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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η εργασία αυτή είναι το αποτέλεσµα µιας προσπάθειας να διερευνηθεί ο ρόλος, που 

διεδραµάτιζαν στην αρχαία ελληνική κοινωνία οι έφηβοι, αυτό το πολύ σηµαντικό τµήµα της 

νεολαίας. 

Εστιάζεται η προσοχή µας στην Αθήνα και ερευνάται η εξέλιξη του ρόλου και της 

δράσης των εφήβων από την προϊστορική -ει δυνατόν- περίοδο έως και την περίοδο της 

Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. 

Σαφώς πρόκειται για µια δύσκολη προσπάθεια, καθώς ειδικά για παλαιότατες εποχές 

οι πηγές σπανίζουν ενώ, όπου υπάρχουν πληροφορίες, κυρίως από µεταγενέστερους 

συγγραφείς, αυτές είναι αποσπασµατικές και συνάγονται µε πολλή προσοχή και µέσα από 

επίπονη εξέταση. 

Για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας πολύτιµη ήταν η συνδροµή των καθηγητών 

κλασσικής αρχαιολογίας του πανεπιστηµίου Κρήτης, Ν. Σταµπολίδη και Α. Καλπαξή, καθώς 

και του καθηγητού επιγραφικής Γ. Σταϊνχάουερ. 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

2001 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η διερεύνηση αυτού του θέµατος είναι εξαιρετικά δύσκολη και ιδιαίτερα η εξέταση 

των όσων ίσχυαν για τους Αθηναίους εφήβους στην εποχή πριν από τον 4ο αιώνα π.Χ., οπότε 

οι έφηβοι µε την πολιτική πρωτοβουλία του Λυκούργου συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν 

ως οµάδα, αποτελώντας θεσµό στην αθηναϊκή κοινωνία, καθώς και στην αθηναϊκή πολιτική 

σκηνή. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, επιχειρείται ακριβώς η εξέταση των τελετών 

µυήσεως των εφήβων στην ανδρική ηλικία σε παλαιότατες περιόδους.Τα κατάλοιπα των 

παλαιών αυτών εποχών στα δρώµενα συγκεκριµένων εορτών και θρησκευτικών εκδηλώσεων, 

είναι αυτά που κυρίως βοηθούν να καταλήξει η έρευνα σε κάποια συµπεράσµατα για το τι 

αποτελούσε τελετή µυήσεως του εφήβου στην ανδρική ηλικία σε εποχές, για τις οποίες οι 

πηγές είναι περιορισµένες. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια συσχετισµού µε τα όσα ίσχυαν και για 

τους εφήβους άλλων περιοχών της Ελλάδας. Το ενδιαφέρον της έρευνας επικεντρώνεται στην 

Κρήτη και αυτό συµβαίνει εξαιτίας των εντυπωσιακών οιµοιοτήτων, που υπάρχουν ανάµεσα 

στις δύο περιοχές, Αθήνα και Κρήτη, ως προς την εκπαίδευση και κατ’ επέκταση τη µύηση 

των εφήβων στην ανδρική ηλικία. 

Πλουσιότερη γίνεται η πληροφόρηση για την εφηβεία κατά τους µεταγενέστερους 

αιώνες, µε αποκορύφωµα το 336 π.Χ. και τη θεσµοθέτηση του σώµατος των εφήβων. 

Το τρίτο κεφάλαιο πραγµατεύεται αυτή τη σηµαντικότατη για τους Αθηναίους 

εφήβους περίοδο, αναλύοντας τη λειτουργία του θεσµού, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

των εφήβων, παρουσιάζοντας τους επικεφαλής του θεσµού, την εκπαίδευση των εφήβων και 

το ρόλο τους στην αθηναϊκή κοινωνία. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, ερευνάται η λειτουργία του θεσµού ως προς τις θρησκευτικές 

εκδηλώσεις της πόλης, τη συµµετοχή των εφήβων σε συγκεκριµένες εορτές και το ρόλο που 

διεδραµάτιζαν σε αυτές. 

Μέσα από τα κεφάλαια αυτά επιχειρείται συνεπώς να εξεταστούν εξελικτικά στη 

διάρκεια των αιώνων οι τελετές µυήσεως των εφήβων στην ανδρική ηλικία και να συνδεθεί η 

δράση των εφήβων από την προϊστορική έως την ρωµαϊκή αυτοκρατορική περίοδο στην 

Αθήνα, αναζητώντας ανάλογες δραστηριότητες των εφήβων και από άλλες περιοχές της 

Ελλάδας και κυρίως από την Κρήτη, η οποία προσφέρει εντυπωσιακές οµοιότητες µε τα όσα 

ίσχυαν στην Αθήνα. 
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Στα συµπεράσµατα που αποτελούν τον επίλογο αυτής της εργασίας, αναφέρονται τα 

όσα αποκοµίσαµε από τη µελέτη του συγκεκριµένου θέµατος κάνοντας µια συνοπτική 

παρουσίαση της εξελικτικής πορείας των διαβατηρίων τελετών, από τις µυθολογικές και 

µεταγενέστερες απηχήσεις της προϊστορικής εποχής έως τα απτά επιγραφικά δεδοµένα που 

µας δίνουν µια λεπτοµερέστατη παρουσιάση των αλλαγών, του θεσµού πλέον, της εφηβείας 

κατά τη ρωµαϊκή περίοδο. 

Η βιβλιογραφία και η παρουσίαση των πιο σηµαντικών κειµένων της αρχαίας 

ελληνικής γραµµατείας που µας δίνουν πληροφορίες για το θέµα (Πλουτάρχου: Βίος Θησέως, 

Αριστοτέλους: Αθηναίων Πολιτεία κλπ.) επιστέφει αυτήν την εργασία, που σκοπός της είναι 

να καταδείξει τον τρόπο µε τον οποίο ο αθηναίος έφηβος εξελισσόταν σε άνδρα, πολεµιστή, 

πολίτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΥΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  

ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ 

 

∆εν θα ήταν σωστό να θεωρείται, ότι οργανωµένες τελετές µυήσεως των εφήβων στην 

ανδρική ηλικία διαπιστώνονται µόνο µε την επίσηµη συγκρότηση ή ανανέωση του θεσµού της 

εφηβείας από τον Λυκούργο, το 336 π.Χ. Η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης για προγενέστερες ή 

παλαιότατες εποχές δεν πρέπει να οδηγήσει σε λαθεµένους δρόµους έρευνας και σε απατηλά 

συµπεράσµατα κατηγορηµατικής φύσεως. 

Αντιθέτως, η ίδια η κοινωνία, οργανωµένη και ανεπτυγµένη ή ανοργάνωτη και πρωτόγονη 

νοιώθει πάντα την ανάγκη να υποβάλλει τα νέα µέλη της σε δοκιµασίες ή τελετές, στις οποίες ο νέος 

πρέπει να ανταποκριθεί, ώστε η κοινωνία να τον κάνει δεκτό στους κόλπους της ως άνδρα, πολεµιστή, 

πολίτη. 

Σε πρωτόγονες κοινωνίες η βοή και η επίχριση των σωµάτων µε άργιλο ήταν βασικά στοιχεία 

στις τελετές µυήσεως και πολλοί ερευνητές σήµερα προσπαθούν να βρουν κοινά στοιχεία και στις 

αντίστοιχες τελετές µυήσεως των αρχαίων Ελληνικών πόλεων. Στις αρχαίες ελληνικές κοινωνίες, 

τελετές µυήσεως αναφέρονται ως προς την εισαγωγή στη φυλετική οµάδα και ως προς την εισαγωγή 

σε µυστικές οµάδες, που σηµατοδοτούν το πέρασµα σε µια ιδιαίτερη και πιθανώς προνοµιούχο 

κατάσταση, όπως π.χ. οι τελετές που σηµατοδοτούν το πέρασµα από την παιδική στην ανδρική 

ηλικία1. 

Οι τελετές εισόδου στην εφηβεία συνδέονται στενά µε το ενδιαφέρον της κοινότητας, καθώς 

εορτάζονται από την κοινότητα ως µια δηµόσια τελετή. Αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την 

είσοδο στην κοινότητα και ως εκ τούτου είναι υποχρεωτικές. Αυτοί που αποκλείονται από αυτές ή 

που δεν φέρνουν σε πέρας αυτό, που οι τελετές περιλαµβάνουν δεν θεωρούνται µέλη της κοινότητας 

και κατά συνέπεια δεν θεωρούνται ικανοί να ανήκουν στους πολεµιστές, στους πολίτες ούτε ικανοί να 

επιτελούν άλλες κοινωνικές λειτουργίες, π.χ. να παντρευτούν. Αυτή η τελετή ουσιαστικά 

αντιπροσωπεύει µια αναγέννηση του ατόµου ή αν προτιµάτε µια δεύτερη γέννηση του ατόµου και 

κατ' επέκταση µια αναγέννηση της ίδιας της κοινότητας. 

Πρόκειται δηλαδή για µια κυκλική ανανέωση, που εκτελείται µε µια εκτεταµένη περιοδική 

κίνηση. Με τις τελετές µυήσεως η κοινότητα δίνει στο νέο τα νόµιµα µέσα για να αντεπεξέλθει στις 

απαιτήσεις της. Η κοινότητα θέλει να µεταµορφώσει µε αυτόν τον τρόπο άτοµα «αφύσικα» σε 

«φυσικά», τα οποία να ανταποκρίνονται δηλαδή στις προϋποθέσεις που αυτή θέτει. ∆εν αρκεί η 

ηλικιακή ωρίµανση των νέων, πρέπει επίσης να µπορούν να εργάζονται, να πολεµάνε κλπ. Έτσι ο Van 

Genep κάνει διάκριση ανάµεσα στη φυσιολογική εφηβεία και στην κοινωνική εφηβεία. Πρέπει να 

                                            
1 Van Genep, R.d.P., 15-30/Α. Brelich, P.e.P.,13-19 /A. Brelich, Iniziazioni, 18-21/K.H.E. De Jong, 
Mysterienweisen, 15-18 /R. Pettazzoni, Misteri, 12-15. 
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επισηµάνουµε επίσης, ότι οι τελετές αυτές έχουν και πολιτισµικό χαρακτήρα, καθώς µε αυτές η 

κοινότητα υπερασπίζεται τον πολιτισµό και την παράδοσή της. ∆ια µέσου των τελετών αυτών λοιπόν 

η κοινότητα διαιωνίζεται και αναγεννάται. Άµεση είναι η θέση του  παράγοντα της θρησκείας ως προς 

την εκπλήρωση των τελετουργικών διαδικασιών και λειτουργιών της κοινότητας, ενώ ο ιερός 

χαρακτήρας της εκπαιδεύσεως είναι εµφανής σε κάθε κοινωνία2. 

Αναγνωρίζοντας ότι οι διαβατήριες αυτές τελετές ενυπάρχουν σχεδόν ως έµφυτη ανάγκη κάθε 

κοινωνικής δοµής, θα ήταν επιπόλαιο να υποστηρίζεται ότι η ύπαρξή τους στην Αθήνα διαπιστώνεται 

µόνον έπειτα από το 336 π.Χ. Όµως πόσο παλαιά µπορεί να αναχθεί η παρουσία τέτοιων τελετών και 

κάτω από ποια µορφή; Τι δηλαδή αποτελεί τελετή µυήσεως από την εφηβική στην ανδρική ηλικία σε 

παλαιότατες εποχές; 

Για την Αθήνα και τις τελετές µυήσεως των εφήβων σε παλαιότατες εποχές µας δίνουν 

κάποια ιδέα ορισµένες εορτές, που η θρησκευτική λειτουργία, η υφή και τα έθιµά τους ανάγονται σε 

ασφαλώς παλαιότατες περιόδους και αναγνωρίζονται ως κατάλοιπα αυτών των περιόδων. Οι εορτές 

αυτές συνδέονται κατά κόρον µε το µυθολογικό κύκλο του Θησέως, αυτού του περίφηµου ήρωος της 

Αθήνας (ο Θησεύς εθεωρείτο ως ο συνοικιστής των Αθηνών), ενώ οι µύθοι σχετικά µε αυτόν τον 

ήρωα ανάγονται τουλάχιστον στους Σκοτεινούς Χρόνους. Χαρακτηριστικές εορτές που σχετίζονται µε 

τον µυθολογικό κύκλο του Θησέως είναι τα Πυανέψεια, τα Οσχοφόρεια, τα Εκατόµβαια, τα Συνοικία, 

καθώς και η αποστολή της θρησκευτικής και εορταστικής πρεσβείας στη ∆ήλο, η οποία χόρευε το 

χορό των Γεράνων. 

Το όνοµα Πυανέψεια προέρχεται από τις δύο λέξεις «Φασόλια» και «Βράσιµο» και 

αναφέρεται σε ένα ειδικό πιάτο, που µαγειρεύεται µε αφορµή την εορτή3. Ήταν πολύ συνηθισµένο για 

ελληνικές εορτές να σχετίζονται µε ειδικές τροφές. Ακόµη και εάν τα φασόλια έδωσαν το όνοµά τους 

σε αυτό το πιάτο, αυτά δεν ήταν το µοναδικό συστατικό, αν και πρέπει να ήταν το βασικό. Πιθανώς 

περιέχονταν πολλά λαχανικά και δηµητριακά. Για την ακρίβεια πρέπει να ήταν ένα είδος 

Πανσπερµίας, δηλαδή όλοι οι καρποί βρασµένοι µαζί σε ένα σκεύος. Καθώς, σύµφωνα µε την 

παράδοση, ο Θησεύς επέστρεψε από την Κρήτη στην Αθήνα στις 7 του Πυανεψιώνος, οι 

θρησκευτικές τελετές αυτής της ηµέρας εξηγούνται όλες από τα µυθολογικά επεισόδια της 

επιστροφής του στο ανάκτορο του πατέρα του. 

Οι τελετές στα Πυανέψεια παρουσιάζονται ως εκπλήρωση των ταµάτων προς τον Απόλλωνα, 

που έγιναν από τον Θησέα και τους συντρόφους του στη ∆ήλο. Αυτοί είχαν υποσχεθεί στο Θεό ότι, 

εάν επέστρεφαν σώοι στο σπίτι θα έκαναν αυτές τις προσφορές προς τιµήν του. Μόλις 

αποβιβάστηκαν στην Αθήνα ανέµειξαν ότι απέµεινε από τα εφόδια του ταξιδιού τους και τα 

τοποθέτησαν στο ίδιο σκεύος. Στη συνέχεια τα έβρασαν και έφαγαν όλοι µαζί. Αυτή η εικόνα 

αναπαράγεται σαφώς κατά τα δρώµενα στην εορτή των Πυανεψείων. Βέβαια αυτή η εορτή έχει να 

                                            
2 A. Brelich, Ρ.e.P., 13-19. 
3 H.W. Parke, Festivals, 75. 
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κάνει και µε τη συγκοµιδή των καρπών, αφού αναµειγνύονται όλοι οι βρώσιµοι καρποί και 

µαγειρεύονται, ενώ προσφέρονται ταυτόχρονα στη θεότητα, προσευχόµενοι οι πιστοί για την 

ανανέωση των καρπών και για το επόµενο έτος. 

Την ίδια εποχή εορταζόταν µια πιο πολύπλοκη εορτή µε περίεργο τελετουργικό, που εξηγείται 

µε αναφορά στο µυθολογικό κύκλο του Θησέως4. Η εορτή αυτή ήταν τα Οσχοφόρεια. Πολύ 

σηµαντική πηγή για την εορτή αυτή και το συσχετισµό της µε τον κύκλο του Θησέως αποτελεί ο 

Πλούταρχος µε το βίο του Θησέως5. Σηµαντικότατη πηγή αποτελεί επίσης η επιγραφική µαρτυρία του 

κανονισµού των Σαλαµινίων, του ιερατικού δηλαδή γένους, που ήταν επιφορτισµένο µε την 

εκπλήρωση των θρησκευτικών και αγωνιστικών λειτουργιών, που σχετίζονταν µε την εορτή αυτή6. 

Αυτή η επιγραφή µας βοηθά να διακρίνουµε τα Οσχοφόρεια και τον αγώνα δρόµου, που γινόταν και 

από πολλούς σχετιζόταν µε τα Οσχοφόρεια. Στους εορτασµούς αυτούς έχουµε τα βασικά στοιχεία της 

κρητικής περιπέτειας του Θησέως και της θριαµβευτικής επιστροφής του στο ανάκτορο του πατέρα 

του. 

Κατά τον εορτασµό των Οσχοφορείων µια εορταστική οµάδα παρελαύνει από την Αθήνα στο 

Φάληρο, στο ιερό της Αθηνάς Σκιράδος. Η ποµπή ξεκινούσε από το ιερό του ∆ιονύσου στην Αθήνα, 

πιθανώς το ιερό στας Λίµνας -και αυτό εξαιτίας της παλαιότητας της εορτής - και όχι από το θέατρο 

του ∆ιονύσου Ελευθέρεως, του οποίου η λατρεία εισήχθη κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. Επικεφαλής της 

ποµπής ήταν ένας κήρυκας και δύο νέοι, των οποίων τα ρούχα και τα στολίδια ήταν τόσο κοµψά, 

ώστε οι συσχετισµοί µε το ταξίδι του Θησέως στην Κρήτη είναι εµφανείς, αφού σύµφωνα µε την 

παράδοση ο Θησεύς είχε εισάγει δύο περισσότερους νέους, τους οποίους είχε µεταµφιέσει σε 

κοπέλες7. Τα αντικείµενα, που µετέφεραν οι νέοι στην ποµπή, έδωσαν το όνοµά τους στην εορτή. 

Ονοµάζονταν Όσχοι και κατά συνέπεια Οσχοφόρεια είναι η µεταφορά τσαµπιών σταφυλιού στα 

χέρια. 

Οι νέοι αυτοί προέρχονταν από τις καλύτερες των οικογενειών της Αθήνας. Οι συµµετέχοντες 

στην ποµπή τραγουδούσαν ειδικούς ύµνους, που ονοµάζονταν Οσχοφορικά µέλη. Μόλις η ποµπή 

έφτανε στο Φάληρο προσέφερε θυσία και επακολουθούσε συµπόσιο, φαγοπότι για την ακρίβεια, στο 

οποίο συµµετείχαν όλοι8. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία και χαρακτηριστικά των τελετουργικών, που 

εξηγούνται µόνο µε την αναφορά στο µυθολογικό κύκλο του Θησέως, όπως π.χ. το ότι ο κήρυκας, 

που συνόδευε την ποµπή, δεν φορούσε τη γιρλάντα, που φορούσαν αυτοί, που έπαιρναν µέρος στις 

εορτές, αλλά την τοποθετούσε γύρω από το µπαστούνι του. Επίσης µε το πέρας των σχετικών 

σπονδών κατά το τέλος της εορτής αυτοί, που ήταν παρόντες, αναφωνούσαν «Ελελεύ, Ιού, Ιού». 

∆εν ήταν ασυνήθιστο να φωνάζουν ή να τραγουδούν ύµνους σε κάποιο σηµείο της θυσίας, 

                                            
4 Η.W. Parke, Festivals, 77-81. 
5 Πλουτάρχου Θησεύς, 17,7. 
6 William S. Ferguson, Salaminioi, 1-9. 
7 Noel Robertson, Legends, 120-133 / C.F. Deubner, Feste, 142-7 / W.S. Ferguson, Salaminioi, 18-21, 24-8, 33-
41 / Η. Jeanmaire, Couroi, 338-363 / C. Pélékidis, Ephébie, 226-228. 
8 H.W. Parke, Festivals, 77.  
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αλλά ο ειδικός συνδυασµός αυτών των κραυγών ήταν παράδοξος για τους Έλληνες. «Ελελεύ» είναι 

µια κραυγή ενθάρρυνσης ή θριάµβου, ενώ «Ιού, Ιού» σηµαίνει µια έκφραση έκπληξης και σύγχυσης9. 

Η εξήγηση και για αυτό βρίσκεται στο µυθολογικό κύκλο του Θησέως, όπως θα διαπιστωθεί 

παρακάτω. Ιδιαιτερότητα αποτελεί και η αναφορά ό,τι στην ποµπή έπαιρναν µέρος γυναίκες που 

καλούνταν ∆ειπνοφόροι. Αυτές µετέφεραν το υπόλοιπο φαγητό, το οποίο χρειαζόταν, για να 

συνοδεύει το θυσιαζόµενο ζώο. Πάντως ήταν ασυνήθιστο στην Αθήνα να συνοδεύουν τους άντρες 

τους οι γυναίκες, όταν αυτοί έβγαιναν έξω για φαγητό, έτσι δεν µπορούµε να ισχυριστούµε µε 

βεβαιότητα, αν διαδραµάτιζαν και κάποιο ρόλο στα ανδρικά συµπόσια, που ακολουθούσαν. Λέγεται 

πάντως, ότι οι ∆ειπνοφόροι µιµούνταν τις µητέρες των νέων και των παρθένων, που εστάλησαν ως 

φόρος στο Μίνωα. 

Αφού οι νέοι και οι παρθένες επελέγησαν µε κλήρο, οι µητέρες τους πήγαν σε αυτούς στο 

Φάληρο, πριν αναχωρήσει το πλοίο για την Κρήτη, φέρνοντάς τους ψωµί και κρέας και 

προσπαθώντας µε ιστορίες να τους εµψυχώσουν. Αυτά τα χαρακτηριστικά αναπαράγονται στας 

∆ειπνοφόρους, οι οποίες συµµετείχαν στην ποµπή µεταφέροντας τροφή και οι οποίες έλεγαν µυθικές 

ιστορίες στο συµπόσιο. Οι δύο νέοι ντυµένοι κορίτσια, οι Οσχοφόροι, που επικεφαλής της ποµπής 

έφεραν τσαµπιά σταφυλιών, λέγεται ότι επαναφέρουν ένα κόλπο του Θησέως για να εξαπατήσει τον 

Μίνωα. Ο Θησέας δηλαδή αντί να πάρει µαζί του 7 παρθένες, πήρε µόνον 5 και συµπλήρωσε τον 

απαιτούµενο αριθµό διαλέγοντας δύο νέους από τους συντρόφους του, που είχαν φρέσκο και απαλό, 

θηλυπρεπές πρόσωπο αλλά ανδρικό πνεύµα. 

Όπως λέει ο Πλούταρχος, ο Θησεύς άλλαξε την εξωτερική εµφάνισή τους ντύνοντάς τους µε 

γυναικεία ρούχα και αλλάζοντας την κόµµωσή τους. Επίσης τους φόρεσε κοσµήµατα, ενώ τους έµαθε 

να µιλούν και να συµπεριφέρονται γυναικεία. Κατά την επιστροφή στην Αθήνα τοποθέτησε αυτούς 

τους δύο νέους, ντυµένους ως παρθένες, στην κεφαλή της ποµπής. Τα τσαµπιά τα µετέφεραν είτε για 

να ευχαριστήσουν τον ∆ιόνυσο και την Αριάδνη για τη συµµετοχή τους στην περιπέτεια του Θησέως 

είτε γιατί απλά η επιστροφή του Θησέως συνέπεσε χρονικά µε την εποχή του τρύγου10. Ο 

ασυνήθιστος τρόπος που µετέφερε την γιρλάντα του ο κήρυκας και η ιδιότροπη µείξη κραυγών, που 

προφέρονταν κατά τη θυσία, µυθολογικά συνδέονται µε το θάνατο του Αιγέως, του πατέρα του 

Θησέως. 

Σύµφωνα µε το µύθο ο Θησεύς ξέχασε να υψώσει τα άσπρα πανιά κατά την επιστροφή του, 

ένδειξη ότι όλα είχαν πάει κατ' ευχήν. Έτσι ο Αιγεύς, βλέποντας από την άκρη της Ακροπόλεως τα 

µαύρα πανιά, πίστεψε, ότι ο γιος του σκοτώθηκε και αυτοκτόνησε, αφού έπεσε από το βράχο. Όταν 

έφτασε ο κήρυκας, που έστειλε ο Θησεύς για να αναγγείλει την ασφαλή επιστροφή του στην Αθήνα, 

βρήκε το λαό να θρηνεί για την απώλεια του βασιλιά του. Όταν όµως άκουσαν τα καλά νέα για τον 

Θησέα, έφτιαξαν ένα στεφάνι για τον κήρυκα. Αυτός, αν και δέχτηκε τις γιρλάντες, δεν τις φόρεσε, 

                                            
9 H.W. Parke, Festivals, 77-78. 
10 H.W. Parke, Festivals, 78-79. 
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καθώς έπρεπε να ανακοινώσει τα άσχηµα νέα στον Θησέα, ότι δηλαδή ο πατέρας του είχε σκοτωθεί. 

Έτσι πέρασε τη γιρλάντα γύρω από το µπαστούνι του, µια πρακτική την οποία εµιµείτο αργότερα ο 

κήρυκας κατά τα Οσχοφόρεια. Παροµοίως η µίξη κραυγών κατά τις σπονδές αντανακλά τα ανάµεικτα 

συναισθήµατα των Αθηναίων, που προέρχονταν από τη χαρά για την επιστροφή του Θησέως και από 

τη λύπη για το χαµό του βασιλιά τους Αιγέα. 

Ακόµα και αν κάποιος υποθέσει, ότι ένα ιστορικό γεγονός βρίσκεται πίσω από το µύθο του 

Θησέως, αυτά τα ξεχωριστά επεισόδια εφευρέθηκαν, για να ταιριάξουν προϋπάρχουσες θρησκευτικές 

πρακτικές. Έτσι π.χ. οι νέοι, που µεταµφιέζονταν σε γυναίκες, ουσιαστικά αναπαράγουν µια 

λατρευτική πρακτική τραβεστισµού, η οποία εφαρµόζεται και αλλού στην Ελλάδα την ίδια εποχή. Τα 

άλλα έθιµα είναι λιγότερο χαρακτηριστικά και λιγότερο εύκολα ως προς το να εξηγηθούν. 

Σηµαντικότατα στοιχεία για την εορτή µας δίνει, όπως είπαµε, ο κανονισµός των Σαλαµινίων, 

του ιερατικού γένους δηλαδή, που είχε υπό την εποπτεία του τη διεξαγωγή των θρησκευτικών 

τελετουργιών, που σχετίζονταν µε την εορτή. Η επιγραφική µαρτυρία αυτού του κανονισµού 

δηµοσιεύτηκε το 193811. Οι Σαλαµίνιοι, όπως αποδεικνύει το όνοµά τους, αρχικά ζούσαν στο νησί της 

Σαλαµίνος και εκείνη την εποχή τιµούσαν την Σκιράδα, η οποία φρόντιζε και για τον τρύγο. 

Σε µια ηµεροµηνία, που δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια, πιθανώς έπειτα από τη 

σύγκρουση της Αθήνας µε τα Μέγαρα για την κατοχή της Σαλαµίνος, στα τέλη του 7ου αιώνος π.X. ή 

στις αρχές του 6ου αιώνος π.Χ., οι Σαλαµίνιοι µεταφέρθηκαν στην Αττική και εγκαταστάθηκαν σε δύο 

οµάδες, η µία κοντά στο Σούνιο και η άλλη στο Φάληρο. Αυτοί µετέφεραν τη λατρεία της θεότητάς 

τους που, όπως ήταν επόµενο και φυσικό, συνδέθηκε µε την εξέχουσα θεότητα της πόλεως της 

Αθήνας, δηλαδή την Αθηνά. Πιθανώς στη Σαλαµίνα αυτοί εόρταζαν µια εορτή παραπλήσια µε τα 

Οσχοφόρεια. Στη µεταφορά αυτή της λατρείας, έπρεπε οι τελετές να συνδεθούν µε τον τοπικό θεό του 

κρασιού και του τρύγου και για αυτό η ποµπή ξεκινούσε από το ιερό του ∆ιονύσου στας Λίµνας12.Η 

µυθολογική σύνδεση µε το σπουδαίο αττικό ήρωα, τον Θησέα, ολοκλήρωσε τη σηµασία και τη 

µεταφορά της εορτής στην Αθήνα. Στους Σαλαµίνιους πρέπει να οφείλεται και η φήµη ότι οι 

Αθηναίοι, την εποχή του Θησέως, δεν έδειχναν ιδιαίτερη προσπάθεια να αναπτύξουν τη ναυσιπλοΐα 

τους και για αυτό έπρεπε να παίρνουν πλοηγούς και ναύκληρους από το γειτονικό νησί της 

Σαλαµίνος. 

Τµήµα του εορτασµού των Οσχοφορείων θεωρείται από πολλούς µελετητές ένας αγώνας 

δρόµου, που ελάµβανε χώρα στην ίδια οδό, στην οποία διεξαγόταν και η ποµπή των Οσχοφορείων13. 

Οι δροµείς έπρεπε να ήταν είτε έφηβοι είτε παιδιά, των οποίων και οι δύο γονείς ζούσαν (παίδες 

αµφιθαλείς). Επίσης προέρχονταν από διαφορετικές φυλές. Ο νικητής έπαιρνε ως έπαθλο ένα 

κύπελλο, το οποίο γεµιζόταν µε ένα παραδοσιακό ποτό. ∆εν ήταν κοινό στοιχείο µε τα δρώµενα στα 

                                            
11 William S. Ferguson, Salaminioi, 1-9, no 1. 
12 H.W. Parke, Festivals, 80. 
13 Ath 11. 92, 495F (Αριστόδηµος F Gr Hist 38F-9) / Prokl Chrest, Phot Bibl 239, 332α / Mommsen FdSA, 291-
8, 306-7 / Pélékidis, Ephébie, 229-235. 
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Οσχοφόρεια µόνον, ότι ο δρόµος διεξαγόταν στην ίδια οδό, όπως και η ποµπή της εορτής, αλλά και το 

ότι οι δροµείς, όπως και οι συµµετέχοντες στην ποµπή, µετέφεραν επίσης το ίδιο εποχιακό έµβληµα, 

δηλαδή τσαµπιά σταφυλιών. Ο νικητής του αγώνα δρόµου είχε το δικαίωµα να γευτεί τους καρπούς, 

που περιείχε η πενταπλή λεγόµενη φιάλη. 

Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή της εορτής και του αγώνα δρόµου14: Prokl Chrest, από τον 

Φώτιο, βιβλ. S 322, 13 Bekk «ωσχοφορικά δε µέλη παρ' Αθηναίοις ήδετο του χορού δε δύο νεανίαι, 

κατά γυναίκας εστολισµένοι, κλήµα αµπέλου κοµίζοντες µεστόν ευθαλών βοτρύων (εκάλουν δε αυτό 

ώσχην, αφ' ου και τοις µέλεσιν η επωνυµία) της εορτής καθηγούντο... ην δε τοις Αθηναίοις η 

παραποµπή εκ του ∆ιονυσιακού ιερού εις το της Αθηνάς της Σκιράδος τέµενος. Είπετο δε τοις 

νεανίαις ο χορός και ήδε τα µέλη εξ εκάστης δε φυλής έφηβοι διηµελλώντο προς αλλήλους δρόµω και 

τούτων ο πρότερος εγένετο εκ της πενταπλής λεγόµενης φιάλης, η συνεκιρνάτο ελαίω και οίνω και 

µέλιτι και τυρώ και άλφιτοις». 

Τα Πυανέψεια, τα Οσχοφόρεια και τα Θησεία βρίσκονταν σε στενή σύνδεση µεταξύ τους, 

κάτι που προκύπτει και από το εορτολόγιο της πόλεως. Έτσι τα Οσχοφόρεια εορτάζονταν πιθανώς 

στις 6 του Πυανεψιώνος, τα Πυανέψεια στις 7 του ίδιου µηνός και τα Θησεία στις 8 του 

Πυανεψιώνος, τα οποία καθιερώθηκαν ως εορτή των Αθηναίων έπειτα από το 475 π.Χ. και τη 

µεταφορά των οστών του Θησέως από τη Σκύρο στην Αθήνα µε πρωτοβουλία του Κίµωνος. 

Αναφορές σε επιγραφές µεταγενέστερων εποχών δείχνουν ότι τµήµατα της εορτής αποτελούσαν µια 

ποµπή, µια θυσία και αθλητικοί διαγωνισµοί, στους οποίους βέβαια συµµετείχαν και έφηβοι. 

Ένα σηµαντικό θρησκευτικό γεγονός, το οποίο συνδέεται µε το µυθολογικό κύκλο του 

Θησέως, είναι η ετήσια αποστολή των Αθηναίων στη ∆ήλο ενός χορού, που χόρευε το χορό του 

Γεράνου15. Η αποστολή αναφερόταν στην επιστροφή του Θησέως από την Κρήτη. Μια αρχαία 

τριακοντήρης, πάντα η ίδια, η οποία επισκευαζόταν, πιθανώς η Σαλαµινία, λόγω της σύνδεσης της 

Σαλαµίνος και των Σαλαµινίων µε την περιπέτεια του Θησέως και τον αντίστοιχο εορτασµό της, και 

ένας χορός από νέους και παρθένες, που επιβιβάζονταν σε αυτή µαζί µε επικεφαλής του χορού και 

έναν αρχιθεωρόν, έπλεε προς τη ∆ήλο. Στη ∆ήλο ο χορός χόρευε τον χορό του Γεράνου γύρω από τον 

αρχαίο βωµό του Απόλλωνος, που σχηµατιζόταν από κέρατα κατσικιών. Το αρχαίο πλοίο, ο χορός και 

ο χορός του Γεράνου, όλα αυτά ήταν ειδικά έθιµα, τα οποία η Αθήνα διατηρούσε σε ανάµνηση της 

περιπέτειας του Θησέως16. 

Αναφέρεται επίσης, ότι στη ∆ήλο ο Θησεύς ανήγειρε ένα άγαλµα της Αφροδίτης ξύλινο µε 

τετράγωνο βάθρο και καθιέρωσε αγωνίσµατα, στα οποία ο νικητής στεφανωνόταν µε φύλλα φοίνικος. 

