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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η βία αποτελεί ένα από τα στοιχεία που χαρακτήριζε και εξακολουθεί μέχρι τις μέρες
μας να χαρακτηρίζει την φύση του ατόμου, ειδικά την ζωή του σε οργανωμένες κοινωνίες, τόσο σε πρωτόγονες, όσο και σε εξελιγμένες. Καθημερινά κατακλυζόμαστε από
εικόνες βίας γύρω μας, καθώς και μέσα από τις ειδήσεις και τις ταινίες της μικρής οθόνης. Η ανάγνωση του τύπου προσφέρει ανάλογες εκτιμήσεις. Ακόμα, όμως, και ο κόσμος
της τόσο απομακρυσμένης χρονικά αρχαιότητας, όπως μας τον συστήνει τουλάχιστον η
ίδια η επαφή με τα αρχαία ελληνικά κείμενα, βρίθει από αναφορές σε ανάλογα φαινόμενα, σε εικόνες βίας.
Είναι, επομένως, ευδιάκριτος ο λόγος που επιλέξαμε την ανάλυση της οπτικής των αρχαίων συγγραφέων σχετικά με το πρώτο σκέλος, με την έννοια της βίας: το θέμα εξακολουθεί να είναι επίκαιρο, μας καλεί, κατά κάποιο νόημα, να προβληματιστούμε πάνω
στις πιθανές ερμηνείες ανάλογων καταστάσεων, να εξετάσουμε δηλαδή πως παρουσιάζονται από τους συγγραφείς, αλλά και πως τις αντιμετώπιζαν οι αρχαίες ελληνικές κοινωνίες. Υπήρξαν διαφορετικές οι αντιδράσεις τους από αυτές των σύγχρονων ανθρώπων;
Και αν ναι, πως; Σε τι; Με ποιες πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς γειτνιάζει ή διαπλέκεται η ερωτική βία;
Όπου εμφανίζονται ψήγματα έστω κάποιας βίαιης συμπεριφοράς στα περισσότερα αρχαία κείμενα, τα αίτια μοιάζουν να είναι-συνήθως-ερωτικής φύσης, δηλαδή μοιάζουν να
αφορούν την προσπάθεια του ατόμου να αποκτήσει ένα ερωτικό σύντροφο ή ακόμα και
να επηρεάσει, να κατευθύνει, αλλά και να υποτάξει το ήδη υπάρχον δεύτερο μέλος της
σχέσης, συχνά μέσα στα πλαίσια του γάμου ή μεγάλης χρονικής διάρκειας ερωτικών
δεσμών.
Ο έρωτας, βέβαια, ή, καλύτερα, το πεδίο της ερωτικής δραστηριοποίησης του ατόμου,
αποτελεί ένα αντικείμενο μελέτης αρκετά ενδιαφέρον και επίκαιρο από μόνο του. Πως
μπορεί να συσχετιστεί με την βία; Νομίζουμε ότι σε πολλά κείμενα της αρχαιοελληνικής
γραμματείας υπάρχει αυτός ο τύπος σχέσης. Σε ποια, λοιπόν, αρχαία ελληνικά κείμενα ο
συνδυασμός είναι τόσο στενός όσο τουλάχιστον φαίνεται σε εμάς και πως; Αυτά τα ερωτήματα απασχόλησαν τόσο έντονα την σκέψη μας ώστε να αποφασίσουμε να διερευνήσουμε το βάθος του προβληματισμού μας, εάν πράγματι μπορούμε να προβούμε σε ανάλογες κρίσεις, αλλά και το πως μπορούμε να τις προσεγγίσουμε περισσότερο συστηματικά μέσα από το πρίσμα της κοινωνικής-πολιτικής διάστασης του ατόμου.
Συν τοις άλλοις, οφείλουμε να απαντήσουμε και στο εξής καίριο ερώτημα: γιατί δηλαδή επιλέξαμε να εξετάσουμε, παράλληλα με τους προκατόχους του, τον Πλούταρχο συγκεκριμένα και όχι κάποιον άλλο συγγραφέα; Η απάντηση στο ερώτημα δεν είναι μόνο
μία.
Ίσως τον επιλέξαμε ανάμεσα σε τόσους άλλους συγγραφείς διότι το ίδιο το έργο του
Πλούταρχου μας προσφέρει ένα ευρύτερο πεδίο ανάλυσης, αφού αποτελεί σαφέστατο
σύνδεσμο μέσα από το πλήθος των αναφορών του σε κείμενα παλαιότερων εποχών. Ο
Βοιωτός συγγραφέας αποτελεί τον κατεξοχήν θεματοφύλακα της αρχαίας ελληνικής παράδοσης, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις πληροφορίες που αντλούμε για συγγραφείς της
κλασικής ιδίως εποχής. Κυρίως όμως διαλέξαμε να ασχοληθούμε με την συγκεκριμένη
θεματολογία στην εργασία μας, διότι ταυτόχρονα θέλαμε να διαπιστώσουμε διεξοδικότερα αν ισχύει τελικά η άποψη του Albin Lesky σχετικά με την έλλειψη πρωτοτυπίας του
Πλούταρχου, ότι δηλαδή:
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«ο άνθρωπος αυτός, που ποτέ δεν δοκίμασε με πρωτότυπες ιδέες να κατακτήσει άγνωστες χώρες
ούτε καν να ταράξει τα πλαίσια του αιώνα του, έδωσε ωστόσο στον πελώριο όγκο της παράδοσης, που την επεξεργάστηκε επιδέξια, τόσο πολύ την σφραγίδα της προσωπικότητας του, ώστε
από αυτήν βγήκαν πολλά ανεξάρτητα πράγματα που άσκησαν επίδραση αψηφώντας τον χρόνο»1.

Επομένως, στην μελέτη μας αυτή θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε εάν οι ερωτικές σκηνές στο έργο του Πλούταρχου, σε σχέση συμφωνίας ή αντίθεσης με εκείνες στο
έργο προγενέστερων του συγγραφέων, λαμβάνουν έναν σαφή και συγκροτημένο ηθικό
προσανατολισμό, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε εάν εντάσσονται σε ένα περιβάλλον
σκέψης ομοειδές ή διαφορετικό, εάν καταδεικνύουν δηλαδή ταυτόχρονα σε εμάς τον
τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι κοινωνίες που περιγράφει διαχρονικά ή αν παραθέτει
παραδείγματα ανθρώπινης επικοινωνίας αποκλειστικά σε σχέση με την εποχή του και
την δική του εμπειρία.
Έτσι, θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε αν οι ερωτικές σκηνές στο έργο του Πλούταρχου προάγουν ή όχι την εικόνα και τις γνώσεις που διαθέτουμε σχετικά με το πως αντιμετώπιζαν ανάλογα ζητήματα στην ύστερη αρχαιότητα, καθώς επίσης θα διαπιστώσουμε και για ποιο λόγο ο ίδιος αναφέρεται σε αυτά περισσότερο από άλλους συγγραφείς. Η συνεχής, άλλωστε, παρουσία των γυναικών και ζητημάτων ερωτικής βίας, είτε
υπό τη μορφή ανεκδότων, είτε εντασσόμενων στο κύριο μέρος των συγγραφών του, απότελεί από μόνο του ένα γεγονός που καθιστά την τοποθέτηση του απέναντι στα προβλήματα των κοινωνιών της αρχαιότητας και στην μελέτη της ανθρώπινης ψυχολογίας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Αποδεικνύεται ωστόσο και καινοτόμα;
Φυσικά, προκειμένου να προχωρήσουμε στην εξέταση της ερωτικής βίας μέχρι και το
έργο του Πλούταρχου, πρέπει να αναλύσουμε την ίδια την έννοια της ερωτικής βίας που
αναφέρουμε εδώ, τις διαστάσεις με τις οποίες την συναντάμε στον συγκεκριμένο αυτόν
συγγραφέα και κυρίως να αναλύσουμε τους λόγους για τους οποίους εμείς θεωρούμε ότι
πρόκειται ως τέτοια-αναφερόμενοι πάντοτε σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δοσμένο από
το κείμενο μας ρητά ότι πρόκειται για ανάλογο φαινόμενο.
Η έννοια της ερωτικής βίας ως φαινομένου που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη φύση,
ξεκινώντας από τα πρώτα κιόλας δείγματα της ελληνικής σκέψης, καθώς θα επιχειρήσουμε να την εξετάσουμε με μία απόπειρα αναδρομής σε αυτά, θα μας προβληματίσει ως
προς την σταδιακή προβολή, την αποδοχή, την πρόσληψη και την χρήση της έννοιας μεσα σε ένα λεξιλόγιο που χαρακτηρίζει την δράση των ατόμων ως φορέων της κοινωνικής
ζωής. Θα πρέπει, λοιπόν, να διαβούμε από τις μυθολογικές αντιλήψεις στις φιλοσοφικές
και από την καθαρά θεωρητική στην πρακτικής σκοπιμότητας, στην νομικίστικη αντίληψη των πραγμάτων που σχετίζονται με την ερωτική δραστηριοποίηση των αρχαίων Ελλήνων, στην καταγραφή της μέσα από κείμενα ποιητικά και άλλου είδους, π.χ ρητορικούς λόγους, θεατρικά έργα, ιστοριογραφικές προσεγγίσεις.
Όσο, μάλιστα, τους πρώτους μύθους των Ελλήνων διαδέχονται προσπάθειες περισσότερο έλλογης ερμηνείας του κόσμου και προσαρμογής των σχημάτων, των όρων και των
απόψεων σχετικά με την δημιουργία και την λειτουργία του κόσμου και της θρησκείας
στην πραγματικότητα, στα αποδεκτά κοινωνικά πλαίσια στα οποία ζούσαν οι κάτοικοι
των αστικών χώρων, τόσο πιο προσαρμοσμένη στα κοινωνικά δεδομένα, σταθερή γίνεται
η χρήση του λεξιλογίου που άπτεται της έννοιας της ερωτικής βίας.
1
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Μπορούμε, δηλαδή, να μιλήσουμε για μία ολόκληρη σειρά από πράξεις, από την πλέον
εύληπτη μορφή της, αυτήν της σωματικής βίας, του βιασμού, για ό,τι οι αρχαίοι Έλληνες
είχαν αποκαλέσει και συμπεριλάμβαναν στην γενικευτική λέξη ύβρις, αλλά και εκφάνσεις της λιγότερο αναλυμένες και γνωστές, όπως π.χ εκείνες που θα μπορούσαμε να
κατηγοριοποιήσουμε ως μία μορφή βίας που δρα σε πνευματικό επίπεδο και περιορίζει
εξίσου τον άνθρωπο, στην πνευματική ή ψυχολογική όπως θα την λέγαμε σήμερα, εμφάνιση της, ως ένα μέσο άσκησης πίεσης σε άλλο επίπεδο, αυτό της σκέψης, όπως είναι
φέρ’ ειπείν ο εκβιασμός, η αποπλάνηση, καθώς και η έμμεση χειραγώγηση, η τάση ελέγχου και κατεύθυνσης ενός μέλους μιας ερωτικής σχέσης από το άλλο μέλος αυτής της
μορφής συμβίωσης.
Σε αυτήν την κατηγοριοποίηση μας βοηθάει η ερμηνεία που δίδεται από τον David
Cohen, όπου, μέσα από μία πληθώρα παραδειγμάτων από ρητορικά κείμενα, καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι η λέξη ύβρις χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε συγκεκριμένα
είδη σεξουαλικής βίας, βιασμού με άλλα λόγια. Ο Cohen κατηγοριοποιεί σε τέσσερις τις
περιπτώσεις ύβρεως:
1. όταν κάποιος χρησιμοποιεί έναν ελεύθερο άνδρα για πρωκτικό ή στοματικό έρωτα,
2. όταν κάποιος κατακρατεί ένα αγόρι, οπότε ο σεξουαλικός σκοπός της πράξης είναι εμφανής,
3. όταν κάποιος παρενοχλεί ένα αγόρι, χωρίς το ίδιο να μπορεί να αμυνθεί νομικά,
4. όταν το αγόρι αποτελεί το παθητικό μέλος του ζεύγους ανεξάρτητα από την σύμφωνη
ή όχι γνώμη του2 .
Αυτή η αντίληψη, ωστόσο, θα περιόριζε την οπτική μας μόνο στο πεδίο των ομοφυλοφιλικών-παιδεραστικών σχέσεων, όσο εκτενές και ευρύ και αν είναι στην μελέτη του
αυτό-καθεαυτό, έτσι θα χρησιμοποιήσουμε στην ανάλυση μας μια κάπως τροποποιημενη εκδοχή αυτής της ερμηνευτικής πρότασης, μάλλον «διευρυμένη» θα ήταν καλύτερο
να πούμε.
Από την πλευρά μας, δηλαδή, θα εξετάσουμε όσο καλύτερα γίνεται το ζήτημα σε 3
πεδία, μέσα σε όσα μπορούν να αναχθούν οι σχέσεις των δύο φύλων, δηλαδή από άνδρα
προς γυναίκα, από άνδρα προς άνδρα και από γυναίκα προς άνδρα, ανάλογα με τον
πομπό και τον δέκτη της βίας, ειδικά όμως θα αναλύσουμε τις περιπτώσεις 2, 3 και 4.
Ωστόσο, δεν θα μιλήσουμε στην έρευνα μας για ένα τέταρτο πεδίο σχέσεων, για τις
σχέσεις γυναίκας προς γυναίκα, λόγω έλλειψης στοιχείων από την πλευρά των πρωτογενών πηγών μας και ιδιαίτερα του Πλουτάρχου. Είναι ένα πεδίο για το οποίο δεν διαθέτουμε επαρκή γνώση, ώστε να το αναλύσουμε διεξοδικότερα, ούτε νομίζουμε πως έχει
μία θέση σημαντική στην νεώτερη έρευνα.
Μετά από αυτές τις διευκρινίσεις, νομίζουμε πως έχουμε ήδη αναφέρει τα πλαίσια στα
οποία θα κινηθούμε και που θα τεθούν στο επίκεντρο της έρευνας μας, δηλαδή, ερωτήματα σχετικά με συγκεκριμένες μονάχα μορφές ερωτικής βίας, όπως την αρπαγή γυναικών, το βιασμό και την παιδεραστία, διότι συναντάμε πολλές και ποικίλες περιπτώσεις αναφορών στα πρωτότυπα κείμενα ερωτικών σχέσεων που καταλήγουν σε τέτοιου
είδους αποτελέσματα, είτε λόγω του πόθου ενός άνδρα για μία γυναίκα-άλλοτε νεαρή και
άλλοτε πρεσβύτερη του-είτε λόγω του πόθου ενός πρεσβύτερου άνδρα για έναν νεότερο,
είτε, τέλος, λόγω του πόθου μίας γυναίκας για κάποιον άνδρα. Θα διαπιστώσουμε πως
αντιμετωπίζονται άντρες γυναικομανείς και, επίσης, γυναίκες ανδρομανείς, φτάνοντας
2
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τελικά ως την άποψη που έχει ο Πλούταρχος για όλες αυτές τις περιπτώσεις και την
συμφωνία ή την διάσταση των απόψεων του με εκείνες που είχαν διατυπωθεί πριν από
αυτόν.
Εξάλλου, η παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων ερωτικής βίας, που συνηθέστερα παρουσιάζονται σε συνάφεια με την αρνητική δράση των ατόμων στον τομέα
της πολιτικής, ως φαινομένων που οδηγούν σε στάσεις και έντονες προστριβές με ομάδες διαφορετικών συμφερόντων, είτε μέσα στην πόλη την ίδια, είτε προς εξωτερικούς ανταγωνιστές, θα διαπιστωθεί εκ νέου μέσα από την οπτική του Πλούταρχου και θα μας
φέρει σε συγκεκριμένα, πιο ξεκάθαρα συμπεράσματα σχετικά με τον ρόλο που διαδραμάτισαν ομάδες ατόμων, όπως οι γυναίκες, στις εξελίξεις που σχετίζονται με την κοινωνία στην οποία έζησαν και έδρασαν.
Με τον τρόπο, λοιπόν, που τέθηκαν τα ερωτήματα σχετικά με τις συγκεκριμένες μορφές ερωτικής βίας που αναφέραμε, θα μπορέσουμε να διακρίνουμε αν υπάρχει κάποια
εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής σκέψης με το πέρασμα των αιώνων και κατά πόσον ένας
συγγραφέας της αυτοκρατορικής εποχής μπορούσε να προσλάβει σχήματα σκέψεων και
προτάσεις ερμηνείας των φαινομένων της αρχαϊκής και της κλασικής περιόδου.
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1. Η ερωτική βία ως φορέας κοινωνικής συνοχής: αρπαγές γυναικών
« Έτσι ( μέσω των θρησκευτικών τελετών) η πόλις εδράζεται σε διαφορετικό βαθμό και υπό
διαφορετικές μορφές, οι « βασιλείς » και οι υποτελείς, ο δήμος των πολεμιστών και οι γυναίκες,
οι πληθυσμοί του κέντρου και των κατεκτημένων περιφερειών, με δύο λόγια οι κάτοικοι της
επικράτειας, την οποία καθορίζουν τα όπλα της ελίτ που τον διοικεί »3.

Είναι ενδεικτικό πως οι ερευνητές χρησιμοποιούν ανάλογη ορολογία και διαχωρισμούς
όταν περιγράφουν την ερωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων μέσα στα πλαίσια της πόληςκράτους4. Πιθανόν, αιτία προβολής του συγκεκριμένου τύπου θεσμοποιημένης ερωτικής
δραστηριοποίησης να αποτελεί η μεγάλη επιρροή που άσκησε στους μεταγενέστερους η
πρόκριση της ετεροφυλοφιλίας έναντι της ομοφυλοφιλίας από τον θεωρούμενο ως ύψιστο φιλόσοφο για πολλούς αιώνες στην Δύση, τον Αριστοτέλη, μέσα από αντίστοιχες
απόψεις που εκφράζει.
Οι σύγχρονες μελέτες εμφανίζουν μία ιδιαίτερη εκτενή εικόνα του ρόλου των γυναικών
στην αρχαιότητα που επικεντρώνεται περισσότερο συστηματικά από τα υπόλοιπα γύρω
από το ζήτημα, με την ενίσχυση αρχαιολογικών ευρημάτων και, κυρίως μέσα από εξέταση των κειμένων, προβάλλουν τον διαχωρισμό μεταξύ των γυναικών της αριστοκρατίας
και εκείνων που αποτελούσαν συζύγους των απλών αστών. Βέβαια, μπορούμε να πούμε
ότι πολλές από τις κρίσεις των ερευνητών είναι υπερβολικές και έχουν καταρριφθεί από
άλλες μελέτες. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε σήμερα ότι:
« στην κλασική εποχή, οι αξιοσέβαστες γυναίκες-τουλάχιστον οι Αθηναίες-μπορούσαν να ελπίζουν σε δύο μόνο ταξίδια: ένα από το σπίτι του πατέρα τους στο σπίτι του συζύγου τους και ένα
5
από το σπίτι του συζύγου τους στον τάφο »

Αυτή, άλλωστε, η άποψη είναι ενάντια και με την εικόνα που θα προσπαθήσουμε να
δώσουμε για την ερωτική βία στον Πλούταρχο, όπου θα διαπιστώσουμε και την άμεση ή
έμμεση εμπλοκή πολλών γυναικών στην πολιτική ζωή των κοινωνιών όπου έζησαν. Σε
πιο εύστοχες κρίσεις νομίζουμε ότι έχει οδηγηθεί η Nicole Loraux, όπου τονίζεται η έλλειψη στοιχείων ειδικά από τους ιστοριογράφους για τον ρόλο των γυναικών στην αρχαία ελληνική κοινωνία, χωρίς ωστόσο να απαντώνται ανάλογες υπερβολές6.
Θα ήταν δυνατόν, επίσης, να μιλήσουμε σχετικά με έναν διαχωρισμό ανάλογο με
εκείνο που πράττει ο Claude Calame στον τομέα της ερωτικής δραστηριοποίησης του
ατόμου με τον άνδρα να ασκεί πρακτικές ερωτικές εκτός σπιτιού και την γυναίκα απόκλειστικά εντός αυτού, ως μία ενδιαφέρουσα οπτική του διπόλου δημόσιο-ιδιωτικό, άμεσα προσεγγίζουσα την έρευνα μας, διότι ο Ελβετός ερευνητής χρησιμοποιεί ως βάση πηγές πολύ διαφορετικές από εκείνες που θα εξετάσουμε εμείς, τον Όμηρο και τους αρχαϊκούς λυρικούς ποιητές, γράφοντας ένα κεφάλαιο για κάθε φύλο και τον αντίστοιχο
3

Polignac, François, Η Γέννηση της Αρχαίας Ελληνικής Πόλης, Λατρείες, Χώρος και Κοινωνία, Αθήνα
2000, σελ. 114.
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Thornton, Bruce S, Έρως, ο Μύθος της Σεξουαλικότητας στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 1998(σελ. 193-200:
« Το ετεροφυλοφιλικό πρότυπο» και σελ. 341-345: « Επιστρέφοντας στο ετεροφυλοφιλικό παράδειγμα».
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2002, σελ. 392-423.
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χώρο δράσης του7. Αντίστοιχα με αυτά είναι όσα έγραψε ο Γάλλος ερευνητής Polignac
και τα οποία παραθέσαμε στην αρχή μόλις αυτού του κεφαλαίου 8.
Μπορούμε να θεωρήσουμε τον Πλούταρχο ως έναν συγγραφέα που ακολουθεί αυτήν
την συνάρθρωση ιδιωτικού-δημόσιου χώρου με συνέπεια στο έργο του; Ενδιαφέρεται να
μας περάσει μία τέτοια ποιότητα στον τομέα των ερωτικών σχέσεων των ατόμων; Η
ερωτική βία αποτελεί για τον ίδιο ένα φαινόμενο που αγγίζει και απειλεί μόνο τον ένα από τους δύο αυτούς χώρους ή, μήπως, αποτελεί την αιτία συμπλοκής των διαχωρισμένων σε άλλους συγγραφείς πεδίων δράσης των ατόμων; Για να το διαπιστώσουμε, οφείλουμε να προβούμε σε μία παράθεση των μορφών της ερωτικής βίας έναντι του τρόπου
οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωνιών τους γύρω από τα ζητήματα ερωτικής ζωής
των μελών τους όπως τίθενται σήμερα9.
Πιστεύουμε ότι έργα του Robert Flacelière Ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Αρχαίων Ελλήνων και Ο Έρωτας Στην Αρχαία Ελλάδα εξακολουθούν να αποτελούν έναν ευσύνοπτο οδηγό του αναγνώστη ως μια γενικότερη κατατόπιση γύρω από ζητήματα όπως ο
γάμος και η φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων σχετικά με τον έρωτα, τις μορφές και τις
λειτουργίες του στην δόμηση της κοινωνίας τους, ειδικά από το πρώτο βιβλίο το
κεφάλαιο ΙΙΙ, σελ. 75-107: « Οι γυναίκες, ο γάμος, η οικογένεια ».
Βοηθητικό επίσης, για την ζωή ανδρών και γυναικών στην κλασικής εποχής πόλη ως
οργανωμένης μονάδας είναι το βιβλίο του Paul Cartledge Οι Έλληνες, Εικόνες του Εαυτού και των Άλλων, καθώς και του François de Polignac Η Γέννηση της Αρχαίας Ελληνικής Πόλης, το οποίο προσπαθεί να ανιχνεύσει τους παράγοντες που συντέλεσαν στην
υιοθέτηση του συγκεκριμένου τρόπου θεμελίωσης κοινωνιών μέσα από αρχαιολογικά
κατάλοιπα περισσότερο και όχι τόσο μέσα από τις πηγές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
Έτσι, θα έχουμε την δυνατότητα να μελετήσουμε το έργο του Πλούταρχου και να διαπιστώσουμε αν λειτουργεί απλώς ως ένα πρίσμα των αντιλήψεων παλαιότερων μεθόδων
ερμηνείας της κοινωνίας ή αν ο ίδιος έχει δικό του σύστημα σκέψης, αν ο ίδιος προωθεί
ένα μοντέλο ερμηνείας μοναδικό και κατά πόσον έχει δεχτεί τις επιρροές συγκεκριμένων
φιλοσοφικών θεωριών του Πλάτωνα, όπως συνηθέστερα προβάλλεται, με τρόπο δημιουργικό ή μιμητικό, θα λέγαμε. Πέραν από τις πολλαπλές αναφορές του ονόματος του
Πλάτωνα και της αφιέρωσης σε αυτόν πολλών κεφαλαίων από τα Συμποσιακά των Ηθικών του Πλούταρχου, παρατηρεί ο οποιοσδήποτε μελετητής μια προσπάθεια του Βοιωτού να συγγράψει και έργα παρόμοιας θεματολογίας με αυτήν του Αθηναίου προκατόχου
του. Ασχολείται με την ηθική και πολιτική φιλοσοφία και ουσιαστικά εκφράζει τις ίδιες
πλατωνικές ιδέες μέσα από ένα πνεύμα όμως περισσότερο διευρυμένο, λαμβάνοντας
υπόψει του τα νεώτερα ρεύματα της φιλοσοφίας όπως ο στωικισμός και οι υπόλοιπες
εκφάνσεις και εκφράσεις της φιλοσοφίας της ύστερης αρχαιότητας.
Όμως, ποιά είναι η αντίληψη που έχουμε για την ερωτική βία στα πλαίσια της αρχαίας
ελληνικής κοινωνίας, μέσα από τα περιθώρια σύναψης παρόμοιων σχέσεων και τις
αποδεκτές μορφές λειτουργίας τους; Διακρίνουμε σε αυτήν την απειλή εναντίον την ίδιας
7
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8
Polignac, François, Η Γέννηση της Αρχαίας Ελληνικής Πόλης, Λατρείες, Χώρος και Κοινωνία, Αθήνα
2000, σελ. 114.
9
Fantham, Elaine-Peet Foley, Helen-Boumel Kampen, Natalie-Pomeroy, Sarah B-Shapiro, Alan H, Οι
Γυναίκες στον Αρχαίο Κόσμο, Αθήνα 2001, σελ. 96-170 ( «Οι γυναίκες στην κλασική Αθήνα: ηρωίδες και
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της ύπαρξης ενός καλά δομημένου ιστού, εναντίον της λεγόμενης της κοινωνικής
συνοχής; Προς ποιά κατεύθυνση αποσκοπεί;
O Ησίοδος αναφέρεται στην επιλογή συζύγου ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο όμως
θα επιτρέψει στον άνδρα να αποκτήσει παιδιά και να βρει εργατικά χέρια για τις σκληρές
αγροτικές δουλειές που επιτελεί στα πλαίσια της ζωής της υπαίθρου, τον τόπο δηλαδή
γύρω από τον οποίο εστιάζει η περιγραφική και ηθικοδιδακτική ποίηση του Βοιωτού10.
Επίσης, στον ομηρικό κόσμο, όπως αυτός περιγράφεται στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια,
επίκεντρο της δράσης είναι ο οίκος και τα ζεύγη του Έκτορα και της Ανδρομάχης-σε
συμφωνία με την παραδειγματική σχέση Πριάμου-Εκάβης και σε αντίστιξη με τον παράνομο δεσμό του Πάρι και της Ελένης-καθώς και του Οδυσσέα με την Πηνελόπη αντίστοιχα11.
Βέβαια, δεν ίσχυε πάντοτε η ίδια τακτική, την οποία βλέπουμε να λειτουργεί αντίστροφα στα ομηρικά έπη και στην ησιόδεια προτρεπτική ποίηση. Εκεί ο άνδρας προσκομίζει στον πατέρα της νύφης δώρα προκειμένου να παντρευτεί την κόρη του, την αγοράζει, όπως θα λέγαμε12. Σε παγιωμένες, ωστόσο, κοινωνικές σχέσεις, οι θεσμοί παραλλάσσουν από το αρχαϊκό πρότυπο και ο πατέρας της νύφης πια προικοδοτεί τον γαμπρό για να δημιουργηθεί μια σχέση συζυγική όπως φαίνεται στην Οδύσσεια στο χωρίο
όπου ο Μενέλαος και η Ελένη παντρεύουν κατά την επίσκεψη του Τηλέμαχου στην
Σπάρτη την κόρη τους13, την Ερμιόνη, με τον γιό του Αχιλλέα, τον Μεγαπένθη. Σχετικά
με την μετάβαση της γυναίκας στον οίκο του συζύγου της μιλά ο Ησίοδος με τα εξής
λόγια:
« Ωραιος δε γυναικα τεον ποτι οικον άγεσθαι »14

Η ανάγκη των αρχαίων Ελλήνων, όπως και των πολιτών όλων των ανθρώπινων κοινωνιών μέσα στον χρόνο, να εξασφαλίσουν την διαιώνιση του είδους τους, των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών τους ως άτομα ενός συγκεκριμένου κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, τους ώθησε στην αποδοχή του ετεροφυλοφιλικού μοντέλου συμβίωσης μέσα
από το γάμο ως την πλέον παραδεδεγμένη μορφή ερωτικής συνύπαρξης. Τα νόμιμα
τέκνα, οι απόγονοι τους, αποτελούσαν μία από τις κυριότερες επιδιώξεις τους15.
Προκειμένου να εξασφαλίσουν τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό κληρονομούμενων
χαρισμάτων, στον οποίο βέβαια συμπεριλαμβάνεται και η μεγαλύτερη δυνατή υλική περιουσία, επέλεγαν να οδηγηθούν στην σύναψη γαμήλιας σχέσης με τις κόρες ενός ατόμου ελεύθερου στην κοινωνική του τοποθέτηση και ανάλογης, εάν όχι ανώτερης, καταγωγής, ως προς την περιουσιακή και την πολιτική του ισχύ και την μόρφωση του. Αντίστοιχη ήταν και η προσδοκία της εύρεσης ενός κατάλληλου άνδρα για να καλύψει αυτές
τις ιδιότητες από την πλευρά των γονέων της νυμφευόμενης, της παρθένας κόρης. Μέσα
σε αυτό το πνεύμα, ήταν ενταγμένη εκ μέρους του οίκου της γυναίκας η παροχή είτε
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κάποιου χρηματικού ποσού, είτε μιας σειράς υλικών αγαθών που αποτελούσε το προικώον της, ως μία μορφή συνεισφοράς στην δημιουργίας του νέου οίκου.
Μάλιστα, η διασφάλιση αυτής της παροχής, την οποία διαχειρίζονταν τα άρρενα μέλη
της οικογένειας της, σε κοινωνίες όπως η αθηναϊκή, επέβαλλε σε ορισμένες περιπτώσεις,
προκειμένου να μην χαθεί ο έλεγχος της περιουσίας τους από τους ίδιους, την σύναψη
γάμου με κάποιον στενό της συγγενή σε περίπτωση χηρείας. Είναι ο νόμος σχετικά με
την επίκληρο κόρη16. Γενικά η γυναίκα πριν, αλλά και μέσα από τον γάμο της, είχε
ελάχιστα περιθώρια ελευθερίας, ουσιαστικά ήταν πάντοτε προστατευόμενη ενός άνδρα,
είτε αυτός λεγόταν πατέρας, είτε σύζυγος της. Όλη της η δραστηριότητα συνδεόταν με
τον οίκο της, είτε τον πατρικό, είτε τον νέο οίκο που σχημάτιζε η ίδια και ο άνδρας που
παντρευόταν, σε αυτόν τον χώρο έπρεπε να κινείται και την ευημερία του έπρεπε να
θεωρεί ως τον ύψιστο στόχο της17.
Μολαταύτα, το σημαντικό στοιχείο σε μία συζυγική ένωση ήταν η εξασφάλιση γνήσιων απογόνων18. Επομένως, προκειμένου να αποφευχθεί η μη κατοχύρωση της επιταγής αυτής, έπρεπε να διασφαλιστεί η δυνατότητα της νύφης να τεκνοποιήσει από τον
άνδρα που θα παντρευόταν και να απορριφθεί το ενδεχόμενο να δώσει στον σύζυγο της
εξώγαμα παιδιά, τα οποία θα θεωρούνταν ως νόθα και δεν θα τους επιτρέπονταν να τον
κληρονομήσουν, να αποκτήσουν ουσιαστικά πολιτικά δικαιώματα, την δυνατότητα
δηλαδή να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πολίτες που θα διαμορφώσουν τα πλαίσια
δράσης της πολιτείας όπου εντάσσονταν, καθώς και την περιουσία του πατέρα τους, όταν
θα πέθαινε.
Άρα η ίδια η κοπέλα όφειλε να είναι ερωτικά αμύητη, να παραμένει παρθένα έως την
εποχή που θα την ζητούσε κάποιος άνδρας για να δημιουργήσουν μαζί μια οικογένεια. Η
ύπαρξη προγαμιαίων σχέσεων της ανύπανδρης κοπέλας αποτελούσε μία παρέκκλιση από
το επιθυμητό μέσω της σύναψης γάμου αποτελέσματος και δυσκόλευε την αποκατάστασης της. Ο πατέρας και οι στενοί άρρενες συγγενείς της κοπέλας όφειλαν, λοιπόν, να
διαφυλάξουν την αγνότητα της συγγενούς τους, να αποτρέψουν δηλαδή σε υποψήφιους
εραστές να έχουν σαρκικές σχέσεις πριν και μετά από τον γάμο. Χωρίς την επιτυχία τους
να υπερασπιστούν την τιμή της παρθένας, αφήνονταν την ανυπεράσπιστη στις ερωτικές
επιθέσεις άλλων ανδρών που πιθανόν να επιζητούσαν την καταστροφική ίσως για την
τύχη της στο ζήτημα της αποκατάστασης ικανοποίηση των σεξουαλικών τους ενστίκτων,
ήταν δύσκολη η εύρεση ενός άνδρα για να παντρευτεί.
Έτσι, σύμφωνα με τον Cartledge, η γαμήλια ένωση μπορεί να ιδωθεί ως μία προσπάθεια αποτροπής από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και τον ρόλο των ανδρών του οίκου στην
υπεράσπιση της οικογενειακής τους τιμής ως προστάτες της κοπέλας.19.
Για τον λόγο αυτό, προκειμένου να αποφύγει την σύναψη ανεπιθύμητων σχέσεων με
αρνητικά αποτελέσματα για την ίδια, η παρθένα-ιδίως εκείνες των αριστοκρατικών
γενών- όφειλε να βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κλεισμένη μέσα στο πατρικό της, έναν χώρο όπου θα βρισκόταν οχυρωμένη και ασφαλέστερη από την έκθεση της
σε δημόσιες τοποθεσίες, και να επιτελεί χειρωνακτικές εργασίες, όπως π.χ να γνέθει, ώστε να μπορεί αργότερα να είναι έμπειρη σε ζητήματα οικιακής οικονομίας και διαχείρι16
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σης των υποθέσεων του νέου της οίκου, να γίνει η κατάλληλη οικοδέσποινα που θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των ιδιωτικών υποθέσεων του ζεύγους.
Ακόμα και σε κοινωνίες όπως η Σπάρτη, που διακρίνονταν για την απελευθερωμένη
συμπεριφορά των παρθένων και των γυναικών, οι οποίες δεν υπηρετούσαν το αθηναϊκό
ιδανικό της κατά το δυνατόν διακριτικότερης παρουσίας τους στον κατεξοχήν « αντρικό
χώρο » της πόλης και κυρίως της αγοράς, η ανάληψη των οικιακών υποθέσεων από αυτές τις ίδιες αποτελούσε ένα αυτονόητο γεγονός20.
Βέβαια, δεν πρέπει να θεωρήσουμε ως ιδιαίτερα ασφυκτική την θέση της γυναίκας στα
πλαίσια του γυναικωνίτη, δεν ήταν αποκλειστικά κλεισμένη σε αυτόν. Υπάρχουν πληροφορίες που ανατρέπουν αυτήν την λανθασμένη εντύπωση και γνωρίζουμε σήμερα ότι οι
γυναίκες, ακόμα και στην Αθήνα, από όπου λαμβάνουμε τις περισσότερες πληροφορίες
μας σχετικά με την θέση των γυναικών στην αρχαία ελληνική κοινωνία, οι σύζυγοι και οι
παρθένες, μέσα στα πλαίσια του ρόλου του φύλου τους στην οικογενειακή ζωή είχαν την
ευκαιρία να βγουν από τον κλειστό αυτό και περιορισμένο χώρο και να συναναστραφούν
με ομόφυλες τους και να περιδιαβούν μέρη στα οποία θα αντιμετώπιζαν την παρουσία
του ανδρικού φύλου, όπως η αγορά21.
Βέβαια, η διάκριση αυτή αφορά ξανά γυναίκες των κατώτερων κοινωνικών τάξεων,
όχι τόσο εκείνες των ανώτερων στρωμάτων της κοινωνίας. Και πάλι, ωστόσο, η κοινωνική κριτική απαιτούσε σχεδόν και θεωρούσε ως υπόδειγμα συμπεριφοράς την διακριτική τους παρουσία και την λιγότερο εμφανή δραστηριοποίηση τους σε αυτούς τους
χώρους, τους ανέκαθεν και επί το πλείστον ανδρικούς22. Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο
Oswyn Murray, συμπυκνώνοντας τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε από μία
τέτοια έρευνα:
« η πόλις ήταν κατ’ ουσίαν ένας ανδροκρατικός οργανισμός »23.

Οι γυναίκες πρέπει να είναι απομονωμένες και το όνομα τους να ακούγεται όσο το δυνατόν λιγότερο μεταξύ των ανδρών, θα πει ο Περικλής, συνοψίζοντας τις ιδέες που
επικρατούν στην δημοκρατική Αθήνα του 430 π.Χ:
« ει δε δει με μνησθηναι τι και γυναικειας αρετης άπαν σημανω. Μεγάλη γαρ (έσται) υμιν η δόξα
μη γενέσθαι χείροσι της τε υπαρχούσης φύσεως επ’ελάχιστον η κλέος εν τοις άρσεσι αρετης πέρι
η ψόγου »24.

Έτσι όμως ο Θουκυδίδης δεν φαίνεται να κλονίζει την άποψη πως μόνο οι αριστοκρατικής καταγωγής γυναίκες έμεναν κλεισμένες στο σπίτι τους; Ο επιτάφιος αφορά νεκρούς όλων των κοινωνικών στρωμάτων; Προφανώς ο Περικλής δεν αποκλείει τις γυναίκες των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων από το να επιτελούν τις εργασίες που είναι
20

Fantham, Elaine-Foley, Helene Peet-Kampen, Natalie Boumel-Pomeroy, Sarah. B-Shapiro, H.Alan, Οι
Γυναίκες στον Αρχαίο Κόσμο, στις σελ. 97-166 ( κεφ. 3: « Οι γυναίκες στην κλασική Αθήνα: Ηρωίδες και
νοικοκυρές »).
21
Cartledge, Paul, Οι Έλληνες, Εικόνες του Εαυτού και των Άλλων, Αθήνα 20-02, σελ. 135-169 ( κεφ. 5: «
εντός της λέσχης »).
22
Fantham, Elaine-Foley, Helene Peet-Kampen, Natalie Boumel-Pomeroy, Sarah. B-Shapiro, H.Alan, Οι
Γυναίκες στον Αρχαίο Κόσμο, στις σελ. 104-107 (« Οι γυναίκες σε σχέση με την πόλη »).
23
Murray, Oswyn, “Η κοινωνική Ζωή στην Κλασική Ελλάδα” στο Η Ελλάδα και ο Ελληνιστικός Κόσμος,
εκ. Boardman, John- Griffin, Jasper-Murray, Oswyn, Αθήνα 1996, σελ. 301.
24
Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Β, 45, 2.
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απαραίτητες για τον οίκο τους, απλώς προβάλλει ένα κανονιστικό πρότυπο αιδούς και
αισχύνης. Οι γυναίκες οφείλουν να είναι, θα λέγαμε, διακριτικές, σχεδόν αόρατες όπως
περίπου τις εμφανίζει και σιωπηλές, ένα φαινόμενο και μια ύπαρξη που να αγγίζει τα
όρια του φαντασιακού.
Η μόνη, λοιπόν, ελεύθερη εμφάνιση τους σε κοινή θέα βρισκόταν σε περιπτώσεις
εορτασμού συγκεκριμένων θεοτήτων που συνδέονταν με την πόλη ή σε εορτές που σχετίζονταν με αποκλειστικά γυναικείες λατρείες, όπως π.χ διαπιστώνουμε σε κείμενα που
περιγράφουν κοινωνίες παλαιότερων εποχών. Ενδεικτικά, στην Ιλιάδα, όταν ο Έκτωρ,
γυρνάει στην πόλη από την μάχη και δεν βρίσκει την Ανδρομάχη σπίτι της, ρωτάει
κάποιες άλλες γυναίκες αν αυτή έχει πάει σε αυτό κάποιας άλλης γυναίκας συγγενούς
τους ή σε κάποιο ναό για να προσευχηθεί μαζί με τις συμπολίτισσες της.
Κατανοούμε, δηλαδή, ότι στις αρχαϊκές κοινωνίες τα όρια κίνησης και δράσης των γυναικών, των Τρωάδων τουλάχιστον, είναι αρκετά περιορισμένα. Ας σημειώσουμε, επίσης, ότι και όσες άλλες γυναίκες συναντά ο Έκτωρ, είτε επιτελούν μία εργασία που τις
θέτει εκτός του οίκου τους, είτε αγωνιούν για συγγενείς του που πολεμούν και έρχονται
να ρωτήσουν. Και πάλι η έγνοια τους είναι ο οίκος, οι άνδρες που τον απαρτίζουν, τα
κίνητρα τους είναι ευγενή25.
Αντίθετα, όλοι οι υπόλοιποι χώροι, όπως η αγορά, οι τόποι συνδιαλλαγής για οικονομικά και πολιτικά ζητήματα, οι παλαίστρες, τα λουτρά, τα εργαστήρια, οτιδήποτε μπορεί
να θεωρηθεί πως εντάσσεται στην λέξη πόλις-ή βρίσκεται, για να το πούμε πιο απλά,
εκτός του οίκου-ήταν χώροι με αποκλειστική πρόσβαση στους άνδρες. Μάλιστα, το να
παραμένει ένας άνδρας στο σπίτι του και να μην εμφανίζεται έξω από αυτό, θεωρούνταν
ως απρεπής συμπεριφορά και υποτιμητική ως προς το φύλο του. Σε συνθήκες κοινωνικές
διαφορετικές από τις σημερινές, όπου μπορούμε να μιλήσουμε για την ανδροκρατία ως
την επικρατούσα κοινωνική ηθική, ο άνδρας φρόντιζε για τις εξωτερικές σχέσεις που θα
διασφάλιζαν στον οίκο του την επαφή με την πόλη και την πολιτική.
Άρα, μπορούμε να μιλήσουμε όπως ο Claude Calame για δύο χώρους, τον ιδιωτικό
χώρο του οίκου και των οικιακών εργασιών, που αποτελούσε την κατεξοχήν σφαίρα
διαμονής και δράσης των θηλυκών εκπροσώπων της κοινωνίας και για τους δημόσιους
χώρους, όπου δηλαδή μπορούσαν να συγκεντρωθούν οι πολίτες για να ανταλλάξουν απόψεις σε ζητήματα σχετικά με την οικονομική και κοινωνική οργάνωση της πόλης τους,
όπως π.χ στην αγορά. Ο άνδρας θεωρούνταν κατακριτέος εάν έμενε πολλές ώρες κλεισμένος στο σπίτι του και δεν συναναστρεφόταν με τους υπόλοιπους εκπροσώπους του
φύλου του σε δημόσιους χώρους, όπως τουλάχιστον αφήνουν να φανεί μεμονωμένα έστω
κείμενα. Είναι εντελώς υποτιμητικό για κάποιον άνδρα να τον χαρακτηρίζουν ως « οικουρόν »26. Βλέπουμε π.χ την αρνητική χρήση της ιδιότητας αυτής ως στοιχείο θηλυπρέπειας του Αιγίσθου από την Κλυταιμνήστρα και τον χορό όταν εμφανίζεται στην
σκηνή 27.
Έτσι, η δημόσια σφαίρα αποτελούσε τον χώρο δραστηριοποίησης των ανδρών, χωρίς,
ωστόσο, να μην εντάσσονται σε αυτήν περιστασιακά και οι γυναίκες, αλλά κυρίως σε
συγκεκριμένες καταστάσεις που απαιτούσαν την παλλαϊκή συμμετοχή, όπως π.χ στον εορτασμό της θεότητας της πόλης, σε σημαίνουσες δηλαδή θρησκευτικές τελετές και λοι25

Όμηρος, Ιλιάς, Ζ 376-380.
Αισχύλος, Αγαμέμνων, 1225.
27
Vernant, Jean-Pierre: « Ερμής-Εστία » στο Μύθος και Σκέψη στην Αρχαία Ελλάδα, τ.Α΄, Αθήνα 1989²,
σελ. 197-254 (ειδικά σελ. 206)
26
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πές περιστάσεις28. Συμπυκνώνοντας τις σχετικές απόψεις, ο Jean-Pierre Vernant θα
γράψει-δικαιώνοντας την οπτική μας και αιτιολογώντας το γεγονός ότι οι γυναίκες συμμετέχουν δημόσια σε θρησκευτικές τελετές και πρακτικές-ότι η πόλις στο σύνολο της
θεωρείται αντίστοιχα ο οίκος του θεού29.
Στον Αισχύλο30 και στον Αριστοτέλη υπάρχει αυτή η λογική, βασισμένη στον ενεργητικό, τον κινητικό ρόλο του άνδρα μέσω σπέρματος και την παθητικότητα, την ακινησία
της γυναίκας στην αναπαραγωγική της συμβολή. Ο τελευταίος μάλιστα, προσπαθώντας
να εξηγήσει την αντίληψη αυτή φιλοσοφικά, αναφέρει τα εξής γύρω από το συγκεκριμένο φαινόμενο:
« επει δέ τουτ’εστιν ό γίγνεται τοις θήλεσιν ως η γονή τοις άρρεσιν, δύο δ’ουκ εκδέχεται
σπερματικας άμα γίγνεσθαι αποκρίσεις, φανερον ότι το θηλυ ου συμβάλλεται σπέρμα εις την
γένεσιν »31.

