus!», δηλαδή παρά το γεγονός ότι ήταν άντρας γενναίος 
και διακεκριμένος, Οράτιος, Odes 1.32, (πρβλ. σχόλια σε Πίνδαρο, Ισθμιόνικοι 2.1b), 
το απόσπ. 368 [Αλκαίος] δεν του αποδίδεται ονομαστικά αλλά είναι πιθανότατα δικό 
του, κρίνοντας από τη γλώσσας και το μέτρο.

34. Σούδα λ. Ἴβυκος, Κικέρων, Tusc. 4.71, Αριστοφ. Θεσμοφοριάζουσες 159-65, σχόλια 
σε Πίνδαρο, Ισθμιόνικοι 2.1b.

35. Ο Jenkyns, Three Classical Poets, σελ. 32-8 προβαίνει σε μια λεπτομερή ανάλυση 
συγκρίνοντας τον Ίβυκο με τη Σαπφώ. Ο άνεμος είναι ο Βοριάς, και το νόημα της 
παρομοίωσης σίγουρα είναι ότι οι χειμωνιάτικες καταιγίδες κόπασαν στον όμορφο 
κήπο, επιτρέποντας στα καρποφόρα δέντρα και τα αμπέλια να μεγαλώσουν, αλλά δεν 
κόπασαν μέσα στον Ίβυκο. Το κρητικό κυδώνι είναι η Κυδωνία (Χανιά) της Κρήτης. 
Γύρω στα 524, κάποιοι εξόριστοι από τη Σάμο, μετά από την αποτυχημένη απόπει-
ρά τους να ανατρέψουν τον Πολυκράτη, εγκαταστάθηκαν εκεί. Ας φανταστούμε ότι 
ένας ή δυο από αυτούς μόλις αγκυροβόλησαν είδαν το όραμα των γαλήνιων κυδωνι-
ών του Ίβυκου μπροστά στα μάτια τους, Ηρόδοτος 3.44,1.

36. Σαπφώ απόσπ. 211, 199.
37. Ίβυκος 289, 282 πρβλ. 282B v απόσπ.12, για τους τυράννους και τους ποιητές βλ. 

Shipley, History of Samos, σελ. 70-80.
38. Σούδα λ. Ἴβυκος (= T 1)· για την Κόρινθο, Παλατινή ανθολογία 7.745 (= T 5)· για το 

θέατρο, Πλούτ. Ηθικά. 509e-510a. Η ιστορία είναι παρόμοια με αυτή που λεγόταν 
για τον Αρίωνα και το δελφίνι, η οποία συμπεριλάμβανε κι εκείνη πειρατές, ζώα και 
αντίστοιχη ομολογία του εγκλήματος στην Κόρινθο, ενώ ίσως να συνδέεται με παρα-
στάσεις διθυράμβων στην πόλη.

39. Η γνώμη ανήκει στον σερ Maurice Bowra, Greek Lyric Poetry, σελ. 268. 
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40. Απόσπ. 372, T12.
41. Δούρις από τη Σάμο, FGrHist 76 F 60, όπου παραθέτει τον Άσιο, έναν ντόπιο επικό 

ποιητή αβέβαιης χρονολογίας.
42. Τα τζιτζίκια συνδέονταν αρχικά με τον αποξηραμένο Τιθωνό, την αθανασία και την 

αυτοχθονία, πρβλ. Ogden, Necromancy, σελ. 38-9, ιδίως σημ. 30.
43. Ormerod, Piracy, σελ. 98-105, Shipley, History of Samos, σελ. 71. Θα μπορούσαμε 

να παραβάλουμε το περιστατικό με την ιστορία του Τελεσταγόρα της «πειρατικής 
φυλής», που έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και έλαβε δώρα από τους Νάξιους περίπου 
την ίδια περίοδο. Η ιστορία είναι πολύ παράξενη. Οι ψαροπώλες αρνούνται να που-
λήσουν σε κάποιους νεαρούς ένα μεγάλο ψάρι, λέγοντας ότι προτιμούν να το χαρί-
σουν στον Τελεσταγόρα. Οι νεαροί μεθούν και επιτίθενται στον αγαθό άντρα και τις 
κόρες του. Αυτό οδηγεί σε μια λαϊκή εξέγερση προς υπεράσπισή του, Αριστ. απόσπ. 
510 (Rose). Για την αρχαϊκή πειρατεία ως τρόπο ζωής, πρβλ. τον πρώιμο αθηναϊκό 
νόμο όσον αφορά τις συνεργασίες «για αποστολές λαφυραγώγησης», ἐπὶ λείαν οἰχό-
μενοι, P. de Souza, Piracy in the Graeco-Roman World (Καίμπριτζ, 1999), σελ. 23, 
Ormerod, σελ. 67-8.

44. Στράβων 14.1,16.
45. Αριστ. Πολιτικά 1313b, Shipley, History of Samos, σελ. 74-80.
46. Αυτό δεν σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, ότι ασχολούνταν με τις επιχειρήσεις «ενοικί-

ασης χαλιών», Shipley, History of Samos, σελ. 81-2.
47. Αθήναιος 13.602d, Scanlon, Eros, σελ. 267-9.
48. Ηρόδοτος 1.51, 3.41, 123,1· 3.125, Παυσ. 3.12,10· 8.14,8· 9.41,1· 10.38,6 Osborne, 

Archaic and Classical Greek Art, σελ. 79· Spivey, Understanding Greek Sculpture, 
σελ. 72-4. Για τον λυδικού ύφους παράδεισο του Πολυκράτη, πρβλ. Briant, L’Empire 
Perse, σελ. 94-5.

49. Στράβων 14.1,6.
50. Ο Πολυκράτης αφιέρωσε ένα ειδώλιο ως ανάθημα γύρω στο 570, όταν πρέπει να 

ήταν τουλάχιστον δεκαοχτώ, Shipley, History of Samos, σελ. 74-5, IG 4.565.
51. Αθήναιος 12.540e
52. Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία 9.4.
53. Το POxy 2322 απόσπ. 1 (απόσπ. 347) φαίνεται να αφορά το ίδιο πράγμα: «...και τα 

μακριά μαλλιά που έριχναν σκιά στον αβρό σου αυχένα· και είσαι τώρα φαλακρός 
[στολοκρός] ... και τα μαλλιά σου έπεσαν σε χέρια ρυπαρά ... κι εγώ λιώνω απ’ το 
μαρτύριο...».

54. Απουλήιος, Florida 15.51,54 [= T 5], πρβλ. Αθήναιος 10.429b.
55. Ηρόδοτος 3.121-4.
56. Frontisi-Ducroux και Lissarrague, «From Ambiguity to Ambivalence».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

1. Και τα δύο είναι πραγματικά λατρευτικά προσωνύμια της Αφροδίτης, αλλά η 
ερμηνεία του Παυσανία είναι εσφαλμένη. Η Ουρανία Αφροδίτη συχνά συνδέεται με 
την έναστρη Αστάρτη της Εγγύς Ανατολής. Η Πάνδημος πιθανώς τονίζει τον ρόλο 
της ως προστάτιδας της πόλης, Pirenne-Delforge, L’Aphrodite, σελ. 432, ευρετήριο, 
βλ. λ. Aphrodite Ourania, Aphrodite Pandemos.

2. Πλάτων Συμπ. 181d.
3. 182a.
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4. Η αναφορά δεν αφορά τη «φιλοσοφία» αλλά γενικά τον διάλογο, ειδικά το τι είδους 
συζητήσεις ενθαρρύνονται σε κοινωνίες «πολιτών», ιδίως στην αθηναϊκή δημοκρα-
τία, πρβλ. Θουκ. 2.40. Η διάκριση ανάμεσα στη «σοφιστική» και τη «φιλοσοφία» δεν 
είναι αρχικά μια διάκριση ανάμεσα σε μια  «εξυπνακίστικη» και σε μια υψηλότερη 
μορφή «φιλοσοφικής» διερεύνησης, αλλά ανάμεσα στην πολιτική εξυπνάδα των ει-
δικών, των «σοφιστών» και των «ρητόρων» αφενός και στην προσγειωμένη σοφία ή 
«σύνεση» των σοφών ποιητών, πολιτικών και συμβούλων αφετέρου.

5. 182c.
6. 183de.
7. 184a, κοινή πεποίθηση, Σοφ. Οιδίπους Τύρ. 614, πρβλ. 1213· Ευρ. Ιππόλυτος 1051-2, 

πρβλ. Πίνδ. Ολυμπιόνικοι 10.53-5, απόσπ. 159.
8. Για την ακρίβεια οι αρχαίοι συγγραφείς δυσκολεύονται περισσότερο από τον Παυ-

σανία να διακρίνουν ανάμεσα στην «περιποίηση/υπηρεσία» (θεραπεύειν) και στην 
«κολακεία» (κολακεύειν), Θουκ. 3.12,1.9.

