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KERONEA (GREZIA), K.A. 338. Filipo
II.a Mazedoniakoak eta haren seme
Alexandro Handiak Keroneako
gudua irabazi zuten eta, horrenbes-
tez, Greziako hiri-estatuek indepen-
dentzia galdu zuten. Mazedoniarren
ejertzito indartsua ikusita, arerio
gehienek ihes egin zuten, baina 300
bat soldaduk, inguratuta, inolako
aukerarik gabe, hil arte eustea erabaki
zuten. Plutarkoren hitzetan: “Garai-
pena lortuta, Filipok gorpuei errepa-
ratu zien, eta zera galdetu zien: zein
dira besarkatuta, heriotzan eta maita-
sunean batuta dauden hildako hauek?
Tebasko Batailoi Sakratua, Laioren
leinuko gizonezko maitale eta maita-
tuak, erantzun zioten. Eta Filipok
esan zuen: hil dadila gizon hauek zer-
bait oker egin edo sufritu zutela sus-
matzen duen oro!”

Antzinako Grezian harreman
homosexualak onartuak zeuden, eta
ohikoak ziren ejertzitoko kideen
artean. Hainbat militar ezagunek
gizonezko bikoteak izan zituzten
–Teronek, Harmodiok, Aristogito-
nek edo Alexandro Handiak berak–,
eta heroi mitologikoren bati ere ego-
tzi zizkioten harreman homosexua-
lak. Akilesi, esaterako.

Tebasko Gorgidas komandanteak
ohitura hori sistematizatu zuen eta
Tebasko Batailoi Sakratua osatu zuen
150 bikote homosexual bilduta. Biko-
tekide batek esperientzia handiagoa
izaten zuen, eta Heniochoi (gidaria)
zeritzon; bestea gazteagoa izan ohi
zen eta Paraibatai (lagun) esaten zio-
ten.  

Batailoia greziar infanteriako elite
taldea izan zen 33 urtez, eta berehala
soldaduen adoreagatik egin zen eza-
gun. Honela azaldu zuen Plutarkok
indar horren sekretua: “Tribu edo
familia bereko gizonen artean adorea
eskasa izan ohi da, arriskuak estutzen

dituenean; baina maitasunean oina-
rritutako laguntasunak sendotzen
duen batailoia ez da inoiz hautsiko
eta menderaezina da; maitaleak mai-
tatuen aurrean eta maitatuak maita-
leen aurrean duintasuna galtzeko bel-
dur baitira, eta arriskuari gogotsu
aurre egiten baitiote, batzuk eta bes-
teak lasaitzeko”. Baina dena emateko
prest dagoenak dena galtzeko arris-
kua du, eta horixe gertatu zitzaien
300 soldaduei Keronean. 

1924an Keroneako gudu zelaian
industen ari zirela, arkeologoek
harrizko lehoi bat aurkitu zuten, eta
haren inguruan, 254 gorpuren arras-
toak. Filipo II.ak eta haren seme Ale-
xandrok hildakoak ehorztarazi zituz-
ten eta, haien omenez, lehoiaren
monumentua eraikiarazi zuten.
1969ko ekainaren 28an Stonewalleko
istiluek gay harrotasunaren mugi-
mendua abiarazi baino
2.300 urte lehenago, mai-
tale homosexual talde
batek etsaiak ere harrota-
sunez bete zituen. 

Tebasko Batailoi
Sakratuaz harro

Arrastoak

Gizako
piramideetara
txango birtuala

GIZA3D izeneko proiektua
jarri dute abian Harvardeko
Unibertsitateak eta Bostoneko
FineArtsMuseum erakundeak,
edonork espazioan eta denbo-
ran antzinako Egiptora bidaia-
tu dezan; birtualki, jakina. IV.
dinastiako faraoiek Gizako
goi-ordokian eraikitako pira-
mideak xehetasun osoz eta
eraiki zituzten garaiko itxuraz
eta jarduerez jasotzen ditu
proiektuak. Erabiltzaileak bere
kabuz egin dezake txangoa,
edo bisita gidatua aukera deza-
ke. Ezustekoak ere topa dai-
tezke bidaia birtualean, esate-
rako, Keops faraoiaren ama
Hetepheres erreginaren altxo-
rra. Interneten doan egin dai-
teke bisitaldia, bit.ly/JfWk2r
helbidean.

Keroneako gudu zelaian Filipo II.ak eta
Alexandro Handiak Tebasko Batailoi
sakratuaren omenez eraikitako lehoia.

Giza3D bistaldi birtualeko
irudiak. 
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