Η γυναίκα, εν ολίγοις, συμβάλλει μόνο ως το άτομο που κυοφορεί το έμβρυο και όχι
ως ισότιμη, ως συμμετέχουσα στην όλη παραγωγική διαδικασία. Πού θέλουμε, ωστόσο,
να καταλήξουμε με όσα παραθέτουμε σχετικά με την γυναικεία αποστολή στα πλαίσια
λειτουργίας της ελληνικής κοινωνίας των αρχαίων χρόνων; Ποιά η σχέση της με την ερωτική δραστηριότητα και τις σχέσεις που δημιουργούνταν στα πλαίσια της πόλης-κράτους;
Κατανοούμε ότι σε ανάλογα κοινωνικά συμφραζόμενα και σε μια εποχή όπου ο άνδρας
είχε αποκλειστικά περίπου την πρωτοβουλία για την σύναψη ερωτικών σχέσεων, είτε ως
δράστης, είτε ως φύλακας της οικογενειακής τιμής32-ως πατέρας ή αδερφός ή οποιουδήποτε άλλου βαθμού συγγενής της γυναίκας που προσήλκυε την ανδρική επιθετικότητακαι της διασφάλισης των προϋποθέσεων για την σύναψη ενός επιτυχημένου συνταιριάσματος μέσω του γάμου, τα όρια δράσης των ανδρών απέναντι στο αντικείμενο του πόθου τους ήταν θα λέγαμε ελάχιστα ή, έστω, μειωμένα κατά πολύ.
Οι νέοι ειδικά, οι επιχειρούντες με λιγότερη επιτυχία να ικανοποιήσουν τα σεξουαλικά
τους πάθη πριν από τον γάμο τους με μία παρθένα, έπρεπε να χαλιναγωγήσουν τις ορμές
τους ή να προσπαθήσουν να τις ικανοποιήσουν μέσα από άλλες οδούς. Οι εναπομείνασες προοπτικές τους ήταν είτε το να καταφύγουν σε εταίρες, γυναίκες κατωτέρου επιπέδου, αλλά περισσότερο διαθέσιμες από τις απαγορευμένης, της δυσχερέστατης προσέγγισης ελεύθερες παρθένες, είτε να καταφύγουν σε απόπειρες αποπλάνησης των παρθένων
ή και των νόμιμων συζύγων κάποιων άλλων ανδρών33. Υπάρχουν πάντοτε και περιπτώ-

28

Όμηρος, Ιλιάς, Ζ, και Ξενοφών, Οικονομικός, 7, 30. Αριστοτέλης, Περι ζώων γενέσεως, Ι, 20, 279a και Ι,
727a30
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Vernant, Jean-Pierre, Ανάμεσα στον Μύθο και την Πολιτική, Αθήνα 2003, σελ. 409, στο σχετικό υποκεφάλαιο της ενότητας Εικόνα, Φαντασιακό, Φαντασία, που τιτλοφορεί « Το είδωλο, ο ναός, ο δημόσιος
χαρακτήρας » ( πρώτο κεφάλαιο: « Από την μορφοποίηση του αόρατου στη μίμηση της μορφής »).
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Αισχύλος, Ευμενίδες, 658-661.
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London 1997, pp. 65-97.
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σεις όπου οι ίδιοι οι σύζυγοι ορισμένων γυναικών δεν ήταν λιγότερο επιρρεπείς σε συμπεριφορές τέτοιου είδους34.
Έτσι, πιθανόν να υπήρξαν φαινόμενα που αυτή η μορφή του αποκλεισμού από την ερωτική δραστηριοποίηση είχε ως επακόλουθο το να εκδηλώνουν βίαιες ερωτικές
επιθυμίες απέναντι σε παρθένες ή νυμφευμένες και να σημειώνονται πράξεις όπως η αρπαγή παρθένων από εφήβους με σκοπό την ικανοποίηση των ερωτικών τους επιθυμιών.
Προκειμένου ίσως να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά, ιδρύθηκαν ορισμένοι χώροι,
τα ιερά πορνεία35, για όσους επιθυμούσαν να ικανοποιήσουν τα σαρκικά πάθη τους, ενώ
για την καταστολή της ερωτικής επιθυμίας, ανάλογα με τα ήθη και τις πεποιθήσεις των
κατά τόπους κοινωνιών, άλλοτε θεσμοθετήθηκαν επίσημα, όπως π.χ στην Κρήτη, και άλλοτε έγιναν άγραφος νόμος οι παιδεραστικές σχέσεις, η υιοθέτηση ενός ενήλικα εραστή
και ενός νεαρού ερωμένου αντίστοιχα μεταξύ ανδρών, όπου ο πρώτος κατεύναζε τα πάθη
του και ο άλλος διδάσκονταν από την ερωτική εμπειρία του άλλου36.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι γονείς του νεαρού ερωμένου επέτρεπαν εν γνώσει
τους τέτοιου είδους σχέσεις και τις απέρριπταν μονάχα εάν ο εραστής του νέου κρινόταν
ακατάλληλος για λόγους κατώτερης κοινωνικής προέλευσης ή βάναυσης συμπεριφοράς
προς τον υιό τους37. Βέβαια, και σε συγγραφείς όπως ο Πλάτων, η εμφάνιση φαινομενων βίαιας συμπεριφοράς μέσα σε μία παιδεραστική σχέση από τον εραστή προς τον
ερώμενο καταδικάζονται απερίφραστα38.
Πάντως, ο γεωγράφος και ιστορικός από τον Πόντο τονίζει πως πρόκειται για μία πρακτική που σχετίζεται με τελετές μετάβασης, εφόσον, μετά το επιτυχημένο πέρας μιας
χρονικής περιόδου συμβίωσης των δύο ανδρών και της εξάσκησης τους σε ερωτικές και
κυνηγετικές μεθόδους στα βουνά, επέστρεφαν στο αστικό τοπίο, όπου συνάπτονταν
ομαδικοί γάμοι των νεαρών, των ερωμένων του ζεύγους με κοπέλες. Μάλιστα, οι ενήλικες εραστές τους παρείχαν συμβολικά δώρα: 1ο. ένα κύπελλο, δείγμα συμμετοχής στα
συμπόσια, τον κατεξοχήν ανδρικό θεσμό, από όπου αποκλείονταν οι έφηβοι και οι
γυναίκες, στις δωρικές κοινωνίες τουλάχιστον, 2ο. ένα βόδι, πιθανόν δείγμα ενασχόλησης
με τις γεωργικές εργασίες οι οποίες θα εξασφάλιζαν στην οικογένεια του την διαβίωση
της, και, 3ο. μία πολεμική ενδυμασία, ώστε να λαμβάνει μέρος ενεργά στις πολεμικές
συγκρούσεις, από όπου φαινόταν επίσης η πλήρης πια συσχέτιση του με το φύλο του,
καθώς και η ενηλικίωση του, μιας και οι γυναίκες και οι έφηβοι αποκλείονταν από όλες
αυτές τις πολιτικές δραστηριοποιήσεις.
Επομένως, η καθιέρωση της παιδεραστίας ως μορφή αποδεκτής ερωτικής σχέσης, είχε
πολλαπλά οφέλη στην αντίληψη της κοινωνίας, εφόσον αποφεύγονταν βίαια φαινόμενα,
αλλά και προετοιμάζονταν ταυτόχρονα ο νέος για να ικανοποιήσει τις επιταγές της πόλης
του ως προς την συμμετοχή του στο σώμα της μέσω του γάμου, του πολέμου και των
συμποτικών εκδηλώσεων..
Μέσα σε αυτά τα συμφραζόμενα, μπορούμε να κατανοήσουμε λιγότερο τις απόψεις νεότερων ερευνητών, όπως ο Robert Flacelière, που δέχονται ως αιτία της παιδεραστίας την
ψυχρότητα στις συζυγικές σχέσεις και την απουσία ψυχικής επαφής, με αποτέλεσμα οι
άνδρες να στρέφονται σε αυτήν την πρακτική για να κατευνάσουν τα αδιέξοδα πάθη και
34
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αισθήματα τους39, και να δεχτούμε αυτές άλλων, όπως ο David Cohen, που θεωρούν ότι
ο ομοφυλοφιλικός έρωτας εξημέρωνε τα ερωτικά πάθη των ηλικιωμένων, εκπαίδευε ερωτικά τους νεαρούς και τους καθιστούσε περισσότερο έμπειρους στις ερωτικές σχέσεις
τους με γυναίκες, όπου εκείνες θα έπαιζαν τον ρόλο του ερώμενου, και τέλος απάλλασσε
την κοινωνία από αναστατώσεις που θα προκαλούσε η ασύδοτη συμπεριφορά των ανδρών απέναντι στις παρθένες και τις νυμφευμένες γυναίκες λόγω της αδυναμίας τους να
κατασιγάσουν τις σεξουαλικές τους ορμές40.
Για τον ίδιο λόγο, δηλαδή της προετοιμασίας του νέου στις επαφές του με το άλλο φύλο, αλλά και την συμμετοχή του σε θεσμούς που διευρύνουν την κοινωνική του λειτουργία, όπως είναι τα συμπόσια, δεν αποδοκιμάζονται και οι διασκεδάσεις με εταίρες, η
παρουσία των οποίων στην αρχαία ελληνική κοινωνία είναι ένα φαινόμενο που δεν
προβληματίζει και απέναντι στο οποίο οι Έλληνες έδειχναν ανοχή, εφόσον συνέβαλαν
στην ψυχαγωγία των ανδρών με τρόπο άμεσο και σημαντικό.
Όταν, όμως, η συναναστροφή με αυτές γινόταν έξη που απειλούσε την ενότητα του
οίκου και την δυνατότητα απόκτησης γνήσιων απογόνων, το άτομο που δρούσε ανάλογα
καταδικαζόταν απερίφραστα, ίσχυε η ίδια κριτική που καθιστούσε επονείδιστη την παιδεραστία ως ομολογημένη πλέον ομοφυλοφιλία, παθητική συνήθως, και όχι ως μία θεσμοποιημένη μέθοδο κατευνασμού των παθών41. Καταδικάζεται η ένταση του πάθους
και η σφοδρότητα της επιθυμίας που οδηγεί το άτομο σε άλογες ενέργειες, σε κατεξοχήν
μανιακές συμπεριφορές.
Μάλιστα, από εδώ μπορούμε να συναντήσουμε την νομική διάσταση του όρου ύβρις
ως την βίαιη άσκηση ομοφυλοφιλικών πρακτικών παιδεραστίας, χωρίς φυσικά την συγκατάθεση του αγοριού, αλλά και ως μία σχέση ενός αγοριού με κατώτερο εραστή του
κοινωνικά, μη αποδεκτό από την οικογένεια του42.
Όμως, πως όλες αυτές οι απόψεις που εκθέσαμε παρουσιάζονται στα ίδια τα κείμενα
της αρχαιότητας; Ποιά είναι η πιθανή εξέλιξη της έννοιας της ερωτικής βίας, ποιά είναι η
σχέση της με τις συγκεκριμένες απόψεις και την ορολογία των συγγραφέων που περιγράφουν μία τέτοια κατάσταση στα έργα τους; Είναι λογικό να ξεκινήσουμε από τις
πρώτες αρχές της ελληνικής σκέψης, από το έπος, ησιόδειο και ομηρικό, και την αρχαϊκή
θεώρηση του φαινομένου. Υπάρχει ένας τέτοιος συσχετισμός ή οι έννοιες του έρωτα και
της βίας εμφανίζονται διαφοροποιημένες, λειτουργώντας σε αντιθετικά συμφραζόμενα;
Στον Ησίοδο, λοιπόν, δεν παρατηρούμε μια ξεκάθαρη συσχέτιση της ερωτικής σχέσης
με την βία. Στον κόσμο που ο ίδιος μας απεικονίζει στην Θεογονία του, τα πράγματα είναι ακόμα ρευστά, οι θεϊκές δυνάμεις σαν να αγωνίζονται να οργανωθούν μέσα από την
τεκνοποιία και να επιβάλλουν την ισχύ τους στους αντιπάλους τους. Η βία στρέφεται
εναντίον των δυνάμεων που αμφισβητούν την εξουσία του Δία, όπως οι Τιτάνες, σε ένα
πεδίο πολεμικό και όχι ερωτικό. Ο χώρος που πραγματοποιούνται οι πράξεις είναι ένας
άχρονος εξωκοσμικός χώρος, ο χώρος των θεοτήτων και των ηρώων. Η ανθρώπινη κοινωνία δεν έχει ακόμα οργανωθεί, οι αρμοδιότητες δεν έχουν ακόμη μοιρασθεί, η υφή του
ποιήματος είναι καθαρά θρησκευτική, θα λέγαμε, οι άνθρωποι και τα φαινόμενα που
σχετίζονται με αυτούς δεν έχουν ακόμα τακτοποιηθεί. Μόνο στοιχείο που σχετίζεται με
39
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το θέμα της ερωτικής βίας είναι η γέννηση του θεού Έρωτα ως την τρίτη δημιουργία
μετά από το Χάος και την Γαία:
« Έρος, ος κάλλιστος εν αθανάτοισι θεοισι/λυσιμελής, πάντων τε θεων πάντων τ’ανθρώπων/
δάμναται εν στήθεσσι νόον και επίφρονα βουλήν »43

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως ο Έρωτας δεν αποτελεί ένα συναίσθημα απλά,
είναι μια θεότητα και μάλιστα μια δύναμη κοσμική που επιφέρει στους ανθρώπους την
γνώση και την φρόνιμη σκέψη, την λογική. Το στοιχείο, ωστόσο, που μας ενδιαφέρει, το
οποίο μοιάζει να αναιρεί τα θετικά ως τώρα δοσμένα χαρίσματα του Έρωτα, είναι το επίθετο λυσιμελής που χρησιμοποιεί ο Ησίοδος για να περιγράψει τις ιδιότητες του. Είναι
αυτός που παραλύει τα μέλη του σώματος σε θεούς και ανθρώπους. Είναι μια φοβερά ισχυρή δύναμη στην οποία κανένας, με λίγα λόγια, δεν μπορεί να αντισταθεί. Όμως δεν
υπάρχει κάτι το αθέμιτο στην παρουσίαση του, πέραν της βιαιότητας με την οποία επιπίπτει σε θεούς και ανθρώπους, πρόκειται για μία βία που δεν ταράσσει την τάξη, αλλά
την προστατεύει και την επιβάλλει.
Η μοναδική άλλη παρουσία του Έρωτα στο έργο αυτό του Ησιόδου βρίσκεται στον
στίχο 201, όπου συνοδεύει την Αφροδίτη μαζί με τον Ίμερο. Έχουμε, δηλαδή, από νωρίς
την σύνδεση του με την θεά, παρότι εδώ δεν εμφανίζεται στην πλέον γνωστή εκδοχή του,
ως γιός της.
Πιθανόν, μέσα από αυτήν την σχέση και την σύνδεση του με την θεά Αφροδίτη να
επηρεάζεται η ίδια η υπόσταση του και να αποκτά περισσότερο επιβλαβείς επιπτώσεις η
επιρροή του επάνω στους θεούς και τους ανθρώπους σε κάποιο στάδιο της κοσμικής τους
εξέλιξης. Οι μαρτυρίες, ωστόσο, του Ησιόδου δεν μας αφήνουν να κατανοήσουμε κάτι
τέτοιο, άρα θα πρέπει να επιμείνουμε στην κατεύθυνση που προσπαθούμε να χαράξουμε
μέσα και από άλλες πηγές, αν θέλουμε να είμαστε πιο γενικοί στις αναφορές μας.
Παρ’όλα αυτά αξίζει να σημειώσουμε ότι η πράξη που σχετίζεται με την έννοια του
έρωτα, την ερωτική επαφή, όπως την γνωρίζουμε αργότερα, ο Ησίοδος την προσεγγίζει
χρησιμοποιώντας ένα λεξιλόγιο βασισμένο στον όρο φιλότης44, δηλαδή την αγάπη, την
τρυφερότητα, ό,τι θα μπορούσαμε να νοήσουμε ως την ήπια προσέγγιση μεταξύ των δύο
φύλων από όπου απουσιάζει εντελώς η οποιαδήποτε περίπτωση εφαρμογής της βίας.
Όπως σημειώνει ο Albin Lesky: « Ο Έρωτας ο ίδιος δεν έχει απογόνους, μπορούμε να
φαντασθούμε όμως ότι επενεργεί σε όλα αυτά τα ζευγαρώματα, έστω κι αν το ποίημα δεν
λέει τίποτε το σχετικό » 45.
Βέβαια, όπως παρατηρούμε από τις εμφανίσεις της λέξης φιλότης, ειδικά στα τελευταία
χωρία που επισημάναμε μέσα από το έργο του Ησιόδου46, συνοδεύεται από μια λέξη που
απηχεί την καταλυτική παρουσία του Θεού έρωτα, την λέξη ερατη, ενώ και στο παράδειγμα του στίχου 405 θα πρέπει να αναφέρουμε και τον προηγούμενο στίχο όπου αναφέρεται την ένωση των θεοτήτων Φοίβης και Κοίου δείχνοντας την θεά να προσεγγίζει
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το πολυαγαπημένο κρεβάτι, την πολυήρατον ευνην του θεού. Και πάλι έχουμε μια λέξη
που δηλώνει την συμμετοχή του Έρωτα.
Ο χώρος που κινούνται οι ήρωες του Ομήρου παραλλάσσει εντελώς από εκείνον του
Ησιόδου. Μιλάμε πλέον για έναν τρόπο ζωής οργανωμένο μέσα σε αστικά περιβάλλοντα
ή πρωτο-αστικής φύσης, σε κοινότητες ανθρώπων και όχι σε απομονωμένες οικίες στην
ύπαιθρο. Ο κόσμος του Ομήρου είναι επίσης ένας χώρος όπου κυριαρχεί η τάξη και η έννοια του οίκου, της οικογένειας, ενώ, και εδώ έγκειται η αντίθεση του με τον Ησίοδο, σε
επίπεδο παρουσίασης των θεοτήτων, της δικής τους οργάνωσης, βρίσκεται στον αντίποδα της ανθρώπινης κατάστασης. Στην Ιλιάδα, όπου ο ανθρώπινος χώρος είναι οργανωμένος, επικεντρωμένος γύρω από την έννοια της τάξης του οίκου, ο οίκος των θεών βαίνει
προς κρίση47. Η Ήρα εμφανίζεται ζηλότυπη ως προς την παράκληση της Θέτιδας στον
Δία, ενώ και αυτός παραδέχεται ότι δυσκολεύεται να ομολογήσει τα πάντα που τον
αφορούν στην αδερφή και σύζυγο του, ενώ αργότερα απειλεί πως θα ασκήσει πάνω της
σωματική βία48.
Στην Οδύσσεια, αντίθετα, ο κόσμος των θεοτήτων διέπεται από ιεραρχική οργάνωση
και οι σχέσεις τους μοιάζουν αγαστές, ενώ εκείνος των θνητών και του οίκου εμφανίζεται ως περίπου ετοιμόρροπος, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όταν π.χ ο Όμηρος μας περιγράφει το κοινό γεύμα της οικογένειας 49.
Ωστόσο, ενίοτε καταλογίζεται στην Πηνελόπη, στην σύζυγο και συντονίστρια της ζωής
μέσα στην οικία-όπως συμβαίνει από τους Wace και Stubbings-ότι στα όρια του συγκεκριμένου οίκου της « παραμένει ένα αμήχανο και αναποφάσιστο θύμα »50 και δεν τις αποδίδονται όλες εκείνες οι αρμοδιότητες με τις οποίες σχετίζεται, αυτές της επίβλεψης,
αλλά και της τέλεσης, των οικιακών εργασιών ως άριστης οικοδέσποινας με ζήλο και επιμέλεια, όπως και εκείνη της πιστής συζύγου μέσα από αντίξοες συνθήκες.
Στον Όμηρο, λοιπόν, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι κινούμαστε σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο από τα εξής στοιχεία: Χώρος δράσης είναι η πόλις, το οργανωμένο πιαγύρω πάντα από την έννοια του οίκου και το περιβάλλον αυτόν εργατικό προσωπικό του
βασιλικού κτίσματος, του μεγάρου, το ανθρώπινο, το γήινο πεδίο. Ο ίδιος προκρίνει μέσα από δύο βασικές μορφές της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, τον Έκτορα και τον Οδυσσέα αντίστοιχα, τον θεσμό του γάμου. Αυτό όμως γίνεται μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια
δράσης. Η γυναίκα επιτελεί τις δουλειές του σπιτιού και βρίσκεται υποταγμένη στην
εξουσία του άνδρα, του κύριου του οίκου, του μοναδικού τρόπου οργάνωσης του ανθρώπινου κόσμου, είτε αυτός ο άνδρας είναι ο πατέρας της, είτε είναι ο σύζυγος της, κάποτε
όμως και ο γιός της, αν και όχι πάντα.
Η τάξη των θεϊκών δυνάμεων είναι λιγότερο προσαρμοσμένη στα πλαίσια αυτά. Φαινόμενο πάντως που να μπορούμε να πούμε ότι σχετίζεται με χρήση της ερωτικής βίας,
όπως τουλάχιστον την περιγράψαμε στον πρόλογο μέσα από το σχήμα του Cohen, αποτελεί η παιδεραστία που περιγράφει ανενδοίαστα ο Όμηρος όταν ο Δίας απαγάγει τον γιό
του Τρώα, τον Γανυμήδη, και τον μεταφέρει στον Όλυμπο για να γίνει οινοχόος του51.
Βέβαια, ακόμα η ομοφυλοφιλία δεν έχει σχετιστεί με τον ανθρώπινο κόσμο, δεν έχουμε σαφή δείγματα παρόμοιας συμπεριφοράς μεταξύ ηρώων, ούτε καν μεταξύ του Αχιλ47
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λέα και του Πάτροκλου, όπως αποδεικνύει και η Jacqueline de Romilly52. Παράλληλα,
και η μοιχεία, όταν, συγκεκριμένα, η Αφροδίτη απατά τον Ήφαιστο με τον Άρη 53, είναι
γεγονός που το βλέπουμε να εμφανίζεται μέσα στο επίπεδο δράσης των θεών κυρίως.
Σε ό,τι αφορά και πάλι την μυθολογία των Ελλήνων, τις αφηγήσεις τους με άλλα λόγια
για μια εποχή απομακρυσμένη χρονολογικά από τους ίδιους, που αντανακλά ωστόσο
τρόπους δράσης των ανθρώπων προγενέστερων εποχών-έστω συμβολικά-αποτελώντας
στην συνείδηση τους την προϊστορία τους, ο μοναδικός τρόπος σύναψης ερωτικών σχέσεων με άνδρες και γυναίκες και της γαμήλια σύνδεσης ενός ετεροφυλοφιλικού ζεύγους
είναι η αρπαγή, ο βιασμός των ανδρών και των γυναικών από όντα ανώτερης φύσης,
όπως οι θεοί, και καταγωγής, όπως οι ήρωες και γενάρχες των διαφορετικών φύλων της
ελληνικής αρχαιότητας. Κείμενα όπως είναι οι ύμνοι και τα έπη βρίθουν από τέτοιες
καταστάσεις και δικαιολογούν την άποψη αυτή, τεκμηριώνουν μία ανάλογη οπτική
σχετικά με την εμφάνιση της ερωτικής βίας ως ένα φαινόμενο καθοριστικό, απαραίτητο
σχεδόν για την θεμελίωση των ανθρώπινων κοινωνιών μέσα από τα αποτελέσματα
τους54.
Η Susan Deacy, η οποία έχει ασχοληθεί συστηματικά με τους αρχαίους ελληνικούς μύθους, μοιάζει να επιβεβαιώνει την ερμηνεία μας όταν γράφει ότι ο βιασμός πρόκειται για
καταπάτηση των ορίων του οίκου και, ειδικά, στο σημείο όπου τονίζει το γεγονός πως ο
Δίας συχνά έπαιρνε την μορφή κάποιου ζώου, του ταύρου στην περίπτωση της Ευρώπης,
προκειμένου να έλξει την κόρη, να την αποπλανήσει, όπως και έγινε, μακριά από την
προστασία του οίκου αυτού55.
Μάλιστα, η ερμηνεία της μπορεί σαφέστερα να ενταχθεί στο δικό μας σύστημα ανάλυσης διότι διαφωνεί με την άποψη της Lefkowitz ότι από το γεγονός εξέλειπε η βία, η
βιαιότητα, πως απλά οι κοπέλες αποπλανούνταν, σχεδόν θεληματικά, γράφοντας χαρακτηριστικά τα εξής:
“Females are temporarily away from the protection of the oikos and precipitate the birth offspring
exceptional in some way…although elements of consent and seduction are certainly present, they
are combined with violent and aggressive feautures, and the encounter is portrayed as lacking
mutuality. Violence is more explicit in the abduction itself…so that he might abduct her from her
paternal oiko”56.

Tο ότι ο δράστης, ο Δίας στην προκείμενη περίπτωση, παρασύρει την κοπέλα εκτός
του οίκου της, αποδεικνύει για την ερευνήτρια έλλειψη σεβασμού απέναντι της και έτσι
δεν αποκλείεται καθόλου να είναι βίαιος απέναντι της, να διαπράξει ψυχρά έναν βιασμό.
52
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Το ένα, βέβαια, φαινόμενο δεν αναιρεί το άλλο. Η προστασία του οίκου είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει, να εγγυηθεί η έλλειψη βίας, χωρίς αυτήν δεν γνωρίζουμε τί μπορεί να έχει συμβεί.
Ανάλογα συμφραζόμενα μπορούμε να διακρίνουμε στα έργα των σπουδαιότερων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και στοχαστών, ιδιαίτερα ανάμεσα στους θεμελιωτές της
ιστορικής επιστήμης, αλλά και μεταγενέστερων τους ιστοριογράφων, καθώς και ορισμένων εκφραστών διαφορετικών λογοτεχνικών ειδών, όπως οι τρεις κορυφαίοι δραματουργοί, ο Αριστοφάνης και φιλόσοφοι-στοχαστές όπως ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων.
Αν θέλουμε να είμαστε πιο αναλυτικοί, θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο που αναφέρεται
σε φαινόμενα αρπαγής, συνειδητής δηλαδή και σκόπιμης χρήσης ερωτικής βίας, με τον
πατέρα της ιστορίας, τον Ηρόδοτο. Από την αρχή κιόλας της εξιστόρησης του που μέσα
από πολλές παρεκβάσεις καταλήγει στην παρουσίαση της ελληνικής επιτυχίας στους
λεγόμενους Μηδικούς Πολέμους, θεωρεί ως αφετηρία, ως αφορμή για την προαιώνια
έχθρα μεταξύ των Ελλήνων και των λαών που κατοικούν στην Ασία την αρπαγή από
μέρους και των δύο πλευρών συγκεκριμένων γυναικών.
Την πρώτη αρπαγή πραγματοποιούν Φοίνικες έμποροι, οι οποίοι αγκυροβολούν στο
Άργος και από τις γυναίκες που έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι για να αγοράσουν την
πραμάτεια τους, επιλέγουν να απαγάγουν την κόρη του βασιλιά, την Ιώ, μαζί με ορισμένες κοπέλες, πιθανόν την συνοδεία της ίδιας, καθώς και κάποιες άλλες, ίσως, όπως και
εκείνη, αρχοντικής καταγωγής:
« Ταύτας στάσας κατα πρύμνην της νεος ωνέεσθαι των φορτίων των σφι ην θυμος μάλιστα, και
τους Φοίνικας διακελευσαμένους ορμησαι επ’αυτας. Τας μεν δη πλευνας των γυναικων αποφυγειν, την δε Ιουν συν αλλησι αρπασθηναι· εσβαλομένους δε ες την νέα οιχεσθαι αποπλέοντας
57
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Είναι φανερό μέσα από την ηροδότεια αφήγηση ότι, ενώ έχουν μαζευτεί πολλές γυναίκες κοντά στα φοινικικά πλοία, η σκοπιμότητα τους είναι να επιτεθούν σε συγκεκριμένες γυναίκες (« πλευνας των γυναικων αποφυγειν, την δε Ιουν συν αλλησι αρπασθηναι
»). Ποιά είναι, λοιπόν, τα κριτήρια τους; Προφανώς, η εξωτερική ομορφιά τους, γεγονός
που δεν πρέπει να είναι ασύνδετο με την υψηλή καταγωγή των αρπαχθεισών γυναικών,
εφόσον θα ήταν ίσως καλύτερα ενδεδυμένες και καλλωπισμένες. Σημασία έχει, πάντως,
ότι με αυτήν την βιαιότητα συνδέονται και όσες άλλες ακολουθούν στο έργο του
Ηροδότου ως μια αλυσίδα συμβάντων που θα οδηγήσουν με την τελευταία στην σειρά,
την αρπαγή της Ελένης της Σπάρτης στην συντονισμένη επίθεση των Ελλήνων εναντίον
της Τροίας. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως η αρπαγή αυτή δεν λαμβάνει χώρα μέσα
στον οίκο τον πατρικό της κόρης, πραγματοποιείται σε έναν δημόσιο χώρο, στο λιμάνι,
όπου οι γυναίκες, χωρίς την συνοδεία και την προστασία των ανδρών της οικογένειας, όπως τουλάχιστον διακρίνουμε από το κείμενο όπου κάθε τέτοια αναφορά απουσιάζει, είναι περισσότερο απομονωμένες και επιρρεπείς σε αντίστοιχες προκλήσεις και βίαιες επιθέσεις από τους εκπροσώπους του ανδρικού φύλου.
Στην ανάλυση της ύβρεως στο ηροδότειο έργο, η αρπαγή αποτελεί το πιο ουσιαστικό
και βαρυσήμαντο προς την κατεύθυνσης που ερευνάμε καταγεγραμμένο περιστατικό
ερωτικής βίας, καθώς και το πιο « μόνιμο », ένα σταθερό σημείο αναφοράς, θα λέγαμε,
στην σκέψη των Ελλήνων έκτοτε. Ο μύθος, εξάλλου, θέλει ακόμα και τον ίδιο τον Δία να
57
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μεταμορφώνεται σε ταύρο, ο οποίος προσήλκυσε το ενδιαφέρον της νέας και την οδήγησε στην Κρήτη όπου έσμειξαν ερωτικά και του γέννησε την βασιλική γενιά των Κρητών,
τους βασιλιάδες της Κνωσού και της Φαιστού, τον Μίνωα και τον Ραδάμανθυ αντίστοιχα. Άλλωστε, ο πατέρας των θεών συχνά προβαίνει σε αυτήν την πρακτική, όπως
στην περίπτωση του Γανυμήδη58.
Όμως, στο δεύτερο παράδειγμα που μας δίνει ο Αλικαρνασσεύς ιστορικός, έχουμε να
σημειώσουμε και ορισμένες διαφορές, σημαντικές κατά την άποψη μας:
« Μετα δε ταυτα Ελλήνων τινας (ου γαρ έχουσι τούνομα απηγήσασθαι ) φασί της Φοινίκης ες
Τύρον προσσχόντας αρπάσαι του βασιλέος την θυγατέρα Ευρώπην. Είησαν δ’αν ουτοι Κρητες.
Ταυτα μεν δη ίσα προς ίσα σφι γενέσθαι· μετα δε ταυτα Ελληνας αιτίους της δευτέρης αδικίης γενέσθαι. Καταπλώσαντας γαρ μακρη νηϊ ες Αιαν τε την Κολχίδα και επι Φασιν ποταμον, ενθευτεν,
διαπρηξαμένους και ταλλα των εινεκεν απίκατο, αρπάσαι του βασιλέος την θυγατέρα Μηδείην.
Πέμψαντα δε τον Κόλχον ες την Ελλάδα κήρυκα αιτέειν τε δίκας της αρπαγης και απαιτέειν την
θυγατέρα· τους δε υποκρίνασθαι ως ουδε εκεινοι Ιους της Αργείης έδοσάν σφι δίκας της αρπα59
γης· ουδε ων αυτοι δώσειν εκείνοσι » .

Η αρπαγή της Ευρώπης, κόρης του βασιλιά της Τύρου, από Κρητικούς ίσως, δεν λαμβάνεται ως ένα γεγονός αυθύπαρκτο, αλλά σαν μια υπόθεση αντεκδίκησης εκ μέρους
των Ελλήνων για την αρπαγή της Ιούς. Πώς αλλιώς να ερμηνεύσουμε τα λόγια με τα
οποία κλείνει ο Ηρόδοτος την σύντομη αναφορά του στο επεισόδιο; « Ταυτα μεν δη ίσα
προς ίσα σφι γενέσθαι ». Κανονικά, θα έπρεπε να εξομαλυνθούν τα πράγματα. Όμως, οι
Έλληνες πια ενεργούν με τρόπο προκλητικό και απαγάγουν την Μήδεια, την κόρη του
βασιλιά της Αίας στην Κολχίδα, του Αιήτη.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ο Ηρόδοτος θεωρεί την πράξη τους ως δευτέρης αδικίης,
ως μια ενέργεια που δεν συνάδει με το ανθρώπινο δίκαιο, που παραβιάζει τις αρχές στις
οποίες στηρίζονται οι κοινωνίες. Το λεξιλόγιο του, ωστόσο, αν το ερμηνεύσουμε αναλυτικά, μας δεικνύει και κάτι άλλο, ότι γενικότερα οι αρπαγές γυναικών χωρίς να υπάρχει
μια συγκεκριμένη πρόκληση εκ μέρους κάποιου, είναι μία αδικία, μία προσβολή που
οφείλει ο αδικημένος να την αποκαταστήσει με μια αντίστοιχη πράξη, εάν δεν μπορέσει
να κερδίσει πίσω την γυναίκα που του έκλεψαν. Όμως, γιατί να νιώθει έτσι; Πιθανόν, να
προσκρούει στο ήδη διαμορφωμένο αίσθημα της οικογενειακής τιμής, της προστασίας
των γυναικών του οίκου από τους άρρενες που τον απαρτίζουν. Όταν δεν μπορέσει να
υπερασπιστεί τα του οίκου του, θεωρεί εαυτόν αδικημένο και προσβεβλημένο και χρειάζεται μία δράση που θα επιφέρει μία ανάλογη αίσθηση αισχύνης στον αδικούντα, ώστε
να ισοσκελιστεί το προς όφελος του βάρος της αρπαγής αυτής. Πρέπει, δηλαδή, ο θύτης
να δικαιολογήσει τα κίνητρα της απαγωγής του, να δώσει δίκας στον πατέρα της παρθένου, εξηγήσεις, ώστε να αποδείξει τις προθέσεις του και να νομιμοποιήσει την θέση του.
Μάλιστα, στο συγκεκριμένο χωρίο του Ηροδότου ο χώρος από όπου πραγματοποιείται
η αρπαγή δεν σημειώνεται. Είναι λογικό να υποθέσουμε, όπως έπραξε π.χ ο Απολλώνιος
ο Ρόδιος στα Αργοναυτικά του, πως πρόκειται για το ανάκτορο, για τα βασιλικά δώματα
του Αιήτη στην Κολχίδα.
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« Ητοι ο μεν δήμοιο μετ’ανδράσιν όσσοι άριστοι/ παννύχιον δόλοναιπυν επι σφίσι μητιάασκεν/
οισιν ενι μεγάροις, στυγερον επι θυμω αέθλω/ Αιήτης αμοτον κεχολωμένος, ουδ’όγε πάμπαν/
60
θυγατέρων τάδε νόσφιν εων τελέεσθαι εώλπει » .

Είναι, λοιπόν, σύμφωνη η μαρτυρία του ποιητικού αυτού κειμένου με το σχήμα σκέψης
που ακολουθούμε, καθώς μας επιτρέπει να το εφαρμόσουμε στην περίπτωση της απαγωγής της Μήδειας. Η προσβολή της τιμής του Αιήτη ως ενός άνδρα που δεν μπόρεσε να
προστατεύσει μία γυναίκα της οικογένειας του μέσα στο ίδιο του το σπίτι είναι ο παράγοντας που τον ωθεί στην έντονη αναζήτηση ανταπόδοσης μέσω της καταβολής δίκης εκ
μέρους των αιτίων. Η βιαιότητα της πράξης των ενόχων έγκειται στην καταπάτηση του
ιδιωτικού χώρου, στην περίπτωση αυτή του ανακτόρου εφόσον πρόκειται για τον χώρο
όπου ζουν οι συγγενείς του βασιλιά και ο ίδιος, και στην διατάραξη της ισορροπίας των
συνθηκών λειτουργίας του.
Βέβαια, ο Αιήτης εμφανίζεται κάπως υποψιασμένος σχετικά με την οικειοθελώς
ενεργούσα κόρη του, όμως η θέση του, η τιμή του, πιθανόν να απαιτούσε την αποσιώπηση της αποκάλυψης της αλήθειας και της παρουσίασης της φυγής της ως μία απαγωγή
ακούσια. Όπως είδαμε, ο Ηρόδοτος μιλάει στο σημείο αυτό για αρπαγή εκ μέρους των
Ελλήνων, δεν παρεμβάλλει κάποια διαφορετική εκδοχή. Αργότερα, ωστόσο, όταν πια
εκφράσει τις επιφυλάξεις του, θα αναλύσουμε τις απόψεις μας για τους λόγους που τον
οδηγούν σε αυτήν την διατύπωση.
Αυτή η πρακτική της δικαιολόγησης της αρπαγής, φαίνεται ότι αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα στοιχεία της υπόθεσης, διότι είναι ένα από τα σημεία στα οποία επανέρχεται διαρκώς ο Ηρόδοτος και πρέπει να βασίζεται στην εθιμοτυπική πρακτική των
αρχαίων ελληνικών κοινωνιών, όπου η αίσθηση της δικαιοσύνης και η φροντίδα απονομής της είναι διαρκής, επίμονη σχεδόν και συνυφασμένη με τον χαρακτήρα των πολιτών
των αρχαίων ελληνικών πόλεων-κρατών, είναι ένα ιδανικό, θα λέγαμε. Έτσι, αναφορικά
με την αρπαγή της βασίλισσας της Σπάρτης, ο Ηρόδοτος επανέρχεται στην έννοια αυτή.
« Δευτέρη δε λέγουσι γενεη μετα ταυτα Αλέξανδρος τον Πριάμου ακηκοότα ταυτα εθελησαι οι
εκ της Ελλάδος δι’αρπαγης γενέσθαι γυναικα, επιστάμενον πάντως οτι ου δώσει δίκας· ουδε γάρ
εκείνους διδόναι. Ουτω δη αρπάσαντος αυτου Ελένην τοισι Ελλησι δόξαι πρωτον πέμψαντας
αγγέλους απαιτέειν τε Ελένην και δίκας της αρπαγης αιτέειν. Τους δε προϊσχομένων ταυτα προφέρειν σφι Μηδείης την αρπαγήν, ως ου δόντες αυτοι δίκας ουδε εκδόντες απαιτεόντων βου61
λοίατο σφι παρ’αλλων δίκας γίνεσθαι » .