9. Είναι δύσκολο να διακρίνουμε ανάμεσα στην «υπηρεσία» που εκτελούσε ένας ἐρα-
στής και σε αυτή που εκτελούσε ένας ἐρώμενος. Το ὑπηρετεῖν φαίνεται πως έλκει την 
καταγωγή του από μια μεταφορά για την κωπηλασία (ὑπὸ + ἐρέτης = κωπηλάτης). 
Συχνά πρόκειται για υπηρεσία προς κάποιον ανώτερο, π.χ. «υπηρετώ τους θεούς», 
κ.τ.λ. Μερικές φορές είναι ισοδύναμο με την λειτουργίαν, την «υπηρεσία» ενός πλου-
σίου προς την κοινότητα.

10. 183b, Αριστοφ. Εκκλησιάζουσες 190. Η Αφροδίτη επίσης εκθείαζε τη δύναμη του 
έρωτα ως μεγαλύτερη από αυτήν του όρκου σε έναν λόγο της στις Δαναΐδες του 
Αισχύλου, στον οποίο υπερασπίζεται μια γυναίκα που ερωτεύτηκε τον άντρα της 
και γι’ αυτό αθέτησε τον όρκο που είχε πάρει να τον σκοτώσει· δεν θα προκαλούσε 
καμία έκπληξη αν ο εν λόγω μύθος ήταν αιτιολογικός. Ο επίμονος ισχυρισμός του 
Παυσανία ότι οι Αθηναίοι δεν παίρνουν στα σοβαρά τους όρκους που δίνονται πάνω 
στη λάβρα του ερωτικού πάθους πρέπει να σημαίνει κάτι περισσότερο από μια απλή 
κοινή αντίληψη.

11. Οι νόμοι αναφέρονται στην Αθήνα της δεκαετίας του 340 π.Χ.
12. Οι νεανίσκοι/ἔφηβοι βρίσκονταν υπό τη γενική εποπτεία ενός αξιωματούχου που απο-

καλούνταν κοσμητής, Αριστ. Αθηναίων Πολιτεία, 42.2, Rhodes αυτόθι, σελ. 504-5.
13. Σε αυτό τον λόγο, δυστυχώς, τα πραγματικά παραθέματα από τους νόμους, σε αντιδι-

αστολή με τις παραφράσεις του Αισχίνη, είναι σχεδόν βέβαιο πως δεν είναι τα πρω-
τότυπα, αλλά νόμοι από άλλη εποχή και τόπο ή απλώς εικασίες με βάση το κείμενο, 
πρβλ. Fisher, Aeschines: Against Timarchos, σελ. 68, αλλά αν σας ενδιαφέρει, λέει 
τα παρακάτω: «ΝΟΜΟΙ Οι δάσκαλοι δεν ανοίγουν τα διδασκαλεία πριν ξημερώσει 
και τα κλείνουν πριν από τη δύση του ηλίου. Κανείς που έχει περάσει την ηλικιακή 
τάξη (ἡλικίαν) των αγοριών δεν επιτρέπεται να εισέλθει όταν βρίσκονται μέσα τα 
αγόρια, με εξαίρεση τον γιο του δασκάλου, τον αδελφό του ή τον σύζυγο της κόρης 
του· αν κάποιος εισέλθει κατά παράβασιν των νόμων, η ποινή είναι θάνατος. Οι αξι-
ωματούχοι επικεφαλής του γυμνασίου δεν επιτρέπουν σε κανέναν σε ηλικιακή τάξη 
(ἐν ἡλικίᾳ, στη «σωστή» ηλικία; στη στρατιωτική; είκοσι και;) να συμμετάσχει από 
κοινού με τα αγόρια στη γιορτή των Ερμαίων με οποιαδήποτε δικαιολογία. Όποιος 
αξιωματούχος το επιτρέψει και δεν τους εμποδίσει να συμμετάσχουν διώκεται σύμ-
φωνα με τον νόμο που προστατεύει τα ελεύθερα αγόρια από την διαφθορά (φθοράν). 
Οι χρηματοδότες των χορών (χορηγοί) που ορίζονται από τον λαό πρέπει να είναι άνω 
των σαράντα ετών».
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14. Δύσκολο να μεταφραστεί με απόλυτη ακρίβεια – «σκανδαλώδης συμπεριφορά, που 
φανερώνει την αδιαφορία ενός ατόμου για την προσωπικότητά του ή την προσωπι-
κότητα ενός άλλου», π.χ. βιασμός, αυτοκτονία, προσβολή, ξυλοδαρμός, μεταχείριση 
κάποιου ως σκεύους (ηδονής). Η πραγματεία του Fisher περί ὕβρεως συνοψίζει κατά 
τρόπο χρήσι- μο τις μαρτυρίες, αλλά τα συμπεράσματά της, π.χ. περί «εσκεμμένης 
προσβολής», σελ. 147, έχουμε την αίσθηση ότι δεν στέκουν, όπως έχουν επισημάνει 
και άλλοι, π.χ. Cairns, «Hybris, Dishonour...», πρβλ. MacDowell, «Hybris in Athens».

15. Ούτε σε αυτό το σημείο πρόκειται για το πρωτότυπο, αλλά ιδού τι λέει: «(16.) Αν 
κάποιος αθηναίος άντρας διαπράξει μια πράξη ύβρεως εναντίον ενός ελεύθερου Αγο-
ριού, τότε επιτρέπεται ο νόμιμος κηδεμόνας του Αγοριού να τον καταγγείλει ενώπιον 
των θεσμοθετῶν [ενός αρχαίου σώματος δικαστών που ονομάζονταν ἄρχοντες] και 
να απαιτήσει αποζημίωση. Αν οι ένορκοι ψηφίσουν εναντίον του και καταδικαστεί 
σε θάνατο, παραδίδεται στα χέρια των Έντεκα και εκτελείται αυθημερόν. Αν δε ψη-
φισθεί η επιβολή προστίμου, οφείλει να το καταβάλει εντός έντεκα ημερών από την 
ημέρα της δίκης, ειδάλλως φυλακίζεται μέχρις ότου καταβληθεί το πρόστιμο. Οι ίδιες 
ποινές ισχύουν για όσους ασελγούν σεξουαλικά εις βάρος δούλων».

16. 139. Κάποιοι θεωρούν ότι ο Αισχίνης δανείζεται από τον λόγο του Παυσανία στο 
Συμπόσιον του Πλάτωνα, πρβλ. Fisher αυτόθι.

17. Ξεν. Λακ. Πολ. 2.12.
18. Βερολίνο, Antikensammlung, F2279, BA 200977.
19. Το παῖς εμφανίζεται μόνο σε αυτή την πλευρά, στο τμήμα εκείνο του διακόσμου 

όπου βρίσκονται οι κάτω των Δεκαοχτώ, ακριβώς όπως το θηλυκό γένος [καλή] εμ-
φανίζεται μόνο δίπλα στις γυναίκες. Σε αυτό το αγγείο, συνεπώς, το παῖς αναφέρεται 
συγκεκριμένα σε μια ηλικιακή ομάδα κάτω των Δεκαοχτώ. Αυτό μπορεί να μην είναι 
πάντα πρόδηλο όταν διαβάζουμε σχετικά με το θέμα κείμενα της αρχαιοελληνικής 
γραμματείας ή όταν βλέπουμε αρχαιότερα σκίτσα, πρβλ. Lissarrague, «Femmes au 
figuré», σελ. 233 εικ. 50 –«les inscriptions alternent –ὁ παῖς καλός, καλὴ– masculin et 
feminin. L’image réunit deux modalités différentes du rapport amoureux, le désir et la 
jouissance, en les répartissant entre femmes et adolescents, de manière dissymétrique, 
toujours du point de vue de l’homme adulte»– και ο Stewart, επίσης, κάνει λάθος 
Art, Desire and the Body, σελ. 157: «Και στις δύο πλευρές [ο Πειθίνος] αναφωνεί: 
“Το αγόρι είναι όμορφο, ω ναι σίγουρα”» Για μεγαλύτερη ακρίβεια, βλ. την περι-
γραφή του A. Greifenhagen στο Corpus Vasorum Antiquorum (Γερμανία 21, Berlin 
Antiquarium 2), πρβλ. CAVI. Προσέξτε ιδίως ότι το κάθε καλὴ είναι γραμμένο λες και 
εκπορεύεται από την εικόνα της γυναίκας σαν άρωμα (σαν γητειά ή ξόρκι), αντιβαί-
νοντας τη βασική φορά της ανάγνωσης από αριστερά προς τα δεξιά, ενώ τα σχόλια 
που αφορούν τους άντρες μοιάζουν να προέρχονται από τον ζωγράφο/αναγνώστη, 
σαν να συνομιλούν μεταξύ τους. Αμφιβάλλω αν το καλὴ έχει τις ίδιες συνυποδηλώ-
σεις ευγενούς καταγωγής και ψυχοσωματικής ομορφιάς με το καλός. Πιστεύω ότι 
ειδικά εδώ σημαίνει απλώς «ωραία» εμφανισιακά. Συγγνώμη, κυρίες μου.