Στον Πλούταρχο οι τελετές αυτές στη ∆ήλο αναφέρονται ακριβώς πριν από τις τελετές στο Φάληρο, 

πιθανώς λοιπόν η αποστολή να στελνόταν στο νησί στις αρχές του Πυανεψιώνος. Αγωνίσµατα ή 

                                            
14 Deubner, Feste, 142-147. 
15 Πλουτάρχου Θησεύς 21 1-2 / Πλάτωνος Φαίδων 58 Α-Β / Ξενοφώντος Αποµνηµονεύµατα 4, 8, 2 / 
Παυσανίου 8.48.3, 9.40. 3-4 / Poll 4. 101. 
16 Noel Robertson, Legends, 128-130. 
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τουλάχιστον λαµπαδηδροµίες διεξάγονταν στη ∆ήλο µε το όνοµα Θησεία κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας περιόδου του αθηναϊκού ελέγχου στο νησί, έπειτα από το 166 π.Χ. σύµφωνα και µε τις 

επιγραφικές µαρτυρίες17. 

Ας εξετάσουµε τώρα µιαν άλλη ενότητα εορταστικών εκδηλώσεων, που σχετίζονται µε την 

εγγραφή νέων πολιτών στα αρχεία των φατριών ή των δήµων αργότερα, και οι οποίες έχουν και αυτές 

καταβολές και προελεύσεις, που χάνονται στους Σκοτεινούς και στους αρχαϊκούς χρόνους18. 

Στην Αθήνα γίνονταν τρεις εορτές το µήνα Εκατοµβαιώνα, τον πρώτο του έτους, που 

αποσκοπούσαν και στην επανένωση της κοινότητας. Αυτές οι εορτές ήταν τα Εκατόµβαια στο πρώτο 

τέταρτο του µηνός, τα Συνοίκια προς το τέλος του µηνός και τα Παναθήναια στο τέλος του µηνός. 

Αυτές οι εορτές δεν ήκµασαν όλες την ίδια περίοδο και κατά συνέπεια δεν αντανακλούν το ίδιο είδος 

κοινωνικής οργάνωσης. Η καθεµία µε τη σειρά της αποτελούσε την κύρια εορτή για το νέο έτος. Τα 

παλαιότερα είναι τα Εκατόµβαια, ένα κατάλοιπο των ηµερών που η Αθήνα ήταν απλά µια µικρή 

κοινότητα στα νοτιοανατολικά της Ακροπόλεως. Τα επόµενα είναι τα Συνοίκια, που ήκµασαν, όταν η 

Αττική για πρώτη φορά οργανώθηκε σε φατρίες, ενώ ακολουθούν τα Παναθήναια.  

Η εορτή Εκατόµβαια είναι γνωστή από την αιτιολογία της, την ιστορία της αφίξεως του 

Θησέως στην Αθήνα και την υποδοχή του στο παλάτι του πατέρα του, δηλαδή  του Αιγέως.Φαίνεται 

ότι ανήκει σε ένα γενικότερο τύπο, δηλαδή είναι µια εορτή προς τιµήν του Απόλλωνος, στην οποία 

νέοι, που µόλις ενηλικιώνονταν, εγγράφονταν ως πολίτες και πολεµιστές. Όπως είναι ευνόητο η 

ιστορία του Θησέως και της εγγραφής του πηγαίνει χρονικά πολύ πίσω. Προφανώς η εορτή αυτή 

ήκµασε την εποχή, που η Αθήνα δεν ήταν ακόµη οργανωµένη σε φατρίες, και λόγω της σύνδεσής της 

µε τον Θησέα αλλά και γιατί έπειτα από τον Κλεισθένη οι νέοι εγγράφονταν στους δήµους, ενώ πιο 

πριν στις φατρίες. Η περίοδος συνεπώς, που τα Εκατόµβαια ήκµασαν, πρέπει να είναι η περίοδος των 

Σκοτεινών Χρόνων. Οι εορταστικές εκδηλώσεις γίνονταν στη νοτιοανατολική Αθήνα, γεγονός που 

συµφωνεί µε την εικόνα, που παρουσιάζει ο Θουκυδίδης για την Αθήνα πριν ο Θησεύς την αναπτύξει. 

Η αιτιολογία της εορτής λοιπόν είναι η άφιξη του Θησέως στο παλάτι του Αιγέως έπειτα από την 

ολοκλήρωση των άθλων του. Πηγές µας είναι ο Βαγχυλίδης19, ο Οβίδιος20, ο Πλούταρχος21 και ο 

Παυσανίας22 (ο Πλούταρχος και ο Παυσανίας έχουν πιθανώς ως πηγές τους κάποιον αθηναίο 

χρονικογράφο). Η ιστορία διαπραγµατεύτηκε από τον Ευριπίδη και τον Σοφοκλή σε δύο τραγωδίες, 

που ονοµάζονταν Αιγεύς23. 

Ο Πλούταρχος αναφέρει σε δύο σηµεία, ότι ο Θησεύς έφτασε στην Αθήνα στις 8 του 

Εκατοµβαιώνος, έχοντας ως πηγές του στη δεύτερη περίπτωση τον ∆ιόδωρο τον περιηγητή, ενώ στην 

                                            
17 I. Dél 1951-2, 1955 / Bruneau, C.d.D., 35. 
18 Noel Robertson, Legends, 3. 
19 Βακχυλίδου ∆ιθυρ. 17. 
20 Οβιδίου Μετ. 7 404-52. 
21 Πλουτάρχου Θησεύς 12 2-6. 
22 Παυσανίου 1.19.1 
23 L. Radermacher, Mythos, 252-3 / Herter, Der Marathonische Stier, 1.046-7. 
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πρώτη, όπως είπαµε, έναν αθηναίο χρονικογράφο, που περιγράφει την υποδοχή του Θησέως στο 

παλάτι, το οποίο πρέπει να σχετίζεται µε το ιερό του Απόλλωνος ∆ελφινίου24. Έτσι η ηµεροµηνία 

αυτή συνδέεται µε µια εορτή του Απόλλωνος, προφανώς µε την αρχαία εορτή Εκατόµβαια25. Η ιερή 

ηµέρα του Απόλλωνος ήταν η έβδοµη και πιθανώς η όγδοη ετίθετο ειδικά για την εγγραφή των νέων 

πολιτών. Τόσο στον Πλούταρχο όσο και στον Παυσανία, ο Θησεύς µε την άφιξή του στην Αθήνα 

πηγαίνει στο ιερό του Απόλλωνος ∆ελφινίου, στο οποίο σύµφωνα µε τον Πλούταρχο βρίσκεται και η 

κατοικία του Αιγέως26. Είναι εµφανές ότι η σύνδεση µε την εγγραφή των νέων πολιτών υπάρχει σε 

αυτήν την ιστορία, όπως και γενικότερα η µετάβαση από την εφηβική στην ανδρική ηλικία, αρκεί 

κανείς να εξετάσει προσεκτικά την παρουσίαση των γεγονότων από τον Πλούταρχο και τον 

Παυσανία. Στον Παυσανία αναφέρεται, ότι ο Θησεύς χλευάστηκε, επειδή φορούσε στολίδια, είχε 

µαλλιά µε µακρούς πλοκάµους και φορούσε ένα ρούχο ως τους αστραγάλους του µοιάζοντας στην 

ουσία ως επίγαµος παρθένα27. 

Είναι λοιπόν χαρακτηριστική στις τελετές µυήσεως στην ανδρική ηλικία η µεταµφίεση των 

εφήβων σε παρθένες και εδώ εντοπίζεται ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο από την ιστορία του 

Θησέως. Ο Πλούταρχος αναφέρει επίσης µιαν ενδιαφέρουσα ιστορία, που δίνει χρήσιµες πληροφορίες 

για τις διαβατήριες τελετές, οι οποίες σηµατοδοτούσαν το πέρασµα από την παιδική στην ανδρική 

ηλικία. Αναφέρει λοιπόν ότι, επειδή ήταν τότε έθιµο οι νέοι, που άφηναν πια την παιδική ηλικία, να 

πηγαίνουν στους ∆ελφούς και να αφιερώνουν την κόµη τους, πήγε ο Θησεύς στους ∆ελφούς, αλλά 

έκοψε µονάχα το µπροστινό µέρος από τα µαλλιά του - καθώς ο Όµηρος λέει πως έκαναν οι Άβαντες 

- και αυτό το είδος κουράς ονοµάστηκε από το γεγονός αυτό «Θησηίς». Αυτός ο τρόπος κουράς ήταν 

αυτός, που άρµοζε σε πολεµικούς, εξασκηµένους και τραχείς λαούς28. Ο Θησεύς συµπεριφέρθηκε 

συνεπώς όπως όλοι οι νέοι της εποχής του αλλά µε κάποια υπερβολή λόγω του ηρωικού χαρακτήρα, 

που του είχε προσδώσει ο αθηναϊκός λαός. 

Έτσι είναι χαρακτηριστικό για τους εφήβους των µεταγενέστερων εποχών, ως δοκιµασία να 

επιδεικνύουν τη δύναµή τους, ανυψώνοντας το βόδι στο βωµό µε αφορµή διάφορες λατρευτικές 

εκδηλώσεις. Ο Παυσανίας λέει, πως ο Θησεύς πέταξε δύο βόδια πιο ψηλά από την οροφή του ιερού. 

Σε µια πιο οικεία εκδοχή ο Θησεύς πάλεψε µε τον ταύρο του Μαραθώνος, του έσπασε ένα κέρατο, 

έδεσε το ζώο µε ένα σχοινί και το έσυρε στον τόπο της θυσίας29.Όπως τονίστηκε, σε µεταγενέστερες 

εποχές οι έφηβοι επαινούνταν στις επιγραφικές µαρτυρίες, διότι «αίρεσθαι τους βους» κυρίως στα 

Ελευσίνια Μυστήρια αλλά και στα Προηρόσια και πιθανώς και σε άλλες εκδηλώσεις της πόλεως30. 

 Ήταν επίσης κατάλληλο για τους νέους να βοηθούν στο µαγείρεµα, όπως στη θυσία προς 

τιµήν του Απόλλωνος στην Ιλιάδα, που στέκονταν πλάι στον ιερέα: νέοι δε παρ' αυτόν έχον 

                                            
24 Πλουτάρχου Θησεύς 12.2, 36.5 (∆ιόδωρος F. GrHist 372 F 38). 
25 Graf, Apollon Delphinios 14-18. 
26 Πλουτάρχου Θησεύς 12.4-6,14.1. 
27 Παυσανίου 1.19.1. 
28 Πλουτάρχου Θησεύς 5. 
29 Herter, RE Supl. 13, 1.083-90. 
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πεµπώβολα χερσίν31.Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι αθηναίοι έφηβοι της Ελληνιστικής περιόδου 

επαινούνταν στις επιγραφές, διότι «και καλλιερήσαντες διενείµετο τα κρέα», κυρίως στα Ελευσίνεια 

Μυστήρια32. Σύµφωνα µε τον Πλούταρχο, ο Θησεύς προσφέρθηκε να σχίσει το κρέας και τράβηξε για 

το σκοπό αυτό το ξίφος του υπό το βλέµµα του Αιγέως33.Αυτό ήταν το σηµάδι της αναγνωρίσεως. 

Αυτό το γεγονός και επίσης το ξίφος και τα σανδάλια µας φέρνουν στο µυαλό τον οπλισµό, που 

ελάµβαναν οι έφηβοι, που αργότερα ήταν το δόρυ και η ασπίδα, µόλις αυτοί  ενηλικιώνονταν. 

Όπως θα διαπιστωθεί κατά την ανάλυση του θεσµού της εφηβείας, οι έφηβοι έκαναν µια 

επίδειξη των ικανοτήτων τους ενώπιον του αθηναϊκού λαού και έπειτα αναλάµβαναν τα όπλα, που 

τους εµπιστευόταν η πόλη. Σύµφωνα µε τον Πλούταρχο παρουσιάζεται ένα άλλο κοινό στοιχείο µε 

την ιστορία του Θησέως, καθώς µόνον έπειτα από τη θυσία και την αναγνώριση ο Αιγεύς συνεκάλεσε 

τους πολίτες και τους παρουσίασε τον υιό του. Ένα στοιχείο που πρέπει να επισηµανθεί και να 

χρησιµοποιηθεί στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, όπου επιχειρείται µια σύνδεση µε τις 

τελετές µυήσεως, που ίσχυαν στην Κρήτη, είναι ο ιδιαίτερος ρόλος, που διαδραµατίζει στην εγγραφή 

των πολιτών ο Απόλλων ∆ελφίνιος, κάτι το οποίο ισχύει σε πολύ µεγάλο βαθµό ακόµα και σε 

µεταγενέστερες εποχές στην Κρήτη. 

Ο Θησεύς αργότερα έφερε όλον τον πληθυσµό της Αττικής στην πόλη και του έδωσε 

κυβέρνηση και αρχές. Ο Θησεύς θεωρείται λοιπόν ως ο συνοικιστής των Αθηνών. Συνέπεια αυτού 

του γεγονότος θεωρείται η δηµιουργία µιας νέας εορτής, των Συνοικίων34.Συνεπώς η εορτή Συνοίκια 

και η αιτιολογία της είναι µεταγενέστερη από τα Εκατόµβαια και την αιτιολογία τους. Ο Θουκυδίδης 

µας δίνει σπουδαίες πληροφορίες για το συνοικισµό που έγινε από τον Θησέα35. Πριν από αυτόν, 

αναφέρει, ότι η Αθήνα ήταν µια µικρή εγκατάσταση στα νοτιοανατολικά. Στην πορεία λοιπόν των 

Σκοτεινών Χρόνων µπορεί να ισχυριστεί κάποιος, ότι η κοινωνία και η διοίκηση της πόλεως άλλαξαν. 

Στην Αττική ο αυξανόµενος πληθυσµός οργανώθηκε γύρω από την πόλη των Αθηνών σε ένα 

σύστηµα φατριών. Τώρα πλέον «αι φρατρίαι» είναι αυτές, που αποτελεσµατικά αναλαµβάνουν, να 

εγγράψουν τους νέους πολίτες και πολεµιστές στους κόλπους τους. Με την ανάπτυξη του συστήµατος 

των φατριών η εορτή των Εκατοµβαίων έχασε τη σηµασία της. Αν και οι πολίτες εγγράφονταν τοπικά 

στη φατρία τους, µέλη των φατριών έρχονταν στην Αθήνα στην αρχή του πολιτικού έτους για να 

εκλέξουν ή να επευφηµήσουν τους αξιωµατούχους της κυβερνήσεως. Αυτό το γεγονός ονοµαζόταν 

Συνοίκια και εορταζόταν στο πλήρες φεγγάρι του πρώτου µηνός του έτους. Η λατρεία απευθυνόταν 

στον ∆ία και στην Αθηνά, τις θεότητες που λατρεύονταν από όλες τις φατρίες. 

Η εορτή παρουσιάζεται επιγραφικά στους κανονισµούς του δήµου των Σκαµπονιδών και 

                                                                                                                                        
30 C. Pélékidis, Ephébie, 223, 
31 Ιλιάδος Ι 465. 
32 B.D. Meritt G.I, Hesperia XVI, 170-172, no 67, στιχ. 15-16.  
33 Πλουτάρχου Θησεύς 12. 
34 Noel Robenson, Legends, 9-11. 
35 Θουκυδίδου Ιστορία 2.15 1-2, 16.1. 
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πρέπει να συνεχίστηκε µε κάποια µορφή ως και την εποχή του Πλουτάρχου36. Πάντως ο συνοικισµός 

από τον Θησέα δεν είναι το µοναδικό αίτιο για αυτήν την εορτή. Με τα Συνοίκια σχετίζονται και 

ιστορίες για τον ∆ηµοφώντα, τον υιό του Θησέως, τον Σόλωνα και τον Πεισίστρατο, αλλά σαφώς 

αυτές είναι µεταγενέστερες. Σύµφωνα µε τον επιγραφικά σωζόµενο κανονισµό των Σκαµπονιδών 

ετελούντο θυσίες ζώων και γενικά η εορτή αποτελούσε µια αφορµή για µια συνάθροιση της 

κοινότητας37. 

Στον 6ο αιώνα, και ουσιαστικά από την εποχή του Πεισιστράτου, αναπτύσσεται και 

διαδραµατίζει σπουδαίο ρόλο µια παλαιότατη εορτή, τα Παναθήναια. Η παννυχίς, τµήµα της εορτής 

των Παναθηναίων, εορταζόταν στην Ακρόπολη τη νύχτα της 28ης του µηνός Εκατοµβαιώνος και 

ακολουθούσε το ξηµέρωµα η σπουδαία ποµπή της εορτής. ∆άδες άναβαν στα ιερά, όπου η εορτή 

διεξαγόταν, δηλαδή σε αυτό της Αθηνάς και των συντρόφων της, Πανδρόσου και Κουροτρόφου. Νέοι 

και παρθένες χόρευαν και τραγουδούσαν ύµνους χαράς, παιάνας και ολολυγάς38. Σύµφωνα µε ένα 

ψήφισµα, που σώζεται επιγραφικά, η ιέρεια της Αγλαύρου επέβλεπε την τάξη και τοποθετούσε µια 

τράπεζα προσφορών39. Σε αυτό τιµάται µια ιέρεια της Αγλαύρου, καθώς είχε κάνει τις απαιτούµενες 

θυσίες και είχε φέρει σε πέρας τη διοργάνωση της Παννυχίδας. Είναι επίσης σηµαντικό, ότι η ιέρεια 

της Αγλαύρου, που υπηρετούσε επίσης την Πάνδροσον και την Κουρότροφον, προερχόταν από το 

γένος των Σαλαµινίων. Παρατηρήται, ότι στην Παννυχίδα νέοι χόρευαν και τραγουδούσαν ύµνους. 

Περίεργη είναι σε αυτό το σηµείο η ελλιπής πληροφόρηση για τη συµµετοχή των εφήβων, ως θεσµού, 

σε µεταγενέστερες εποχές στην εορτή. 

Οι έφηβοι λοιπόν αν και συµµετείχαν σε µια πλειάδα εορταστικών εκδηλώσεων, που 

διοργάνωνε η πόλη, αναφέρονται ελάχιστα ως προς τη συµµετοχή τους στην εορτή των Παναθηναίων. 

Πάντως, αποδεικνύεται επιγραφικά, ότι κατά την ελληνιστική εποχή οι έφηβοι µε τη συνοδεία του 

κοσµητού τους ανέβαιναν στην Ακρόπολη και θυσίαζαν στην Αθηνά Πολιάδα, την Πάνδροσον και 

την Κουροτρόφον, ουσιαστικά δηλαδή στις θεότητες, που ετιµώντο και κατά την Παναθηναϊκή 

Παννυχίδα40. Εάν οι νέοι ανταποκρίνονταν στις εορταστικές εκδηλώσεις, που περιέκλειε η Παννυχίς, 

ήταν ικανοί να παρελάσουν την επόµενη ηµέρα ως πλήρεις πολίτες. 

Όπως αναφέρθηκε η Παναθηναϊκή ποµπή ακολουθούσε αµέσως µετά την Παννυχίδα. Η 

ιέρεια της Αγλαύρου αναλαµβάνοντας το αξίωµά της, θυσίαζε στους θεούς, που θα τη βοηθούσαν να 

χειριστεί τους εφήβους και τις παρθένες, δηλαδή στον Άρη, στον Απόλλωνα, στον Ήλιον και στις 

Ώρες. Η ιέρεια της Αγλαύρου έπρεπε να διαβεβαιώσει, ότι οι νέοι και οι παρθένες έφτασαν στον 

Κεραµεικό, όπου σχηµατιζόταν η ποµπή ευπρεπώς και εγκαίρως41. Τα Παναθήναια αποτελούν λοιπόν 

την τρίτη, κατά χρονολογική σειρά, εορτή κατά τη διάρκεια της οποίας, νέοι εγγράφονταν στους 

                                            
36 Πλουτάρχου Θησεύς 24, 1-4. 
37 James H. Oliver, Inscriptions,. 19-21, no 2. 
38 D.Meritt, Inscriptions, 1954, 239-297 / IG II2 334 / Deubner Feste, 24. 
39 G.S. Dontas, Aglaurion, 50-52. 
40 Noel Robertson, Legends, 108-109. 
41 Noel Robertson, Legends, 114. 
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καταλόγους των πολιτών. Τα σηµαντικά στοιχεία αυτής της διαδικασίας ήταν, η Παννύχις και η 

ποµπή, που ακολουθούσε. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές σε αρχαίους συγγραφείς και σε 

επιγραφές: «επεί σοι πολύθυτος αεί τιµά κραίνεται, ουδέ λάθει µηνών φθινάς άµερα, νέων τ’ αοιδαί 

χορών τε µολπαί ανεµόεντι δ' επ' όχθω ολολύγµατα παννυχίοις υπό παρθένων ιαχεί ποδών 

κρότοισιν»42, «άσας δε τον ειωθότα παιάνα τη θεώ και τα νενοµισµένα προποµπεύσας, ως είχον 

στολής, αυτή χλαµύδι και αυτοίς στεφάνοις έρχοµαι οίκαδε εις εµαυτόν»43, «τους δε ιεροποιούς τους 

διοικούντος τα Παναθήναια τα κατ' ενιαυτόν ποείν την πα[ννυχίδα] ως καλλίστην τη θεώ και την 

ποµπήν πέµπειν άµα ηλίω ανιόντι»44.  

Όπως ειπώθηκε, η µεταρρύθµιση του Κλεισθένους είχε ως αποτέλεσµα, οι νέοι να 

εγγράφονται πλέον ως πολίτες στα αρχεία του δήµου, ενώ πιο πριν οι νέοι, όταν ενηλικιώνονταν, 

εγγράφονταν στη φρατρία. Σε αυτό το σηµείο θα ήταν ενδιαφέρον να σταθούµε για λίγο, 

παρουσιάζοντας µια παλαιότατη εορταστική εκδήλωση των φρατριών, στην οποία νέοι εισάγονταν 

στη φρατρία. Η εορτή αυτή ήταν τα Απατούρια. Η προβληµατική πάνω σε αυτήν την εκδήλωση είναι 

για το ποια περίοδο της ηλικίας του νέου ουσιαστικά εγκαινιάζει. Συνήθως υποστηρίζέται, ότι η 

προσφορά στο κούρειον και η εγγραφή στη φρατρία προφανώς συνδεδεµένα µεταξύ τους 

αντιστοιχούν µε την αρχή της διετούς ήβης, η οποία προϋπήρχε της εφηβείας ως περίοδος της ζωής 

του νέου45. Πάντως αποτελούν µια σηµαντικότατη τελετή µυήσεως και µάλιστα µε αρχαϊκό 

χαρακτήρα και θα ήταν για αυτό επωφελές να παρουσιαστεί.  

Τα Απατούρια είναι µια χαρακτηριστική εορτή της Ιωνικής φυλής. Την καλύτερη παράδοση 

σχετικά µε την εορτή αυτή διαζώσει ο Αριστοφάνης: «λέγει δε νυν περί Απατουριών, εορτής 

επισήµου δηµοτελούς, αγοµένης παρά τοις Αθηναίοις κατά τον Πυανεψιώνα µήνα επί τρεις ηµέρας. 

Καλούσι δε την µεν πρώτην ∆όρπειαν, επειδή φράτορες οψίας συνελθόντες ευωχούντο την δε 

δευτέραν Ανάρρυσιν, από του αναρρύειν, του θύειν έθυον δε ∆ίι Φρατρίω και Αθηνά την δε τρίτην 

Κουρεώτιν, από του τους κούρους και τα κόρας εγγράφειν εις τα φρατρίας»46. Η εορτή γινόταν το 

µήνα Πυανεψιώνα και διαρκούσε τρεις ηµέρες. Κατά την τρίτη ηµέρα, την Κουρεώτιν, νέοι και νέες 

εισάγονταν στη φρατρία. Κατά την Κουρεώτιν υπήρχαν προσφορές µε τα ονόµατα µείον, κούρειον 

και γαµήλια47. 

Έχουµε χαρακτηριστικά τις εξής πληροφορίες: Harpokr «µείον… θύµα έστιν ο τοις φράτορες 

παρείχον οι τους παίδας εισάγοντες εις τούτους». (Κούρειον) «το διδόµενον υπό των πατέρων τοις 

φράτορσιν, όταν εισφέρωσιν τους παίδας εις φρατρίας»48, «φράτορες εις τούτου τους τε κόρους και 

τας κόρας εισήγον και εις ηλικίαν προελθόντων εν τη καλούµενη κουρεώτιδι ηµέρα υπέρ µεν των 

                                            
42 Εύρ. Ήρακλεις, 777. 
43 Ηλιόδωρος Αιθιοπικά 1. 105 13.5 Bekk. 
44 IG II2 334,31. 
45 C. Pélékidis, Ephébie, 62-64. 
46 Αριστοφάνους Αχαρνείς, 146. 
47 Deubner, Feste, 234. 
48 Bekker, Anecd 1, 273.2. 
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αρρένων τον κούρειον έθνον, υπέρ δε των θηλείων την γαµηλίαν»49. Το µείον πρέπει να αναφέρεται 

σε ένα νεώτερο στάδιο της ηλικίας των αγοριών και των κοριτσιών. Σηµαντικότατες πληροφορίες µας 

δίνει το διάταγµα των ∆ηµοτιονιδών, που σώζεται επιγραφικά50. Σύµφωνα µε αυτό, ο ιερεύς στο µείον 

εκτός της διανοµής κρέατος λαµβάνει και τρεις οβολούς, ενώ στο κούρειον µία δραχµή και επιπλέον 

ψωµί και κρασί. Η χρησιµοποίηση του κρασιού αυτού γίνεται µε τα οινιστήρια, µια κατανάλωση 

δηλαδή κρασιού κατά την υποδοχή του νέου στη φρατρία. Τιµάται ο Ζευς Φρατρίος, η Αθηνά 

Φρατρία όπως και ο ∆ιόνυσος Μελαναιγίς, ενώ ιδιαίτερα υµνείται και ο Ήφαιστος: Harpokr 

«λαµπάς... Ίστρος δ' έν α' των Ατθίδων, ειπών ως εν τη των Απατουρίων εορτή Αθηναίων οι 

καλλίστας στολάς ενδεδυκότες, λαβόντες ηµµένας λαµπάδας από της εστίας, υµνούσι τον Ήφαιστον 

θύοντες». Το κούρειον πρέπει να συνδέεται µε την είσοδο στην εφηβική ηλικία και η ετυµολογία του 

έχει να κάνει µε την προσφορά της κόµης των νέων: Ησύχιος «Κουρεώτις µηνός του Πυανεψιώνος 

ηµέρα, εν η τας από της κεφαλής των παίδων αποκείροντες τρίχας Αρτέµιδι θύουσιν», Σούδα 

«Κουρεώτις δε εορτή των Απατουριών η τρίτη εν η οι κούροι αποκειρόµενοι εις τους φράτορας 

εγγράφωνται», Ησύχιος «Οινιστήρια Αθήνησιν οι µέλλοντες εφηβεύειν πριν αποκείρασθαι τον 

µαλλόν εισέφερον Ηρακλεί µέτρον οίνου». 

Οι περισσότερες από τις εορταστικές εκδηλώσεις, που ουσιαστικά αποτελούν τελετές 

µυήσεως στην ανδρική ηλικία και που αναφέρθηκαν λεπτοµερώς παραπάνω, συνδέονται µε το 

σπουδαίο ήρωα της Αθήνας, τον Θησέα. Έχουν λοιπόν έναν παλαιότατο αιτιολογικό µύθο και ως εκ 

τούτου ανάγονται και αυτές σε παλαιότατες εποχές. Η συµµετοχή των νέων σε αυτές και πιο 

συγκεκριµένα στις επιµέρους εκδηλώσεις τους, που παρουσιάστηκαν εκτενώς π.χ. ποµπές, θυσίες, 

αγώνας δρόµου µε αφορµή τα Οσχοφόρεια κλπ., είναι αυτή που ολοκληρώνει το τελετουργικό 

µυήσεως και κατ’ επέκταση διαβάσεως από την εφηβική στην ανδρική ηλικία. Με αφορµή την 

ενηλικίωση του ήρωος µε την πραγµατοποίηση των άθλων και την υποδοχή του στο παλάτι του 

Αιγέως, καθώς και µε την περιπέτεια του ήρωος στην Κρήτη και την επιστροφή του στην Αθήνα, 

έπειτα από την επιτυχή έκβαση της αποστολής του, οι νέοι συµµετείχαν στις εκδηλώσεις αυτές, που 

γίνονταν για να τιµηθούν οι στιγµές αυτές της ζωής του ήρωος και η δική τους επιτυχής διεκπεραίωση 

των τελετουργιών, που περιελάµβαναν οι εορτές, τους καθιστούσαν πλέον άνδρες και κατά συνέπεια 

πολίτες και πολεµιστές. 

Όπως διαπιστώνεται ήδη από τις παλαιότατες αυτές εποχές ο ρόλος της Κρήτης είναι 

καθοριστικός και αυξάνει συνεχώς η σηµασία του από τους Σκοτεινούς Χρόνους και έπειτα. Οι 

επαφές µε την Κρήτη το διάστηµα αυτό αυξάνονται και κατά συνέπεια αυξάνονται και οι επιδράσεις, 

που δέχεται η Αθήνα από την Κρήτη ως προς τις τελετές µυήσεως ενός νέου στην ανδρική ηλικία. 

 

 

 

                                            
49 Pollux, Onom., 8, 107. 
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 Σε αυτό ακριβώς το σηµείο θα γίνει ανάλυση στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, δηλαδή στα 

σηµεία, που φαίνεται ότι αποτελούν δάνεια από τον Κρητικό πολιτισµό και που βοήθησαν, ώστε να 

διαµορφώσει βασικές πτυχές του, ο υστερότερα δηµιουργηµένος θεσµός της αθηναϊκής εφηβείας, ο 

κατεξοχήν δηλαδή τρόπος µυήσεως στην ανδρική ηλικία κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους. 

 

 

                                                                                                                                        
50 IG II2 1237, 5FF. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΥΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

Η Κρήτη προσφέρει ένα πολύ διδακτικό παράδειγµα ως προς τις τελετές µυήσεως, που 

σηµατοδοτούν το πέρασµα από την εφηβική στην ανδρική ηλικία. Οι καταβολές και οι αρχές αυτού 

του συστήµατος τελετουργιών µυήσεως ανάγονται σε πολλά σηµεία ακόµη και στα βάθη των αιώνων 

και πιο συγκεκριµένα στην µινωική περίοδο, ενώ επίσης αρκετά σηµεία διαµορφώθηκαν µε πρότυπο 

τις αντίστοιχες πρακτικές των δωρικών φυλετικών κοινωνικών οµάδων. Τα στοιχεία, που φαίνεται, 

ότι η Κρήτη πρόσφερε στο τελετουργικό µυήσεως των εφήβων της Αθήνας στην ανδρική ηλικία, είναι 

πολλά και ακριβώς η παλαιότητα αυτών, που πολλά, όπως είπαµε, ανάγονται ακόµη και στους 

µινωικούς χρόνους, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για δάνεια της Κρήτης προς την αθηναϊκή 

πολιτεία. 

Οι δυνατότητες επαφής, σηµαντικές και συνεχώς αυξανόµενες ήδη από τους Σκοτεινούς 

Χρόνους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η αναφορά στον Κρήτα εξαγνιστή και σοφό Επιµενίδη. 

Ο Επιµενίδης φαίνεται ότι έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. και καταγόταν από την Κνωσό ή την Φαιστό. Στη 

σχεδόν µυθική αυτή µορφή του Κρητός σοφού αποδίδονταν επικά ποιήµατα αλλά και εξαγνισµοί 

(θεογονία ή Γενεαλογία, χρησµοί ή καθαρµοί, κουρητών και κορυβάντων γένεσις, Τελχινιακή 

Ιστορία, Περί Μίνω και Ραδαµάνθυος, Αργούς ναυπηγία και Ιάσωνος εις Κόλχους απόπλους)1. 

Σύµφωνα λοιπόν µε την αθηναϊκή παράδοση, ο Επιµενίδης σε µια δύσκολη στιγµή για την 

αθηναϊκή πολιτεία προσέφερε, ερχόµενος στην Αθήνα, «τελετάς», κατά κόρον εξαγνιστήριες. 

Πιθανώς αυτό, που απηχεί αυτή η παράδοση για τον Επιµενίδην, είναι στην ουσία η µεγάλη και 

διαδεδοµένη ευρέως στον Ελληνικό κόσµο φήµη, ότι η Κρήτη είχε την παλαιότερη παράδοση σχετικά 

µε τελετουργίες µε καθαρά θρησκευτικές εκφάνσεις π.χ. εξαγνισµούς και διαβατήριες τελετές. Το 

µινωικό παρελθόν και οι δωρικές παραδόσεις µυήσεως πιθανώς «βάρυναν» ιδιαίτερα στη συνείδηση 

των Αθηναίων και οδήγησαν στην αναφορά στον Κρήτα Επιµενίδην και την επαφή του µε την Αθήνα, 

στην οποία προσέφερε τις ειδικές και ιδιαίτερες γνώσεις του. Το ιστορικό συµπέρασµα από αυτήν την 

παράδοση των αρχαϊκών χρόνων είναι, ότι η Αθήνα δέχτηκε από την Κρήτη τις ιδιαίτερες γνώσεις και 

κατακτήσεις της σχετικά µε θέµατα τελετουργικών εκδηλώσεων. 