Ο Αλέξανδρος/Πάρις, με περιφρονητικό περίπου τρόπο, απαξιώνει τους αγγελιαφόρους
των Ελλήνων που ζητάνε δίκας για την βίαιη προσαγωγή της Ελένης στην Τροία με το
αιτιολογικό πως και οι ίδιοι δεν υπήρξαν υπόλογοι για τις δικές τους αντίστοιχα άδικες
πράξεις. Είναι ενδιαφέρον εδώ να τονίσουμε πως οι Έλληνες εμφανίζονται να στέλνουν
πρώτα αυτοί απεσταλμένους για να κινήσουν μια αντίστοιχη διαδικασία (« πρωτον πεμψαντας αγγέλους απαιτέειν τε Ελένην και δίκας ») και πως ο ίδιος προβάλλει την έλλειψη του αισθήματος της δικαιοσύνης στους Ασιάτες ως μία στάση που όφειλαν και οι
Έλληνες να τηρήσουν, εφόσον τους βάραιναν ανάλογες κατηγορίες αρπαγής γυναικών.
Άρα, είναι καθαρά ελληνική η απαίτηση για ικανοποίηση του περί δικαιοσύνης αισθήματος, ενώ για τους «βάρβαρους» αποτελούσε μια συνηθισμένη διαδικασία η αρπαγή
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των γυναικών, για την οποία ούτε ζητούσαν, ούτε έδιναν λόγο; Όχι βέβαια. Αποτελούσε
και για τους ίδιους μία προσβολή την οποία επιζητούσαν να εξαλείψουν, όπως είδαμε
στην περίπτωση της Μήδειας του Αιήτη.
Η επιχειρηματολογία του Πάρη είναι ψευδής και σαθρή και δεν μπορεί να εξοφλήσει
την βίαιη αρπαγή της Ελένης, όσο και αν το επιθυμεί ο ίδιος. Τέτοιες ενέργειες είναι
καταδικαστέες από το σύνολο των ανθρώπων και όχι μόνο από τους Έλληνες, ώστε να
αποτελεί ένα διαχρονικό και συλλογικό αίτημα η υπεράσπιση των δικαίων τους. Και
καταλήγει ο Ηρόδοτος, σχολιάζοντας εν κατακλείδι τις υποθέσεις των αρπαγών που έχει
ήδη αναφέρει στο έργο του, με τα εξής λόγια:
« Μέχρι μεν ων τούτου αρπαγας μούνας ειναι παρ’αλλήλων, το δε απο τούτου Έλληνας δη μεγάλως αιτίους γενέσθαι· προτέρους γαρ αρξαι στρατεύεσθαι ες την Ασίην η σφέας ες Ευρώπην. Το
μεν νυν αρπάζειν γυναικας ανδρων αδίκων νομίζειν εργον ειναι, το δε αρπασθεισέων σπουδην
ποιήσασθαι τιμωρέειν ανοήτων, το δε μηδεμία ώρην εχειν αρπασθεισέων σωφρόνων· δηλα γαρ
ότι, ει μη αυται εβούλοντο, ουκ αν ηρπάζοντο. Σφέας μεν δη τους εκ της Ασίης λέγουσι Πέρσαι
αρπαζομένων των γυναικων λόγον ουδένα ποιήσασθαι, Ελληνας δε Λακεδαιμονίης είνεκεν γυναικος στόλον μέγαν συναγειραι και επειτα ελθόντας ες την Ασίην την Πριάμου δύναμιν κατε62
λειν. Απο τούτου αιει ηγήσασθαι το Ελληνικον σφίσι ειναι πολέμιον »

Με λίγα λόγια, θεωρεί ως μία πράξη έκδηλα άδικη την αρπαγή των γυναικών, αλλά δεν
θεωρεί επαρκή δικαιολόγηση την λήψη τέτοιων συμβάντων ώστε να οδηγούνται τα επίμαχα μέλη σε σύγκρουση, μιας και η πράξη αυτή δεν θα γινόταν ποτέ χωρίς την θέληση
των γυναικών που έπεσαν θύματα αρπαγής. Ουσιαστικά δηλαδή, ο Ηρόδοτος επιδεικνύει
το ίδιο κριτικό πνεύμα με τον Θουκυδίδη, ο οποίος αποφεύγει εντελώς την αναφορά του
στις ιστορίες αυτές των αμοιβαίων αρπαγών γυναικών ως τα προγενέστερα αίτια που
οδήγησαν στον τρωικό πόλεμο63. Ο ίδιος αναφέρει τα περιστατικά αυτά για τα ανατρέψει
στο τέλος ως αναληθή, για να μας δώσει ένα δείγμα θα λέγαμε της μη αληθοφάνειας των
επιχειρημάτων εκατέρωθεν και να προχωρήσει στις αληθινές αιτίες των γεγονότων που
οδήγησαν στον πόλεμο που θα εξιστορήσει. Κατά κάποιο νόημα, επικυρώνει την εγκυρότητα της δικής του αφήγησης, το μέγεθος της συμβολής του στην ιστοριογραφία, καταδεικνύοντας τις υπερβολές των προγενέστερων του πηγών.
Ο Walcot, μένοντας αυστηρά προσηλωμένος στο συγκεκριμένο χωρίο του Ηροδότου
που παραθέσαμε, δεν αποδέχεται την άποψη του σχετικά με τα συμβάντα και δέχεται ότι
διαπράττεται βιασμός στα χωρία όπου αναφέρονται παρόμοια περιστατικά (2. 111, 3.3, 9.
112). Θεωρεί ότι ο Ηρόδοτος είναι εχθρικός απέναντι στις γυναίκες, οι οποίες για τον
αρχαίο Έλληνα ιστορικό απέχουν πολύ από την αρετή, όπως σημειώνει στην σελ. 141,
και υποστηρίζει ότι η σεξουαλική επαφή στην σκέψη των αρχαίων Ελλήνων είναι κάτι το
βρώμικο. Επίσης, ο Walcot τονίζει, αντλώντας τα επιχειρήματα του από ένα χωρίο όπου
εμφανίζεται να μιλάει ο Μακεδόνας πρίγκιπας Αλέξανδρος, πως η ηροδότεια οπτική δεν
διαφέρει από τις στερεότυπες αντιλήψεις των Ελλήνων της εποχής του σχετικά με τον
ρόλο του άνδρα να υπερασπίζεται την τιμή των γυναικών του οίκου του. Οι επιθέσεις
εναντίον των γυναικών που παρατηρούμε στον Ηρόδοτο, οφείλονται σε ένα είδος μισογυνισμού-τον οποίο είδαμε και στον Ησίοδο-και φόβου των ανδρών απέναντι τους ο
οποίος τους ωθεί σε βιαιότητα.
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Από την πλευρά μας θεωρούμε την άποψη του Walcot εξεζητημένη. Ο Ηρόδοτος παραθέτει τις αρπαγές αυτές ως αφετηρία συγκεκριμένων εκδοχών μυθολογικών γεγονότων
από πηγές φοινικικές και περσικές και, μάλιστα, συχνά εκθέτει την προσωπική του αντίδραση σε τέτοιου είδους παραδοχές, έστω υποσυνείδητα με την φράση πως κάποιοι άλλοι «λένε ότι», όχι ο όμως ο ίδιος.
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Π.χ, «Περσέων μεν νυν οι λόγιοι Φοίνικας αιτίους φασι γενέσθαι της διαφορης»

Ανάλογη σχέση του Αλικαρνασσέα ιστορικού ως απλού διαβιβαστή της άποψης κάποιων άλλων για τα γεγονότα φαίνεται στο χωρίο που ξεκινά η αφήγηση σχετικά με την
αρπαγή της Ελένης. Και πάλι ακούμε ότι Πέρσες τα λένε αυτά:
« Δευτερη δε λέγουσι γενεη μετα ταυτα Αλέξανδρον τον Πριάμου ακηκοότα ταυτα εθελησαι οι
65
εκ της Ελλάδος δι’αρπαγης γενέσθαι γυναικα»

Ανάλογα συνεχίζει ο Ηρόδοτος μέχρις ότου αναφέρεται στην εξ ανατολής παράδοση
σχετικά με τις αρπαγές-δηλαδή ως και το μεθεπόμενο κεφάλαιο-όπου και πάλι γράφει,
ξεκάθαρα ωστόσο εδώ, ότι μεταφέρει τις αντικρουόμενες απόψεις των Περσών και των
Φοινίκων:
« Ουτω μεν Πέρσαι λέγουσι γενέσθαι, και δια την Ιλίου άλωσιν ευρίσκουσι σφίσι εουσαν την αρχην της εχθρης της ες τους Ελληνας. Περι δε της Ιους ουκ ομολογέουσι Πέρσησι ούτω Φοίνικες...Ταυτα μεν νυν Πέρσαι τε και Φοίνικες λέγουσι. Εγω δε περι μεν τούτων ουκ έρχομαι ερέων
66
ως ούτως η άλλως κως ταυτα εγένετο » .

Παράλληλα, οφείλουμε να θυμηθούμε και την συμβολή της σοφιστικής στον κριτικό
έλεγχο παρόμοιων φαινομένων. Για παράδειγμα, ο Γοργίας ο Λεοντίνος στο κείμενο του
Ελένης εγκώμιον, εξετάζει και αυτός το ενδεχόμενο η Ελένη να απέδρασε στην Τροία με
τον Πάρη και τονίζει με φιλοπαίγμονα διάθεση πως θα πρέπει κατά κάποιο νόημα να
θεωρηθεί αθώα, διότι απλά ενήργησε ως μια γυναίκα ερωτευμένη.
Όμως, στην προσπάθεια του Ηροδότου αυτή, και τούτο τελικά μας ενδιαφέρει-έστω
και αν οι πληροφορίες που αφήνει να διεισδύσουν στο έργο του είναι από ξένες πηγέςμας παρέχει κάποια στοιχεία της σκέψης των Ελλήνων σχετικά με ζητήματα που αφορούν τον τομέα των ερωτικών σχέσεων, μας φέρνει σε επαφή με τον συλλογισμό τους, τα
πιστεύω τους για υποθέσεις που αφορούν την στενή ιδιωτική τους σφαίρα και μας φανερώνει με ποιόν τρόπο υποθέσεις που θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε ως ιδιωτικές, τελικά γίνονται σημείο κοινής πολιτικής και κοινωνικής δράσης. Γεγονότα κάθε άλλο από πολεμικά γίνονται οι αφορμές για να δικαιολογηθούν μακρόχρονες συγκρούσεις και αμοιβαία καχυποψία. Ακόμα και όταν μια τέτοια ερμηνεία αμφισβητείται,
δεν παύει να αποτελεί ένα πιθανό, ένα ικανό κριτήριο για να προκαλέσει συγκρούσεις
τόσο βίαιες. Αυτό το επιχείρημα μας οδηγεί άμεσα στην σκέψη για το πόσο μεγάλη
σημασία απέδιδαν οι Έλληνες σε ζητήματα ερωτικά και, μάλιστα, όταν υπήρξε βία κατά
την εφαρμογή ή την επιδίωξη απλά σύναψης συγκεκριμένων τρόπων ερωτικής συνεύρεσης.
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Ένα κατεξοχήν παράδειγμα άσκησης βίας μέσα στα πλαίσια του γάμου, το οποίο μας
καθοδηγεί προς την εξιχνίαση ανάλογων συμπεριφορών και στο έργο του Πλούταρχου,
μας το δίδει ο Ηρόδοτος και αφορά την σχέση του Πεισίστρατου με την σύζυγο του και
κόρη του πολιτικού αντιπάλου του, του Μεγακλή. Η περίπτωση είναι η εξής:
« Απολαβων δε την τυραννίδα τρόπω τω ειρημένω ο Πεισίστρατος κατα την ομολογίην την προς
Μεγακλέα γενομένην γαμέει του Μεγακλέος την θυγατέρα. Οια δε παίδων τε οι υπαρχόντων νεηνιέων και λεγομένων εναγέων ειναι των Αλκμεωνιδέων, ου βουλόμενός οι γενέσθαι εκ της νεογάμου γυναικος τέκνα εμίσγετό ου κατα νόμον. Τα μεν νυν πρωτα έκρυπτε ταυτα η γυνή, μετα
δε, ειτε ιστορεύση ειτε και ου, φράζει τη εωυτης μητρί, η δε τω ανδρι. Τον δε δεινόν τι έσχε ατιμάζεσθαι προς Πεισιστράτου. Οργη δε ως ειχε καταλλάσσετο την εχθρην τοισι στρατιώτησι. Μα67
θων δε ο Πεισίστρατος τα ποιεύμενα επ’εωυτω απαλλάσσετο εκ της χώρης το παράπαν...»

Από όσα μαθαίνουμε γύρω από το συμβάν, η άσκηση από τον Πεισίστρατο πάνω στην
ανώνυμη κόρη του Μεγακλή μορφών ερωτικής συνεύρεσης αθέμιτων και επονείδιστων
από την πλευρά της, προκειμένου να μην αποκτήσει μαζί της παιδιά και η κοινοποίηση
του μυστικού από την κόρη στην μητέρα της και από αυτήν στον άνδρα της, ωθεί τον
Μεγακλή στα άκρα. Τον οδηγεί στο να συνωμοτήσει εναντίον του γαμπρού του και να
καταλύσει την τυραννίδα του. Επομένως, ένα ατομικό περιστατικό συντελεί στην ανατροπή της ισχύουσας πολιτικής πραγματικότητας και αρκεί στο να αλλάξει το πολίτευμα
της Αθήνας. Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου, εφόσον οι
επιπτώσεις της ιδιωτικής σφαίρας των ατόμων, όπως χαρακτηριστικά είναι η ερωτική
τους ζωή, αγγίζουν άμεσα την δημόσια ζωή της πόλης με τρόπο που δεν φαίνεται τόσο
εύκολα ο διαχωρισμός αυτός, όπως άλλωστε και στα υπόλοιπα παραδείγματα που θα
ακολουθήσουν.
Υπάρχει, βέβαια, και η πιθανότητα να εντάξουμε τις πληροφορίες του παραπάνω χωρίου ως μία υπόθεση που αφορά απλά το καθεστώς των παιδιών του Πεισίστρατου από
τον πρώτο του γάμου, ως μία νομική περιπλοκή, θα λέγαμε, η οποία, ωστόσο, μέσα από
το έργο του Ηροδότου αφορά γενικά και μοιάζει να αναφέρεται-έμμεσα τουλάχιστον- σε
όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις. Προφανώς αφορά την σειρά κληρονομικότητας των
διαδόχων ενός άνδρα και την επίφαση νόθας καταγωγής σχετικά με κάποιους από τους
απογόνους του, ώστε να αποκλειστούν από αυτήν. Και πάλι, δηλαδή, αποτελεί ένα
κοινωνικό ζήτημα και η λύση του, όπως φαίνεται από την εμπλοκή των κύριων πρωταγωνιστών σε πολεμική σύρραξη, συντείνει ώστε να μιλάμε για πολιτικοκοινωνική δράση
σε σχέση με περιστατικά ερωτικής βίας, έστω και αν αυτή χρησιμοποιείται ως η αφορμή.
Από τους σύγχρονους του, ο Αισχύλος αποτελεί την περίπτωση του δραματικού ποιητή
που μας παρέχει αρκετές πληροφορίες σχετικά με την άσκηση ερωτικής βίας, οι εκδοχές
του φαινομένου στο έργο του είναι πολλαπλές.
Ας σημειώσουμε, εντούτοις, ότι δεν συμφωνούμε απόλυτα με την άποψη της Nicole
Loraux ότι οι λέξεις στην τραγωδία είναι αποδεσμευμένες από τις έννοιες με τις οποίες
τις χρωματίζει η εκάστοτε πολιτική εξουσία:
« Σε μια τραγωδία οι λέξεις δεν έχουν την συνήθη σημασία-και την πολιτική και κοινωνική
μεταξύ άλλων-γιατί πρόκειται για ποίηση (η λέξη τύραννος, ας πούμε, σημαίνει απλά βασιλιάς,
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πράγμα ας πούμε που μας απαλλάσσει από την ανάγκη να αναρωτηθούμε πάνω στον Οιδίποδα
68
ως τύραννο ») .

Η χρήση όρων συγκεκριμένων στο έργο των τραγικών είναι στενά συνδεδεμένη με την
πολιτικοκοινωνική επικαιρότητα, όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στη συνέχεια.
Μπορούμε να τις διακρίνουμε σε διάφορες εκδοχές σύμφωνα με τον διαχωρισμό που
γράψαμε στον πρόλογο ότι θα ακολουθήσουμε ως βασικό ερμηνευτικό μας σχήμα.
Καταρχήν, είναι η ωμή ερωτική βία, η σωματική που ασκούν στις Ικέτιδες οι γιοί του
Αιγύπτου στις Δαναΐδες, προκειμένου να τις αποκτήσουν. Πρόκειται μάλιστα για μία
ενέργεια που είναι τόσο βίαιη και σφοδρή, ώστε να προκαλεί την συνεχή επισήμανση της
ποιότητας της από τον χορό και τους πρωταγωνιστές. 69. Είναι η δια της αρπαγής βία που
αναγκάζει τις γυναίκες αυτές να περιέλθουν σε μια κατάσταση αναγκαστικής φυγής και
να φτάσουν στο Άργος.
Πρόκειται για ένα είδος βίας, ωστόσο, που ανταποκρίνεται στα μυθικά κατάλοιπα στην
σκέψη των Ελλήνων, εφόσον συντελείται με σκοπό την θεμελίωση του οίκου μέσω του
γάμου και ασκείται από τους άντρες προς την κατεύθυνση αυτή70. Αντίθετα, η αντίθεση
των κοριτσιών στον νέο νόμο που διέπει με την ευλογία των θεών τον κόσμο, φαίνεται
αδικαιολόγητη, εάν δεν την δούμε μέσα στα πλαίσια της εναντίωσης νόμου-φύσης,
υπαίθρου-αστικού χώρου, δομημένων, έννομα λειτουργούντων κοινωνιών της πόλεως
και άνομης διαβίωσης στον εξω-πολιτισμικό χώρο. Είναι ο νόμιμος κόσμος του οποίου
την ασφάλεια και την τάξη εκπροσωπεί ο Δίας και αντιβαίνει ο Προμηθέας71.
Σε αυτά που ειπώθηκαν, ταιριάζει νομίζουμε να δείξουμε κατά πόσο διαφοροποιείταιεάν διαφοροποιείται-ο Πλούταρχος τόσο από την σκέψη του Ηροδότου, όσο και με τους
υπόλοιπους συγγραφείς που παραθέσαμε, παρότι τα γεγονότα που περιγράφει είναι της
ίδιας φύσης.
Και πάλι δηλαδή θα έχουμε να κάνουμε με υποθέσεις αρπαγής παρθένων και
νυμφευμένων γυναικών, όμως τα πλαίσια τα οποία θέτει αυτός είναι περισσότερο συγκεκριμένα και όχι τόσο αόριστα. Ενώ δηλαδή στον Ηρόδοτο οι αρπαγές δεν δικαιολογούνται επαρκώς, δεν έχουν έναν ευρύτερο σκοπό πέραν ίσως από την ερωτική τέρψη και
την απόσπαση κάποιου ανταλλάγματος, στον Πλούταρχο σχεδόν πάντοτε αποσκοπούν
στο να θεμελιώσουν έναν οίκο ή σε περιπτώσεις όπως της αρπαγής των Σαβίνων, που περιγράφεται στον Βίο του Ρωμύλου, στην ίδρυση μιας πόλης και στην εξασφάλιση της
συνέχειας της:
« οτι γαρ ουκ ηξίουν οι την Αλβαν οικουντες αναμειγνύναι τους αποστάτας εαυτοις ουδε
προσδέχεσθαι πολιτας, εδήλωσε πρωτον μεν το περι τας γυναικας εργον, ουχ υβρει τολμηθεν
αλλα δι’ανάγκην, εκουσίων απορία γάμων· ετίμησαν γαρ αυτας αρπάσαντες περιττως. Επειτα της
72
πόλεως την πρωτην ίδρυσιν λαμβανούσης...ωστε πληθυσαι ταχυ την πόλιν... » .

Κατανοούμε από αυτήν την ανάλυση των αιτίων που οδήγησαν στην μαζική αρπαγή
των Σαβίνων, πως, αν δεχτούμε τις προαναφερθείσες κρίσεις για τον Ηρόδοτο, ο
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Πλούταρχος δεν εμφανίζει τις ίδιες, αρνητικές αντιλήψεις για τις γυναίκες, είναι υπέρ της
ερωτικής βίας εάν αυτή αποσκοπεί σε ευνοϊκά για την κοινωνία αποτελέσματα. Η βία για
την βία δεν επιδοκιμάζεται σε κανένα σημείο του έργου του και ο ίδιος είναι λιγότερο
επιφυλακτικός σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην ζωή της κοινότητας, τις θεωρεί
ως παράγοντα ενίσχυσης-ιδιαίτερα μέσω του γάμου και, συνεπώς, της τεκνοποιίας-της
κοινωνικής συνοχής και εξέλιξης, όπως θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε μέσα από
συγκεκριμένα αποσπάσματα στην συνέχεια της μελέτης μας.
Το ίδιο αναφέρεται και παρακάτω, η αιτιολόγηση των κινήτρων δράσης προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, αυτήν της θεμελίωσης και της ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής του νεοσύστατου συνοικισμού του Ρωμύλου μέσω της δημιουργίας περισσότερο
μόνιμων πυρήνων συμβίωσης στα εδάφη τους, όπως κυρίως αποτελεί αυτός της οικογενειακής εστίας, είναι φανερή από το χωρίο όπου ο Πλούταρχος ξεκινά να μας περιγράφει
τις αιτίες, τις συνθήκες και τις σκέψεις από τις οποίες παρακινημένοι οι κάτοικοι του Λατίου επιτέθηκαν στις γυναίκες των Σαβίνων:
« αλλα την μεν πόλιν ορων εποίκων ευθυς εμπιπλαμένην, ων ολίγοι γυναικας ειχον, οι δε πολλοι
μιγάδες εξ απόρων και αφανων οντες υπερεωρωντο και προσεδοκωντο μη συμμενειν βεβαίως,
ελπίζων δε προς τους Σαβίνους τρόπον τινα συγκράσεως και κοινωνίας αρχην αυτοις το αδίκημα
ποιήσειν ομηρευσαμένοις τας γυναικας, επεχείρησε τω εργω τονδε τον τρόπον...»73

Κατανοούμε, δηλαδή, από τα λόγια του Πλούταρχου πως οι σύντροφοι του Ρωμύλου,
οι πρώτοι κάτοικοι του Λατίου, δεν έδρασαν από διάθεση εγκληματική, υβριστική, παρακινημένοι από τα πάθη τους, αλλά με σκοπό την διαιώνιση του είδους τους, την τεκνοποιία και, συνεπώς, την επιβίωση του οικισμού τους, από την απλή ανάγκη αύξησης του
πληθυσμού τους. Με μία επίφαση νομιμότητας, λοιπόν, τα κίνητρα τους εξαγνίζονται,
γεγονός που το καταδεικνύει και η αμοιβαία αγάπη και σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα σε αυτούς και στις αρπαχθείσες γυναίκες, τα θύματα τους, οι οποίες
μεσολαβούν με συγκινητικό τρόπο, όταν αργότερα οι Σαβίνοι θα προσπαθήσουν με την
βία να επαναφέρουν τις κόρες τους στις πατρικές τους οικίες. Άρα, η ερωτική βία-με την
έννοια εδώ της πλέον πρωτόγονης ορμής που παρακινεί τα άτομα να διεκδικήσουν, υφαρπάζοντας έστω, μία θέση στην αναπαραγωγική αλυσίδα-ενίοτε είναι απαραίτητη,
ειδικά σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται έλλειψη ικανού πληθυσμού γυναικών ώστε να
καλύψει την ανάγκη εύρεσης συζύγου από τους άντρες. Και, μέσα στα πλαίσια που
χαράξαμε για την μελέτη του φαινομένου στο πλουτάρχειο έργο, είναι σημαντικό πως ο
Πλούταρχος αναφέρεται στην ανάγκη που ωθεί στην δράση και η έντονη αποστασιοποίηση που πραγματοποιεί από ανάλογες καταστάσεις χρήσης βίας. Το έργο των ανδρών
το ουχ υβρει τολμηθεν, δεν πρέπει να σχετιστεί με μία βία παράλογη και επικίνδυνη, είναι
η ίδια ορμή που ώθησε τους ήρωες της μυθολογίας να δράσουν, η διαιώνιση του είδους
τους και η εξασφάλιση σταθερού μέλλοντος στην νεόδμητη κοινωνία τους.
Βέβαια, θα πρέπει να πούμε πως ο Βοιωτός συγγραφέας επαναλαμβάνει αφηγήσεις παλαιότερες και τις επεξεργάζεται με τρόπο ιδιαίτερο, σύμφωνο με τις δικές του ηθικές αξίες και επιταγές, προσπαθεί ενίοτε να μειώσει ή να μεγεθύνει τον χαρακτήρα και τις συνέπειες των συμβάντων στην σκέψη του κοινού του. Για να το κατανοήσουμε καλύτερα
αυτό, θα περάσουμε και σε ανάλογες συμπεριφορές που επέδειξαν, σύμφωνα πάντα με
τον Πλούταρχο Έλληνες ήρωες, καθώς και ολόκληρες ομάδες πληθυσμών. Το πιο
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προσφιλές επεισόδιο είναι η αρπαγή της Αριάδνης από τον Θησέα, έπειτα από την
θανάτωση του Μινώταυρου στην Κρήτη. Μάλιστα, το ένα γεγονός δεν είναι άσχετο με
το άλλο:
« επει δε κατέπλευσεν εις Κρήτην, ως μεν οι πολλοι γράφουσι και αδουσι, παρα της Αριαδνης
ερασθείσης το λίνον λαβων, και διδαχθεις ως εστι του λαβυρίνθου τους ελιγμους διεξελθειν, απέκτεινε τον Μινώταυρον και απέπλευσε την Αριαδνην αναλαβων και τους ηιθέους »74.

Η Αριάδνη, λοιπόν, ουσιαστικά λαμβάνει ως αντάλλαγμα, θα λέγαμε, των υπηρεσιών
που προσέφερε στον Θησέα την αρπαγή της από τον Αθηναίο ήρωα. Όπως η ερωτική της
επιθυμία προς αυτόν οδήγησε στην εξόντωση του Μινώταυρου, έτσι και η ενίσχυση που
προσέφερε, η συνεπικουρία της, της εξασφάλισε την ένωση της με τον Θησέα που επισφραγίστηκε από το γεγονός της αρπαγής της. Προς την κατεύθυνση αυτή οδηγεί την
σκέψη μας η αναφορά του Πλούταρχου πως η κόρη του Μίνωα πήρε μαζί της τους θεούς
του οίκου της. Προφανώς, η δημιουργία ενός δικού της οίκου και του Θησέα, επέβαλλε
ουσιαστικά την κίνηση αυτή. Για άλλη μια φορά η ερωτική βία μοιάζει να οδηγεί προς
την κατεύθυνση της γαμήλιας συνεύρεσης, με την συγκατάθεση ωστόσο, αν όχι την παρότρυνση του ίδιους του θύματος, της αρπαχθείσας κόρης. Η ίδια επιλέγει τη φυγή με
τον Αθηναίο ήρωα στην πατρίδα του και το γεγονός που πιστοποιεί τις διαθέσεις της είναι πως είχε την ευχέρεια και τον διαθέσιμο χρόνο να πάρει μαζί της τους πατρογονικούς
θεούς της, τους θεούς του οίκου της, δεν επρόκειτο για μια εν βρασμώ ψυχής κίνηση του
Θησέα, αλλά για μία προμελετημένη ενέργεια, η οποία δικαιολογεί και την άποψη του
Ηροδότου σχετικά με την μερική συμμετοχή των ίδιων των γυναικών στις αρπαγές του
και καθιστά προβληματική την χρήση του όρου βία σε αυτήν την περίπτωση. Μονάχα
εάν αντικρύσουμε την αρπαγή από την πλευρά του Μίνωα, ο οποίος δέχεται μία ύβριν με
την καταπάτηση από τον Θησέα των νόμων της φιλοξενίας και του σεβασμού του χώρου
του, του οίκου του, με την απόσπαση από αυτόν της κόρης του και την κατάδειξη της
αδυναμίας του ως κυρίαρχου άνδρα να προφυλάξει τις επιθέσεις εναντίον της οικογενειακής του εστίας, τότε μόνο μπορούμε να μιλήσουμε για ένα βίαιο γεγονός. Διαφορετικά,
θα επανέλθουμε στο γνωστό από την μυθολογία σχήμα της αρπαγής ως μέσον ίδρυσης
ενός νέου οίκου, ως το θεμελιακό, το απαραίτητο και αυτονόητο για την ζωή της κοινωνίας συμβάν.
Εντούτοις, ο Θησέας, που τότε ήταν νέος, εμφανίζεται και σε προχωρημένη ηλικία να
καταπιάνεται ξανά με πράξεις ερωτικής βίας με ανάλογους σκοπούς. Πρόκειται για την
αρπαγή της δεκαετούς Ελένης από την Σπάρτη, που προκάλεσε τρομακτικά αποτελέσματα, αφού:
« επι πασι δε την Ελενης αρπαγην πολέμου μεν εμπλησαι την Αττικην, αυτω δ’εις φυγην κι ολεθρον τελευτησαι»75.

Η εξιστόρηση του Πλούταρχου είναι αρκετά σαφής, σαφέστερη από την προηγούμενη,
και δίνει πολλές απαντήσεις για τα βαθύτερα κίνητρα και κυρίως για τον τρόπο δράσης
του Αθηναίου βασιλιά:
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« Ηδη δε πεντήκοντα ετη γεγονώς, ως φησιν Ελλάνικος, έπραξε τα περι την Ελενην, ου καθ’
ώραν. Οθεν ως δη μεγιστον επανορθούμενοι τουτο των εγκληματων ενιοι λέγουσιν, ουκ αυτον
αρπάσαι την Ελένην, αλλ’Ιδα και Λυγκέως αρπασάντων παρακαταθήκην λαβόντα τηρειν και
μη προΐεσθαι τοις Διοσκούροις απαιτουσιν, η νη Δία Τυνδάρε παραδόντος αυτου, φοβηθέντος
Εναρσφόρον τον Ιπποκόωντος, ετι νηπίαν ουσαν βιαζόμενον την Ελένην λαβειν. Τα δ’εικότα και
πλείστους εχοντα μάρτυρας τοιαυτ’ εστιν. Ηλθον μεν εις Σπαρτην αμφότεροι, και την κόρην εν
ιερω Αρτέμιδος Ορθίας χορεύουσαν αρπάσαντες εφυγον. Των δε πεμφθέντων επι την δίωξιν ου
πορρωτέρω Τεγέας επακολουθησάντων, εν αδεία γενόμενοι και διελθόντες την Πελοπόννησον
εποιήσαντο συνθήκας, τον μεν λαχόντα κλήρω την Ελένην εχειν γυναικα, συμπράττειν δε θατέρω
γάμον άλλον. Επι ταύταις δε κληρουμένων ταις ομολογίαις, ελαχε Θησεύς, και παραλαβων την
παρθένον ουπω γάμων ωραν εχουσαν εις Αφιδνας εκόμισε, και την μητέραν καταστήσας μετ’
αυτης Αφίδνω παρέδωκεν οντι φίλω, διακελευσάμενος φυλάττειν και λανθάνειν τους αλλους »76.

Ο Θησέας, με άλλα λόγια, καθώς ο πατέρας της παρθένας, ο Τυνδάρεως, πιθανόν λόγω
της ηλικίας του μέλλοντα γαμπρού του ή λόγω της υποψηφιότητας καταλληλότερων στα
μάτια του, αποφάσισε να απαγάγει την Ελένη όταν έλειπαν τα αδέρφια της, οι Διόσκουροι, είτε άμεσα ο ίδιος, είτε με την βοήθεια των ξαδέρφων της, του Ίδα και του
Λυγκέα. Παρακάμπτοντας, δηλαδή, την νόμιμη διαδικασία, να ζητήσει την κόρη από τον
πατέρα της και γνωρίζοντας πως οι υπόλοιποι άρρενες συγγενείς της δεν θα ήταν κοντά
για να την υπερασπιστούν, όπως ήταν το φυσιολογικό και σύμφωνο με τα ελληνικά έθιμα
σε τέτοιες περιπτώσεις, κλέβει την Ελένη και την αναθέτει στην μητέρα του, την Αίθρα,
και στον φίλο του Άφιδνου. Η Αίθρα, όπως καταλαβαίνουμε από την φράση « την παρθενον ουπω γάμων ωραν εχουσα », θα αναλάμβανε να διαπαιδαγωγήσει την μέλλουσα νύφη
της σχετικά με τις δουλειές που επιβαλλόταν να γνωρίζει μια γυναίκα πριν από τον γάμο
της, με την διαχείριση του οίκου του άνδρα της, ενώ ο φίλος του Θησέα θα την προφύλασσε από επιθέσεις ανάλογες με εκείνη του Θησέα, από την επανάκτηση της από τους
αδελφούς της, τους Διόσκουρους, κυρίως, παίζοντας έναν ρόλο αντίστοιχο με εκείνων,
σαν να ήταν δηλαδή ένας στενός συγγενής του βασιλιά της Αθήνας.
Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι και στην αρχαϊκή Σπάρτη της εποχής του Λυκούργου,
η οποία εμφανίζεται από τον Πλούταρχο να κινείται σε ανάλογα επίπεδα κοινωνικής οργάνωσης και ηθικής διαπαιδαγώγησης, περισσότερο όψιμα και κοντινά στα μυθολογικά
αυτά πλαίσια, η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας των Λακεδαιμονίων όχι μόνο δεν απαγόρευε, αλλά επίτασσε την επιλογή νύφης δια της αρπαγής και το προαναφερθέν συμβάν
θα θεωρούνταν ως απόλυτα φυσιολογικό. Μάλιστα, η ερωτική βία αποτελούσε συστατικό στοιχείο της ερωτικής ζωής των δύο συζύγων:
« εγάμουν δε δι’αρπαγης, ου μικρας ουδ’αώρους προς γάμον, αλλα και ακμαζούσας και πεπείρους. Την δ’ αρπασθεισαν η νυμφεύτρια καλουμένη παραλαβουσα, την μεν κεφαλην εν χρω περιέκειρεν, ιματίω δ’ανδρειω και υποδήμασιν ενσκευάσασα κατέκλινεν επι στιβάδα μόνην άνευ
φωτός. Ο δε νυμφίος ου μεθύων ουδε θρυπτόμενος, αλλα νήφων ωσπερ αεί δεδειπνηκως εν τοις
φιδιτίοις, παρεισελθων έλυε την ζώνην και μετήνεγκεν αράμενος επι την κλινην. Συνδιατρίψας δε
χρόνον ου πολυν απήει κοσμίως...η δε τοιαυτη σύνοδος ου μόνον εγκρατείας και σωφροσύνης ασκησις ην, αλλα τοις τε σώμασι γονίμους και τω φιλειν αει καινους και προσφάτους ηγεν επι την
κοινωνίαν, ουδε διακορεις ουδ’εξιτήλους ταις ανέδην κοινωνίαις, αλλ’αεί τι λείψανον και υπέκαυμμα πόθου και χάριτος εναλείποντας αλλήλοις. Τοσαύτην δε τοις γάμοις επιστήσας αιδω και
τάξιν, ουδεν ηττον εξέβαλε την κενην και γυναικωδη ζηλοτυπίαν, εν καλω καταστήσας υβριν μεν
76
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και αταξία πασαν ειργειν απο του γάμου, παίδω δε και τεκνώσεως κοινωνίαν τοις αξίοις, κα77
ταγελων των ως αμικτα και ακοινώνητα ταυτα μετιόντων σφαγαις και πολέμοις » .

Αντίθετα, ο γάμος ενός άνδρα και μίας γυναίκας επιφέρει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αρετή και οδηγούν στην ευτυχία, όπως ο ίδιος ο Πλούταρχος
εμφανίζεται να απαντά προς έναν συνομιλητή και υπερασπιστή της ομοφυλοφιλικής εκδοχής του έρωτα, τον Δαφναίο, όπως αναφέρει στον Ερωτικό:
« Επειτα σωφροσύνη προς αλλήλους, ης μάλιστα δειται γάμος...Έρωτι δ’εγκρατείας τοσουτον
και κόσμου και πίστεως μέτεστιν, ώστε, καν ακολάστου ψυχης, απέστρεψε των άλλων εραστων,
εκκόψας δε το θράσος και κατακλάσας το σοβαρον και ανάγωγον, εμβαλλων <δ’> αιδω και
78
σιωπην και ησυχίαν και σχημα περιθεις κόσμιον, ενος επήκοον εποίησεν »

Ή, για να δούμε πως ορίζει αντιθετικά τον επιτυχημένο γάμο, ως αυτά τα στοιχεία που
δεν εγγυώνται την ευτυχή συμβίωση των δύο συζύγων :
« αλλα τοις γάμοις ανέραστου επάγων και άμοιρον ενθέου φιλίας κοινωνίαν ήν της ερωτικης πειθους και χάριτος απολιπούσης μονονου ζυγοις και χαλινοις υπ’αισχύνης και φόβου μάλας μόλις
79
συνεχομένην ορωμεν »

Αυτό που διαπιστώνουμε με ευκολία είναι η πεποίθηση του Πλούταρχου ότι ο γάμος
φέρνει την κοσμιότητα, την τάξη και την ισορροπία του κοινωνικού συστήματος θα λέγαμε, γεγονός που τον φέρνει κοντά στην σκέψη του Ησιόδου και των υπόλοιπων συγγραφέων των οποίων τις απόψεις συμπυκνωμένα αναφέραμε προηγουμένως. Με την διαφορά ότι οι προγενέστεροι του χειρίζονταν ένα λεξιλόγιο περισσότερο σαφές. Ο Πλούταρχος πέραν της αιδούς και της εγκράτειας, μεταθέτει την έννοια της ύβρεως σε λέξεις
όπως θράσος, ανάγωγον, ακολασία (ακολάστου) και την αντιπαραβάλλει προς την τροποποιημένη εξίσου έννοια της δίκης μέσα από λέξεις όπως κόσμιον, πίστις (πίστεως). Με
λίγα λόγια έχουμε έρθει πιο κοντά σε έννοιες της εποχής του, οι οποίες ανανεώνουν
λεξικά την ανέκαθεν περιγραφείσα διαπάλη γύρω από την τάξη, την ισορροπία του κόσμου. Μπορούμε, ωστόσο, να βρούμε στο έργο του μία τέτοια ερμηνεία των πραγμάτων;
Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε όρους πολιτικής φύσης για να περιγράψουμε την
ερωτική βία μέσα από το έργο του Πλούταρχου;
Κάτι τέτοιο είναι εύκολο να λεχθεί, ειδικά αφού ο ίδιος ο Πλούταρχος μας δίνει ένα
κλειδί ερμηνείας των σκέψεων του μέσα από την Σύγκρισιν των αντίστοιχων Βίων του
Θησέα και του Ρωμύλου:
« Και μην τα περι τας αρπαγας των γυναικων ημαρτημένα Θησει μεν ευσχημόνος ενδεα
προφάσεως γέγονε. Πρωτον μεν πολλάκις· ήρπασε γαρ Αριάδνην και Αντιόπην και Αναξω την
Τροιζηνίαν, επι πάσαις δε την Ελένην, παρηκμακως ουκ ακμάζουσαν, αλλα νηπίαν και άωρον
αυτος ώραν έχων ήδη γάμων πεπαυσθαι και νομίμων…αλλα ταυτα μεν υποψίαν έχει προς ύβριν
και καθ’ηδονην πεπραχθαι. Ρωμυλος δε πρωτον μεν οκτακοσίων ολίγον αριθμω δεούσας αρπάσας, ου πάσας, αλλα μίαν ως φασιν Ερσιλίαν έλαβε, τας δ’ άλλας διένειμε τοις αγάμοις των πολιτων· επειτα τη μετα ταυτα τιμη και αγαπήσει και δικαιοσύνη περι τας γυναικας απέδειξεν την
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βίαν εκείνην και την αδικίαν κάλλιστον έργον και πολιτικώτατον εις κοινωνίαν γενομένην...απο
δε των Θησέως γάμων Αθηναιοις φιλικον μεν ουδεν ουδε κοινωνικον υπηρξε προς ουδένα συμβόλαιον, έχθραι δε και πόλεμοι και φόνοι πολιτων και τέλος Αφίδνας απολέσαι μόλις υπ’ οίκτου
των πολεμίων...η μέντοι μήτηρ η Θησέως ουκ εκινδύνευσεν, αλλ’ έπαθε τα της Εκαβης, εγκαταλιπόντος και προεμένου του παιδός, είγε μη πέπλασται τα της αιχμαλωσίας, ως έδει γε και τουτο
ψευδος ειναι και τα πλειστα των αλλων. Επει και τα περι του θειου μυθολογούμενα πολλην ποιει
διαφοράν. Ρωμύλω μεν γαρ η σωτηρία μετα πολλης υπηρξε θεων ευμενείας, ο δ’Αιγει δοθεις
χρησμός, απέχεσθαι γυναικος επι ξένης, έοικεν αποφαίνειν παρα γνώμην θεων γενονέναι την
Θησέως τέκνωσιν »80.

Αντίθετα με την κίνηση του Ρωμύλου, η οποία είχε σαφέστατα πολιτικά κίνητρα διότι
« απέδειξεν την βίαν εκείνην και την αδικίαν κάλλιστον έργον και πολιτικώτατον εις κοινωνίαν
γενομένην»81, οι αρπαγές του Θησέα δεν είχαν κάποιο αντίστοιχα πολιτικό έρεισμα, ήταν

μονάχα μια υβριστική συμπεριφορά, μια απόδειξη θάρρους και θράσους ταυτόχρονα.
Έφεραν μονάχα αρνητικά αποτελέσματα, όπως πόλεμοι και καταστροφές και οδήγησαν
προσφιλή του πρόσωπα στον κίνδυνο, κυρίως την μητέρα του. Όσο, βέβαια, και αν ο
Πλούταρχος κατακρίνει την αληθοφάνεια της τελευταίας του αναφοράς στην Αίθρα είναι
ίσως πιθανόν ότι θεωρούσε δυνατή μία τέτοιου είδους κατάληξη ανάλογων συμπεριφορών. Η βία του Θησέα πλήττει τους οικείους του, τον οίκο του, αλλά και την κοινωνία
των Αθηναίων ολόκληρη.
Μάλιστα, η πράξη του Αθηναίου ήρωα και βασιλιά είναι τόσο λανθασμένη στα μάτια
του βιογράφου του, ώστε να κλείνει την σύγκριση του με τον Ρωμύλο συμπυκνώνοντας
τις αιτιάσεις του απέναντι του με την υπόθεση πως οι θεοί δεν ευνοούσαν ιδιαίτερα με τις
χρησμοδοτήσεις τους την γέννηση του. Ο Αιγέας θα ήταν καλύτερο να αποφύγει την
επαφή του με γυναίκα από ξένο τόπο είχαν μαντεύσει, άρα η γέννηση του Θησέα από την
πριγκίπισσα της Τροιζήνας Αίθρα δεν ήταν και τόσο ευχάριστη. Ως φορέας βίας ο γόνος
αυτής της ένωσης δικαίωνε τα προμαντεύματα των θεών. Αν αποτελούσε απλά έναν έμμεσο τρόπο δικαίωσης του Ρωμύλου αυτή η αρνητική παρουσίαση του Θησέα για να
μπορεί με μεγαλύτερη ευχέρεια να τους συγκρίνει, τότε θα λέγαμε πως ο Πλούταρχος υπερέβη τα εσκαμμένα. Ο ήρωας των Αθηναίων δύσκολα θα μπορούσε να τύχει τέτοιας
αντιμετώπισης εάν δεν υπήρχε μαι συγκεκριμένη οπτική του βιογράφου του που να δικαιολογεί την επίκριση. Προφανώς οι απόψεις του σχετικά με την ανθρώπινη ηθική δημιουργούν αυτήν την ανάγκη επανεξέτασης της συμπεριφοράς του Θησέα και όχι οι ίδιες
οι πράξεις του ήρωα. Η εποχή του είναι μια εποχή θαυμασμού μεν, αλλά και επαναπροσέγγισης των αρχαϊκών μορφών ως προτύπων πολιτικοκοινωνικής δράσης. Στα αυτοκρατορικά χρόνια που γράφει ο Πλούταρχος οι κρίσεις έχουν αλλάξει και έχουν παρεμβληθεί νέοι όροι εξέτασης τω πραγμάτων περισσότερο σύμφωνοι με την δύναμη που κυριαρχεί πολιτικά, δηλαδή τους Ρωμαίους, τω οποίων τους φερόμενους ως ιδρυτές θέλει
μάλιστα να δικαιώσει και στο παραπάνω απόσπασμα.
Πιστεύουμε, δηλαδή, ότι προσανατολιζόμαστε γύρω από τις προθέσεις του Πλουτάρχου να παρουσιάσει με συγκεκριμένο τρόπο τις ανθρώπινες σχέσεις και αντιθετικά,
όπως παραδείγματος χάριν και μέσα από χωρία όπως το παρακάτω:
« Oι δ’ Ευεργέτας οι δε Καλλινίκους οι δε Σωτηρας οι δε Μεγάλους ανηγόρευσαν εαυτούς. Γάμους δ’αυτων επαλλήλους ώσπερ ίππων εν αγέλαις γυναικων ανέδην διημερευόντων και φθορας
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παίδων και τυμπανισμους εν ανδρογύνοις και κυβείας μεθημερινας και αυλήσεις εν θεάτροις και
νύκτα μεν εν δείπνοις ημέραν δ’εν αρίστοις επιλείπουσαν ουδεις αν εφίκοιτο τω λόγω διελθειν»82

Η αρνητική αυτή εκδοχή της ανθρώπινης συμπεριφοράς μπορεί να μας οδηγήσει σε
συμπεράσματα εκ του αντιθέτου για τα κριτήρια της υποδειγματικής στάσης απέναντι
στη ζωή. Ο Πλούταρχος ευνοεί τον γάμο, από ότι επιτρέπει το παραπάνω απόσπασμα να
υποθέσουμε, αλλά όχι κάθε είδους γαμήλιας ένωσης. Καταδικάζεται η συχνότητα του
φαινομένου, αλλά και η παράβλεψη των υποχρεώσεων που συνεπάγεται προκειμένου για
διασκεδάσεις σε ομοφυλοφιλικά περιβάλλοντα. Όμως, σε άλλο κείμενο του, ο Βοιωτός
θα κατακρίνει-πέρα από όσα είπαμε και τα οποία επαναλαμβάνει με το ίδιο επικριτικό
πνεύμα-ακόμα και την συμβίωση με εταίρες μέσα στα πλαίσια του γάμου, φανερώνεται
δηλαδή επιφυλακτικός σε κάθε είδους ελευθεριότητας στις ερωτικές σχέσεις των ατόμων:
« Ετι Δημήτριος μεν, ου κεκωλυμένον, αλλ’ απο Φιλίππου και Αλεξάνδρου γεγονος εν εθει τοις
Μακεδόνων βασιλευσιν, εγάμει γάμους πλείονας ωσπερ Λυσίμαχος και Πτολεμαιος, εσχε δε δια
τιμης οσας εγημεν· Αντώνιος δε πρωτον μεν ομου δύο γυναικας ηγάγετο, πραγμα μηδενι ‘Ρωμαίω τετολμημένον, επειτα την αστην και δικαίως γαμηθεισαν εξήλασε, τη ξενη και μη κατα νόμους συνούσης χαριζόμενος· οθεν εκ γάμου τω μεν ουθεν, τω δε τα μέγιστα των κακων απήντησεν. Ασέβημα μέντοι τοσουτον δι’ασέβειαν ουθεν ταις Αντωνίου πράξεσιν οσον ταις Δημητρίου
πρόσεστιν. Οι μεν γαρ ιστορικοι φασι και της ακροπόλεως ολης ειργεσθαι τας κύνας δια το την
μειξιν εμφανη μάλιστα τουτο ποιεισθαι το ζωον· ο δ’εν αυτω τω Παρθενωνι ταις τε πορναις συνην και των αστων κατεπόρνευσε πολλας· και ου τις αν ηκιστα τας τοιαύτας τρυφας και απόλαύσεις οιοιτο μετέχειν κακου, της ωμότητος, τουτ’<εν>εστι τη Δημητρίου φιληδονία, περιιδόντος, μαλλον δ’αναγκάσαντος οικτρως αποθανειν τον κάλλιστον και σωφρονέστατον Αθηναίων,
φεύγοντα το καθυβρισθηναι. Συνελόντι δ’ειπειν, Αντώνιος μεν εαυτον δια την ακρασίαν, Δημήτριος δ’αλλους ηδίκησε »83