20. Ένα άλλο θραύσμα (Βασιλεία, H. Cahn, HC52, BA 200976), που δείχνει ένα τόντο 
με έναν σάτυρο και έναν κρατήρα, φέρει την υπογραφή του Πειθίνου, ενώ ένα δυο 
ανυπόγραφα αγγεία αποδίδονται με επιφυλάξεις στον ίδιο ζωγράφο, εξαιρετικά πε-
νιχρή σοδειά για έναν τόσο σπουδαίο καλλιτέχνη. Το αγγείο μοιάζει να έχει κάποια 
σχέση με την Κύλικα του Σωσία, η οποία έχει παρόμοιο μέγεθος και σχήμα, λεοντές 
και υφάσματα, και η οποία είναι εξίσου δύσκολο να αποδοθεί σε κάποιον καλλιτέ-
χνη, αν και σίγουρα σε διαφορετικό. Ο Stewart, Art, Desire and the Body, σελ. 157, 
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υποθέτει ότι ο ζωγράφος βαφτίστηκε Πειθίνος και απλώς ακολούθησε την κλίση του, 
«τα προσωπικά του πιστεύω», αλλά το εν λόγω όνομα είναι μοναδικό στην Αττική 
και επίσης είναι αρκετά μεγάλη σύμπτωση το μοναδικό ολόκληρο αγγείο Αθηναίου 
που ονομάζεται «Πειθίνος» να απεικονίζει σκηνή σαγήνευσης· σίγουρα πρόκειται 
για καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Ή πάλι ίσως ήταν πράγματι «υπογεγραμμένο αγγείο». 
Και ο Ονήσιμος έχει μόνο ένα υπογεγραμμένο αγγείο που έχει βρεθεί μέχρι τώρα, BA 
203218 Λούβρο G105, το δε όνομα «Ονήσιμος» = «Κερδοφόρος», ίσως να έχει και 
αυτό κάποια βαρύτητα, παρόλο που, σε αντίθεση με τον Πειθίνο, είναι κοινό όνομα. 
Πιο βαρύνουσα σημασία έχει το γεγονός ότι ο Ονήσιμος και ο κύκλος του είναι οι 
θερμότεροι οπαδοί του Αθηνοδότου, ο οποίος εξυμνείται ως καλός στην Κύλικα του 
Πειθίνου.

21. BA 203265, Βοστώνη, Μουσείο Καλών Τεχνών, 01.8021 «...τα επιθήματα -δωρος 
και -δοτος δηλώνουν, τουλάχιστον δυνητικά, πραγματικά δώρα ... φανερώνουν ότι το 
παιδί γεννήθηκε ως ανταπόκριση σε προσευχές και τάματα...», Parker, «Theophoric 
names», σελ. 60, με έμφαση στο «δυνητικά» και το «φανερώνουν». 

22. Σχεδόν όλες οι επευφημίες προς τον Αθηνόδοτο ανήκουν στον «Ονήσιμο» και στην 
«Πρωτο-Παναίτια Ομάδα» = πρώιμος Ονήσιμος; Το Αθήνα 1666, BA 350911 δείχνει 
έναν νεαρό δίπλα σε βωμό με κρατήρα και κύλικα, στο χείλος της οποίας αναγράφε-
ται μια προσφώνηση (;) προς τον ζωγράφο Δούρι, Ο ΔΟΡΙ, πιθανώς (όπως θεώρησε 
με επιφυλάξεις ο Μπήζλυ) του ίδιου του Δούριδος. Ο «Ονήσιμος» επευφήμησε και 
άλλους τα χρόνια που ακολούθησαν. Ο Παναίτιος δέχτηκε δεκαοχτώ επευφημίες, ο 
Λύκος εννέα, ο Ερόθεμις τρεις και από μία ο Αρίσταρχος, ο Λέαγρος και δύο κοπέ-
λες, η Λόδα (βρέθηκε στην Κορσική) και η Χιρονεία (σε έναν κύαθο, δηλαδή αγγείο 
άντλησης υγρών, όχι του Ονήσιμου (;) αλλά φτιαγμένο για την ετρουσκική αγορά (;) 
πρβλ. de la Genière, «Quelques réflexions», σελ. 418).

23. Ο Oakley, «An Athenian Red-Figured Workshop», 198-200, προτιμά ένα 0,2% αντί 
το εναλλακτικό ενδεχόμενο του 1%. Αυτό το 1% βασίζεται σε στατιστικές που συ-
γκρίνουν τις εκτιμήσεις του συνόλου της παραγωγής αγγείων που παραγγέλλονταν 
για τους νικητές στα Παναθήναια με τα σωζόμενα Παναθηναϊκά αγγεία. Είναι πιθανό 
τα εν λόγω αγγεία να φυλάσσονταν με περισσότερη φροντίδα, όπως εξίσου πιθανό εί-
ναι να διασκορπίστηκαν σε περιοχές (Αθήνα και Αιγαίο) απ’ όπου σώζονται ελάχιστα 
αγγεία. Βασικά, οι πιθανότητες να σωθεί ένα αγγείο αυξάνονταν σε τεράστιο βαθμό 
αν κατάφερνε να φτάσει στην Ετρουρία, στα νεκροταφεία της οποίας ανακαλύφθη-
καν διατηρημένα τα περισσότερα και τα καλύτερα αττικά αγγεία· αν για κάποιο λόγο 
μια συγκεκριμένη ετρουσκική πόλη, το Βούλτσι, είχε αφανιστεί, η τράπεζα δεδο-
μένων μας θα αποδεκατιζόταν απελπιστικά. Τα ποσοστά διάσωσης των διαφόρων 
τύπων αγγείων από διαφορετικά εργαστήρια παρουσιάζουν ακραίες διακυμάνσεις, 
ανάλογα με τον τόπο τελικού προορισμού, ξεκινώντας από πολύ λιγότερο από 0,25% 
και ξεπερνώντας το 1%, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου.

24. Ίσως επειδή του έδωσε μία με το γόνατο στους όρχεις, όπως βλέπουμε σε μια πήλινη 
πινακίδα του 450 π.Χ. περίπου, Scanlon, Eros, σελ. 185-98, και ιδίως εικ. 7-6.

25. Stewart, Art Desire and the Body, σελ. 157. Ο Stewart μοιάζει να πιστεύει ότι οι 
ασύστολες εταίρες είναι σεμνές κυρίες επειδή φέρουν βαριές πτυχώσεις και δεν απε-
κονίζονται πουγκιά ή άλλα σημάδια έκδοσης επί χρήμασι, αλλά υπάρχει μεγάλη δι-
αφορά ανάμεσα σε μια ἑταίραν και μια κοινή πόρνη, βλ. Davidson, Courtesans and 
Fishcakes, κεφ. 3-4· εξάλλου τα φανταχτερά υφάσματα είναι ένα από τα πιο χαρα-
κτηριστικά στοιχεία αμφίεσης μιας εταίρας, τουλάχιστον κατά την κλασική περίοδο. 
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Βέβαια το σκύψιμο του κεφαλιού είναι ένδειξη αιδούς, αλλά σε αντίθεση με τους 
νεαρούς, οι κυρίες είναι αναντίρρητα ξετσίπωτες, με τα κεφάλια τους ακάλυπτα, σαν, 
πώς αλλιώς να το πούμε, τσούλες. Ένας θεατής αμέσως θα αναγνώριζε τις καλοντυ-
μένες γυναίκες που πλησίαζαν τους νεανίσκους ως ἑταίρας, όχι ως συνεσταλμένες 
δεκατετράχρονες παρθένες νυφούλες. Έχουν διατυπωθεί πολλές αβάσιμες απόψεις 
για το ποιες από τις γυναίκες στα αγγεία είναι εταίρες ή κοινές πόρνες και ποιες σύζυ-
γοι, πρβλ. Sian Lewis, The Athenian Woman (Λονδίνο, 2002), σποράδην, αλλά στην 
προκειμένη περίπτωση ειλικρινά δεν βλέπω να υπάρχουν περιθώρια αμφιβολίας.

26. Τα αγγεία που δεν ταιριάζουν σε μέγεθος και σχήμα μπορεί να ταιριάζουν σε δια-
κοσμητικά στοιχεία, αν και συχνά οι παραλληλισμοί μπορεί να είναι πολύ αφελείς, 
π.χ. ένα μεμονωμένο αγγείο, μπορεί να συνταιριάξει με άλλα αγγεία επειδή έχει μια 
«γυναίκα με φτερά», παρόλο που στο ένα αγγείο η φτερωτή γυναίκα μπορεί να είναι 
η αγγελιοφόρος Ίρις και στο άλλο η βιάστρια Ηώς. Για την Ελλάδα, πρβλ. Burn, 
για τον τάφο του Σωτάδη, «Honey-pots», 101: «Τα έξι από τα εννέα είναι εμφανώς 
ζευγάρια...» με σημ. 39: «Για την αξιοσημείωτα μεγάλη συχνότητα εμφάνισης σωζό-
μενων ζευγών αγγείων, βλ. A. Lezzi-Hafter, “Mänaden und Götterliebe in Malibu”, 
στο Greek Vases in the J. Paul Getty Museum (1983), 85-114, ιδίως 110-14, με βιβλι-
ογραφία. Δεν αναφέρονται καθόλου τριάδες». Για την Ετρουρία ο καλύτερος τρόπος 
για να δούμε τα μοτίβα που ανακύπτουν από τα ευρήματα είναι μια περιπλάνηση 
στις συλλογές της Villa Giulia στη Ρώμη, όπου, το 2002 τουλάχιστον, οι προθήκες 
ήταν οργανωμένες κατά τάφο, πρβλ. Williams, «The Brygos Tomb Reassembled», 
και βλ. τώρα, Giovanna Bagnasco Gianni (επιμ.), Cerveteri (Μιλάνο, 2002), με το 
άρθρο της, «Singoli casi», 607-8 για περαιτέρω βιβλιογραφία. Σε μια χούφτα ετρου-
σκικών τάφων (ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα από τους γνωστούς ελληνικούς τάφους), 
παρατηρήθηκε το μοτίβο των τριών και των πολλαπλασίων του. Όλα τα παραπάνω 
με κάνουν να αναρωτηθώ: προήλθε άραγε η Κύλικα με τον Γανυμήδη του Μουσείου 
Γκετί (Μάλιμπου, 1984. AE.569, BA 16200) και ο Γανυμήδης του Μητροπολιτικού 
Μουσείου της Νέας Υόρκης (Συλλογή Shelby White & Leon Levy, BA 43265) πιθα-
νώς από τον ίδιο τάφο;