Πέρα από την ιστορία του Επιµενίδους και κατά τους επόµενους χρόνους οι επαφές της 

Αθήνας µε την Κρήτη συνεχίστηκαν. Οι πληροφορίες από το αττικό δράµα δείχνουν, ότι η Κρήτη δεν 

ήταν µια άγνωστη περιοχή για τους Αθηναίους και ότι ο µέσος Αθηναίος της εποχής ήξερε αρκετά 

πράγµατα για το νησί. Έτσι π.χ. γνώριζαν τη σπουδαία ικανότητα των Κρητών τοξοτών, το ότι 

φορούσαν ειδικά ρούχα, ενώ ήξεραν τις λατρείες, τα ιερά και τις θεότητές τους. Τα έργα του 

Πλάτωνος, του Ξενοφώντος, του Εφόρου και του Αριστοτέλους αποδεικνύουν, ότι για τους 

                                            
1 Άγγελος Χανιώτης, Κλασσική και Ελληνιστική Κρήτη, 227. 
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Αθηναίους ήταν γνωστές πολλές λεπτοµέρειες για το πολίτευµα αλλά και για την κοινωνική 

οργάνωση της Κρήτης. Συνεπώς οι Αθηναίοι ήξεραν πολλές λεπτοµέρειες και για τους τρόπους µε 

τους οποίους η Κρητική πολιτεία εκπαίδευε τους εφήβους της. Ήξεραν δηλαδή µέσα από ποιο 

τελετουργικό µυήσεως οι Κρήτες µετέτρεπαν έναν έφηβο σε έναν τέλειο πολεµιστή και κατ' επέκταση 

σε έναν ολοκληρωµένο πολίτη. 

Την Αθήνα µε την Κρήτη εκτός από όλα αυτά τις συνέδεαν πολιτικοί και οικονοµικοί δεσµοί 

και συµφέροντα. Το νησί είχε σπουδαία αξία για την Αθήνα, καθώς βρισκόταν στο ναυτικό δρόµο 

προς την Αίγυπτο και τις σιταγορές της Βόρειας Αφρικής. Επίσης η Αθήνα, όταν ήθελε εξαιρετικούς 

τοξότες, τους στρατολογούσε από την Κρήτη. Η Αθήνα διατηρούσε πρόξενο στη Γορτύνα και 

αναµείχθηκε για λίγο στη σύγκρουση Κυδωνιάς και Πολίχνας, µάλλον για να πλήξει τους Αιγινίτες, 

το 429 π.Χ.2. 

Τις οικονοµικές επαφές και τις εµπορικές σχέσεις αποδεικνύουν η εξαγωγή νοµισµάτων, η 

µεγάλη διάδοση των αττικών επιτύµβιων στηλών καθώς και η προµήθεια ξυλείας από την Κρήτη για 

τη ναυπηγική και την αρχιτεκτονική. Αττικές εισαγωγές και επιδράσεις παρατηρούνται και στην 

κεραµική. Τα αττικά αγγεία µε µελανόµορφες και συνήθως ερυθρόµορφες παραστάσεις ή µε στιλπνή 

µαύρη βαφή αποτελούσαν την πολυτελέστερη κεραµική και αφιερώνονταν σε ιερά ή τα τοποθετούσαν 

ως κτερίσµατα στους τάφους, είχαν δηλαδή αναθηµατική και επιτύµβια χρήση. Οι παραστάσεις των 

εισηγµένων αγγείων συχνά ανταποκρίνονταν στα ιδανικά της Κρητικής κοινωνίας π.χ. οι παραστάσεις 

πολεµιστών ή οι αθλητικές παραστάσεις σε παναθηναϊκούς αµφορείς3. Οι επαφές λοιπόν ανάµεσα 

στις δύο περιοχές ήταν πολλές και συνεπώς πολλές και οι αφορµές και οι δυνατότητες για δάνεια 

πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα. 

Ας παρουσιάσουµε τώρα το Κρητικό σύστηµα εκπαίδευσης των νέων και τις τελετές µυήσεως 

στην ανδρική ηλικία. Το αγόρι (άνηβος, άνωρος) περνούσε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στο 

πατρικό του σπίτι. Οι άνωροι κάθε εταιρείας σχηµάτιζαν ιδιαίτερη ένωση κάτω από την ευθύνη ενός 

παιδονόµου. Μάθαιναν στοιχειωδώς γραφή και ανάγνωση, αποστήθιζαν τους νόµους και 

συναγωνίζονταν µε τα παιδιά άλλων εταιρειών σε αγώνες και εικονικές µάχες. Το βασικό πνευµατικό 

περιεχόµενο της παιδείας τους ήταν η µουσική, καθώς θεωρούσαν, ότι µε τη µουσική διαπλάθονται 

αρµονικές και πειθαρχηµένες προσωπικότητες. Με τον αυστηρό ρυθµό της µουσικής συνόδευαν τους 

πολεµικούς χορούς, τις εικονικές µάχες και τη συντεταγµένη προέλαση. Όταν ο νέος συµπλήρωνε το 

17ο έτος της ηλικίας του (ηβίων), εισαγόταν στην κυρίως εκπαίδευση των εφήβων. Εισάγονταν λοιπόν 

οι νέοι σε οµάδες, που ονοµάζονταν αγέλαι4. Την πρωτοβουλία για την ίδρυση µιας αγέλης είχαν 

έφηβοι από τα πιο διακεκριµένα γένη, που ξεχώριζαν σε σχέση µε τους υπόλοιπους για τη δύναµή 

τους. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Έφορος δια µέσου του Στράβωνος «γιατί και τας αγέλας 

                                            
2 Άγγελος Χανιώτης, Κλασσική και Ελληνιστική Κρήτη, 185. 
3 Άγγελος Χανιώτης, Κλασσική και Ελληνιστική Κρήτη, 225. 
4 Άγγελος Χανιώτης, Κλασσική και Ελληνιστική Κρήτη, 209-211. 
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συναγούσι οι επιφανέστατοι των παίδων»5. Εποµένως σε αυτό το σηµείο αντικατοπτρίζεται και ο 

αριστοκρατικός και στρατιωτικός χαρακτήρας της Κρητικής κοινωνίας. 

Το περιεχόµενο της εκπαιδεύσεως του εφήβου είχε στόχο τη δηµιουργία καλών πολιτών και 

καλός πολίτης για τη στρατιωτική κοινωνία της Κρήτης ήταν όποιος κατείχε την πολεµική τέχνη και 

είχε την κατάλληλη στρατιωτική ικανότητα. Επίσης καλός πολίτης όµως ήταν και αυτός, που διέθετε 

πολιτική σύνεση και σεβόταν τους νόµους. 

Η εκπαίδευση περιελάµβανε εξάσκηση στα όπλα και κυρίως βέβαια στην τοξοβολία, 

συνεχίζοντας έτσι και δικαιολογώντας τη µεγάλη φήµη, που είχαν αποκτήσει στον Ελληνικό κόσµο οι 

Κρήτες τοξότες. Επίσης συµµετείχαν σε εικονικές αλλά όµως σκληρές µάχες ανάµεσα στις αγέλες. 

Κύριος σκοπός της εκπαιδεύσεως ήταν και η ανθεκτικότητα των εφήβων στις κακουχίες. 

Οι έφηβοι φορούσαν όλον το χρόνο τα ίδια ελαφρά ρούχα µε σκοπό και την αντοχή στις 

σκληρές καιρικές συνθήκες. Επίσης οι έφηβοι κοιµούνταν µαζί και επάνδρωναν τα συνοριακά οχυρά, 

ενώ ασκούσαν και κάποια αστυνοµικά καθήκοντα. Στα συσσίτια τρέφονταν δηµόσια και µέσα σε 

αυτά τα πλαίσια της κοινής σίτισης, εκπαιδεύσεως και του ύπνου σε κοινό χώρο, ανέπτυσσαν 

ιδιαίτερα το αίσθηµα της κοινότητας, του συνανήκειν στην ουσία σε µια κοινότητα, προετοιµαζόµενοι 

έτσι για την οµαλή εισαγωγή τους στο κόσµο των υπεύθυνων πολιτών. Χαρακτηριστικό γεγονός, που 

εκφράζει αυτήν την περίοδο αποµονώσεως και περιορισµένων και ασήµαντων δικαιωµάτων των 

εφήβων ήταν το ότι για τους έφηβους ήταν απαγορευµένο να ασκούν οποιασδήποτε µορφής κριτικής 

ως προς τους νόµους της πολιτείας. Επίσης τους απαγόρευαν να ταξιδεύουν έξω από την πόλη τους. 

Αυτές οι απαγορεύσεις, όπως και οι στόχοι -αλλά και οι τρόποι πραγµατοποιήσεώς τους- που θέτει το 

Κρητικό σύστηµα εκπαιδεύσεως των νέων, έχει πολλές οµοιότητες µε τις αντίστοιχες πρακτικές του 

θεσµού της αθηναϊκής εφηβείας, όπως παρουσιάζονται επίσηµα και οργανωµένα από το 336 π.Χ. και 

οι οποίες θα παρατεθούν στο επόµενο κεφάλαιο αυτής της εργασίας. 

Η επιρροή των επιφανών ωρίµων ανδρών στους νέους συνέβαλε στην 

καθιέρωση της παιδεραστίας, ενός δωρικού κοινωνικού θεσµού, που εξυπηρετούσε 

την αγωγή και την προετοιµασία των νέων για την είσοδό τους στην τάξη των τέλειων 

πολιτών. Ο δωρικός αυτός θεσµός βρήκε θρησκευτική κάλυψη στις παραδοσιακές 

µινωικές τελετουργίες του νησιού, πολλές από τις οποίες κάλυπταν ανάλογα έθιµα 

µυήσεως των µινωιτών, διαφορετικού πάντως κοινωνικού περιεχοµένου. Στα χρόνια 

λοιπόν της εφηβείας ιδιαίτερη σηµασία είχε η ερωτική σχέση, που αναπτυσσόταν 

στην Κρήτη ανάµεσα στους εφήβους και τους ώριµους πολίτες. Στο γεγονός αυτό 

συνδυάζεται η αποµόνωση του εφήβου και η µύησή του στην ανδρική ηλικία. Ο 

εραστής επέλεγε τον ερωµένο µε αυστηρά κριτήρια, όχι µόνο για το σωµατικό του 

κάλλος αλλά κυρίως για τα ψυχικά του χαρίσµατα και την κοινωνική του θέση. Αφού ο 

                                            
5 Στράβωνος 10.480-4. 
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εραστής απήγε τον νέο, συζούσε επί δύο µήνες µαζί του σε κάποια απόµερη και κατά κόρον ορεινή 

περιοχή. Στο διάστηµα αυτό της αποµονώσεως του εφήβου, αυτός µάθαινε να πολεµά, να κυνηγά και 

να αντέχει στις κακουχίες. Όταν η περίοδος αυτής της αποµόνωσης τελείωνε µε επιτυχία για τον 

έφηβο, ο εραστής πρόσφερε στον νέο πλούσια δώρα, δηλαδή κύπελλο ποτού, ένα βόδι, το οποίο 

θυσίαζε στον ∆ία και ειδική ενδυµασία. Ήταν όνειδος για το νέο να µην αντεπεξέλθει στη δοκιµασία 

αυτή και κατά συνέπεια να µην τιµηθεί από τον εραστή του. Τα αγόρια που απάγονται ονοµάζονταν 

παρασταθέντες και απελάµβαναν ειδικές τιµές στους χορούς και στους αγώνες, όπου τους 

επιτρεπόταν να ντύνονται µε καλύτερα ρούχα από τους υπόλοιπους6.Ακόµα και όταν ενηλικιώνονταν 

φορούσαν ένα διακριτικό ρούχο και αποκαλούνταν κλεινοί. Φυσικά αυτό το έθιµο ανακαλεί το κοινό 

θέµα του νέου, ο οποίος απάγεται από ζηλιάρηδες θεούς, όταν πρόκειται να µυηθεί7. 

Χαρακτηριστικός είναι ο µύθος της αρπαγής του Γανυµήδους από τον ∆ία, µύθος µε Κρητική 

προέλευση σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, µόνο που στην Κρήτη η απαγωγή αποδίδεται στο Μίνωα8. 

Είναι δυνατόν να διατυπωθεί η άποψη, ότι η δίµηνη αυτή περίοδος αποµονώσεως των εφήβων 

ήταν το αντίστοιχο του θεσµού της Κρυπτείας που ίσχυε στη Σπάρτη. Μετά τη µύηση αυτή και τη 

ζωή µακριά από την πόλη, που συµβόλιζε το θάνατο του εφήβου (σκότιος) ως εφήβου και την 

αναγέννησή του ως άνδρα και πολίτη, συγκεντρώνονταν όλοι οι έφηβοι την άνοιξη σε ειδική τελετή, 

κατά την οποία απέβαλλαν το ένδυµα της εφηβείας (πανάζωστοι), έπαιρναν την ενδυµασία του πολίτη 

και τα όπλα, που τους είχε προσφέρει ο εραστής τους και ορκίζονταν στους θεούς πίστη στους νόµους 

και τις δηµοκρατικές συνθήκες9.Οι όροι εσδύεσθαι, εγδύεσθαι, εκδύεσθαι αναφέρονταν σε αυτήν 

ακριβώς την περίπτωση, δηλαδή της εξόδου από την αγέλα. Η εορτή αυτή ονοµαζόταν στην Κνωσό 

όπως και στα Μάλλια Υπερβώα, στη Λατώ και στην Ιεράπυτνα Θεοδαίσεια, στη Λύττο Περιβληµαία, 

ενώ χαρακτηριστική επίσης είναι η εορτή Εκδύσια, που γινόταν στη Φαιστό και συνδεόταν µε την 

τοπική λατρεία της Λατούς Πυθίας και µε το µύθο του Λευκίππου, που άλλαξε φύλο από κορίτσι σε 

αγόρι10. 

Από την άποψη του φύλου και της ηλικίας ήταν άνδρας αυτός, που ήταν άνω των 20 ή 21 

ετών. Οι ανήλικοι άρρενες ήταν δυνάµει πολίτες. Από το 17ο έτος ή το 18ο έτος της ηλικίας τους 

αποκτούσαν ορισµένα δικαιώµατα, αλλά πολίτες γίνονταν όταν συµπλήρωναν την προβλεπόµενη 

ηλικία, ολοκλήρωναν την εκπαίδευσή τους, έδιναν τον προβλεπόµενο όρκο και γίνονταν δεκτοί σε 

κάποια εταιρεία. 

Κάθε νέος πολίτης εγγραφόταν στην εταιρεία του πατέρα του µε την οµόφωνη γνώµη των 

υπολοίπων εταίρων, που αναγνώριζαν έτσι τη νοµιµότητα της καταγωγής του. Η συµµετοχή στην 

εταιρεία αποτελούσε την κατάληξη της µακροχρόνιας εκπαίδευσης του νέου. Τότε ήταν πλέον 

αναγνωρισµένος επίσηµα ως πολίτης και χαρακτηριστικά ονοµαζόταν δροµεύς, κάτι που αποδεικνύει 

                                            
6 Wiliets, A.C.S.Η, 116. 
7 Η. Jeanmaire, Couroi, 455. 
8 Πλάτωνος Νόµοι 636 d. 
9 Willets, Cretan Cults,175 / Willets, A.S.A.C, 120. 
10 A. Brelich, Ρ. e P., 198 κ.ε. 
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τη µεγάλη σηµασία, που είχαν για την κρητική κοινωνία οι αγώνες και ειδικότερα οι αγώνες δρόµου 

και στην οποία θα γίνει διεξοδικότερη αναφορά και πάλι στους συσχετισµούς, που θα γίνουν µε τις 

αντίστοιχες πρακτικές της αθηναϊκής κοινωνίας. Η εκγύµναση του σώµατος αποδεικνύεται έτσι, ότι 

κατείχε κεντρική θέση στην παιδεία των πολιτών. Ο πολίτης διακρινόταν ακριβώς από το ότι µόνο σε 

αυτόν επιτρεπόταν η συµµετοχή στις αθλητικές εκδηλώσεις και στο δρόµον και για αυτό άλλωστε 

ονοµαζόταν δροµεύς. Ο όρος δρόµος από πολλούς µελετητές ταυτίζεται µε τον όρο γυµνάσιον (Σουιδ. 

δρόµοις)11. Σύµφωνα όµως µε την Μ. Guarducci αυτό δεν ισχύει και δεν πρέπει να συγχέεται ο όρος 

δρόµος µε τον όρο γυµνάσιον, αλλά ο δρόµος θα έπρεπε να είναι ένα πεδίο επιδείξεων, ενώ ο J. 

Delorme υποστηρίζει πως ο δρόµος υποδεικνύει, όπως και στη Σπάρτη, ένα στρατιωτικό πεδίο12. 

Άλλωστε µια επιγραφή του 5ου αιώνος π.Χ. υποδεικνύει ότι οι Κρήτες γνώριζαν και 

χρησιµοποιούσαν τον όρο γυµνάσιον (Ι.Cret. IV, 64). Πάντως οι  αγώνες δρόµου ήταν ο 

συνηθέστερος διαγωνισµός για τους εφήβους στις αγέλες. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, οι Κρήτες 

επέτρεπαν στους µη πολίτες τα πάντα εκτός από το να κρατούν όπλα και να συµµετέχουν στο δρόµο 

(Πολιτικά 1264α). 

 Σύµφωνα µε τον Α. Χανιώτη13, τον A. Brelich14 και τον R. Willets15, οι µη πολίτες 

ονοµάζονται απέταιροι, ενώ οι έφηβοι, οι οποίοι ηλικιακά δεν ήταν ακόµη δροµείς ονοµάζονταν 

απόδροµοι. Η κυριολεκτική όµως σηµασία του απόδροµος, µε την καθοριστική σηµασία της 

προθέσεως από, εννοεί τον αποκλεισµένο από το δρόµο και ό,τι συνεπάγεται ο όρος αυτός, δηλαδή µη 

συµµετοχή στις αθλητικές εκδηλώσεις κλπ. Μια άλλη ερµηνεία θα µπορούσε να είναι ότι ο όρος 

απόδροµος είναι αντίστοιχος του όρου απέταιρος και όπως αυτός ο τελευταίος δηλώνει τον 

αποκλεισµό από την εγγραφή στις εταιρείες για αυτόν, που δεν πληρεί τους όρους ή που δεν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σκληρής αριστοκρατικής κρητικής κοινωνίας, έτσι και ο όρος 

απόδροµος µπορεί να εννοεί αυτόν, ο οποίος αποκλείεται από τη συµµετοχή στις αθλητικές 

εκδηλώσεις και άρα δεν γίνεται δεκτός στους πολίτες. Αυτό όµως συµβαίνει όχι γιατί ηλικιακά δεν 

είναι έτοιµος για κάτι τέτοιο, αλλά γιατί δεν πληρεί τις πολιτικές και κοινωνικές απαιτήσεις, που θέτει 

η κρητική κοινωνία ή ίσως δεν ανταποκρίθηκε µε επιτυχία στις τελετές µυήσεως, που θα τον 

καθιστούσαν άνδρα και κατ’ επέκταση πολίτη και πολεµιστή.  

Το πόσο µεγάλη σηµασία είχε ο δρόµος στη δηµόσια ζωή της Κρήτης αποδεικνύεται και από 

µια επιγραφή, που διασώζει µια διακρατική συνθήκη ανάµεσα στην Ιεράπυτνα και την Πραισό και η 

οποία προέβλεπε για τους πολίτες των δύο πόλεων κοινή χρήση του  χορού και του δρόµου16. Επίσης 

υπαινιγµός σε αγώνες δρόµου ανάµεσα σε νέο µυηµένους υπάρχει στον όρκο της ∆ρήρου17. 

∆ροµεύς πρέπει να γινόταν κάποιος γύρω στα 20 του χρόνια. Άλλος σηµαντικός όρος είναι ο 

                                            
11 Η. Jeanmaire, Couroi, 423 / G. de Sanctis, Storia dei Gr.I., 504. 
12 Μ. Guarducci, I.C IV, 64 / J. Delorme, Gymnasion, 22 σηµ. 6 
13 Α. Χανιώτης, Κλασσική και Ελληνιστική Κρήτη, 197. 
14 A. Brelich, Ρ. e P., 198 κ.ε. 
15 Willets, Cretan Cults, 47. 
16 Μ. Guarducci: IC, 3.4. ΙΒ. 
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όρος απάγελοι και πρέπει να αφορά στους νέους κατά την περίοδο αµέσως πριν την είσοδο στην 

αγέλα. Από τον Ησύχιον πληροφορούµαστε ότι είναι ταυτόσηµος µε τον όρο σκότιοι (οι σκοτεινοί), 

που είναι ένας κατάλληλος όρος για τα αγόρια, που υφίσταντο τη δοκιµασία του περάσµατος από την 

εφηβική στην ανδρική ηλικία, περίοδος κατά την οποία υφίσταντο και την αποµόνωση στην ύπαιθρο 

για διάστηµα 2 µηνών. Εδώ µπορούν να γίνουν συγκρίσεις µε το σπαρτιατικό θεσµό της κρυπτείας. 

Αυτό εξηγεί γιατί η Αφροδίτη ήταν γνωστή στη Φαιστό ως Σκοτία, η προστάτιδα θεότητα αυτών που 

υφίσταντο µύηση στην ανδρική ηλικία και στο γάµο. Μια καθορισµένη δοκιµασία φυσικής 

σκλήρυνσης είναι οικείο χαρακτηριστικό των τελετών µυήσεως σε πρωτόγονους λαούς και η δηµόσια 

µαστίγωση των µελλειρένων στο βωµό της Αρτέµιδος Ορθίας, είναι ένας θεσµός που εντάσσεται σ' 

αυτόν το γενικό τύπο18. 

Οι όροι δροµεύς και απόδροµος, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο πολιτικό και κοινωνικό 

λεξιλόγιο της εποχής. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές τους από συγγραφείς, π.χ. Ευστάθιος Οδ. 

15, 472 «… εν Κρήτη αποδρόµους δια το µηδέπω των κοινών δρόµων µετέχειν», ενώ επιγραφικά 

συναντώνται στον περίφηµο κώδικα της Γόρτυνας (IC 4, 72) αλλά και σε άλλες επιγραφές 

(απόδροµος 7, 35, δροµεύς 1, 41 / 3, 22 / 5, 23 / 6, 36 και 7, 41). Το να γίνει κάποιος δροµεύς, ήταν 

συνεπώς το καθοριστικότερο σηµείο της ύπαρξης του Κρητός. Τα έτη του είναι χαρακτηριστικό ότι 

υπολογίζονται απ' αυτό το σηµείο και έπειτα (Ησύχιος: ∆εκάδροµος). Αναφορά στη µεγάλη 

ικανότητα των Κρητών στο δρόµο κάνει και ο Ξενοφών (Ανάβαση 4, 8,27). 

Είναι χαρακτηριστική των φυλετικών αρχαϊκών κοινοτήτων η διαίρεση σε ηλικιακές κλάσεις, 

όπου η µετάβαση από τη µία ηλικιακή κλάση στην άλλη γινόταν µέσα από διάφορες τελετές µυήσεως. 

Η µετάβαση από την εφηβική στην ανδρική ηλικία γινόταν µε τελετές, που θεωρούσαν, ότι ο νέος 

πέθαινε ως έφηβος και ξαναγεννιόταν ως άνδρας. Έτσι σύµφωνα µε τον Willets πρόκειται για µια 

µύηση, που αποτελεί τµήµα ενός τοτεµικού κύκλου. Σε αυτήν τη µύηση ο θάνατος και η αναγέννηση 

των µυηµένων αναπαρίστανται δραµατικά, συχνά µε διάφορα αγωνίσµατα ή δοκιµασίες. Το είδος του 

κύκλου, που αναφέρθηκε, διατηρείται και κατά την ιστορική περίοδο στην εκπαίδευση των εφήβων, 

για τους οποίους ορισµένου είδους θεότητες δείχνουν ιδιαίτερη φροντίδα. Έτσι η φυσική εκπαίδευση 

συνέχισε να είναι πάντα ένα αποφασιστικό στοιχείο της ελληνικής εκπαιδεύσεως.  

Η σχέση ανάµεσα στην πνευµατική και στη σωµατική εκπαίδευση τυποποιήθηκε διαµέσου 

του κοινού χαρακτηριστικού της πόλεως-κράτους δηλαδή του Γυµνασίου19. Πάντως είναι 

χαρακτηριστική για την Κρήτη η απουσία του Γυµνασίου20. Σηµανπκό στοιχείο είναι επίσης, ότι η 

ονοµασία αυτών των οµάδων ηλικιακής κλάσεως δινόταν µε όρους περισσότερο κατάλληλους για 

βοοειδή παρά για  ανθρώπους. Αυτό το γεγονός σε συνδυασµό µε την απουσία σε µεταγενέστερους 

χρόνους αναφορών για γυµνάσια στην Κρήτη οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η κρητική κοινωνία ήταν 

και παρέµενε και στην κλασική εποχή, µια σκληρή αριστοκρατική κοινωνία, που έδινε ιδιαίτερο 

                                                                                                                                        
17 Μ. Guarducci: IC, 1,9,1, στίχ. 53: νικατήρ τας αγέλας. 
18 R.F. Willets, Cretan Cults, 46-47. 
19 R.F. Willets, Cretan Cults, 45. 
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βάρος στη σωµατική εκπαίδευση χωρίς να δίνει και την αντίστοιχη σηµασία στην πνευµατική 

εκπαίδευση: «γράµµατα µόνον παιδεύονται και ταύτα µετρίως »21.  

Ο θεσµός της αθηναϊκής εφηβείας µπορεί κάλλιστα να παραλληλισθεί µε το σπαρτιατικό και 

κυρίως το κρητικό σύστηµα εκπαιδεύσεως. Το πρώτο κοινό στοιχείο είναι, ότι και ο θεσµός της 

εφηβείας οργανωνόταν και επιβλεπόταν από το κράτος, το οποίο έδειχνε ιδιαίτερη φροντίδα για την 

εκπαίδευση των εφήβων του, ώστε να δηµιουργηθούν οι κατάλληλοι πολεµιστές και πολίτες, που θα 

επωµισθούν την αναπτέρωση του πεσµένου ηθικού των Αθηναίων έπειτα από την ήττα στη 

Χαιρώνεια το 338 π.Χ. Σηµαντικό κοινό στοιχείο επίσης είναι η ιδιαίτερη βαρύτητα, που έδειχναν για 

τη σωµατική εκπαίδευση των νέων. Η εξάσκηση στα όπλα ήταν πολύ σκληρή µε κάποια έµφαση, 

όπως όµως είδαµε, των Κρητών στην τοξοβολία, λόγω της ισχυρής παραδόσεως και φήµης που είχαν 

αποκτήσει σε όλο τον υπόλοιπο ελληνικό κόσµο. Χαρακτηριστικά είναι επίσης τα κοινά γεύµατα, τα 

ονοµαζόµενα συσσίτια, όπως και η κοινή και στις δύο περιπτώσεις, περίοδος αποµονώσεως, 

χαρακτηριστικό στοιχείο τελετουργιών µυήσεως και διαβατηρίων τελετών. Σκοπός ήταν και στα δύο 

συστήµατα, η αντοχή στις κακουχίες και η προσπάθεια δηµιουργίας σκληροτράχηλων πολεµιστών και 

πειθήνιων και υπάκουων στους νόµους της πόλεως πολιτών. Φορούσαν τα ίδια ελαφρά ρούχα, ενώ ως 

προς την ενδυµασία η πιο χαρακτηριστική οµοιότητα είναι ως προς το χρώµα. Οι Αθηναίοι έφηβοι 

φορούσαν µαύρες χλαµύδες ως την εποχή του Ηρώδου του Αττικού, ο οποίος τις αντικατέστησε µε 

λευκές. Οι έφηβοι της Κρήτης φορούσαν επίσης µαύρα ρούχα. Το µαύρο ήταν το χρώµα του πένθους, 

έτσι η πιθανότητα, ότι υπάρχει στην ενδυµασία µια τελετουργική προέλευση ως κατάλοιπο της 

πρωτόγονης πίστης, ότι το παιδί πέθανε ως έφηβος κατά τη µύηση, είναι µεγάλη22. 

Αξιοσηµείωτο κοινό στοιχείο είναι η απουσία ιδιαίτερης βαρύτητας για την πνευµατική 

εκπαίδευση. Ακόµη όµως και στις προσπάθειες για παροχή πνευµατικής εκπαιδεύσεως σηµασία 

δίνεται στα ίδια στοιχεία, δηλαδή στη µουσική, στο χορό και στην εκµάθηση των νόµων και των 

παραδόσεων της πόλης, που θα δηµιουργούσε πειθαρχηµένους και υπάκουους πολίτες. Ο ρόλος, που 

έπαιζε η µουσική στην εκπαίδευση των εφήβων, είναι πολύ σηµαντικός, καθώς π.χ. στην Κρήτην, τα 

αγωνίσµατα και οι διαγωνισµοί ανάµεσα στις αγέλες είχαν χαρακτήρα τελετουργικό και ετελούντο µε 

τη συνοδεία αυλού και λύρας23. Απαιτεί εξέταση το ερώτηµα σε ποιο βαθµό, το υπόρχηµα, το άσµα 

δηλαδή, πoυ συνόδευε τους χορούς των Κουρητών ή Κούρων της ∆ίκτης, µπορεί να θεωρηθεί ως 

µέρος ενός πλαισίου µυήσεως. Με τους χορούς αυτούς η κάθε φυλή πιθανώς εορτάζει την ένταξη των 

νέων στο σώµα των πολιτών και ανανεώνει την εµπιστοσύνη της στο µέλλον της.  

Οι αρχαίες πηγές µαρτυρούν την ύπαρξη χορών, που εκτελούντο δηµόσια από νέους τη 

στιγµή της εισόδου τους στην κατηγορία των πολιτών (Πλουτάρχου Περί Μουσικής 9). Ο 

Πλούταρχος λοιπόν αναφερόµενος στη Σπάρτη, τονίζει ως  χαρακτηριστική της δευτέρας 

καταστάσεως την εισαγωγή από τον Θάλητα ήχων, που συνόδευαν «τάς γυµνοπαιδειάς», εξισώνοντάς 

                                                                                                                                        
20 Έχουµε µόνο µια αναφορά στην IC 4.64. 
21 Αριστοτέλους στον Ψευδο-Ηρακλείδη. fΗ. G II. 312 
22 R.F. Willets, Cretan Cults, 48. 
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τους µε «τάς αποδείξεις» στην Αρκαδία και τα «Ενδυµάτια» στο Άργος. Πρόκειται για χορευτικές 

επιδείξεις τελετουργικού χαρακτήρα, που διεξάγονταν σύµφωνα µε διάκριση σε ηλικιακές κλάσεις. Ο 

Πολύβιος (IV 20,12) αναφερόµενος στην Αρκαδία τονίζει, ότι οι νέοι εξασκούνταν να προχωρούν 

(βαδίζουν) υπό τον ήχο αυλού και σε τάξη, ενώ εξασκούνταν και σε δύσκολους χορούς και σε µια 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία παρουσιάζονταν στη συνέλευση του λαού και επιδεικνύονταν 

(επιδείκνυνται) στους συµπολίτες τους. Ανάλογες εκδηλώσεις περιελάµβανε η εορτή ενδυµάτια στο 

Άργος, που συνδεόταν µε µια τελετή µυήσεως στην ανδρική ηλικία, όπου οι νέοι έβγαζαν τα 

ενδύµατα της παιδικής ηλικίας και ενδύονταν τα ενδύµατα της ανδρικής ηλικίας, παίρνοντας και 

όπλα. 

Στην Κρήτη είχε πιθανότατα τις ρίζες της µια αρχέγονη µορφή δραµατικής ποίησης, το 

υπόρχηµα, το οποίο σχετιζόταν µε τη λατρεία του Κρόνου, του ∆ιός, των Τιτάνων και των Κουρητών. 

Οι Κουρήτες, σύµφωνα µε την παράδοση θεωρούνταν ευρέτες των ενόπλων ορχήσεων. Από τους 

Κρητικούς χορούς και ρυθµούς, αναφέρονται ο πολεµικός χορός, δηλαδή η πυρρίχη, ο ορσίτης 

(πηδηχτός), το υπόρχηµα και ο επικρήδιος24. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην Αθήνα η πυρρίχη ήταν 

µια τελετή µυήσεως (διαβατήρια τελετή) µε κοινωνική και πνευµατική σηµασία, που συνδεόταν µε 

την παράδοση οπλισµού από το κράτος, ο οποίος οπλισµός εθεωρείτο ιερός25. Ο Πλάτων τονίζει, ότι η 

προστάτιδα θεά των Αθηνών χόρεψε ένοπλη. Αυτός  είναι ένας υπαινιγµός στο αίτιον της Αθηνάς ως 

ευρέτριας του πυρρίχιου χορού στην Αθήνα. Στα Παναθήναια γνωρίζουµε από καταλόγους νικητών 

των µέσων του 4ου αιώνα π.Χ., ότι µια από τις τρεις οµάδες, που χόρευαν τον πυρρίχιο, ήταν οι 

Αγένειοι, που πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία των εφήβων. Ο Αριστόξενος, µουσικός και 

συγγραφέας του 4ου αιώνα π.Χ., εκτιµά, ότι οι αρχαίοι πρώτα εξασκούνταν στη γυµνοπαιδική και 

έπειτα χόρευαν πυρρίχιο πριν µπουν στο θέατρο για την επίδειξη των ικανοτήτων τους. Ο 

Αριστοτέλης αναφέρει, ότι η κύρια στρατιωτική λειτουργία των εφήβων ως φρουρών των συνόρων 

ήταν η περίπολος και χρησιµοποιεί το ρήµα περιιέναι. Το κύκλωµα των οχυρών είναι η κοινή µορφή 

µιας τελετουργικής κίνησης γνωστής ως περικύκλωσης. Αυτή η κυκλική κίνηση είναι φυσικά και η 

βασική κίνηση του χορού και παραπέµπει στην εικόνα των Κουρητών, που χόρευαν και 

τραγουδούσαν γύρω από το βωµό του ∆ιός. Είναι πιθανόν λοιπόν, η πυρρίχη να αποτελούσε 

τελετουργικό, που θα ήταν κριτήριο επιλογής των εφήβων για πλήρη στρατιωτική υπηρεσία. Ο 

οπλισµός, που παραδινόταν στον έφηβο, θυµίζει τον οπλισµό, που κέρδισε η Αθηνά σε απεικονίσεις 

της γεννήσεώς της και σε παναθηναϊκούς αµφορείς, όπου παριστάνεται να χορεύει. 