Θα κατανοήσουμε, εντούτοις, ότι ο Πλούταρχος δεν είναι συλλήβδην απορριπτικός
τέτοιων σχέσεων και αμύντορας συντηρητικών θέσεων. Μονάχα όταν δημιουργούν
πρόβλημα στις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των πολιτών-όπως φαίνεται παραπάνω με τον
Δημήτριο τον Πολιορκητή να μην σέβεται καν τις νυμφευμένες γυναίκες, χρησιμοποιώντας τις και εκείνες σαν πόρνες-τότε απορρίπτει παρόμοια φαινόμενα. Ειδάλλως είναι
πιο συγκρατημένος στις κρίσεις του και επιεικής.
Έτσι, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η ερωτική βία δεν αποσκοπεί στην γαμήλια συνεύρεση, αλλά, αντίθετα, έχει ως στόχο να την διαλύσει και να την προσβάλλει. Ως παράδειγμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την γνωστή σύγκρουση Λαπιθών και Κενταύρων που υπάρχει στον βίο του Θησέα και έδωσε αφορμή για πολλές καλλιτεχνικές παραστάσεις της όπως π.χ στην ζωοφόρο του Παρθενώνα, την οποία πιθανόν να περιγράφει
και ο ίδιος ο Πλούταρχος στο παρακάτω απόσπασμα από τον βίο του αττικού ήρωα Θησέα:
« ετύγχανε δε και τους Κενταύρους κεκληκως επι το δειπνον. Ως δ’ησελγαινον υβρει και μεθύοντες ουκ απείχοντο των γυναικων, ετράποντο προς αμυναν οι Λαπίθαι, και τους μεν εκτειναν
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αυτων, τους δε πολέμω κρατήσαντες υστερον εξέβαλον εκ της χώρας, του Θησέως αυτοις συμ84
μαχουμένου και συμπολεμουντος »

Εδώ, ο Πλούταρχος είναι ιδιαίτερα αναλυτικός για τα δεδομένα του. Δεν αρκείται στην
μονολεκτική περιγραφή, δεν επαρκεί η λέξη ύβρις και τα παράγωγα της για να μας δείξει
την βιαιότητα των κενταύρων. Χρησιμοποιεί το λεκτικό σχήμα ησελγαινον υβρει για να
μας δώσει να καταλάβουμε το μέγεθος της θρασύτητας τους. Άρα, δεν έχουμε να υποθέσουμε κάτι άλλο από το ότι οι μεθυσμένοι Κένταυροι οδηγήθηκαν σε ακρότητες και
επιτέθηκαν με σεξουαλικό σκοπό στις γυναίκες των Λαπιθών, θα προσπάθησαν να τις
βιάσουν σωματικά, δεν αρκέστηκαν σε λεκτικούς υπαινιγμούς και προσβολές. Οι Λαπίθες, λοιπόν, δεν είχαν άλλο τρόπο να αποκρούσουν την βία των Κενταύρων και να
προφυλάξουν τις νόμιμες συζύγους τους από το να οδηγηθούν σε ένοπλη συμπλοκή με
τους άξεστους συνδαιτυμόνες τους. Η προσβολή του θεσμού του γάμου στην περίπτωση
αυτή αποτελεί το έναυσμα για την πολεμική δράση. Αποτέλεσμα υπήρξε η εξόντωση των
Κενταύρων και η κατά μία έννοια κάθαρση του χώρου αυτού και της ερωτικής θα λέγαμε
περιοχής από τέτοιου είδους συμπεριφοράς, ο καθορισμός της έλλογης και σωστής
συμπεριφοράς έναντι του θεσμού, που δεν είναι άλλος από τον σεβασμό των μελών της
συζυγικής ένωσης, ιδιαίτερα των γυναικών, του περισσότερου εκτεθειμένου σε εξωγενείς
ερωτικές επιθέσεις φύλου του κάθε ζεύγους. Αξίζει, νομίζουμε, να θυμηθούμε εδώ τις
απόψεις του Πλάτωνα για τους κενταύρους85.
Οι άνθρωποι, οι Λαπίθες, είναι το αντίθετο των κενταύρων που δρουν με βάση τα ζωώδη ένστικτα του και ο διαχωρισμός των α-λόγων ζώων με των ελλόγων, των ανθρώπων,
βασίζεται στην γνώση της ηθικής, της αιδούς και της σωφροσύνης, μοιάζει να μας λέει ο
Πλούταρχος86.
Εκεί που η ερωτική βία ισχύει στον μέγιστο βαθμό, όπου μπορούμε να δούμε μία
συνάφεια με την αχαλίνωτη ερωτική βία που μετατρέπει τους ανθρώπους σε όντα
ημιβάρβαρα, σε ζώα σχεδόν, είναι οι περιπτώσεις όπου κάποιο στράτευμα, των Μακεδόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο συγκεκριμένο απόσπασμα, εισβάλλει σε μια ξένη
πόλη. Οι βιασμοί που ακολουθούν είναι μία συνήθης και παραδοσιακή σχεδόν τακτική
των στρατιωτών και η παράθεση αναλόγων δειγμάτων είναι απλά ενδεικτική της φύσης
των τεκταινομένων:
« γύναια διεφθαρκέναι Δάμωνα και Τιμόθεον Μακεδόνας των υπο Παρμενίωνι στρατευομένων,
έγραψε Παρμενίωνος κελεύων, εαν ελεγχθωσιν, ως θηρία επι καταφθορα των ανθρώπων γεγο87
νότα τιμωρησάμενον αποκτειναι »

Οι στρατιώτες, λοιπόν, εγκαταλείπουν μέσω της συμπεριφοράς τους το ανθρώπινο είδος και φέρονται όπως άγρια ζώα, εξαχρειώνονται.
Μπορούμε να εφαρμόσουμε, βέβαια, και εδώ την θεωρία του Walcot σχετικά με την
παρουσίαση με την κτηνώδη εμφάνιση των ανδρών που ασκούν ερωτική βία από Ηρόδοτο ως ένα δείγμα της αρνητικής λειτουργίας των σεξουαλικών επαφών στις ανθρώπινες
σχέσεις, ως κάτι το «βρώμικο» και μη αποδεκτό ως τέτοιο:
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“While intercourse in public surroundings is never likely to be popular, to talk of people
behaving like animals is to make something “dirty” of sex and is suggestive of an attitude of mind
which is far from being tolerant”88.

Όμως και στη σχετική ανάλυση του ίδιου μελετητή σχετικά με την σεξουαλική
συμπεριφορά των ατόμων στον Πλούταρχο και ειδικά μέσα από τα Ηθικά του, μας αποδεικνύει πως ο Χαιρωνεύς συγγραφέας δεν απορρίπτει ολοκληρωτικά τις σεξουαλικές επαφές, αλλά τις θέλει μέσα σε συγκεκριμένα όρια αιδούς και αισχύνης, σωφροσύνης και,
ειδικότερα, μέσα από το θεσμό του γάμου, άποψη που τον φέρνει κοντά στην σκέψη του
Ηροδότου, με τον σύζυγο ως τον προστάτη της γυναίκας του από επιθέσεις άλλων
ανδρών89. Έτσι αποτρέπεται το ενδεχόμενο να εμφανιστούν φαινόμενα ερωτικής βία.
Για αυτό, θα συμπληρώναμε, ο Πλούταρχος, προσαρμόζοντας το υλικό του στις απόψεις
του, προβάλλει τα περισσότερο περιστατικά ερωτικής βίας που συναντάμε στο έργο του
σε συνθήκες έξω από τα πλαίσια του γάμου, ώστε να αποδείξει την αξία του θεσμού.
Εκείνο, όμως, το στοιχείο που εντυπωσιάζει τον Πλούταρχο είναι η σπουδή του Αλεξάνδρου να τιμωρήσει ο Παρμενίων τους ένοχους στρατιώτες του90. Η αναφορά στο περιστατικό αυτό, που γίνεται δίκην ανεκδότου, αποδεικνύει ότι δεν το λαμβάνει ως την
εξαίρεση εξαιτίας της ερωτικής βίας που ασκούν στις ανυπεράσπιστες γυναίκες οι στρατιώτες, αλλά το ότι θεωρεί την καταδίκη και την απερίφραστη αποστροφή του Αλεξάνδρου ως μία ξεχωριστή αντίδραση, πάντως όχι ως κάτι το κοινότυπο Είναι άλλη μία περίπτωση όπου ο Πλούταρχος προβάλλει την σωφροσύνη του ήρωα του ως αντιστάθμισμα
στον θυμό, το θυμοειδές του, όπως από την αρχή κιόλας του Βίου του Αλεξάνδρου προσπάθησε να καταδείξει, πιθανόν για να εξηγήσει ορισμένες παρεκτροπές του Μακεδόνα
βασιλιά σε ιδιαίτερα βίαια γεγονότα91, π.χ ο εμπρησμός των περσικών βασιλικών ανακτόρων της Περσεπόλεως, που θα αναλύσουμε παρακάτω. Η αντίθεση, λοιπόν, στον χαρακτήρα του Αλεξάνδρου δίνεται από τον Πλούταρχο ως εξής:
« Αλέξανδρος δ’ η θερμότης του σώματος ως έοικεν και ποτικον και θυμοειδη παρειχεν. Έτι
δ’όντος αυτου παιδος η τε σωφροσύνη διεφαίνετο προς ταλλα ραγδαιον όντα και φερόμενον
σφορδως εν ταις ηδοναις ταις περι το σωμα δυσκίνητον ειναι και μετα πολλης πραότητος άπτεσθαι των τοιούτων, η τε φιλοτιμία παρ’ ηλικίαν εμβριθες ειχε το φρόνημα και μεγαλόψυχον » 92.

Αυτό το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι αρκετά ενδεικτικό σε ό,τι αφορά τις φιλοσοφικές επιρροές του Πλουτάρχου από τον Πλάτωνα και επιτρέπει την συσχέτιση του όρου
ήθος με την χρήση των όρων θυμός και θυμοειδές93. Εξάλλου, σε πολλά σημεία του έργου του ο Πλούταρχος αφήνει την προσωπική του κρίση να διατυπωθεί σχετικά με ανάλογα περιστατικά βιαιοτήτων των στρατευμάτων:
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« Μετα δε την μαχην την εν Ισσω...και γευσάμενοι τότε πρωτον οι Μακεδόνες χρυσου και
αργύρου και γυναικων και διαίτης βαρβαρικης, ωσπερ κυνες εσπευδον αψάμενοι στίβου διώκειν
94
και ανιχνεύειν τον των Περσων πλουτον »

Όμως, πάντοτε τα λόγια του Πλούταρχου με τα οποία παρουσιάζει τους στρατιώτες που
επιδίδονται σε τέτοιου είδους πράξεις άγριας ερωτικής βίας είναι πολύ σκληρά και απαξιωτικά («ωσπερ κυνες»), μαρτυρούν την ιδιαίτερη ένταση με την οποία πραγματώθηκαν, αλλά και την αποδοκιμασία του.
Σε άλλες περιπτώσεις βιασμού, τα λόγια του απλά περιγράφουν, χωρίς να σχολιάζουν
άμεσα το γεγονός, όπως π.χ όταν οι στρατιώτες του Μεγάλου Αλέξανδρου εισβάλλουν
στην Θήβα:
95

« ο δ’ηγεμων τη γυναικι (Τιμόκλεια) προς βίαν συγγενόμενος και καταισχύνας »

Αναλυτικά για την Τιμόκλεια και το περιστατικό αυτό αναφέρεται ο Πλούταρχος σε
ειδικό κεφάλαιο που της αφιερώνει στο έργο του Γυναικών αρεταί ( 259Ε-260D), όπου
παρουσιάζει τα συμβάντα διαφορετικά και με μεγαλύτερη έμφαση. Εκεί, ο Μακεδόνας
στρατηγός δεν βιάζει την Τιμόκλεια, απλά της ζητάει να κοιμηθεί μαζί του χωρίς να το
επιτύχει, καθώς η ηρωίδα με το τέχνασμα ότι θα του δείξει τους θησαυρούς του σπιτιού
της που είχε ρίξει σε ένα πηγάδι, με την βοήθεια της Κλωθώς, τον σκοτώνει σε αυτό πετώντας του πέτρες. Είναι, ωστόσο, ενδεικτικά και σύμφωνα με την διάσταση της ερωτικής βίας που προσπαθούμε να δώσουμε τα ίδια τα λόγια της Τιμόκλειας:
«τεθνάναι προ ταύτης εγω της νυκτος η ζην, ώστε το γουν σωμα πάντων απολλυμένων απείρατον
96
ύβρεως διαφυλάξαι » .

Σημασία δίδεται στην σωματική βία που πρόκειται να υποστεί, δεν υπάρχει αμφιβολία
σχετικά με μορφή της ύβρεως, εκείνο το στοιχείο που παραλλάσσει είναι η προσπάθεια
του άνδρα να αποσπάσει την συναίνεση της, το ενδιαφέρον του για την συγκατάβαση
της.
Ένα, τώρα, άλλο ισχυρό επιχείρημα σχετικά με τη διαβρωτική δύναμη της ερωτικής
βίας στην σφαίρα της πολιτικής εξουσίας, είναι το απόσπασμα εκείνο από τον Βίο του
Κίμωνα όπου περιγράφεται η μοίρα του Σπαρτιάτη βασιλιά Παυσανία και συγκεκριμένα
τα αίτια της άδοξης θανάτωσης του. Εδώ, σε αντίθεση με την εξιστόρηση των συμβάντων από τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη, ο Πλούταρχος θεωρεί ως αφετηρία για την
κατάπτωση της προσωπικής του δόξας και ισχύος ένα αμιγώς ερωτικής φύσης γεγονός,
το οποίο συνδέεται με την κακομεταχείριση μιας κοπέλας που ο ίδιος απέσπασε ως ερωμένη του:
« Λέγεται δε, παρθένον τινα Βυζαντίαν επιφανων γονέων όνομα Κλεονίκην επ’αισχύνη του
Παυσανίου μεταπεμπομένου, τους μεν γονεις υπ’ανάγκης και φόβου προέσθαι την παιδα, την δε
των του προ του δωματίου δεηθεισαν ανελέσθαι το φως, δια σκότους και σιωπης τη κλινη προσιουσαν ηδη του Παυσανίου καθεύδοντος εμπεσειν και ανατρέψαι το λυχνίον άκουσαν· τον δ’
υπο του ψόφου ταραχθέντα και σπασάμενον το παρακείμενον εγχειρίδιον, ως τινας επ’αυτου βα94
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δίζοντος, πατάξαι και καταβαλειν την παρθένον, εκ δε της πληγης αποθανουσαν αυτην ουκ εαν
τον Παυσανίαν ησυχάζειν, αλλα νύκτωρ είδωλον αυτω φοιτωσαν εις τον υπνον οργη λέγειν τόδε
το ηρωον· στειχε δίκης ασσον· μάλα τοι κακον ανδράσιν ύβρις. Εφ’ω και μάλιστα χαλεπως ενεγκόντες οι σύμμαχοι μετα του Κίμωνος εξεπολιόρκησαν αυτον. Ο δ’εκπεσων του Βυζαντίου, και
τω φάσματι ταραττόμενος ως λέγεται κατέφυγε προς το νεκυομαντειον εις Ηράκλειαν, και την
ψυχην ανακαλούμενος της Κλεονίκης παρητειτο την οργην. Η δ’εις όψιν ελθουσα ταχέως εφη
παύσεσθαι των κακων αυτον εν Σπάρτη γενόμενον, αινιττομένη την μέλλουσαν ως έοικεν αυτω
τελευτην. Ταυτα μεν ουν υπο πολλων ιστόρηται »97.

Η τελευταία, μάλιστα, φράση του Πλούταρχου, ότι αυτά που προανέφερε έχουν εξιστορηθεί από πολλούς, πέραν του ότι κατοχυρώνει στην αντίληψη του αναγνώστη την εγκυρότητα του Βοιωτού συγγραφέα, μας δείχνει ότι τελικά η ασάφεια των σωζόμενων σήμερα ιστορικών δεν είναι κάτι άλλο παρά η διαφορετική προσέγγιση τους γύρω από το τί
είναι σημαντικό για να το αφηγηθούν και τί όχι. Ο ηθικολόγος Πλούταρχος δεν αφήνει
να χαθεί η ευκαιρία να μιλήσει, διαπαιδαγωγώντας παράλληλα το κοινό του πάνω σε θέματα διάπλασης του χαρακτήρα, όπως είναι και οι λεπτομέρειες γύρω από ερωτικού
περιεχομένου, και μάλιστα βίας, πραγματικά γεγονότα. Ο στόχος του, που οι υπόλοιποι
συγγραφείς δεν τον είχαν, μας αφήνει ελεύθερους στο να αποκομίσουμε κάποιες λεπτομέρειες βοηθητικές στο να σκεπτόμαστε με μεγαλύτερη σαφήνεια και ευρύτητα πνεύματος γύρω από τον χαρακτήρα των ατόμων και τα αίτια που τους ωθούν να λαμβάνουν
σε συγκεκριμένες στιγμές τις συγκεκριμένες αποφάσεις που κινούν την ιστορία.
Για να επανέλθουμε, λοιπόν, και να βρεθούμε στα πλαίσια που χαράξαμε γύρω από
τους στόχους της συγκεκριμένης εργασίας, οφείλουμε να σημειώσουμε τα εξής: και πάλι
ένας φόνος σε προσωπικό επίπεδο, ωθεί την δράση σε πορεία σχεδόν παγκόσμια-σύμφωνα με τα τότε δεδομένα. Ο Πλούταρχος δεν αναφέρεται σε αυτά, τα υπαινίσσεται
μονάχα, αλλά είναι γνωστά και αξίζει, πιστεύουμε, να παρατεθούν: Ο Παυσανίας καταδικάζεται από τους συμπολίτες του, ανακαλείται, συγχωρείται αρχικά, του δίνεται μια
δεύτερη ευκαιρία, αλλά τελικά έρχεται σε συνεννοήσεις με τον Μεγάλο Βασιλιά και
γίνεται ύποπτος στους Έλληνες. Ανακαλείται πάλι στην Σπάρτη και ουσιαστικά δολοφονείται στον ναό της Χαλκιοίκου Αθηνάς. Η Αθήνα αναλαμβάνει την πανελλήνια ηγεσία
από τους αντιπαθητικούς στους υπόλοιπους Έλληνες Σπαρτιάτες και έτσι δημιουργείται
το κλίμα καχυποψίας μεταξύ των εκπροσώπων των δύο πόλεων που θα οδηγήσει στον
Πελοποννησιακό Πόλεμο και στην ακόμα πιο ενεργό ανάμειξη της Περσίας, του βασιλέως, στις ελληνικές υποθέσεις98.
Όλα αυτά εξαιτίας μιας βιαιότητας που προκλήθηκε από την ερωτική ορμή του Σπαρτιάτη βασιλιά Παυσανία; Ο Πλούταρχος, δίνοντας την αρχική εξιστόρηση, υπερβάλλει
φυσικά. Θα ήταν αρκετά αφελής μία τέτοια εξήγηση. Και πάλι, όμως, μπορούμε να διαπιστώσουμε πόσο βαθιά ήταν η επίδραση τέτοιων βιαιοτήτων στην συνείδηση των ανθρώπων και της εποχής του ίδιου, αλλά και εκείνων της εποχής όπου διαδραματίστηκε η
όλη ιστορία. Τα συμπεράσματα αυτά δεν προκύπτουν αβίαστα και εν θερμώ, δικαιολογούνται από αρκετά άλλα χωρία του πλουτάρχειου έργου που είδαμε99.
Αυτή η πραγματικότητα στον Πλούταρχο-και μέσω του έργου του-είναι εξίσου ορατή
και σε ρωμαϊκά πια περιβάλλοντα:
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« Ταρκύνιον Σουπέρβον, έβδομον απο του Ρωμύλου βασιλεύοντα Ρωμαίων, εξήλασεν ύβρις και
αρετη Λουκρητίας »100.

Η ύβρις αναφέρεται και στην περίπτωση αυτή για να αντιπαρατεθεί στην αγαπημένη
έννοια του Πλούταρχου, την αρετή.
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2. Η ερωτική βία ως φορέας απολυταρχίας: παιδεραστία, παθητική ομοφυλοφιλία
Ενώ διαπιστώσαμε περιπτώσεις όπου η ερωτική βία λειτουργεί σε επίπεδο ετεροφυλοφυλικών προτύπων κοινωνικής ζωής, λειτουργεί, επίσης, και σε σχέση με την παιδεραστική εκδοχή του ομοφυλοφιλικού έρωτα, με τον ίδιο τρόπο που ισχύει και σχετικά με
την επαφή του άντρα με γυναίκες αιχμάλωτες ως εταίρες, δηλαδή στα πλαίσια που δεν
νομιμοποιούνται οι σχέσεις αυτές και δεν αποτελούν απειλή για τον θεσμό του γάμου,
όχι τόσο αυτές καθαυτές.
Όμως και ο τρόπος που επεξεργάζονται το ίδιο υλικό μεταγενέστεροι συγγραφείς, συγκεκριμένα όσοι έθεσαν τις βάσεις για την μελέτη των ιστορικών χρόνων της αρχαίας
ελληνικής ιστορίας, όπως π.χ ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης, δεν παραλλάσσει, είναι σχεδόν όμοιος. Οι αναφορές τους σε περιστατικά ερωτικής βίας είναι σχετικά λίγες, αλλά κινούνται στα ίδια πλαίσια, τα γεγονότα που περιγράφουν σχετίζονται άμεσα με την ζωή
και τις δραστηριότητες των ανθρώπινων κοινωνιών, προάγουν τις εξελίξεις, και είναι φανερό από τον τρόπο προσέγγισης τους ότι η προβολή αυτής της διάστασης από τους
ιστορικούς δεν είναι χωρίς νόημα.
Ο Peter Walcot καταγράφει όλα τα περιστατικά ερωτικής βίας που υπάρχουν στο
ηροδότειο έργο, τα περισσότερα από τα οποία αποτελούν επανάληψη στα συμφραζόμενα
τους των χωρίων με τα οποία θα ασχοληθούμε και, έτσι, δεν κρίνουμε απαραίτητο να
αναφερθούμε σε καθένα από αυτά ξεχωριστά101, ενώ αντίστοιχη εργασία έχει επιτελέσει
και ο Thomas Wiedemann, για το θουκυδίδειο έργο όπου υπολογίζει ο συγγραφέας πως
στις 373 αναφορές του Ηροδότου σε γυναίκες, στην λέξη « γυνή », αντιστοιχούν λιγότερες από 50 αναφορές ανώνυμων γυναικών στον Θουκυδίδη102. Αυτό το φαινόμενο, η
ανωνυμία και η επωνυμία των γυναικών, πέραν του ότι δείχνει μία στάση περιφρόνησης
ή απλά έλλειψης περαιτέρω ενασχόλησης με την υπόθεση ως μη σημαντικής, κατά την
άποψη μας, θα το σχολιάσουμε πιο εκτενώς όταν μιλήσουμε για την γυναικεία παρουσία
στο έργο του Πλούταρχου.
Ο Θουκυδίδης, ωστόσο, παρότι το έργο του είναι τόσο στιβαρά συγκροτημένο, ώστε
να μας αφήνει λίγα περιθώρια να βρούμε ενδείξεις για τα ερωτικά ήθη των αρχαίων Ελλήνων της εποχής του, μας παρέχει ένα δείγμα τους, ίσως σε συνάφεια με τις πολιτικές
του απόψεις υπέρ της δημοκρατίας, για την αρνητική διάσταση της ερωτικής βίας των
διαδόχων του Πεισιστράτου και τυράννων της Αθήνας, καθώς και την θεμελιώδη για την
δημοκρατία κίνηση του Αρμόδιου και του Αριστογείτονα να στραφούν προς την ενέργεια που θα έφτανε για να μείνουν στην μνήμη των ανθρώπων ως οι τυραννοκτόνοι. Μια
κοινωνία ολόκληρη αναστατώνεται και, μέσω της βίας στην οποία καταφεύγουν οι δύο
εραστές λόγω της απόρριψης του ενδεχομένου σύναψης ερωτικών σχέσεων εκ μέρους
του ενός με έναν τύραννο, η τάξη, νοούμενη εδώ ως η καθεστηκυία εξουσία των
Πεισιστρατιδών, καταλύεται με τρόπο αποφασιστικό, ιδιαίτερα δραστικό.
Την εξιστόρηση του συμβάντος την δίνει ο Θουκυδίδης πολύ αναλυτικά με αφορμή
την αναφορά του στα σχετικά με την υπόθεση των ερμοκοπιδών για την οποία κατηγόρησαν οι Αθηναίοι τον Αλκιβιάδη που βρισκόταν εν πλω για την Σικελία και την εκστρατεία που ανέλαβε η πόλη εναντίον του νησιού αυτού. Ο Θουκυδίδης, λοιπόν, τονίζει την
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ομοιότητα μεταξύ των δύο συμβάντων, της τυραννοκτονίας και των υπονοιών που βαραίνουν τον Αλκιβιάδη.
« Το γαρ Αριστογείτονος και Αρμοδίου τόλμημα δι’ερωτικην ξυντυχίαν επεχειρήθη...γενομένου
δε Αρμοδίου ώρα ηλικίας λαμπρου Αριστογείτων, ανηρ των αστων, μέσος πολίτης, εραστης ων
ειχεν αυτόν. Πειραθείς ο Αρμόδιος υπο Ιππαρχου του Πεισιστράτου και ου πεισθεις καταγορεύει
τω Αριστογειτονι. Ο δε ερωτικως περιαλγήσας και φοβηθεις την Ιππάρχου δύναμιν μη βία προσαγάγεται αυτον, επιβουλεύει ευθυς ως απο της υπαρχούσης αξιώσεως κατάλυσιν τη τυραννί103
δι.»

Και, παρακάτω, προχωρά σε περισσότερο λεπτομερειακή ανάλυση των βαθύτερων κινήτρων δράσης των εμπλεκομένων στο σχετικό επεισόδιο:
« Ιππάρχω δε ξυνέβη του πάθους τη δυστυχία ονομασθέντα και την δόξαν της τυραννίδος ες τα
επειτα προσλαβειν. Τον δ’ουν Αρμόδιον απαρνηθέντα την πείρασιν, ωσπερ διενοειτο, προυπηλάκισεν· αδελφην γαρ αυτου κόρην επαγγείλαντες ηκειν κανουν οισουσαν εν πομπη τινι, απήλασαν
λέγοντες ουδε επαγγειλαι την αρχην δια το μη αξίαν ειναι. Χαλεπως δε ενεγκόντος του Αρμοδίου
πολλω δη μαλλον δι’εκεινον και ο Αριστογείτων παρωξύνετο. Και αυτοις τα μεν αλλα προς τους
104
ξυνεπιθησομένους τω εργω επέπρακτο...»

Αυτό που βλέπουμε και που αξίζει να το τονίσουμε, είναι ότι ο μεγάλος Αθηναίος ιστορικός εμμένει, θα λέγαμε, στην έννοια του ερωτικού πάθος που οδήγησε τον Αριστογείτονα να συμπράξει στον φόνο του Θεσσαλού-άσχετα που κατέληξε στο να δολοφονηθεί
ο Ίππαρχος-η ερωτική ζήλια που τον κατέτρωγε, διότι ο Αρμόδιος αναφέρεται ρητά ότι
αποσκοπούσε απλά στο να εκδικηθεί για την προσβολή που έγινε στην αδερφή του, ενώ
οι προθέσεις του Αριστογείτονα σχετίζονται άμεσα με την ικανοποίηση του αισθήματος
δικαίου που ένιωθε, εφόσον η συμπεριφορά του τυράννου απέναντι στον ερώμενο του
υπήρξε υβριστική. Όπως σημειώνει και η Claude Mossé:
« Εξηγεί καλύτερα κανείς, με αυτόν τρόπο τη μακριά αφήγηση που αισθάνεται την
ανάγκη να κάνει ο Θουκυδίδης πάνω σ’ αυτήν την υπόθεση, στην οποία δείχνει πως στην
κίνηση του Αρμοδίου και του Αριστογείτονα δεν υπήρχε, αρχικά, εχθρότητα “αρχής”
εναντίον της τυραννίδας. Αλλά επρόκειτο για μία προσωπική εκδίκηση εναντίον του
Ιππάρχου » 105.
Μάλιστα, αναφέρεται και η ίδια στην απόκλιση μεταξύ των λόγων του Θουκυδίδη και
του Αριστοτέλη.106
Είναι αξιοπερίεργο πως και ο ίδιος ο Αλκιβιάδης έδειξε δείγματα ερωτικής βίας, όπως
θα διαπιστώσουμε στην συνέχεια της μελέτης, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε και
για την δική του «τυραννική» διαγωγή, πέραν από την γενικότερη ένταξη του στους θεσμούς της δημοκρατικής πόλης. Η ανεξαρτησία της διαγωγής του, η προκλητική άγνοια
και αδιαφορία που επιδεικνύει έναντι των κάθε είδους νόμων και η καταπάτηση τους,
όπως και η προσωπική μονάχα μέριμνα για επιτυχία, καθιστούν την μορφή του συγγενή
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με εκείνες των τυράννων, παρότι, αν κρίνουμε απλή την εξιστόρηση του Θουκυδίδη,
πριν από την δολοφονία του Ιππάρχου, η άποψη των πολιτών για την τυραννίδα των
Πεισιστρατιδών υπήρξε αν όχι ευνοϊκή, τουλάχιστον θετική.
Στον Οιδίποδα τύραννο, η ερωτική βία συνδέεται όχι τόσο, με την σύναψη σχέσεων μεταξύ του ήρωα και της μητέρας του, όσο με το περιστατικό του παρελθόντος που στιγματίζει τον Λάιο, αυτό του βιασμού του Χρύσιππου, που είχε ως αποτέλεσμα την αυτοκτονία του νέου από την ντροπή του.
Στον Αριστοφάνη, επίσης, καταδικάζεται ο ομοφυλοφιλικός έρωτας μεταξύ ηλικιωμένων ανδρών όταν πρόκειται για την περίπτωση εκείνη που ο άνδρας επιθυμεί την ικανοποίηση των ερωτικών του παθών ως το παθητικό μέλος μιας τέτοιας σχέσης και επικρίνεται ως μία αρνητική συνήθεια, ως μία κακή έξη, δημιουργώντας μια εικόνα παιδεραστικού παρελθόντος και παθητικού ρόλου στο παρόν γύρω από πολιτικούς που ο ίδιος
δεν τους συμπαθεί, με την οποία προσπαθεί να τους γελοιοποιήσει και να δηλώσει την
άσχημη πολιτική που ακολουθούν107.
Άρα και η ύβρις, η ερωτική βία στον Πλάτωνα εκδηλώνεται σε σχέση με ομοφυλοφιλικές σχέσεις συνήθως, αφού ο ίδιος τις προκρίνει και τις προβάλλει ανεπιφύλακτα.
Μετά, λοιπόν, από την παρουσίαση της έννοιας της ερωτικής βίας στο έργο των κυριώτερων εκπροσώπων της ελληνικής διανόησης, νομίζουμε ότι έχει έρθει κοντά στο πως
παρουσιάζεται η ερωτική βία στον Πλάτωνα, όπου διαπιστώνουμε την αποδοχή της
χρήσης ομοφυλόφιλων πρακτικών, χωρίς ωστόσο να επιδοκιμάζεται η βία μέσα από
αυτές 108, και μένει να διαπιστώσουμε εκλεκτικές συγγένειες ή διαφοροποιήσεις του από
την μεταγενέστερη του φιλοσοφική παράδοση σχετικά με το ζήτημα. Θα μιλήσουμε,
επομένως, για τον άλλο πόλο της φιλοσοφικής σκέψης των αρχαίων Ελλήνων, τον
Αριστοτέλη.
Τα λόγια του Θουκυδίδη σχετικά με την δολοφονία του Ιππάρχου, δεν θα είχαν
αντικειμενική αξία ως μοντέλο ερμηνείας της ύβρεως-σύμφωνα και με την ίδια την
εκτίμηση του διαφέρουν από την αντίστοιχη περιγραφή του συμβάντος από άλλους
συγγραφείς και επαφίενται στην προφορική παράδοση που έχει δημιουργηθεί στην εποχή του γύρω από το συμβάν-εάν δεν μπορούσαμε να τα διασταυρώσουμε και με άλλα
κείμενα, ώστε να αποκλείσουμε την εντύπωση ότι πρόκειται για μια προσωπική κρίση
του συγγραφέα, ο οποίος γενικότερα δεν μας παρέχει πολλές πληροφορίες τις οποίες να
επεξηγεί ή να τοποθετεί καλύτερα μέσα σε ερωτικού είδους συμφραζόμενα.
Σε αυτό το σημείο έχουμε την ευτυχία να διαθέτουμε στο σωζόμενο corpus των έργων
του Αριστοτέλη ένα μικρό κείμενο μεγάλης ωστόσο αξίας, την Αθηναίων Πολιτεία, όπου
σχεδόν επαναλαμβάνονται κατά γράμμα οι πληροφορίες και οι κρίσεις του Θουκυδίδη,
παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά υπεύθυνος για όλα θεωρείται πλέον όχι ο ίδιος ο
Ίππαρχος, αλλά ο αδερφός του ο Θεσσαλός, πράγμα που αδυνατίζει κάπως την σκοπιμότητα της δολοφονικής απόπειρας εναντίον του πρώτου, ο οποίος γίνεται θύμα θα λέγαμε
κατά λάθος, καθώς δεν φέρει προσωπικά ενοχή για την προσβολή της αδερφής του
Αρμοδίου, ούτε τον επιθύμησε ερωτικά και ανανταπόδοτα ο ίδιος.
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« Ησαν δε κύριοι μεν των πραγμάτων δια τα αξιώματα και δια τας ηλικίας Ίππαρχος και Ιππίας,
πρεσβύτερος δ’ων ο Ιππίας και τη φύσει πολιτικος και εμφρων επεστάτει της αρχης· ο δε Ίππαρχος παιδιώδης και ερωτικος και φιλόμουσος ην (και τους περι Ανακρέοντα και Σιμωνίδην και
τους αλλους ποιητας ουτος ην ο μεταπεμπόμενος), Θέτταλος δε νεώτερος πολυ και τω βιω θρασυς και υβριστής, αφ’ου και συνέβη την αρχην αυτοις γενέσθαι πάντων των κακων. Ερασθεις
γαρ του Αρμοδίου και διαμαρτάνων της προς αυτον φιλίας ου κατειχε την οργήν, αλλ’εν τε τοις
αλλοις ενεσημαίνετο πικρως και το τελευταιον μέλλουσαν την αδελφην κανηφορειν Παναθηναίοις εκώλυσεν, λοιδορήσας τι τον Αρμόδιον και τον Αριστογείτονα πράττειν την πραξιν μετεχό109
ντων πολλων...»

Η αληθινή, επομένως αιτία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το κείμενο του Αριστοτέλη,
υπήρξε ο σφοδρός έρωτας που κατείχε την ψυχή του Θεσσαλού, του γιού του Πεισίστρατου και μέλους της τυραννικής τριανδρίας που αποτελούσαν τους διαδόχους του και στην
εξουσία των Αθηνών, για τον Αρμόδιο. Ο ίδιος χαρακτηρίζεται από το κείμενο ως θρασύς και υβριστής και οι πράξεις του χαρακτηρίζονται από ανεξέλεγκτη οργήν, όταν αποτυγχάνει να κερδίσει προς όφελος του τον έρωτα του ερωμένου από αυτόν Αρμοδίου.
Μάλιστα, η διάθεση του φαίνεται περισσότερη αρνητική και βίαιη αν συσχετιστεί με
τον μόλις πριν έπαινο του αδερφού του, του Ιππάρχου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως
ερωτικός και παιγνιώδης και του αποδίδεται μια τάση παρόμοια με του Μαικήνα στο να
επιλέγει ως συντροφιά του και να φέρνει στην Αθήνα τους μεγαλύτερους ποιητές της εποχής του, όπως π.χ τον Ανακρέοντα, τον Σιμωνίδη. Μέσω αυτής της αντίθεσης που το
ίδιο το κείμενο αφήνει να τονιστεί, όταν κάποιος, όπως ακριβώς ο Θεσσαλός, δεν έχει
αρετή, θα λέγαμε, στις ερωτικές του διαθέσεις, αλλά βίαιες τάσεις, τότε παρασύρεται από
τα πάθη του, από την έλλειψη σωφροσύνης και οδηγεί τον εαυτό του και τους γύρω του
στα μεγαλύτερα δεινά. Διότι μετά δολοφονήθηκε ο Ίππαρχος, χωρίς να έχει εμπλακεί
άμεσα στα γεγονότα, αλλά ως το εύκολο θύμα, το ευκαιριακό μάλλον. Συνεπώς, με τον
φόβο της επικείμενης δολοφονίας και του ίδιου, όπως γνωρίζουμε, ο Ιππίας σκλήρυνε
την στάση του απέναντι στους πολίτες, καθιστώντας την τυραννίδα μισητή, ενώ πριν δεν
υπήρξε τέτοια. Έτσι, το καθεστώς καταλύθηκε και επιβλήθηκε η δημοκρατία στην Αθήνα κάποιο καιρό μετά από τα δυσάρεστα αυτά συμβάντα. Γεγονός πάντως είναι πως στην
σκέψη των αρχαίων Ελλήνων η τυραννία και η υβριστική συμπεριφορά είναι άμεσα
ταυτισμένες έννοιες.110.
Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι, μη δυνάμενος, να πλήξει ο Θεσσαλός άμεσα το θύμα
των ερωτικών του ορέξεων, υπέπεσε σε μια πράξη που απέδειξε την υβριστική του διάθεση, ταπεινώνοντας αντί του Αρμοδίου και προσβάλλοντας την αδερφή του. Αυτό το γεγονός πυροδότησε την αντίδραση του Αρμοδίου, του εραστή του Αριστογείτονα και κάποιων άλλων Αθηναίων που κινήθηκαν εναντίον του Ιππάρχου. Η τάξη, δηλαδή, διασαλεύτηκε και σε σχέση με άτομα που ανήκαν στην λατρευτική ομάδα της πόλης στην εορτή των Παναθηναίων, οι εξελίξεις σχετίστηκαν με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των μελών της πόλης, με την στέρηση της υπερηφάνειας από την οικογένεια του Αρμοδίου να
εκπροσωπείται στην σημαντικότερη εορτή της Αθήνας από την αδερφή τους ως κανηφόρος της θεάς Αθηνάς. Άρα, το όλο πλέγμα, ηθικό, θρησκευτικό, οικογενειακό, το οποίο ένιωθαν ως κοσμοαντίληψη διασαλεύτηκε και οδήγησε σε μια βίαιη πράξη ως απάντηση σε μία βίαιη προκλητική ενέργεια που προηγήθηκε.
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Είναι σημαντικό στοιχείο το γεγονός πως ο Αριστοτέλης συνδέει άμεσα την τυραννία
με την έλλειψη της δικαιοσύνης, συνεπώς και της φιλίας που αποτελεί τον θεμελιώδη λίθο της φιλοσοφικής του διδασκαλίας σχετικά με τους παράγοντες που οδηγούν στην
δημιουργία της πόλης και της κοινωνίας των ανθρώπων γενικότερα και, μέσω αυτής της
σκέψης, θεωρεί το συγκεκριμένο πολίτευμα αυτό καθεαυτό φθοροποιό και αχρείο:
« εν δε ταις παρεκβάσεσιν, όπερ και το δίκαιον επι μικρόν εστιν, ούτω και η φιλία, και ήκιστα εν
111
τη χειρίστη· εν τυραννίδι γαρ ουδεν η μικρόν φιλίας »

Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, που, όπως γνωρίζουμε και από άλλα κείμενα του, προκρίνει το
ετεροφυλοφιλικό μοντέλο συνύπαρξης ως απαραίτητο για την εξέλιξη της κοινωνίας112,
μιλώντας πάντα για τις πολιτικώς ορθές, τις βασισμένες στην επίτευξη του σκοπού της
ομαλής κοινωνικής συμβίωσης, σχέσεις, θεωρεί την ερωτική βία ως ένα πεδίο όπου εκφράζει ο άνθρωπος τις κτηνώδεις ορέξεις, τα πάθη του, και το οποίο δεν αρμόζει σε ένα
έλλογο ον, είναι παράγοντας διάλυσης της κοινωνίας των ανθρώπων. Ως παράδειγμα
προβάλλει την υβριστική διάθεση των πολεμιστών να συνουσιάζονται με άτομο του ίδιου
φύλου113.
Ο φιλόσοφος αυτός, πάντως, δεν είναι ισοπεδωτικός απέναντι στις ερωτικές σχέσεις,
θεωρεί την ηδονή ως ένα ευχάριστο συναίσθημα και μια έντονη σωματική ικανοποίηση
που λειτουργεί ως αντίβαρο στην λύπη, δεν κατακρίνει συλλήβδην τις ηδονές, παρά μόνο
όταν εκφαυλίζουν το άτομο:
«έτι διωκονται δια το σφοδραι ειναι υπό των άλλαις μη δυναμένων χαίρειν· αυτοι γουν αυτοις δίψας τινας παρασκευάζουσιν. Οταν μεν ουν αβλαβεις, ανεπιτίμητον, όταν δε βλαβεράς, φαυ114
λον» .

Η ομοφυλοφιλία μονάχα σε ό,τι αφορά την σύναψη ερωτικών σχέσεων είναι για τον
ίδιο ένα νοσηρό φαινόμενο115 και θεωρεί τους ομοφυλόφιλους ως άτομο που υπέστησαν
βιασμό όταν ήταν σε μικρή ηλικία (« υβριζόμενοι ») και έπειτα εθίστηκαν σε παρόμοιες
ερωτικές συμπεριφορές116.
Συνεπώς, ο Αριστοτέλης αποδοκιμάζει αποκλειστικά την ομοφυλοφιλία, ενώ μάλιστα
την συσχετίζει με φαινόμενα βίαιων πρακτικών. Βρισκόμαστε πλέον σε ένα επίπεδο κοινωνικής οργάνωσης που η έμφαση δίδεται στον άνθρωπο και την οργάνωση του κοινωνικού του χώρου, ο Σταγειρίτης είναι περισσότερο ορθολογιστής και δεν αναμειγνύει
στην σκέψη του τον απόηχο του μύθου, όπως συμβαίνει σε συγκεκριμένα έργα του Πλάτωνα. Η σκέψη του, μέσα από την ευρύτητα των ενδιαφερόντων του, είναι στενή και ιδιαίτερα πολιτική, στραμμένη στην εύρεση του κατάλληλου τρόπου διακυβέρνησης των
πόλεων και οργάνωσης της ανθρώπινης κοινωνίας και έχει χώρο για συμβιβασμούς που
θα οδηγήσουν στο συμφέρον όλων. Αλλού, βέβαια, τονίζει πως πρόκειται για την
εξυπηρέτηση των συμφερόντων της πόλεως και της κοινωνίας γενικότερα η αποδοχή της
111
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συνύπαρξης με γυναίκες, οι οποίες από την φύση τους είναι βίαιες, όπως όταν π.χ
περιγράφει την έντονη αντίδραση των γυναικών της Σπάρτης προς την νομοθεσία του
Λυκούργου, όπου γράφει κατά λέξη τα εξής:
« τας δε γυναικάς φασι μεν άγειν επιχειρησαι τον Λυκουργον υπο τους νόμους, ως δ’αντέκρουον, αποστηναι πάλιν »117.