27. Βερολίνο F 2278, BA 200108.
28. Τέτοιες λεοντές και δέρματα λεοπάρδαλης ίσως ήταν κοινά. Τουλάχιστον μία από 

τις λεοντές στην Έφεσο ήταν από νεαρό λιοντάρι, Bammer, «Sanctuaries in the 
Artemision», σελ. 40. Ο Αλέξανδρος και άλλοι που λέγεται ότι φορούσαν λεοντές, 
ίσως πράγματι φορούσαν.

29. Kilmer, Greek Erotica, σελ. 95, που πιστεύει ότι οι σκηνές συνουσίας ανήκουν σε 
έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο από αυτόν των νόμων και των κειμένων και δεί-
χνουν μια νοοτροπία laissez-faire.

30. Πλίνιος Nat. Hist. 28.50-2, David Sansone, Greek Athletics and the Genesis of Sport 
(Μπέρκλεϋ, 1988), σελ. 123-4.

31. BA 13607, Françoise Frontisi-Ducroux, «Eros, Desire and the Gaze», στο Kampen, 
Sexuality in Ancient Art, σελ. 81-100, σελ. 90, πρβλ. 92, εικ. 39, σελ. 98 σημ. 63.

32. BA 301082 Βοστώνη 13.105. Θα μπορούσαμε επίσης να σημειώσουμε τη διαφορά 
ανάμεσα στους αρυβάλλους όσον αφορά το σχήμα και το σχέδιό τους. Μήπως οι 
αρύβαλλοι για το ιερό λάδι έφεραν κάποιο χαρακτηριστικό σημάδι;

33. Aισχίνης 1.138.
34. Συμπόσιον 181be, με Dover στο 181d1.
35. 182a, 182d.
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36. Neer, Style and Politics, σελ. 101. 
37. Κατά τον Neer, αυτόθι.
38. Wilson, Khoregia, σελ. 255 «η χορηγία [χρηματοδότηση των χορών τους οποίους 

απάρτιζαν ομάδες Αγοριών] προσέφερε ... ένα άριστο πλαίσιο για τον δημόσιο εγκω-
μιασμό», βλ. και ευρετήριο, λ. Glaukon.

39. BA 204034, Οξφόρδη, Ασμόλειο Μουσείο, 1967.304.
40. Πλάτ. Φαίδρος 255b.
41. Αριστοφ. Όρνιθες 137-42.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

1. Foucault, Dits et Écrits IV, σελ. 286-7. 
2. Πλάτ. Συμπόσιον 182a.
3. Λυσίας 3.5, πρβλ. Carey, Lysias, σελ. 87. Πολύ πιθανώς το ρήμα (α΄ πληθυντικό) να 

αντικρούει μια δήλωση του Σίμωνα: «Ήμασταν και οι δύο ερωτευμένοι με τον Θεόδο-
το / ἡμεῖς γὰρ ἐπεθυμήσαμεν, ὦ βουλή, Θεοδότου, Πλαταϊκοῦ μειρακίου…».

4. Todd, Lysias, σελ. 42.
5. Λυσίας 24-6. Ο αγορητής ισχυρίζεται ότι το συμβόλαιο είναι αποκύημα φαντασίας, 

αλλά εμένα μου φαίνεται αληθοφανές, επειδή προκάλεσε εμφανώς ενόχληση στον 
Σίμωνα (26) ο οποίος και ισχυρίστηκε ότι ο αγορητής τού είχε ήδη επιστρέψει τα 
χρήματα.

6. 6-10.
7. 10-14,19.
8. 31.
9. Αισχίνης 3.162.
10. Λυσίας 3.33. Θα έπρεπε να επισημανθεί ότι παρόλο που συχνά αναφερόταν η δυνα-

τότητα καταφυγής στη μαρτυρία ενός δούλου με υποβολή σε βασανιστήρια –«αφού 
δεν έχεις τίποτα να κρύψεις, δώσε μας τους δούλους σου να τους βασανίσουμε»– 
στην πράξη η προσφυγή σε μια τέτοια λύση μοιάζει να ήταν πάρα πολύ σπάνια.

11. Αισχίνης 1.15-17.
12. Λυσίας 3.5,44,39.
13. 3.40,43.
14. 29.
15. Υπερείδης, Κατ᾿ Αθηνογένους, 2, 21. Για το ιστορικό πλαίσιο του λόγου, βλ. 

Whitehead αυτόθι.
16. 23-4.
17. Υπερείδης, Κατ’ Αθηνογένους 21· Λυσίας 3.
18. Αισχίνης 1.158, Fisher αυτόθι.
19. 1.165, Fisher αυτόθι.
20. Για την εξαιρετικά ανεπτυγμένη αγορά δεξιοτεχνίας και εξειδίκευσης, πρβλ. 

Davidson, «Making a Spectacle of Her(self)», 38-40, 42-4. 
21. Άλεξις 3 K-A, Αντιφάνης 27 K-A, Τιμοκλής 32 K-A.
22. Ξεν. Συμπόσιον 4.53-4.
23. Για όλα όσα ακολουθούν έχω καταφύγει εκτενώς στο Fisher, Aeschines: Against 

Timarchos, τον πρώτο άρτιο μεταφραστή/σχολιαστή αυτού του περίφημου λόγου. 
Σχεδόν κάθε αναφορά στο κείμενο θα ήταν χρήσιμο να συνοδεύεται από ένα «βλ. 
και Fisher αυτόθι».
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24. Για τη χρονολογία και τη νομική βάση της ποινικής δίωξης, Fisher, σελ. 5-8.
25. 22-3. Ο Αισχίνης δημιουργεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική αίσθηση σταδιακής 

και σταθερής προόδου, φροντίζοντας ο δικός του λόγος να ακολουθεί προσεχτι-
κά τα βήματα του προοδευτικού συλλογισμού του Νομοθέτη –«πρώτα έστρεψε την 
προσοχή του σε ... έπειτα σκέφτηκε»– και πλάθοντας μια νοερή εικόνα της σταδια-
κής ανάγνωσης ενός χαραγμένου κειμένου, μιας μακροσκελούς, ενιαίας επιγραφής 
που αναφέρει τους βασικούς νόμους, κατά τρόπο πολύ παρόμοιο με την παράθεση 
που κάνει ο “Αθηναίος Ξένος” στους Νόμους του Πλάτωνα (δασκάλου του;), έργο 
που γράφτηκε περίπου την ίδια εποχή. Ο ίδιος ο Νομοθέτης παρουσιάζεται σαν 
να ακολουθεί τον φυσικό κύκλο ζωής ενός Αθηναίου από τη γέννηση μέχρι τον 
τάφο –«πρώτα οι νόμοι για τους Παίδες ... έπειτα για τα Μειράκια ... έπειτα για τις 
υπόλοιπες βαθμίδες...»– και στη συνέχεια την αλληλουχία των γεγονότων σε μια 
συνέλευση της Εκκλησίας του δήμου, από τις εξαγνιστικές θυσίες μέχρι τις κλήσεις 
για λήψη του λόγου, σημείο στο οποίο η φυσική τάξη των ηλικιακών τάξεων αντι-
στρέφεται: πρώτοι πρώτοι οι Πενήντα και πάνω. Αυτή η εκ πρώτης όψεως άσχετη 
αρχαιολογοποίηση πραγμάτων τα οποία κάθε Αθηναίος που έχει παρευρεθεί έστω 
και μία φορά στην Εκκλησία του δήμου οφείλει να γνωρίζει, όχι μόνο διευκολύνει 
το κοινό του να παρακολουθήσει αυτό τον τρομερά μακροσκελή λόγο, ώστε να κα-
ταλάβει σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί μια δική 
του αίσθηση τάξης και νοικοκυροσύνης, η οποία έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση 
με την άτακτη πορεία του Τιμάρχου· έτσι, δεν πρόκειται για ένα αυτοαναφορικό 
νεο-κριτικό κείμενο που στρέφεται στον εαυτό του για να πραγματευθεί την ίδια 
του τη σύνθεση, αλλά για ένα κείμενο που με την εύτακτη δομή του ενσαρκώνει την 
τάξη και νοικοκυροσύνη που αποτελούν την ηθική και πολιτική θεματολογία του. 
Ενδεχομένως αυτό να μοιάζει επιτηδευμένα έξυπνο, αλλά πιστεύω ότι αυτό ακριβώς 
ήταν ο στόχος του επιτηδευμένα έξυπνου Αισχίνη.