Είναι σηµαντικό το ότι οι θεότητες, που αναφέρονται πρωταρχικά στον όρκο των εφήβων, 

είναι αυτές, που σχετίζονται πιο στενά µε πυρριχικές αιτιολογίες. Η αντιπαράθεση θεοτήτων του 

πολέµου µε θεότητες της γονιµότητας ανακαλεί τις δύο πτυχές των πυρριχικών αιτιολογιών, την 

                                                                                                                                        
23 A. Brelich, P. e P., 198 κ.ε. 
24 Α. Χανιώτης, Κλασσική και Ελληνιστική Κρήτη, 228. 
25 S. Lonsdale, Dance, 137-138. 
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καταστροφή των εχθρών µε όπλα και την προστασία των νέων πολιτών και της κοινότητας26. Η 

έµφαση στην απόκρυψη και στην εµφάνιση στις πυρριχικές αιτιολογίες ενισχύει την υπόθεση, ότι ο 

ένοπλος χορός ήταν µια κατάλληλη τελετή µυήσεως για την αθηναϊκή εφηβεία. 

 Ως φυσικός διαγωνισµός επίσης, ο ένοπλος χορός ήταν ένας χορός ολοκλήρωσης, που εν 

µέρει σηµατοδοτούσε την επιτυχή µετάβαση στην ανδρική ηλικία. Η κίνηση του πηδήµατος σε 

συνάρτηση µε το σκύψιµο της µέσης ήταν οι βασικές κινήσεις της πυρρίχης, όπως τις παρουσιάζει ο 

Πλάτων στους Νόµους. Ο πυρριχιστής χόρευε γυµνός και κρατούσε µιαν ασπίδα και ένα επιθετικό 

όπλο ή τουλάχιστον εµιµείτο µε κινήσεις των χεριών, χειρισµούς δόρατος, ξίφους ή ακοντίου. 

Ουσιαστικά πρόκειται για τις ιδέες της γεννήσεως, της απόκρυψης και της ξαφνικής εµφανίσεως.  

Στους Κουρήτες έχουµε, όπως τονίστηκε, το πρότυπο των νεανικών οµάδων µυήσεως, καθώς 

ο Στράβων διαµέσου του έργου του Εφόρου αναφέρει, ότι οι κρήτες νέοι εξασκούνταν στην τοξευτική 

και στον ένοπλο χορό, κάτι που συνέβη, όπως µας λέει, για πρώτη φορά από τους Κουρήτες. Στον 

ύµνο του ∆ικταίου ∆ιός από το Παλαιόκαστρο, που ήταν µια επίκληση για την ετήσια επάνοδο του 

θεού, οι έφηβοι της πόλεως, οι Κουρήτες, τον ονοµάζουν «µέγιστον κούρον». «Κούρος» σηµαίνει το 

αγόρι και σε αυτή την περίπτωση το νεαρό θεό, του οποίου ζητείται η επιφοίτηση για να καρπίσουν οι 

αγροί και να γονιµοποιηθούν τα κοπάδια των προβάτων. Ο ύµνος αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο 

τελετουργίας σχετικής µε τη µύηση των νέων κατά το µεταβατικό στάδιο της ηλικίας τους από την 

εφηβεία στην ωριµότητα και την είσοδο στην τάξη των τέλειων πολιτών. Οι Κουρήτες λοιπόν 

θεωρούνται οι ευρετές της πυρρίχης, που τόσο µεγάλη σηµασία είχε για την εκπαίδευση των 

αθηναίων εφήβων, αφού ικανοποιητική εκτέλεση του χορού σηµαίνει απόδειξη της στρατιωτικής 

ικανότητας του εφήβου να υπερασπιστεί την πόλη και τον εαυτό του27. 

Σηµαντικό κοινό στοιχείο είναι επίσης ο όρκος, που έδιναν τόσο οι Κρήτες όσο και οι 

αθηναίοι έφηβοι. Η παλαιότητα του όρκου των αθηναίων εφήβων είναι αναµφισβήτητη, όπως και η 

οµοιότητα που παρουσιάζει µε τον όρκο, που έδιναν οι Κρήτες έφηβοι28. Οι έφηβοι της Αθήνας 

ορκίζονταν να µην ατιµάσουν τα ιερά όπλα, να υπερασπίσουν τη θρησκεία της πόλεως και να 

υπακούουν και να προστατεύουν τους νόµους. Καλούν ως µάρτυρες θεότητες, όπως η Άγλαυρος και η 

Αθηνά, καθώς επίσης θεότητες της γονιµότητας, όπως την Θαλώ (µία από τις Ώρες), και δύο χάριτες, 

την Αυξώ και την Ηγεµόνη. Έχουµε δηλαδή από τη µια επίκληση θεοτήτων του πολέµου, και από την 

άλλη θεοτήτων της γονιµότητας. Ευχή λοιπόν είναι η καταστροφή των εχθρών και η προστασία και η 

ανάπτυξη της κοινότητας. Αναµφίβολα υπάρχει σύνδεση µε τον ύµνο των Κουρητών, που πρέπει να 

είναι σύγχρονος του όρκου των εφήβων. Στενή σύνδεση υπάρχει και µε τον όρκο των Κρητών 

εφήβων από τη ∆ρήρο29. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά ακόµη στα ποτάµια και στις πηγές των 

Κρητών αντίστοιχη µε την αναφορά των Αθηναίων εφήβων στους αµπελώνες και στους ελαιώνες. 

Επανερχόµενοι στην εκπαίδευση των εφήβων θα διαπιστώσουµε, ότι οι Κρήτες έφηβοι επάνδρωναν 

                                            
26 S. Lonsdale, Dance, 143, εικ. 18, 145, εικ. 19, 146, εικ. 20. 
27 S. Lonsdale, Dance, 166-168. 
28 Stob 43, 48 / Pollux 8. 105 / L. Robert, E.E.Ph, 297-307. 
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τα συνοριακά οχυρά και ασκούσαν κάποια αστυνοµικά καθήκοντα. Αυτές οι αρµοδιότητές τους 

θυµίζουν έντονα την πρακτική των Αθηναίων εφήβων να περιπολούν στην παραµεθόριο και να 

επανδρώνουν τα φρούρια της υπαίθρου. 

Οι Κρήτες, όπως και οι Αθηναίοι έφηβοι, δεν ταξίδευαν ή δεν εκστράτευαν έξω από την πόλη 

τους παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι, ότι στους Κρήτες 

εφήβους απαγορευόταν η κριτική στους νόµους της πόλης. Επίσης και οι Αθηναίοι έφηβοι δεν είχαν 

το δικαίωµα να εγείρουν κατηγορία στα δικαστήρια παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις30. Ακόµα, 

οι Κρήτες έφηβοι µόλις έβγαιναν από τη δίµηνη περίοδο αποµονώσεώς τους µε τον εραστή τους, 

αυτός τους πρόσφερε δώρα, όπως π.χ. ένα κύπελλο ποτού, δώρο το οποίο είναι αντίστοιχο µε αυτό, 

που κέρδιζε ο έφηβος, ο οποίος νικούσε στον αγώνα δρόµου, που γινόταν µε αφορµή την εορτή των 

Οσχοφορείων. Επιπλέον τους πρόσφερε ένα βόδι, το οποίο θυσίαζαν στο ∆ία και όπως θα διαπιστωθεί 

παρακάτω ήταν συνηθισµένο τυπικό πολλών εορταστικών εκδηλώσεων της Αθήνας, οι έφηβοι να 

θυσιάζουν βόδια και να προσφέρουν ταύρους στους θεούς (π.χ. επιγραφικά διαπιστώνεται, ότι οι 

έφηβοι τιµώνταν επειδή στα Προηρόσια «ήραντο τους βους» στο βωµό για θυσία)31. Τέλος, o εραστής 

τους πρόσφερε πολύτιµα όπλα και ρούχα, κίνηση συµβολική, που παραλληλίζεται µε την ανάληψη 

των όπλων από τους εφήβους στην Αθήνα, έπειτα από την επιτυχή επίδειξη των ικανοτήτων τους στο 

θέατρο ενώπιον του Αθηναϊκού λαού.  

Υπάρχει µεγάλη οµοιότητα στις εορταστικές εκδηλώσεις, στις οποίες συµµετείχαν οι έφηβοι 

και στις θυσίες που προσφέρονταν, ενώ είναι ενδεικτικό ότι πολλές εορτές της Αθήνας σχετίζονται µε 

την Κρήτη και µάλιστα µε τη Μινωική εποχή, αφού έχουν τον αιτιολογικό τους µύθο στην περιπέτεια 

του Θησέως στην Κρήτη.  

Στην Αθήνα οι έφηβοι είναι χαρακτηριστικό, ότι θυσίαζαν ένα ταύρο στο ∆ιόνυσο, ο οποίος 

γενικά συνδεόταν µε τον ∆ία και µάλιστα µε τον Κρητικό ∆ία και λατρευόταν ως ταύρος και φίδι.Στα 

Θεοδαίσια υπήρχε σύνδεση µε το Μινωικό ταύρο - θεό και κατά συνέπεια µε τον Κρηταγενή ∆ία. 

Αγώνες δρόµου αποτελούσαν µέρος των αγωνισµάτων της εορτής. Σαφέστατα µπορεί να γίνει 

σύγκριση µε τα τεκταινόµενα στα ∆ιονύσια του Αθηναϊκού εορτολογίου. Η διαφορά τους έγκειται στο 

ότι τα Θεοδαίσια εορτάζονταν το φθινόπωρο, ενώ τα ∆ιονύσια το µήνα Ελαφηβολιώνα32. Σύνδεση 

υπάρχει επίσης ανάµεσα στα θεσµοφόρια της Αθήνας και µια κρητική εορτή που διεξαγόταν κατά το 

µήνα θεσµοφόρειο στη Λατώ. 

 Επίσης ο Θησεύς, έπειτα από τη διαφυγή του από το Λαβύρινθο µαζί µε τους νέους και τις 

νέες που έσωσε, χόρεψε στη ∆ήλο ένα κυκλικό χορό, που ουσιαστικά παρίστανε την είσοδό του και 

την έξοδό του από το Λαβύρινθο. Ο χορός αυτός ονοµαζόταν χορός των γεράνων και χορευόταν από 

µία αποστολή, που απετελείτο από νέους και παρθένες, που έστελνε ετησίως η Αθήνα (χορός, που στη 

∆ήλο ήταν πιθανώς ένας χορός πάθους, καθώς ο Όµηρος τον περιγράφει ως ιµερόεις). Περιγραφές 

                                                                                                                                        
29 M. Guarducci I.C I, IX, I / M. Guarducci: Rendic. Pont. Acc. VII (1931), 106 κ.ε. 
30 Αριστοτέλους, Αθηναίων πολιτεία, 42. 
31 IG II 2, 1028, στίχ. 28 / Wilhielm, Arch epigr. Mitt XX (1897), 58, 6. 
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του χορού έχουµε από τον Πλούταρχο (Βίος Θησέως 21), τον Παυσανία (VIII, 48, 3 / IX, 40, 3-4), τον 

Pollux (IV, 101), ενώ αναφορά κάνει ακόµα και ο Ησύχιος (Γερανουλκός: ο του χορού του εν ∆ήλω 

εξάρχων / ∆ηλιακός βωµός: περιτρέχειν κύκλω τον εν ∆ήλω βωµόν και τύπτεσθαι, ήρξατο τούτου 

Θησεύς, χαριστήριον της από του λαβυρίνθου φυγής). Ο Καλλίµαχος είναι ο πιο παλιός γνωστός 

συγγραφέας, που διηγείται την κατασκευή του βωµού των κεράτων για τον Απόλλωνα και το 

πέρασµα του Θησέως από τη ∆ήλο (vv 307-315). Οι σύγχρονοι ερευνητές θέτουν ως αρχή και 

πιστεύουν, ότι ουσιαστικά ο γέρανος είναι ο χορός του πουλιού γέρανος, αν και οι αρχαίοι συγγραφείς 

δεν πιστοποιούν καµµιά σχέση ανάµεσα στο χορό και στο πουλί. Αυτός ο τελετουργικός χορός 

πιθανώς εµιµείτο τις κινήσεις του Θησέως µέσα στο λαβύρινθο. Σύµφωνα µε τον Πλούταρχο ο 

ρυθµός του έχει παραλλάξεις και ανελίξεις, ενώ σύµφωνα µε τον Pollux οι χορευτές ήταν στη σειρά ο 

ένας πίσω από τον άλλο και οδηγούνταν από τους ηγεµόνας, που ήταν τοποθετηµένοι στα δύο άκρα 

και τους οποίους ο Ησύχιος τους ονοµάζει γερανουλκούς. Ο λαβύρινθος σε απεικονίσεις της 

κλασσικής εποχής αναπαρίσταται ως ένα σύνολο στενών διαδρόµων και έτσι µπορούµε να 

φανταστούµε τους συντρόφους του Θησέως να προχωρούν ο ένας πίσω από τον άλλον µε ιδιαίτερη 

προσοχή, ώστε να µην προκαλέσουν θόρυβο, ο οποίος θα προσελκύσει το Μινώταυρο, κοιτάζοντας 

ταυτόχρονα προσεχτικά προς τα πίσω, για να προφυλάξουν τα νώτα τους. Παραλλάξεις ίσως είναι οι 

κινήσεις του κεφαλιού, που στρέφεται αριστερά και δεξιά, όπως όταν κάποιος απειλείται από έναν 

κίνδυνο από όλες τις πλευρές33. 

Αυτοί, που χόρευαν το χορό του γεράνου, περιγράφονται ως νέοι άγαµοι και ως παρθένες και 

ίσως εδώ να αναδεικνύεται η συνήθεια του συλλογικού γάµου µε την έντονη παράδοση στην Κρήτη, 

όπως µας πληροφορεί ο Στράβων34. Είναι επίσης στενή η σύνδεση και µε τον αναφερόµενο από τον 

Όµηρο Κνωσσιακό χορό, ο οποίος πιθανώς απηχεί ένα έθιµο συλλογικών γάµων, που ακολουθεί την 

έξοδο των εφήβων από την αγέλα. Στο προηγούµενο κεφάλαιο τονίστηκε η στενή σχέση, που υπάρχει 

ανάµεσα στην Κρήτη και στην αθηναϊκή εορτή των Οσχοφορείων. Εδώ θα επισηµανθεί απλώς, ότι, 

εκτός απ' όλα τ' άλλα, τα δύο βασικά στοιχεία της εορτής κληρονοµήθηκαν από τη Μινωική Κρήτη, 

δηλαδή η µύηση των νέων και η λατρεία του ιερού δέντρου ως αποτέλεσµα της λατρείας της 

γονιµότητας. 

Ιδιαίτερης µνείας χρήζει η εορτή Θεοδαίσια, που σηµατοδοτούσε τη γέννηση και την 

αναγέννηση, τη µύηση και την ανανέωση. Η εορτή αυτή συγκρίνεται από τον Willets µε τα ∆ιονύσια 

στην Αθήνα, κατά τα οποία η εικόνα του Ελευθερέως ∆ιονύσου µεταφερόταν στο θέατρο από 

ενόπλους εφήβους. Ύµνοι τραγουδούνταν προς τιµή του Θεού και θυσιάζονταν ζώα µε πιο σπουδαία 

θυσία, τη θυσία ενός ταύρου. Η εικόνα (το ξόανο) του θεού επέστρεφε µε τη συνοδεία πάλι των 

εφήβων. Τρία στοιχεία είναι χαρακτηριστικά, η ποµπή η ίδια, η θυσία του ταύρου και η παρουσία των 

εφήβων. Η θυσία του ταύρου αντιστοιχεί, όπως είδαµε, µε τη θυσία του βοδιού, που έπαιρνε ως δώρο 

                                                                                                                                        
32 R.F. Willets, Cretan Cults, 202-206. 
33 Bruneau, C.d.D., 30-31. 
34 Στράβωνος 10 482. 
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ο έφηβος στην Κρήτη από τον εραστή του. Αυτό το Κρητικό έθιµο ακολουθεί ένα γνωστό, τρίπτυχο 

σχέδιο φυλετικής µυήσεως, δηλαδή την ποµπή, τον αγώνα και τον κόµον. Η ίδια σειρά παρουσιάζεται 

και στην Αθήνα. Στη πραγµατικότητα η πορεία από την πόλη στο ιερό καλείται ποµπή και η 
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επιστροφή κόµος, σύµφωνα µε τον αθηναϊκό νόµο. Οι Ολυµπιακοί αγώνες εκφράζουν τα ίδια βασικά 

στοιχεία: ποµπή, αγών και κόµος. Ο αγών αντιπροσωπεύεται από αθλητικούς διαγωνισµούς µε βασικό 

στοιχείο τον αγώνα δρόµου, ο οποίος ήταν ο ίδιος µια τελετουργική δοκιµασία µυήσεως, για να 

αποφασιστεί, ποιος έπρεπε να είναι ο Κούρος, ο εξοχώτατος. Εδώ συνάπτεται και το γεγονός, ότι οι 

αγώνες δρόµου στην Κρήτη είχαν ξεχωριστή σηµασία καταξιώνοντας τον πολίτη, ο οποίος αποκτούσε 

τον τίτλο του δροµέως. Συνεπώς τα Θεοδαίσια ήταν εορτή στενά συνδεόµενη µε την ετήσια 

«αποφοίτηση» των νέων από την αγέλα και τους συλλογικούς γάµους35. 

Ο όρκος, που έδιναν οι έφηβοι στην Κρήτη, είχε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία, που λάµβανε 

χώρα, κατά την οποία οι κόσµοι επαναβεβαίωναν ετήσια ξαναδιαβάζοντάς τες, τις συνθήκες της 

πόλης, µπροστά στην καινούρια κλάση των νεοµυηµένων. Για ορισµένες κρητικές πόλεις είναι 

γνωστό ακόµα και το όνοµα της εορτής, στην οποία διεξαγόταν αυτή η τελετή: στην Κνωσσό (IC 

1,8,13) και στα Μάλλια (IC 1,19,1) η εορτή ονοµαζόταν Υπερβώα, στη Λατώ (IC 1,16,5) και στην 

Ιεράπυτνα (IC 1,8,13 και 3,3,1) Θεοδαίσια ενώ, στη Λυττό, Περιβληµαία (IC 1,19,1). Στην Κρήτη 

εξαιτίας των πολλών πόλεων υπήρχαν και διαφορετικές εορταστικές εκδηλώσεις για κάθε πόλη ή 

δίνονταν διαφορετικές ονοµασίες για εορτές µε το ίδιο περιεχόµενο.  

Πρέπει να σηµειωθεί, ότι η έξοδος από την αγέλα συνδεόταν µε µια τελετή αλλαγής 

ενδυµάτων: τα µέλη, που έβγαιναν από την αγέλα, τη στιγµή της ορκωµοσίας ονοµάζονταν 

Πανάζωστοι «εντελώς γυµνοί» στη ∆ρήρο. Αλλού οι όροι: Εσδύεσθαι, εγδύεσθαι, εκδύεσθαι 

υποδεικνύουν τη στιγµή του τελετουργικού εξόδου από την αγέλα, όταν γινόταν η ορκοµωσία και η 

ετήσια ανανέωση των συνθηκών (IC 1,9,16 / 1,18,9 Β / 1,19,1 / 3,5,24 / 4,16). Τουλάχιστον έξι 

εορταστικές εκδηλώσεις συνεπώς  συνδέονται µε αυτή τη διαδικασία. Η εορτή Περιβληµαία 

συνδέεται ετυµολογικά µε το περίβληµα και συνεπώς υποδεικνύει ως ουσιαστική τελετή της εορτής, 

την αλλαγή του ενδύµατος των νέων, που βγαίνουν από τις αγέλες. Η εορτή Εκδύσια, που διεξαγόταν 

στη Φαιστό σχετιζόταν µε τη θεότητα Λητώ, θεότητα που είχε στην περιοχή δικό της ναό. Σηµαντική 

βοήθεια προσφέρει η πληροφορία, ότι ο γάµος στην Κρήτη ακολουθούσε αµέσως την έξοδο από την 

αγέλα, έτσι είναι κατανοητή η αναφορά, ότι στα Εκδύσια «νόµιµον δ' έστιν εν τοις γάµοις πρότερον 

παρακλίνασθαι παρά το άγαλµα του Λευκίππου» και εποµένως αυτή η προγαµιαία τελετή συνέβαινε 

είτε την ίδια ηµέρα µε τα Εκδύσια είτε λίγο µετά αλλά πάντα συνδεδεµένη µε αυτά.  

Ενδιαφέρων είναι στο σηµείο αυτό ο µύθος για τον Λεύκιππο. Ο πατέρας του Λευκίππου 

επιθυµούσε να αποκτήσει ένα γιο και απειλούσε να σκοτώσει το παιδί, που θα γεννιόταν, αν αυτό 

ήταν κορίτσι. Η γυναίκα του γέννησε, ενώ ο σύζυγός της απουσίαζε, ένα κοριτσάκι, το οποίο ένδυσε 

και εκπαίδευσε ως αγόρι, ενώ του έδωσε το όνοµα Λεύκιππος παρακαλώντας την Λητώ να του 

αλλάξει το φύλο. Η θεά εισάκουσε την προσευχή της. Σε ανάµνηση αυτού του γεγονότος οι πολίτες 

της Φαιστού θυσίαζαν στην Λητώ και ονόµαζαν την εορτή Εκδύσια, καθώς η κοπέλα έβγαλε (εξέδυ) 

                                            
35 Willets, Cretan cults, 201. 
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το πέπλο. Ανάλογα λοιπόν ο νέος µε το να βγάζει το ένδυµα του µυηµένου, γινόταν άνδρας36.  

Η σηµασία, που είχε για τη µύηση των Κρητών εφήβων ο δρόµος, ανακαλεί στη µνήµη και 

την πρακτική, που ίσχυε στην Αθήνα, στην οποία οι έφηβοι συµµετείχαν σε πολλές εορτές σε 

αγωνίσµατα δρόµου, τα οποία αποτελούσαν µέρος των µυητικών τελετουργιών, στις οποίες έπρεπε να 

ανταποκρίνονταν µε επιτυχία, ώστε να αποκληθούν άντρες, πολεµιστές, πολίτες. Στην Κρήτη 

χαρακτηριστικά, ο όρκος των εφήβων της ∆ρήρου τελειώνει µε ένα περίεργο και αρχαϊκό κείµενο: ο 

νικητής της αγέλας… και ο καθένας πρέπει να φυτέψει ένα ελαιόδεντρο και να το δείξει, όταν 

µεγαλώσει, οποιοσδήποτε δεν φυτέψει µια ελιά, θα πληρώσει 50 στατήρες (IC Ι. Χ. Ι.). Προφανώς 

πρόκειται για κάποιον νικητή σε µία τελετή µυήσεως, π.χ. έναν αγώνα δρόµου και ο νικητής και οι 

συναγωνιζόµενοι µε αυτόν έχουν την υποχρέωση να καλλιεργήσουν ένα ελαιόδεντρο. 

Στο ηµερολόγιο της Πριάνσου περιλαµβάνεται ένας µήνας που ονοµάζεται ∆ρόµειος, γεγονός 

που υποδεικνύει επίσης τη σηµασία του δρόµου για την κρητική κοινωνία. Από έναν κάτοικο της 

Πολυρηνίας κατά την αποχώρησή του από το αξίωµα του Κόσµου, το 2ο αιώνα π.Χ., προσφέρθηκε 

µια αφιέρωση στον Ερµή ∆ροµίο. ∆ροµαίος είναι ακόµη ένα επίθετο του Απόλλωνος στη Σπάρτη, ως 

προστάτη του αγώνος δρόµου [Παυσανίου 3,14,6 / Πλουτάρχου 2724 c/IG5(1)497].  

Στη Σπάρτη επίσης, στα Κάρνεια, γινόταν και ένας αγώνας, στον οποίο έπαιρναν µέρος οι 

σταφυλόδροµοι, µία τελετή όµοια σχεδόν µε αυτή των Οσχοφορείων, που εορτάζονταν στην Αθήνα. 

Ο νικητής στα Ολύµπια στεφανωνόταν µε ελιά, ενώ σύµφωνα µε την τοπική παράδοση, όταν η Ρέα 

γέννησε το ∆ία, τον εµπιστεύτηκε στους Κουρήτες, που ήλθαν από την Κρήτη στην Ολυµπία και 

διασκέδαζαν τρέχοντας ένα αγώνα δρόµου, µε το νικητή να στεφανώνεται µε αγριελιά (Παυσανίου 

8.2.2). Αυτά τα στοιχεία είναι χαρακτηριστικά της σηµασίας του αγώνος δρόµου και της σύνδεσης µε 

την ελιά ως επάθλου, γεγονότα που µας θυµίζουν τα αναφερόµενα στον όρκο των εφήβων της 

∆ρήρου. Στην Αθήνα οι έφηβοι διαγωνίζονταν σε αγώνα δρόµου κατά τη διάρκεια πολλών εορτών 

π.χ. κατά την εορτή της Αρτέµιδος Αγροτέρας37, στα Μεγάλα Θησεία38 κ.τ.λ. 

Στη θρησκευτική πλευρά του δικαιώµατος του πολίτη και ειδικότερα στις λατρείες, που 

αφιερώνονταν στη µύηση των νέων πολιτών, αποδεικνύεται κυρίως η επίδραση του Μινωικού 

στοιχείου και των δωρικών επιρροών. Αρχικά σε ετήσιες τελετές, όπως τα Εκδύσια, όπου οι νέοι 

αφήνουν τα σηµεία της νεότητάς τους και φοράνε την πολεµική ενδυµασία έπειτα από µια περίοδο 

αποµονώσεως, αναγεννώνται ως πολίτες µε συνέπεια να αναγεννάται και η πόλη. Η νοµική 

κατοχύρωση γίνεται και µε τους όρκους, που δίνονται ανάµεσα στις πόλεις στις διάφορες συνθήκες. 

Έπειτα, αυτές οι τελετές ελέγχονται από την Κρητική αριστοκρατία, για να διαιωνίζεται ο ρόλος και η 

σηµασία της στον έλεγχο των νέων. Από τον νόµο της ∆ρήρου συνάγεται, ότι οι όροι ∆ροµεύς και 

Απόδροµος συνδέονται µε τις λατρευτικές πρακτικές µιας αγροτικής κοινότητας και ότι αυτές οι 

πρακτικές ελέγχονταν από τις ηγετικές αρχές, που επέβαλλαν ποινές σε αυτούς, που δεν επεδείκνυαν 

                                            
36 A. Brelich, P.e.P., 200-203 / R.F. Willets, Cretan cults, 206. 
37 IG II2, 1011. 
38 IG II2, 956 / 957 / 958 / 961. 
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την απαιτούµενη υπευθυνότητα, π.χ. το πρόστιµο των 50 Στατήρων, που επιβαλλόταν στους νέους, 

που δεν φύτευαν ένα ελαιόδεντρο39. Η Κρήτη λοιπόν µε πολλές από τις τελετές µυήσεως των εφήβων 

να χάνονται στο βάθος του µινωικού παρελθόντος της, ήταν αυτή η οποία δάνεισε στην Αθήνα πολλές 

από τις τελετουργίες της, που ήταν αποτέλεσµα µινωικών παραδόσεων, όσο και παραδόσεων που 

αποτελούν εκφάνσεις της δωρικής φυλετικής κοινωνίας. 

                                            
39 R.F. Willets, Cretan cults, 306. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  

Ο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ.  

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 

 

Αναµφισβήτητα το θέµα των τελετών µυήσεως, που σηµατοδοτούν τη διάβαση από την 

εφηβική στην ανδρική ηλικία κυριαρχείται, τουλάχιστον για την Αθήνα, από τη δηµιουργία ή 

ανανέωση από τον Λυκούργο, του θεσµού της εφηβείας το 336 π.Χ. Η σύσταση ή επανασύσταση 

αυτού του θεσµού, υπήρξε το αποτέλεσµα της προσπάθειας αναδιοργανώσεως της εκπαίδευσης των 

νέων πολιτών της Αθήνας στα καθήκοντα της στρατιωτικής ζωής, έπειτα από την οδυνηρή ήττα για 

την πόλη και τους συµµάχους της στη Χαιρώνεια το 338 π.Χ. και εντάσσεται στη γενικότερη 

προσπάθεια ανακάµψεως του πεσµένου, εξαιτίας της ήττας αυτής, ηθικού της αθηναϊκής πολιτείας. 

Η εφηβεία λοιπόν, ως θεσµός υπήρχε στην Αθήνα σίγουρα από το 336 π.Χ., κάτι το οποίο 

πιστοποιούν µια σειρά από επιγραφές, όπως και η Αθηναίων πολιτεία του Αριστοτέλους. Όµως το 

ερώτηµα, που τίθεται, είναι, αν υπήρχε πριν από αυτήν την ηµεροµηνία. Η έλλειψη πληροφοριών 

αξιόπιστων για το θεσµό της εφηβείας, πριν τα µέσα του 4ου αιώνος π.Χ., είναι πολύ σηµαντική για τη 

διερεύνηση αυτού του θέµατος. 

Πρέπει να βρεθούν καινούργια στοιχεία, π.χ. κάποιες επιγραφές παλαιότερες από την 

ηµεροµηνία ορόσηµο για το θεσµό, ώστε να υποστηρικτεί µε βεβαιότητα, ότι η ύπαρξή της 

«πηγαίνει» αρκετά πίσω χρονολογικά. Ως τότε η έρευνα θα αρκείται στη διαπίστωση, ότι η εφηβεία 

ως θεσµός υπήρχε και σε άλλες πόλεις και στο ερώτηµα, εάν είναι αθηναϊκό δηµιούργηµα ή τύπος 

δανεισµένος από κάποια άλλη περιοχή, που εφαρµόσθηκε εξαιτίας των πολιτικών και κοινωνικών 

συνθηκών στην Αθήνα ή για ένα θεσµό κοινό στις ελληνικές φυλές ήδη από την προϊστορική εποχή, 

οι απαντήσεις δεν θα µπορούν να είναι κατηγορηµατικές. Έτσι η έρευνά µας θα αρκεστεί στο σηµείο 

αυτό, να επαναλάβει τη διαπίστωση του προηγουµένου κεφαλαίου, την οµοιότητα δηλαδή του θεσµού 

της αθηναϊκής εφηβείας µε το δωρικό µοντέλο εκπαιδεύσεως των εφήβων και ειδικότερα µε το 

κρητικό πρότυπο εκπαιδεύσεως, των οποίων η παλαιότητα και οι αρχές προέλευσης χάνονται στα 

βάθη των προϊστορικών χρόνων. 

To ερώτηµα αν η εφηβεία υπήρχε και πριν το 336 π.Χ., απασχόλησε έντονα τη διεθνή 

επιστηµονική κοινότητα και δίχασε τους ερευνητές, που ασχολήθηκαν µε το θέµα. Οι περισσότεροι 

ερευνητές θεωρούν, πως η εφηβεία δεν υπήρχε πριν το 336 π.Χ., µε επικεφαλής τον Wilamovitz-

Moellendorff1. Όµως υπάρχουν και άλλοι, που είτε θεωρούν ότι η εφηβεία υπήρχε και πιο πριν2 είτε 

στη µορφή, που την παρουσιάζει ο Αριστοτέλης δηµιουργήθηκε όντως το 336 π.Χ., όµως υπήρχε σε 

άλλη µορφή και πιο πριν, κάτι που δικαιολογεί και την αρχαϊκή µορφή του εφηβικού όρκου3. 

 Στα επιχειρήµατα του Moellendorff για τη µη ύπαρξη του θεσµού απαντά, µε επιτυχία κατά 

                                            
1 U. von Willamovitz-Moellendorff, Α.u.A I, 193-194. 
2 J. Lofberg, Date, 330-335 / L. Robert, Ε. E.Ph., 306, n.3. 
3 V. Chapot, R.d.S.H., 111. 
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τη γνώµη µου, ο Πελεκίδης4. Έτσι στο επιχείρηµα του Moellendorff, ότι ο θεσµός της εφηβείας µε την 

υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία αντίκειτο στο δηµοκρατικό πνεύµα της Αθήνας των ετών πριν το 

336 π.Χ., αντιτάσσεται το γεγονός, ότι η ύπαρξη υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας είναι 

αναµφισβήτητη στην Αθήνα και κατά τα προηγούµενα χρόνια5. Επίσης το επιχείρηµα της 

αποσιώπησης οποιασδήποτε αναφοράς από τους αρχαίους συγγραφείς έχει αντεπιχειρήµατα, µε πιο 

σοβαρό το ότι ο Αισχίνης στους λόγους του «Κατά Τιµάρχου» και «Περί της Πρεσβείας» αναφέρεται 

στο θεσµό. Είναι χαρακτηριστικό, ότι αναφέρει πριν το 343 π.Χ. τον όρκο των εφήβων, ενώ η 

χρησιµοποίηση από αυτόν του όρου «συνέφηβοι» δηµιουργεί αρκετά ερωτηµατικά. Το χρησιµοποιεί 

για να δηλώσει τους συντρόφους του στην εφηβεία; Ο Moellendorff το αρνείται λέγοντας ότι αυτήν 

τη σηµασία την παίρνει ο όρος την εποχή του Μενάνδρου και του Επικούρου. Αυτό όµως είναι 

αµφίβολο, καθώς θα αποδειχθεί, ότι ο Αισχίνης υπηρέτησε στο θεσµό της εφηβείας, και µέσα σε αυτό 

το πλαίσιο, αν η εφηβεία υπήρχε πριν το 343 π.Χ., ο όρος «σωφρονισταί», που αναφέρεται στον 

∆ηµοσθένη6, πρέπει να ανταποκρίνεται στον τεχνικό όρο του θεσµού της εφηβείας. 