Ο Αριστοτέλης, εξάλλου, θεωρεί το κράτος ως απόρροια της οικίας και δεν υποτιμά,
όπως ο Πλάτων, την οικογένεια και το ετεροφυλοφιλικό μοντέλο118.
Ο Πλούταρχος, σε πολλά σημεία του έργου του, εκφράζεται ανοιχτά σε συγκεκριμένα
πλαίσια γύρω από την ομοφυλοφιλία και την πρακτική της παιδεραστίας που συνδέεται
με αυτήν την μορφή του έρωτα. Πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε πως ο ίδιος υπήρξε προσηλωμένος οπαδός του γάμου και της ετεροφυλοφιλικής συνεύρεσης, άποψη που εκφράζεται σε πολλά σημεία του έργου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο ομοφυλοφιλικός έρωτας
αποδοκιμάζεται όταν οδηγεί τον άνδρα προς την αντίθετη κατεύθυνση:
« ο δ’εκεινον ουκ ορθως έλεγε ποιειν, αλλα τα αλλα χρηστον όντα μιμεισθαι τους φαυλους ερα119
στάς οίκου και γάμου και πραγμάτων μεγάλων αποστερούντα τον φίλον »

Όμως, ο Πλούταρχος δεν απαξιώνει πλήρως την σύναψη ομοφυλοφιλικών σχέσεων, θεωρεί πως οδηγούν κάποτε στην αρετή, όπως φαίνεται στο παράδειγμα που θα ακολουθήσει :
« Και το μεν Σωκράτους ηγήσατο πραγμα τω οντι θεων υπηρεσίαν εις νέων επιμέλειαν ειναι και
σωτηρίαν· καταφρονων δ’αυτος εαυτου, θαυμάζων δ’εκεινον, αγαπων δε την φιλοφροσύνην,
αισχυνόμενος δε την αρετην, ελανθανεν ειδωλον ερωτος ως φησιν ο Πλάτων, αντέρωτα κτώμενος, ωστε θαυμάζειν απαντας ορωντας αυτον Σωκρατει μεν συνδειπνουντα και συμπαλαίοντα και
συσκηνουντα, τοις δ’αλλοις ερασταις χαλεπον οντα και δυσχείρωτον, ενίοις δε και παντάπασιν
σοβαρως προσφερόμενον, ώσπερ Ανύτω τω Ανθεμίωνος. Ετύγχανε μεν γαρ ερων του Αλκιβιάδου, ξένους δε τινας εστιων εκάλει κακεινον επι το δειπνον. Ο δε την κλησιν απείπατο, μεθυσθεις
δ’οικοι μετα των εταίρων εκώμασε προς τον Ανυτον, και ταις θυραις επιστας του ανδρωνος και
θεασάμενος αργυρων εκπτωματων και χρυσων πλήρεις τας τραπέζας, εκέλευσε τους παιδας τα ημίση λαβόντας οικαδε κομίζειν προς αυτον, εισελθειν ουκ ηξίωσεν, αλλα ταυτα πράξας απηλθε.
Των ουν ξένων δυσχεραινόντων και λεγόντων υβριστικως και υπερηφάνως ειη τω Ανύτω κεχρη120
μένος ο Αλκιβιαδης...»

Επίσης, στον Ερωτικό του, ο Πλούταρχος εμφανίζει μια ολόκληρη σειρά μεμονωμένων
πολεμικών θριάμβων που οφείλονταν στην έννοια της ντροπής που θα ένιωθε ο εραστής
εάν τον έβλεπε ο ερώμενος του και έτερο μέλος του ζεύγους πολεμιστών να δειλιάζει και
να αποφεύγει την σύγκρουση. Το όνειδος, η αισχύνη μιας αντίθετης πράξης, θα του
επέφερε ένα πλήγμα που, μη θέλοντας να δεχτεί, τον ωθούσε σε εκδήλωση της ανδρείας,
της πολεμικής του αρετής, όπως έπραξε και ο Σωκράτης κάποτε συμπολεμώντας με τον
Αλκιβιάδη και αντίστροφα, όπως φαίνεται και στο πλατωνικό Συμπόσιο, με αποτέλεσμα
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ο Αγάθων να θεωρεί τον έρωτα ως υπηρέτη του Άρη121. Αυτός είναι και ο λόγος που οι
ερώμενοι παρατάσσονταν στην μάχη με τους εραστές τους να πολεμούν δίπλα τους
ακριβώς, ώστε, κινούμενοι από ανάλογα αισθήματα υπεράσπισης της τιμής τους προπαντός στον αγώνα υπέρ της πατρίδας, να εκδηλώνουν στις μάχες το υψηλότερο πολεμικό
τους φρόνημα και να είναι γενναίοι, όπως ο Βοιωτός συγγραφέας αφήνει να περάσει σε
πολλά σημεία του προαναφερθέντος έργου του ότι συνέβαινε π.χ στον λεγόμενο Ιερό
Λόχο των Θηβαίων ύστερα από την συγκρότηση και συστηματοποίηση του από τον
στρατηγό Πελοπίδα122, ενώ στο ίδιο κείμενο στεκόμαστε ειδικότερα στην περίπτωση του
Θήρωνα του Θεσσαλού123 ή του Θηβαίου στρατηγού Επαμεινώνδα124. Η ερωτική βία,
δηλαδή, εκδηλώνεται σε αυτήν την περίπτωση ως μαχητικότητα στο πεδίο της μάχης και
σε επίπεδο κατεξοχήν δημόσιο. Εκδηλώνεται κάτι αντίστοιχο μέσα στην ίδια την σχέση
ενός άνδρα με κάποιον άλλο;
Η ερωτική βία, δηλαδή, εκδηλώνεται σε αυτήν την περίπτωση ως μαχητικότητα στο
πεδίο της μάχης και σε επίπεδο κατεξοχήν δημόσιο. Εκδηλώνεται κάτι αντίστοιχο μέσα
στην ίδια την σχέση ενός άνδρα με κάποιον άλλο; Που οδηγεί η εμφάνιση βίας μέσα σε
φαινόμενα ομοφυλοφιλικών σχέσεων, βλέπουμε διάσταση ή συμφωνία μεταξύ των απόψεων του Πλούταρχου με εκείνες που έως τώρα είδαμε σε συγγραφείς προγενέστερους
του;
Ένα ξεκάθαρο παράδειγμα ερωτικής βίας και μάλιστα στην ομοφυλοφιλική ή την παιδεραστική της μορφή μας παρέχει ο Πλούταρχος στον Βίο του Δημητρίου, του αποκαλούμενου για την δεινότητα του στην χρήση πολεμικών μηχανών και ως Πολιορκητή, ο οποίος αποτελεί μαζί με τον Αντώνιο ένα από τα ζεύγη των Βίων του Χαιρωνέα συγγραφέα
που μας δίνει για μας προβάλλει την αρνητική επίδραση των ερωτικών παθών στην ζωή
του ατόμου. Εξάλλου, η εκ του παραλλήλου εξέταση βοηθά καλύτερα την εξέταση του
φαινομένου όπως λέει και ο έγκυρος μελετητής του Πλούταρχου C.P.Jones:
“Plutarch’s comparison of Greeks and Romans is therefore primarily artistic, but it also served his
moral purpose. To study virtue in action, it was useful to observe two examples in different
contexts: the observer could then distinguish what was accidental. A Greek and a Roman paired
together made a particularly re-warding subject, since the difference of their backgrounds ensured
125
a clear view of the virtue which then had in common”.

Ευρισκόμενος, λοιπόν, ο Δημήτριος στην Αθήνα, εμπλέκεται σε ένα περιστατικό ερωτικής φύσης που καθιστά την παραμονή του στην πόλη ανεπιθύμητη. Όπως γράφει ο
Πλούταρχος σχετικά με το ζήτημα, ο Δημήτριος θέλησε να διαφθείρει έναν νέο της
πόλης αρκετά φρόνιμο ώστε, παρότι ελκυστικότατος, να αποφεύγει την ανάμειξη του σε
ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Τον κυνήγησε με πάθος, τον απομόνωσε και τελικά ο νεαρός
προτίμησε να πεθάνει παρά να πέσει στα χέρια του. Ας δούμε πως περιγράφει ο ίδιος ο
Πλούταρχος το συμβάν:
« την δε Δημοκλέους αρετην και σωφροσύνην αξιον εστιν μη παρελθειν. Εκεινος γαρ ην ετι παις
ανηβος, ουκ ελαθε δε τον Δημητριον εχων της ευμορφιας την επωνυμίαν κατηγορον· εκαλειτο
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γαρ Δημοκλης ο καλος. Ως δε πολλα πειρώντων και διδόντων και φοβούντων υπ’ ουδενος
αλισκετο, τελος δε φευγων τας παλαίστρας και το γυμνάσιον εις τι βαλανειον ιδιωτικον εφοίτα
λουσόμενος, επιτηρήσας τον καιρον ο Δημήτριος επεισηλθεν αυτω μόνω. Και ο παις ως συνειδε
την περι αυτον ερημίαν και την ανάγκην, αφελων το πώμα του χαλκώματος εις ζέον υδωρ
ενήλατο και διέφθειρεν αυτον, ανάξια μεν παθων, αξια δε της πατρίδος και του κάλλους
φρονήσας, ουχ ως Κλεαίνετος ο Κλεομέδοντος, ος οφληκότι τω πατρι δίκην πεντήκοντα ταλάντων αφεθηναι διαπραξάμενος, και γράμματα παρα Δημητρίου κομίσας προς τον δημον, ου μόνον εαυτον κατησχυνεν, αλλα και την πολιν συνετάραξε »126.

Αυτό που οφείλουμε να συγκρατήσουμε από την εξιστόρηση του Βοιωτού συγγραφέα
είναι όχι τόσο το ίδιο το συμβάν, όσο η συμπεριφορά των παιδεραστών της Αθήνας, οι
οποίοι φαίνεται να ασκούν πάνω στον νεαρό Δημοκλή ένα είδος ψυχολογικής βίας προκειμένου να τον κατακτήσουν ως ερώμενο τους και η οποία έχει ως συνέπεια της να ωθήσουν τον νέο στην αυτοαπομόνωση του και στο κλείσιμο του στον εαυτό του ως ένα
είδος άμυνας απέναντι στις ορέξεις τους. Αντί να συναναστρέφεται τους συνανθρώπους
του, προτιμά να λούζεται μόνος του σε ένα βαλανείο, γεγονός που τελικά γυρνάει
εναντίον του και οδηγεί στα ακριβώς αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
εκτός κοινωνικού περίγυρου, καθίσταται ευάλωτος στις επιθέσεις του Δημητρίου και ως
ύστατη μορφή υπεράσπισης της αρετής του επιλέγει την αυτοκτονία.
Είναι σημαντικό, επίσης, το γεγονός πως ο Δημοκλής αντιδρά σε κατάσταση απελπισίας ενώπιον της δύναμης ενός ατόμου με μεγαλύτερη ισχύ και εξουσία από τον ίδιο, ενώ
θα μπορούσε μέσα στα πλαίσια των νόμιμων, των καθιερωμένων ομοφυλοφιλικών σχέσεων μεταξύ των ανδρών, όπως στα κλασικά χρόνια, να έχει ο ίδιος επιδιώξει να αποκτήσει έναν εραστή όπως ο Δημήτριος. Η προβολή της συμπεριφοράς του ως υποδειγματική ως προς την αρετή του και της αντίθετης ενός άλλου νεαρού, του Κλεαίνετου του
Κλεομέδοντος, ο οποίος επεδίωξε και πέτυχε, από όσα αφήνει να εννοηθούν ο Πλούταρχος, μια ανάλογη σχέση με τον Δημήτριο, ως αρνητικό παράδειγμα, μας ξαφνιάζει.
Παρά το γεγονός ότι, όπως πιστεύουμε, ο Πλούταρχος θεωρεί ως αιτία της αισχύνης
που επιρρίπτει στον δεύτερο την εκπόρνευση του ουσιαστικά, λέγοντας ότι χρωστούσε
ποσό πενήντα ταλάντων στον πατέρα του και για αυτό σύναψε σχέσεις με τον Δημήτριοκαθιστώντας έτσι την απόρριψη της συμπεριφοράς του πρόδηλη-η στάση του Δημοκλή
τελικά το μόνο που μας αποδεικνύει είναι πως οι εποχές είχαν αλλάξει και ότι η χρήση ερωτικής βίας, η μανιακή καταδίωξη του από τον Δημήτριο, θεωρούνταν πλέον ένα αξιοκατάκριτο δείγμα συμπεριφοράς. Ζημιώνεται τόσο ο ίδιος προσωπικά ο Δημοκλής, ο οποίος φτάνει στην υπέρτατη συμφορά με τον θάνατο του, όσο και η πόλη, που χάνει έναν
καλό νέο, ένα όμορφο παιδί που θα αποτελούσε πόλο έλξης για τους μεγαλύτερους του
και θα τους αποσπούσε την προσοχή από την αλόγιστη και βίαιη άσκηση των ερωτικών
τους παθών, αλλά και την αίσθηση ότι δεν μπορεί να υπερασπίσει τους πολίτες της απέναντι στις επιθέσεις των βασιλέων και των τυράννων της ελληνιστικής περιόδου.
Το συμβάν, συνεχίζει ο Πλούταρχος, προκάλεσε την δυσαρέσκεια των πολιτών, που,
μαζί με τόσα άλλα τα οποία τους προξένησε ο Δημήτριος, άρχισαν να τον αντιπαθούν
και να τον αποστρέφονται. Έτσι, ο ίδιος ο ηγεμόνας και η εξουσία του χάνουν την αίγλη
τους και ωθούν τους πολίτες σε σκεπτικισμό σχετικά με την αξία και την δυνατότητα
τους να ασκούν εξουσία, πράγμα που σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε σε εξεγέρσεις τους
και στην αφαίρεση της ισχύς από εκείνους, την επιστροφή σε παλαιότερες μορφές διακυβέρνησης και σε διαφορετικά πολιτεύματα.
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Ωστόσο, το μέγιστο παράδειγμα πολιτικής αναταραχής που προκαλείται από παράγοντες άμεσα σχετιζόμενους με ζητήματα ερωτικής βίας είναι η υπόθεση του συμπατριώτη
του Πλουτάρχου, του Χαιρωνέα νεαρού Δάμωνα, ο οποίος, αφού προκλήθηκε από έναν
Ρωμαίο αξιωματούχο της περιοχής, προκάλεσε με την σειρά του τόση αναστάτωση στα
πολιτικά ζητήματα της πόλης του, ώστε με την παρέμβαση μόνο του περιοδεύοντα στα
μέρη εκείνα ανώτερου Ρωμαίου στρατηγού, του Λεύκιου Λεύκολλου, και την εκδίκαση
της υπόθεσης του με δίκαιο τρόπο καταλάγιασε το κλίμα επανάστασης ενάντια στις ρωμαϊκές αρχές. Ας δούμε, λοιπόν, όσα έχει να μας πει Πλούταρχος, ο οποίος έζησε τον
απόηχο της υπόθεσης ως κάτοικος της περιοχής και ήξερε καλά όσα μας εξιστορεί:
« Λείπεται δε παις ορφανος γονέων όνομα Δάμων, παρωνύμιον δε Περιπόλτας, πολύ δή και σώματος κάλλει και ψυχης φρονηματι τους καθ’αυτον υπεραίρων νέους, άλλως δ’απαίδευτος και
σκληρος το ηθος. Τούτου ‘Ρωμαιος ηγεμων σπείρας τινός εν Χαιρωνεία διαχειμαζούσης
ερασθεις, άρτι την παιδικην ηλικίαν παρηλλαχότος, ως ουκ έπειθε πειρων και διδούς, δηλος ην
ουκ αφεξόμενος βίας, ατε δη και της πατρίδος ημων τότε λυπρα πραττούσης και δια μικρότητα
και πενίαν παρορωμένης. Τουτο δη δεδιως ο Δάμων και την πειραν αυτην δι’ οργης πεποιημένος,
επεβούλευε τω ανδρι και συνίστη των ηλικιωτων τινας επ’αυτον, ου πολλους ενεκα του λαθειν,
αλλ’οι σύμπαντες εκκαίδεκα γενόμενοι χρίονται μεν αιθάλω τα πρόσωπα νυκτός, εμπιόντες
δ’άκρατον αμ’ ημερα προσπίπτουσι τω ‘Ρωμαιω κατ’αγοραν θύοντι, και καταβαλόντες αυτόν τε
και των περι αυτον ολίγους, εκ της πόλεως μετέστησαν. Γενομένης δε ταραχης, η των Χαιρωνέων βουλη συνελθουσα θάνατον αυτων κατέγνω· και τουτ’ην υπερ της πόλεως απολόγημα
προς τους ‘Ρωμαίους. Εσπέρας δε των αρχόντων ώσπερ έθος εστι κοινη δειπνούντων, οι περι τον
Δάμωνα παρεισπεσόντες εις το αρχειον απέσφαξαν αυτούς, και πάλιν ωχοντο φεύγοντες εκ της
πόλεως.
Ετυχε δε περι τας ημέρας εκείνας Λεύκιος Λεύκολλος επι τινα πραξιν μετα δυνάμεως παρερχόμενος. Επιστήσας δε την πορείαν και των γεγονότων προσφάτων όντων εξέτασιν ποιησάμενος,
ευρε την πόλιν ουδενος αιτίαν, αλλα μαλλον συνηδικημένην, και τους στρατιώτας αναλαβων
απήγαγε μεθ’αυτου. Τον δε Δάμωνα ληστείαις και καταδρομαις πορθουντα την χώραν και τη
πόλει προσκείμενον υπηγάγοντο πρεσβείαις και ψηφίσμασι φιλανθρώποις οι πολίται, κατελθόντα
δε γυμνασίαρχον κατέστησαν. Επι πολυν δε χρόνον ειδώλων τινων εν τω τόπω προσφαινομένων
και στεναγμων εξακουομένων , ως οι πατέρες ημων λέγουσι, τας θυρας απωκοδόμησαν του πυριατηρίου, και μέχρι νυν οι τω τόπω γειτνιωντες οίονταί τινας όψεις και φωνας ταραχωδεις
φέρεσθαι. »127

Πιστεύουμε πως είναι εύλογο στην περίπτωση αυτή να συσχετίσουμε τον ρόλο μιας υπόθεσης προσωπικής με το κοινωνικό φρόνημα και την αίσθηση ταύτισης που ένιωσαν
οι Έλληνες της περιοχής, ώστε να δράσουν από κοινού προς την κατεύθυνση της οργίλης
αντίδρασης εναντίον της ρωμαϊκής αρχής. Μια κοινωνία ολόκληρη αναστατώνεται και
καταφεύγει στην βία λόγω μιας ατυχούς απόπειρας σύναψης ερωτικών σχέσεων ανάμεσα
σε δύο άνδρες με βίαιο, απαιτητικό τρόπο. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το στοιχείο της ομοιότητας, πάντως, με τον τρόπο ερμηνείας παλαιότερων μύθων, όπου ένας νέος άνδρας
απομακρύνεται από την οργανωμένη αστική ζωή, πηγαίνει στις εσχατιές για να ασκήσει
κυνηγετικές πρακτικές και επανέρχεται έχοντας περάσει από το στάδιο της εφηβείας σε
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εκείνο της ενηλικίωσης. Πρόκειται για ένα είδος περάσματος, για μια άσκηση συναφή με
την τελετή μετάβασης από το ένα ηλικιακό στάδιο στο άλλο128.
Αντίστοιχο περιστατικό αναφέρει ο Πλούταρχος και στον Βίο του Γαΐου Μάριου. Μας
μεταφέρει, δηλαδή, ο Βοιωτός συγγραφέας σε ένα φαινόμενο ομοφυλοφιλικής βίας μέσα
σε ρωμαϊκά συμφραζόμενα. Συγκεκριμένα γράφει τα εξής:
« Γάιος Λούσιος αδελφιδους αυτου τεταγμένος εφ’ηγεμονίας εστρατεύετο, ταλλα μεν ανηρ ου
δοκων ειναι πονηρος, ήττων δε μειρακίων καλων. Ουτος ηρα νεανίσκου των υφ’εαυτω στρατευομένων όνομα Τρεβωνίου και πολλάκις πειρων ουκ ετύγχανε· τέλος δε νύκτωρ υπηρέτην αποστείλας μετεπέμπετο τον Τρεβώνιον. Ο δε νεανίας ηκε μεν, αντειπειν γαρ ουκ εξην καλούμενον,
εισαχθεις δ’ υπο την σκηνην προς αυτόν, επιχειρουντα βιάζεσθαι σπασάμενος το ξίφος απέκτεινε. Ταυτ’ επράχθη του Μαρίου μη παρόντος· επανελθων δε προυθηκε τω Τρεβωνίω κρίσιν.
Επει δε πολλων κατηγορουντων, ουδενος δε συνηγορουντος, αυτος ευθαρσως καταστας διηγήσατο το πραγμα, και μάρτυρας έσχεν ότι πειρωντι πολλάκις αντειπε τω Λουσίω και μεγάλων
διδομένων επ’ ουδενι προήκατο το σωμα, θαυμάσας ο Μάριος και ησθεις εκέλευσε τον πάτριον
επι ταις αριστείαις στέφανον κομισθηναι, και λαβων αυτος εστεφάνωσε τον Τρεβώνιον, ως κάλλιστον έργον εν καιρω παραδειγμάτων δεομένω καλων αποδεδειγμένον. Τουτ’ εις την ‘Ρώμην
απαγγελθεν ουχ ήκιστα τω Μαρίω συνέπραξε την τρίτην υπατείαν »129.

Μέσα από αυτό το απόσπασμα έχουμε να παρατηρήσουμε ότι ο Πλούταρχος και πάλι
τονίζει τις αρνητικές επιπτώσεις, τις καταστροφικές στο προκείμενο παράδειγμα, τις
οποίες προκαλεί στην ζωή του εραστή η επιθετικότητα του εναντίον του ατόμου που
προσπαθεί να αποκρούσει τις ανεπιθύμητες για το ίδιο προτάσεις του. Αντίθετα από τον
παράφορο εραστή, ο δολοφόνος του επιβραβεύεται για την στάση του και, μάλιστα,
δέχεται μεγάλες τιμές που κορυφώνονται με το να στεφανωθεί από τον ίδιο τον αρχηγό
των ρωμαϊκών στρατευμάτων, παρότι ο νεκρός υπήρξε συγγενής του εξ αγχιστείας και
θα έπρεπε ίσως στην συγκεκριμένη περίπτωση να επιδείξει διαφορετική συμπεριφορά. Οι
Ρωμαίοι στρατιώτες ωθούν με την επιδοκιμασία της στάσης του δράστη τον στρατηγό
τους, τον Μάριο, να επιδείξει μια τέτοια συμπεριφορά. Πιθανόν με διαφορετική στάση
να τους στεναχωρούσε και να προκαλούσε την δημιουργία αρνητικής ατμόσφαιρας στο
στράτευμα και στο στρατόπεδο ειδικότερα που έχουν καταλύσει. Άρα, λόγοι στρατηγικής, θα λέγαμε, τον ωθούν σε αυτές τις πράξεις, τις πρωτόγνωρες.
Ωστόσο, δεν είναι η μοναδική οπτική που επιτρέπει ο Πλούταρχος να φτάσει ως εμάς
για το γεγονός αυτό. Πέραν της ενδεχόμενης παρουσίασης του ως δείγμα σωστής δράσης
σε ανάλογες περιπτώσεις, τονίζει ο Χαιρωνέας βιογράφος και την άμεση πολιτική εκμετάλλευση της ιστορίας αυτής από τον Μάριο για να επιτύχει την επανεκλογή του στο
αξίωμα του υπάτου για τρίτη φορά μάλιστα, ένα όχι και τόσο σύνηθες φαινόμενο σχετικά
με την συχνότητα ανάληψης του συγκεριμένου δημόσιου λειτουργήματος.
Συνεπώς, κατανοούμε ότι η τιμωρία των ομοφυλοφιλικών εκδηλώσεων και ο έπαινος
της αντίκρουσης του μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι και η ρωμαϊκή κοινωνία ήταν
εξαιρετικά αυστηρή στις κρίσεις της για τους επιθετικούς ομοφυλόφιλους που φτάνουν
στο φόνο λόγω του ερωτικού τους πάθους. Βέβαια, και εδώ έχουμε μία περίπτωση όπου
δεν υπάρχει η συγκατάβαση του ερώμενου και ο εραστής σκοτώνει τον απρόθυμο νέο.
Δικάζεται ο φόνος και όχι οι προθέσεις, θα λέγαμε. Και πάλι, ωστόσο, η ερωτική βία, η
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βία στην έκφραση των ερωτικών διαθέσεων του Ρωμαίου αξιωματικού βλάπτει την
κοινωνία, την αναστατώνει αφαιρώντας της ένα μέλος. Πρόκειται για βία απέναντι στην
ομαλή λειτουργία της κοινωνίας ως τον χώρο της ελεύθερης ανάπτυξης του ατόμου. Εάν
υπήρχε μια συγκαταβατική στάση του νεαρού απέναντι στον ανώτερο του και σύναπταν
ερωτική σχέση οι αντιδράσεις όλων όσων ενεπλάκησαν στο συμβάν πιθανόν να ήταν
διαφορετικές και να μην υπήρχαν τόσες επικρίσεις.
Συνάμα, οι υπόθεσεις αυτές μας φέρνουν στο μυαλό-και μάλιστα ως κορύφωση της
αποσταθεροποιητικής τους φύσης απέναντι στις κοινωνίες στις οποίες εκδηλώνονται-μια
πολυχρησιμοποιημένη αντίστοιχη περίπτωση, εκείνη των τυραννοκτόνων της Αθήνας,
του Αρμόδιου και του Αριστογείτονα, όπου και πάλι τα αληθινά αίτια της δράσης τους
είναι κάθε άλλο παρά πολιτικής φύσης, άσχετα με τις προθέσεις που τους αποδόθηκαν
στην συνέχεια και που πέρασαν ως αιτίες στην ιστορία λόγω της μετάβασης στο
πολίτευμα της δημοκρατίας.
Γνωρίζοντας το έργο του Θουκυδίδη, κατανοούμε δηλαδή πως ο Πλούταρχος δεν πρωτοτυπεί όταν αναλύει με όρους καθαρά ψυχολογικούς-ηθικής φύσης την δράση των ατόμων, ιδιαίτερα εκείνων που επηρέασαν και προκάλεσαν ορισμένα από τα σημαντικότερα
ιστορικά γεγονότα του κόσμου των αρχαίων ελληνικών πόλεων-κρατών. Αφού είδαμε
ότι υπάρχουν και άλλα δείγματα της ίδιας γραφής, μάλιστα σε συγγραφείς που οι νεότεροι μελετητές τείνουν να θεωρούν πιο αξιόπιστους από τον Πλούταρχο, ας επανέλθουμε στις αφηγήσεις του για να ανιχνεύσουμε άλλα δείγματα υβριστικής ερωτικής συμπεριφοράς που με την βιαιότητα της οδήγησε σε σημαντικά γεγονότα.
Ακόμα, όμως και στην εποχή της εδραίωσης της αθηναϊκής δημοκρατίας, τον 5ο π.Χ, οι
πολιτικές αντιπαραθέσεις και η τοποθέτηση με συγκεκριμένες ομάδες-παρατάξεις του
δήμου είχε την αφετηρία της σε φαινόμενα ερωτικής αντιζηλίας, μιας έμμεσης μορφής
βίας. Σχετικά, δηλαδή, με την σύγκρουση Αριστείδη και Θεμιστοκλή σε πολιτικό επίπεδο, η αφορμή αποδεικνύεται η επιδίωξη της απόκτησης ενός συγκεκριμένου νεαρού:
«μάλιστα δ’Αριστειδην τον Λυσιμάχου, την εναντίαν αιει πορευόμενον αυτω. Καιτοι δοκει παντάπασιν η προς τουτον εχθρα μειρακιωδης λαβειν αρχην· ηρασθησαν γαρ αμφοτεροι του καλου
Στησίλεω, Κειου το γενος οντος, ως Αριστων ο φιλοσοφος ιστορηκεν. Εκ δε τούτου διετέλουν
και περι τα δημοσια στασιάζοντες »130

Επίσης, ο Πλούταρχος αναφέρει το ίδιο περιστατικό στον Βίο του Αριστείδη, προφανώς
διότι στην σκέψη του κατείχε σημαντική θέση:
« Αρίστων δ’ο Κειος εξ ερωτικης αρχης γενεσθαι φησι και προελθειν επι τοσουτον την έχθραν
αυτων. Στησίλεω γαρ, ος ην γένει Κειος ιδεα τε και μορφη σώματος πολυ των εν ώρα λαμπρότατος, αμφοτέρους ερασθέντας ου μετρίως ενεγκειν το πάθος ουδ’αμα λήγοντι τω κάλλει του παιδος αποθέσθαι την φιλονεικίαν, αλλ’ωσπερ εγγυμνασαμένους εκείνη προς την πολιτείαν ευθυς
ορμησαι διαπύρους όντας και διαφόρως έχοντας »131.

Βέβαια, ο Πλούταρχος τονίζει σε άλλους βίους, όπως π.χ σε εκείνον του Αλκιβιάδη,
πως οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην φήμη ενός πολιτικού
άνδρα, εάν ειδικά ο εραστής διάκειται εκτός των πλαισίων που όριζε η άγραφη παράδοση σχετικά με αυτές απέναντι στον ερώμενο, αν δηλαδή πρόκειται για περίπτωση που τα
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αισθήματα του τον οδηγούν σε κινήσεις απόκτησης της αποκλειστικότητας του ερώμενου. Και, στο συγκεκριμένο χωρίο, αναφέρεται ως μια τέτοια κίνηση η διανυκτερεύση
του μειρακίου, του Αλκιβιάδη, στο σπίτι του Δημοκράτη. Κατανοούμε δηλαδή ότι είναι
αποδεκτές μονάχα όταν πρόκειται για μια δημόσια στις εκφάνσεις της σχέση και όχι όταν
καταλήγει σε μία σχέση που περιορίζεται στον ιδιωτικό χώρο των ατόμων. Και είναι
ενδιαφέρον πως ο εκφραστής των αντιρρήσεων προς μια ανάλογη συμπεριφορά του
Αλκιβιάδη δεν είναι άλλος από τον εκφραστή της δημόσιας πολιτικής ζωής των Αθηνών,
από τον ίδιο τον Περικλή:
« Εν δε ταις Αντιφωντος λοιδορίαις γέγραπται οτι παις ων, εκ της οικίας απέδρα προς Δημοκράτη
τινα των εραστων· βουλομένου δ’ αυτον αποκηρύττειν Αρίφρονος, Περικλης ουκ ειασεν ειπών·
ει μεν τέθνηκεν, ημερα μια δια το κήρυγμα φανεισθαι πρότερον, ει δε σως εστιν ασωστον αυτω
τον λοιπον βιον εσεσθαι· και οτι των ακολουθουντων τινα κτεινειεν εν τη Σιβυρτίου παλαιστρα
ξυλω παταξας. Αλλα τούτοις μεν ουκ αξιον ισως πιστεύειν, α γε λοιδορεισθαι τις αυτω δι’εχθραν
ομολογων ειπεν»132.

Η στάση του Περικλή συνάδει ασφαλώς και μας φέρνει στο νου την έννοια της αισχύνης που εκφράζεται σε σχέση με την ομοφυλοφιλία και τις πρακτικές της και καταλήγει ως συμπέρασμα στο υπονοούμενο ότι για να μην δέχεται ένας δημόσιος άνδρας επικρίσεις από τους αντιπάλους του και να μην αφήνει να αιωρούνται δυσφημιστικές
αναφορές σχετικά με το ποιόν των ερωτικών του δραστηριοτήτων, θα πρέπει να ενεργεί
με τρόπο ανοικτό στην δημόσια θέα και, επομένως, την κοινή γνώμη, να προτιμάει τους
δημόσιους χώρους και να αποφεύγει την δραστηριοποίηση του στον ερωτικό τομέα σε
ιδιωτικούς χώρους και πεδία.
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3. Η ερωτική βία ως φορέας αναρχίας: η γυναικεία επιβολή
Εκείνο το στοιχείο που εντυπωσιάζει στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς είναι όταν
οι ίδιες οι γυναίκες προβάλλονται ως ενός είδους υβρίστριες. Με ποια κριτήρια μιλάμε
χρησιμοποιώντας τον συγκεκριμένο αυτό όρο; Τα ίδια τα κείμενα, όταν τα ερμηνεύουμε
μέσα από τα τρία πεδία υβριστικής συμπεριφοράς που οριοθετήσαμε δεχόμενοι την
ερμηνεία του Cohen στην 5η σελίδα της μελέτης μας..
Ο ίδιος ο Όμηρος, για παράδειγμα, μας προσφέρει ορισμένα επιχειρήματα. Μπορεί, δηλαδή, στην περίπτωση της Ελένης να πρόκειται για αρπαγή133, όμως η Ελένη δηλώνει
συχνά την ενοχή της, την συναίνεση και το ηθελημένο της πράξης της να φύγει με τον
Πάρι στην Τροία. Οι δικαιολογίες που επικαλείται για την ενέργεια της δεν την δικαιώνουν στα μάτια μας, η αντίθεση της με την επίφρονα Πηνελόπη134 , η οποία λαμβάνει
αυτό το χαρακτηριστικό επίθετο, που την συνοδεύει σε ολόκληρη την επική αφήγηση, σε
σταθερή αντίθεση προς την συμπεριφορά της Ελένης και της Κλυταιμνήστρας.
Η αντίθεση του ζεύγους Ελένη-Πάρης ως εραστών προς το ζεύγος των νόμιμων συζύγων Έκτορα και Ανδρομάχης αμαυρώνουν την εικόνα της Ελένης και όχι τόσο του Αλέξανδρου135. Αυτή ζει σε έναν προσωπικό κόσμο μελαγχολικής αιδούς και αισχύνης για
την πράξη της, το ότι εγκατέλειψε τον άντρα και το παιδί της τον οίκο της. Το ίδιο ισχύει
και για την αρνητική προβολή της Κλυταιμνήστρας και την αντιπαραβολής της ξανά με
το γυναικείο συζυγικό πρότυπο, την Πηνελόπη136.
Από τις αόριστες αναφορές του Ησιόδου στην δολιότητα των γυναικών, όπως την αναλύσαμε σχετικά με τον μύθο της Πανδώρας, φτάνουμε στην παρουσία των αρνητικών ενεργειών τους στο προσκήνιο. Οι γυναικείες θεότητες εμφανίζονται πανούργες, όπως η
Ήρα που « αποπλανά » τον Δία με τα ερωτικά της θέλγητρα, ώστε να στρέψει την προσοχή του μακριά από τον τρωικό πόλεμο και, έτσι, να δοθεί η δυνατότητα στους Αχαιούς να εξισορροπήσουν την κατάσταση. Ακόμα και η επίφρων Πηνελόπη εμφανίζεται ως
πανούργα προς τους μνηστήρες και, στο τέλος της Οδύσσειας, προς τον άνδρα της στην
γνωστή σκηνή της αναγνώρισης137. Απέναντι στον πολυμήτιν ήρωα έχουμε μία ανάλογης
ποιότητας γυναίκα, που αποδεικνύει την ομοφροσύνη, το τέλειο συνταίριασμα των
ιδιοτήτων τους138.
Ερωτική βία μπορεί, λοιπόν, να είναι και η προσβολή του γάμου από ένα εκτός του θεσμοποιημένου ετεροφυλοφιλικού συστήματος άτομο, αλλά και από ένα άτομο εντός του,
διότι τότε καταλύεται το συνεκτικό στοιχείο της σχέσης, ο αλληλοσεβασμός και η ομόνοια. Ερωτική βία, αποτελεί εξίσου ο μη σεβασμός προς τις αιχμάλωτες γυναίκες, όπως η
Χρυσηίς, η οποία παρακρατείται από τον Αγαμέμνονα και τονίζεται ότι θα αποτελέσει το
λάφυρο που θα προσκομίσει στις Μυκήνες. Όμως, στο σημείο αυτό, μπορούμε να πούμε
πως και ο ίδιος εμφανίζεται να δρα υβριστικά ως προς τον οίκο του και την νόμιμη γυναίκα του-έστω κι αν αυτή ήδη τον απατά με τον Αίγισθο, ο ίδιος δεν το γνωρίζει, ούτε
θα το μάθει ποτέ-και τα παιδιά του139.
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Το σημαντικό για την έρευνα μας είναι το γεγονός ότι μέσα σε πλαίσια που ακόμα λειτουργεί η σκέψη γύρω από την σχέση των θεών μεταξύ και των ανθρώπων μεταξύ σε
δύο διακριτές κοινωνίες με διαφορετικά πλαίσια λειτουργίας, αλλά και μέσα από την
συμπλοκή τους, η ερωτική βία προσλαμβάνει μορφές που θα κυριαρχήσουν σε άλλες
εποχές, τον βιασμό, μέσα στα συμφραζόμενα της αρπαγής-όπως δείξαμε στην περίπτωση
του Γανυμήδη από τον Δία-αλλά και της επικράτησης του άνδρα πάνω στην γυναίκα
μέσα στα ειδικά πλαίσια της ανατροπής της ελεύθερης βούλησης της διά της πειθούς. Οι
γυναίκες είναι μεν κακές γενικά, αλλά ξεχωρίζουν και παραδείγματα αφοσιωμένων
στους συζύγους τους μελών αυτού του φύλου. Ο Όμηρος δεν κατακρίνει, όπως ο Ησίοδος, την γυναίκα, μόνο όσες ενεργούν αρνητικά, δηλαδή την Ελένη, την Κλυταιμνήστρα, την Άντεια, απέναντι στα συμφέροντα του οίκου τους και στους άντρες τους. Η
ερωτική βία σχετίζεται συνήθως με την συμπεριφορά τους ως απόκλιση από τον κανόνα
της συζυγικής ευδαιμονίας.
Ακόμα και στην περίπτωση του Αιγίσθου και της Κλυταιμνήστρας, ο Αίγισθος πείθει
την αρχικά διστακτική σύζυγο προς μία σχέση παράνομη, ακόλαστη, και ο ίδιος
προβάλλεται από τον Όμηρο να σκοτώνει τον Αγαμέμνονα, τον νόμιμο σύζυγο και
αφέντη του βασιλικού οίκου των Μυκηνών.
Όμως, και η μορφή της Άτοσσας, μιας βάρβαρης γυναίκας, η οποία παροτρύνει τον
Δαρείο, τον άντρα της και βασιλιά των Περσών, μας δείχνει την αρνητική πλευρά της
ερωτικής βίας που, μέσα από την αμφισβήτηση του ανδρισμού του, τον οδηγεί στην
τρέλα, στην Άτη, και τον απομακρύνει από τον κόσμο της λογικής, τον φέρνει πιο κοντά
σε εκείνον της Νεμέσεως.
Μία άλλη αντίληψη του Θουκυδίδη, την οποία νομίζουμε ενδιαφέρουσα να αναφερθεί
είναι η διατάραξη της τάξης των πραγμάτων, ύβρις αυτοδύναμα, όταν εμφανίζει γυναίκες
να πολεμάνε, πράγμα που ο ίδιος το θεωρεί διασάλευση των νόμων της φύσης, παρά φύσιν:
« αι τε γυναικες αυτοις τολμηρως ξυνεπελάβοντο, βάλλουσαι απο των οικιων τω κεράμω και
παρα φύσιν υπομένουσαι τον θόρυβον ».140

Στον Αγαμέμνονα, οι ισορροπίες ανατρέπονται επίσης. Ο βασιλιάς δολοφονείται από
την άπιστη προς το πρόσωπο του και, συνεπώς, προς τον οίκο του γυναίκα, μία δύναμη
της φύσης σχεδόν, ανεξέλεγκτη, η οποία παρουσιάζεται ιδιαίτερα αρνητικά, ως μια βίαια
και αρρενωπή προσωπικότητα:
« τοιάδε τόλμα θηλυς άρσενος φονεύς » 141.

