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https://www.tanea.gr/2013/10/23/lifearts/oi-arxaioi-den-itan-apo-

marmaro/ 

 

Εφημερίδα Τα Νέα, 25-10-2013 

 

Δημοσθένης Κούρτοβικ 
 

Οι αρχαίοι δεν ήταν από μάρμαρο 
 

 

Δύο ανθολογίες, η μία ηλικίας έντεκα αιώνων και η άλλη πολύ πρόσφατη, 

μας δείχνουν τους αρχαίους Ελληνες σε ένα φως όχι εκτυφλωτικά και 

εξαϋλωτικά «κλασικό», αλλά γεμάτο από τα ζεστά χρώματα των 

καθημερινών συναισθημάτων τους. 

Αν εμείς στην Ελλάδα μαθαίνουμε για τους αρχαίους Ελληνες λιγότερα 

από όσα άλλοι Ευρωπαίοι είναι επειδή δεν θέλουμε να ξέρουμε περισσότερα. 

Μας αρκεί να αναγνωρίζονται και να τιμώνται καθολικά ως μεγαλοφυής λαός 

με ανυπέρβλητο πολιτισμό. Αγαπάμε τον μύθο τους, όχι το αληθινό πρόσωπό 

τους, όπως μερικοί άνδρες ερωτεύονται μια γυναίκα από φωτογραφίες της 

επεξεργασμένες με photoshop, αλλά θα ήταν ανίκανοι ακόμη και να την 

αναγνωρίσουν στην πραγματική ζωή. Το να μελετάει κάποιος τους αρχαίους 

ημών προγόνους από πιο κοντά, το να τους κάνει πιο πραγματικούς, το 

αισθανόμαστε ως απειλή, όχι μόνο για το εγώ μας αλλά και για την 

ανταλλακτική αξία του τουριστικού προϊόντος μας. 

Ετσι, όλοι οι αρχαίοι Ελληνες, όταν δεν «αμύνονταν περί πάτρης», 

φιλοσοφούσαν από το πρωί ώς το βράδυ (γελοίο, εκτός από εξωπραγματικό, 

αλλά φαίνεται πως δεν μπορούμε να τους φανταστούμε αλλιώς). Ολοι οι 

μεγάλοι άνδρες τους ήταν πρότυπα αρετής (στην πραγματικότητα δεν ήταν 

σχεδόν κανένας). Ο,τι έχτιζαν, έγραφαν ή σμίλευαν ήταν αριστούργημα 

(ακόμη και στη ζωφόρο του Παρθενώνα υπάρχουν καλλιτεχνικές 

αδεξιότητες). Οσο για τον έρωτα, έκανε ευσυνείδητα αγώγια ανάμεσα στην 

παρθενική αβροφροσύνη της Αντιγόνης και τη συζυγική αφοσίωση της 

Πηνελόπης (η ελληνική παιδεραστία είναι για μας μια αισχρή συκοφαντία των 

ανθελλήνων ή, στην καλύτερη περίπτωση, μια παρερμηνεία των αρχαίων 

κειμένων). 

 

Αν σκεφτόμασταν λίγο περισσότερο ή αν είχαμε λίγο περισσότερη εθνική 

αυτοπεποίθηση, θα βλέπαμε ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός είναι τόσο 

αξιοθαύμαστος επειδή τον δημιούργησαν άνθρωποι, όχι ημίθεοι ή εξωγήινοι. 

Ανθρωποι με ελαττώματα (πολλά), αδυναμίες, πάθη, καθημερινές έγνοιες. 

Αυτό που τους διαφοροποιεί από εμάς και από τους άλλους λαούς που 

κληρονόμησαν τον πολιτισμό τους είναι ότι χαίρονταν τη ζωή με πολύ 
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λιγότερες αναστολές (αλλά και πολύ λιγότερες υπερβολές) και αντιμετώπιζαν 

τον θάνατο με περισσότερη αξιοπρέπεια. 

Αμεσότερα από ό,τι στην κλασική λογοτεχνία και τέχνη τους αυτή η στάση 

ζωής έχει αποτυπωθεί στις μικρές, έντεχνες, αλλά συνήθως χωρίς αξιώσεις 

υψηλοφροσύνης μορφές λόγου τους. Προπαντός στα επιγράμματα, που τα 

συνέθεταν με διάφορες αφορμές: ως ερωτικά ή συμποσιακά ποιημάτια, ως 

αναθηματικές επιγραφές, ως επιτύμβια, ως θυμοσοφικά σχόλια κ.λπ. Η 

μεγαλύτερη και γνωστότερη συλλογή αρχαιοελληνικών επιγραμμάτων είναι η 

λεγόμενη «Παλατινή Ανθολογία». Δεν έχει καμιά σχέση με παλάτια. 