 Αν ο θεσµός δηµιουργήθηκε από το Λυκούργο, όπως θεωρεί ο Moellendorff, πώς εξηγείται η 

σιωπή των πηγών για µια τόσο σηµαντική καινοτοµία, η οποία θα έπρεπε να είχε προκαλέσει και 

κάποια αντίδραση από τον Μέγα Αλέξανδρο, καθώς εντάσσετο η προσπάθεια αυτή στην γενικότερη 

προσπάθεια ανασύνταξης του αθηναϊκού κράτους, έπειτα από το ηχηρό χαστούκι της ήττας στη 

Χαιρώνεια.  

Ένα άλλο επιχείρηµα του Moellendorff απορρέει από τις επιγραφικές µαρτυρίες, καθώς οι δύο 

πιο αρχαίες επιγραφικές µαρτυρίες που κατέχουµε, χρονολογούνται το 334/3 π.Χ. και είναι τιµητικές 

επιγραφές προς τιµήν των εφήβων του έτους αυτού7. Αυτό έκανε τον Moellendorff να θέσει το έτος 

αυτό ως terminus ante quem και το έτος 336/5 π.Χ. ως terminus post quem, έτος µεταρρυθµίσεως του 

Λυκούργου. Αυτή η άποψη υιοθετήθηκε από τον W. Dittenberger8, τον Hiller von Gaertringen9, τον 

Kirchner10, την A. Brenot11, και τους Glotz και Cohen12. Ο V. Gomme όµως παρατήρησε, ότι ανάµεσα 

στις επιγραφές, που διασώζονται, υπάρχουν αρκετές, που διατηρούν τµήµατα από εφηβικές λίστες, 

χρονολογούµενες από το 370 π.Χ. έως το 330 π.Χ., οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ το terminus post 

quem, που έθεσε ο Moellendorff13. Εξάλλου νέο επιγραφικό υλικό προστίθεται συνεχώς, το οποίο 

ανεβάζει τη χρονολόγηση του θεσµού πριν το 336 π.Χ., όπως π.χ. ο κατάλογος των εφήβων της 

Οινηίδος φυλής, που χρονολογείται ανάµεσα στο 346 π.Χ. και στο 326 π.Χ. ή ένας αντίστοιχος 

                                            
4 C. Pélékidis, Ephébie, 9-14. 
5 W. Jaeger, Paideia III, 250. 
6 ∆ηµοσθένους «Περί της δηλωθείσης πρεσβείας», 285. 
7 IG II2 1156 και 1159. 
8 W. Dittenberger,Syll 2, 513. 
9 Hiller von Gaertringen Syll 3, 519. 
10 Kirchner, IG II2, 1156 note. 
11 A. Brenot, Recherches, 30, 47, 49. 
12 Histoire Grecque ΙΙ, pp. 341-343, III p. 367 και IV.1, σελ. 201-202. 
13 V. Gomme, Population, 69. 
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κατάλογος της Αιαντίδος φυλής14. Ο Moellendorff απέδωσε το νόµο για την ίδρυση της εφηβείας 

στον Επικράτη υστέρα από ένα κείµενο σχετικό µε αυτόν, το οποίο ανήκει στον Αρποκρατίωνα. Το 

µόνο σίγουρο στοιχείο όµως, που αντλούµε από αυτό το κείµενο είναι, ότι ο νόµος για τους εφήβους 

είναι προγενέστερος από τον λόγο του Λυκούργου περί της οικονοµικής διαχειρίσεως, ο οποίος 

τοποθετείται χρονολογικά ανάµεσα στο 337/6 π.Χ., όταν ο Λυκούργος ήταν ταµίας της κοινής 

προσόδου, ή επί τη διοικήσει και το 326 π.Χ., έτος θανάτου του Λυκούργου. 

Ο Mathieu θεωρούσε, ότι οι αρχές της εφηβείας υπάρχουν σε κάποιον προϋπάρχοντα θεσµό 

κάνοντας τους παραλληλισµούς µε την εκπαίδευση των ορφανών του πολέµου από το κράτος15. Την 

ίδια άποψη είχε διατυπώσει παλαιότερα και ο Α.Α. Bryant16. Ο G. Mathieu θεωρεί, ότι γύρω στο 475 

π.Χ. µε πρωτοβουλία του Κίµωνος, αναδιοργανώθηκαν τα Επιτάφεια, εθνικές επικήδειες τελετές για 

τους νεκρούς πολεµιστές, που σκοτώθηκαν για την πατρίδα. Πιθανώς ο θεσµός ήταν σύγχρονος της 

επιστροφής των λειψάνων του Θησέως. Ο G. Mathieu πιστεύει λοιπόν, ότι το ρόλο, που είχε η 

εκπαίδευση των ορφανών από το κράτος, στα χρονικά πλαίσια που αναφέρθηκαν, διεδραµάτησε 

έπειτα από το 336 π.Χ. η εκπαίδευση των εφήβων. Αυτό θεωρεί, ότι έγινε σε τρία στάδια: Πρώτον, η 

πολεµική εκπαίδευση διευθυνόµενη και ελεγχόµενη από το κράτος θα µπορούσε να απευθύνεται 

αρχικά στα ορφανά του πολέµου, για τα οποία το κράτος έπαιζε το ρόλο πατέρα και αναφέρει 

χαρακτηριστικά την εφηβεία του Αλκιβιάδους17. ∆εύτερον, στη συνέχεια, στο πρώτο τέταρτο του 4ου 

αιώνος π.Χ., η εφηβεία, υποχρεωτική για τα ορφανά, θα ήταν προαιρετική για τους άλλους πολίτες 

(π.χ. η εφηβεία του Αισχίνους). Τρίτον, έπειτα από τη µάχη στη Χαιρώνεια, η εφηβεία έγινε 

υποχρεωτική για όλους τους Αθηναίους. 

 Σίγουρα είναι µια εντυπωσιακή υπόθεση, η οποία όµως είναι πολύ σχηµατοποιηµένη. Στα 

πλεονεκτήµατα αυτής της απόψεως είναι το γεγονός, ότι οι αθηναίοι έφηβοι φορούσαν µαύρες 

χλαµύδες ως την εποχή του Ηρώδη του Αττικού, οπότε αντικαταστάθηκαν από αυτόν µε λευκά 

χιτώνια18. Το µαύρο όµως ήταν για τους Έλληνες το χρώµα του πένθους, συνεπώς κάποιος θα 

µπορούσε να υποθέσει, ότι οι έφηβοι συνέχισαν να φοράνε τη µαύρη χλαµύδα των ορφανών. 

Σύµφωνα µε τον Φιλόστρατο, το ότι οι έφηβοι φορούσαν µαύρα ρούχα οφειλόταν στο ότι οι Αθηναίοι 

έφεραν δηµόσια πένθος για τον ήρωα από το Άργος Κοπρέα, τον οποίο σκότωσαν, αν και αυτός είχε 

έλθει ως ικέτης στην Αθήνα. Μιαν άλλη άποψη εκφράζει ο Ρ. Roussel19, o οποίος δίνοντας µια νέα 

ερµηνεία της επιγραφής IG II2 3606 θεωρεί, ότι το µαύρο χρώµα οφείλεται στον θάνατο του πατέρα 

του Θησέως, του Αιγέως, από τη θλίψη που του προκάλεσε η αµέλεια του γιου του, να τοποθετήσει 

λευκό πανί αντί για το µαύρο, ενδεικτικό της επιτυχίας της αποστολής του να σκοτώσει τον 

Μινώταυρο. Έτσι στις γιορτές του µηνός Πυανεψιώνος, που ήταν αφιερωµένες στην επιστροφή του 

                                            
14 W. Κ. Pritchett, Epheboi of Oineis, 273 κ.ε. / W. Κ. Pritchett, Greek Inscriptions, 184, no 91. 
15 G. Mathieu, Remarques, 312-318. 
16 Α.Α. Bryant, Boyhood, 87. 
17 Πλούταρχος Αλικιβιάδης 15,7. 
18 Philostr. Vit Soph. II 1,5- IG II2 2090 ή Syll3 870. 
19 P. Roussel, Chlamydes Noires, 162-163. 
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Θησέως, τελετές πένθους αναµειγνύονται µε εκδηλώσεις χαράς20. Ο Θησεύς και οι νέοι σύντροφοί 

του έπρεπε να ντυθούν στα µαύρα για να εξαγνιστούν για την αµέλειά τους. Ως απήχηση αυτού του 

γεγονότος, σύµφωνα µε την άποψη αυτή, οι Αθηναίου έφηβοι συνέχισαν αυτή την παράδοση. Όµως 

αφού δίνεται έµφαση από τους αρχαίους συγγραφείς στα ενδύµατα των αγοριών στη Σπάρτη και στην 

Κρήτη και αφού το µαύρο είναι το χρώµα του πένθους παραδοσιακά στην Ελλάδα (εκτός από το 

Άργος που ήταν το λευκό) είναι πιθανόν, ότι η ειδική αυτή ενδυµασία συνδεόταν αρχικά µε την 

πρωτόγονη αντίληψη του θανάτου του παιδιού κατά τη µύηση και την αναγέννησή του στη συνέχεια 

ως άνδρα. 

Παρά το σηµαντικό αυτό πλεονέκτηµα, της ύπαρξης δηλαδή µαύρων ρούχων τόσο στα 

ορφανά του πολέµου όσο και στους εφήβους, η άποψη του Mathieu εκτός από τη σχηµατικότητά της 

έχει και άλλα µειονεκτήµατα µε πιο σηµαντικό το, ότι η εκπαίδευση των ορφανών του πολέµου 

σταµατούσε ακριβώς στη στιγµή, που αυτά γίνονταν έφηβοι.Σύµφωνα µε τον Θουκυδίδη21, τον 

Λυσία22 και τον Αισχίνη23 το κράτος έτρεφε και εκπαίδευε «µέχρι ήβης» τα ορφανά του πολέµου. 

Είναι πιθανόν λοιπόν, ότι τα ορφανά ενηλικιώνονταν στα 18 τους χρόνια και εντάσσονταν και αυτά µε 

τη σειρά τους, στην ηλικία αυτή, στην εφηβεία24. 

Ενδιαφέρον έχει η παρουσίαση δύο πολύ σηµαντικών θεσµών, που επινοήθηκαν από τον 

Ξενοφώντα και τον Πλάτωνα και οι οποίοι παρουσιάζουν εντυπωσιακή οµοιότητα - αλλά και αρκετές 

διαφορές - µε το θεσµό της εφηβείας. Πρόκειται για τη Περσική εφηβεία, που αναφέρει ο Ξενοφών 

και τους αγρονόµους, τη λειτουργία των οποίων µας παρουσιάζει ο Πλάτων. Κατά πάσα πιθανότητα 

οι θεσµοί αυτοί είτε ενέπνευσαν το θεσµό της αθηναϊκής εφηβείας είτε εµπνεύστηκαν από αυτόν. Ο 

Ξενοφών25 επίσης παρουσιάζοντας µια συνάντηση ανάµεσα στο Σωκράτη και τον Περικλή το νέο, ο 

οποίος ήταν στρατηγός (φανταστική ή πραγµατική συνάντηση δεν έχει σηµασία) αναφέρει, ότι ο 

Σωκράτης του είπε ότι «εάν οι Αθηναίοι σε νεαρή ηλικία καταλάµβαναν κατά το πρότυπο των 

Μυσίων και των Πισιδίων τα βουνά που προστάτευαν την Αττική θα έπλητταν καίρια τους 

αντιπάλους τους.».Αυτό το τµήµα του κειµένου έκανε τον Moellendorff26 και την Α. Brenot27 να 

συµπεράνουν, ότι αυτήν την εποχή δεν υπήρχε η εφηβεία ακόµη ως θεσµός. Όµως θα µπορούσε να 

υποτεθεί, ότι απλά δεν είχαν οργανωθεί ακόµα οι περίπολοι, είτε ότι ο θεσµός της εφηβείας φαινόταν 

ανεπαρκής στο Ξενοφώντα28. 

 Ο Ξενοφών29 αναφέρει επίσης µια συνάντηση ανάµεσα στο Σωκράτη και τον Γλαύκωνα, το 

γιο του Αρίστωνος, ο οποίος δεν ήταν ακόµη 20 χρόνων και παρ' όλα αυτά ήθελε να µιλήσει στην 

                                            
20 Πλουτάρχου Θησεύς 22-23. 
21 Θουκυδίδου Ιστορία II 46. 
22 Λυσίου Κατά Θεοζοτίδους 2. 
23 Αισχίνους Κατά Κτησιφώντος 154. 
24 A. Piganiol, A.d.Η.E et S.II, 213. 
25 Ξενοφώντος Αποµνηµονεύµατα III, 5, 24-28. 
26 U. von Willamovitz-Moellendorff, AuΑ Ι 192, σηµ.10. 
27 A. Brenot, Recherches, 24. 
28 Lofberg, Date, 323. 
29 Ξενοφώντος Αποµνηµονεύµατα III, 6,9. 
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εκκλησία του δήµου, αντιµετωπίζοντας έτσι πολλές ειρωνείες. Ο Σωκράτης του εξήγησε, ότι για να 

παίξει κάποιο ρόλο στα δηµόσια πράγµατα, θα έπρεπε να γνωρίζει πάρα πολλά για  τα οικονοµικά, τη 

διοίκηση και τον πόλεµο. «Όµως», του είπε ο Σωκράτης «Είµαι σίγουρος ότι ξέρεις πόσες φρουρές 

είναι σωστά τοποθετηµένες και πόσες όχι, ποιές έχουν επαρκή αριθµό στρατιωτών και ποιές όχι και 

θα µπορούσες να συµβουλεύσεις, ποιές να αποσύρουµε και ποιές να ενισχύσουµε.». Όταν ο Γλαυκών 

τού πρότεινε να τις αποσύρουν όλες, ο Σωκράτης τού τόνισε, ότι αυτό θα ήταν επικίνδυνο για την 

ασφάλεια της χώρας και τού είπε «Εξάλλου πώς γνωρίζεις ότι δεν φρουρούν σωστά;». «Το εικάζω» 

απάντησε ο Γλαύκων. Η Α. Brenot συµπέρανε από αυτό, ότι ο Γλαυκών δεν είχε υπηρετήσει στην 

εφηβεία. Θα µπορούσε όµως ο Γλαύκων απλά να είναι έφηβος, που να βρίσκεται στον πρώτο χρόνο 

της θητείας του (για αυτό βρίσκεται στην Αθήνα και όχι σε κάποιο παραµεθόριο φρούριο) ή επειδή 

προερχόταν από µια από τις σηµαντικότερες αριστοκρατικές οικογένειες θα είχε τη δυνατότητα να 

αποφύγει κοπιαστικές αποστολές. Κλείνει έτσι αυτή η µικρή παρέκβαση, µε την αναφορά των 

υπολοίπων πληροφοριών που δίνει ο Ξενοφών για το θεσµό της εφηβείας, για να επανέλθουµε στην 

παρουσίαση του θεσµού της περσικής εφηβείας.  

Ο Ξενοφών περιγράφει την οργάνωση της περσικής νεολαίας περισσότερο εµπνεόµενος από 

την οργάνωση των Σπαρτιατών30. Όταν αναφέρεται στους νέους Πέρσες τους αποκαλεί εφήβους και 

είναι η πρώτη φορά, που συναντάται αυτός ο όρος µε τεχνική σηµασία. Ο Ξενοφών κάνει µια 

αντιπαραβολή των περσικών νόµων εκπαιδεύσεως προς τις τακτικές, που ισχύουν στις υπόλοιπες 

πόλεις της Ελλάδος. ∆ιακρίνει στο περσικό σύστηµα τέσσερις ηλικιακές τάξεις: 

α) τα παιδιά (παίδες) ως τα 16 ή τα 17 τους χρόνια, 

β) τους εφήβους, οι οποίοι έµεναν για 10 χρόνια στην εφηβεία, ως περίπου δηλαδή τα 27 τους 

χρόνια, 

γ) τους άνδρες, 

δ) τους γεραίτερους, που ήταν πάνω από 50 χρονών.  

Στην συνέχεια περιγράφει την περσική εφηβεία: Οι έφηβοι χωρίζονται σε 12 τµήµατα, ένα για 

κάθε φυλή. Ο αρχηγός του τµήµατος κάθε φυλής ανήκε ηλικιακά στους άνδρες. Οι έφηβοι ήταν 

ελαφρά οπλισµένοι και κοιµούνταν γύρω από το κτήριο των δηµόσιων αρχείων µε την εξαίρεση 

αυτών, που ήταν παντρεµένοι. Ήταν συνεχώς στη διάθεση του κράτους για τις ανάγκες της 

κοινότητας. Όταν ο βασιλιάς πήγαινε για κυνήγι, έπαιρνε µαζί του το ήµισυ των εφήβων, οι οποίοι 

έπρεπε να µάθουν να κυνηγούν, να πολεµούν και να αντέχουν στις κακουχίες.  

Ο Ξενοφών επιµένει ιδιαίτερα στο κυνήγι, όπως άλλωστε και ο Πλάτων κατά την παρουσίαση 

των αγρονόµων, που θα ακολουθήσει. Αντιθέτως στην Αθήνα, το κυνήγι δεν φαίνεται να 

διαδραµατίζει τόσο σπουδαίο ρόλο και αυτό ως αντίθεση ανάµεσα στις αριστοκρατικές, ιπποτικές, 

φεουδαρχικές κοινωνίες και τις δηµοκρατικές, αστικές κοινωνίες. Η πιο µεγάλη διαφορά πάντως 

βρίσκεται στη διάρκεια της περσικής εφηβείας (10 έτη). Άλλες σηµαντικές διαφορές είναι οι εξής: Οι 

                                            
30 Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία Ι 2,2 κ.ε. 
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Πέρσες και πριν την εφηβική ηλικία, παρέδιδαν τα παιδιά τους στην κοινότητα, η εκπαίδευση στους 

παίδες και τους εφήβους των περσών διατηρείται σε αυτούς, που οι γονείς τους µπορούν να καλύψουν 

τα έξοδά τους, ενώ αυτοί που δεν υπήρξαν παίδες δεν θα ενταχθούν στους εφήβους, αυτοί που δεν 

υπήρξαν έφηβοι δεν µπορούσαν να θεωρηθούν άνδρες κλπ. Στην Αθήνα του 4ου αιώνος π.Χ., 

διαπιστώθηκε ότι εντάσσονται στην εφηβεία όλοι ανεξαρτήτως τάξεων, ευγένειας ή περιουσίας.  

Ο Πλάτων περιγράφει έναν άλλο θεσµό, ο οποίος µοιάζει πολύ µε την αθηναϊκή εφηβεία31. Ο 

Πλάτων αµφιταλαντεύεται σχετικά µε τον όρο, που θα χρησιµοποιήσει, για να χαρακτηρίσει το θεσµό 

αυτό ανάµεσα στους όρους αγρονόµοι, φρούραρχοι ή κρυπτοί, ενώ τους αποκαλεί ενίοτε και 

φρουρούς. Από τον όρο κρυπτοί είναι εµφανής ο συσχετισµός µε το θεσµό της σπαρτιατικής 

κρυπτείας. 

Ο Πλάτων περιγράφει τους αγρονόµους ως εξής: Η περιοχή της πόλεως των Νόµων διαιρείται 

σε 12 ίσα τµήµατα. Κάθε φυλή διόριζε 5 αγρονόµους. Καθένας από αυτούς επέλεγε 12 νέους άνδρες 

από 25 έως 30 ετών, οι οποίοι θα ήταν υπό τις οδηγίες του. Ηλικιακά πάντως δεν ανήκαν στην 

κατηγορία των εφήβων και αυτό πρέπει να σηµειωθεί. Έτσι υπήρχαν 5 επικεφαλής αγρονόµοι για 

κάθε φυλή και 60 νέοι επικεφαλής για κάθε φυλή, συνολικά 720 και για τις 12 φυλές. Αυτός ο 

αριθµός µοιάζει πολύ µε τον αριθµό των εφήβων ανά έτος. Η διάρκεια των υπηρεσιών των 

αγρονόµων και των βοηθών τους θα ήταν δύο χρόνια. Αυτοί κάθε ένα µήνα περιόδευαν κάθε τοµέα 

για να γνωρίσουν καλύτερα τη χώρα. Τον επόµενο µήνα το τµήµα κάθε φυλής άλλαζε περιοχή και 

εγκαθίστατο στη γειτονική της δεξιά. Στις περιοδείες τους αυτές τους οδηγούσαν οι φρούραρχοι. Το 

δεύτερο χρόνο γινόταν το ίδιο αλλά µε αντίστροφη πορεία. Στην προσπάθειά τους για την καλύτερη 

εκµάθηση της χώρας και στη διαδικασία σκλήρυνσής τους εντάσσεται και η άσκησή τους στο κυνήγι. 

Τότε τους αποκαλεί κρυπτούς και οι παραλληλισµοί µε το σπαρτιατικό θεσµό της κρυπτείας είναι 

εύλογοι. 

Ακολουθεί η περιγραφή των αρµοδιοτήτων τους:  

α) Έπρεπε να προστατεύουν την χώρα από τις επιθέσεις των εχθρών, να κάνουν οχυρωµατικά 

έργα, τάφρους κλπ., ενώ αν χρειαζόταν, µπορούσαν να επιτάσσουν τα ζώα και τους σκλάβους για την 

πραγµάτωση των εργασιών.  

β) Επέβλεπαν τη δηµιουργία γυµνασίων και την εγκατάσταση θερµών λουτρών για τους 

ηλικιωµένους.  

γ) Απέδιδαν δικαιοσύνη.  

δ) Έπρεπε να παραδίδουν λογαριασµούς της διαχειρίσεώς τους (εύθυναι).  

Οι αγρονόµοι έπρεπε να πειθαρχούν και σε κάποιους κανόνες: Υπήρχε σε κάθε περιοχή µια 

αίθουσα για τα κοινά γεύµατα, τα οποία έπρεπε από κοινού να ετοιµάζουν. Αυτός, ο οποίος έστω για 

µια ηµέρα, απείχε από τα κοινά γεύµατα χωρίς να υπάρχει µεγάλη ανάγκη ή χωρίς την άδεια των 

επικεφαλής του, θα αποπεµπόταν και οι επικεφαλής θα δηµοσιοποιούσαν το όνοµά του για 

                                            
31 Πλάτωνος Νόµοι 760b-763e. 
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εγκατάλειψη της θέσεώς του. Αυτός, που θα δεχόταν να τον τιµωρήσει µπορούσε να τον χτυπήσει, 

χωρίς αυτός να έχει το δικαίωµα να απαντήσει. Ως προς τους επικεφαλής, εάν διέπρατταν κάποιο 

σφάλµα, συνεδρίαζαν ως σύνολο και οι 60, για να αποφασίσουν.Αυτός ανάµεσά τους, ο οποίος 

µάρτυρας της πράξης ή πληροφορηµένος για αυτήν, δεν ήγειρε εκδιώξεις εναντίον του 

παρανοµούντος, τιµωρείται εξίσου, αν όχι περισσότερο και εκπίπτει από κάθε εξουσία, που είχε πάνω 

στους νέους.  

Είναι πιθανόν ο Πλάτων να εµπνεύστηκε από το θεσµό της αθηναϊκής εφηβείας. Άλλωστε 

συγχέει αρκετές φορές την ιδεώδη πολιτεία του µε την Αθήνα, π.χ. στο 778d. Οι Moellendorff, Bryant 

και Brenot θεωρούν αντιθέτως, ότι ο Πλάτων ενέπνευσε το θεσµό της εφηβείας. Εµείς θα σταθούµε 

στη διαπίστωση ότι υπάρχουν αρκετές οµοιότητες, όµως υπάρχουν και διαφορές, όπως π.χ., ότι οι 

νέοι, που βοηθούν τους αγρονόµους, είναι µεγαλύτερης ηλικίας από τους συµµετέχοντες στο θεσµό 

της εφηβείας (χαρακτηριστικά ήταν από 25 έως 30 ετών, ενώ οι έφηβοι από 18 έως 20) οι µεν 

επιλέγονταν από τους επικεφαλής τους, ενώ οι δε ανήκουν σε όλες τις τάξεις των πολιτών, που 

έµπαιναν από την εφηβική στην ανδρική ηλικία. Πάντως, σαφέστατα ο Πλάτων έχει επηρεαστεί και 

από το σπαρτιατικό σύστηµα εκπαιδεύσεως των νέων, έτσι π.χ. στο 794c αναφέρει, ότι τα παιδιά και 

των δύο φύλων πρέπει έπειτα από τα 6 τους χρόνια να ανατίθενται στη πολιτεία, η οποία πρέπει να 

αναλαµβάνει την εκπαίδευσή τους (στην Σπάρτη αυτό συµβαίνει στα 7 τους χρόνια). Στην Αθήνα, 

όπως και στις περισσότερες ελληνικές πόλεις, όµως οι γονείς έδιναν, όποια εκπαίδευση ήθελαν στα 

παιδιά τους και µόνον στην εφηβεία ήταν υποχρωµένοι οι Αθηναίοι να συµµετάσχουν. 

 Είναι κατανοητό, ότι, αν δεχτούµε, πως ο Πλατών εµπνεύστηκε από τον θεσµό της εφηβείας, 

ανεβάζουµε τη χρονολογία ύπαρξης του θεσµού στον πέµπτο αιώνα π.Χ. Η εφηβεία υπήρχε την εποχή 

του Αισχίνους, όπως συνάγεται από τους λόγους του32, άρα ως εκ τούτου η χρονολόγηση της αρχής 

του θεσµού ανεβαίνει αρκετά πάνω από το 336 π.Χ. Στον αντίποδα ο Ισοκράτης δεν µιλάει ποτέ για 

την εφηβεία, αν και παραπονιέται συχνά για την άσχηµη διαγωγή των νέων της εποχής του. Στον 

Αεροπαγιτικό του αναφέρεται στην εξουσία, που είχε ο Άρειος Πάγος πάνω στους νέους, κάνει 

συγκρίσεις µε παλαιότερες εποχές και παραπονιέται για τους νέους της εποχής του. Εποµένως δεν 

ήταν υποχρεωµένος να αναφέρει το θεσµό της εφηβείας. 

Ας σταθούµε για λίγο σε δύο όρους, που η ταύτισή τους µε τους εφήβους, ανάγει το θεσµό 

στον πέµπτο αιώνα π.Χ. Πρόκειται για τους όρους περίπολοι και νεώτατοι, που παλαιότερα 

ταυτίζονταν συχνά µε τους εφήβους33, σήµερα όµως επικρατεί η άποψη του A. Boeck και άλλων 

ερευνητών, ότι οι περίπολοι και οι νεώτατοι δεν ήταν πάντα απαραίτητα µόνον έφηβοι34. Οι περίπολοι 

αναφέρονται σε πάρα πολλούς συγγραφείς, ιστορικούς, κωµικούς και τραγικούς ποιητές, καθώς και 

σε επιγραφικό υλικό του πέµπτου αιώνος π.Χ. Η πιο παλιά αναφορά τους υπάρχει στον Επιχάρµη35 

                                            
32 Αισχίνους Κατά Τιµάρχου 7-18/ Περί της Πρεσβείας 167. 
33 A. Dumont, Εssai I,16-18. 
34 A. Boeck, CIG 171 (σελ. 305) σηµείωση / Ρ. Foucart, BCH 13 (1889), 265. 
35 G.Kaibel, Fr.Com.Gr II, 96. 35.10. 
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και στον Εύπολιν36, ο Θουκυδίδης τους αναφέρει δύο φορές37, ενώ και ο Αριστοφάνης τους αναφέρει 

επίσης38. Πάντως η ταύτιση των περιπόλων µε τους εφήβους δηµιουργήθηκε βάσει ενός κειµένου του 

Αισχίνους και µιας αναφοράς στην Αθηναίων πολιτεία39. Υπάρχει και επιγραφικό υλικό, που 

αναφέρει πολλά στοιχεία για τους περιπόλους40.  

Από τις πηγές αυτές, κάποιος θα µπορούσε να υποθέσει, ότι ο περιπολάρχης ήταν αρχικά ο 

επικεφαλής των εφήβων, ο οποίος αργότερα αντικαταστάθηκε από τον κοσµητή. Με τη δηµιουργία 

του αξιώµατος του κοσµητού δεν έπαψε να παίζει κάποιο ρόλο ο περιπολάρχης. Ο κοσµητής 

ασχολείτο µε την ευταξίαν και την ευκοσµίαν των εφήβων, ενώ ο στρατηγός ασχολείτο µε τη 

στρατιωτική τους εκπαίδευση στο δεύτερο έτος της εφηβείας τους. Ο στρατηγός θα µπορούσε να έχει 

ως βοηθούς έναν ή και περισσότερους περιπολάρχες. Αυτοί υπάγονταν στο στρατηγό και ήταν 

επικεφαλής των λόχων. Ένα σχόλιο του Αριστοφάνους διδάσκει, ότι οι περιπολάρχες µετέφεραν ένα 

κουδούνι, µε το οποίο ξυπνούσαν τους φύλακες, οι οποίοι κοιµόντουσαν41. Οι περίπολοι σαφώς 

περιπολούσαν τα φρούρια προστατεύοντάς τα, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το όνοµά τους (περί 

+πέλοµαι= Κάνω τον γύρο). Ο Αρποκρατίων σχολιάζει µια αντίφαση, που υπάρχει ως προς τους 

περιπόλους ανάµεσα στον Αριστοτέλη και στον Αισχίνη42. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει, ότι οι έφηβοι 

περιπολούσαν το δεύτερο χρόνο της θητείας τους, ενώ ο Αισχίνης υποστηρίζει ότι οι έφηβοι 

περιπολούσαν και τα δύο χρόνια, και µάλιστα το καταθέτει αυτό από την προσωπική του δίχρονη 

παρουσία στις περιπόλους43. Ίσως η περίπτωση του Αισχίνους να αποτελούσε εξαίρεση. Ο Ουλπιανός 

υποστηρίζει από αυτό, ότι άλλοτε οι έφηβοι υπηρετούσαν δύο έτη στις περιπολίες και άλλοτε ένα. 

Ένα άλλο στοιχείο, που ενισχύει την άποψη ότι δεν πρέπει να ταυτίζονται πάντα οι περιπολίες µε τους 

εφήβους είναι το γεγονός, ότι οι έφηβοι και οι µισθοφόροι υπηρετούσαν µαζί στις περιπόλους, 

τουλάχιστον από την εποχή του Πελοποννησιακού πολέµου. Οι περίπολοι ήταν γνωστοί ως θεσµός 

και εκτός Αττικής (Σικελία, Τέω, Φωκίδα στην Αµβρυσσό, όπου συναντάται και ο όρος 

«συµπερίπολοι»44). 

Μια επιγραφή από τη Μ. Ασία από την περιοχή Medet a Dilkily αναφέρει το όνοµα νεανίσκοι 

και του αρχηγού νεανισκάρχης, οι οποίοι εκτελούσαν λειτουργίες των οροφυλάκων. Ο L. Robert 

θεωρεί, ότι πιθανώς αυτοί οι νεανίσκοι να ήταν κάτι αντίστοιχο µε τους εφήβους στην Αθήνα, οι 

οποίοι περιπολούσαν τα σύνορα της Αττικής ως περίπολοι45. Περίπολοι είναι γνωστοί και από τη 

Σικυώνα. Πρόκειται για ένα κείµενο του 4ου αιώνος π.Χ. του Εφόρου, που διηγείται τη σταδιοδροµία 

                                            
36 Τ. Kock, Fr. Attic.Com., 348 τµ. 341. 
37 Θουκιδίδου Ιστορία IV 67,2. 
38 Αριστοφάνους Όρνιθες 1177-1179. 
39 Αισχίνους II 167/ Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία 42,4. 
40 IG I 2. 99, II 21-25/Syll 3 38,17 από την Τέω/ IG II 2 204/ IG II 2 2968/ IG II 2 1260/ IG II 2 2973/ IG II 2 
1195. 
41 Αριστοφάνους Όρνιθες 841. 
42 Ed. Oindorf t. I, σελ. 246-247. 
43 Αισχίνους Περί της Πρεσβείας 167/ Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία 42,4. 
44 L. Robert, Peripolarques, 284-291. 
45 L. Robert, Etud. anatol. ,106-107. 
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του Ορθαγόρα, ιδρυτή της τυραννίας, ο οποίος υπήρξε στις περιπόλους και εξαιτίας της ανδρείας του 

αναδείχθηκε περιπολάρχης46. Πάντως είναι δύσκολο να προκύψει το συµπέρασµα, ότι τον 7ο αιώνα 

π.Χ. υπήρχε η εφηβεία ή οι περίπολοι στη Σικυώνα, αν και αυτή υπήρχε την εποχή του Παυσανία 

τόσο στη Σικυώνα όσο και στην γειτονική της Πελλάνα47.  

Οι νεώτατοι είναι ένας άλλος όρος, που χρήζει διασαφηνίσεως. Εάν οι νεώτατοι, που 

αναφέρει ο Θουκυδίδης είναι, όπως γενικά πιστεύεται, οι νέοι από τα 18 έως τα 20 τους χρόνια και 

που αργότερα ονοµάζονταν έφηβοι, είναι σηµαντικό, που ο Θουκυδίδης δεν τους αποκαλεί εφήβους 

και ότι αυτοί ασκούσαν τις ίδιες στρατιωτικές λειτουργίες, που αποδίδονταν από τον Αριστοτέλη και 

από άλλες πηγές στους εφήβους, αλλά όµως µε τη συνοδεία των πρεσβυτάτων και ορισµένες φορές 

ακόµα και µετοίκων48. Επίσης ο Θουκυδίδης αναφέρει τον όρο και για το σπαρτιατικό στρατό49. 

Πιθανώς υπήρχε µια κλιµάκωση (Νεώτεροι-Νεώτατοι και Πρεσβύτεροι-Πρεσβύτατοι). Σε ποια ηλικία 

αντιστοιχεί όµως ο κάθε όρος είναι ακόµα προβληµατικό. Πιθανότερο φαίνεται πάντως, οι νεώτατοι 

είτε να προσεγγίζουν ηλικιακά την ηλικία των εφήβων είτε ανάµεσα σε αυτούς να βρίσκονται οι 

έφηβοι.  