Η ερωτική, λοιπόν, βία συνδέεται κατεξοχήν με την ανδρική φύση, με την δύναμη που
κατέχουν σε μεγαλύτερη ποσότητα οι άνδρες ως έτσι γεννημένοι από την φύση του και η
Κλυταιμνήστρα μοιάζει να μην υπακούει στην ανθρώπινη φύση, εξαχρειώνεται τόσο
ώστε να φέρνει την φύση της πιο κοντά σε ένα άγριο ζώο που κατοικεί στις εσχατιές,
παρά σε ένα οργανωμένο χώρο όπως ο οίκος:
« ούτοι θυραία τηδ’εμοι σχολη/ τρίβειν· τα μεν γαρ εστίας...»
140
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Ο Αίγισθος, που καταφθάνει όταν ήδη η ερωμένη του έχει επιτελέσει το φονικό, φανερώνεται σε εμάς θηλυπρεπής και αστείος143. Και πάλι πρωτεύοντα ρόλο κατέχουν όροι όπως η βία144, η ύβρις145 και η δίκη146.
Άρα, η ουσία των λόγων του Αισχύλου είναι πως η ερωτική βία προέρχεται από τις
γυναίκες, όχι όμως αδικαιολόγητα, εφόσον και ο Αγαμέμνων καταπάτησε την έννοια του
οίκου φέρνοντας την παλλακίδα του, την Κασσάνδρα σε αυτόν. Ανάλογη είναι και η
παρουσίαση της Ηλέκτρας που παρακαλεί να επιστρέψει ο Ορέστης για να εκδικηθεί, να
πάρει πίσω την χαμένη τιμή της οικογένειας τους 147. Ωστόσο, πρόκειται για γυναίκες
που δρουν ως άνδρες σε περιπτώσεις που εκείνοι είτε εκλείπουν, όπως ο Ορέστης, ή
έχουν στοιχεία συμπεριφοράς ως μέλη της ερωτικής σχέσης και εκτός όπως η δειλία,
τέτοια δηλαδή που ταιριάζουν σε γυναίκες, στο θεωρούμενο ως αδύναμο φύλο.
Η βία στον Σοφοκλή εμπεριέχει την έννοια της μέσα σε καθεστώς ερωτικών συνυποδηλώσεων ως εξής: Παραδείγματος χάρη, στην Αντιγόνη, η θανάτωση της κόρης ύστερα από την εναντίωση της στην νόμιμη-ανδρική-εξουσία του Κρέοντα, οδηγεί στην αυτοκτονία και τον Αίμονα, τον γιό του και την γυναίκα του. Ο θεσμός της οικογένειας διαλύεται από το ερωτικό πάθος, όμως και η πολιτική εξουσία του Κρέοντα συμβάλλει στην
αποτροπή δημιουργία ενός νέου οίκου, αυτόν της Αντιγόνης και του παιδιού του. Ο Κρέοντας φέρεται ως τύραννος που δεν σέβεται τον θεσμό του γάμου και καταστρέφει την
ζωή των κοντινών του προσώπων, αλλά και την δική του ευτυχία και εξουσία.148
Σύμφωνα και με την ερμηνεία των Jean-Pierre Vernant και Pierre Vidal-Naquet η Αντιγόνη είναι εκείνη που απλά εκφράζει φιλία προκειμένου να μην διαλυθεί ο οίκος της
όταν θάβει τον αδερφό της, τον Πολυνείκη. Αυτό το ήθος την διαφοροποιεί, κατά την
άποψη μας και κατ’επέκταση της σκέψης των Γάλλων ερευνητών, από τον Κρέοντα, ο
οποίος διαλύει όσα διαθέτει και συγκροτούν τον οίκο του με την ισχυρογνωμοσύνη
του149.
Στο έργο του Σοφοκλή Τραχίνιαι, η ζήλεια της Διηάνειρας για την νέα ερωμένη του
Ηρακλή, την Ιόλη, οδηγεί στην θανάτωση του ήρωα, ο οποίος στην αρχή του έργου
εμφανίζεται να ασκεί την ρώμη του προκειμένου να παλέψει με τον Αχελώο και να
παντρευτεί την Διηάνειρα. Όμως η ηρωίδα, παρότι καταστρέφει τελικά τον άνδρα που
αγαπάει, λειτουργεί και πάλι μέσα στα πλαίσια προστασίας του οίκου της, τον οποίο δεν
μπορεί να δεχτεί να διχοτομηθεί με την εμφάνιση της ερωτικής αντιζήλου της, της
Ιόλης150.
Άρα, η γυναίκα εμφανίζεται καχύποπτη και αρνητικού χαρακτήρα, όταν δεν αποδέχεται τις παλλακίδες του άντρα της; Είναι θετική κριτική, υπεράσπιση της αποδοχής εκ μέρους των γυναικών της συναναστροφής των ανδρών με εταίρες και έλλειψης καχυπο143
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ψίας; Έχει, επίσης σημασία να δούμε ότι η υποταγή του Ηρακλή στην Ομφάλη, περιγράφεται με μελανά σημεία και ίσως εμπεριέχει την άποψη των αρχαίων Ελλήνων για τα
πάθη των ανδρών που τους οδηγούν σε τέτοια ηθική κατάπτωση ώστε να υποδουλώνονται σε βάρβαρες γυναίκες.
Μάλιστα, με κριτήριο τον Αίαντα του Σοφοκλή υποστηρίχθηκε η άποψη ότι η ύβρις
καταπατάει την έννοια την σωφροσύνης151, άρα, και πάλι στους τραγικούς βρισκόμαστε
σε έναν τρόπο σκέψης θρησκευτικής διάσταση, δεν έχουμε ακόμα επεισέλθει σε έννοιες
όπως η σχέση πόλης και πολίτη. Νομίζουμε πως ειδικά την εποχή που γράφει ο Σοφοκλής, η παρουσία όρων πολιτικής συνειδητοποίησης είναι αρκετά εμφανής. Εδώ το νόημα μπορεί να αποδοθεί ως η πίστη στην ιεραρχία και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από
την παράβλεψη της θέσης του ατόμου στην δομή της εξουσίας. Όπως η Πηνελόπη σέβεται την θέση της, έτσι και ο πολίτης οφείλει να υπακούει στους ανώτερους του και να
μην υπερβαίνει τα εσκαμμένα.
Όμως, εκεί που η πλήρης ταύτιση της ερωτικής βίας και των γυναικών είναι στο έργο
του Ευριπίδη. Γυναίκες όπως η Φαίδρα και η Μήδεια, καταπατούν την έννοια της κοινωνικής ηθικής. Η πρώτη λόγω του πάθους της για τον νεαρό πρόγονο της τοποθετείται
στα όρια της παιδεραστίας ιδωμένης αντίστροφα, που οδηγεί στην διάλυση του οίκου και
στην καταστροφή152.
Έτσι η Rabinowitz153 και η Zeitlin154 μας υποδεικνύουν μια διαφορετική αντιμετώπιση
της Φαίδρας ως μιας γυναίκας που τολμάει να εκφράσει τα αληθινά της αισθήματα σε
έναν ανδροκρατούμενο κόσμο και για αυτό ακριβώς αποδοκιμάζεται από το κοινό της
εποχής, αλλά και μεταγενέστερους σχολιαστές. Βέβαια, οφείλουμε να συλλογιστούμε
όλο το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, τόσο του έργου, όσο και του κοινού της τραγωδίας.
Παρότι, δηλαδή, ο δραματικός χρόνος είναι η εποχή του Θησέα και η πρώιμη κοινωνική συγκρότηση της Αθήνας με την ενοποίηση των διάσπαρτων ως τότε δήμων, στην
περιγραφή των ηθών στα κλασικά χρόνια, και στην παρουσία της χάραξη ενός προφορικού πλαισίου ηθικής. Όμως και ο Ιππόλυτος, το θύμα, είναι ένας υβριστής, διότι δεν αναγνωρίζει την δύναμη ή την αναγκαιότητα του έρωτα και αποφασίζει να μην τιμάει την
Αφροδίτη, παρά μόνο την Αρτέμιδα, την θεά του κυνηγιού και σύντροφο του στις εξορμήσεις αυτές. Αρνείται κατά κύριο λόγο τον έρωτα και τον γάμο ως κοινωνική επιταγή.
Είναι ένας άθεος, όπως και οι ήρωες του αντίστοιχου ησιόδειου γένους155, αλλά και ένα
ον που εμφανίζεται στις προεκτάσεις του εσωτερικού του κόσμου ως απολιτικόν, ένας
πρωτόγονος άνθρωπος.
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Η περίπτωση του Ιππόλυτου, λοιπόν, είναι αρκετά παράδοξη. Η Elizabeth Craik, σε εστιάζοντας σε διαφορετικό χώρο μιλάει για ομοφυλοφιλικές τάσεις του156 και ο Smoot
τον χαρακτηρίζει «νάρκισσο»157, ενώ και η Shirley Darcus Sullivan μιλά για έναν «ψυχοπαθή ήρωα»158. Πραγματικά είναι ένα άτομο που λειτουργεί σχεδόν εξωθεσμικά.
Η δεύτερη περίπτωση, η Μήδεια, αποτελεί περισσότερο ξεκάθαρο αλλά εξίσου αρνητικό παράδειγμα λόγω της εγκατάλειψης της πατρικής της οικίας στην Αία, της θανάτωσης του αδερφού της, του Άψυρτου, διότι έβαλε τις κόρες του Πελία να τον σκοτώσουν,
να ενεργήσουν βίαια με τρόπο που δεν ταίριαζε, χωρίς σεβασμό, έναντι του πατέρα τους
και κύριου του οίκου, αλλά κυρίως διότι σκότωσε τα παιδιά της από ερωτική αντιζηλία,
βάζοντας τέρμα στον οίκο του. Η γυναίκα, λοιπόν, είναι η κατεξοχήν μάγισσα, που καταστρέφει τους άντρες, με αφετηρία και συνεχή αναφορά την Ελένη του Μενέλαου. Η
γυναίκα, μοιάζει να λέει στην Ιφιγένεια εν Αυλίδι, οφείλει να θυσιάζεται για το καλό του
οίκου της και του δημόσιου συμφέροντος ως την διευρυμένη του εκδοχή. Σύμφωνα με
άλλες ερμηνείες, όταν η Κλυταιμνήστρα σκοτώνει τον Αγαμέμνονα, γίνεται όργανο των
θεών για να ξεπληρώσει ο ηγεμόνας των Αχαιών την ύβρι της θυσίας αυτής159.
Αντίθετα η Άλκηστις, η γυναίκα του Άδμητου, φαίνεται πως αποτελεί ένα υπόδειγμα,
όπως αυτό της Πηνελόπης, αφοσιωμένης συζύγου και αντιπαραβάλλεται συχνά, είναι το
μοτίβο όσων προσπαθούν να πείσουν ότι οι γυναίκες οφείλουν να είναι ηθικές, συνετές
και αφιερωμένες ολόψυχα στους άνδρες τους.
Ακόμα, το έργο του Ευριπίδη Βάκχαι, αποτελεί την κορύφωση, θα λέγαμε της πολεμικής του εναντίον των γυναικών, οι οποίες μέσα σε ένα όργιο παροξυσμού και θρησκευτικής παραφοράς, ως μαινάδες στην λατρεία του Διονύσου, σπέρνουν τον φόνο και
την καταστροφή στον βασιλιά της Θήβας Πενθέα, τον οποίο μάλιστα, για να επιταθεί η
φρίκη των θεατών, τον σκοτώνει πάνω στη μανία της η ίδια η μητέρα του, η βασίλισσα
Αγαύη, και η οποία καταλαβαίνει το δεινό έγκλημα μας της όταν συνέρχεται από την
θεϊκή έκσταση στην οποία βρισκόταν, όταν επιστρέφει στο παλάτι, στον αστικό χώρο,
από την ύπαιθρο την σχετιζόμενη με την κτηνώδη συμπεριφορά και την βία.
Σχετικά με την αντίθεση υπαίθριου-αστικού χώρου μέσω των θεοτήτων που ορίζουν
τον καθένα και τον διαφοροποιούν από τον άλλο μπορούμε να παραπέμψουμε στον
Pierre Vidal-Naquet και σε όσα χαρακτηριστικά εκφέρει επί του θέματος,:
« Ο Ερμής εκφράζει την εκπολιτιστική δράση της κοινωνίας που χαράζει περιορισμένους δρόμους. Είναι ο θεός του ανοικτού χώρου σε σχέση με τον κλειστό χώρο της Εστίας που συμβολίζεται από το πρυτανείο. Ο Διόνυσος αντίθετα συμβολίζει την αποχαλίνωση της άγριας φύσης που
μπορεί να κυριεύσει ως και τη σιτοφόρα γη της Δήμητρας. Αυτό είναι που διηγούνται οι Βάκχες
του Ευριπίδη. Στο ιδεατό επίπεδο μέσα στην πόλη ο διαχωρισμός μεταξύ υπαίθρου και πολιτείας
έχει καταργηθεί »160.
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Ο Αριστοφάνης, σε πολλές από τις κωμωδίες μιλάει για την ερωτική βία. Αξίζει να
συγκρατήσουμε ότι τις περισσότερες φορές προβάλλει αρνητικά, διακωμωδώντας τα,
φαινόμενα όπως η επικράτηση των γυναικών στην πολιτική, στον δημόσιο χώρο, όπως
τον ορίσαμε, και στην έξοδο τους από το σπίτι. Ωστόσο, μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες και για την ανατροπή του στερεότυπου που τις ήθελε σχεδόν να λιμοκτονούν απομονωμένες μέσα στο σπίτι.
Εντούτοις, η ενασχόληση των γυναικών με τα δημόσια και η δυναμική έξοδος τους από
τον χώρο του οίκου θεωρείται ως μία ανατροπή της τάξης που αυτεπάγγελτα οδηγεί στην
έννοια της ύβρεως161, ενώ η παρουσίαση των σεξουαλικών σχέσεων μέσα από παρομοιώσεις έντονα πολεμικές, δεικνύουν την αντίληψη του για την σφοδρότητα των ερωτικών
συνευρέσεων, για την αυτονόητη συσχέτιση τους με την βία, θυμίζοντας την αντίστοιχη
αντιμετώπιση του Ομήρου, αυτήν της ερωτικής συνεύρεσης Άρη και Αφροδίτης162. Οι
γυναίκες στα έργα του εμφανίζονται να ανατρέπουν την καθεστηκυία τάξη, να πίνουν
δηλαδή και να μεθούν163 και να είναι τρομερά ακόλαστες. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τρομοκρατημένες από το ενδεχόμενο διακοπής των σεξουαλικών σχέσεων με
τους άντρες δηλώνουν πως προτιμούν τον πόλεμο 164.
Στο σημείο αυτό μάλιστα συμφωνούμε με τον Kenneth Dover που συσχετίζει τον στίχο
με την παρώδηση του θρύλου σχετικά με τον Τειρεσία και την παροδική μεταμόρφωση
του σε γυναίκα, και την απάντηση του, όταν τον ρώτησαν ποιό φύλο απολαμβάνει περισσότερο τις σαρκικές σχέσεις, που έδωσε τα πρωτεία στις γυναίκες165.
Το μεγαλύτερο παράδειγμα ενός ήρωα υποδουλωμένου σε μία γυναίκα είναι, ωστόσο,
ο ημίθεος Ηρακλής. Όπως αναφέρει και ο Σοφοκλής στο έργο του Τραχίνιαι ο Ηρακλής,
λόγω κάποιου σφάλματος του, οδηγήθηκε στην αιχμαλωσία και πωλήθηκε στην ασιάτισσα βασίλισσα Ομφάλη, η οποία των υποχρέωσε να αφήσει κατά μέρος τα όπλα του,
το ρόπαλο και την λεοντή και να πλέκει με το αδράχτι, σαν μία οποιαδήποτε δούλα της:
« Ουκ, αλλα τον μεν πλειστον εν Λυδοις χρόνον/κατείχεθ’,ως φησ’ αυτός, ουκ ελεύθερος, /
αλλ’εμποληθείς·/ του λόγου δ’ου χρη φθόνον, / γύναι, προσειναι, Ζεύς ότου πράκτωρ φανη. /
Κεινος δε πραθεις Ομφάλη τη βαρβάρω/ ενιαυτον εξέπλησεν, ως αυτος λέγει, / χουτως εδήχθη
166
τουτο τουνειδος λαβων...»

Και, παρακάτω:
« ταπι Λυδοις υπ’ Ομφάλη πόνων »167

Μάλιστα ο Kerenyi αναφέρει πως οι πηγές τον εμφανίζουν ντυμένο με γυναικεία ενδύματα168 και ότι η Ομφάλη, σε πληροφορία που αντλεί από τον μυθογράφο Απολλόδωρο,
ήταν μία ακόλαστη γυναίκα169. Σε αυτές τις λεπτομέρειες θα ήταν χρήσιμη η ακριβής
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παράθεση των κειμένων τα οποία του δίνουν το δικαίωμα να ενσωματώσει στο έργο του
υποθετικές, αν όχι φανταστικές πληροφορίες. Θα βοηθούσε επίσης η έρευνα των αρχαιολογικών πηγών, αλλά αυτό δεν είμαστε σε θέση να το εξετάσουμε στα πλαίσια της
συγκεκριμένης εργασίας, διότι θα περνούσαμε σε άλλο εντελώς αντικείμενο, σε άγνωστο
για πεδίο. Μπορούμε μονάχα να εκλάβουμε τέτοιες εικόνες ως την αμφίβολης γνησιότητας συμβολική έκφραση που συμφωνεί απλά με όσα θέτουμε εδώ στην απόπειρα μας
ερμηνείας των μύθων μέσα από το έργο των τραγικών. Έτσι, θα συνεχίσουμε μονάχα με
τις εγκυρότερες μαρτυρίες και δη αυτήν του Σοφοκλή, επανερχόμενοι στις Τραχίνιες.
Η ταπείνωση, φυσικά, για τον ήρωα υπήρξε μεγάλη και, επίσης, τον καιρό της απουσίας του στην Λυδία, η Ελλάδα έβριθε κακούργων και μοχθηρών πλασμάτων που οι ανθρωποι επιζητούσαν την εξόντωση τους, μάταια, από τον ίδιο. Η συμπεριφορά του ήταν
τέτοια που δεν ταίριαζε σε έναν άντρα και περισσότερο σε έναν ήρωα και θυμίζει την
αποστροφή του, όταν, σε κάποιο άλλο έργο του αναφέρεται στον Σαρδανάπαλο, ο οποίος, ηγέτης ενός πολεμικού λαού, καθισμένος στον γυναικωνίτη έξαινε μαλλί, εργασία οικιακή, θεωρούμενη ως αποκλειστικά γυναικεία. Οι ρόλοι αντιστρέφονται και την βία
πλέον την ασκεί η γυναίκα, ενώ ο άνδρας, ακόμα και ήρωας, υποτάσσεται στην βούληση
της.
Υπάρχει η τάση από τους νεώτερους μελετητές να παραγνωρίζεται η σημασία που δίδει ο
Πλούταρχος στην ερωτική δραστηριότητα των ετεροφυλόφιλων ατόμων, τον θεωρούν
ένα αυστηρά ηθικολόγο συγγραφέα, όπου οι παιδαγωγικές του τάσεις τον αποτρέπουν
από να ασχοληθεί με τέτοιου είδους ζητήματα170, προσπαθούν να καταδείξουν ένα είδος
συντηρητισμού του Πλούταρχου απέναντι στην παρουσίαση ερωτικών σκηνών, καθώς
και στη σκιαγράφηση των γυναικείων προσωπικοτήτων που εμφανίζονται στο έργο του,
προβάλλοντας περισσότερο τις παντρεμένες γυναίκες που στάθηκαν πρότυπα ενάρετης
συμπεριφοράς.
Κατά την άποψη μας, αυτό το γεγονός δεν συνιστά απόκλιση από την βασική μας
ερμηνευτική γραμμή, εφόσον θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι οι ερωτικές σκηνές
στο έργο του Πλούταρχου λαμβάνουν μεν έναν σαφή ηθικό προσανατολισμό, αλλά μας
εντάσσουν σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από εκείνο των προγενέστερων του ιστορικών, μας καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι κοινωνίες που περιγράφει και προάγουν την εικόνα και τις γνώσεις που έχουμε για τις γυναίκες στην αρχαιότητα περισσότερο από άλλους συγγραφείς. Η συνεχής, άλλωστε, παρουσία των γυναικών
και ζητημάτων ερωτικής βίας, είτε υπό τη μορφή ανεκδότων, είτε εντασσόμενων στο
κύριο μέρος των συγγραφών του, αποτελεί από μόνο του ένα γεγονός που καθιστά την
τοποθέτηση του απέναντι στα προβλήματα των κοινωνιών της αρχαιότητας και στην
μελέτη της ανθρώπινης ψυχολογίας ιδιαίτερα καινοτόμα και προοδευτική.
Σε αντίθεση με τους Παράλληλους Βίους, όπου ο Πλούταρχος προβάλλει ανδρικές
προσωπικότητες, στο έργο Γυναικων Αρεται, όπως και ο ίδιος ο τίτλος υποδηλώνει, ο
Βοιωτός συγγραφέας εξάρει γυναικείες προσωπικότητες που με τις πράξεις τους
πρωταγωνίστησαν σε συγκεκριμένες πολιτικές συγκυρίες και ιστορικά πλαίσια. Είναι
έργο παράλληλο, ένα είδος συνέχεια και επέκταση, θα λέγαμε των ανδρικών βίων, το
οποίο αποδεικνύει ότι στην σκέψη του και οι γυναίκες μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα
αρετής. Είναι χαρακτηριστικό πως ο ίδιος έχει επίγνωση της διαφοροποίησης της παράδοξης αυτής παραμέτρου του έργου του με την δημιουργία μιας εικόνας δυναμικής στάσης των γυναικών στις εξελίξεις και για αυτό στον πρόλογο ρητά αναφέρει ότι θα ακο170

Walcot, Peter, “Plutarch on sex”, Greece&Rome, vol. xlv, No 2, 1998, p. 167-187.
55

λουθήσει οπτική διαχωριστική από εκείνην του Θουκυδίδη, διαλεγόμενος με κάποιον
Κλέα:
« Περι αρετης, ω Κλέα, γυναικων ου την αυτην τω Θουκυδίδη γνώμην έχομεν »171.

Είναι ενδεικτικό πως η γνώμη του Αθηναίου ιστορικού αποτελεί πρότυπο ερμηνείας
γύρω από το οποίο στρέφονται οι άνθρωποι της εποχής του Πλούταρχου σαν να επρόκειτο για αυθεντία και πως δεν αναφέρει την άποψη των υπόλοιπων κλασικών συγγραφέων
οι οποίοι διατελούσαν επίσης πρότυπα για τους Έλληνες και Ρωμαίους των αυτοκρατορικών χρόνων.
Ο Πλούταρχος, όμως, είναι ένας συγγραφέας που αναφέρεται εγκωμιαστικά απέναντι
στις γυναίκες και εμφανίζεται μετρημένος στις κρίσεις του για εκείνες. Δεν διστάζει να
δηλώσει:
«την δόξαν ειναι πολλοις γνώριμον της γυναικός »172

Είναι όμως ένας συνηθισμένος λόγος αυτός ή μήπως υπερβάλλει εαυτόν με την παραπάνω δήλωση του; Πως αντιμετωπίζει γυναίκες που έπαιξαν κάποιο ρόλο στην ιστορία
ως γνωστά και ταυτισμένα πλέον πρόσωπα; Για παράδειγμα, σχετικά με την συμβία του
Περικλή, του σημαντικού αυτού Αθηναίου πολιτικού, τι έχει να μας πει;
H επιρροή, λοιπόν, της Ασπασίας είναι θετική στο μέτρο που τον οδηγεί σε γεγονότα
που αυξάνουν την δύναμη της Αθήνας και ενισχύουν την θέση της στον κόσμο των πόλεων-κρατών της Ελλάδας. Είναι ενδεικτικό πως ο Πλούταρχος τονίζει την μόρφωση και
την αρετή της Ασπασίας, την παρουσιάζει ως μία αξιόλογη γυναίκα173.
Γενικότερα μιλώντας, όταν οι γυναίκες ευνοούν και προωθούν τα σχέδια, τις φιλοδοξίες των ανδρών με τους οποίους σχετίζονται, έστω και αν ασκούν σε αυτούς μία εξουσία που δεν αρμόζει στο φύλο τους, μοιάζει να μας λέει ο Πλούταρχος, είναι αποδεκτές
στο έργο του και προβάλλονται με θετικούς χαρακτηρισμούς, ενώ δεν οι ήρωες του
θεωρούνται ως αξιέπαινοι που έτυχαν τέτοιων γυναικών, έστω και αν οι ισορροπίες μεταξύ των δύο φύλων στιγμιαία φαίνεται πως διαταράσσονται ή αντιστρέφονται. Έστω και
αν ο Περικλής του Πλούταρχου δεν έχει σχέση με τον ιστορικά γνώριμο μας Περικλή και
την άποψη του για τις γυναίκες που εξέφρασε στον Επιτάφιο όπως τον αποδίδει ο
Θουκυδίδης στο έργο του.
Εξάλλου, ενώ ο Πλούταρχος εκδηλώνει στο τέλος του αντίστοιχου Βίου του θαυμασμό
του για τον Περικλή γράφει: « Τοιούτου δε του Περικλέως εν τοις αξίοις μνήμοις
γεγονότως »174, στο έργο του για τον Αθηναίο πολιτικό της ακμαίας περιόδου της δημοκρατίας της πόλης μας δίνει, προφανώς ως μία αρνητική παρένθεση, την αμαύρωση
της φήμης του από τις σχέσεις του με την Ασπασία, όταν εκείνη οδηγήθηκε στο δικαστήριο με την κατηγορία της ασέβειας:
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« Περι δε του τον τον χρόνον Ασπασία δίκην έφευγεν ασεβείας Ερμίππου του κωμωδοποιου
διώκοντος και προσκατηγορουντος, ως Περικλει γυναικας ελευθέρας εις το αυτο φοιτώσας
υποδεχόιτο»175

Βέβαια, η παραμονή του Περικλή μέσα στο σπίτι, όταν δεν επρόκειτο να ασκήσει
κάποιο πολιτικό του καθήκον είναι ολωσδιόλου αντίθετη με την εικόνα του οικυρού άνδρα, του θηλυπρεπή Αιγίσθου, όπως περιγράψαμε το φαινόμενο. Ο Πλούταρχος το αποδίδει στην σοβαρότητα του Περικλή και στον φόβο του να εκτεθεί περισσότερο από ότι
πρέπει στον λαό176. Και πάλι, ωστόσο, δεν παραλείπει να σχολιάσει πόσο θετικό είναι για
τον δημόσιο άνδρα να εμφανίζεται συχνά μπροστά στον λαό:
« της αληθινης δ’αρετης κάλλιστα φαίνεται τα μάλιστα φαινόμενα, και των αγαθων ανδρων
ουδεν ούτω θαυμάσιον τοις εκτος ως ο καθ’ημέραν βίος τοις συνουσιν »177.

Πόσο διαφορετικά είναι αυτά τα χωρία από την αρχική εικόνα που μας έδωσε ο Πλούταρχος για την σχέση του Περικλή με την Ασπασία, όταν την παρουσίασε με όρους που
μας επέτρεπαν να την ταυτίσουμε με την Σαπφώ, αν και διατύπωνε τις επιφυλάξεις του
σχετικά με το επάγγελμα της! Συγκεκριμένα:
«και γαρ Σωκράτης έστιν ότε μετα των γνωρίμων εφοίτα, και τας γυναικας ακροασομένας οι
συνήθεις ηγον ως αυτήν, καίπερ ου κόσμιου προεστωσας εργασίας ουδε σεμνης, αλλα παιδίσκας
εταιρούσας τρέφουσαν »178.

Τί άλλαξε; Γιατί, λοιπόν, οι ίδιοι οι Αθηναίοι που κάποτε δεν δίσταζαν να φέρνουν στον
προσωπικό χώρο Περικλή τις συγγενείς τους για να διδαχθούν από την Ασπασία, τώρα
την θεωρούν ως ένα είδος προαγωγού των γυναικών αυτών; Η εξήγηση είναι μάλλον
απλή. Προηγουμένως από την παρουσίαση της καταρράκωσης της δημόσιας εικόνας του
Περικλή και της Ασπασίας από τον Πλούταρχο έχει προηγηθεί η αναφορά του στα σκάνδαλα που προκλήθηκαν και σχετίστηκαν με το πρόσωπο του για τα έργα της Ακρόπολης,
όπου δήθεν εμφανιζόταν σε πλαίσια διάπραξης ύβρεως με την αυτοπροβολή του στην
ζωοφόρο, καθώς και λόγω της ιδιοποίησης του δημοσίου χρήματος, των εισφορών των
μελών της αθηναϊκής συμμαχίας σε χρήμα179.
Ίσως ο Πλούταρχος, στο πλαίσιο των ηθικών ερμηνειών που προσδίδει στα ιστορικά
γεγονότα, να θεωρεί υπεύθυνη την Ασπασία για την παρεκτροπή του άξιου Αθηναίου πολιτικού σε ήθη λιγότερο χρηστά και αποδεκτά από τους συμπολίτες του. Ο έρωτας του
για μία εταίρα μοιάζει να ελαττώνει τις προσωπικές του αρετές και αναστολές και να τον
ωθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα, αυτό της αλαζονείας, δείχνοντας στοιχεία
ομοιότητας με έναν από τους αρνητικότερους πρωταγωνιστές των Βίων του Πλούταρχου,
τον Αλκιβιάδη, που δρα εξίσου υβριστικά στην υπόθεση των ερμοκοπιδών180. Η θετική
επίδραση της Ασπασίας, μοιάζει να μας λέει ο Χαιρωνεύς βιογράφος, ήταν κάτι το
παροδικό ή το μικρής χρονικής έκτασης. Παρ’ όλο που και η ίδια ήταν εταίρα, η σχέση
της με τον Περικλή αποτελούσε ένα είδος σωφρονισμού. Ο Πλούταρχος θεωρεί αυτήν
175

Πλούταρχος, Περικλής, 32.1-2.
Πλούταρχος, Περικλής, 7.1-4.
177
Πλούταρχος, Περικλής, 7.6-7.
178
Πλούταρχος, Περικλής, 24.5-6.
179
Πλούταρχος, Περικλής, 31.3-5.
180
Πλούταρχος, Αλκιβιάδης, 19.1.
176

57

την στάση ως την επαινετή για μία γυναίκα και τον ενδιαφέρει κυρίως μία γυναίκα να
είναι πιστή στον σύντροφο της, άρα η Ασπασία ήταν ένα περίπου αποδεκτό πρότυπο
γυναικείας σεμνότητας181.
Ακόμα και ο Πλάτων, αναφερόμενος στην Ασπασία στον Μενέξενο, μοιάζει να τονίζει
υπέρμετρα την μόρφωση και την επίδραση της στον Περικλή, σε σημείο που να υποστηρίζει με τρόπο σχεδόν ειρωνικό ότι η ίδια συνέθεσε τον επιτάφιο λόγο που εκφώνησε και
διασώζει ο Θουκυδίδης:
« αυτος μεν παρ’εμαυτου ίσως ουδέν, Ασπασίας δε και χθες ηκροώμην περαινούσης επιτάφιον
λόγον περι αυτων τούτων. Ηκουσε γαρ άπερ συλλέγεις, ότι μέλλοιεν Αθηναιοι αιρεισθαι τον ερουντα· έπειτα τα μεν εκ του παραχρημα μοι διήει, οία δέοι λέγειν, τα δέ πρότερον εσκεμμένη, ότε μοι δοκει συνετίθει τον επιτάφιον λόγον, ον Περικλης ειπε, περιλείματ’άττα εξ εκείνου συγκολλωσα »182

Σε ανάλογα συμφραζόμενα αντιστροφής του ρόλου των δύο φύλων μπορούμε να δούμε
αρκετά παραδείγματα από το έργο του Πλούταρχου Γυναικων αρεταί, όπου οι γυναίκες
μιας πόλης ως σύνολο ή κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ανδρείων γυναικών αναλαμβάνουν πολεμική δράση, όπως η ποιήτρια Τελέσιλλα, η οποία δεν διστάζει να πάρει τα
όπλα και να υπερασπιστεί την ιδιαίτερη της πατρίδα σε ώρα κινδύνου:
« Επει δε Κλεομένης ο βασιλευς των Σπαρτιατών πολλους αποκτείνας...εβάδιζε προς την πόλιν,
ορμη και τόλμα δαιμόνιος παρέστη ταις ακμαζούσαις των γυναικων αμύνεσθαι τους πολεμίους
υπερ της πατρίδος. Ηγουμένης δε της Τελεσίλλης όπλα λαμβάνουσαι και παρ’έπαλξιν ιστάμεναι
κύκλω τα τείχη περιέστησαν, ώστε θαυμάζειν τους πολεμίους. Τον μεν ουν Κλεομένη πολλων
πεσόντων απεκρούσαντο· τον δ’έτερον βασιλέα Δημάρατον, ως Σωκράτης φησίν εντος γενόμενον και κατασχόντα το Παμφυλιακόν εξέωσαν »183.

Η έκπληξη που προκαλεί ένα τέτοιο συμβάν και η ασυμφωνία των τεκταινομένων με
την επικρατούσα αντίληψη στις αρχαίες ελληνικές κοινωνίες σχετικά με τον ρόλο των
δύο φύλων, εκφράζεται παραστατικά σε άλλα έργα του Πλούταρχου, εδώ αποσιωπάται ο
σχολιασμός του φαινομένου. Στο τέλος του Ερωτικού, ωστόσο, του έργου του Πλουτάρχου όπου μία ομήγυρης ανδρών επιχειρηματολογούν υπέρ της ομοφυλόφιλης και της
ετεροφυλόφιλης μορφής του έρωτα με στόχο να προκρίνουν κάποια από τις δύο, όταν η
γυναίκα, η Ισμηνοδώρα, που στάθηκε αφορμή της συζήτησης λόγω του παθιασμένου
έρωτα της για ένα νεαρότερο άνδρα της, τον Βάκχωνα, τον απαγάγει στο σπίτι της με
την βοήθεια των βίαιων φίλων της ( «τοις βίοις νεαρους »184), ο υπέρμαχος του ομοφυλόφιλου έρωτα, ο Πεισίας, αναφωνεί τα εξής λόγια, τα οποία κανένας δεν τα αντικρούει ως
ανάρμοστα ή παράλογα, αλλά μάλλον τα υιοθετούν και τα επιδοκιμάζουν όλοι:
« αναπηδήσαντα βοάν “ω θεοί, τί πέρας έσται της ανατρεπούσας την πόλιν ημων ελευθερίας;
Ήδη γαρ ες ανομίαν τά πράγματα δια της αυτονομίας βαδίζειν. Καίτοι γελοιον ισως αγανακτειν
περι νόμων και δικαίων, η γαρ φύσις παρανομειται γυναικοκρατουμένη”... ίωμεν ημεις, ίωμεν”
ειπεν, “ όπως και το γυμνάσιον ταις γυναιξι παραδωμεν και το βουλευτήριον, ει παντάπασιν η
πόλις εκνενεύρισται” »185
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Η χρήση της συγκεκριμένης μετοχής («αναπηδήσαντα») δηλώνει την αγανάκτηση του
ακροατή για τα όσα εκστομίζει ο ομιλητής και τα οποία ανατρέπουν την τάξη των πραγμάτων όπως την αντιλαμβάνεται συνήθως ο ίδιος.
Όμως, στην στάση της Τελέσιλλας και των Αργείων γυναικών, ο Πλούταρχος είναι λιγότερο εκλεπτυσμένος στις εκφράσεις του και παραθέτει ανεπεξέργαστα, θα λέγαμε, τα
συμπεράσματα που βγαίνουν από το συμβάν, σκεπάζοντας την άποψη του με τον μανδύα
της ισχύουσας εκεί νομοθεσίας:
« όθεν έθεντο νόμον τον κελεύοντα πώγωνα δειν εχούσας συναναπαύεσθαι τοις ανδράσι τας γεγαμημένας »186.

Για την ποιήτρια Τελέσιλλα αναφέρει και ο Παυσανίας την ιστορία που παρουσιάζει
και ο Πλούταρχος και, μάλιστα, προσθέτει την πληροφορία ότι στην απόκρουση των
εχθρών συνέβαλαν και δούλοι, νέοι και γέροι187. Με λίγα λόγια, ενώ στον Παυσανία η
αφήγηση μειώνει τον ρόλο των γυναικών ως μία ενέργεια που ταιριάζει σε δούλους και
όχι ελεύθερα άτομα, ο Πλούταρχος τονίζει απλά την γενναιότητα των γυναικών και την
ομοιότητα του συμβάντος με περιστατικά ανδρείας πολιτών και όχι δούλων.
Ανάλογη είναι και η συμπεριφορά των γυναικών της Χίου, όταν βγαίνει διακήρυξη από
τον βασιλιά της Μακεδονίας,τον Φίλιππο των Ε΄, να παντρευτούν με τους δούλους τους:
« αι δε γυναικες εκάκιζον αυτους, ει προέμενοι τα οπλα γυμνοι δια των πολεμίων εξίασιν·
ομωμοκέναι δε φασκόντων, εκέλευον αυτούς τα μεν όπλα μη καταλιπειν, λέγειν δε προς τους πολεμίους ότι χλαινα μεν εστι το ξυστόν, χιτων δ’ η ασπις ανδρι θυμον έχοντι. Πεισθέντων δε ταυτα
των Χίων και προς τους Ερυθραίους παρρησιαζομένων και τα οπλα δεικνυόντων, εφοβήθησαν οι
Ερυθραιοι την τόλμαν αυτων και ουδεις προσηλθεν ουδ’εκώλυσεν, αλλ’ηγάπησαν απαλλαγέντων. ουτοι μεν ουν θαρρειν διδαχθέντες υπο των γυναικων ούτως εσώθησαν. Τούτου δ’ουδέν τι λειπόμενον έργον αρετη και χρόνοις ύστερον πολλοις επράχθη ταις Χίων γυναιξίν, οπηνίκα
Φίλιππος ο Δημητρίου πολιορκων την πόλιν εκήρυξε κήρυγμα βάρβαρον και υπερήφανον,
αφίστασθαι τους οικέτας προς εαυτον επ’ελευθερία και γάμω της κεκτημένης, ως συνοικιων αυτους ταις των δεσποτων γυναιξί. Δεινον δ’αι γυναικαι και αγριον θυμον λαβουσαι, μετα των οικετων και αυτων συναγανακτούντων και συμπαρόντων ώρμησαν αναβαίνειν επι τα τείχη, και
λίθους και βέλη προσφέρουσαι και παρακελευόμεναι και προσλιπαρουσαι τοις μαχομένοις, τέλος
δ’αμυνόμεναι και βάλλουσαι τους πολεμίους, απώσαντο τον Φίλιππον, ουδενος δούλου το παράπαν αποστάντος προς αυτον »188.

Ωστόσο, στην συγκεκριμένη περίπτωση οι γυναίκες δρουν με τρόπο σύμφωνο με την
ισχύουσα ηθική, αντιτάσσονται σε ένα γάμο που σε ολόκληρη την διάρκεια της αρχαιότητας, ακόμα και σε εποχές κατά πολύ μεταγενέστερες, θεωρούνταν προσβλητικός και
αντίθετος με τα συμφέροντα της κοινωνίας, η οποία στόχευε πάντοτε στην δημιουργία
ελεύθερων πολιτών, γνήσιων, από πατέρα δηλαδή τουλάχιστον ελεύθερο.
Υπάρχουν, βέβαια, και περιπτώσεις όπως η ακόλουθη, όπου η βία προκαλείται όχι ως
μορφή ζήλιας ή ερωτικής αντιδικίας, παρά από την ίδια την προσβολή του γάμου από το
ένα μέλος της συζυγικής σχέσης:
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« Γυναικα δε καλην και γενους βασιλικου Χιλωνίδα την Λεωτυχιδου πρεσβύτερος ων εγημεν ο
Κλεώνυμος. Η δ’Ακροτάτω τω Αρεως επιμανεισα, μειρακιω καθ’ωραν ακμαζοντι, λυπηρον
ερωντι τω Κλεωνυμω και αδοξον ομου παρειχεν τον γαμον· ουδενα γαρ ελανθανε Σπαρτιατων
καταφρονουμενος υπο της γυναικος. Ουτω δε των κατ’οικων ανιαρων τοις πολιτικοις προσγενομενων, υπ’οργης και βαρυθυμιας επηγε τη Σπαρτη τον Πυρρον, εχοντα δισμυρίους και
πεντακισχιλίους πεζους, δισχιλίους δ’ιππεις, ελέφαντας δ’εικοσιτέσσαρας· ωστε τω μεγέθει της
παρασκευης ευθυς ειναι κατάδηλον ου Κλεωνύμω την Σπαρτην, αλλα την Πελοπόννησον εαυτω
κτωμενον, επει τω γε λογω και προς αυτους εξαρνος ην τους Λακεδαιμονίους, πρεσβεύσαντας εις
Μεγαλην πόλιν »189.

Το γεγονός, όμως, της αποδοχής αυτής της παράνομης σχέσης μεταξύ του Ακρότατου
και της βασίλισσας Χιλωνίδας λόγω της πολεμικής ανδρείας, των υπηρεσιών που ο πρώτος προσέφερε στην πόλη σε μια κρίσιμη περίοδο, σε συνδυασμό με την προδοσία που
έπραξε ο Κλεώνυμος έναντι της πατρίδας του, καταδεικνύουν ως πρωταγωνιστή του
επεισοδίου τον εραστή, όχι τον νόμιμο σύζυγο. Η βία, η αδικία, ασκείται, τελικά, από τον
βασιλιά, τον ζημιωμένο από την σχέση αυτή, απέναντι στους συμπολίτες του, την ελευθερία των οποίων δεν λογαριάζει προκειμένου να υπερασπιστή την οικογενειακή του τιμή, την οποία τοποθετεί πιο πάνω από το σύνολο. Φτάνει, μάλιστα, στο σημείο να συνεργαστεί με τον εχθρό της πόλης, τον βασιλιά της Ηπείρου, τον Πύρρο. Αντίθετα, η Χιλωνίδα, η ασκούσα ερωτική βία προς τον Ακρότατο-του οποίου η νεαρά ηλικία (« μειρακίω») τον αποδεικνύει ως το παθητικό μέλος του ζεύγους-τελικά επικροτείται μέσω της
πολεμικής δεινότητας που επιδεικνύει ο ερώμενος της. Με άλλα λόγια, ο Ακρότατος
μετατρέπεται στο ενεργό μέλος της σχέσης, εφόσον ανατρέπει την κατάσταση και απόδεικνύει την θετική συνέπεια της ενέργειας της Χιλωνίδας μέσα από την κατεξοχήν
ανδρική αρετή, την ανδρεία στις μάχες.
Αξίζει, νομίζουμε, να σημειωθεί ότι και πάλι ο Παυσανίας αναφέρεται το επεισόδιο του
Ακρότατου και της Χιλωνίδας, όταν αναφέρεται στα περιστατικά που οδήγησαν στον
θάνατο του Πύρρου στο Άργος190, χωρίς περαιτέρω σχολιασμό γύρω από τους επαίνους
των Σπαρτιατών για τους δύο νέους και το εγκώμιο της σχέσης τους, εφόσον οδηγεί την
Σπάρτη σε πολεμική ευημερία.
Εντούτοις, το αποκορύφωμα μιας σειράς ενεργειών εκ μέρους των γυναικών που πριν
από τον Πλούταρχο προβαλλόταν ως απίστευτες σχεδόν, μας το παρέχει ο ίδιος ο συγγραφέας στον Ερωτικό του. Εκεί, μια ώριμη γυναίκα, η Ισμηνοδώρα, ερωτεύεται έναν
νεώτερο της άνδρα και, στην απόγνωση της για τις δυσμενείς προοπτικές ικανοποίησης
των συναισθητικών της αναγκών, οδηγείται στην πρωτοφανή απόφαση να τον απαγάγει
από το σπίτι του με την βοήθεια των φίλων της:
« εις το εραν προήχθη και διεννοείτο μηθεν ποιειν αγεννές, αλλα γημαμένη φανερως συγκαταζην τω Βάκχωνι. Παραδόξου δε του πράγματος αυτου φανέντος, ή τε μήτηρ υφεωρατο το βάρος
του οικου και τον ογκον ως ου κατα τον εραστήν »191

Βλέπουμε, με λίγα λόγια πως ο προβληματισμός της μητέρας του νεαρού έγκειται στις
κοινωνικές παραμέτρους αυτής της σχέσης, όχι τόσο στην ενέργεια της Ισμηνοδώρας
που ανατρέπει την τρέχουσα ηθική. Ο Πλούταρχος εμφανίζει το συμβάν ως ένα πιθανό
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φαινόμενο, το οποίο μπορεί να προβληματίζει γύρω από τις έννοιες του δράστη και του
θύματος, αλλά είναι πιθανό σε κοινωνίες όπως η δική του. Προκαλεί, βέβαια, ευθυμία,
όμως δεν είναι κάτι το μη κόσμιο, που φέρνει αισχύνη. Ο Σώκλαρος, ο υπερασπιστής του
ομοφυλοφιλικού μοντέλου και εραστής του Βάκχωνος αντιδρά χαμογελώντας και ουσιαστικά περιπαίζει την όλη υπόθεση, όμως γενικότερα το κλίμα δεν είναι εναντίον της
απαγωγής του νεαρού, εφόσον η μεγαλύτερη του γυναίκα χαρακτηρίζεται στην ζωή της
από αρετές στον χαρακτήρα της, είναι καλή, σε ηθικά πάντα συμφραζόμενα:
« υπομειδιων “οίει γαρ αρπαγήν ” έφη “ γεγονέναι και βιασμόν, ουκ απολόγημα και στρατήγημα του νεανίσκου νουν έχοντος, ότι τας μεν αγκάλας διαφυγων εξηυτομόληκεν εις χειρας
καλης και πλουσίας γυναικός; ” “ μη λέγε ταυτ’” ειπεν (ο Ανθεμίων) “ω, Σώκλαρε, μηδ’υπονόει
επι Βάκχωνος ”»192

Ο Πλούταρχος, σε άλλες περιπτώσεις, όπως όταν περιγράφει τα τεκταινόμενα του
Θησέα και της αρπαγή της Ελένης, αποφεύγει να μας μιλήσει σχετικά με αντίστοιχα
περιστατικά, όπως η ερωτική βία που άσκησε η Φαίδρα στον Ιππόλυτο και οδήγησε ολόκληρο τον βασιλικό οίκο της Αθήνας στην καταστροφή. Είναι εντυπωσιακό το ότι δεν
μιλάει παρά με ελάχιστα λόγια, παραπέμποντας ουσιαστικά στον Ευριπίδη, για ένα ζήτημα τόσο σχετικό με την ηθική του διδασκαλία και τις παιδαγωγικές του τάσεις:
« τας δε περι ταύτην και τον υιον αυτου δυστυχίας, επει μηδεν αντιπίπτει παρα των ιστορικων
τοις τραγικοις, ούτως έχειν θετέον ως εκεινοι πεποιήκασιν άπαντες »193

Βέβαια, το σχόλιο του σχετικά με την σχέση πατέρα και υιού ύστερα από το επεισόδιο
αυτό που προκάλεσε την καταστροφή του δεύτερου είναι αρκετά χαρακτηριστικό:
«Θησέα δε προς τον υιόν, α πάμπαν ολίγοι των όντων διαπεφεύγασιν, έρως και ζηλοτυπία και
διαβολαι γυναικος έσφηλαν »194.

Εντυπωσιακό είναι το στοιχείο ότι μιλάει γενικά για τις γυναίκες ως φορέα
καταστροφικών για τους άνδρες δυνάμεων και πως δεν αναφέρεται ονομαστικά την
Φαίδρα. Ίσως να πράττει ανάλογα για να δώσει δίκην γνωμικού την άποψη του. Μήπως
από την άλλη ενεργεί εσκεμμένα προς την κατεύθυνση αυτή για να μας δείξει έναν Θησέα περισσότερο κοντινό στα αρχαϊκά ήθη και απέφυγε μία παρουσίαση που θα ήταν πιο
σύγχρονες, νεωτεριστικές, με την γυναίκα του δηλαδή ως υποκινητή της δράσης, έτσι
ώστε να μην αλλοιώσει την εικόνα του;
Η έννοια, της ύβρεως της γυναίκας ταιριάζει πιο πολύ όπως αυτή προκύπτει μέσα από
γεγονότα που περιγράφονται σε άλλους Βίους, όπως την βιογραφία του περιβόητου
Αθηναίου πολιτικού της κλασικής εποχής Αλκιβιάδη195. Χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός που περιγράφει ο Πλούταρχος στον Βίο του Αλκιβιάδη, όταν η σύζυγος του
Αθηναίου αυτού πολιτικού, αγανακτισμένη από τις απιστίες και την διαγωγή του Αλκιβιάδη απέναντι της, εγκαθίσταται στο σπίτι του αδερφού της, του Καλλία, και λαμβάνει
το θάρρος να κοινοποιήσει στον αρμόδιο άρχοντα της πόλης την υπόθεση της και ζητώ192
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ντας διαζύγιο, εμφανίζεται ξαφνικά ο σύζυγος της και με την βία την επαναφέρει στο
σπίτι τους:
« Ευτακτος δ’ουσα και φιλανδρος η Ιππαρετη, λυπουμένη δ’υπ’αυτου περι τον γαμον εταίραις
ξέναις και ασταις συνόντος, εκ της οικίας απιουσα προς τον αδελφον ωχετο. Του δ’Αλκιβιαδου
μη φροντίζοντος, αλλα τρυφωντος, εδει το της απολείψεως γράμμα παρα τω αρχοντι θέσθαι, μη
δι’ετερων, αλλ’αυτην παρουσαν. Ως ουν παρην τουτο πραξουσα κατα τον νομον, επελθων ο
Αλκιβιαδης και συναρπασας αυτην απηλθε δι’αγορας οικαδε κομιζων, μηδενος εναντιωθηναι
μηδ’αφελεσθαι τολμησαντος. Εμεινε μεντοι παρ’αυτω μέχρι τελευτης, ετελεύτησε δε μετ’ου
πολυν χρονον εις Εφεσον του Αλκιβιαδου πλεύσαντος. Αυτη μεν ουν ου παντελως εδοξεν η βια
παρανομος ουδ’απανθρωπος ειναι· και γαρ ο νομος δοκει δια τουτο προάγειν την απολειπουσαν
196
εις το δημόσιον αυτήν, όπως εγγένηται τω ανδρι συμβηναι και κατασχειν » .