Ονομάστηκε έτσι επειδή ανακαλύφθηκε, το 1606, στο έδαφος του γερμανικού 

Παλατινάτου και συγκεκριμένα στη βιβλιοθήκη της Χαϊδελβέργης. Ουσιαστικά 

πρόκειται για την «Ελληνική Ανθολογία», που συνέταξε τον 10ο αιώνα ο 

βυζαντινός κληρικός και λόγιος Κωνσταντίνος Κεφαλάς, εμπλουτισμένη με 

έναν μικρότερο αριθμό επιγραμμάτων που πρόσθεσε, τον 13ο αιώνα, ο 

μοναχός Μάξιμος Πλανούδης. Το σύνολο το αποτελούν γύρω στα 4.000 

επιγράμματα όλων των ειδών, που καλύπτουν μιάμιση χιλιετία: από περίπου 

το 600 π.Χ. ώς περίπου το 900 μ.Χ. 

[…]      

 

Η σεμνοτυφία και οι ιδεοληψίες μας θα κλονιστούν, ας ελπίσουμε 

εξυγιαντικά, όταν μάθουμε ότι ίσα ίσα δύο βυζαντινοί ιερωμένοι δεν 

δίστασαν να διασώσουν όχι μόνον επιγράμματα που εξυμνούν τη συμποσιακή 

ευωχία αλλά, πράγμα πολύ εντυπωσιακότερο, και επιγράμματα αφιερωμένα 

στην «παιδική μούσα». Δηλαδή, στον ομοφυλοφιλικό έρωτα. Ο τρόπος που οι 

αρχαίοι Ελληνες αντιμετώπιζαν τον έρωτα μεταξύ ανδρών είναι κάτι που 

εμείς σήμερα πολύ δύσκολα μπορούμε να κατανοήσουμε. Σίγουρα ο 

«πλατωνικός έρως» δεν ήταν αυτό που κατέληξε να σημαίνει. Αλλά είναι 

εξίσου χονδροειδές λάθος να λέμε ότι οι αρχαίοι Ελληνες ήταν ομοφυλόφιλοι 

όσο και το να λέμε ότι δεν ήταν. Ουσιαστικά, ο όρος «ομοφυλοφιλία», ως 

περιγραφή ενός φαινομένου των δικών μας κοινωνιών, δεν είναι κατάλληλος 

για τα πολιτισμικά και παιδαγωγικά συμφραζόμενα που είχε στην αρχαία 

Ελλάδα η ερωτική έλξη μεταξύ ανδρών. Αυτό το επισημαίνει ο Σπύρος 

Καρυδάκης στην εξαιρετική εισαγωγή του στο «Καυτό μέλι», παρουσίαση, 

μετάφραση και εκτενή σχολιασμό αρχαίων ελληνικών ερωτικών ποιημάτων 

με θέμα τον ανδρικό ομοερωτισμό (αρκετά από αυτά περιέχονται και στην 

«Παλατινή Ανθολογία»). 

Ο 52χρονος Καρυδάκης αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση συγγραφέα, και 

όχι μόνον ούτε κυρίως επειδή είναι ομολογημένα γκέι. Τα μυθιστορήματά του 

απηχούν ένα σπαρακτικό, απελπισμένο, μεταφυσικών αποχρώσεων πάθος 

για πλήρωση της ύπαρξης (το οποίο μου θυμίζει κάπως την ποίηση του 

Καρούζου), καθώς και μια μοναδική στην πεζογραφία μας αίσθηση για τις 

σκοτεινές έως καταστροφικές όψεις της ερωτικής επιθυμίας, ομοφυλοφιλικής 

ή ετεροφυλοφιλικής. 
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Ο Καρυδάκης δεν επιδίδεται ποτέ στην ωραιοπαθή παρουσίαση του 

ομοφυλοφιλικού έρωτα ούτε, από την άλλη, στην ομοφυλοφιλική 

αυτολύπηση, στοιχεία και τα δύο που ενδημούν στην γκέι λογοτεχνία και την 

κάνουν πολλές φορές απωθητική για τους μη ομοφυλόφιλους αναγνώστες, 

άλλο αν η πολιτική ορθοπρέπεια δεν τους επιτρέπει να το ομολογήσουν. Εχει 

όμως το θάρρος και την ειλικρίνεια να μιλήσει για τον ανδρικό ομοερωτικό 

πόθο χωρίς περιστροφές ή εκλογικεύσεις. Οπως έκαναν και οι αρχαίοι 

ποιητές που ανθολογεί. 