26. Ο ίδιος ο Αισχίνης έχει απαθανατιστεί ως αδριάντας με πόζα Σόλωνος, επειδή μιμού-
νταν τους παλιούς ρήτορες ή/και εξαιτίας του συγκεκριμένου χωρίου αυτού του λό-
γου, πράγμα που συνιστά ένα ωραίο παράδειγμα μιας εικόνας που «αρχαιολογοποιεί» 
με βάση ένα απόσπασμα κειμένου.

27. Αισχ. 28. Σε άλλα σημεία, 3.2-4, που λοιδορεί την ἀκοσμίαν των ρητόρων, ο Αισχίνης 
γίνεται πολύ πιο επίμονος όσον αφορά την ύπαρξη σολώνειας νομοθεσίας «Περί της 
ευκοσμίας των ρητόρων». Πιθανώς να έχει πάρει ένα αυθεντικό τμήμα κάποιας νο-
μοθεσίας που μοιάζει με του Σόλωνα και μιλά για την «ευκοσμία» των διαδικασιών 
στην Εκκλησία του δήμου αλλά το ανακάτεψε με άλλες «συνταγματικές» νομοθεσί-
ες. Η ιδέα της «ευκοσμίας» θα μπορούσε κάλλιστα να είναι αυθεντικός όρος αρχαϊ-
κής νομοθεσίας, ο οποίος αργότερα συγκεκριμενοποιήθηκε περισσότερο. Για αντίθε-
τες απόψεις, πρβλ. Fisher, σελ. 5-6 και στο 22, Hansen, The Athenian Assembly, σελ. 
71-2, με βιβλιοκρισία του J. Ober, «The Nature of Athenian Democracy», Class. Phil. 
84 (1989) [322-34], 325 σημ. 7.

28. Θα ήταν καλό να γνωρίζαμε πόσο παλιά ήταν αυτή η συγκεκριμένη ρήτρα, σε ποιο 
σημείο της ιστορίας οι αθηναίοι νομοθέτες άρχισαν να ανησυχούν για το ενδεχόμενο 
τα αγοραία αγόρια να παρεισφρήσουν στο βήμα του αγορητή και πόσο παλιά είναι 
η διάκριση που κάνει ανάμεσα στον άντρα που είναι κοινός πόρνος και τον άντρα 
που είναι αρσενική εταίρα. Μπορεί να εισήχθη στο πλαίσιο της γενικής αποκατά-
στασης της δημοκρατίας σε πιο επίσημη και εύτακτη βάση ύστερα από την πολιτική 
αταξία που επικρατούσε στα τέλη του Πελοποννησιακού Πολέμου, σύμφωνα με τον 
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Carey, Aeschines, σελ. 19 σημ. 2, ως συνέπεια ίσως των διακηρύξεων του Αριστοφά-
νη στους Ιππής και αλλού ότι οι πολιτικοί είναι πόρνοι.

29. Δημοσθένης 19.233, πρβλ. Αισχίνης 1.41, 75, 126.
30. Πρβλ. Fisher σχ. στο 41, σελ. 170-4, και 162 στο 31.
31. «...ἐπιτήδειον πρὸς τὸ πρᾶγμα ὃ προῃρεῖτο ἐκεῖνος μὲν πράττειν, οὗτος δὲ πάσχειν». Το 

σχήμα «κάνω/μού κάνουν», πράττειν / πάσχειν, είναι κοινό και βρίσκεται για παρά-
δειγμα στη νύξη του Αισχίνη για τη σχέση του Δημοσθένη με τον Αριστίωνα (Αισχ. 
3.162), και την κατάρα του Φιλίππου στη Χαιρώνεια πάνω από τις σορούς του Ιερού 
Λόχου, Πλούτ. Πελοπίδας 18,7· πιθανώς πρόκειται για σχήμα που ταιριάζει άμεσα 
σε έναν άντρα όπως ο Τίμαρχος που ήταν μέλος του φιλοθηβαϊκού αντιμακεδονι-
κού κόμματος. Αν ο Αισχίνης επιθυμεί να υπαινιχθεί ότι ο Μισγόλας ήταν ο λάγνος 
ενεργητικός και ο Τίμαρχος ο αργυρώνητος παθητικός σεξουαλικός σύντροφος, κάθε 
άλλο παρά απαλλάσσει τον Μισγόλα ως άντρακλα επιβήτορα. Το αντίθετο μάλιστα: 
«άμεμπτος, εκτός απ’ αυτό» (41).

32. Αισχ. 1.42.
33. Davidson, «Revolutions in Human Time», σελ. 42-3.
34. Parker, Polytheism, σελ. 317-21.
35. 43. Αυτή η άποψη διαφέρει ριζικά από αυτή του Fisher, αυτόθι, ο οποίος, όπως και 

άλλοι μελετητές, δεν πιστεύει στην ύπαρξη νόμων «κατά της διαφθοράς των νέων», 
παρά τα στοιχεία που παραθέτει ο Πλάτων ως συγκαιρινός και πιθανότατα αυτόπτης 
μάρτυρας στην Απολογία.

36. Αισχ. 1.51.
37. Αρποκρατίων, λ. Αυτοκλείδης [= Σούδα λ. Αυτοκλείδης].
38. Αισχ. 1.41.
39. Αντιφάνης 27 K-A.
40. Ξεν. Ανάβασις 2.6,28.
41. Πλάτ. Συμπόσιον 189-193.
42. Αισχ. 1.53.
43. Αισχ. 1.54. Για το στάτους που είχε ο Πιττάλακος ως [ἄνθρωπος] δημόσιος οἰκέτης 

τῆς πόλεως βλ. Fisher αυτόθι, σελ. 189-91. Η Αθήνα είχε πολυάριθμους «δημόσιους 
οικέτες», στους οποίους συχνά αναθέτονταν σημαντικά καθήκοντα ευθύνης στην 
πόλη, π.χ. αστυνόμευση μέτρων και σταθμών, εκτελέσεις κ.τ.λ. Ο Πιττάλακος πρέπει 
να ήταν πρώην δούλος που πλούτισε χάρη στην επιχείρησή του, όχι ιδιαίτερα σπάνιο 
φαινόμενο. Για την ορτυγοκοπία, βλ. Fisher, στο 59, σελ. 196, ενώ για την αναφορά 
στον τζόγο και μια απόπειρα να αποσαφηνιστεί τι πραγματικά συνέβη, βλ. του ιδίου 
«The Perils of Pittalakos: Settings of Cock Fighting and Dicing in Classical Athens», 
στο S. Bell και G. Davies (επιμ.), Games and Festivals in Classical Antiquity, BAR 
International Series 1220 (2004), 65-78. Ο Fisher σημειώνει, 71-6, ότι ο ναός της 
Αθηνάς Σκιράδος που ονομαζόταν Σκίρων, κέντρο των Σκιροφορίων (πρβλ. Parker, 
Polytheism, σελ. 480), ο οποίος εόρταζε τον τελευταίο μήνα του έτους (τον Σκιροφο-
ριώνα), συνδεόταν με τον τζόγο, άρα και ένας άλλος ναός της Αθηνάς Σκιράδος στο 
Φάληρο μπορεί επίσης να συνδεόταν. Δεδομένου ότι το ιερό στο Φάληρο συνδεόταν 
με μια φυλή ονόματι «Σαλαμίνιοι» και δεδομένου ότι ο Ηγήσανδρος πολύ πιθανότα-
τα ήταν μέλος αυτής της φυλής, η διένεξη μπορεί να ήταν «πόλεμος συμφερόντων», 
και ο Πιττάλακος, πρώην υπάλληλος(;), να έκλεβε τη δουλειά του ιερού και να τι-
μωρήθηκε με την καταστροφή όλου του εξοπλισμού του. Ίσως δε ο Πιττάλακος να 
ήταν και κρατικός αξιωματούχος υπεύθυνος για τον τζόγο, να επέβλεπε για πειραγ-
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μένα ζάρια κ.τ.λ. Αν η ιδέα ότι η φυλή των Σαλαμινίων εμπλεκόταν σε τελετουργι-
κά τυχερά παιχνίδια μοιάζει απίστευτη, ας προσθέσουμε ότι ο Σαλαμίνιος Αίας είχε 
απεικονιστεί προ πολλού να παίζει το πρώτο επιτραπέζιο παιχνίδι με τον Αχιλλέα ενώ 
περίμεναν στην Αυλίδα (πιθανώς) να περάσουν τα κυνικά καύματα και να φυσήξουν 
τα μελτέμια για να φουσκώσουν τα πανιά του στόλου των Αχαιών, καθώς και ότι ήδη 
κατά το πρώτο ήμισυ του 6ου αιώνα μια παρόμοια σκηνή επιτραπέζιου παιχνιδιού 
συνδεόταν με κοκορομαχίες και περιστοιχιζόταν από Μειράκια που αλληλοσοδομί-
ζονταν κ.τ.λ. BA 300833: ένας Σαλαμίνιος, τυχερά παιχνίδια και ομοφυλοφιλική συ-
νουσία, όλα μαζί σε ένα αγγείο!