Το στοιχείο της αφήγησης που μας προβληματίζει είναι ότι, όπως ρητά αναφέρει ο
Πλούταρχος, η ασκούμενη βία δεν κρίνεται παράνομος και δεν προβληματίζει κανέναν,
διότι είχε θεσπιστεί νόμος που επέτρεπε την παρουσία των γυναικών αυτοπροσώπως στο
δικαστήριο σε τέτοιες υποθέσεις, ώστε, όπως σχολιάζει ο βοιωτός συγγραφέας, να υπάρχει το περιθώριο από την πλευρά του συζύγου να κινηθεί όπως ο Αλκιβιάδης. Έτσι, για
πρώτη φορά συναντάμε περίπτωση που το πνεύμα ενός γραπτού νόμου συνάδει ουσιαστικά με πρακτικές χρήσης βίας, χωρίς να διασαλεύεται η κοινωνική τάξη, μάλλον ισχύει
το αντίθετο. Η γυναίκα, η Ιππαρέτη εδώ, φέρεται υβριστικά, αλλά και ο Αλκιβιάδης εξίσου, σαν να επρόκειτο αυτή η αντίθετης φοράς ύβρις να εξουδετερώσει την πρωταρχική
και να επανέλθει η ισορροπία.
Ενώ ο Πλούταρχος καταλαβαίνει πως η ερωτική βία στην περίπτωση που αναφέρει
είναι φανερή και η διαγωγή του Αλκιβιάδη κατακριτέα, σπεύδει να δικαιολογήσει τις
αντιδράσεις του και να κατευνάσει την έκπληξη των αναγνωστών τονίζοντας πως δεν
φάνηκε σε κανέναν από όσους το είδαν ή το έμαθαν απάνθρωπος και για τον λόγο αυτό
κανένας δεν υπερασπίστηκε την Ιππαρέτη. Υπάρχει τέτοια επιβολή του νόμου στην κοινωνική ζωή, όπως θέλει ο David Cohen197 να μας εμφανίσει ότι ίσχυε στην κλασική Αθήνα, ώστε τελικά οι κινήσεις των πολιτών να κινούνται γύρω από αυτόν και να μην επαφίονται στα προσωπικά τους αισθήματα απέναντι σε καταστάσεις που οι ίδιοι πιθανόν να
αποδοκίμαζαν βαθύτερα; Έχουμε, λοιπόν, την επίδειξη των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν έναν τύραννο εκ μέρους του Αλκιβιάδη μέσα από αυτά τα περιστατικά ερωτικής βίας, τα οποία συνεχίζουν σε όλες τις περιόδους και όλες τις σχέσεις του Αθηναίου
πολιτικού198;
Σύμφωνα με την άποψη του Russell στο σχετικό άρθρο του για τον συγκεκριμένο Βίο
του Πλούταρχου199, ο συγγραφέας παρουσιάζει την Ιππαρέτη να αμφισβητεί την συζυγική εξουσία και να προσπαθεί να επιστρέψει στον πατρικό οίκο της, ανάγοντας τον αδελφό της ως κύριο της ίδιας έναντι του ισχυρού και εκδικητικού άντρα της. Ο Αλκιβιάδης
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δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να χειρίζεται την δυνατότητα που διαθέτει μέσα στα πλαίσια
της αθηναϊκής νομοθεσίας να υπερασπιστεί τον ρόλο του ως κύριος του οίκου του.
Όμως ο μελετητής αυτός ισχυρίζεται πως η προσπάθεια του Πλούταρχου να δικαιολογήσει την επιθετικότητα του Αλκιβιάδη δεν είναι επιτυχημένη και ότι υπάρχει στον
χαρακτήρα του ο συνδυασμός αρετών και ελαττωμάτων ως αυτό που ο βιογράφος του
ονομάζει ανωμαλία φύσεως200.
Αν μπορούμε να μιλήσουμε για ερωτικά πάθη που οδηγούν σε πολιτειακές μεταβολές ή
στην ανατροπή έστω των πολιτικών δεδομένων σε μια πόλη-κράτος ή σε ένα βασίλειο,
γενικά σε πολιτειακές μεταβολές και αναταράξεις, τότε θα πρέπει να θυμηθούμε και τον
τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος έλαβε την εξουσία, διαδεχόμενος τον
πατέρα του και να αναζητήσουμε την αφορμή στην ερωτική βία της μητέρας του, της
Ολυμπιάδας, διότι αυτό μας αφήνει να εννοήσουμε και ο ίδιος ο Πλούταρχος όταν μιλάει
για τα γεγονότα της δολοφονίας του Φιλίππου Β΄ της Μακεδονίας. Ο βιογράφος μας, ίσως καλύτερα θα έπρεπε να πούμε «οι πηγές τις οποίες επεξεργάζεται και ακολουθεί »,
ανάγουν την όλη υπόθεση στην ζήλια της βασίλισσας και βασιλομήτορος για τον γάμο
του συζύγου της με μία νεώτερη της αρχοντικής καταγωγής γυναίκα. Ο ρόλος της υπήρξε έμμεσος, πιθανολογούμενος και σκοτεινός, όμως, σύμφωνα με τα γραφόμενα του
Πλούταρχου, ήταν καθοριστικός:
« Επει δε Παυσανίας Αττάλου γνώμη και Κλεοπάτρας υβρισθεις και μη τυχων δίκης ανειλε
Φίλιππον, το μεν πλειστον εις Ολυμπιάδα της αιτίας περιηλθεν, ως θυμουμένω τω νεανίσκω
προσεγκελευσαμένην και παροξύνασαν, εθιγε δε τις και Αλεξάνδρου διαβολή. Λέγεται γαρ εντυχόντος αυτω του Παυσανίου μετα την υβριν εκείνην και αποδυρομένου προενέγκασθαι το της
Μηδείας ιαμβειον· “τον δόντα και γήμαντα και γαμουμένην ”. Ου μην αλλα και τους συναιτίους
της επιβουλης αναζητήσας εκόλασε, και την Κλεοπάτραν αποδημουντος αυτου της Ολυμπιάδος
ωμως μεταχειρισαμένης ηγανάκτησε »201

Θα σχολιάζαμε επιπρόσθετα ότι η ερωτική βία που επιδεικνύει η Ολυμπιάδα
φανερώνεται ιδιαίτερα στην τελευταία περίοδο της περικοπής, όπου μεταχειρίζεται ωμά,
σκοτώνει δηλαδή, την προ ολίγου διάδοχο της στην συζυγική της εστία. Το ότι δρα με
σκοπό που εξυπηρετεί τις προσδοκίες του Αλέξανδρου να διαδεχτεί τον πατέρα του είναι
κάτι το οποίο συμφέρει τον ίδιο, αλλά ο τρόπος που την αντιμετωπίζει, η αγανάκτηση
του για τις πράξεις της, μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι πρόκειται για προσωπικής σύλληψης ενέργειες της που πηγάζουν από την ζηλόφθονη φύση της. Ιδιαίτερα διαφωτιστικό
είναι το μόλις προηγούμενο κεφάλαιο από τον αντίστοιχο βίο του Αλεξάνδρου που συνέγραψε ο Πλούταρχος, όπου αναφέρεται διεξοδικά στην ερωτική αυτή αντιζηλία:
« Αι δε περι την οικίαν ταραχαι, δια τους γάμους και τους ερωτας αυτου τροπον τινα της βασιλειας τη γυναικωνιτιδι συννοσούσης, πολλας αιτιας και μεγάλας διαφορας παρειχον, ας η της
Ολυμπιάδος χαλεπότης, δυσζήλου και βαρυθύμου γυναικος, ετι μείζονας εποίει, παροξυνούσης
τον Αλέξανδρον. Εκφανεστάτην δ’ Άτταλος παρέσχεν εν τοις Κλεοπάτρας γάμοις, ην ο Φίλιππος
ηγάγετο παρθένον, ερασθεις παρ’ηλικίαν της κόρης. Θειος γαρ ων αυτης ο Ατταλος, εν τω πότω
μεθύων παρεκάλει τους Μακεδόνας αιτεισθαι παρα θεων γνήσιον εκ Φιλίππου και Κλεοπάτρας
γενέσθαι διάδοχον της βασιλείας.»202
200

Πλούταρχος, Αλκιβιάδης, 16.9.
Πλούταρχος, Αλέξανδρος,10.5-7.
202
Πλούταρχος, Αλέξανδρος,9.5-8.
201

63

Όπως και να έχουν τα πράγματα, όπως και να παρουσιάζονται από τους ιστορικούς και
τους βιογράφους, αποτέλεσμα της ερωτικής ζήλιας της Ολυμπιάδας και της βιαιότητας
που προκάλεσε, υπήρξε η άμεση ανάρρηση του Αλέξανδρου στον θρόνο της Μακεδονίας
και η ταχύτατη προέλαση των Ελλήνων μέσω της ορμητικής του δράσης έως τα βάθη της
Ασίας.
Πέραν τώρα από τα παραδείγματα άμεσης βίας, σωματικής, θα μπορούσαμε να δώσουμε πολλές αναφορές μέσα από το έργο του Πλούταρχου, όπου η βία εκφράζεται με τρόπο
περισσότερο έμμεσο, ψυχαναγκαστικό θα λέγαμε, παρότι τα αποτελέσματα είναι εξίσου
ισχυρά και ο απόηχος τους έντονος σε πολιτικοκοινωνικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας εκδοχής του έρωτα, έχουν την σωματική τους περιγραφή με όρους παρμένους
από την Σαπφώ σε πολλά σημεία του πλουτάρχειου έργου, αλλά πουθενά περισσότερο
εμφανώς, όσο στο χωρίο από τον Βίο του Δημητρίου-του λεγόμενου και Πολιορκητή-το
σχετικό με τον έρωτα του-και τον γάμο του κατόπιν-με την γυναίκα του πατέρα του, του
Αντίγονου του Μονόφθαλμου, την Στρατονίκη:
« ως ουν των μεν αλλων εισιόντων ομοίως ειχε, της δε Στρατονίκης και καθ’εαυτην και μετα του
Σελεύκου φοιτώσης πολλάκις εγίνετο τα της Σαπφους εκεινα περι αυτον πάντα, φωνης επίσχεσις,
ερύθημα πυρωδες, οψεων υπολείψεις, ιδρωτες οξεις, αταξία και θόρυβος εν τοις σφυγμοις, τελος
δε της ψυχης κατα κρατος ηττημενης απορία και θαμβος και ωχρίασις, επι τουτοις προσλογιζομενον τον Ερασίστρατον κατα το εικός »203

Σε αυτήν την μεγάλη κατηγορία αναφορών, θα εντάξουμε χωρία του πλουτάρχειου έργου όπου υπάρχει κάποια αναφορά σε περιπτώσεις δράσης των προσώπων χωρίς την δική τους θέληση, κάτω από συνθήκες εκβιασμού ψυχολογικού και σε κατάσταση επηρεασμού τους από τις συγκεκριμένες ιδεολογικές κατευθύνσεις μέσα στις οποίες κινούνται.
Τί εννοούμε με αυτό; Ας περάσουμε αμέσως στην ανάλυση των χωρίων που συλλέξαμε
για να το διαπιστώσουμε.
Η μεγαλύτερη, ωστόσο, απόδειξη της ψυχαναγκαστικής επίδρασης του έρωτα πάνω
στο άτομο σε σημείο που να επηρεάζει τις κινήσεις του και να αλλοιώνει τον χαρακτήρα
του, καθιστώντας το μάλιστα υπόδουλο του και αδύναμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που του επιβάλλει το φύλο και η κοινωνική του θέση, το αξίωμα του, είναι εκείνη
της συμπεριφοράς του Ρωμαίου στρατηγού Μάρκου Αντωνίου, ο οποίος υπό την επιρροή των γυναικών που βρίσκονται κάθε φορά δίπλα του, μεταβάλλει την στάση που θα έπρεπε να έχει ως ισχυρός άνδρας και δρα περισσότερο με βάση το συναίσθημα, παρά με
την λογική. Η συμπεριφορά του κοντά σε γυναίκες αρχομανείς και δυναμικές, καθιστά
τον ίδιο ως το αδύναμο μέλος του ζεύγους, θέση που οι Έλληνες παραδοσιακά έδιναν
στις γυναίκες, ενώ εκείνες εμφανίζονται ως αρρενωπές. Ο εκθηλυσμός του Αντωνίου είναι ένα γεγονός στα μάτια του Πλούταρχου αξιοκατάκριτο, αν παρατηρήσουμε τα λόγια
με τα οποία περιγράφει την σχέση του με την σύζυγο Φουλβία, η οποία προετοίμασε τον
χαρακτήρα του ώστε να κυριαρχηθεί από την ερωτική έλξη-βία της Κλεοπάτρας, της βασίλισσας της Αιγύπτου.
« Εοικε μεντοι το πολυ της αβελτερίας αυτου και ασωτίας αφελειν ο Καισαρ, ουκ αναισθητως τα
πλημμελήματα δεξάμενος. Απαλλαγεις γαρ εκείνου του βίου γαμω προσέσχε, Φουλβίαν αγαγόμενος την Κλωδίω τω δημαγωγω συνοικήσασαν, ου ταλασίαν ουδ’οικουρίαν φρονουν γυναιον
ουδ’ανδρος ιδιώτου κρατειν αξιουν, αλλ’αρχοντος αρχειν και στρατηγουντος στρατηγειν βουλό203
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μενον, ωστε Κλεοπατρας διδασκαλια Φουλβία της Αντωνίου γυναικοκρασίας οφείλειν, πάνυ
χειροήθη και πεπαιδαγωγημένον απ’ αρχης ακροασθαι γυναικων παραλαβουσαν αυτον »204

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα λεγόμενα του Πλούταρχου, το έντονο ύφος που χρησιμοποιεί
όταν μιλάει για την γυναικοκρασίαν όπου περιπίπτει ο Αντώνιος, μας φανερώνουν ξεκάθαρα πως ο ίδιος αποδοκιμάζει ένα τέτοιο γεγονός, πως το θεωρεί ως ανατροπή της φυσικής εξέλιξης των πραγμάτων, της κυριαρχίας δηλαδή των ανδρών πάνω στις γυναίκες. Η
επιρροή της Φουλβίας ως μορφή ερωτικής βίας, ανατρέπει τα χρηστά ήθη και επιφέρει
σταδιακά την καταστροφή του συζύγου της, ο οποίος βλέπει να χάνει την κυριαρχία του
πάνω στα πράγματα και να γίνεται έρμαιο των γυναικών. Μια τέτοια κατάσταση γίνεται
πιο εύκολα αντιληπτή όταν ο Πλούταρχος μιλάει για την διαμονή του στην Αίγυπτο, δίπλα στην βασίλισσα Κλεοπάτρα, όπου ο Αντώνιος φτάνει στο ύστατο σημείο αδυναμίας
να ελέγξει τα πράγματα:
« ουτω δ’ουν τον Αντωνιον ηρπασεν, ωστε πολεμουσης μεν εν ‘Ρωμη Καίσαρι Φουλβίας της
γυναικος υπερ των εκείνου πραγμάτων, αιωρουμένης δε Παρθικης στρατιας περι την Μεσοποταμιαν, ης Λαβιηνον οι βασιλέως στρατηγοι Παρθικον αναγορευσαντες αυτοκράτορα Συρίας επιβατεύσειν εμελλον, οιχεσθαι φερόμενον υπ’αυτης εις Αλεξανδρειαν, εκει δε μειρακίου σχολην
αγοντος διατριβαις και παιδιαις χρώμενον, αναλίσκειν και καθηδυπαθειν το πολυτελέστατον ως
Αντιφων ειπεν αναλωμα, τον χρονον »205

Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που ο βοιωτός συγγραφέας επιλέγει να μας μιλήσει
για το είδος των σχέσεωντων δύο εραστών. Το λεξιλόγιο του είναι προσεγμένο και ενδεικτικό της πλήρους υποταγής του Αντωνίου στις θωπείες της Κλεοπάτρας. Η γυναίκα
αυτή ήρπασεν τον Αντώνιο. Δεν είναι τυχαίο που ο Πλούταρχος χρησιμοποιεί τον συνήθη όρο που χειρίζονται ο ίδιος και οι προγενέστεροι του συγγραφείς όταν περιγράφουν
το έθιμο της αρπαγής διά της βίας των νεαρών παρθένων σε προγενέστερες εποχές, προκειμένου να τις νυμφευτούν, εκβιάζοντας ουσιαστικά το περιβάλλον τους για να δώσει
την απρόθυμη συγκατάθεση ή απλά να αναγνωρίσει ως έχει το συμβάν. Ο δράστης εδώ,
και αυτό επιθυμεί ο Χαιρωνεύς βιογράφος να μας αφήνει να εννοήσουμε ως παράδοξο,
είναι πως την βίαιη ερωτική αυτή πράξη την πραγματοποιεί η γυναίκα. Αυτή είναι ο
υβριστής, σε αντίθεση με όλα τα προηγούμενα παραδείγματα που αναφέραμε, όπου ο
ρόλος της είναι εντελώς παθητικός, αυτός του θύματος, του αντικειμένου του ερωτικού
πόθου κάποιου άνδρα.
Επίσης, είναι ενδεικτικό της αντιμετώπισης του Αντωνίου ως ενός ατόμου που έχει
χάσει τον έλεγχο των πράξεων του το γεγονός πως ο Πλούταρχος τον παρουσιάζει ως
ένα μικρό παιδί το οποίο δεν διαθέτει ωριμότητα, ως ένα μειράκιον που απλά περνάει τον
χρόνο του με παιχνίδια και ξεφαντώματα. Η χρήση της συγκεκριμένης λέξης, άλλωστε,
υποδηλώνει ότι ο ρόλος του είναι παθητικός, αναλογεί προς τον ερώμενον μιας παιδεραστικής σχέσης που μέσα από αυτήν διαπαιδαγωγείται ερωτικά από έναν περισσότερο
έμπειρο και ώριμο εραστή206. Συνεχίζοντας, λοιπόν, την αφήγηση του τρόπου με τον οποίο βίωναν την σχέση τους οι δύο εραστές, ο Πλούταρχος παραμερίζει τις όποιες επιφυλάξεις μας δημιουργεί με τα γραφόμενα του και αναφέρει χωρίς συγκάλυψη τα εξής:
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« Η δε Κλεοπατρα την κολακείαν207 ουχ ωσπερ Πλάτων φησι τετραχη, πολλαχη δε διελουσα, και
σπουδης απτομένω και παιδιας αεί τινα καινη ηδονην επιφέρουσα και χάριν, [η] διεπαιδαγώγει
τον Αντωνιον ουτε νυκτος ουθ’ημερας ανιεισα »208

Άρα, η Κλεοπάτρα προβάλλεται ως το ενεργητικό μέλος του ζεύγους, ως ο εραστής, θα
λέγαμε, που διεπαιδαγώγει τον Αντώνιο. Οι ρόλοι των δύο φύλων, μέσα από αυτήν την
παιδεραστική στα συμφραζόμενα της εικόνα, έχουν αντιστραφεί. Η Κλεοπάτρα χρησιμοποιεί τον Αντώνιο και εκείνος στέκεται άβουλος και υπάκουος στα κελεύσματα της. Δεν
υπάρχει καμία διάθεση εκ μέρους του να αναλάβει έναν περισσότερο αντρικό ρόλο στην
σχέση τους. Μάλιστα, ενώ γύρω μαίνεται ο πόλεμος με τον Οκταβιανό Αύγουστο,
παρασυρμένος από τις ερωτικές απολαύσεις του, εκμαυλισμένος όπως είναι από την
γυναίκα αυτή, εκφαυλίζεται ολότελα. Ξεχνάει τις επίσημες υποχρεώσεις του έναντι της
Ρώμης ως στρατηγός της, μένει εκτός δημοσίου χώρου και ασχολείται με ιδιωτικές
απολαύσεις ή όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο Πλούταρχος:
« τα της ηγεμονίας παράστημα καταλιπων οίκοι »
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Αφήνει, δηλαδή, τα πάντα στα χέρια των δύο γυναικών που εμφανίστηκαν στη ζωή

του210. Με κάποια έκπληξη πληροφορούμαστε πως η Φουλβία, η νόμιμη σύζυγος του,
κινεί ουσιαστικά έναν πόλεμο για να ξανακερδίσει, να αποσπάσει από την επιρροή της
αιγύπτιας βασίλισσας τον άνδρα της. Επομένως, βλέπουμε πως η ερωτική βία φτάνει
στην περίπτωση αυτή ως το σημείο να εκφραστεί υπό τον μανδύα μιας ένοπλης σύγκρουσης. Απροκάλυπτα πλέον δίνεται η αιτία της σύγκρουσης Αντωνίου-Οκταβιανού ως
μία υπόθεση προσωπικής αντεκδίκησης παρόμοιας με εκείνης των τυραννοκτόνων, θα
λέγαμε, εφόσον και πάλι αφορμή είναι η προσβολή της οικογενειακής τιμής, μόνο που
εδώ η ίδια η παθούσα, η Φουλβία, αναλαμβάνει να ξεπληρώσει την προσβολή της για
τους έρωτες του συζύγου της με μία άλλη γυναίκα. Και πάλι, δηλαδή, έχουμε την περίπτωση μιας γυναίκας δυναμικής, αρρενωπής σχεδόν, που προσπαθεί να αρπάξει το αντικείμενο του πόθου της με βίαιο τρόπο από την επίσης ανδροπρεπή αντίζηλο της:
« Τοιαυτα ληρουντα και μειρακιευόμενον τον Αντώνιον...επυνθανετο του πολέμου την Φουλβίαν
αιτίαν γεγονέναι, φυσει μεν ουσα πολυπράγμονα και θρασειαν, ελπίζουσαν δε της Κλεοπάτρας
απάξειν τον Αντώνιον, ει τι γένοιτο κίνημα περι την Ιταλίαν »211

Εξάλλου, όταν η Φουλβία πεθαίνει, οι Ρωμαίοι, προκειμένου να επαναφέρουν στην οδό
της σωφροσύνης τον Αντώνιο, μηχανεύονται έναν γάμο με μία κοπέλα συνετή, την αδερφή του Οκταβιανού Αυγούστου, την Οκταβία. Το όλο σκηνικό θυμίζει και πάλι τις προετοιμασίες για την εύρεση ενός συζύγου σε μία κοπέλα, ένα είδος συνοικεσίου από τους
συγγενείς ή, καλύτερα, την συζήτηση μεταξύ μας για την καταλληλότητα ή μη της σύναψης σχέσης ενός μειρακίου με έναν άνδρα μεγαλύτερο του και εμπειρότερου ως εραστή
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του. Η άποψη του ίδιου του Αντωνίου είναι δευτερεύουσας σημασίας, δεν έχει λόγο, όπως τουλάχιστον φαίνεται στο ίδιο το κείμενο, είναι ο παθητικός δέκτης της κρίσης των
άλλων γύρω από το ζήτημα αυτό, το οποίο ο ίδιος θα έπρεπε να έχει κινήσει με την
πρωτοβουλία του. Ενώ θα έπρεπε να έχει παίξει έναν περισσότερο δραστικό ρόλο, γίνεται απλά ο εκπληρωτής της επιθυμίας των υπολοίπων:
« εδόκει δε και Φουλβίας αποιχομένης χηρεύειν Αντώνιος, εχειν μεν ουκ αρνούμενος Κλεοπάτραν, γάμω δ’ουχ ομολογων αλλ’ετι τω λόγω περί γε τούτου προς τον ερωτα της Αιγυπτίας
μαχόμενος. Τουτον απαντες εισηγουντο τον γαμον, ελπίζοντες την Οκταουίαν, επί κάλλει
τοσούτω σεμνότητα και νουν εχουσαν, εις ταυτον τω Αντωνίω παραγενομένην και στερχθεισαν
ως εικως τοιαυτην γυναικα, πάντων πραγμάτων αυτοις σωτηρίαν εσεσθαι και συγκρασιν. Ως ουν
εδοξεν αμφοτέροις, αναβάντες εις ‘Ρωμη επετέλουν τον Οκταουίας γάμον, ουκ εωντος μεν νόμου
προ δέκα μηνων ανδρος τελευτήσαντος γαμεισθαι, της δε συγκλητου δόγματι τον χρόνον εκείνοις
ανείσης »212

Είναι ενδιαφέρον, ωστόσο, να τονίσουμε πως στο χωρίο που διαβάσαμε, η Οκταβία
επιλέγεται ως το αντίβαρο θα λέγαμε προς την αδύναμη φύση του Αντωνίου, ως η σύζυγος που με την σύνεση της της θα συγκρατήσει τον Αντώνιο και θα τον αποτρέψει από
τις ερωτικές αποκκλίσεις του προς την Κλεοπάτρα. Η ερωτική βία στην ψυχολογική της
ξεκάθαρα μορφή, δεν αλλοιώνει εδώ τον χαρακτήρα του ατόμου, δεν τον αλλάζει προς
το αρνητικό, αλλά τον διατηρεί στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς ασφαλούς για τον ίδιο και το κράτος, για την κοινωνία στην ολότητα της, εφόσον απομακρύνει τις αρνητικές επιπτώσεις ενός εμφυλίου πολέμου που θα αποδυνάμωνε την Ρώμη ή
θα την έστρεφε στην σύγκριση με την Αίγυπτο σε μία περίοδο ίσως που δεν θα ήθελε να
στρέψει προς τα εκεί την ορμή της. Αυτές, τουλάχιστον, εμφανίζονται να είναι οι φιλοδοξίες όλων από την σύναψη αυτής της γαμήλιας συμφωνίας και, αρχικά, φάνηκαν να
πραγματοποιούνται.
Αργότερα, μη δυνάμενος να αντέξει μακρυά από την κατ’ επίφασιν ερωμένη, στην
πραγματικότητα τον θηλυκό εραστή του, ο Αντώνιος ξεφεύγει από τον έλεγχο της Οκταβίας και απελευθερώνει με τραγικό για τα συμφέροντα του και της Ρώμης το πάθος του
προς την Κλεοπάτρα.
Συμφωνούμε, λοιπόν, με την άποψη του Christoper Pelling όταν γράφει τα εξής:
“Cleopatra herself is introduced as Antony’s τελευταιον κακον-but the story is immediately
seized by a new narrative and description vigour, and the nature of Plutarch’s moralism becomes
rather different. There are no more intrusive moralizing remarks; No more explicit denunciations
of the actions he describes. Antony and Cleopatra vie with each other in the extravagance of their
entertainment (26-8); Plutarch might have done more than midly rebuke Antony for time-wasting
(28.I cf. 30.I). Cleopatra is the mistress of every type of κολακεια (29.Ι) and contrasts tellingly
with Octavia’s σεμνότης (31.4, 53.5); but it is an essentially artistic contrast, and no moral is
drawn”213.

Εμείς, ωστόσο, από την πλευρά μας θεωρούμε την παρουσίαση της ζωής του
Αντωνίου και της αντίθεσης στον χαρακτήρα μεταξύ Κλεοπάτρας-Φουλβίας καθαρά ηθικής φύσης, ως το επιστέγασμα της άποψης του Πλούταρχου για τις χειραφετημένες και
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δυναμικές γυναίκες των Βίων του, ως ένα μοτίβο που επαναλαμβάνει σε πολλά έργα του
στα Ηθικά για να δείξει την αντίθετη όψη της αρετής και να υπενθυμίσει ίσως στους
αναγνώστες του ότι τέτοιες γυναίκες οδηγούν τους άνδρες στις μεγαλύτερες καταστροφές. Η Κλεοπάτρα είναι το τελευταίο κακόν όχι μόνο επειδή είναι η τελευταία γυναίκα στην εξουσία της οποίας βρίσκεται ο Αντώνιος, αλλά και διότι θα τον οδηγήσει
από μία λαμπρή καριέρα που εγκατέλειψε για χάρη της ως τον θάνατο, την τελευτή του,
θα λέγαμε, την ηθική και-συνεπώς, στην σκέψη του Πλούταρχου-την βιολογική. Ως προς
την εξέχουσα θέση του Βίου αυτού ανάμεσα στους υπόλοιπους και τον ύψιστο βαθμό
διαπαιδαγώγησης που επιδιώκει να επιτύχει ο Πλούταρχος μέσα από την παρουσίαση
του εκθηλυμένου Αντωνίου και της αρρενωπής Κλεοπάτρας.
Αυτή η άποψη θα μας έφερνε κοντά σε εκείνη του Frederick Brenk,όμως, παρά τις αρχικές του κρίσεις, το όλο επιχείρημα του μελετητή να μελετήσει την σχέση του αντίστοιχου Βίου με το Περί Ίσιδος και Οσίριδος των Ηθικών του Πλούταρχου μας φαίνεται
παρακινδυνευμένη και έξω από τα όρια της εργασίας αυτής214.
Ο Πλούταρχος, για να συνεχίσουμε, χρησιμοποιεί έναν καταιγισμό αποδοκιμασιών για
να εκφράσει τον αποτροπιασμό του από την στάση αυτή του Αντωνίου και μας δείχνει
στον υπέρτατο βαθμό δοσμένη την δύναμη, την βιαιότητα που επιφέρει το ερωτικό
κάλεσμα στην ψυχή των ανθρώπων που κυριαρχούνται ολοκληρωτικά από αυτό:
«Εύδουσα δ’ η δεινη συμφορα χρόνον πολύν, ο Κλεοπάτρας ερως, δοκων κατευνάσθαι και κατακεκηλησθαι τοις βελτίοσι λογισμοις, αυθις ανέλαμπε και ανεθάρρει Συρια πλησιάζοντος αυτου.
Και τελος, ωσπερ φησίν ο Πλάτων το δυσπειθες και ακόλαστον της ψυχης υποζύγιον, απολακτίσας τα καλα και σωτηρια παντα....αλλα το αισχρον ην των Κλεοπάτρας τιμων ανιαρότατον... ουτω γουν υφ’ Ηρακλέους τεκνωθηναι τον αυτου πρόγονον, ουκ εν μια γαστρι θεμένου την διαδοχην ουδε νόμους Σολωνείους και κυήσεως ευθύνας δεδοικότος, αλλα τη φύσει πολλας γενων αρχας και καταβολας απολιπειν αφιέντος »215

Βλέπουμε από το απόσπασμα αυτό ότι η επίθεση του Πλούταρχου απέναντι στα νέα ήθη που φέρνει ο Αντώνιος είναι σχεδόν δριμεία και τα επίθετα που χρησιμοποιούνται για
να περιγραφή η κατάσταση το φανερώνουν: δεινή συμφορά, αισχρόν, ανιαρότατον. Τα
επίθετα αυτά είναι φορτισμένα αρνητικά όλα και πιστοποιούν τον αντίκτυπο των
πράξεων του Αντωνίου στους σύγχρονους του, αλλά και στις επόμενες γενιές. Ευτύχημα
είναι μονάχα το χρονικό διάστημα που έμεινε μακριά από την Κλεοπάτρα και κοντά στην
Οκταβία, διότι την πρώτης ο έρωτας τον ωθούσε σε πράξεις ανήκουστες, όπως οι
χορήγηση υπερβολικών τιμών, που μεταφράζονται ως εδάφη στο συγκεκριμένο χωρίο,
ενώ της δεύτερης τον συγκρατούσε και τον οδηγούσε στον σωστό δρόμο, αυτόν των
υποχρεώσεων του έναντι της Ρώμης. Μάλιστα, το παράδειγμα του μυθικού γενάρχη των
Αντωνίων, του Ηρακλή, είναι ένα σημείο στο οποίο επανέρχεται ο Πλούταρχος διαρκώς
ως για να τονίσει την εξαχρείωση του και πού αποσκοπεί στο να υπενθυμίσει τα δεινά
που προκάλεσε για άλλη μια φορά η υποδούλωση σε μία γυναίκα. Αν θυμηθούμε το
επεισόδιο του Ηρακλή, θα εννοήσουμε καλύτερα όσα κρύβονται πίσω από τα λόγια του
Πλουτάρχου:
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« Αντώνιον δ’, ωσπερ εν ταις γραφαις ορωμεν του Ηρακλέους την Ομφαλην υφαιρουσαν το
ροπαλον και την λεοντην αποδύουσαν, ουτω πολλάκις Κλεοπάτραν παροπλίσασα και καταθέλξασα συνέπεισεν αφέντα μεγάλας πράξεις εκ των χειρων και στρατείας αναγκαίας εν ταις περι
Κάνωβον και Ταφόσιριν ακταις αλύειν και παίζειν μετ’αυτης. Τέλος δ’ ως ο Πάρις εκ της μαχης
αποδρας εις τους εκείνης κατεδύετο κόλπους· μαλλον δ’ ο μεν Πάρις ηττηθεις εφευγεν εις τον
θάλαμον, Αντώνιος δε Κλεοπάτραν διώκων εφευγε και προήκατο την νίκην »216.

Είναι ενδεικτικό πως το κεφάλαιο ξεκινάει με τα εξής λόγια:
« Υβρισται μεν ευτυχουντες αμφότεροι και προς τρυφας ανειμένοι και απολαύσεις »217 .

Για άλλη μια φορά συναντάμε την έννοια της ύβρεως, η οποία εδώ αποκτά την έννοια
της ανάλωσης σε ηδονές και απολαύσεις άκαιρα. Σε εποχή που, αντίθετα από την συμπεριφορά των δύο εραστών, απαιτείται πολεμική δράση, η Κλεοπάτρα, έχοντας αποχαυνώσει με τον έρωτα της τον Αντώνιο, τον καθιστά αδρανή και τον φέρνει προ των πυλών
της καταστροφής, χωρίς ο ίδιος να έχει συνειδητοποιήσει την θέση του, την άσχημα προδιαγεγραμμένη μοίρα του. Η Κλεοπάτρα, στα συγκεκριμένα αυτά πλαίσια, προσομοιάζει
με εκείνη των μυθικών βασιλισσών του Ηροδότου και των Αμαζόνων:
« Σεμίραμις μεν ουσα γυνη στόλους επλήρου και φάλαγγας ώπλιζε και Βαβυλωνας έκτιζε, και
περιέπλει την Ερυθραν θάλασσαν Αιθίοπας καταστρεφομένη και Άραβας, Σαρδανάπαλος δ’ανηρ
πεφυκως έξαινεν οίκοι πορφύραν, αναβάδην εν ταις παλλακαις καθήμενος »218.

Ο αντιθετικός σύνδεσμος «δε» που μεσολαβεί στο όνομα του βασιλιά και στο φύλο του
(«ανήρ»), καταδεικνύει με φανερό τρόπο την έκπληξη του Πλούταρχου, αν όχι το μειδίαμα του, σχετικά με την αντίθεση του αντρικού ονόματος και του γυναικείου έργου που
επιτελεί και μάλιστα σε αντίθεση με μία γυναίκα που κατέχει ανάλογη εξουσία, την
Σεμιράμιδα, η οποία δρα με τρόπο ιδιαίτερα ανδρικό, έως εάν να αναπληρώνει την
χαμένη ενεργητική διάθεση του Σαρδανάπαλου. Η παραμονή του Σαρδανάπαλου, μάλιστα, στον γυναικείο χώρο, στα διαμερίσματα του («οίκοι») και η ενασχόληση του με δουλειές που δεν αρμόζουν στο φύλο του ταυτίζονται και καθιστούν την περίπτωση του ως
ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Βέβαια, η άποψη αυτή του Πλούταρχου σχετικά με την
αρνητική εικόνα ενός άντρα που μένει στο σπίτι του απηχεί αντιλήψεις ευρύτερες και
ταιριάζει απόλυτα με την κρίση του Αισχύλου γύρω από το πρόσωπο του γυναικωτού
Αιγίσθου, ο οποίος θεωρείται ως εξής διότι μένει κλεισμένος στο παλάτι των Μυκηνών,
αλλά και του Περικλή, όπως ήδη έχουμε εξετάσει.
Όμως, για να επανέλθουμε στα σχετικά με την Κλεοπάτρα και τον Αντώνιο, ιδιαίτερα
ενδιαφέρον είναι το χωρίο εκείνο όπου περιγράφονται οι τελευταίες στιγμές του Ρωμαίου
στρατηγού, ο τρόπος που οδηγήθηκε στον θάνατο:
« “ω Κλεοπάτρα” ειπεν “ ουκ άχθομαί σου στερόμενος αυτίκα γαρ εις ταυτον αφίξομαι, αλλ’ότι
γυναικος ο τηλικουτος αυτοκρατωρ ευψυχία πεφώραμαι λειπόμενος”. Ην δε τις οικέτης αυτω
πιστος Έρως όνομα. Τουτον εκ πολλου παρακεκληκως ει δεήσειν ανελειν αυτόν, απήτει την
υπόσχεσιν. Ο δε σπασάμενος το ξίφος ανέσχε μεν ως παίσων εκεινον, αποστρέψαντος δε το
πρόσωπον εαυτον απέκτεινε. Πεσόντος δ’αυτου προς τους πόδας, ο Αντώνιος “ευγεν” ειπεν “ ω
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Έρως, ότι μη δυνηθεις αυτος εμε ποιειν ο δει διδάσκεις”. Και παίσας δια της κοιλίας εαυτον
αφηκεν εις το κλινίδιον »219

Αιτία για τον θάνατο του, μέσα από αυτό το λογοπαιγνικής διάθεσης επεισόδιο είναι ο
έρωτας του προς την Κλεοπάτρα και μόνο στο τέλος ο Αντώνιος φτάνει στο σημείο να
παραδεχτεί το λάθος του, το ότι αφέθηκε να γίνει παιχνίδι στα χέρια της Κλεοπάτρας,
άφησε την φύση των πραγμάτων να αντιστραφεί και ξέχασε τα ανδρικά και στρατιωτικά
του καθήκοντα ξεχασμένος στην δίνη του έρωτα του για την Αιγύπτια βασίλισσα. Ποιά
είναι η φύση αυτή όμως που αντιστράφηκε;
Μέσα από όλες αυτές τις παρατηρήσεις, συμπυκνώνοντας και συνοψίζοντας τα επιχειρήματα μας, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι ο ρόλος του Αντωνίου μέσα από την
παρουσίαση του στον αντίστοιχο πλουτάρχειο βίο ως απόλυτα εξαρτημένο από τα πάθη
του και εκθηλυμένο ή έστω, παθητικό μέλος του ζεύγους των δύο εραστών. Η Κλεοπάτρα έχει κυριαρχήσει ολοκληρωτικά πάνω του και η ψυχολογική βία που του ασκεί δεν
έχει όρια. Ωστόσο, για να τηρούνται τα προσχήματα και ο ίδιος να μην δυσανασχετεί
σχετικά με την αλλαγή των ρόλων στο παράδοξο αυτό ερωτικό ζεύγος, η Κλεοπάτρα
φροντίζει μέσω των κολάκων που την περιστοίχιζαν να τονίζει τον σκληρό, τον ενεργητικό ρόλο που δήθεν κατείχε στα πλαίσια της σχέσης τους ο Αντώνιος και να θεωρεί τον
εαυτό της ως το δήθεν θύμα της ερωτικής του δράσης, ως την ερωμένη, παρότι αποδείξαμε πως ουσιαστικά ο Αντώνιος είναι ο ερώμενος και η ίδια έπαιζε τον ρόλο του εραστή:
« οι δε κόλακες σπουδάζοντες υπερ αυτης ελοιδόρουν τον Αντώνιον ως σκληρον και απαθη και
παραπολλυντα γύναιον εις ενα και μόνον εκεινον ανηρτημένον. Οκταουίαν μεν γαρ πραγματων
ενεκα δια τον αδελφον συνελθειν και το της γαμετης ονομα καρπουσθαι· Κλεοπάτραν δε
τοσούτων ανθρωπων βασιλεύουσαν ερωμένην Αντωνίου καλεισθαι, και τουνομα τουτο μη φεύγειν μηδ’απαξιουν, εως οραν εκεινον εξεστι και συζην· απελαυνομένην δε τούτου μη περιβιώσεσθαι. Τέλος δ’ουν ουτω τον ανθρωπον εξέτησαν και απεθήλυναν, ωστε δείσαντα μη Κλεοπάτρα πρόηται τον βίον, εις Αλεξάνδρειαν επανελθειν, τον δε Μηδον εις ωραν ετους αναβαλέσθαι,
καίπερ εν στάσει των Παρθικων λεγομένων. Ου μην αλλα τουτον μεν αναβας αυθις εις φιλίαν
προσηγάγετο, και λαβων ενι των θυγατέρων ετι μικραν ουσαν [εγγυήσας] επανηλθεν, ηδη προς
τον εμφύλιον πόλεμον τετραμμένος »220

Όπως φαίνεται, μονάχα η Οκταβία από τις γυναίκες του Αντωνίου μπορούμε να πούμε
ότι από ψυχολογικής άποψης έπεσε θύμα της ερωτικής βίας του Αντωνίου, αλλά και πάλι
όχι λόγω της ενεργητικής του αγάπης, αντίθετα, λόγω της αδιαφορίας που επέδειξε απέναντι της προτιμώντας την διαμονή του στην Αίγυπτο με την Κλεοπάτρα. Το πράγμα
αυτό ήταν αρκετά φανερό σε όλους, ώστε ο Καίσαρ Οκταβιανός Αύγουστος να το θεωρήσει ως αφορμή ικανή για να διασύρει τον αντίπαλο του και γαμπρό του και να επιτύχει
την κατάκτηση της Αιγύπτου ως ο προστάτης της οικογενειακής του τιμής, παρά το γεγονός πως η Οκταβία αρνήθηκε να εγκαταλείψει την συζυγική της εστία και να απομακρυνθεί από την ένωση της με τον Αντώνιο.
« Οκταουίαν δε Καίσαρ υβρίσθαι δοκουσαν, ως επανηλθε εξ Αθηνων, εκέλευσε καθ’εαυτην
οικειν. Η δ’ουκ εφη τον οικον απολείψειν του ανδρος, αλλα κακεινον αυτον, ει μη δι’ ετερας
αιτίας εγνωκε πολεμειν Αντωνίω, παρεκάλει τα καθ’εαυτην εαν, ως ουδ’ ακουσαι καλον, ει των
219
220

Πλούταρχος, Αντώνιος, 76.6-10.
Πλούταρχος, Αντώνιος, 53.8-12.
70

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.............................................................................................................σελ. 3-6
1. Η ερωτική βία ως φορέας κοινωνικής συνοχής.............................................σελ. 7-36
(αρπαγές γυναικών)
2. Η ερωτική βία ως φορέας απολυταρχίας......................................................σελ. 37-48
(παιδεραστία, παθητική ομοφυλοφιλία)
3. Η ερωτική βία ως φορέας αναρχίας..............................................................σελ. 49-76
(η γυναικεία επιβολή)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...........................................................................................σελ. 77-80
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ................................................................................................σελ. 81-86
ΑΦΙΕΡΩΣΗ........................................................................................................σελ. 87

2

μεγιστων αυτοκρατορων ο μεν δι’ερωτα γυναικός, ο δε δια ζηλοτυπίαν εις εμφύλιον πόλεμον
‘Ρωμαίους κατέστησε »221