Το αν θα απολαύσει κανείς τα ποιήματα της ανθολογίας του είναι ζήτημα 

γούστου, και δεν εννοώ μόνο το φιλολογικό γούστο. Αλλά τα σχόλιά του γι' 

αυτές τις ποιητικές δημιουργίες, τα οποία καταλαμβάνουν όχι λιγότερο από 

τα τρία πέμπτα του πολυσέλιδου τόμου, είναι, μαζί με την εισαγωγή, ό,τι πιο 

λεπτομερειακό, λεπτολόγο, οξυδερκές και με μια λέξη ενδιαφέρον έχει 

γράψει έλληνας συγγραφέας γι' αυτό το θέμα. Αξίζει να τοποθετηθούν πλάι 

στο κλασικό πλέον βιβλίο του Ντόβερ «Η ομοφυλοφιλία στην αρχαία 

Ελλάδα», από το 1978. Και δεν χρειάζεται να είναι κανείς ομοφυλόφιλος για 

να νιώσει πως κέρδισε πολλά διαβάζοντάς τα. 
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Ιστότοπος diastixo.gr , Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014 

https://diastixo.gr/epikaira/psigmata/2350-kafto-meli 

 

Μιχάλης Μερακλής 
 

Καυτό μέλι 
 

 

Θέλω να μιλήσω για ένα βιβλίο που μου προκάλεσε εξαιρετικά μεγάλη 

εντύπωση, θα έλεγα, ευθύτερα, θαυμασμό, για την επιστημονική του 

πληρότητα αλλά και για την τόλμη του. Συγγραφέας του είναι ο κύριος 

Σπύρος Καρυδάκης. Τίτλος του: Καυτό μέλι, που αναλύεται με τον 

υπότιτλο: Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για άντρες και 

ερωτολογικός σχολιασμός τους. Η μετάφραση των ποιημάτων (με ελάχιστες 

εξαιρέσεις) και ο σχολιασμός τους (βασισμένος «αποκλειστικά σε αρχαίους 

Έλληνες και Βυζαντινούς συγγραφείς, καθώς και σε συλλογές επιγραφών») 

έχουν γίνει από τον ίδιο. Ο τίτλος του βιβλίου έχει ληφθεί από στίχους της 

Ελληνικής [Παλατινής] Ανθολογίας (επιγραμμάτων). Δημοσιεύεται ακόμα 

σύγχρονη, αλλά (χωριστά) και η αρχαία βιβλιογραφία (ποιητές και 

συγγραφείς που τους απασχόλησε η ομοφυλοφιλία), ο πίνακας των 

επιγραφών που χρησιμοποιήθηκαν επίσης στα σχόλια και το πολυσέλιδο 

«Λεξιλόγιο ερωτολογικής αργκό για τους ανδρικούς έρωτες» (της 

Αρχαιότητας). 

Συνολικά έχουν μεταφράσει 419 ποιήματα 95 αρχαίων ποιητών, τα οποία, 

διαβάζουμε στην πίσω σελίδα του εξωφύλλου, «αναφέρονται στον έρωτα 

μεταξύ ανδρών, με υψηλό ύφος ή απλότητα, με χιούμορ ή ερωτισμό, με 

τρυφερότητα ή σαρκική λαχτάρα που συγκλονίζει. Μεγάλοι δημιουργοί όπως 

ο Πίνδαρος, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Θεόκριτος, μα και ανώνυμοι κι 

ελάσσονες. Από τον Όμηρο και την αρχαϊκή εποχή, τον Σόλωνα, τον Αλκαίο, 

τον Ίβυκο, τον Θέογνι, τον Μίμνερμο, μέχρι τον 4ο αιώνα μ.Χ.». 

Από το πλήθος των κλασσικών φιλολόγων ελάχιστοι είναι εκείνοι που 

έθιξαν το ζήτημα της ομοφυλοφιλίας στην αρχαία Ελλάδα. Κι αυτοί είναι 

ξένοι (σσ. 19-21), μολονότι ήδη στην αρχαιότητα, όπως σημειώθηκε, Έλληνες 

ποιητές και συγγραφείς αναφέρονται σ' αυτό (οι ποιητές επιγραμμάτων των 

ελληνιστικών χρόνων το δόξασαν). Τώρα υπάρχει το πρωτογενώς ελληνικό 

παρόν έργο. 

Στα νεώτερα χρόνια, όσο ξέρω, ο μόνος που έθεσε το ζήτημα (και 

θεωρήθηκε μέγα σκάνδαλο) είναι ο κορυφαίος φιλόλογος Ιωάννης Συκουτρής 

στην εκτενή Εισαγωγή του στο πλατωνικό «Συμπόσιον». Ο Καρυδάκης έχει τη 

δική του θέση απέναντι στον Συκουτρή που, ενώ το πιστοποίησε και το 

τεκμηρίωσε, ωστόσο πατατήρησε ότι «ο χριστιανισμός επολέμησε με λύσσαν 

απολύτως δικαιολογημένην, ένα έθιμον τόσο βρομερόν». 
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Θα μπορούσα να υποθέσω ότι ο Συκουτρής χρησιμοποίησε μια τέτοιαν 

ακραία διατύπωση, για να αντισταθμίσει την αντίδραση που θα προκαλούσε 

(όπως και εκδηλώθηκε, με λύσσα μάλιστα, θα έλεγα κι εγώ πράγματι), με το 

τόλμημά του να αναφερθεί στον «παιδικόν» έρωτα κατά την αρχαιότητα (ο 

οποίος πάντως δεν είχε καμιά σχέση με την παιδοφιλία όπως αυτή εννοείται 

σήμερα και αφορά μικρά παιδιά, ενώ η λέξη παις στους αρχαίους Έλληνες 

σήμαινε κατά κύριο λόγο τον έφηβο, άρα, προκειμένου περί της 

αρχαιότητας, «παιδικός» είταν ο εφηβικός έρωτας, βλ. και Καρυδάκη, σσ. 