44. Πρβλ. Fisher στο 56, σελ. 193-5 στο 107, σελ. 244-5 στο 109-10, σελ. 247-9 και σελ. 
21.

45. 1.71.
46. 1. 55.
47. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ο Παρθενώνας δεν είναι τόσο ναός όσο τρά-

πεζα· αυτές οι νεοκλασικές προσόψεις με τις κιονοστοιχίες που μοιάζουν με ναούς 
στις σύγχρονες πρωτεύουσες, όπου οι κεντρικοί τραπεζίτες καθορίζουν τα επιτόκια, 
δεν είναι τόσο ανάρμοστες όσο μοιάζουν εκ πρώτης όψεως.

48. Hansen, The Athenian Democracy, σελ. 232-3. 
49. 107 και Fisher στο 110.
50. 110-11. Το γυνή, όπως το γαλλικό femme, μπορεί να σημαίνει και γυναίκα και σύζυ-

γο, αλλά η φράση «γυναίκα του Λεωδάμαντα» πρέπει σίγουρα να υπαινίσσεται το 
δεύτερο.

51. Fisher στο 68, Ξεν. Λακ. Πολ. 2.12.
52. 1. 69-70.
53. 1. 64.
54. Αισχ. 1.171-2, 3.162.
55. Αισχ. 1.132. Έτσι, ακόμα και σε τόσο ύστερη εποχή, ο Έρως διατηρεί τις συνδέσεις 

του με τη γυμνασιακή ελίτ. Στην πραγματικότητα η σύνδεση υπάρχει ακόμα και κατά 
τη ρωμαϊκή περίοδο, στον Πλούταρχο, τον Πετρώνιο και τα ελληνικά μυθιστορήμα-
τα.

56. 1.102, 155-7 με Fisher, σελ. 20.
57. Ο Jiří Frel, «Griechischer Eros», Listy Filologické 86 (1963) [60-4], 61-2 μέτρησε 

μόνο εννέα ομοφυλοφιλικές σκηνές για την περίοδο 500-475, εν μέρει χρονολογώ-
ντας τους CHC σκύφους στην προηγούμενη εικοσιπενταετία, χρονολογία μάλλον 
υπερβολικά πρώιμη, Shapiro, «Courtship Scenes», 133-43.

58. Ψήφισμα Δημοφάντου, Ανδοκίδης 1.96-8.
59. Πλούτ. Ηθικά 806f-807e.
60. Πλούτ. Περικλής 7, Νικίας 5. 1-2 πρβλ. Connor, New Politicians, σελ. 121-2, 127-78.
61. Πρβλ. Connor αυτόθι, σελ. 91-4.
62. Αριστοφ. Ιππής 876-80. Με το «απαυτωμένοι/buggered» μεταφράζεται το βινούμε-

νοι – «άντρες που βατεύονται». Το αρχαιολογοποιήσιμο γεγονός πρέπει να είναι μια 
πρόσφατη καταδίκη του Γρύττου για πορνεία, μαστροπεία ή σεξουαλική ασέλγεια, 
αλλά κατά τα άλλα ο Γρύττος (Γρύπος;) είναι άγνωστος.

63. Ιππής 425-28.
64. Η λέξη ἀλλᾶς χρησιμοποιείται μεταφορικά για να υποδηλώσει το χοντρό, ξαναμμένο 

πέος ήδη από τον Ιππώνακτα 84.17 (West), αλλά πρβλ. Ralph M. Rosen, «Hipponax, 
Boupalos, and the Conventions of the Psogos».
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65. Η Λυσιστράτη («αυτή που καταλύει τον στρατό») έχει ξεκάθαρα κάποια σχέση με 
την υπαρκτή συγκαιρινή της Λυσιμάχη («αυτή που διαλύει τη μάχη»), η οποία ήταν 
επί εξήντα τέσσερα χρόνια ιέρεια της Αθηνάς Πολιάδoς στο Ερέχθειο της Ακρόπο-
λης και μία από τις πιο διαπρεπείς και γνωστές γυναίκες της Αθήνας, πρβλ. D.M. 
Lewis, «Who Was Lysistrata?», ABSA 50 (1955), 1-12, Joan Connelly, Portrait of a 
Priestess (Πρίνστον, 2007), σελ. 62-4. Ωστόσο είναι επίσης πιθανό άλλες γυναίκες 
της οικογένειας να ονομάζονταν Λυσιστράτη, όπως γνωρίζουμε ότι το έκαναν μερι-
κές δεκαετίες αργότερα. Πιθανώς έχουμε χάσει κάποιο αρχαιολογοποιήσιμο γεγονός 
που αφορά μια Λυσιμάχη ή Λυσιστράτη (ή ίσως έναν εκτεθηλυμένο Λυσίστρατο) 
που υπέπεσε στην προσοχή του Αριστοφάνη όχι πολύ πριν από το 411 π.Χ. όταν 
ανέβηκε η Λυσιστράτη, ή ίσως η πλοκή να ήταν ένα σκανδαλώδες λογοπαίγνιο με το 
όνομα της Λυσιμάχης.

66. Eκκλ. 110-14.
67. Πρβλ. Sommerstein, σχόλιο στο [Αριστ.] Εκκλ. 112-13: «Είναι στερεότυπο αστείο 

στην κωμωδία ότι οι περισσότεροι πετυχημένοι πολιτικοί ήταν κάποτε πόρνοι». 
Ωστόσο δεν κατηγορούνται όλοι ότι πληρώθηκαν για να κάνουν σεξ, απαραίτητα, 
ούτε ότι είναι απαραίτητα κάτι που συνέβαινε μόνο στο παρελθόν.

68. Πλάτ. Συμπ. 192a.
69. Πλάτ. Φαίδρ. 256bc.
70. Πλάτ. Συμπ. 183a, 184b.
71. Αυτά τα λίγα λόγια για τους Νόμους αδικούν τις λεπτές αποχρώσεις, την ειρωνεία, 

την παιχνιδιάρικη διάθεση και την πολυπλοκότητά τους, που μόνο πρόσφατα εκτι-
μήθηκαν όπως τους αρμόζει. Οι καλύτερες εισαγωγές είναι των Laks, «The Laws» 
και R.F. Stalley, Introduction to Plato’s Laws (Οξφόρδη, 1983). Δεν συμφωνώ 100% 
με την ερμηνεία τής Nussbaum για την άποψη του Πλάτωνα για την ομοφυλοφιλία 
στους Νόμους, ενώ –θέμα τεχνικό αλλά όχι άσχετο– σχεδόν πάντα καταλήγω να προ-
τιμώ το παλιό, συντηρητικό και εν πολλοίς απαξιωμένο Oxford Classical Text του 
Burnet σε σχέση με το «νέο και βελτιωμένο» (και υπέρμετρα περιπετειώδες) κείμενο 
Budé, στο οποίο εκείνη, και ο Christopher Bobonich π.χ., δείχνουν μια ακατανόητη 
προτίμηση, αλλά τα συμπεράσματά της παρ’ όλ’ αυτά μου φαίνονται πολύ σωστά στο 
90% των περιπτώσεων και σίγουρα έχει συλλάβει το νόημα του τι έλεγε ο Πλάτων 
και το εντάσσει άριστα στο πλαίσιο των άλλων έργων του για το ίδιο θέμα, «Platonic 
Love», Παράρτημα 3, «Homosexuality in Laws», 1623-40.

72. Πλάτ. Νόμοι 835c, 836bc.
73. Νόμοι 838b: …μηδαμῶς ὅσια, θεομισῆ δὲ καὶ αἰσχρῶν αἴσχιστα.
74. Νόμοι 837e, πρβλ. 842a.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. OED λ. «nodal», I4.
2. Meier, «Päderastie», 156 στήλη ii. Ο Μάγερ καταλήγει (187 στήλη ii-188) με μια 

ερμηνεία των διαφόρων «παραγόντων»: Momente. Πρώτος και καλύτερος ήταν ο 
αποκλεισμός των γυναικών από τη ζωή των αντρών και από τον πολιτικό βίο· η φαι-
νομενική αντίφαση ότι η παιδεραστία ήταν λιγότερο περίοπτη στην Ιωνία, όπου οι 
γυναίκες ήταν περισσότερο απομονωμένες, αποδόθηκε σε πολιτικές αναστολές. Δι-
ότι, δεύτερον, η παιδεραστία σχετιζόταν με πολιτικούς ομίλους και συλλόγους συ-
νεστίασης, των οποίων η λειτουργία απαγορευόταν σε εκείνη την περιοχή. Τρίτος 
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παράγοντας, ακολουθώντας τον Πλάτωνα των Νόμων και τον Έννιο, ήταν η γυμνική 
ομο-κοινωνικότητα στο γυμνάσιο. Τέταρτος, ακολουθώντας τον Ξενοφώντα, ήταν 
ο κοινοβιακός τρόπος ζωής των Δωριέων, ο οποίος οδηγούσε σε απουσία της πα-
τρικής καθοδήγησης στην οικογενειακή σφαίρα, με αποτέλεσμα η παιδεραστία να 
πληροί αναγκαστικά το εκπαιδευτικό κενό. Πέμπτος, ακολουθώντας τον Παυσανία 
του Συμποσίου για τους «σωστούς λόγους να χαρίζεται κανείς», τα Αγόρια, ειδικά 
στην Αθήνα, δεν είχαν άλλες εναλλακτικές λύσεις από το να στραφούν σε έναν μεγα-
λύτερο άνδρα ώστε να αποκτήσουν πρακτικές ή φιλοσοφικές γνώσεις και, δεδομένου 
ότι η πληρωμή δεν θεωρούνταν αρμόζουσα, με λίγες εξαιρέσεις, η διδασκαλία προ-
σφερόταν μέσα στο πλαίσιο μιας αμφοτεροβαρούς σχέσης· η παιδεραστία πληρούσε 
ορισμένες από τις λειτουργίες του σύγχρονου «λυκείου».