Άσχετα με τα πολιτικά κίνητρα του Οκταβιανού, και πάλι είναι ενδιαφέρον το γεγονός
πως ταιριάζει η περιγραφή με εκείνην της απόπειρας της Ιππαρέτης απόσπασης διαζυγίου
της από τον Αλκιβιάδη. Μόνο που εδώ η Οκταβία, η οποία μοιάζει αρκετά στην
συμπεριφορά της με την Πηνελόπη, προτιμά να παραμείνει πιστή στον οίκο του άνδρα
της, παρότι ο ίδιος φανερά δεν τον σεβάστηκε, και αγνοεί τις προτάσεις του αδερφού της.
Τελικό αποτέλεσμα της ερωτικής βίας που άσκησε στην σκέψη, το πνεύμα του Αντωνίου η Κλεοπάτρα ήταν να επέλθει το μοιραίο και για τους δύο με την εμφύλια σύγκρουση
Αντωνίου και Αυγούστου, την ήττα των αιγυπτιακών και ρωμαϊκών των δύο εραστών
και την επικράτηση του τελευταίου στην ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ, έτος που τερματίζει την ελληνιστική περίοδο και προαναγγέλλει την αυτοκρατορική εποχή, την εποχή
ακόμα του Πλούταρχου.
Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση του Περικλή, τον οποίο ο Πλούταρχος παρουσιάζει ως ένα επιτυχημένο, ενάρετο πολίτη και πολιτικό ηγέτη, η γυναικεία επιρροή φαίνεται πως έπαιξε δραστικό ρόλο στις πολιτικές του αποφάσεις. Ο ίδιος εμφανίζεται ως ένα
άνθρωπος που μέσα από τον έρωτα του για την Ασπασία , όπως απερίφραστα δηλώνεται,
έλαβε την απόφαση της κήρυξης του Πελοποννησιακού Πολέμου. Ας δούμε, όμως, πως
περιγράφει ο Πλούταρχος στον αντίστοιχο Βίο την υπόθεση:
« επει δ’ Ασπασίαν χαριζόμενος δοκει πραξαι τα προς Σαμίοις...την δ’Ασπασίαν οι μεν ως σοφήν
τινα και πολιτικην υπο του Περικλέους σπουδασθηναι λέγουσι...φαίνεται μέντοι μαλλον ερωτική
τις η του Περικλέους αγάπησις γενομένη προς Ασπασίαν. Ην μεν γαρ αυτω γυνή προσήκουσα
μεν κατα γένος, συνωκηκυια δ’ Ιππονίκω πρότερον, εξ ου Καλλίαν έτεκε τον πλούσιον· έτεκε δε
και παρα τω Περικλει Ξάνθιππον και Πάραλον. Ειτα της συμβιώσεως ουκ ούσης αυτοις αρεστης,
εκείνην μεν ετέρω βουλομένην συνεξέδωκεν, αυτος δε την Ασπασίαν λαβων έστερξε διαφερόντως. Και γαρ εξιων ως φασι και εισιων απ’αγορας ησπάζετο καθ’ημέραν αυτην μετα του καταφιλειν. Εν δε ταις κωμωδίαις Ομφάλη τε νέα και Δηάνειρα και πάλιν Ήρα προσαγορεύεται. Κρατινος δ’άντικρυς παλλακην αυτην είρηκεν εν τούτοις· Ήραν τέ οι Ασπασίαν τίκτει [και] Καταπυγοσύνη παλλακην κυνώπιδα. Δοκει δε και νόθον εκ ταύτης τεκνωσαι...»222

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο Περικλής οδηγείται σε πράξεις αντίστοιχες με του Αλκιβιάδη,
θα λέγαμε. Εξαιτίας μίας εταίρας χωρίζει την γυναίκα του και, μάλιστα, δεν διστάζει να
προκαλέσει πόλεμο για χάρη της, ξεπερνάει τον ανιψιό του στις συνέπειες των πράξεων
του. Πώς όμως διαφοροποιείται η πρόσληψη τέτοιων ενεργειών από τον Πλούταρχο;
Γιατί τώρα δεν αποδοκιμάζει τις ενέργειες και του Περικλή; Προφανώς, πέραν από την επιτυχία του πολέμου εναντίον των Σαμίων, διότι ο Περικλής μπορεί να μην ενεργεί ο
ίδιος, τόσο στην περίπτωση του διαζυγίου του, όσο και στην περίπτωση της κήρυξης του
πολέμου στους Σάμιους.
Η ταύτιση της Ασπασίας με την Ομφάλη, την Διηάνειρα και την θεά Ήρα δεν είναι
άμοιρη συνειρμών. Πρόκειται για τις γυναίκες που διαδοχικά υποδούλωσαν, οδήγησαν
στο θάνατο και που βασάνισαν στην διάρκεια της ζωής του τον ήρωα. Συνάμα, η παρομοίωση απευθύνεται και στον Περικλή που επιτέλεσε στην αθηναϊκή πολιτική σκηνή έργα αντάξια των άθλων του Ηρακλή, μοιάζει να μας τονίζει ο Πλούταρχος. Ή, αλλιώς, έ221
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χουμε και πάλι να κάνουμε με γυναίκες που φαίνονται να κυβερνάνε τους άνδρες με τους
οποίους σχετίζονται με νόμιμο τρόπο και μη.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι και πάλι ο Περικλής συνάδει μέσω της δράσης του με τον
πρωταγωνιστή ενός άλλου αρνητικού παραδείγματος, το οποίο συμβάλλει βέβαια εξίσου
στις παιδαγωγικές του σκοπιμότητες προτρέποντας σε μία εκ του αντιθέτου ηθική συμπεριφορά των ατόμων, Βίου του Πλούταρχου, εκείνον του Μάρκου Αντωνίου.
Η προσκόλληση του Περικλή στην Ασπασία και η επιρροή που του ασκεί είναι
εμφανής, άλλωστε, όχι μονάχα από την ταύτιση της με την Ομφάλη, της οποίας τον ρόλο
πάνω στον Ηρακλή είδαμε προηγουμένως στον Βίο του Αντωνίου, αλλά και στο όλο κλίμα που περιγράφει ο Πλούταρχος γύρω από την αποδοχή της επιτυχίας του Αθηναίου πολιτικού από τον ίδιο έναντι των Σαμίων. Παρουσιάζεται ως ο Αγαμέμνων μετά την νίκη
των Αχαιών στην Τροία, ως ένας υπερφίαλος, μεθυσμένος για τους θριάμβους του αρχηγός:
« θαυμαστον δε τι και μέγα φρονησαι καταπολεμήσαντα τους Σαμίους φησίν αυτον ο Ιων, ως του
μεν Αγαμέμνονος »223

Μήπως, ωστόσο, υποκρύπτεται στο παραπάνω απόσπασμα και μία προφητεία σχετικά
με την πολιτική δολοφονία του από την γυναίκα που τον συντροφεύει ως νόμιμη σύζυγος
του, ως μια νέα Κλυταιμνήστρα, εφόσον ακόμα και τα θετικά, η δόξα που αποκόμισε, σιγά-σιγά αμφισβητούνται από τον λαό σε πείσμα της σχέσης του με αυτήν, την Ασπασία;
Όμως, και σε ποικίλα ανάλογα στις βαθύτερες επικρίσεις που υποκρύπτουν συμφραζόμενα, εμφανίζεται συχνά η Ασπασία. Μάλιστα, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον πως οι Μεγαρείς, χλευάζοντας την ανάμειξη της στα γεγονότα που οδήγησαν στο ψήφισμα εναντίον
τους, το οποίο στάθηκε η αφορμή έναρξης του Πελοποννησιακού Πολέμου, χρησιμοποιούν μέσα από στίχους του Αριστοφάνη, ορολογία που μας οδηγεί στην έννοια της ερωτικής βίας διά της αρπαγής όπως την βλέπει ο Ηρόδοτος:
« τας αιτίας εις Ασπασίαν και Περικλέα τρέπουσι, χρώμενοι τοις περιβοήτοις και δημώδεσι
τούτοις εκ των Αχαρνέων στιχιδίοις· πόρνην δε Σιμαίθαν ιόντες Μεγάραδε/νεανίαι κλέπτουσι
μεθυσοκότταβοι· καθ’οι Μεγαρης οδύναις πεφυσιγγωμένοι/αντεξέκλεψαν Ασπασίας πόρνας
δύο224 »225.

Βρισκόμαστε και πάλι σε ένα περιβάλλον περισσότερο αρχαϊκό, όπου ο Περικλής έχει
σχέσεις με μία νέα Ελένη, θα λέγαμε, όπου κυριαρχεί η αρπαγή γυναικών ως αίτιο έναρξης πολεμικών συγκρούσεων, όπως απερίφραστα δηλώνεται. Αν πράγματι έγιναν έτσι τα
πράγματα δεν είναι αυτό που μας απασχολεί, άλλωστε και στον Ηρόδοτο είδαμε την
αμφισβήτηση από τον ίδιο των συγγραφέα της αληθοφάνειας των διηγήσεων του. Έχει
σημασία πως και πάλι η ερωτική βία προβάλλεται ως ένα πιθανό και ίσως εύλογο κίνητρο προς δράση σε γεγονότα εξαιρετικά συνδεόμενα με την πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα, την ζωή της πόλης, του τότε ελληνικού κόσμου των πόλεων-κρατών, στην ευρύτερη επικράτεια.
Όπως και να έχουν τα πράγματα, ο έρωτας του Περικλή για την Ασπασία τον καταρρακώνει στα μάτια των συμπολιτών του. Ο ίδιος φαίνεται να χάνει το αίσθημα της προ223
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σωπικής αξιοπρέπειας ως κυρίαρχη πολιτική μορφή της Αθήνας και ικετεύει τους δικαστές με απόγνωση να αθωώσουν την ερωμένη του:
« Ασπασίαν μεν ουν εξητήσατο, πολλα πάνυ παρα την δίκην, ως Αισχίνης φησίν, αφεις υπερ
αυτης δάκρυα και δεηθεις των δικαστων »226.

Με λίγα λόγια, ο Περικλής δεν μπορεί να ελέγξει το θυμικό του λόγω αυτής της γυναίκας, δρα με τρόπο που θυμίζει την εικόνα που είχαν οι αρχαίοι για τις γυναίκες με την
ανεξέλεγκτη συναισθηματική συμπεριφορά τους. Ίσως, βέβαια, το ότι ο Αθηναίος πολιτικός κλαίει, δεν είναι παρά στοιχείο μιας ανθρωπιάς και πραότητας, σύμφωνα με τον
Αναστάσιο Νικολαΐδη227.
Μήπως, ωστόσο, ο Πλούταρχος, μειώνει κατά κάποιο τρόπο των ήρωα του παρουσιάζοντας τον να φανερώνει τα αισθήματα του, τα ιδιωτικής φύσης, σε έναν χώρο δημόσιο
όπως εκείνος του δικαστηρίου; Οι ρόλοι των δύο φίλων μοιάζουν να έχουν αντιστραφεί,
μπορούμε να πούμε. Αποδεικτικό αυτής της κατάστασης είναι το ότι ο Πλούταρχος εμφανίζει κάποιες γυναίκες ελεύθερες, όπως η αδερφή του Κίμωνα, η αριστοκράτισσα
Ελπινίκη, να δρουν με μεγαλύτερη ανδροπρέπεια, τονίζοντας του τα λάθη της πολιτικής
του228. Είναι λογικό ο Αθηναίος πολιτικός που θεμελίωσε την μέχρι σήμερα θεωρούμενη
ως την μεγαλύτερη στιγμή της Αθήνας, να δέχεται επιθέσεις από εκπροσώπους του γυναικείου φύλου; Το γεγονός φανερώνει δύο πράγματα: Πρώτον, μοιάζει με έμμεση κατάδίκη των απόψεων του, αφού ως και οι πολιτικά λιγότερο έμπειρες-έστω κι αν είναι
συγγενείς πολιτικών- γυναίκες τις αποδοκιμάζουν και, δεύτερον, μας δείχνει και στοιχεία
δυναμικής ανάμειξης του γυναικείου φύλου στην διαμόρφωση της αθηναϊκής εξωτερικής πολιτικής, έστω με την επιδοκιμασία ή την αποδοκιμασία των ανδρικών πράξεων.
Δεικνύονται πάντως ενήμερες και ενεργά ενδιαφερόμενες για όσα συμβαίνουν γύρω
τους, δεν είναι αποκομμένες από την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα.
Γενικά, πάντως, οι απόψεις του Πλούταρχου για τις εταίρες σε άλλους Βίους και έργα
διαφορετικής φύσης δεν είναι καθόλου ευνοϊκή για τις συναδέλφους της Ασπασίας. Ο
ρόλος τους είναι σχεδόν πάντοτε καταστροφικός. Αποκορύφωμα της αρνητικής στις
συνέπειες της παρουσίας τους αποτελεί η Θαΐς, η ερωμένη του Πτολεμαίου, του συντρόφου του Αλέξανδρου και μετέπειτα βασιλιά του Αιγύπτου, η οποία υπήρξε η πρωταίτια
με τα λόγια της, η αφορμή, για την καύση των περσικών ανακτόρων στην Περσέπολη:
« ετυχεν μεν εις μέθην τινα και παιδιαν τοις εταίροις εαυτον δεδωκώς, ωστε και γύναια συμπίνειν, επι κωμον ήκοντα προς τους εραστάς. Εν δε τούτοις ευδοκιμουσα μαλιστα η Θαΐς του Πτολεμαίου του βασιλεύσαντος ύστερον εταίρα...εφη γαρ...αυτη το πυρ άψασα του βασιλέως ορωντος, ως αν λόγος έχη προς ανθρώπους, ότι των ναυμάχω και πεζομάχων εκείνων στρατηγων τα
μετ’Αλεξάνδρου γύναια μείζονα δίκην επέθηκεν Πέρσαις υπερ της Ελλάδος. Αμα δε τω λόγω
τούτω κρότου και θορύβου γενομένου και παρακελεύσεως των εταίρων και φιλοτιμίας, επισπαθεις ο βασιλευς και αναπηδήσας έχων στέφανον και λαμπάδα προηγεν »229

Είναι σημαντικό το ότι ο Πλούταρχος στέκεται στο επάγγελμα της Θαΐδος, διότι ο
Πλούταρχος έχει μία συγκεκριμένη άποψη για αυτές τις γυναίκες, αρνητική, ιδίως όταν
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αναμειγνύονται σε ζητήματα που αφορούν την άσκηση πολιτικής και ειδικά όταν οδηγούν στην κατάλυση του οίκου, όμως γενικότερα αποδέχεται την ύπαρξη τους σε έναν
γάμο εάν δεν προκαλούν αυτά τα προβλήματα230. Όμως, δεν είναι το κύριο σημείο της
έρευνας μας αυτό.
Όπως παρατηρεί ο Gary Morrison σε σχετικό άρθρο του231, η έλλειψη αναφοράς του
περιστατικού της οινοποσίας και της ενεργητικής συμβολής της Θαΐδος στον εμπρησμό
των ανακτόρων της Περσεπόλεως από τον Αρριανό, δημιουργεί την δυνατότητα δημιουργίας δύο σχολών σκέψης. Η πρώτη, που περιλαμβάνει τον Πλούταρχο και τον Διόδωρο, τον Κόϊντο Κούρτιο, τον Πλούταρχο και τον Αθήναιο, αναφέρεται στο γεγονός έχοντας ως πηγή τους τον Κλείταρχο που εξιστόρησε τα γεγονότα περισσότερο δραματοποιημένα από ότι ήταν, με στόχο του να προσφέρει στους αναγνώστες μια λαμπρή έκθεση
της εμπειρίας του232. Η δεύτερη, που περιλαμβάνει όσους ακολούθησαν τον Πτολεμαίο,
δηλαδή τον Αρριανό, τον Στράβωνα και τον Κοϊντιλιανό, έδωσαν μια περισσότερο
αυστηρή ερμηνεία των γεγονότων και δίνουν έμφαση στην καθαρά πολιτική διάσταση
του ζητήματος ως πράξη πολιτικής αντεκδίκησης των Περσών για τις καταστροφές που
προκάλεσαν κατά την διάρκεια των Μηδικών Πολέμων στην Ελλάδα233.
Μπορούμε να δεχτούμε την άποψη αυτή, αλλά οφείλουμε να διευκρινίσουμε τις ενστάσεις που μας ωθεί να εγείρουμε. Ο Πλούταρχος είναι πράγματι ένας συγγραφέας με
έντονο το στοιχείο της δραματικότητας στην εξιστόρηση ανάλογων περιστατικών, όμως
εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε την περίπτωση όπου η αφήγηση του εκπληρώνει και
έναν δεύτερο στόχο, αυτόν της διαπαιδαγώγησης του κοινού του. Ο Αλέξανδρος εμφανίζεται να επηρεάζεται από την ενέργεια της εταίρας, ωστόσο υπάρχει διακριτός στο κείμενο του Πλούταρχου και ο προβληματισμός σχετικά με την πράξη ιδωμένη ως ένα είδος
αντεκδίκησης, εκδηλώνεται ρητά από την Θαΐδα. Ο Αλέξανδρος δρα έχοντας πειστεί από
τα λόγια της και όχι από την απερίσκεπτη υποταγή στις κραυγές του μεθυσμένου πλήθους, όντας βέβαια και ο ίδιος σε κατάσταση δύσκολη να διακρίνει το θετικό από το
αρνητικό. Όταν, άλλωστε, ξεμεθάει, μοιάζει να μετανιώνει για την πράξη του να βάλει
φωτιά στο περσικό ανάκτορο.
Άρα, υπάρχει το στοιχείο της αρνητικής επιρροής της εταίρας, χωρίς να απενοχοποιείται πλήρως και ο αληθινός δράστης, ο Μακεδόνας βασιλιάς. Ο άντρας δρα σε κατεύθυνση εσφαλμένη ίσως κάτω από την επίδραση γυναικών με αρνητική ηθική και συμπεριφορά, όμως πάντοτε έχοντας ο ίδιος την πρωτοβουλία και αφήνοντας σε αυτές το
ρόλο των συναιτίων μέσω των παροτρύνσεων και της χειραγώγησης τους. Για να το πούμε πιο απλά, αγαθοί άνδρες υπό την επιρροή ανήθικων γυναικών δρουν ανήθικα, ενώ ακόμα και οι αχρείοι άνδρες δρουν με τρόπο θετικό υπό την επίδραση των ηθικών γυναικών.
Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει άμεση αναφορά στο γεγονός της σύναψης ενός ελεύθερου άνδρα ερωτικών σχέσεων εκτός γάμου με μία γυναίκα ελαφρών ηθών,
έστω και αν η ίδια είναι κόρη ελεύθερου επίσης πολίτη, η επιρροή της είναι πάντοτε
αρνητική, εάν ο άνδρας αποκλίνει από την αρετή, εάν δεν συμβαδίζει με τις απαιτήσεις
που η κοινωνία έχει από τα μέλη του οίκου, του πατρικού στην συγκεκριμένη δράση, για
συμμόρφωση με τις επιταγές του αρχηγού του. Ο μεγαλύτερος γνήσιος γιός του Περικλή,
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ο Ξάνθιππος, συγκρούστηκε με τον ίδιο τον πατέρα του, και η αντίδραση του ήταν ιδιαίτερα αρνητική, εφόσον διέδωσε συκοφαντίες για τον πατέρα του, δίνοντας την ευκαιρία
στους πολιτικούς του ανταγωνιστές να προσπαθήσουν να το εκδιώξουν από την εξουσία.
Η επίδραση της ερωτικής του συντρόφου τον ωθεί σε δράση που οδηγεί τόσο τον οικογενειακό ιστό σε διάλυση, όσο και, κατ’ επέκτασιν, την πόλη σε αναβρασμό μέσα από
έριδες και πολιτικούς ανταγωνισμούς (« Και στάσει διατεταραγμένα πόρρωθεν...» 234).
Είναι χαρακτηριστική η λέξη που χρησιμοποιεί ο Πλούταρχος για να περιγράψει την
εικόνα, το μέγεθος της διατάραξης της οικιακής ισορροπίας: στάσει. Πρόκειται για έναν
καθαρά πολιτικής περιγραφής και χρήσης λέξη, δεικνύει πιθανόν την συμπλοκή
δημοσίου και ιδιωτικού στην ζωή του Περικλή και σε παρόμοιες περιπτώσεις. Η ερωτική
βία που ασκείται έμμεσα από μία γυναίκα, προκαλεί τριγμούς σε όλα τα κοινωνικοπολιτικά επίπεδα, οι ρόλοι των δύο φύλων μοιάζουν να αντιστρέφονται με την γυναίκα
να κινεί με τρόπο όχι και τόσο φανερό τα νήματα της δράσης στην πόλη, μέσω του
ελέγχου του πνεύματος του άνδρα.
Όμως και σε έργα προγενέστερων συγγραφέων του Πλούταρχου, καθαρά ιστοριογραφικής υφής, όπως είναι οι Ιστορίαι του Πολύβιου, οι αντιλήψεις σχετικά με τις γυναίκες
και την παρέμβαση τους στα πολιτικά πράγματα είναι εξίσου μειωτικές. Είναι ελαφρόμυαλες και ανίδεες καθ’ όλα. Μάλιστα, και εδώ έγκειται το ενδιαφέρον στοιχείο στην εξιστόρηση του Μεγαλοπολίτη ιστορικού, η γυναίκα στην οποία αναφέρεται είναι βασίλισσα, είναι η Τεύτα, η βασίλισσα των Ιλλυριών, που αναλαμβάνει την εξουσία μετά τον
θάνατο του συζύγου της και αποδεικνύεται ως πηγή συμφορών όταν συνδιαλέγεται με
τους Ρωμαίους απεσταλμένους για να κλείσουν συμφωνία ειρήνης οι δύο πλευρές. Σε μία
αυθάδη επέμβαση ενός πρέσβη της Ρώμης δρα εντελώς παρορμητικά, προκαλώντας τα
σεξιστικά σχόλια του Πολύβιου:
« η δε γυναικοθύμως καλογίστως δεξαμένη την παρρησίαν, επι τοσουτον εξωργίσθη προς το
ρηθεν ως ολιγωρήσασα των παρ’ ανθρώποις ωρισμένων δικαίων»235

Βέβαια, ο Πολύβιος συνεχίζει με αυτό το παράθεμα την έκθεση όλων των αρνητικών
χαρακτηριστικών στα οποία υποβιβάζει την βασιλεία η κατοχή της από μία γυναίκα.
Προηγουμένως έχει θεωρήσει ως βασικό κίνητρο της άσκησης της βασιλικής εξουσίας
από την Τεύτα και συγκεκριμένα της εξωτερικής της πολιτικής την επιδίωξη πλούτου236.
Είναι χαρακτηριστικό κατά την άποψη μας ότι ο συγγραφέας αυτός δεν εστιάζει στην
βαρβαρική καταγωγή έστω της Τεύτας, αλλά μας την παρουσιάζει ως μία ακόρεστη γυναίκα, όχι ως έναν ακόρεστο ηγεμόνα, όπως π.χ πράττει όταν περιγράφει τις φιλοδοξίες
του Πύρρου για κυριαρχία στον αντίστοιχο Βίο ο Πλούταρχος237.
Ένα άλλο σημαντικό για εμάς συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω αναφορά
στον Πολύβιο είναι η λέξη γυναικοθύμως που τόσο ταιριάζει και στις περιπτώσεις του
Αντωνίου και του Περικλή που περιγράψαμε. Άλλωστε ο Πλούταρχος έχει επανειλημμένα εκφραστεί αρνητικά για την γυναικεία φύση:
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«τίς μέγας εν εξουσίαις μετ’αβελτερίας και μοχθηρίας; Άφελε την αρετην του ευτυχουντος, και
πανταχου μικρός εστιν, εν χάρισι δια σμικρολογίαν, εν πόνοις δια μαλακίαν, παρα θεοις δια δεισιδαιμονίαν, προς αγαθους δια φθόνον, εν ανδράσι δια φόβον, εν γυναιξι δια φιληδονίαν »238

Τι εννοεί, ωστόσο, μιλώντας έτσι; Συμφωνεί με τον Πολύβιο; Πιστεύουμε ότι ναι,
συμφωνεί. Η φιληδονία μπορεί να ταυτιστεί με το γυναικοθύμως του Μεγαλοπολίτη
ιστορικού. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ως αποτέλεσμα αυτή η αστάθεια του χαρακτήρα, η απόκλιση από το δίκαιο και η τροπή σε μικροπρεπείς πράξεις μέσω της
αδυναμίας τους να ελέγξουν τα νεύρα τους, στοιχείο, ωστόσο, που ο Πλούταρχος το
αποκρούει με την παράθεση στα έργα του αρκετών επεισοδίων που οι γυναίκες απόδεικνύονται ψύχραιμες και ιδιαίτερα θαρραλέες, ένδοξες όπως προκρίναμε.
Άρα, θα λέγαμε ότι ο Βοιωτός βιογράφος είναι περισσότερο σφαιρικός στην κρίση του
περί γυναικών από ότι ο Αχαιός ιστορικός. Αυτό το φαινόμενο ισχύει γενικότερα, όταν
δηλαδή τον συγκρίνουμε με τους υπόλοιπους αρχαίους συγγραφείς, προγενέστερους και
μεταγενέστερους; Ο Πλούταρχος κατά την άποψη μας δικαιώνει περισσότερο από κάθε
άλλο αρχαίο Έλληνα συγγραφέα τις απόψεις του Jean-Pierre Vernant σχετικά με τον
καθοριστικό ρόλο της φιλίας μεταξύ των πολιτών για την παγίωση ενός αρμονικότερου
καθεστώτος, ότι:
« Για να υπάρχει πόλις, πρέπει τα μέλη της να συνδέονται μεταξύ τους με τους δεσμούς της
φιλίας, μιας σχέσης που τους καθιστά όμοιους και ίσους μεταξύ τους...Η φιλία , υφαίνεται στη
συνάρθρωση του ιδιωτικού, του ιδίου, του διαφορετικού με το δημόσιο, το κοινό, το όμοιο...Η
ισοτιμία είναι πράγματι βασική σε μια φιλία » 239

Ο Πλούταρχος, προφανώς ενισχύει την εικόνα μας σχετικά με την απόλυτη στάση του
Θουκυδίδη απέναντι στις γυναίκες, στάση που θεωρεί αρνητική, γράφοντας τα εξής:
« ο μεν γαρ, ης αν ελάχιστος η παρα τοις εκτος ψόγου πέρι η επαίνου λόγος, αρίστην αποφαί240
νεται » .
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο έρωτας στον Πλούταρχο αποτελεί ένα αντικείμενο που τίθεται συνεχώς προς
συζήτηση, οι αναφορές σε αυτόν κατακλύζουν το έργο του και αποτελούν ένα σημαντικό
κεφάλαιο της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κατά κάποιον τρόπο, οδηγούμαστε σε επανεξέταση σημαντικών πολιτικών γεγονότων μέσα από ένα μοντέλο ερμηνείας βασισμένο
σε αυτό το συναίσθημα, το οποίο ωθεί τις ιστοριογραφικές τάσεις στην αντιμετώπιση του
έρωτα ως ένα παράγοντα που « κινεί το νήμα της δράσης ». Μας οδηγεί, λοιπόν, σε
περισσότερο εσωτερικής φύσης κίνητρα δράσης, συνδεόμενα αξεχώριστα με την πολιτική και συναποτελούντα αίτια δραστηριοποίησης.
Ίσως κάτι ανάλογο να μην φανερώνεται από την πρώτη ματιά που θα απευθύνουμε
στο έργο του Πλούταρχου και για τον λόγο αυτό να ξενίζει, ωστόσο, αν προσεγγίσουμε
περισσότερο εταστικά τα κείμενα του, θα διακρίνουμε πόσο τον προβληματίζει η συμπεριφορά των ατόμων μέσα από την ερωτική τους εμπειρία και πόσο μεγάλη έμφαση
προσδίδει ο ίδιος στο φαινόμενο. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της σκέψης
του, άλλωστε, η εξέταση της ανθρώπινης αρετής και η κατηγοριοποίηση της μέσα από
ρυθμιστικούς κανόνες που ο ίδιος έχει δημιουργήσει μέσα από τις φιλοσοφικές του
γνώσεις. Ο έρωτας, όπως όλοι γνωρίζουμε, αποτελεί ένα στοιχείο που κάθε άνθρωπος το
βιώνει και που ρυθμίζει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, θετικά ή αρνητικά, την προσωπική του υπόσταση και, στη συνέχεια, την ζωή της κοινωνίας της οποίας μέλος αποτελεί.
Σε ποιό βαθμό ισχύει αυτό και κατά πόσον στην αρχαία ελληνική κοινωνία, αποτελεί ακριβώς το αντικείμενο της εργασίας μας με οδηγό τον Πλούταρχο.
Κρίνουμε, βέβαια, αναγκαίο να τονίσουμε σχετικά με τον Πλούταρχο ότι, γράφοντας
σε μια εποχή που έχει επέλθει μία διαφορετική προσέγγιση των ερωτικών ηθών, έχει
επηρεαστεί από την φιλοσοφική διαμάχη γύρω από τα αίτια που κινούν την ανθρώπινη
φύση σε ζητήματα συμπεριφοράς και κοινωνικής οργάνωσης. Ίσως και για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Βοιωτός συγγραφέας να προβληματίζεται αναλόγως και να ωθεί την ερμηνεία του σε σταθερές απόψεις σχετικά με την έννοια με την οποία ασχολούμαστε, με
την ερωτική βία.
Βλέπουμε ότι δεν τον ενδιαφέρει άμεσα η παρουσίαση της σε ευρύτερα κοινωνικά
στρώματα και πως οι αναφορές του γίνονται πάντοτε σε σχέση με την συμπεριφορά της
ανώτερης κοινωνικά τάξης, των αρχόντων και των ισχυρών, των ατόμων με την ζωή των
οποίων καταπιάνεται, ωστόσο, θέτοντας τους ως πρότυπα της κοινωνικής δραστηριότητας, οι γενικευτικές στην πλειονότητα τους προσεγγίσεις του αποκτούν την έννοια της
θεμιτής από το σύνολο της ανθρώπινης κοινωνίας δράσης, γίνονται ρυθμιστικός κανόνας, θα λέγαμε. Οι απόψεις του, όπως είναι φανερές σε πάρα πολλά χωρία των βιογραφιών που συνέγραψε, συμπυκνώνονται καλά στο συγκεκριμένο απόσπασμα από την σύγκριση του βίου του Δημητρίου και του Αντωνίου όπου ο Πλούταρχος θεωρεί την τελική
τους αποτυχία να σταθούν ως στρατηγοί ως συνέπεια εν πολλοίς της αρνητικής τους
ερωτικής διαγωγής241.
Η οπτική του Πλούταρχου επηρεάζεται περισσότερο από τις δικές του ιδέες γύρω από
το καλό και το κακό και λιγότερο από τις κοινωνικές συμβάσεις που επικρατούν στις
κοινωνίες που περιγράφει. Σε αυτό το σημείο είναι, θα λέγαμε, οπισθοδρομικός και
οπαδός απόψεων ξεπερασμένων, δεν προσπαθεί να κατανοήσει το αντικείμενο που εξετάζει μέσα από το πρίσμα των συνθηκών που οδήγησαν στην δημιουργία του. Η άποψη
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του για τους ανθρώπους είναι πως θα πρέπει να μένουν ηθικοί στον γάμο τους και ειδικά
να μένουν μονογαμικοί. Σε μια τέτοια άποψη οδηγούμαστε αν λάβουμε υπόψη μας ορισμένα από αποσπάσματα των Βίων του όπου συναντάμε αποφθεγματικά, συμπυκνωμένα, τις τελικές κρίσεις του Πλούταρχου για συγκεκριμένες προσωπικότητες, όπως και σε
ρητορικής φύσης κείμενα του242
Βέβαια, θα μπορούσαμε να του αποδώσουμε και μια πληθώρα νεωτερισμών γύρω από
το πώς παρουσιάζει τα γεγονότα. Βλέπουμε, δηλαδή, πως αγγίζει περισσότερο ανθρωποκεντρικά τα συμβάντα, ειδικά μέσα από το ιδιαίτερο τμήμα που αφιερώνει σε κάθε
βιογραφία του στο να αφηγείται περιστατικά από την ιδιωτική ζωή των βιογραφημένων
από τον ίδιο. Δίνει έμφαση στην ψυχολογία του ατόμου και όχι στην κοινωνική του υπόσταση, γεγονός που τον φέρνει πιο κοντά στην οπτική των νεωτέρων του και των
σύγχρο-νων συγγραφέων περισσότερο από κάθε άλλο αρχαίο Έλληνα συγγραφέα. Χωρίς
να υπερβάλλουμε, ο αναγνώστης των έργων του ζει από κοντά και ταυτίζεται συχνά με
την μοίρα των ηρώων του και δεν είναι άλλη η περίοδος όπου άνθισε το είδος που
πλησιάζει εγγύτερα στο δικό του ύφους το ελληνιστικό ερωτικό μυθιστόρημα και μέσω
αυτού στο νεώτερο ευρωπαϊκό ύφος αφετέρου.
Ενώ, δηλαδή, στους αρχαϊκούς μύθους και στα έπη, αλλά και στις πρώτες απόπειρες
του Ηροδότου και του Θουκυδίδη να καταγραφεί ορθολογιστικά η σύγχρονη τους
ιστορία, όπως και στο αττικό δράμα, οι δημιουργοί είναι σκεπτικιστές απέναντι στις
ερμηνείες της ερωτικής βίας και δεν μας παρέχουν ένα συγκεκριμένο και σαφές μοντέλο
ανάλυσης, ο Πλούταρχος μοιάζει να είναι ένας συγγραφέας με περισσότερο συγκροτημένη άποψη γύρω από ζητήματα όπως αυτό και να μας παρέχει ξεκάθαρες περιπτώσεις και
την ερμηνεία τους.
Σε αυτά τα πλαίσια μπορούμε να δούμε ότι θεωρεί ως κίνδυνο για την ανθρώπινη
κοινωνία την ερωτική βία, είτε αυτή προέρχεται από άνδρες, είτε από γυναίκες, όταν
αποτελεί απειλή για τον θεσμό του γάμου, επομένως και, έμμεσα, εναντίον της ίδιας της
οργάνωσης της πόλης της οποίας η οικογένεια που προκύπτει μέσα από αυτόν, ο ιδιωτικός χώρος, είναι ο πυρήνας, ειδικά στην εποχή του.
Έτσι, οι θετικοί στην παρουσίαση του ήρωες των βιογραφιών των επιφανών Ελλήνων
και Ρωμαίων που μας άφησε, αλλά και των ποικίλων υπόλοιπων έργων του, απέχουν από
τέτοιες μορφές δράσης, είναι συγκρατημένοι και συνετοί, ενώ οι αρνητικοί του ήρωες,
είναι άτομα που δεν σταματούν να εμπλέκονται σε ανάλογες περιπέτειες, τις επιδιώκουν
και τις προκαλούν. Η αρετή και η σωφροσύνη συμβαδίζουν στις μορφές που θέτει ως
πρότυπα στο σύγχρονο και μεταγενέστερο κοινό του. Πρόσωπα τα οποία είναι πλέον
αναγνωρίσιμα.
Με λίγα λόγια, η ανώνυμη γυναίκα του Πεισίστρατου στην αναφορά του Ηροδότου
έχει δώσει την θέση της στις επώνυμες πλέον συζύγους άλλων σημαντικών ανδρών, που
εμφανίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε, εάν δεν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε ακόμα ως
χειραφετημένες, μπορούμε τουλάχιστον να τις προσφωνήσουμε δυναμικές. Το γεγονός
πως ο Πλούταρχος τις εμφανίζει αρρενωπές δεν είναι λόγω της ελευθεριότητας τους,
αλλά λόγω της ελεύθερης επιλογής τους να βοηθήσουν τους άνδρες και την πόλη τους,
μας δείχνει πως η εποχή του –έστω και αν δεν ήταν ακόμα η εποχή όπου θα αναγνωριζόταν μία τέτοια συμπεριφορά ως ισότιμη με την ανδρική-απλά καθρεπτίζει και τον ολοένα
πιο δυναμικό ρόλο των γυναικών και την εμφάνιση τους στο προσκήνιο με το πέρασμα
του χρόνου.
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Όμως και πάλι, θα μπορούσε να αντιτάξει κάποιος, δεν μιλά θετικά για γυναίκες-και
ονομαστικά-παρά μόνο όταν οι σχέσεις τους με τους άνδρες περνά από την ηθική
δικαίωση της συμπεριφοράς τους, όταν αποτελούν πρότυπα, στηρίγματα των συζύγων ή
των συγγενών και, σε ευρύτερο πλαίσιο, των συμπολιτών τους. Δεν χαρακτηρίζει θετική
αυτή-καθεαυτή την δράση τους, αλλά μόνο μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής ομόνοιας,
όταν είναι συμβατές με την πρόοδο ή την διάσωση του ευρύτερου συνόλου των πολιτών.
Θα απαντούσαμε ότι η ανάλογη παρουσίαση, για την εποχή που γράφει ο Πλούταρχος,
δεν αποτελεί το τελευταίο, αλλά ένα καθοριστικό βήμα για να αρχίσει η διαφορετική
προσέγγιση του γυναικείου φύλου από τους άνδρες συγγραφείς και να αποδίδονται τα
χαρακτηριστικά του ήθους τους με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και πιστότητα. Μέχρι τις
μέρες μας πόσα τέτοια βήματα έχουν γίνει άραγε;
Με δύο λόγια, μέσα από τον Πλούταρχο φτάνουμε από την ύβριν στην φιλίαν στις ερωτικές σχέσεις τω ατόμων. Η πρωτογενής και πρωτόγονη βία των αρπαγών εξελίσσεται σε
μία σχέση ισόρροπη, όπου και γυναίκες μπορούν να επηρεάσουν την ζωή, την
ηθικοπολιτική υπόσταση των ανδρών με τους οποίους συνδέονται. Είναι, βέβαια, σχεδόν
πάντα γυναίκες της αριστοκρατίας και ζουν σε κοινωνίες πέραν των Αθηνών, στα
ελληνιστικά βασίλεια ή στην Σπάρτη ή στον ελληνικό κόσμο του μύθου, πριν από την
οργάνωση των ανθρώπων στις πόλεις-κράτη της κλασικής εποχής.
Πιθανόν, όμως, έτσι ο Πλούταρχος να μας περνάει υποσυνείδητα την αντίληψη κάποιας σύνδεσης της πρώιμης απελευθέρωσης της γυναίκας με την μυθολογική διάσταση
της, εφόσον και οι γυναίκες εκείνες αποτελούν απογόνους γενεών που συνδέονται με
μυθικούς ήρωες και θεούς. Από την άλλη, όμως, αυτό δεν μειώνει την σημασία της προβολής γυναικών πλέον ως επικούρων ή ακόμα και ισοτίμων με τους άνδρες πρωταγωνιστών μέσα από την επίτευξη της φιλίας, του φαινομένου που, όπως μας το παρουσιάζει
ο Jean-Pierre Vernant, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πόλη. 243
Βασικό πάντα για τους αρχαίους Έλληνες είναι το κοινωνικό σύνολο και η πολιτική
ηρεμία. Δεν έχει σημασία πως επιτυγχάνεται. Η έλλειψη ανδρικής αρετής προωθεί την
ανάγκη υποκατάστασης της από κάποια άλλη δύναμη και αρετή, των γυναικών δηλαδή,
μέσα από την ισοτιμία αυτή που αναφέρει ο Γάλλος ερευνητής που αναφέραμε μόλις
πριν, εάν την επεκτείνουμε στις σχέσεις των δύο φύλων.
Όταν, λοιπόν, οι γυναίκες προβάλλονται στο προσκήνιο ως ισότιμες και ισοδύναμες σε
αυτόν τον ρόλο, μόνο καλά λόγια έχει να μας πει για τις συγκεκριμένες πρωταγωνίστριες
ο Χαιρωνεύς συγγραφέας. Για τον λόγο αυτό και παραθέτει τα ίδια τα ονόματα τους.
Άλλωστε πρόκειται για ηρωίδες, για γυναίκες που ήρθησαν πάνω από το μέσο όρο, από
την πλειοψηφία των ατόμων του φύλου τους, συμβάλλοντας στο κοινωνικό συμφέρον
και στην ομαλότητα της πολιτικής ζωής, για αυτό και τυγχάνουν ισότιμης αντιμετώπισης
από τον Πλούταρχο περισσότερο από κάθε άλλο αρχαίο Έλληνα συγγραφέα.
Με βάση την ίδια την εικόνα που μας παρέχει ο Πλούταρχος, έχουμε την δυνατότητα
να αμφισβητήσουμε απόψεις όπως της Averil Cameron ότι:
«Γνωρίζουμε περισσότερα για μεμονωμένες γυναίκες στην ύστερη αυτοκρατορία, παρά σε προγενέστερες περιόδους»244.
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Ο Βοιωτός συγγραφέας, λοιπόν, μας προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό γυναικών από την
κλασική και τους δύο πρώτους αυτοκρατορικούς αιώνες που είχαν την δυνατότητα να
διασωθεί το όνομα τους και οι αντιδράσεις τους, είτε πρόκειται για την άσκηση σε βάρος
τους ερωτικής βίας ή της αντίδρασης τους σε αυτήν με περισσότερο ενεργό τρόπο, όπως
είδαμε στα παραδείγματα που εξετάσαμε μέσα από τα χωρία του έργου του. Σε αυτό,
λοιπόν, το στοιχείο έγκειται η διαφοροποίηση του από τους προγενέστερους του .
Παραθέτει, έστω επιλεκτικά, τις περιπτώσεις εκείνες που διακρίνει ότι ευνοούν την ιδιαίτερη οπτική του μέσα από επεξεργασία και κριτική ανάλυση της ερωτικής δραστηριοποίησης συγκεκριμένων πλέον ατόμων. Οι υπόλοιποι συγγραφείς πιθανόν απλά να μην
θέλησαν να δώσουν εκεί το κύριο βάρος της ερμηνείας τους για τα τεκταινόμενα, λόγω
και της διαφορετικής φύσης του έργου τους και των συνθηκών της εποχής τους, ενώ ο
Βοιωτός βιογράφος στρέφεται με μεγαλύτερο ενδιαφέρον προς αυτήν την ανάγνωση και
παράθεση τους, σαν να έχει πια εξειδικευτεί στον συγκεκριμένο τομέα και τρόπο παρουσίασης του ανθρώπινου βίου, όντας πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τους μεταγενέστερους του, όπως π.χ ο Shakespeare, ο Montaigne και ο Jean-Jacque Rousseau245.
Εξάλλου, και αυτό είναι ενδεικτικό μιας ιστορικής περιόδου και της αποφασιστικής εξέλιξης που συντελείται μέσα σε αυτήν, καθώς πρόκειται για μια εποχή που μετακινείται προς την ισότητα των δύο φύλων. Ο ίδιος επέλεξε να μιλήσει μέσα από τα έργα του
όχι μόνο για την αρετή των γυναικών κρίνοντας την θετικά ή αρνητικά, αλλά για την δόξαν τους, για την φήμη με την θετική χροιά της λέξης, ένα στοιχείο γνώριμο και σε αυτές
όπως γράφει246, όχι αποκλειστικό προνόμιο των ανδρών, σχετικά με την υιοθέτηση
συγκεκριμένων μορφών συμπεριφοράς σε ζητήματα ερωτικής βίας.
Είναι και αυτό ένα στοιχείο που μας αποδεικνύει την ρηξικέλευθη ματιά του σε ζητήματα ανθρώπινων σχέσεων και μας βοηθά να καταλάβουμε για ποιό λόγο κάποιοι νεώτεροι συγγραφείς των συνέδεσαν, έστω με άφθονο το στοιχείο της υπερβολής, με επαναστατικά κοινωνικά κινήματα, όπως π.χ την Γαλλική Επανάσταση247. Αποτελεί και αυτή η
άποψη μια ένδειξη της ποιότητας της σκέψης του και μια διαρκή υπόμνηση της συμβολής και της προσφοράς του στην πνευματική πρόοδο του ανθρώπου και των κοινωνιών.
Επομένως, το έργο του αξίζει της προσοχής μας και αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε ερευνητή ειδικά για τούτο το λόγο, πέρα από την πληθώρα πληροφοριών γύρω από αφηγήσεις παλαιότερες που ο ίδιος τις καθιστά περισσότερο λεπτομερειακές και σαφείς.
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