24-25). 

Οπωσδήποτε ο Συκουτρής, όσον αφορά τον εφηβικόν έρωτα, ακολούθησε 

την ιδεαλιστική ερμηνεία του φαινομένου από τον Πλάτωνα, ο οποίος έβλεπε 

τη σχέση αυτή ως ένα είδος δυνητικής μύησης του ερωμένου από τον 

(ιδανικό, εφόσον υπήρχε…) εραστή του στον κόσμο των ιδεών και ειδικότερα 

εδώ στην ιδέα της ομορφιάς. 

Ο Καρυδάκης, αιτιολογώντας τη συγγραφή και έκδοση του ούτως ή άλλως 

πολύτιμου αυτού έργου, γράφει ότι «σκέφτηκε να συνθέσει ένα κοινόχρηστο 

βιβλίο, το οποίο να παρουσιάζει όσο μπορεί πιο τεκμηριωμένα και ζωντανά 

την αίσθηση της ομορφιάς, του χιούμορ, της ηδονής, της στοχαστικότητας, 

του πάθους, της αγάπης για την ελευθερία που μπορεί να εμπνεύσει η γνώση 

της πιο παρερμηνευόμενης πλευράς της αρχαίας Ελλάδας, του ανδρικού 

έρωτα […]. Που σχετίζεται με την ανάπτυξη των αρχαιοελληνικών 

αντιλήψεων περί δημοκρατίας και αντίθεσης σε κάθε τυραννία […]. Μα να 

παρέχει και την καθαρτική γνώση της τραγικότητας, την οποία προσφέρει η 

σπουδαία ποίηση: της άλογα ικανοποιούμενης ανάγκης για σεξ που οδηγεί 

στον σεξισμό, της λύσσας για σεξουαλική επιβολή, του πόνου, της στέρησης, 

της απώλειας, της θηριωδίας, της δυστυχίας που ταλανίζει την ανθρώπινη 

φύση και προβάλλει τρομερή μεσ' από κάποια ποιήματα και κείμενα». 
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Εφημερίδα Ερμής, Ζάκυνθος, 19-04-2013 
 

Διονύσης Σέρρας 
 

Το Καυτό μέλι, του Σπύρου Καρυδάκη 
 
 

«Ο υπογράφων, λοιπόν, σκέφτηκε να συνθέσει ένα κοινόχρηστο βιβλίο 
το οποίο να παρουσιάζει όσο μπορεί πιο τεκμηριωμένα και ζωντανά την 
αίσθηση της ομορφιάς, του χιούμορ, της ηδονής, της στοχαστικότητας, 
του πάθους, της α γ ά π η ς γ ι α τ η ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α που μπορεί να 
εμπνεύσει η γνώση της πιο παρερμηνευμένης πλευράς της αρχαίας 
Ελλάδας, του ανδρικού έρωτα ο οποίος, καθώς λέει ο Αριστοτέλης, 

π ο ι ε ῖ  κ ο ι ν ω ν ί α ν, δηλαδή «π α ρ ά γ ε ι  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α  κ α ι  
κ ο ι ν ω ν ι κ ό τ η τ α». 

Σπύρος Καρυδάκης 
(Αυτόθι, σελ. 16) 

 
 
Με κίνητρο, επίκεντρο και στόχο όχι, πιστεύουμε, στενά ή ειδικά —και 
περιθωριακά, επιδερμικά ή εμπορικά— ερωτολογικό αλλά γενικότερα ή 
βαθύτερα ανθρωποκεντρικό / ανθρωποφιλικό, πολιτισμικό, κοινωνιολογικό, 
ψυχοπνευματικό, ιστορικό, γραμματολογικό κ.ά., ο γνωστός, αγαπητός και 
αξιόλογος συμπατριώτης μας Σ π ύ ρ ο ς Κ α ρ υ δ ά κ η ς, εκτιμώμενος 
ευρύτερα για το δυναμικό και νεοτροπικό συγγραφικό ταλέντο του, 
παρουσίασε πρόσφατα το νέο λογοτεχνικό πόνημά του. Πρόκειται για το βιβλίο 
Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για άντρες και 
ερωτολογικός σχολιασμός τους, με μετάφραση και σχόλια του ίδιου (Αθήνα 
2013, σσ. 572). 