3. Ο Μάγερ, «Päderastie», 156 στήλη i, περιγράφει αρκούντως αυτό που πρέπει να 
εξηγηθεί, δηλαδή μια πανελλήνια, διόλου κρυφή και εμπράγματη οντότητα, η οποία 
δεν είναι απλώς «προϊόν μιας μοναδικής ανωμαλίας ή αφύσικης κατάστασης (das 
Erzeugnis einer singulären Abnormität und Unnatur)».

4. Πλάτ. Νόμοι 836bc.
5. Οδύσσεια τ 172-7.
6. Διόδωρος Σικελιώτης 12.70,1.
7. Η επιτομή των Πολιτειών [του Αριστοτέλη] από τον Ηρακλείδη, Αριστ. απόσπ. 

611.15 (Rose).
8. Πλούτ. Πελοπίδας 19.1.
9. Πλάτ. Νόμοι 636d.
10. Νόμοι 634d-635a, 836b.
11. Αριστοφ. Σφήκες 1025, Ειρήνη 762-3. Οι αρχαίοι σχολιαστές μάς λένε ότι ο Εύπολις 

καυχιόταν μπροστά στα αγόρια στο κωμικό έργο του Αυτόλυκος, απόσπ. 65, πρβλ. 
K-A αυτόθι, για τα προβλήματα όσον αφορά αυτή την πληροφορία – ο αστεϊσμός του 
Αριστοφάνη προηγείται των δύο κωμωδιών του Ευπόλιδος για τον παῖδα Αυτόλυκο– 
και τις προτάσεις αντιμετώπισής τους.

12. Ξεν. Συμπόσιον 8.35.
13. Παυσ. 3.20, 10-11, Musti και Torelli αυτόθι.
14. Ξεν. Λακ. Πολ. 2.12.
15. Αισχίνης 1.139.
16. Ξεν. Λακ. Πολ. 2.13-14.
17. Ξεν. Συμπόσιον 8.35.
18. Κικ. De Re Publica 4.4. Δεδομένου ότι το χωρίο είναι ελάχιστα γνωστό –το κομβικό 

σημείο συχνά παραλείπεται στις παλαιότερες μεταφράσεις– και τόσο σημαντικό, ίσως 
αρμόζει να παραθέσουμε επίσης την αναθεωρημένη μετάφραση του James E.G. Zetzel: 
«I will set aside the people of Elis and of Thebes, where the amatory passions of free 
men are given complete license. Even the Spartans, in permitting everything except 
penetration in amatory relationships with young men, use a very slender barrier to 
prohibit this one exception: they allow them to embrace and to sleep together provided 
that they are separated by a cloak (Θα παρακάμψω τους λαούς της Ήλιδας και της Θή-
βας, όπου δίνεται πλήρης ελευθερία στα ερωτικά πάθη των ελεύθερων αντρών. Ακόμη 
και οι Σπαρτιάτες, που επιτρέπουν τα πάντα εκτός από τη διείσδυση στις ερωτικές σχέ-
σεις με νέους άντρες, χρησιμοποιούν ένα πολύ ισχνό εμπόδιο για να απαγορεύσουν αυτή 
τη μία εξαίρεση: επιτρέπουν να αγκαλιάζονται και να κοιμούνται μαζί αρκεί να τους χω-
ρίζει ένα ιμάτιο)». Κικέρων: On the Commonwealth and On the Laws (Καίμπριτζ, 1999).
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19. Πλάτ. Λύσις 205ab, Πίνδ., Ισθμιόνικοι 2.1-12. 
20. Νepos, Praefatio 4, Alcibiades 2.2.
21. Κατά τη γνώμη μου δεν έχουμε ακόμη κατανοήσει πλήρως τη φύση αυτών των επευ-

φημιών. Ορισμένες ξεκάθαρα αποτελούν σχόλια που διαφημίζουν την ομορφιά ή την 
«ευπρέπεια» ενός αγοριού, όλα εκείνα τα καλὸς που περιστοιχίζουν τον Αθηνόδοτο, 
λόγου χάρη, καθώς δένει σεμνά το πέος του με ένα «λουράκι», BA 203265, Βοστώνη, 
Μουσείο Καλών Τεχνών, 01.8021. Άλλες εγκωμιαστικές επιγραφές, ωστόσο, όπως 
αυτές του Ζωγράφου του Αχιλλέα, προορίζονταν για τάφους. Εκτός από αυτές που 
χαράχθηκαν από τους λατόμους στη Θάσο (βλ. παρακάτω), επευφημίες χαράσσονταν 
από κατασκευαστές βλημάτων σφενδόνης ‒υπάρχει ένα με επιγραφή καλὸς, πρβλ. 
Όλυνθος X 422, 2180: Ἀρχίης ὡραῖος– και τους κεραμείς, πρβλ. D.M. Robinson, 
«Inscriptions from Olynthus, 1934», TAPA 65 (1934) [103-37], 134-5. Υποψιάζομαι 
ότι οι επευφημίες επιτελούσαν επίσης μια αποτελεσματική λειτουργία όσον αφορά 
την επιτυχία του αγοριού, του αγγείου ή του βλήματος.

22. H A. Coulié, στο «Nouvelles inscriptions érotiques de Thasos», BCH 122 (1998), 
445-53, κάνει την ίδια σύγκριση με τον Κεραμεικό (452).

23. Πλάτ. Φαίδρος 279b, Σούδα λ. παιδικὰ.
24. Wilson, Khoregia, σελ. 255. 
25. Πλάτ. Φαίδρος 256d.
26. Bethe, «Dorische Knabenliebe», 447: «in Kreta die Verbindung von Mann und 

Knaben in der Form des Brautraubes vor sich ging».
27. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν απαραίτητα μια στάση που συνηθιζόταν αποκλειστικά 

στην Αθήνα. Η ανάλυση των αγγειογραφιών θα απαιτούσε ολόκληρο βιβλίο από 
μόνη της. Μπόρεσα να αξιοποιήσω τον κατάλογο ομοφυλοφιλικών σκηνών των 
ελληνικών αγγείων που συνέθεσε ο αείμνηστος Keith DeVries του Πανεπιστημίου 
της Πενσυλβανίας βελτιώνοντας αυτόν του Beazley, «Some Attic Vases», 198-223. 
Ο κατάλογος του DeVries με προσθήκες περιλαμβάνεται στο Andrew Lear και Eva 
Cantarella, Images of Ancient Greek Pederasty (Λονδίνο, 2008).

28. BA 13607, Françoise Frontisi-Ducroux, «Eros, Desire and the Gaze», στο Kampen, 
Sexuality in Ancient Art [81-100], σελ. 90, πρβλ. σελ. 92, εικ. 39, σελ. 98 σημ. 63.

29. Knud Friis Johansen, «Attic Motives on Clazomenian Sarcophagi», στο From the 
Collections of the Ny Carlsberg Glyptotek iii (1942) [123-43], 131. Ο Beazley, «Some 
Attic Vases», 219-21, ήδη έκανε την ίδια σύνδεση ανάμεσα στα παγιδευμένα αγόρια 
στην Κύλικα του Πειθίνου και στην Κύλικα της Γκότα.

30. BA 200100, Gotha, Schlossmuseum, 48, πρβλ. BA 7242, Kusnacht, Hirschmann 
Collection, G64, Schnapp, «Eros the Hunter», σελ. 85, εικ. 118.

31. Αισχ. Μυρμιδόνες, απόσπ. 135 (Radt).
32. BA 43790, Αθήνα, Μουσείο Αγοράς, P7690, Kilmer, Greek Erotica, σελ. 18 και λιθο-

γραφία R1123. Για την φιλοτησία, βλ. Olson στους Αχαρνής 983.
33. Aνακρέων απόσπ. 407.
34. BA 200078, Ερμιτάζ 644. Το «Σμίκρα» πρέπει σίγουρα να είναι μια απόδοση με αλ-

λαγμένο το γένος του συναδέλφου του Ευφρονίου, του Σμίκρου, ο οποίος με αυτό τον 
τρόπο αποκαλύπτεται ότι είχε «προφορά».