Ανεξάρτητα από τις ταυτίσεις, που µπορούν να γίνουν µε όρους, που ανάγονται στον 5° αιώνα 

π.Χ., µια ουσιαστική αναπροσαρµογή της χρονολόγησης ύπαρξης της εφηβείας µπορεί να γίνει µέσα 

από τους λόγους του Αισχίνους50.Είναι χαρακτηριστικό, ότι αναφέρει τον όρκο των εφήβων στους 

λόγους του πριν το 334 π.Χ., που προφανώς γνώριζε από τη θητεία του στο θεσµό, ενώ αναφέρει και 

τη λέξη «συνέφηβοι», µε την οποία πιθανώς εννοεί τους συντρόφους του στην εφηβεία. Η εφηβεία 

του Αισχίνους πρέπει να ήταν το 372 π.Χ., αφού η διαδικασία κατά του Τιµάρχου εγέρθηκε στο τέλος 

του 346 π.Χ. ή στις αρχές του 345 π.Χ. και τότε, όπως αναφέρει ο ίδιος, ήταν 45 ετών. Οπότε το 

terminus ante quem για τον θεσµό ορίζεται τώρα στο 372 π.Χ. Καθώς η Αθηναίων Πολιτεία, που 

περιγράφει ο Αριστοτέλης είναι αυτή, που αποκαταστάθηκε από τον Θρασύβουλλο το 403 π.Χ., 

θεωρείται ότι η εφηβεία σχηµατίστηκε ανάµεσα στη µεταρρύθµιση του Κλεισθένους το 509 π.Χ. και 

την αποκατάσταση του πολιτεύµατος από τον Θρασύβουλλο το 403 π.Χ.51  

Το κεφάλαιο 42 της Αθηναίων Πολιτείας αναφέρει, ότι οι νέοι εντάσσονταν στην εφηβεία µε 

την εξέτασή τους από τους δηµότες και την εγγραφή τους στο ληξιαρχικό γραµµατείον. Το εφηβικό 

τµήµα χωριζόταν σε φυλές και τα µέλη της φυλής (φυλέται) διόριζαν τρία µέλη στην εκκλησία του 

∆ήµου για την εκλογή του σωφρονιστού. Συνεπώς αυτές οι σχέσεις δεν πρέπει να υπήρχαν παρά 

µόνο, αφού ο Κλεισθένης δηµιούργησε τις δέκα φυλές και τους δήµους. Η εφηβεία και η εγγραφή στο 

ληξιαρχικό γραµµατείον φαίνονται συνδεδεµένες όλο αυτό το διάστηµα. Ο Αριστοτέλης αναφέρει, ότι 

«πρότερον», όσοι εγγράφονταν ως έφηβοι, εγγράφονταν σε λελευκωµένα γραµµατεία, ενώ τώρα λέει, 

                                            
46 F. Jacoby, Fr. Gr. Hist. ΙΙ A, 504-505, no 105 f 2. 
47 Παυσανίας II 10,7 / VII 27,5. 
48 A. Brelich, P.e.P., 227, σηµ. 45. 
49 Θουκυδίδου Iστορία Ι, 105/ΙΙ 13. 
50 Αισχίνους Κατά Τιµάρχου 7-18. 49 / Περί της Πρεσβείας 167. 
51 C. Pélékidis, Ephébie, 72-73. 
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ότι ο κατάλογος των εφήβων χαρασσόταν σε χάλκινη στήλη, που ετοποθετείτο κοντά στη βουλή52. Η 

λέξη «πρότερον», που χρησιµοποιεί ο Αριστοτέλης, πιθανώς δηλώνει µια περίοδο αρκετά πριν το 336 

π.Χ. Στα χρόνια του Αριστοτέλους έχουµε να κάνουµε µε ένα δηµοκρατικό θεσµό, όµως δεν ήταν 

υποχρεωτικά έτσι και στο παρελθόν. Ίσως τότε το κράτος να µη φρόντιζε για τη διατροφή των 

εφήβων και σε αυτήν να συµµετείχαν οι πιο εύπορες τάξεις, χωρίς να είναι υποχρεωτική η συµµετοχή 

για όλους τους πολίτες. Ο Ρ. Girard αναφερόµενος στην εφηβεία του τέταρτου π.Χ. αιώνος, εκφράζει 

την υπόθεση, ότι στο εφηβικό σώµα υπήρχαν, ένα τµήµα ιππέων στο οποίο υπηρετούσαν οι έφηβοι 

των δύο πρώτων τάξεων και ένα τµήµα οπλιτών53. Η αποζηµίωση των 4 οβολών την ηµέρα για κάθε 

έφηβο, πρέπει να εισήχθη την εποχή, που η αθηναϊκή δηµοκρατία µετατρεπόταν σε ένα κράτος 

πρόνοιας (π.χ. θεωρικά, µισθός για τη συµµετοχή στα δικαστήρια κλπ.).  

Από την άλλη όµως, η παλαιότητα του εφηβικού όρκου πιστοποιείται από τον Στοβαίο54, τον 

Pollux55, και τους ρήτορες Αισχίνη, ∆ηµοσθένη και Λυκούργο56 και από µια επιγραφή του τελευταίου 

τρίτου του τέταρτου αιώνος π.Χ.57. Στον εφηβικό όρκο αναφέρεται και ο Πλούταρχος58. Επειδή 

πρόκειται για έναν όρκο, που προτάσσει και την υπακοή στις αρχές της πόλεως και στους θεσµούς 

της, προφανώς συνετάχθη σε µια εποχή, που υπήρχαν απειλές για εµφύλιο πόλεµο ή υπήρχαν έντονες 

αναµνήσεις από κάποιον εµφύλιο πόλεµο, π.χ. µετά τις µεταρρυθµίσεις του Κλεισθένους ή του 

Εφιάλτου ή του Περικλέους ή ίσως στο τέλος του πέµπτου αιώνος π.Χ. Αξιοσηµείωτο είναι, ότι 

προτάσσεται η υπακοή και η πίστη στις αρχές της δηµοκρατίας.  

Η κύρια πηγή πάντως για το θεσµό της εφηβείας είναι το κεφάλαιο 42 της Αθηναίων 

Πολιτείας του Αριστοτέλους. Από εκεί συνάγεται, ότι η ένταξη στο θεσµό της εφηβείας και η 

εγγραφή στο ληξιαρχικόν γραµµατείον ήταν δύο ενέργειες άµεσα συνδεδεµένες. Η εγγραφή αυτή 

έκανε ένα νέο άνδρα δηµότη και κατ’ επέκταση πολίτη. Είναι προφανές, ότι πριν την µεταρρύθµιση 

του Κλεισθένους η εγγραφή στη φρατρία (φρατορικόν ή κοινόν γραµµάτειον) ήταν αρκετή για να 

δώσει σε κάποιον το δικαίωµα του πολίτου. Έπειτα από τη µεταρρύθµιση του Κλεισθένους είναι 

άγνωστο αν η εγγραφή στη φρατρία ήταν µια ανεξάρτητη διαδικασία και αν απαιτούντο και οι δύο 

εγγραφές για να αποκτήσει κάποιος το δικαίωµα του πολίτου. Προφανώς πάντως το παράδειγµα της 

εγγραφής στις φρατρίες ενέπνευσε και την εγγραφή στους δήµους. Στους δηµότες ανετίθετο η 

δοκιµασία των υποψηφίων νέων δηµοτών. Η συνέλευση δεν ήταν πάντα αµερόληπτη, όπως αναφέρει 

ο ∆ηµοσθένης59.  

Ως προς την ηµέρα, που γινόταν η εγγραφή στους δήµους υπάρχουν αρκετές απόψεις. 

Πιθανώς να διέφερε από δήµο σε δήµο ή από έτος σε έτος. Πιο συχνά η εγγραφή, για την ακρίβεια, η 

                                            
52 Αριστοτέλους, Αθηναίων Πολιτεία 53.4. 
53 Ρ. Girard, Ε.Α., 287. 
54 Στοβαίος, Florileg, 43. 48. 
55 Pollux, Onomasticon VIII 105-106. 
56 Λυκούργου Κατά Λεωκράτους 76-79. 
57 L. Robert, Ε.Ε.Ph., 279 κ.ε. 
58 Πλουτάρχου Βίος Αλκιβιάδου 15.6. 
59 ∆ηµοσθένους Κατά Ευβουλίδους 
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δοκιµασία, συνέβαινε τους δύο πρώτους µήνες του αττικού έτους, τον Εκατοµβαιώνα και τον 

Μεταγειτνιώνα, ενώ το εφηβικό έτος ξεκινούσε τον Βοηδροµιώνα. Πολλές πληροφορίες για αυτό 

δίνουν ο ∆ηµοσθένης και ο Λυσίας60. Το αντικείµενο της δοκιµασίας ήταν το εξής: Οι υποψήφιοι 

πρέπει να ήταν 18 ετών και να ήταν από µητέρα και πατέρα αθηναίο πολίτη. Οι δηµότες αποφάσιζαν 

µε δύο µυστικές ψηφοφορίες. Ο δήµαρχος τούς έβαζε να ορκιστούν «καθ’ ιερών»61. Ξέρουµε µόνον 

µια φράση του όρκου: «Ορκίζοµαι να ψηφίσω σύµφωνα µε την πιο δίκαιη γνώµη και όχι σύµφωνα µε 

την προτίµηση ή την έχθρα µου»62. Ο δήµαρχος παρουσίαζε τις αιτήσεις των υποψηφίων ή των 

γονέων τους, οι οποίες υποβάλλονταν σε αυτόν µέσα στις νόµιµες προθεσµίες και ίσως 

τοιχοκολλούνταν στο ιερό του δήµου ή σε κάποιο άλλο σηµείο, όπου σύχναζαν οι δηµότες, ώστε να 

γνωρίζουν τα ονόµατα των υποψηφίων, που θα εξέταζαν και να εξέταζε από πριν, αν ήθελε κάποιος, 

την ηλικία ή την καταγωγή τους. Ο δήµαρχος έδινε το λόγο στον υποψήφιο ή τον κηδεµόνα του, για 

να δικαιολογήσει την αίτησή του.  

Ακολουθούσαν δύο ψηφοφορίες για κάθε υποψήφιο. Η πρώτη αφορούσε την ηλικία. Εάν 

ήταν θετική, ακολουθούσε η δεύτερη, εάν όχι, τότε: Καν µη δόξωσιν, απέρχονται πάλιν εις παίδας63. 

Ο υποψήφιος, εάν ήθελε, µπορούσε να κάνει µια ένσταση και να απευθυνθεί σε ένα ανώτερο όργανο, 

ίσως στη βουλή ή στο λαϊκό δικαστήριο. Επίσης, θα πρέπει να ορίζονταν και πρόστιµα, σε περίπτωση 

που δικαιωνόταν ο νέος για τους δηµότες και για το νέο σε περίπτωση που αυτός δεν δικαιωνόταν. Με 

δεύτερη ψηφοφορία αποφάσιζαν «ει ελεύθερος εστί και γέγονε κατά τους νόµους εξ αµφοιν 

αστοιν»64. Εξαίρεση γινόταν για νέους, που κατάγονταν από πατέρα Αθηναίο και µητέρα, που 

προερχόταν από µια πόλη, η οποία είχε το δικαίωµα της επιγαµίας. Ο αριθµός των υποψηφίων είχε να 

κάνει βέβαια µε το µέγεθος του δήµου. 

 Μια δεύτερη δοκιµασία για τους εφήβους ήταν ενώπιον της βουλής, όµως εκεί εξετάζονταν 

µόνο για το θέµα της ηλικίας τους. Αυτή επικύρωνε ή όχι την απόφαση των δηµοτών, ενώ αποφάσιζε 

επίσης, για το ποιος από τους καινούργιους δηµότες ήταν κατάλληλος για να ενταχθεί στο θεσµό της 

εφηβείας. Η πληροφόρηση για τους µη ικανούς είναι ελλειπής και µόνον από την Αίγυπτο έχουµε 

κάποια στοιχεία65. Όπως αναφέρθηκε οι υποψήφιοι, που δεν γίνονταν δεκτοί από τους δηµότες, 

µπορούσαν να κάνουν ένσταση στο λαϊκό δικαστήριο. Από την άλλη πλευρά η συνέλευση των 

δηµοτών επέλεγε 5 κατηγόρους από τα µέλη της, οι οποίοι θα υποστήριζαν την απόφαση του δήµου 

µπροστά στο λαϊκό δικαστήριο66. Εάν το δικαστήριο δικαίωνε τον δήµο, τότε ο νέος επωλείτο ως 

σκλάβος, ενώ αν δικαιωνόταν ο νέος, ο δήµος ήταν υποχρεωµένος να εγγράψει το νέο στα αρχεία του. 

Ο δήµαρχος έπειτα δηµοσίευε τα ονόµατα των νέων. Με το ξεκίνηµα του εφηβικού έτους 

ετοιχοκολλείτο ένας κατάλογος µε όλους τους εφήβους κοντά στα αγάλµατα των επωνύµων ηρώων 

                                            
60 ∆ηµοσθένους Κατά Ονήτορος Ι,15 / Λυσίας XXX, Ι. 
61 Ισαίος VII 29. 
62 ∆ηµοσθένους Κατά Ευβουλίδους. 
63 Αριστοτέλους, Αθηναίων Πολιτεία 42. 
64 Αριστοτέλους, Αθηναίων Πολιτεία 42. 
65 L. Robert, REG 65 (1952),190-196 . 
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των φυλών µπροστά από το βουλευτήριο, όπου ετοιχοκολλείτο και ο κατάλογος των στρατεύσιµων 

πολιτών. Στην αρχή του καταλόγου γραφόταν το όνοµα του άρχοντος, που ήταν υπεύθυνος την εποχή 

της εγγραφής τους και το όνοµα του επωνύµου ήρωος του έτους.  

Οι αρχές που ασχολούνταν µε τους εφήβους ήταν: ο κοσµητής, οι σωφρονισταί, οι 

παιδοτρίβαι και οι διδάσκαλοι. Πριν από την µεταρρύθµιση του Εφιάλτου και αυτή του Περικλέους, ο 

Άρειος Πάγος είχε µεγάλη εξουσία στην εκπαίδευση των νέων, ενώ έπειτα αντικαταστάθηκε από την 

βουλή, η οποία ανέλαβε αυτά τα θέµατα. Οι έφηβοι ήταν επίσης υπό τις διαταγές των στρατηγών, των 

ταξιαρχών και των περιπολάρχων, ενώ ορισµένοι έφηβοι ονοµάζονταν λοχαγοί. 

Ο κοσµητής: Εκλέγετο από την εκκλησία του δήµου πιθανώς κατά τη συνεδρίαση, όπου 

διορίζονταν οι σωφρονισταί και οι διδάσκαλοι. Το αξίωµά του είχε µάλλον διάρκεια ενός έτους. 

Σίγουρα πάντως γίνεται µονοετές στις αρχές του τρίτου αιώνος π.Χ., όταν και η εφηβεία γίνεται 

µονοετής. Ο τύπος, που συναντάµε στις επιγραφές της περιόδου, το επιβεβαιώνει: Επειδή ο δείνα 

χειροτονηθείς κοσµητής επί τους εφήβους εις τον επί δεινος άρχοντος ενιαυτον67. Ίσως την εποχή του 

Αριστοτέλους το αξίωµα να ήταν ετήσιο και το δεύτερο έτος οι έφηβοι να ήταν υπό τις διαταγές του 

στρατηγού. Ο κοσµητής εκλεγόταν µε χειροτονία και υφίστατο κάποια δοκιµασία, ενώ απέδιδε 

λογαριασµό στο τέλος της θητείας του (εύθυναι)68. Κατά πάσα πιθανότητα, κατώτατο όριο ηλικίας για 

το αξίωµα ήταν τα 40 χρόνια, όπως συνέβαινε στο δεύτερο αιώνα µ.Χ.69, ενώ έπαιρνε και κάποιο 

µισθό. Εκλεγόταν όπως και «οι σωφρονισταί» ανάµεσα στους καλύτερους των πολιτών70. Τον 

τέταρτο αιώνα π.Χ. και τον τρίτο αιώνα π.Χ., τις αρµοδιότητες του κοσµητού είχε σε άλλες πόλεις ο 

γυµνασίαρχος, ακόµη και σε αθηναϊκές κληρουχίες, όπως η ∆ήλος και η Σαλαµίς. Τον πρώτο αιώνα, 

κοσµητής υπήρχε και στη Λήµνο, επίσης αθηναϊκή κληρουχία71. Επίσης υπήρχε στην Αίγυπτο, στην 

Τανάγρα72 καθώς και στην Κίο και στη Νίκαια73. Σύµφωνα µε το όνοµά του φρόντιζε για την τάξη και 

την κοσµιότητα, στην οποία οι αθηναίοι, ειδικά για τους εφήβους τους έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Φρόντιζε για την κοσµιότητα όλων των εφήβων, ενώ οι σωφρονισταί για τους εφήβους των φυλών 

τους. Επέβλεπε και διηύθηνε τους σωφρονιστές. Είχε την εξουσία, όπως και οι σωφρονιστές, να 

επιβάλλουν σωµατικές ποινές και συγκεκριµένα µαστιγώσεις στους παρανοµούντες εφήβους. Κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους στα φρούρια οι έφηβοι υπάγονταν στο στρατηγό, όµως είναι άγνωστο, αν 

το ίδιο διάστηµα υπάγονταν και στον κοσµητή. 

Οι σωφρονισταί: Ήταν 10, ένας για κάθε φυλή. Είχε ο καθένας για τους εφήβους της φυλής 

του τις αρµοδιότητες, που είχε ο κοσµητής για όλους τους εφήβους. Οι γονείς των νέων δηµοτών 

συγκεντρώνονταν κατά φυλή και εξέλεγαν, αφού ορκίζονταν, τρία µέλη της φυλής, που είχαν 

                                                                                                                                        
66 IG IΙ2 1205. 
67 ΙG ΙΙ 2 1006,56 / 1008,53 / 1009,32 κλπ. 
68 Αριστοτέλους, Αθηναίων Πολιτεία 55, 2. 
69 ΙG II 2 2037, 23/2044,10. 
70 IG lΙ 2 1006,56. 
71 L. Robert, Bull. épigraphique,1944, no 149. 
72 L. Robert, R.d.Ph 65 (1939), 122-128 και 70 (1944), 24-27. 
73 RE, 11 σελ. 1492. 
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ξεπεράσει τα 30 τους έτη. Η εκκλησία του δήµου εξέλεγε µε χειροτονία ένα από τα τρία µέλη, που 

κάθε φυλή πρότεινε ως σωφρονιστή. Κάθε σωφρονιστής έπαιρνε µια δραχµή την ηµέρα και επιπλέον 

4 οβολούς την ηµέρα για κάθε έφηβο της φυλής του. Οι 10 σωφρονισταί έγιναν 12 έπειτα από το 307 

π.Χ., όταν δηµιουργήθηκαν δύο νέες φυλές, η Αντιγονίς και η ∆ηµητριάς. Έπειτα από το 303/2 π.Χ. 

εξαφανίστηκαν επιγραφικά74 και καταργήθηκαν στις αρχές του τρίτου αιώνος π.Χ., στα πλαίσια των 

αλλαγών που έγιναν τότε στο θεσµό της εφηβείας. Εµφανίζονται πάλι την εποχή του Αδριανού, αλλά 

τότε ήσαν 6 και τους βοηθούσαν 6 υποσωφρονισταί. Φρόντιζαν για τη σωφροσύνη των εφήβων: 

«Επιµελεισθαι των εφήβων». Χτυπούσαν µε µαλακές ράβδους (λύγος) τους απείθαρχους εφήβους75.  

Η συνέλευση του λαού διόριζε µε χειροτονία επίσης 2 παιδοτρίβες και 4 διδασκάλους: Έναν 

οπλοµάχον ή οπλοµάχην, έναν τοξότην, έναν ακοντιστήν και έναν καταπελταφέτην ή αφέτην, των 

οποίων τα ονόµατα υποδεικνύουν και το χαρακτήρα της στρατιωτικής εκπαιδεύσεως των εφήβων76. 

Σίγουρα έπαιρναν κάποιο µισθό, ίσως τον ίδιο όπως και οι σωφρονισταί77, ενώ πρέπει να υπήρχε και 

για αυτούς κάποιο όριο ηλικίας. Από την ελληνιστική εποχή ίσως υπήρχαν και υποπαιδοτρίβαι, 

υποοπλοµάχοι κλπ., όµως δεν τιµώνται και αυτοί και συνεπώς δεν αναφέρονται στα εφηβικά 

ψηφίσµατα. Οι έφηβοι τον πρώτο χρόνο της θητείας τους ήταν και υπό τις διαταγές του στρατηγού 

του Πειραιώς και της Ακτής και το δεύτερο χρόνο υπό τις διαταγές του στρατηγού των φρουρίων και 

υπό αυτόν υπηρετούσαν στις περιπόλους. Ο ταξίαρχος έπαιζε κάποιο ρόλο για τους εφήβους της 

φυλής του.  

Οι επιγραφές αποκαλύπτουν µια ενδιαφέρουσα λεπτοµέρεια σχετικά µε την εσωτερική 

οργάνωση των εφήβων αναφέροντας, ότι τουλάχιστον το δεύτερο έτος κάποιοι έφηβοι ονοµάζονταν 

λοχαγοί, χωρίς να πάψουν να θεωρούνται έφηβοι78. Αυτό τους έδινε κάποια εξουσία πάνω στους 

υπολοίπους εφήβους, αλλά δεν τους εξοµοίωνε µε τους πραγµατικούς λοχαγούς. Ονοµάζονταν 

λοχαγοί πιθανώς από τους σωφρονιστές, αν και ο Meritt υποστηρίζει, ότι αυτό γινόταν από τους 

ταξιάρχους79.  

Στην αρχή του Βοηδροµιώνος, τρίτου µήνα του αττικού έτους, οι έφηβοι άρχιζαν την 

υπηρεσία τους. Τότε µε τον κοσµητή και τους σωφρονιστές έκαναν το γύρο των ιερών80. Έτσι 

επισκέπτονταν το ιερό και του επωνύµου ήρωος κάθε φυλής. Αυτός ο γύρος έπρεπε να τερµατιστεί 

πριν την έκτη ηµέρα του Βοηδροµιώνος, οπότε και γινόταν η εορτή της Αρτέµιδος Αγροτέρας. Το 

δεύτερο αιώνα π.Χ., οι έφηβοι συµµετείχαν στη λιτανεία αυτής της εορτής και αυτό συνέβαινε 

πιθανώς και πιο παλιά. Στο ιερό της Αγλαύρου οι έφηβοι ορκίζονταν παρουσία του κοσµητού και των 

σωφρονιστών81. Μια ιδέα της ορκοµωσίας έχουµε από ένα αγγείο82. Έπειτα από την ορκωµοσία τους, 

                                            
74 Τελευταία επιγραφή που τους αναφέρει είναι η IG IΙ 2. 1159 του 303 π.Χ. 
75 ΙG I2 2122. 
76 Αριστοτέλους, Αθηναίων Πολιτεία 42. 
77 Syll3, 587. 
78 IG II 2, 2976. 
79 Meritt, AJ Ph. 66 (1945), 231. 
80 Αριστοτέλους, Αθηναίων Πολιτεία 42, 3. 
81 Λυκούργου Κατά Λεωκράτους 76-79 / L. Robert, Ε.Ε.Ph, 297-307. 
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οι έφηβοι εισέρχοντο στην ενεργό υπηρεσία και το εφηβικό σώµα εδιαιρείτο στα δύο και κάθε µέρος 

περιελάµβανε 54 φυλές. Τα τµήµατα αυτά εγκαθίσταντο το ένα στη Μουνυχία και το άλλο στην 

Ακτή, δύο φρούρια του Πειραιώς και υπάγοντο, όπως αναφέρθηκε, στη δικαιοδοσία του στρατηγού 

του Πειραιώς. Εκεί άρχιζαν την εκµάθηση των αρχών του πολέµου από τους διδασκάλους και 

ετοιµάζονταν να γίνουν οπλίτες. 

Το δεύτερο έτος ξεκινούσε µε µια παρουσίαση των εφήβων µπροστά στο λαό, στο θέατρο του 

∆ιονύσου και µε µια πανηγυρική ανάληψη των όπλων. Η πόλη πρόσφερε τα όπλα, ασπίδα και δόρυ, 

στους εφήβους σε µια συµβολικής σηµασίας κίνηση.Εκεί παρουσιάζονταν «αποδεξάµενοι τα περί τάς 

τάξεις»83. Το δεύτερο έτος οι έφηβοι περιπολούσαν, όντες µέλη των περιπόλων, στα φρούρια της 

πόλεως και κρατούσαν φρουρές σε αυτά. Ήταν τότε υπό τις διαταγές του στρατηγού επί τη χώρα. 

Προστάτευαν την πόλη σε περίπτωση εισβολής και σπανιότατα συµµετείχαν σε εκστρατείες εκτός της 

Αττικής. 

 Ο Αριστοτέλης αναφέρει, ότι φορούσαν χλαµύδες, ενώ ο Pollux ότι φορούσαν πέτασο, 

καπέλο µε µεγάλα άκρα που φορούσαν και οι ιππείς, κάτι που αποδεικνύει, ότι ήδη από τις αρχές της 

λειτουργίας της, ως θεσµός είχε η εφηβεία αριστοκρατικές καταβολές84. Πιθανώς υπάρχουν 

αναπαραστάσεις εφήβων σε αττικά αγγεία, κάτι όµως που δεν αποδεικνύεται σίγουρα85. Κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους δεν είχαν το δικαίωµα να εγείρουν κατηγορία στα δικαστήρια παρά µόνον 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις κλήρου, επικλήρων κορών και σε θέµατα ιερωσύνης του γένους86. 

Εξαιρούνται επίσης από λειτουργίες, χορηγίες και τριηραρχίες. Συµµετείχαν ενεργά στις εορτές και 

στις θρησκευτικές δοξασίες της πόλεως. Πιθανώς δινόταν στους εφήβους και λογοτεχνική και 

φιλοσοφική εκπαίδευση, αν και ο Αριστοτέλης δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτήν. Πάντως σαφώς 

όταν η εφηβεία έχασε αρκετό από το στρατιωτικό χαρακτήρα της, πριν το 250 π.Χ., απέκτησε και 

αρκετές άλλες ασχολίες και αρµοδιότητες. 

Αυτή είναι η παρουσίαση του θεσµού της εφηβείας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που µας 

δίνει -και εκεί έχουµε όντως την πιο ολοκληρωµένη παρουσίαση του θεσµού- το 42 κεφάλαιο της 

Αθηναίων Πολιτείας του Αριστοτέλους. 

Σηµαντικές πληροφορίες παρέχουν οι λεγόµενες εφηβικές επιγραφές. Μέσα από αυτές 

παρακολουθείται ουσιαστικά η ακµή, η εξέλιξη, και η παρακµή του θεσµού. Στην εποχή της ακµής 

του θεσµού ανήκουν πολύ σηµαντικές επιγραφές87. Αν εξεταστεί π.χ. η επιγραφή IG ΙΙ 2 1156, θα 

διαπιστωθεί, ότι ο τύπος της αφιερώσεως είναι ο εξής: τωι ήρωι οι έφηβοι της Κεκροπίδος οι επί 

Κτησικλέους άρχοντος εγγραφέντες και ο σωφρονιστής (όνοµα σωφρονιστού) στεφανωθέντες υπό της 

                                                                                                                                        
82 Dict. des Ant. Ill, 624. εικ.2677.  
83 Αριστοτέλους, Αθηναίων Πολιτεία 42.4. 
84 Pollux, Onomast., X, 16. 
85 D. Μ. Robinson και Ε. J. Fluclk, Lovenames, 50-58. 
86 Αριστοτέλους, Αθηναίων Πολιτεία 42.5.      
87 IG II 2 1156 ή Syll 3 957 (334/3 π.Χ.)/ IG II 2 1189 (334/3 π.Χ.)/ IG II 2 4.594 α ή Pouillox, Forteresse, 106, 
no 1, (331 π.Χ.)/ AS Ph. 66 (1945) 238 ή IG II 2 2976 (333/2 π.X.)/B. D Meritt, G. I σελ. 59 κ.ε. (333/2 
π.X.)/Αµφιαρείου Επιγραφαί υπό Β. Λεονάρδου σελ. 75 κ.ε. ή Ch. Michel Recueil Suppl. II 1704 (330/329 
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βουλής και του δήµου και της φυλής αρετής ένεκα και σωφροσύνης. Αυτή η αφιέρωση ήταν 

τοποθετηµένη στο ιερό του Κέκροπος στην Ακρόπολη και περιείχε εκτός των άλλων και τον 

κατάλογο των εφήβων, οι οποίοι εγγράφηκαν κατά το έτος, που ήταν άρχοντας ο Κτησικλής, το 334/3 

π.Χ. (οι έφηβοι παρουσιάζονταν κατά δήµους). Το δεύτερο τµήµα της επιγραφής παρουσιάζει: α) Ένα 

τιµητικό ψήφισµα της Κεκροπίδος φυλής για τους εφήβους και το σωφρονιστή (έπαινε και ένα χρυσό 

στεφάνι 500 δραχµών), β) τιµητικό ψήφισµα της βουλής για τους εφήβους και το σωφρονιστή, για την 

υπηρεσία τους στη φρουρά της Ελευσίνας, γ) τιµητικό ψήφισµα του δήµου της Ελευσίνας, δ) τιµητικό 

ψήφισµα του δήµου της Αθµονής.  

Η IG II 2 4594α, που βρέθηκε στο Ραµνούντα, παρουσιάζει τους εφήβους, τους σωφρονιστές 

και τους κοσµητές τριών ετών, 333-330 π.Χ. να τιµούν τον Θεοφάνη υιό του Ιεροφώντος πιθανώς για 

τη γενναιοδωρία του απέναντί τους. Οι έφηβοι προσέφεραν αυτή την αφιέρωση στον Ερµή, ο οποίος 

ήταν ο θεός του γυµνασίου και της εφηβείας. Στις επιγραφές αυτές συχνά αναφέρονται τα ονόµατα 

των στρατηγών, των ταξιαρχών ακόµη και των λοχαγών ανάµεσα στους εφήβους. Η επιγραφή, που 

περιέχει τον κατάλογο των εφήβων της Λεοντίδος φυλής88 ξεκινάει µε τον τίτλο «Τουσδε 

εστεφάνωσαν οι έφηβοι» και ανάµεσα σε άλλους αναφέρει και το αξίωµα του επιµελητού. Οι 

επιµεληταί πρέπει να ήταν επιφορτισµένοι µε την επίβλεψη κάποιων φρουρίων, τα οποία φρουρούσαν 

οι έφηβοι. 

Στις εφηβικές επιγραφές του τέταρτου αιώνος π.Χ. πλειοψηφία αποτελούν οι αφιερώσεις, που 

προέρχονται από τους εφήβους µιας φυλής και περιέχουν τα ονόµατα των εφήβων, τα στεφάνια που 

απονέµονταν από αυτούς στους άρχοντές τους (κοσµητάς, σωφρονιστάς, παιδοτρίβας, διδασκάλους), 

στους στρατηγούς και στους ταξιάρχες της φυλής, καθώς στους λοχαγούς των εφήβων. Αυτές οι 

αφιερώσεις ανατίθεντο συχνά στα ιερά των φυλών, π.χ. της Λεοντίδος φυλής στο ιερό του Λέοντος 

κλπ. Πάντως υπήρχαν και εξαιρέσεις, π.χ. η Ιπποθωντίς αναθέτει µια αφιέρωση της στο ιερό της 

∆ήµητρας και της Κόρης στην Ελευσίνα. Επίσης στις επιγραφές αυτές µπορεί να υπάρχουν τιµητικά 

ψηφίσµατα για τους εφήβους και τους άρχοντές τους από την εκκλησία του ∆ήµου, τη βουλή, τη 

φυλή, ένα δήµο ή και από τους ίδιους τους εφήβους. Επιπλέον, χαράσσονταν στεφάνια για να 

υποδηλώσουν τη στεφάνωση των εφήβων ή των αρχόντων από τους εφήβους. Πιθανώς οι ίδιοι οι 

έφηβοι κάθε φυλής έπαιρναν την απόφαση να τιµήσουν τους ευεργέτες τους ή τους άρχοντές τους. 

Επίσης τα ψηφίσµατα αυτά δίνουν πληροφορίες για τον αριθµό των εφήβων. Από αυτά συνάγεται, ότι 

ο αριθµός των εφήβων για κάθε έτος ανέρχεται περίπου στους 65089. 

Η Αθήνα µετά το 323 π.Χ. γνώρισε σε διάστηµα 16 ετών, 4 διαδοχικές κατακτήσεις και 4 

απελευθερώσεις καθώς και 4 διαφορετικά πολιτεύµατα, κάτι το οποίο φανερά επηρέασε και το θεσµό 

της εφηβείας. Άλλωστε, οι ολιγαρχικές διακυβερνήσεις του Αντιπάτρου και του ∆ηµητρίου του 

Φαληρέως, επέφεραν µείωση του αριθµού των πολιτών, αφού έθεσαν περιουσιακά όρια, για να 

                                                                                                                                        
π.Χ.)/ W. K. Pritchett, Epheboi of Oineis, 473 κ.ε. (346/326 π.Χ.)/Pouillox, Forteresse, 107 no 2 (349/329 π.Χ). 
88 Αµφιαρείου επιγραφαί υπο Β Λεονάρδου Arch. Eph. 1918, 75-76. 
89 C. Pélékidis, Ephébie, 183-294. 
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θεωρείται κάποιος αθηναίος πολίτης (9.000 πολίτες επί Αντιπάτρου διέθεταν πάνω από 2.000 δραχµές 

περιουσία, ενώ αυξήθηκαν επί ∆ηµητρίου του Φαληρέως, καθώς αυτός εκτίµησε το τίµηµα στις 1.000 

δραχµές)90. Όπως είναι γνωστό, στους εφήβους ανήκαν κατά πάσα πιθανότητα, µόνον όσοι ήταν 

αθηναίοι πολίτες µε πλήρη δικαιώµατα. Έτσι αν πριν αυτήν την εποχή ο αριθµός των εφήβων 

ανερχόταν ετησίως σε 650 µε 700 περίπου, τώρα πρέπει να µειώθηκε περίπου στους 300. Πιθανώς 

µετά το 307 π.Χ. ο αριθµός να αποκαταστάθηκε εν µέρει. 