Σύμφωνα με τ’ αναγραφόμενα στοιχεία της «ταυτότητας» της εργασίας 
αυτής (ό.π., σελ. 4) «το βιβλίο είναι αυτοέκδοση του συγγραφέα με 
συνδρομές φίλων», η σελιδοποίηση και το εξώφυλλο είναι του Βασίλη 
Φίλιππα, ενώ τα σκίτσα που κοσμούν τις εσωτερικές σελίδες και η εικόνα του 
εξωφύλλου ανήκουν στον Κωνσταντίνο Μιχαήλ. Επίσης, για τον ίδιο τον 
συγγραφέα του πονήματος αυτού αναφέρονται, στην ίδια πιο πάνω σελίδα, 
συνοπτικά — ενημερωτικά, τα εξής: 

 
«Ο Σπύρος Καρυδάκης είναι ποιητής και συγγραφέας. Κυκλοφορούν τα 
μυθιστορήματά του Ο ένας με μαχαίρι, Η Νύχτα των Ονομάτων και Να δούμε 
ποιος θα φαγωθεί, καθώς και η νουβέλα Άσε με να σε δέρνω κάπου-κάπου, 
όλα από τις Εκδόσεις Καστανιώτη. Επίσης, το μυθιστόρημά του Therion, από 
την Εμπειρία Εκδοτική». 

 
Η ογκώδης και ποιοτική, τολμηρή, απαιτητική και πολυεπίπεδης ή 
πολύπτυχης σύνθεσης συγγραφική αυτή εργασία και προσφορά τού και με 
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εξαίρετες φιλολογικές, μεταφραστικές, ιστορικές, πραγματολογικές, 
βιβλιογραφικές κ.ά. γνώσεις και ικανότητες Σπύρου Καρυδάκη (με τεκμήριο, 
αυταπόδεικτα, το εδώ δύσκολο εγχείρημα και το αντικειμενικά επιτυχημένο 
αποτέλεσμα), συγκροτείται ή συναθρώνεται μεθοδικά από τις ακόλουθες 
επιμέρους ενότητες: 

1) Εύχρηστος και κατατοπιστικός «Θεματικός κατάλογος περιεχομένων», 
σσ. 10-12. 

2) «Συντομογραφίες», σ. 12. 
3) Εκφραστική «Εισαγωγή» του συγγραφέα, με ποικίλες, εύλογες, 

εύστοχες και ουσιαστικές αναφορές, κρίσεις, παρατηρήσεις, σκέψεις ή 
στοχασμούς, πεποιθήσεις ή «πιστεύω», απορίες (ερωτήσεις — απαντήσεις) 
κλπ γύρω από το κύριο θέμα του βιβλίου (στη διαχρονική διάστασή του) και 
την άμεση ή πολύμορφη σχέση του με την αλλοτινή και σύγχρονη 
πραγματικότητα, τη «φύση» του, την αντιμετώπισή του κ.ά.π. (Κάποιοι από 
τους υποκεφαλίδιους ερωτηματικούς τίτλους είναι π.χ. και οι εξής: «Τι είναι 
αυτό το βιβλίο;», «Πώς και γιατί γράφτηκε το Καυτό μέλι», «Οι Έλληνες ήταν 
βωμολόχοι; Ή, τι είναι η αρχαία ερωτολογική αργκό;», «Όχι άλλον Συκουτρή! 
Γιατί;»…), σσ. 15-26. 

4) «Κείμενο — Μετάφραση»: Παράθεση, με αλφαβητική σειρά, όλων των 
επιλεγμένων ομοερωτικών ποιητικών κειμένων στο πρωτότυπο και στη νέα 
από τον Σπ. Καρυδάκη γλωσσική τους απόδοση (πιστή ή σε πιο ελεύθερη 
μορφή, ανάλογα) στη ζώσα και πολύμορφη νεοελληνική γλώσσα, με 
προσωπικό ύφος και χρήση σύγχρονων λεκτικών ή φραστικών όρων ή 
τύπων, συνδέοντας κατανοητά το Χθες με το Σήμερα. Παρουσιάζονται 419 
ποιητικά κείμενα (ολόκληρα ή αποσπασματικά) γνωστών ή αγνώστων 
λυρικών, επικών, δραματικών κ.ά. δημιουργών, στους οποίους 
συγκαταλέγονται ενδεικτικά και οι: Αισχύλος, Αλκαίος, Ανακρέων, 
Αριστοτέλης, Αριστοφάνης, Θεόκριτος, Ίβυκος, Καλλίμαχος, Μελέαγρος, 
Όμηρος, Πίνδαρος, Πλάτων, Σόλων, Σοφοκλής, Στράτων…, σσ. 27-213. 