35. Για τις αρχαιότερες πυξίδες, το περιεχόμενό τους και τη χρήση τους, βλ. S. Schmidt, 
Rhetorische Bilder auf attischen Vasen (Βερολίνο, 2005), σελ. 88-93, 107-14 (μια πα-
ραπομπή την οποία οφείλω στην Barbara Borg). Αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, 
και όχι μόνο αυτό, δείχνει ότι οι πυξίδες ίσως να μπορούν να συνδεθούν δομικά με 
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τον γάμο πολύ πριν από την κλασική περίοδο· η θεωρία του Schmidt ίσως χρειάζεται 
τροποποίηση.

36. Για την ακρίβεια αντί να είναι οπτικό λογοπαίγνιο, μήπως το φάρος δεν σήμαινε ποτέ 
άροτρο; Ο αρχαίος σχολιαστής που το πρότεινε (κάποιος Σωσιφάνης, σύμφωνα με 
τον παπυρικό σχολιασμό του ποιήματος, τραγωδός;) ίσως απλούστατα να παρεξήγη-
σε μια αναφορά στη σύζευξη-ζευγάρωμα στο τραγούδι του Αλκμάνα και δεν κατα-
λάβαι νε πώς γίνεται να συνδυάζονται ένα ιμάτιο κι ένας ζυγός εκτός αν το «ιμάτιο» 
σήμαινε άροτρο, αλλά πρβλ. Bowra, Greek Lyric Poetry, σελ. 55. Η Koch-Harnack 
έχει ήδη επισημάνει τον ἐρωτικὸ συμβολισμό, την «Homoemotionalität 7654321» 
[ομοερωτικοσυναισθηματικότητα] σε τέτοιες σκηνές «γυναικών με ιμάτιο» του Ζω-
γράφου του Φάρους και άλλων, Erotische Symbole, ιδίως σελ. 119, 138-43.

37. BA 7285, Πανεπιστήμιο του Μισισιπή 1977.3.72.
38. Πλάτ. Νόμοι 840e.
39. Davidson, «Revolutions in Human Time».
40. Νόμοι 837ae. Συνεπώς ένας τρόπος που η κουλτούρα θα μπορούσε να επηρεάσει την 

ομοφυλοφιλία θα ήταν μέσω των πολιτισμικών κατασκευών της διαφοράς.
41. Πλάτ. Νόμοι 636b. Πολύβιος 4.53.3-55.6, Walbank αυτόθι, IC IV 162-3, F. Halbherr, 

«Cretan Expedition III. Epigraphical Researches in Gortyna», AJA 1.3 (1897) [159-
238], 191-8 (αριθμοί 19-20).

42. Ξεν. Συμπόσιον 4.23-6.
43. Μάξιμος Τύριος, Διαλέξεις 20.8.
44. Πλάτ. Νόμοι 636bc.
45. Πλάτ. Συμπόσιον 182d.
46. Ξεν. Λακ. Πολ. 2.13.
47. Bethe, «Dorische Knabenliebe», 459: «…der Liebesakt selbst als eine heilige 

Handlung am heilgen Orte…».
48. Bethe αυτόθι, 450: «…Eheschliessung vor göttlichen Zeugen…».
49. Θεόκριτος 12.29, Gow αυτόθι, Αριστοφ. Αχαρνής 774. Για τον όρκο στον τάφο 

του Ιολάου, Πλούτ. Πελοπίδας 18.4 [= Αριστοφ. απόσπ. 97 Rose], πρβλ. Hunter, 
Theocritus and the Archaeology of Greek Poetry, σελ. 191, που προσεπικαλείται την 
πιθανή αναλογία με τον διαγωνισμό φιλήματος στον τάφο του Διοκλή στα Μέγαρα.

50. BA 301002, Λούβρο F43.
51. Παυσ. 1.30,1.
52. Πλάτ. Νόμοι 636bd.
53. BA 14701, SEG 35 (1985), 252, Martha Ohly-Dumm, «Tripod-Pyxis from the 

Sanctuary of Aphaia in Aegina», στο D. von Bothmer, The Amasis Painter and His 
World (Λονδίνο, 1985), Παράρτημα 4, 236-8. Η Ohly-Dumm, που διαβάζει αὐτὸς 
αντί αὔτως, υποστηρίζει, αν και δεν μας πείθει, πως το νόημα των στίχων είναι ελ-
λειπτικό: «...ο θεός Ήλιος ξέρει και μόνο εγώ· το όμορφο αγόρι που αυτός [ο Ήλιος] 
έχει...».

54. FGrHist 115 F225b.
55. Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία 3.10.
56. Γενικά βλ. Ogden, «Homosexuality and Warfare». 
57. Ξεν. Συμπόσιον 8.34.
58. Σωσικράτης FGrHist 461 F 7 [=Αθήναιος 13.561ef].
59. Έφορος FGrHist 70 F 149 [= Στράβων 10.4,21].
60. Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία 3.10.
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61. Πλάτ. Χαρμίδης 154cd.
62. Πλούτ. Αγησίλαος 34.7-8 (μτφρ. Α. Πουρνάρας).
63. Πλούτ. Πελοπίδας 18.2.
64. Λουκιανός, Περί ορχήσεως 14.
65. Ο Πλούταρχος, Πελοπ. 19.3-4 αναφέρεται στη μεταρρύθμιση του 4ου αι. π.Χ. που 

έκανε τον λόχο να πολεμά ως αυτόνομη μονάδα. Ίσως, ως βοιωτός πατριώτης, απλού-
στατα θέλησε να πλάσει μια ευπρεπέστερη ερμηνεία –ανταγωνισμός– της πρακτικής 
των πολεμιστών να κοιμούνται μαζί και να πολεμούν μαζί, μια πρακτική που ο Ξε-
νοφών θεωρούσε σοκαριστική. Από την άλλη πλευρά, οι αθηναίοι αγγειογράφοι με-
λανόμορφων αγγείων συχνά συμπαραθέτουν σκηνές ερωτοτροπίας με κοκορομαχίες, 
σαν να είναι παρεμφερείς. Μερικές φορές είναι ξεκάθαρο ότι οι ανταγωνιζόμενοι 
κόκορες αναφέρονται στους ἐραστές που ερίζουν για έναν ἐρώμενον, αλλά μερικές 
φορές η κοκορομαχία και ο αγώνας διεξάγονται ανάμεσα σε έναν γενειοφόρο ἐρα-
στὴν και ένα Μειράκιον ἐρώμενον, BA 2506, Βοστώνη, Μουσείο Καλών Τεχνών, 
63.4, Koch-Harnack, Knabenliebe, σελ. 104-5. Έτσι πρέπει να έβλεπαν οι αρχαίοι 
την πάλη ανάμεσα στον φτερωτό Έρωτα και τον Αντέρωτα, ειδικά αν λάβουμε υπόψη 
τους δύο κόκορες τους οποίους κρατούσε ο Τιμαγόρας παραμάσχαλα στον βωμό του 
Έρωτα-Αντέρωτα κάτω από το Ερέχθειο.

66. Πρβλ. Πλάτ. Συμπόσιον 178d-179a.
67. Παλατινή ανθολογία 13.22 [Φαίδιμος] στ. 4-8.
68. Πλάτ. Συμπόσιον 179b, Αρχίλοχος 196a στ. 35. Τώρα μοιάζει ξεκάθαρο ότι ο Σόλων 

χρησιμοποιούσε το μένος με την ίδια έννοια, όταν μιλούσε για το χιόνι και το χαλάζι 
ως «σπέρμα από τα νέφη (ἐκ νεφέλης πέλεται χιόνος μένος ἠδὲ χαλάζης)», απόσπ. 9.1.

69. Πλάτ. Νόμοι 839bd.
70. Ιλ. Ψ 77-8. 
71. Στράβων 13.2,3.
72. Αλκαίος TT 20 και 23. Για ένα γοητευτικό παράδειγμα της «υφολογικής δυσαρμονί- 

ας» του Αλκαίου, δηλαδή της μείξης υψηλών και χαμηλών τόνων, βλ. απόσπ. 129 στ. 
9-21: Έλα άκου τις προσευχές μας... Ας καταδιώξει η δική τους Ερινύα τον γιο του 
Ύρρα...στόσο αυτός ο κοιλαράς [φύσκων] δεν νοιάστηκε...», βλ. Kurke, «Crisis and 
Decorum», που επιχειρεί μια ανάλυση τύπου Μπουρντιέ και βλέπει την «κακεντρεχή» 
εξύβριση όχι τόσο ως απερίσκεπτο φατριασμό αλλά ως απόπειρα να δημιουργηθεί 
μια «καθαρμένη» κοινότητα Λέσβιων ακροατών διαμέσου της λεκτικής αποπομπής 
του αποδιοπομπαίου τράγου Πιττακού. Για μια ευφάνταστη αρχαιολογοποίηση της 
αρχαϊκής Μυτιλήνης, βλ. Nigel Spencer, «Exchange and Stasis in Archaic Mytilene», 
στο Brock και Hodkinson (επιμ.), Alternatives, 68-81, παρόλο που ο Spencer ενδέ-
χεται να υπερβάλλει ως προς την ιδιομορφία του φατριασμού της Μυτιλήνης και να 
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