Από το 307 π.Χ. έως και το πρώτο τρίτο του τρίτου αιώνος π.Χ. η µόνη πηγή για την εξέλιξη 

του θεσµού της εφηβείας είναι τρεις επιγραφές. Η IG ΙΙ 2 478 είναι πιο διδακτική, χρονολογείται το 

305/4 π.Χ. επί άρχοντος Ευεξίππου και περιέχει ένα ψήφισµα της εκκλησίας του δήµου προς τιµήν 

των εφήβων, που εγγράφησαν το προηγούµενο έτος, του κοσµητού τους, των σωφρονιστών τους και 

των διδασκάλων τους, ενώ περιέχει και τον κατάλογο των εφήβων, που κατατάσσονται κατά φυλές 

και δήµους. Πρέπει να αναφέρονται περίπου 400 έφηβοι, κάτι που πιθανώς σηµαίνει, ότι αµέσως µετά 

το 307 π.Χ. η εφηβεία ήταν πάλι υποχρεωτική όπως και πριν το 323 π.Χ., ενώ ο µικρός σχετικά 

αριθµός πρέπει να οφείλεται στο, ότι ήταν µια αδύναµη σε απόδοση εφήβων χρονιά, σε συνάρτηση µε 

µια µείωση του πληθυσµού της Αθήνας. Η δεύτερη επιγραφή είναι η IG II 2 1159, µε την οποία η 

Πανδιωνίς φυλή τιµά τον Φιλωνίδην Καλλικράτους Κονθυλήθεν, σωφρονιστή των εφήβων της φυλής 

επί άρχοντος Λεωστράτου το 303/2 π.Χ. Η τρίτη είναι η IG II 2 556, η οποία παρουσιάζει µια 

διευθέτηση του θεσµού της εφηβείας, όµως είναι αρκετά φθαρµένη και είναι δύσκολο να εξαχθούν 

ουσιαστικές πληροφορίες91. 

 Από το 267/6 π.Χ. έως το 172/1 π.Χ. οι επιγραφικές µαρτυρίες πολλαπλασιάζονται και έχουν 

κοινό χαρακτηριστικό, ότι το σύνολο των φυλών προσέφερε ετησίως έναν αριθµό εφήβων, που 

κυµαινόταν από 20 έως 40 περίπου92. Αυτό αποδεικνύει την παρακµή του θεσµού το διάστηµα αυτό, 

για την οποία ευθύνεται η µακεδονική πολιτική προς την Αθήνα και οι συνέπειές της, αλλά λόγω 

ανεπάρκειας, των πηγών δεν µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για το θέµα αυτό. Πιθανώς 

η εφηβεία την εποχή αυτή δεν ήταν θεσµός υποχρεωτικός, ενώ ίσως µειώθηκε και η διάρκειά της από 

δύο σε ένα έτος, όπως δεικνύουν οι εκφράσεις: οι έφηβοι οι εφηβεύσαντες επί… άρχοντος ή οι 

εφηβεύσαντες επί…, ενώ στην επιγραφή IG II 2 700 αναφέρεται [οι έφ]ηβοι οι εγγραφέντες και 

εφήβευσαν[τες επί Αντιφώντος άρχοντος]. 

Πιθανώς η µεταρρύθµιση αυτή αγγίζει το δεύτερο έτος του θεσµού και όχι το πρώτο, δηλαδή 

περικόπτεται αυτό το δεύτερο έτος του θεσµού, καθώς δεν είναι πια υποχρεωτικό. Οι φτωχοί δεν 

αφιερώνουν ένα χρόνο από τη ζωή τους για να υπηρετήσουν στην εφηβεία. Έτσι το εφηβικό σώµα 

αποτελείται πλέον από τους υιούς των καλύτερων οικογενειών της Αθήνας. ∆εν φαίνεται απίθανο να 

υπήρχε και κάποιο τίµηµα για να ενταχθεί κάποιος τότε στην εφηβεία, ενώ προφανώς οι έφηβοι της 

                                            
90 Beloch, G.G 2 IV, I 150. 
91 C. Pélékidis, Ephébie, 162-164. 
92 IG II 2 665/IG II 2 681/IG II2 787/IG II2 700+Hesp. 7,1938, σελ.110-114, no 20/lG Il 2 901/lG II 2 
766+Hesp. 16 (1947), 158-159. no 53/ B. D Meritt, G.I, Hesp. 16 (1947),  185. no 92/Meritt, G.I., 192, no 37/ B. 
D Meritt, Hesp. 23 (Ί954), 235-236. no 5 κλπ. Πλήρη κατάλογο παραθέτει ο C Pélékidis, Ephébie, 165 και 174. 
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εποχής δεν έπαιρναν κάποιο µισθό, όπως αυτόν του τέταρτου αιώνος π.Χ. Οι σωφρονιστές έπαψαν να 

υπάρχουν. Τελευταία φορά  αναφέρονται το 303 π.Χ. και εµφανίζονται πάλι στην αυτοκρατορική 

περίοδο. Ο ένας από τους δύο παιδοτρίβες καταργείται, άλλωστε ο κοσµητής και οι άλλοι διδάσκαλοι 

αρκούσαν για έναν περιορισµένο αριθµό εφήβων της εποχής.  

Επίσης σταδιακά η εφηβεία από εκείνη την εποχή χάνει τον καθαρά στρατιωτικό χαρακτήρα 

της, µια µεταµόρφωση, που ολοκληρώθηκε κατά τη ρωµαϊκή περίοδο. Στο πρώτο τρίτο του τρίτου 

αιώνος π.Χ., οι έφηβοι υπηρετούσαν ακόµη στα φρούρια, τουλάχιστον σε περίπτωση πολέµου93, ενώ 

στα µέσα του δευτέρου αιώνος περιπολούσαν στα φρούρια της Αττικής, όπως και στον τέταρτο αιώνα 

π.Χ. Ο στρατιωτικός χαρακτήρας του θεσµού αποδεικνύεται και από το γεγονός, ότι οι έφηβοι 

τιµούσαν τους διδασκάλους τους. Από τα ονόµατα, που αναφέρονται στις επιγραφές, προκύπτει, ότι 

κάποιος µπορούσε να µείνει διδάσκαλος σε εφηβικά σώµατα για πολλά χρόνια, όπως π.χ. ο Λυσικλής 

Αντιπάτρου Συπαλήττιος, ο οποίος ήταν ακοντιστής το 258/7 π.Χ., το 244/3 π.Χ. και το 232/1 π.Χ.94 

Η µεταρρύθµιση, που αναφέρουµε την εποχή αυτή, πρέπει να συνέβη ανάµεσα στο 303/2 π.Χ. και το 

267/6 π.Χ. µε διάφορες χρονολογίες να προτείνονται από διάφορους ερευνητές95. Πιο πιθανές 

φαντάζουν οι εξής χρονολογήσεις: Το 295 π.Χ., όταν ο Λαχάρης παρέδωσε την πόλη στο ∆ηµήτριο 

τον Πολιορκητή ή πιθανότερον το 292/1 π.Χ., όταν έπειτα από την πτώση του Ολυµπιοδώρου, η 

αµνηστία των εξόριστων του 307 π.Χ., και η εξορία του ∆ηµοχάρους είναι στοιχεία χαρακτηριστικά 

µιας ολιγαρχικής κυβερνήσεως του ∆ηµητρίου. Πρέπει να εντάσσεται η µεταρρύθµιση αυτή στα 

πλαίσια ευρύτερων στρατιωτικών µεταρρυθµίσεων. 

 Οι εφηβικές επιγραφές από το 267/6 π.Χ. έως το 172/1 π.Χ. περιέχουν: α) Ένα ψήφισµα της 

Εκκλησίας του δήµου προς τιµήν των εφήβων, του κοσµητού, των διδασκάλων, και των παιδοτριβών, 

β) Τον κατάλογο των εφήβων της χρονιάς, γ) ∆ύο οµάδες µνειών, που αναφέρουν τα στεφάνια, που 

απονέµονται στο ψήφισµα. Η πρώτη, που είναι ανάµεσα στο ψήφισµα και στον κατάλογο των 

εφήβων, παρουσιάζει συνήθως τρεις µνείες, που είναι διατεταγµένες οριζόντια και όπου τιµώνται οι 

έφηβοι και ο κοσµητής. Η δεύτερη οµάδα ακολουθεί τον κατάλογο των εφήβων και αναφέρει 6 

µνείες, όπου τιµώνται οι εφηβικές αρχές. Αυτές οι µνείες είναι συχνά µέσα σε χαραγµένους 

στεφάνους. Σε περιπτώσεις, που λείπει το στεφάνι, θα πρέπει να υποτεθεί, ότι ήταν ζωγραφισµένο και 

ότι τα χρώµατα εφθάρησαν στο πέρασµα των χρόνων. Η επικεφαλίδα είναι ίδια όπως και στα 

υπόλοιπα ψηφίσµατα της περιόδου, δηλαδή έχει µνεία του επωνύµου άρχοντος, της πρυτανείας, του 

γραµµατέως, ηµεροµηνίες (ηµέρας του µήνα και ηµέρας της πρυτανείας). Στη συντριπτική τους 

πλειονότητα, χρονολογούνται στο µήνα Βοηδροµιώνα και στην τρίτη πρυτανεία. Με τη µορφή 

εκδόσεως αιτίου δικαστικής αποφάσεως από αυτή την περίοδο, που να αφορά τους εφήβους, 

διασώζεται µόνο µια επιγραφή96. 

                                            
93 IG ΙΙ 2 665. 
94 ΙG II 2 700+ Hesp. 7 (1938) no 20, 33-34/ IG II 2 766, 9 και 46-48/ B. D Meritt, The Inscriptions, Hesp. 2 
(1933), 159. no 6. 
95 W. S. Fergunson, Priests, 166 και Η.A, 127 / Ed. Mayer, Nachwort, Klio 5 (1905), 180 και σηµ. 1. 
96 IG ΙΙ 2 665. Επειδή οι έφηβοι… 
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Η στρατιωτική επιθεώρηση ενώπιον της βουλής είναι γνωστή επίσης επιγραφικά97, ενώ η 

επιγραφή που αναφέρεται στις Σεµνές θεές είναι χαρακτηριστική και είναι η πρώτη επιγραφική 

µαρτυρία που πιστοποιεί την ανάληψη θρησκευτικών λειτουργιών από τους εφήβους98. Αυτό θα 

πιστοποιείται συνεχώς από τις επιγραφές της επόµενης περιόδου. Ο  χαρακτηριστικός τύπος επαίνου 

είναι ο εξής: Επαινέσαι τους εφήβους τους επί... άρχοντος99 ή απλά Επαινέσαι τους εφήβους100. 

Συνήθως τους τιµούσαν µε χρυσό στέφανο και σπανιότερα µε στέφανο από φύλλο κισσού ή ελιάς. 

∆ύο ψηφίσµατα παραχωρούσαν στους εφήβου «προεδρίαν εν τοις αγώσιν οις η πόλις τίθησιν». 

Ιδιαίτερα τιµώνται οι έφηβοι για «την ευταξίαν και την φιλοπονίαν τους». Γύρω στο 267/6 π.Χ. µε 

260/9 π.Χ. ο κατάλογος των εφήβων δεν τους παρουσιάζει πλέον κατά φυλές και  κατά δήµους, 

προφανώς εξαιτίας της µειώσεως του αριθµού των εφήβων. 

 Έπειτα από το 166 π.Χ., µια νέα περίοδος ανοίγεται για την αθηναϊκή εφηβεία, καθώς 

αυξάνει και η σηµασία της Αθήνας µέσα στον ελληνιστικό κόσµο. Ο αριθµός των εφήβων αυξάνει 

όπως και το επιγραφικό υλικό, που αναφέρεται στο θεσµό. Είναι η περίοδος του θεσµού, που 

γνωρίζουµε καλύτερα. Γύρω στο 31 π.Χ., η εφηβεία φαίνεται ότι άλλαξε χαρακτήρα, αλλά η αλλαγή 

αυτή δεν είναι τόσο καλά γνωστή. Από το 166 π.Χ. έως το 31 π.Χ. αυξάνονται εντυπωσιακά, όπως 

αναφέρθηκε και οι επιγραφικές µαρτυρίες για τη συµµετοχή των εφήβων στις θρησκευτικές 

εκδηλώσεις της πόλης101 (µικρό κενό παρουσιάζεται από το 162/1 π.Χ. έως το 128/7 π.Χ.). Είναι η 

περίοδος, κατά την οποία η Αθήνα γνωρίζει µεγάλη ακµή υπό την ρωµαϊκή επικυριαρχία. Συνεχίζεται 

ως θεσµός να αποτελείται από νέους από επιφανείς και πλούσιες οικογένειες, που είχαν τη 

δυνατότητα να αφιερώσουν ένα χρόνο από τη ζωή τους για να υπηρετήσουν στην εφηβεία. Επίσης, 

την εποχή αυτή ίσως τα µέλη της εφηβείας δεν ήταν ανάγκη να έχουν ενηλικιωθεί και να έχουν 

εγγραφεί στα αρχεία του δήµου102.  

Η παρουσία ξένων στους εφηβικούς καταλόγους ξεκινά από το τελευταίο τρίτο του δεύτερου 

αιώνος π.Χ. Αυτή την περίοδο, νέοι, ξένοι, από πλούσιες οικογένειες εντάσσονταν στην εφηβεία για 

να εκπαιδευτούν. Εκείνη την περίοδο άλλωστε δίδασκαν τους εφήβους ένδοξοι φιλόσοφοι103. 

Χαρακτηριστικό της εποχής είναι το ψήφισµα των Αθηναίων προς τιµήν του Ιπποκράτους, το οποίο 

παραχωρούσε το δικαίωµα στα παιδιά των Κώων να συµµετάσχουν στην εφηβεία104. (Πρέπει να 

πρόκειται όµως για απόκρυφο κείµενο καθώς το απαρέµφατο εφηβεύειν δεν χρησιµοποιείται αυτή την 

εποχή). Οι ξένοι γίνονται δεκτοί και στους µελλέφηβους105. Ίσως δεν αποκτούσαν το δικαίωµα του 

πολίτου έπειτα από την έξοδό τους από την εφηβεία, αυτό όµως δεν είναι σίγουρο και είναι επίσης 

                                            
97 IG II 2 700. 
98 B. D. Meritt, G.I. 198 κ.ε., Νο 40, 1, 17. 
99 IG II 2 900, 6. 
100 IG II 2 700, 25. 
101 Πλήρης κατάλογος των επιγραφών της εποχής παρατίθεται στο C. Pélékidis, Ephébie. 
102 O.W. Reinmuth, Ephebate, 221-222. 
103 IG II 2 1006. 19-20. 
104 Hippocrate (Ed littré) 9, IX. 401. 
 
105 IG II 2 2986, 7, 9 / 2991, 4. 
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πιθανόν η Αθήνα να επηρεάστηκε από το παράδειγµα του υπόλοιπου κόσµου, όπου οι ξένοι είχαν 

προνοµιακή µεταχείριση106. Στην Αθήνα ο θεσµός ήταν ανοιχτός στους µετοίκους. Στις εφηβικές 

επιγραφές οι ξένοι εµφανίζονται από το 119/8 π.Χ. και τα ονόµατά τους χαράζονταν έπειτα από αυτά 

των αθηναίων εφήβων µε το πατρωνυµικό και το εθνικό τους και επιγράφονται ως ξένοι. 

Η πρώτη επιγραφή που µαρτυρεί την παρουσία ξένων είναι η IG II 2 1008 του 119/8 π.Χ. Οι 

εφηβικές επιγραφές από το 39/8 π.Χ. έως το 84/5 µ.Χ. δεν αναφέρουν ξένους. Από το 84/5 µ.Χ. οι 

ξένοι αναφέρονται µε τον τίτλο Μειλήσιοι και από το 141/2 µ.Χ. µε τον τίτλο επέγγραφοι σε αντίθεση 

προς τους πολίτες, που εκαλούντο πρωτέγγραφοι107. Η απουσία αναφοράς ξένων έπειτα από το 39/8 

π.Χ. οφείλεται προφανώς στην απαγόρευση του Αυγούστου να παραχωρούν οι Αθηναίοι το δικαίωµα 

της πολιτείας σε ξένους108. Ως προς τον τίτλο Μειλήσιοι, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, για να 

διαπιστωθεί, αν αυτός υποδηλώνει όλους τους ξένους ή µόνον αυτούς, που προέρχονταν από τη  

Μίλητο. Οι πιο πολλοί ξένοι προέρχονται από τη Μικρά Ασία, τη Συρία και τη Θράκη109. 

 Η εφηβεία ήταν σχολείο στρατιωτικό, πολιτικής προετοιµασίας, φιλοσοφικό και λογοτεχνικό, 

εκµάθησης του φυσικού πολιτισµού, σεβασµού προς τους θεούς, θεσµός επίδειξης και στρατιωτικής 

επιθεώρησης. Η εξέλιξη του θεσµού αυτού ολοκληρώνεται την αυτοκρατορική περίοδο, έχοντας όµως 

µετατραπεί ολοκληρωτικά σε ένα θεσµό επίδειξης και πολυτέλειας. Ο Φιλόστρατος αναφέροντας 

χαρακτηριστικά τον εφηβικό όρκο, λέει ότι οι έφηβοι της εποχής του δεν ορκίζονταν όπως πριν, για 

να πεθάνουν για την πατρίδα, αλλά κυρίως για να συµµετάσχουν στις εορτές για τον Βάκχο και να 

πάρουν τον θύρσον, χωρίς να φοράνε περικεφαλαία και µιµούµενοι τις γυναίκες110. Οι εφηβικές 

επιγραφές της περιόδου από το 166 π.Χ. έως το 31 π.Χ. διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: εφηβικά 

ψηφίσµατα, αφιερώσεις και κατάλογοι των εφήβων, που συµµετείχαν στην Πυθαΐδα111. Οι επιγραφές, 

τα ψηφίσµατα, που χρονολογούνται πριν το 106/5 π.Χ. έχουν τον εξής τύπο: Και περί πάντων των 

κατά την αρχήν έδωκεν ο [κοσµητής] τας ευθύνας εν τωι δικαστηριωι κατά τον νόµον112. Αυτές, που 

είναι µεταγενέστερες του 101/100 π.Χ., αναφέρουν: Εποιήσατο δε και την απόδειξιν αυτών και τον 

απολογισµόν εν τηι βουλήι υπέρ των κατά την αρχήν και περί των εν τωι ενιαυτώι γεγονότων πάντων 

τοις εφήβοις113. Έπειτα δηλαδή από την αλλαγή του τύπου ανάµεσα στο 106/5 π.Χ. και στο 101/100 

π.Χ., τα λαϊκά δικαστήρια στερήθηκαν του δικαιώµατος να δέχονται τους λογαριασµούς του 

κοσµητού. Αυτό το δικαίωµα πέρασε στη βουλή, στην οποία ο κοσµητής παρουσίαζε τον απολογισµό 

της δραστηριότητάς του, πιθανώς κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης των εφήβων από τη βουλή.  

Οι εφηβικές επιγραφές πριν το 88 π.Χ. περιέχουν: Ένα ψήφισµα της εκκλησίας του δήµου 

                                            
106 I.v.Pr, no 123 
107 O.W. Reinmuth, Ephebate, 211-232. 
108 ∆ίων Κάσσιος LIV, 7. 
109 C. Pélékidis, Ephébie, 166. 
110 Φιλόστρατος Vit. Soph. IV, 22, σελ. 74, ed. Kayser. 
111 IG II 2 1006/1008/1009/1011/1028/1029-1030/IG II 2 1027/Meritt, G.I., 198, no4/ B. D Meritt, The 
Inscriptions Hesp 2 (1933), 503-504, no 16/ B. D Meritt, G. I, Hesp 16 (1947), 168-9, no 65/ B. D Meritt, The 
Inscriptions, Hesp. 3. (1934) 39, no 27/Reinmounth, Inscrimination, 228 κ.ε. 
112 IG II 2 1011, 41-42. 
113 IG II 2 1028, 89-91. 
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προς τιµήν των εφήβων, των παιδοτριβών και των διδασκάλων, ένα ψήφισµα της εκκλησίας του 

δήµου προς τιµήν του κοσµητού, καθώς και έναν κατάλογο των εφήβων. Η στήλη του 128/7 π.Χ. 

περιέχει εκτός από όλα αυτά και τρία ψηφίσµατα, ένα από τα οποία κάνει αναφορά στη συµµετοχή 

των εφήβων στην ποµπή και στις θυσίες, που προσφέρονται στο ∆ιόνυσο και σε άλλους θεούς, 

πιθανώς κατά τα Μεγάλα ∆ιονύσια114. Συχνά οι έφηβοι τιµούσαν τον κοσµητή του έτους τους. 

 Οι επιγραφές έπειτα από το 88 π.Χ. παρουσιάζουν ιδιορρυθµίες εξαιτίας της κατακτήσεως 

από τον Σύλλα: 1) Ο στρατηγός επί τους οπλίτας αναφέρεται έπειτα από τον επώνυµο άρχοντα, 2) Τα 

εφηβικά ψηφίσµατα προέρχονται από τη βουλή, 3) Η επιγραφή δεν περιέχει καµµία µνεία των 

παιδοτριβών και των διδασκάλων115. Tο 48 π.Χ. έχουµε µια νέα αλλαγή στον τύπο των εφηβικών 

ψηφισµάτων, καθώς η εξουσία περνάει στα χέρια του Ιουλίου Καίσαρος, όπως και το 37 π.Χ., όταν ο 

Μάρκος Αντώνιος επέβαλε ολιγαρχικό πολίτευµα στην Αθήνα116. 

 Οι επιγραφές έπειτα από το 88 π.Χ. περιέχουν: Ένα ψήφισµα για τις θυσίες που έγιναν από 

τον κοσµητή και τους εφήβους, ένα ψήφισµα, που τιµά τον κοσµητή έπειτα από αίτηση των εφήβων 

(κάτι που δεν συνέβαινε στις επιγραφές προηγουµένων περιόδων), ένα ψήφισµα προς τιµήν των 

εφήβων και έναν κατάλογο των εφήβων και των αρχόντων τους. Χαρακτηριστικός για την εποχή ήταν 

ο τύπος: Όπως ουν η τε βουλή και ο δήµος φαίνονται τιµώντες τους πειθαρχούντας (ή τους 

πειθοµένους) τοις τε νόµοις και τοις ψηφίσµασιν και τωι κοσµητήι εκ της πρώτης ηλικίας. Επίσης ο 

τύπος: επαινέσαι τους εφήβους ή επαινέσαι τους εφήβους τους επί... άρχοντος, εξαιτίας του σεβασµού 

τους προς τις θεότητες, της ευπείθειας τους, του ζήλου τους προς την βουλή και την εκκλησία του 

δήµου και της αφοσίωσής τους στον κοσµητή. Αυτή την περίοδο εµφανίζεται ανάµεσα στους 

εκπαιδευτές των εφήβων για πρώτη φορά ο υπηρέτης, ο οποίος µάλλον διαχειριζόταν τα υλικά αγαθά, 

που ανήκαν στον θεσµό. Αυτήν την εποχή η σειρά µε την οποία αναφέρονται οι εκπαιδευτές είναι η 

ακόλουθη: παιδοτρίβης, οπλοµάχος, ακοντιστής, τοξότης, αφέτης, γραµµατεύς, υπηρέτης (πάντως η 

σειρά συχνά αλλάζει). Οι τιµές στον κοσµητή αποδίδονται πλέον µε ειδικά ψηφίσµατα. Οι έφηβοι 

τιµούσαν τον κοσµητή πριν το τέλος του εφηβικού έτους απονέµοντάς του ένα στεφάνι από χρυσό και 

µια χάλκινη προτοµή, η οποία την αυτοκρατορική εποχή έγινε µαρµάρινη. Οι στήλες χαράσσονταν µε 

τη φροντίδα του γραµµατέως της βουλής και ανεγείρονταν στην αγορά. 

 Από το 160/159 π.Χ., αρχίζει µια σειρά αφιερωµατικών επιγραφών προς τιµήν του Ερµή, η 

οποία διαρκεί ως το τέλος του πρώτου αιώνος π.Χ. Προέρχονται όµως από τον Πειραιά (µε εξαίρεση 

την IG II 2 2980, που βρέθηκε στην αγορά) και κατά συνέπεια όχι από όλο το εφηβικό σώµα. 

Πρόκειται ίσως για πλούσιους έφηβους. Χαρακτηριστικές επίσης είναι οι επιγραφές µε αφιερώσεις 

των µελλεφήβων στις Μούσες117.  

 

                                            
114 O.W. Reinmouth, Inscription, 228 κ.ε. 
115 IG II 2 1039, 1040, 1041, 1042. 
116 IG II 2 1043. 
 
117 IG II 2 2986/ 2991/299 Ια/ B. D Meritt, G. I, Hesp. 10 (1941), no 27, 62. 
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Σ' άλλες περιπτώσεις ένας έφηβος κάνει µια αφιέρωση για τη νίκη του σε κάποιο αγώνισµα π.χ. στη 

λαµπαδηδροµία, στα Έρµαια118, αλλά και σε άλλα αγωνίσµατα119. Υπάρχουν και επιγραφές, 

ουσιαστικά κατάλογοι των εφήβων, που συνόδευαν την Πυθαΐδα στους ∆ελφούς120. Οι επιγραφές 

αυτές ανήκουν στο δεύτερο µισό του δεύτερου αιώνος π.Χ. Χαρακτηριστικές εκφράσεις είναι: Οι 

έφηβοι οι αγαγόντες την Πυθαΐδα ή οι έφηβοι οι προπέµψαντες την Πυθαΐδα. Αναµφίβολα λοιπόν οι 

επιγραφικές µαρτυρίες αποτελούν έναν ασφαλή οδηγό, ο οποίος βοηθά να εξεταστεί η ακµή, η 

εξέλιξη και η παρακµή του θεσµού. 

 

 

 

 

                                            
118 IG II 2 2980. 
 
119 IG II 2 2989/2990/2992/2993/2994/2995. 
120 F.D III, no 23, no 24, 1, 10. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  

ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥΣ 

 

Όπως διαπιστώθηκε σε προηγούµενα κεφάλαια, οι αρχές της εφηβείας βρίσκονται εν µέρει σε 

τελετές διαβάσεως από τη µια ηλικία στην άλλη, τελετές µε έναν έκδηλο µαγικό και θρησκευτικό 

χαρακτήρα. Η εφηβεία, συνδεδεµένη λοιπόν από τις αρχές της µε τη θρησκεία της πόλεως, συµµετείχε 

πάντα και στις νέες λατρείες, που προστέθηκαν στο αττικό εορτολόγιο (λατρείες νέων θεών, που 

εισήχθησαν στην πόλη, λατρείες ελληνιστικών ηγεµόνων ή των ρωµαίων αυτοκρατόρων, που 

θεοποιήθηκαν). Ο θρησκευτικός χαρακτήρας του θεσµού είναι φανερός ήδη από τον τέταρτο αιώνα 

π.Χ.: Εφηβικός όρκος στο ιερόν της Αγλαύρου (του οποίου η παλαιότητα πιστοποιείται από τις 

θεότητες, αναµφισβήτητα αρχαϊκές, που επικαλείται), περιοδεία στα ιερά στην αρχή του πρώτου 

έτους της εφηβείας, αφιερώσεις το 334 π.Χ. και το 333 π.Χ. των εφήβων της Κεκροπίδας στον 

Κέκροπα και της Λεοντίδος στον Λέοντα, παρουσία των εφήβων στην Ελευσίνα1, στο Αµφιάρειον 

του Ωρωπού2 και ίσως στο Ραµνούντα3. 

Αν και οι επιγραφές του τρίτου αιώνος π.Χ. δεν δίνουν πολλές πληροφορίες για τη συµµετοχή 

των εφήβων στις θρησκευτικές εκδηλώσεις της πόλεως, αυτές του πρώτου µισού του δεύτερου αιώνος 

π.Χ. δίνουν σαφώς περισσότερες πληροφορίες. Έτσι π.χ., το 172/1 π.Χ. οι έφηβοι προσέφεραν θυσία 

στις Σεµνές Θεές και το 162/1 π.Χ., ο κοσµητής µε τους εφήβους προσέφερε όλες τις θυσίες, που 

όφειλε για την υγεία του δήµου στους θεούς και στους ευεργέτες4. Από το δεύτερο ήµισυ του 

δεύτερου αιώνος π.Χ. και έως την αυτοκρατορική περίοδο αυξάνονται οι πληροφορίες σηµαντικά 

πάνω σε αυτό το θέµα. Με την πάροδο του χρόνου είναι δύσκολο να διακριθούν οι καινοτοµίες στην 

οργάνωση των εορτών και στη συµµετοχή των εφήβων σε αυτές, η οποία συµµετοχή ποίκιλλε µέσα 

σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια. 

Αυτή η διάκριση είναι πιο εύκολη κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορικής περιόδου5. Η 

συµµετοχή των εφήβων στις εορτές κανονιζόταν από τα ψηφίσµατα, που τις εγκαθίδρυαν ή τις 

τροποποιούσαν. Με εξαίρεση την αυτοκρατορική περίοδο δεν διαζώσονται τέτοιες επιγραφές6. 

Πάντως παρατηρείται, να αναφέρονται συχνά στις εφηβικές επιγραφές: Η θυσία της εισόδου, οι 

εφηβικές επιθεωρήσεις, η προσφορά µιας φιάλης στη Μητέρα των Θεών, η δωρεά βιβλίων στη 

βιβλιοθήκη του Πτολεµαίου, η ποµπή στη γιορτή της Αρτέµιδος Αγροτέρας κλπ. 

 Για την αυτοκρατορική περίοδο ο P. Graindor διακρίνει δύο είδη εορτών στις οποίες 

                                            
1 IG II 2 1156/1189. 
2 Αµφιαρείου Επιγραφαί υπο Β. Λεονάρδου, Αρχαιολογική Εφηµερίς (ΑΕ), 1918, 75-76. 
3 IG II 2 4594 α/J. Pouilloux, Forteresse, 106-107, no 1. 
4 B. D Meritt, The Inscriptions, Hesp.2 (1933), 39, no 27. 
5 P. Graindor, Ephébie Attique, 162-220. 
6 IG II 2 1078. 
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συµµετείχαν οι έφηβοι, δηλαδή τις εορτές της πόλεως και τις εορτές τις κατ' εξοχήν εφηβικές7. 

Πιστεύει επίσης, ότι αναφέρεται στις εφηβικές επιγραφές, ο έφηβος αγωνοθέτης, δηλαδή ο έφηβος, 

που αναλάµβανε τα έξοδα για τις εφηβικές εορτές, καθώς στις εορτές της πόλεως κανείς έφηβος δεν 

αναλάµβανε τα έξοδα συµµετοχής του. Αυτό δεν µπορεί να υποστηριχτεί και για την ελληνιστική 

εποχή, διότι οι εφηβικές στήλες της εποχής δεν δίνουν καταλόγους των εφήβων-αγωνοθετών. 

Επιπλέον δεν είναι σίγουρο, ότι αυτό ίσχυε και στην αυτοκρατορική περίοδο8.  

Οι µόνοι κατάλογοι νικητών σε ένα αγώνισµα µε εφηβική συµµετοχή, που παραδίδονται, 

είναι αυτοί των Θησείων και το µέρος, που καταλάµβαναν σε αυτούς οι έφηβοι, δεν είναι πολύ 

σηµαντικό9. Τέσσερις τουλάχιστον εορτές, τα Μουνύχεια, τα ∆ιισωτήρια, η εορτή των Μεγάλων 

Θεών και τα Αιάντεια περιείχαν ναυτικούς αγώνες και πιθανώς µιµήσεις ναυτικών συγκρούσεων, 

όπως π.χ. τα Αιάντεια στην αυτοκρατορική εποχή10. Οι επιγραφές παρά τη µακρολογία τους δεν 

περιείχαν κάθε έτος τον ολοκληρωµένο κατάλογο των εορτών, που συµµετείχαν οι έφηβοι, αλλά 

συχνά υπάρχει η φράση «συνετέλεσαν δε και τας θυσίας τα καθηκούσας τοις θεοις και τοις 

ευργέταις». Συνεπώς δεν αναφέρουν εορτές µε ειδικό ενδιαφέρον. Η συµµετοχή των εφήβων ποίκιλλε 

ανάλογα µε την εποχή. Όλες οι εορτές δεν ήταν ετήσιες, ενώ άλλαζε και η σηµασία τους. Τη 

σπουδαιότητα των προσφορών καθόριζε η γενναιοδωρία και η οικονοµική ευχέρεια των εφήβων και 

των αρχόντων τους. 