5) «Σχόλια», πραγματολογικά κ.ά., εκτενή ή όχι, επαρκή, διαφωτιστικά 
και περιεκτικά, που φανερώνουν την ευρύτητα, τη μεθοδικότητα και την 
πληρότητα της όλης ερευνητικής εργασίας, καθώς και το πολυσύνθετο 
γνωστικό «κόσμο» του συγγραφέα, συγκροτώντας σχεδόν, συνολικά, ένα 
ειδικό και μ’ ενδιαφέρον αναγνώσιμο εγκυκλοπαιδικό λεξικό, σσ. 215-516. 

6) Σύντομα ή ολιγόλογα «Βιογραφικά στοιχεία ποιητών», σσ. 517-520. 
7) «Επιλογή σύγχρονης βιβλιογραφίας», σσ. 521-522. 
8) «Αρχαία ελληνική βιβλιογραφία», σσ. 523-530. 
9) «Επιγραφές» ή στοιχεία επιγραφικών συλλογών, σ. 631. 
10) «Λεξιλόγιο ερωτολογικής αργκό», στο οποίο, όπως αναγράφεται 

σχετικά, «δίνονται μόνο οι ερωτολογικές σημασίες των αρχαίων λέξεων, κι 
όχι οι κανονικές», σσ. 532-561. 

11) «Πίνακας κυρίων ονομάτων και λέξεων», σσ. 562-572. 
 
Αιώνιο, ζωτικό, πολυδιάστατο, πολυσυζητημένο και ανεξάντλητο θέμα —

προσωπικής «φυσης» και επιλογής («καυτό» ή ηδύπικρο…)— ο με προέλευση 
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θεϊκή ή θεοποιημένος από τους αρχαιοέλληνες Έρωτας προβάλλεται 
ρεαλιστικά (σε μια ιδιαιτερη μορφή του) και σ’ αυτήν την πολυφωνική και 
αξιόλογη ανθολογία — πραγματεία του Σπύρου Καρυδάκη. Μια εργασία που 
ήδη αφήνεται στην κρίση του κάθε καλοπροαίρετου, σοβαρού, ευαίσθητου 
και χωρίς παρωπίδες αναγνώστη (πέρ’ από κάθε λογής στείρο συντηρητισμό, 
δογματισμό, προκατάληψη, καθωσπρεπισμό ή μικροαστισμό, επαρχιωτισμό, 
«κανόνες» ψευτοηθικής κ.ά.π., ξεπερασμένης εποχής, νοοτροπίας, 
υποκουλτούρας κλπ στερεότυπα ή γνωρίσματα) να χαρεί την αλήθεια και την 
ομορφιά της, την ποιότητα και την ανθρώπινη πολυσημία της, την τόλμη και 
την ευφρόσυνη γενναιοδωρία της… Και μάλιστα σε καιρούς άπρεπα 
φοβικούς, ζοφερούς, υποκριτικούς, εκχυδαϊστικούς κ.ο.κ., όπως και οι 
τωρινοί (με άλλα εντελώς πολιτισμικά, κοινωνικά, παιδαγωγικά, 
ψυχοσωματικά και ηθικοπνευματικά δεδομένα ή κριτήρια). 

Οπότε κάθε γνήσιο και ανθεκτικό «μνημείο» της κλασικής μας 
αρχαιότητας, πνευματικότητας και ζωής μπορεί να μη λειτουργεί για όλους 
το ίδιο ανανεωτικά, λυτρωτικά, διορθωτικά ή εξυψωτικά κλπ, συνιστά όμως, 
λίγο-πολύ, έναν κύριο παράγοντα καλύτερης, ορθότερης και 
ουσιαστικότερης προσέγγισης, κατανόησης, αποδοχής και στήριξης της από 
τη «μοίρα» της —με πάθη και αδυναμίες, αθωότητα και ενοχές, ηδονές και 
οδύνες, ιδιαιτερότητες ή αποκλίσεις…, αλλά και με αξίες και δικαιώματα— 
ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτής, της δίκαια, ελεύθερα και βαθύτερα (και όχι 
μόνο απλά, εφήμερα, σαρκολαγνικά κλπ) σεβαστής, θαυμαστής και 
αξιαγάπητης ή ερωτεύσιμης οντότητας, εκτός (ίσως) από την όποια άχαρη, 
μισάνθρωπη ή απάνθρωπη «πλάση», ενσάρκωση και «έκφρασή» της. 

 
[Σ.τ.Σ.: Το κείμενο του Διονύση Σέρρα συνοδεύεται με επιλογή από οκτώ 
επιγράμματα διαφόρων αρχαίων Ελλήνων ποιητών, προερχόμενα από το 
Καυτό μέλι.] 
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www.athensvoice.gr/article/στήλες-web/gay-super-hero/δύο-βιβλία-για-

τους-ανδρικούς-έρωτες-στην-αρχαία-ελλάδα 

 

 

[Χωρίς υπογραφή] 

 

Τίτλος: Καυτό μέλι, αρχαία ελληνικά ερωτικά ποήματα από 

άντρες για άντρες 

419 αποσπάσματα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας 

Μετάφραση-σχολιασμός: Σπύρος Καρυδάκης 

 

 

Ας αρχίσουμε ευχόμενοι στον Δία, που είπε κι ο Άρατος, 

κι εσάς, Μούσες, απόψε να μην σας ενοχλήσω. 

Αφού τα αγόρια αγαπώ και κάνω έρωτα με αγόρια, 

τι ν' ανακατευτούν γυναίκες, οι Μούσες του Ελικώνα; 

 

Στράτων, ποιητής από τις Σάρδεις, 3ος αιώνας μ.Χ. 

 

"Είναι ωραίο να σμίγεις σκέτο κρασί με μέλι·  

ωραίο ν' αγαπάς αγόρι και νά' σαι και σύ ομορφόπαιδο 

να, όπως είναι ερωτευμένος με τον Κλεόβουλο ο Άλεξις, 

της Αφροδίτης οι δυο τους αθάνατο κρασόμελο». 

 

Μελέαγρος, ποιητής από την Παλαιστίνη, 1ος αιώνας π.Χ. 

 

 

Γιατί στην αρχαιότητα το «λεσβιάζειν» δεν υποδήλωνε τις σχέσεις μεταξύ 

γυναικών όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά την πεολειχία; Με ποια ερωτική 

«παρασπονδία» είχαν συνδεθεί οι κάτοικοι της Σίφνου και γιατί οι Χιώτες 

έδωσαν το όνομά τους στην …αποτρίχωση; Σε ποια πόλη κοντά στην Αθήνα 

γινόταν διαγωνισμός ανδρικού φιλιού προς τιμήν ενός μεγάλου ήρωα και 

ποιες διοργάνωναν καλλιστεία για άντρες; Γιατί το γκέι κίνημα αν γνώριζε 

ιστορία θα έπρεπε να διαλέξει για σύμβολό του την πονηρή και τσαχπίνα 

αλεπού; Ποιο λουλούδι αποκαλούσαν στην αρχαιότητα υάκινθο και τι σχέση 

έχει με τη Ζάκυνθο; Η τριχοφυΐα στο πρόσωπο και το σώμα έπαιζε και τότε 

τόσο μεγάλο ρόλο στην ερωτική γοητεία των αρσενικών όσο και σήμερα; 

Σε όλα αυτά και σε εκατοντάδες άλλα ερωτήματα μπορεί κανείς να βρει 

τις απαντήσεις στο «Καυτό Μέλι», μια εξαιρετική συλλογή από 419 ποιήματα 

95 ποιητών της αρχαίας ελληνικής γραμματείας αφιερωμένα αποκλειστικά 

στον έρωτα μεταξύ αρρένων. Την επιλογή και τη μετάφραση έκανε ο 

ζακυνθινός συγγραφέας Σπύρος Καρυδάκης (το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά 

του με τίτλο «Therion» κυκλοφόρησε το 2010). Μαζί με τη μετάφραση 
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παρατίθεται και το πρωτότυπο, φέρνοντας τον σύγχρονο αναγνώστη σε 

επαφή με τον αστείρευτο ερωτολογικό πλούτο και τους ζωογόνους χυμούς 

της αρχαίας γλώσσας — αξίζει να το διαβάσει κανείς μόνο για το γλωσσάρι 

που σταχυολογεί με αλφαβητική σειρά όλους τους όρους που 

χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι για τον έρωτα και τη σεξουαλική πράξη στο 

τέλος του βιβλίου. 

Ξεκινώντας από τον Όμηρο και φτάνοντας στην ύστερη ρωμαϊκή 

περίοδο, ο συγγραφέας δεν αρκείται στην απλή παράθεση των στίχων που 

διατρέχουν ολόκληρη την αρχαία ελληνική γραμματεία και απεικονίζουν 

ανάγλυφα από μόνοι τους πόσο κεντρική θέση είχε η ομοφυλοφιλία στον 

αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Πάνω από τη μισή ύλη του βιβλίου 

καταλαμβάνουν τα επεξηγηματικά σχόλια στα οποία ο συγγραφέας επιχειρεί 

να φωτίσει το περιεχόμενο των έργων διακειμενικά, με αναφορές μέσα από 

την αρχαία ελληνική γραμματεία και μόνο. 

Διαβάζοντας καταλαβαίνει κανείς πως οι μυθικές ιστορίες θανάτου ή 

αρπαγής ερωμένων όπως ο Υάκινθος, ο Γανυμήδης ή ο 'Υλλας φωτίζουν τον 

τελετουργικό, μυητικό χαρακτήρα που είχαν οι ομοερωτικές σχέσεις στην 

αρχαϊκή περίοδο, συμβολίζοντας ουσιαστικό τον θάνατο της εφηβείας και το 

πέρασμα στην ενηλικίωση μέσα από την καθοδήγηση του κατάλληλου 

συντρόφου. Και πως οι σχέσεις αυτές σπάζοντας τους φραγμούς της φυλής, 

της κοινωνικής τάξης και των αρχαίων φατριών συνέβαλαν στην ενίσχυση 

των κοινωνικών δεσμών διαπλάθοντας ελεύθερους πολίτες που μπορούσαν 

να αντισταθούν στην τυραννία (όπως ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτων στην 

Αθήνα ή άλλα ζεύγη τυραννοκτόνων σε άλλες πόλεις) και να προστατεύσουν 

την πόλη-κράτος από τους εχθρούς της (όπως ο Ιερός Λόχος των επίλεκτων 

της Θήβας ή οι σπαρτιάτες που πριν τη μάχη θυσίαζαν στον θεό Έρωτα). Δεν 

είναι τυχαίο ότι τα γυμναστήρια ήταν το επίκεντρο της δημόσιας ζωής, ούτε 

ότι το ιδανικό του πανέμορφου, αθλούμενου κούρου παρέμεινε ως η πλέον 

διαχρονική ενσάρκωση του ερωτικού Κάλλους που γέννησε ποτέ η Ελλάδα… 
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giorgosbalurdos.blogspot.com/2015/09/blog-post_20.html 

 

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015 

 

«Καυτό μέλι», αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για 

άντρες και ερωτολογικός σχολιασμός τους. 

 

 

Η μετάφραση των κειμένων και ο σχολιασμός τους είναι του Σπύρου 

Καρυδάκη και τα σκίτσα του Κωνσταντίνου Μιχαήλ, το μελέτημα αυτό 

εκδόθηκε το 2013 από τον εκδοτικό οίκο Analphabet. [Σ.τ.Σ.: Analphabet είναι 

λογότυπο του Σ. Καρυδάκη για κείμενά του, κι όχι εκδοτικός οίκος.] 

     Το βιβλίο αυτό είναι πραγματικά ένας άθλος, κάτι που το κάνει να 

συγκριθεί με την εργασία του Kenneth Dover και τις εργασίες του δικού μας 

Ανδρέα Λεντάκη. Είναι η πρώτη φορά που συγκεντρώνεται νομίζω, ένας τόσο 

μεγάλος αριθμός ποιημάτων από 95 αρχαίους ποιητές τα οποία αναφέρονται 

στον ομοφυλόφιλο έρωτα. Υπάρχουν φυσικά οι μεταφράσεις του συγγραφέα 

Γιώργου Ιωάννου, του Βασίλη Λαζανά  και πολλών άλλων αξιόλογων 

μεταφραστών-συγγραφέων που εστίασαν το μεταφραστικό τους ενδιαφέρον 

στην συγκέντρωση ενός σκόρπιου υλικού με την ιδιαίτερη θεματική του. 

Κύρια πηγή είναι ακόμα η Παλατίνη Ανθολογία που, συγκέντρωσε ο Μάξιμος 

Πλανούδης και έκτοτε μεταφράζεται μέρος αυτής ή όλο το ποιητικό 

της corpus. Ο Καρυδάκης, δεν κρύβει τους στόχους του, που είναι η όσον το 

δυνατόν μεγαλύτερη συγκέντρωση παρόμοιου υλικού για να οικοδομήσει και 

εκείνος την δική του πρόταση. Μια κυρίαρχη πρόταση για τον αντρικό 

έρωτα, που επιδιώκει να απαλλαγεί από τις απόψεις του παλαιού φιλόλογου 

και σχολιαστή, του περιβόητου Ιωάννη Συκουτρή, του οποίου οι απόψεις και 

οι ερμηνείες περί παιδικού έρωτος παρά των αρχαίων ελλήνων, είναι οι 

μόνες θέσεις που υιοθετούνται εδώ και αρκετές δεκαετίες, μετά την έκδοση 

και τον σχολιασμό του Πλατωνικού Συμποσίου. Το βασικό θέμα για τον 

Καρυδάκη είναι ότι η σαρκική λαχτάρα των αρχαίων —τουλάχιστον των 

συγγραφέων που εξετάζει— στρεφόταν προς το αντρικό πρόσωπο και σώμα. 
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Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις του, είναι εύστοχες, καθώς και οι 

μεταφραστικές του καταθέσεις. Το βιβλίο χρειάζεται χρόνο για να αναλυθεί, 

και σίγουρα αν προσεχθεί από αρμόδιους φορείς είναι από τα μελετήματα 

εκείνα που μπορούν να μεταφραστούν και σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα, ώστε 

να πάρει την θέση που του αξίζει μέσα στον ευρύτερο αποθησαυριστικό 

λειμώνα της διεθνούς έρευνας για τον έρωτα και την ποίηση στην αρχαία 

Ελλάδα. 

Για το βιβλίο, θα επανέλθω, εξετάζοντας το ξεχωριστά.           

 

 