 Η σειρά, που παρατίθενται οι εορτές στα ψηφίσµατα, είναι συχνά απατηλή, καθώς δεν 

παρατίθενται αυτές πάντα µε χρονολογική σειρά. Η έναρξη των θρησκευτικών δραστηριοτήτων 

γίνεται µε τη θυσία της εισόδου και συνεχιζόταν µε την εορτή της Αρτέµιδος Αγρότερας (6 

Βοηδροµιώνος) και τη συµµετοχή στα Μεγάλα Μυστήρια της Ελευσίνος (13 µε 23 Βοηδροµιώνος), 

όµως στη συνέχεια η χρονολογική σειρά είναι µπερδεµένη. Έτσι στη συνέχεια αναφέρονται χωρίς 

χρονολογική σειρά εορτές π.χ., που είχαν κοινά αγωνίσµατα (Θησεία και Επιτάφεια), εορτές που 

είχαν στρατιωτικές επιθεωρήσεις (Θησεία και Επιτάφεια), εορτές όπου  µεταφερόταν το άγαλµα του 

θεού (π.χ. Αθηνάς και του ∆ιονύσου), εορτές για τον ίδιο θεό (∆ιονύσεια και Πειραιά)11. 

Οι εορτές στις οποίες συµµετείχαν οι έφηβοι µπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες: 1) 

Εορτές της αρχής του έτους, 2) Εορτές για την ∆ήµητρα και την Κόρη, 3) Εορτές για τον Θησέα, 4) 

Εορτές για τον ∆ιόνυσο, 5) Εορτές ναυτικές, 6) Άλλες εορτές, 7) Εορτές που αναφέρονται µία φορά, 

8) Εορτή της εξόδου. 

 

1) Εορτές της αρχής του έτους.  

   α) Η τελετή της εισόδου. 

Το εφηβικό έτος άρχιζε µε µια τελετή εισόδου στο εφηβικό σώµα, που ονοµαζόταν 

                                            
7 P. Graindor, Ephébie Attique, 173. 
8 C. Pélékidis, Ephébie, 213-214. 
9 IG II 2 956-965. 
10 P. Graindor, Ephébie Attique, 217-219. 
11 C. Pélékidis, Ephébie, 215-217. 
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εισιτητήρια ή εγγραφαί (η αντίστοιχη τελετή εξόδου ονοµαζόταν εξιτητήρια). Στην τελετή αυτή οι 

έφηβοι και οι άρχοντές τους θυσίαζαν στο Πρυτανείον, στη δηµόσια εστία, παρουσία του κοσµητού, 

του ιερέως του ∆ήµου και των Χαρίτων και εξηγητών12. Η τελετή αυτή γινόταν συχνά µε έξοδα του 

κοσµητού13.  

Τα ψηφίσµατα περιορίζονται να αναφέρουν, ότι η θυσία προσφερόταν στις θεότητες, που η 

προγονική παράδοση είχε θέσει. ∆ύο επιγραφές αναφέρουν την Εστία14. Είναι πιθανόν, ότι θυσίαζαν 

στο ∆ήµο και στις Χάριτες, αφού ο ιερεύς τους ήταν παρών και αφού δύο από τις τρεις χάριτες, η 

Αυξώ και η Ηγεµονή, ήταν ανάµεσα στις θεότητες, που αναφέρονταν στον εφηβικό όρκο, ενώ ίσως να 

θυσίαζαν και στις άλλες θεότητες, που αναφέρονταν στον όρκο. Η τελετή ρυθµιζόταν µε ένα νόµο και 

η θυσία προσφερόταν για τη σωτηρία της Βουλής, του ∆ήµου, των γυναικών και των παίδων καθώς 

και των Ρωµαίων ως συµµάχων αργότερα15. Οι επιγραφές έλεγαν… επειδή οι έφηβοι... θύσαντες ταις 

εγγραφαίς ή εν ταις εγγραφαίς ή θύσαντες ταις εγγραφαίς τα εισιτητήρια16. Οι εγγραφαί αναφέρονται 

στην επίσηµη εγγραφή στον κατάλογο του έτους και δεν πρέπει να συγχέονται µε την εγγραφή στα 

αρχεία του δήµου.  

Η τελετή φαίνεται παλαιά, εντούτοις ο τύπος, που γνωρίζουµε από τις επιγραφές, δεν πρέπει 

να είναι προγενέστερος από το 229 π.Χ., όταν ο Ευρυκλείδης και ο Μικίων θεµελίωσαν το ναό του 

∆ήµου και των Χαρίτων. Οι έφηβοι έδιναν τον εφηβικό όρκο στο ιερό της Αγλαύρου, που ήταν κοντά 

στο Πρυτανείον, πριν ή έπειτα από τη θυσία της εισόδου. 

 

β) Η εορτή της Αρτέµιδος Αγροτέρας. 

Στις 6 του Βοηδροµιώνος εορταζόταν η εορτή της Αρτέµιδος Αγροτέρας, εορτή που 

καθιερώθηκε ως συνέπεια της µάχης του Μαραθώνος17. Τα εφηβικά ψηφίσµατα την αναφέρουν 

έπειτα από την τελετή της εισόδου. Οι έφηβοι έπρεπε να εξοπλιστούν και να συµµετάσχουν στην 

ποµπή, που κατέληγε στο ιερό της θεότητας «στας Αγράς», κοντά στο Παναθηναϊκό στάδιο18. Οι 

έφηβοι πρέπει να έπαιρναν µέρος σε ένα διαγωνισµό. Έτσι το 107/6 π.Χ. κέρδισαν το βραβείο και το 

αφιέρωσαν στη θεότητα σύµφωνα µε ένα ψήφισµα19. Μια επιγραφή του 180/1 µ.Χ. - 191/2 µ.Χ. 

αναφέρει τη νίκη όλων των εφήβων σε ένα αγώνα δρόµου στις Αγρές20. Πιθανώς η έκφραση όλων 

των εφήβων σηµαίνει, ότι διαγωνίστηκαν µε τη οµάδα των αρχαίων εφήβων όπως π.χ. στα Επιτάφεια 

του 107/6 π.Χ.21. 

                                            
12 Reinmouth, Inscription, 228, 5-8 / IG II 2 1006, 6-8, 57 / 1008, 4-7 / 1011, 5-7, 35 / 1028, 5-8 / 1029, 4-6 / 
1050, 4-5 / 1042, 4 / 1043, A. Dumont, Essai, 141-142. 
13 IG II 2 1011, 35 / 1028, 72. 
14 IG II 2 1042,3 κ.ε. / 1043,8 κ.ε. 
15 IG II2 1042,4. 
16 IG II2 1011,5. 
17 A. Mommsen, F.d.S.A., 175 / L. Deubner, Feste, 209. 
18 W. Judeich, Topographie, 416. 
19 IG II2 1011, 7. 
20 IG II 2 2119, 126-129. 
21 ΙG II 2 1012,9. 
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2) Εορτές για την ∆ήµητρα και την Κόρη. 

 α)  Τα Ελευσίνεια Μυστήρια. 

Τα Ελευσίνεια Μυστήρια διεξάγοντo το µήνα Βοηδροµιώνα, πιθανώς από τις 15 έως τις 22 

του µηνός22. Οι έφηβοι έπαιρναν µέρος σε δύο ποµπές  (υποδοχή και συνοδεία των ιερών 

αντικειµένων της Ελευσίνoς στην Αθήνα και ποµπή του Ιάκχου) και σε µια θυσία, που συνέβαινε 

στην Ελευσίνα. Ένα ψήφισµα του 3ου αιώνα µ.Χ. δίνει πολλές πληροφορίες23 αναφέροντας, ότι οι 

έφηβοι µετέφεραν όλα τα όπλα τους, στεφανώνονταν µε µυρτιά και βάδιζαν σε σειρές. Αλλού δίνεται 

η πληροφορία, ότι ο Ηρώδης ο Αττικός, το 165/6 µ.Χ., αντικατέστησε στην ποµπή της Ελευσίνος τη 

µαύρη χλαµύδα των εφήβων µε µια λευκή24. Οι έφηβοι συµµετείχαν σε όλες τις θυσίες, σε όλες τις 

σπονδές και σε όλους τους ύµνους, που συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της ποµπής. Επίσης 

συµµετείχαν σε όλες τις διανοµές, που γίνονταν από τον άρχοντα των Ευµολπιδών και κυρίως στην 

πιο σηµαντική, αυτή του κρέατος25. 

 

Υποδοχή των ιερών αντικειµένων. 

Οι έφηβοι υποδέχονταν τα ιερά αντικείµενα, που µεταφέρονταν από την Ελευσίνα στο 

Ελευσίνιον της Αθήνας26. Μια µόνον από τις επιγραφές της Ελληνιστικής εποχής προσδιορίζει, ότι οι 

έφηβοι πήγαιναν στην τοποθεσία, που ονοµαζόταν Ηχώ27. Είναι άγνωστο, εάν αυτό συνέβαινε πάντα. 

Η τοποθεσία αυτή ίσως βρισκόταν κοντά στον ιερό δρόµο, στην Ελευσίνα ή στα σύνορά της. 

Το ψήφισµα της αυτοκρατορικής περιόδου, που έχει διασωθεί δίνει σηµαντικές πληροφορίες 

για τη συνοδεία28. Ο λαός διατάζει τον κοσµητή σύµφωνα µε τα αρχαία έθιµα να οδηγήσει τους 

εφήβους στην Ελευσίνα, την 13η ηµέρα του Βοηδροµιώνος µε τη συνηθισµένη στολή για την ποµπή 

της συνοδείας των ιερών αντικειµένων, ώστε στις 14 του Βοηδροµιώνος να τα συνοδεύσουν έως το 

Ελευσίνιον, στους πρόποδες της Ακροπόλεως, ώσπου ο λειτουργός των δύο θεοτήτων ανακοινώσει 

στην ιέρεια της Αθηνάς την άφιξη των ιερών αντικειµένων και της συνοδείας τους. 

 

Η επιστροφή των ιερών αντικειµένων στην Ελευσίνα και η ποµπή του Ιάκχου. 

Αυτή ήταν η δεύτερη ποµπή, στην οποία συµµετείχαν οι έφηβοι. Η ποµπή αναχωρούσε από 

την Αθήνα στις 19 του Βοηδροµιώνος µε τον κοσµητή να οδηγεί τους εφήβους στην Ελευσίνα, στην 

οποία έφθαναν στις 20 του Βοηδροµιώνος29. Τα ψηφίσµατα της Ελληνιστικής εποχής αναφέρουν 

χαρακτηριστικά: και προέπεµψαν αυτά (τα ιερά), οµοίως δε και τον Ίακχον30. 

Η Θυσία. Κατά την επιστροφή των ιερών αντικειµένων προσφερόταν θυσία στη ∆ήµητρα και 

                                            
22 P. Foucart, Mysteres, 299 κ.ε./ L. Deubner, Feste, 91. 
23 IG II 2 1078/ 1079. 
24 ΙG II 2 2090. 
25 IG ΙΙ 2 1078, 33-36 / Prott – Ziehen, L.S. II, 1, 35. 
26 Reinmouth, Inscription 228 κ.ε. 10-11 / ΙG ΙΙ2 1006,9,74 / 1008, 7-8 / 1028, 6-7/ 1030, 6. 
27 ΙG II2 1011, 7-8. 
28 ΙG II2 1078, 11 κ.ε. 
29 ΙG II2 1078, 18-22. 
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στην Κόρη στην Ελευσίνα, πιθανώς στις 20 του Βοηδροµιώνος31. Οι έφηβοι σήκωναν τα βόδια και τα 

µετέφεραν στο βωµό, µάλλον ζωντανά, ενώ συχνά προσέφεραν µια ιδιαίτερη θυσία: και αυτοί 

εβουθύτησαν εν τω περιβόλω του Ιερού.  

Αφιέρωση µιας φιάλης. Στην ίδια περίσταση οι έφηβοι αφιέρωναν συχνά µια φιάλη στη 

∆ήµητρα και στην Κόρη. Οι επιγραφές πολλές φορές µάλιστα καθορίζουν και την αξία της π.χ. το 

103/2 π.Χ. κόστιζε 100 δραχµάς32. 

 

β) Τα προηρόσια και τα Ελευσίνια. 

Στο κύκλο των εορτών της ∆ήµητρας και της Κόρης ανήκουν και δύο άλλες εορτές στις 

οποίες συµµετείχαν έφηβοι: Τα προηρόσια, που εορτάζονται στις 5 του µηνός Πυανεψιώνος και τα 

Ελευσίνια, που πιθανώς εορτάζονταν το µήνα Μεταγειτνιώνα33. Στα Προηρόσια οι έφηβοι πήγαιναν 

στην Ελευσίνα και συµµετείχαν σε θυσία, σηκώνοντας τα βόδια, όπως στα Μεγάλα Μυστήρια34. 

Χαρακτηριστικά οι επιγραφές αναφέρουν: Τοις τε προηρεσίοις ήραντο τους βους εν Ελευσίνι και 

ελειτούργησαν εν τωι ιερώι ευτάκτως. Για τον χαρακτήρα της εορτής ενδεικτική είναι η αναφορά 

στους αρχαίους συγγραφείς, π.χ. Sud. Προηροσίας αι προ του αρότου γινόµενοι θυσίαι περί των 

µελλόντων καρπών, ώστε τελεσφορείσθαι. Οι πληροφορίες για τη συµµετοχή των εφήβων στα 

Ελευσίνια είναι σπάνιες. Το 117/6 π.Χ. αφιέρωσαν τα βραβεία, που κέρδισαν στα αγωνίσµατα35 και 

το 101/0 π.Χ. θυσίασαν δύο αγελάδες36. 

 

γ) Τα Γαλάξια. 

Ήταν µια εορτή προς τιµήν της Μητρός των θεών και εορτάζονταν πιθανώς τον 

Ελαφηβολιώνα37. ∆εν γνωρίζουµε σε ποιο ιερό ετελούντο. Υπήρχαν τουλάχιστον τρία ιερά της 

Μητρός των θεών: Το Μητρώον στην Αγορά, στο Βουλευτήριον και στη Θόλο, το Μητρώον στας 

Άγρας, ιερό της Μητρός των θεών, που ταυτιζόταν µε την ∆ήµητρα, στο οποίο γίνονταν κατά τον 

Ανθεστηριώνα τα Μικρά Μυστήρια και πιθανώς το Μητρώον του Πειραιώς. Κατά πάσα πιθανότητα, 

ετελούντο στην Αγορά, καθώς στην αρχή συνδεόταν µε τη λατρεία της ∆ήµητρας. Όµως η θεότητα 

αυτή ταυτίζεται συχνά και µε την Κυβέλη από τη Μικρά Ασία. Το όνοµα Γαλάξια υποδηλώνει τελετή 

στην οποία προσφέρονταν χυλοί από γάλα38. Η εορτή είναι παλαιά, όπως προκύπτει από το µήνα της 

Ιωνίας, που ονοµάζεται Γαλαξίων. Οι έφηβοι συνήθως προσέφεραν µια φιάλη 70 δραχµών ή 

περισσότερο ανάλογα µε την οικονοµική ισχύ τους. 

 

                                                                                                                                        
30 B. D Meritt, G. I, Hesp 16 (1947), 170 no 67 + IG ΙI 2 1009, 13. 
31 A. Mommesen, F.d.S.A,  269. 
32 IG II 2 1028, 29-30. 
33 IG II 2 1363/ Deubner, Feste, 68. 
34 IG II 2 1028, 28. 
35 Hesp. 16, 1947, 170. no 67 + IG II 2 1009, 27. 
36 IG II 2 1028, 15. 
37 L. Deubner, Feste 216 / A. Mommsen, F.d.S.A., 449. 
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3) Εορτές που συνδέονταν µε τον Θησέα. 

Αυτές στις οποίες συµµετείχαν οι έφηβοι ήταν τα Οσχοφόρεια, τα Θησεία και τα Επιτάφεια. 

Αργότερα βέβαια συµµετείχαν και στα Σύλλεια, κατά τη σύντοµη περίοδο, που ο ρωµαίος δικτάτορας 

Σύλλας διακυβέρνησε στην Αθήνα. 

 

α) Τα Οσχοφόρεια. 

Είναι ίσως η πιο σηµαντική εορτή που συνδέεται µε τον κύκλο του Θησέως. Ακριβώς εξαιτίας 

της παλαιότητάς της και τις πολύτιµες πληροφορίες, που προσφέρει για τελετές µυήσεως, που 

χάνονται στους Σκοτεινούς Χρόνους, αναφέρθηκε εκτενέστερα στο πρώτο κεφάλαιο και συνεπώς δεν 

χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς και στο σηµείο αυτό (όπως βέβαια και άλλες εκδηλώσεις, που σχετίζονται 

µε τον κύκλο του Θησέως και ανήκουν σε παλαιότατους χρόνους, όπως π.χ. η αποστολή νέων στη 

∆ήλο). 

 

β) Θησεία και Επιτάφεια.  

Στις εφηβικές επιγραφές τα Θησεία (εορτή για τον Θησέα) και τα Επιτάφεια (εορτή προς 

τιµήν των στρατιωτών, που σκοτώθηκαν από τον εχθρό) αναφέρονται συχνά µαζί. Αυτό εξηγείται είτε 

από την οµοιότητα των τελετών και των αγωνισµάτων (στρατιωτικές επιθεωρήσεις και 

λαµπαδηδροµίες)39 είτε γιατί εορτάζονταν η µια µετά την άλλη40. 

Θησεία. Τα µεγάλα θησεία. 

Εορτάζονταν κάθε 4 χρόνια, ενώ καθιερώθηκαν έπειτα από το 325 π.Χ., καθώς δεν 

αναφέρονται από τον Αριστοτέλη41. Πιθανώς ο εορτασµός τους σχετίζεται µε την επανάκτηση της 

Σκύρου από την Αθήνα έπειτα από το 166 π.Χ. Τιµητικά ψηφίσµατα για τους εφήβους και τον 

αγωνοθέτη των Θησείων, ακολουθούµενα από τον κατάλογο των νικητών, πιστοποιούν τη συµµετοχή 

των εφήβων42. Τα ψηφίσµατα προς τιµήν των αγωνοθετών αναφέρουν τελετές στις οποίες προΐστατο 

ο αγωνοθέτης: οδηγούσε την ποµπή, προήδρευε στη θυσία, που διεξαγόταν µε δικά του έξοδα, ενώ 

φρόντιζε για τις λαµπαδηδροµίες και τους γυµνικούς και ιππικούς αγώνες43. Οι έφηβοι συµµετείχαν 

στην ποµπή και βοηθούσαν στη διεξαγωγή της θυσίας.  

Η συµµετοχή τους στους αγώνες πιστοποιείται από τους καταλόγους µε τους νικητές, που 

ακολουθούσαν τα ψηφίσµατα προς τιµήν των αγωνοθετών. Υπήρχαν και ειδικά αγωνίσµατα µόνον 

για τους εφήβους, όπως π.χ. η λαµπαδηδροµία, ένα αγώνισµα οπλοµαχίας και ένα αγώνισµα 

ακοντισµού. Η λαµπαδηδροµία περιελάµβανε µια αγωνιστική σύγκρουση ανάµεσα στους εφήβους και 

σε εφήβους µεγαλύτερων κλάσεων, τους τέως εφήβους. Αναγράφονταν όµως µόνον το όνοµα του 

                                                                                                                                        
38 Noel Robertson, Legends, 29-30. 
39 IG ΙΙ 2 2998 / 2999. 
40 A. Mommsen, F.d.S.A., 298 και 306. 
41 C. Pélékidis, Ephébie, 229. 
42 IG II2 956 / 957 / 958 / 959 / 960 / 961 / 962 / 963. 
43 IG II2 956, 4-9 / 957, 3-5 / 958, 4-8 / 959, 4-7. 
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αρχηγού τους (λαµπαδάρχης ή λαµπαδαρχών)44. Οι τέως έφηβοι (οι εξ εφήβων ή ένοι έφηβοι) πήραν 

τη νίκη το 161/0 π.Χ.. το 153/2 π.Χ.45 ενώ οι έφηβοι το 157/6 π.Χ.46.  

Κυρίως οι επιγραφικές µαρτυρίες αναφέρονται στη συµµετοχή των εφήβων στα Μικρά 

Θησεία47. Έπειτα από τα µέσα του 2ου αιώνος π.X. εµφανίζεται στις επιγραφές και ο όρος 

παρεύτακτος, µε τον οποίο εννοούνται οι νέοι, που δεν είναι πια έφηβοι (ίσως δηλαδή ήταν οι ένοι 

έφηβοι). Συνεπώς «εύτακτος» είναι συνώνυµο του «έφηβος» στις επιγραφές48. 

γ) Τα Επιτάφεια: Ο επιτάφιος άγων, τα επιτάφεια, είναι σε πολλά σηµεία µια αποµίµηση του 

τρόπου ταφής των πεσόντων πολεµιστών. Ο νόµος για την ταφή των πολεµιστών είναι αρκετά 

παλαιός, υπήρχε πιθανώς πριν τους περσικούς πολέµους. Σύµφωνα µε τον ∆ιόδωρο, ο επιτάφιος άγων 

εισήχθη έπειτα από τη µάχη των Πλαταιών. Ο Πλάτων στο Μενέξενο (249 Β) αναφέρει, ότι η πόλη 

τιµά τους πεσόντες και µε γυµνικούς και ιππικούς αγώνες, καθώς και κάθε είδους µουσικές επιδείξεις 

(συνεπώς πριν το 347 π.Χ., έτος θανάτου του φιλοσόφου). Ο Λυσίας επίσης στον επιτάφιο λόγο, που 

έγραψε αναφέρει: αγώνες τίθενται επ' αυτοις, ρώµης και σοφίας και πλούτου (2, 80). Τα Επιτάφεια 

παρουσιάζονται κυρίως σε εφηβικές επιγραφές του 2ου αιώνος π.Χ. Οι επιγραφές παρουσιάζουν τους 

αγώνες δρόµου, που πραγµατοποιούσαν οι έφηβοι, ανάµεσά τους, και έναν αγώνα δρόµου ένοπλοι 

από το Πολυάνδρειον, ενώ σε άλλη περίπτωση παρουσιάζονται να κρατούν λαµπάδες [CIA II 1, σελ. 

275 και 471, στιχ. 22 εποιήσαντο δε και τοις Επιταφίοις δρόµον εν όπλοις τον τε από του 

Πολυανδρείου και τους άλλους τους καθήκοντας και απεδείξαντο εν τοις όπλοις τοις τε Θησειοις και 

Επιταφίοις] 49. Επίσης επιγραφικά µαρτυρείται ότι οι έφηβοι έκαναν επιδείξεις στα όπλα [CIA II 1 no 

471, 77/ no 467, 19]. Ο Αριστοτέλης αναφέρει, ότι την ευθύνη για τη διεξαγωγή του επιταφίου 

αγώνος την είχε ο Πολέµαρχος, ενώ θυσίες προσφέρονταν στην Αρτέµιδα Αγροτέρα και στον 

Ενυάλιον καθώς επίσης και στον Αρµόδιον και στον Αριστογείτονα (Αθηναίων Πολιτεία 58, 1). 

Σύµφωνα µε τον Ησύχιο θυσία προσφερόταν προς τον Ανδρόγεων τον υιό του Μίνωος, που ανήκει 

στη µυθολογία γύρω από τον Θησέα. 

δ) Τα Σύλλεια. Πρέπει να δηµιουργήθηκαν µε την επικράτηση του Σύλλα στην Αθήνα το 86 

π.Χ. και να σταµάτησαν έπειτα από το θάνατο του ρωµαίου δικτάτορα50. Ο Raubitschek θεωρεί, ότι τα 

Σύλλεια αυτήν την εποχή πρέπει να αντικατέστησαν τα Θησεία και τα Επιτάφεια και κάνει 

παραλληλισµούς ανάµεσα στον Θησέα και στο ρόλο του Σύλλα στην αθηναϊκή ιστορία51. 

 

                                            
44 IG II 2 956, 64-67. 
45 IG II 2 956, 64-65 / IG ΙΙ 2 961, 28-30. 
46 IG II 2 957, 49-50. 
47 IG II 2 1030, 9, µε αναφορά σε λαµπαδηδροµία. 
48 ΙG ΙΙ 2 2998,1 / 2999,1. 
49 Mommsen, F.d.S.A., 301-303 / Deubner, Feste, 230. 
50 J. et L. Robert, REG 66 (1953), 154. 
51 Raubitschek, Art. Cit, 55. 
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4) Εορτές προς τιµήν του ∆ιονύσου. 

Οι τρεις πιο σπουδαίες εορτές ήταν τα ∆ιονύσεια στον Πειραιά ή Πείραια, τα Λήναια και τα 

Μεγάλα ∆ιονύσεια. Και οι τρεις είχαν θεατρικές παραστάσεις. Τα Πείραια εορτάζονταν κατά το µήνα 

Ποσειδεώνα52, τα Λήναια53, πιθανώς στις 12 του Γαµηλιώνος και τα Μεγάλα ∆ιονύσεια από τις 9 έως 

τις 13 του Ελαφηβολιώνος. Οι επιγραφές πιστοποιούν τη συµµετοχή των εφήβων µε το να 

µεταφέρουν το άγαλµα του ∆ιονύσου στο θέατρο «εισήγαγον δε και τον ∆ιόνυσον από της εσχάρας 

θύσαντες τωι θεωι και ανέθηκαν φιάλην κατασκευάσαντες τωι θεωι από δραχµών εκατόν οµοίως δε 

και τω εν Πειραιει ∆ιονύσω θύσαντες ανέθηκαν φιάλην από δραχµών εκατόν»54. Πιθανώς η εσχάρα 

ταυτίζεται µε το βωµό του παλαιού ναού του ∆ιονύσου, που βρισκόταν κοντά στην Ακαδηµία. Αυτή η 

µεταφορά συνέβαινε τη νύχτα, αφού έφηβοι συνόδευαν το άγαλµα µε δάδες στο χέρι (µετά φωτός). 

Το 107/6 π.Χ. φαίνεται να θυσιάζουν στην Εσχάρα πριν τη µεταφορά και αφιερώνουν στο ∆ιόνυσο 

µια φιάλη 100 δραχµών. Στα Μεγάλα ∆ιονύσια συµµετείχαν στην ποµπή και θυσίαζαν έναν ταύρο. Το 

ίδιο συνέβαινε και στα Πείραια, στα οποία µετέφεραν το άγαλµα από το ναό του ∆ιονύσου, στον 

Πειραιά, στο θέατρο του Πειραιώς. Επίσης οι έφηβοι παρακολουθούσαν τις θεατρικές παραστάσεις. 

Ένα µέρος του θεάτρου, το εφηβικόν, ήταν κρατηµένο για να παρακολουθούν τις θεατρικές 

παραστάσεις οι έφηβοι55. 

 

5) Ναυτικές εορτές.  

 α) Τα Μουνύχεια. 

Εορτάζονταν στη Μουνυχία στις 16 του µηνός Μουνυχιώνος. Ήταν εορτή προς τιµήν της 

Αρτέµιδος Μουνυχίας και εορταζόταν ταυτόχρονα η νίκη των Ελλήνων στη ναυµαχία της Σαλαµίνος, 

στην οποία η Αρτέµις διαδραµάτισε σπουδαίο ρόλο. Οι έφηβοι πρέπει να συµµετείχαν στην εορτή, 

τουλάχιστον από τον 4ο αιώνα π.Χ., αφου παρέµεναν στη Μουνυχία κατά τη διάρκεια του πρώτου 

έτους της θητείας τους. Το 2° αιώνα π.Χ. και τον 1° αιώνα π.Χ. συµµετείχαν στην ποµπή, προσέφεραν 

µια θυσία, έπλεαν κατά µήκος της ακτής της Μουνυχίας και συµµετείχαν σε ναυτικούς 

διαγωνισµούς56. Τα πλοία αυτών των αγώνων ήταν ιερά και εδιατηρούντο για τους αγώνες αυτούς. 

Χαρακτηριστικές είναι οι εκφράσεις και οι επιγραφές: «επόµπευσαν δε και τη Αρτέµιδι εν 

Μουνυχία»57, «εποιήσαντο δε και τη ποµπή άµιλλαν εν τω λιµένι, περιέπλευσαν δε και εις Μουνυχίαν 

και έθυσαν τη θεά»58, «ναυµαχήσαντες Μουνυχία»59, «περιέπλευσαν δε και εις Μουνυχίαν εν ταις 

ιεραίς ναυσίν»60. 

                                            
52 Mommsen, F.d.S.A., 369 κ.ε. / Deubner, Feste, 137-138. 
53 Mommsen, F.d.S.A., 373 κ.ε. / Deubner, Feste, 123. 
54 IG II 2 1008, 13 / 1039, 55 / 1006, 13 / 1028, 17 / 1029, 11 / 1030, 14 / 1039, 55 / 1009, 1-20 / Reinmouth, 
Inscription, 228, 24-26. 
55 IG II 2 1011. 
56 Pollux, Onomast. IV, 122. 
57 IG II 2 1029, 13. 
58 IG II 2 1028, 20. 
59 IG II 2 2130, 49.. 
60 IG II 2 1011, 16. 
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β) Τα Αιάντεια και η θυσία στον ∆ία Τροπαίον. 

Προς τιµήν του Αιάντος εορτάζονταν τα Αιάντεια στη Σαλαµίνα. Πιθανώς εορτάζονταν στις 

17 του Μουνυχιώνος, δηλαδή την επόµενη των Μουνυχειών, διότι η Άρτεµις Μουνυχία, ο Ζευς 

Τροπαίος και ο Αίαντας βοήθησαν τους Έλληνες στη ναυµαχία της Σαλαµίνος61. Η παρουσία των 

εφήβων πιστοποιείται επιγραφικά. Πήγαιναν στη Σαλαµίνα πάνω σε δύο πλοία αλλά πριν πάνε στο 

ιερό του Αίαντος, το Αιάντειον, σταµατούσαν στο τρόπαιο που είχαν στήσει οι Έλληνες µετά την 

µάχη και θυσίαζαν στον ∆ία Τροπαίον. Οι Σαλαµίνιοι και οι έφηβοι συµµετείχαν στην πάνδηµο 

ποµπή, όπου µεταφερόταν σε ένα κρεβάτι το άγαλµα του Αίαντος, οπλισµένου µε τον πλήρη οπλισµό 

του οπλίτου62. Οι έφηβοι θυσίαζαν στον Αίαντα και στον Ασκληπιό63. Τα αγωνίσµατα ήταν: 

λαµπαδηδροµία, µακρύς δρόµος και ναυτικές µονοµαχίες64. 

Οι κληρούχοι Αθηναίοι στη Σαλαµίνα συχνά τιµούσαν τους εφήβους µε ειδικά ψηφίσµατα για 

τη συµµετοχή τους στα Αιάντεια και για την υπακοή και της ευταξία τους κατά την παραµονή τους 

στο νησί. Αυτό σηµαίνει, ότι τα Αιάντεια διαρκούσαν πάνω από µία ηµέρα65. Οι έφηβοι συµµετείχαν 

επίσης σε µια εορτή, που συνέβαινε πιθανώς στον Πειραιά προς τιµήν των Μεγάλων θεών, ίσως των 

Καβείρων66. Οι έφηβοι συµµετείχαν στην ποµπή, προσέφεραν µια θυσία και συµµετείχαν σε ένα 

ναυτικό διαγωνισµό. 

 

γ) Τα ∆ιισωτήρεια. 

Οι έφηβοι συµµετείχαν στην εορτή για τον ∆ία Σωτήρα, τα ∆ιισωτήρεια. Αυτά εορτάζονταν 

στον Πειραιά γύρω στις 20 του Σκιροφοριώνος. Συµµετείχαν στην ποµπή και θυσίαζαν στο ∆ία 

Σωτήρα και στη Αθηνά Σώτειρα, συχνά έναν ταύρο. Ναυτικά αγωνίσµατα, όπως π.χ. λεµβοδροµίες, 

αποτελούσαν µέρος της εορτής67.  

 

6) Άλλες εορτές. 

 

α) Εορτές προς τιµήν του Ασκληπιού. 

Αν και οι επιγραφές της Ελληνιστικής εποχής δεν προσφέρουν ακριβείς πληροφορίες, 

υπάρχουν ενδείξεις για τη συµµετοχή των εφήβων στις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιµήν του 

θεού68. Πιθανώς η συµµετοχή των εφήβων όµως, να ήταν κανόνας στην αυτοκρατορική περίοδο, 

                                            
61 Deubner, Feste, 228 / Pélékidis, Ephébie, 247-248. 
62 IG II 2 1008, 76 / 1011, 43-54. 
63 IG II 2 1011, 17 και 55 / Reinmouth, Inscription 228, 23. 
64 IG II 2 1006, 30 / 1008, 22 / 1011, 16 και 54. 
65 IG II 2 1008, 75-88. 
66 IG II 2 1006, 29 / 1008,18. 
67 Deubner, Feste, 174-176 / IG II 2 1006, 30 και 78 / 1008, 21. 
68 IG II 2 3210 / IG II 2 1019, 44. 
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καθώς φαίνεται, ότι τότε συµµετείχαν σε αγωνίσµατα που ονοµάζονταν Ασκληπιεία69. 

 

β) Τα πλυντήρεια. 

Τα πλυντήρεια και τα καλλυντήρεια ήταν δύο εορτές προς τιµήν της Αθηνάς και εορτάζονταν 

το µήνα Θαργηλιώνα, συνδεόµενα στενά µεταξύ τους70. Τα πλυντήρεια εορτάζονταν στις 25 του 

Θαργηλιώνος. Οι έφηβοι µαζί µε τα µέλη του γένους (γεννήται) των Πραξιεργιδών, συνόδευαν το 

αρχαίο άγαλµα από ξύλο (ξόανον) της Αθηνάς Πολιάδος στο Φάληρο. Ως επιτηρητές της τάξεως της 

ποµπής λειτούργησαν για πολύ καιρό οι δηµιουργηµένοι από τον ∆ηµήτριο Φαληρέα νοµοφύλακες. 

Πιο πριν αυτή η αρµοδιότητα άνηκε στον άρχοντα βασιλέα71. Ουσιαστικά ήταν µια εορτή καθαρισµού 

του ξόανου της θεάς, καθώς στο Φάληρο βύθιζαν το ξόανο στη θάλασσα. Στη συνέχεια οι έφηβοι µε 

λαµπάδες συνόδευαν και την επιστροφή του ξόανου: «συνεξήγαγον δε και την Παλλάδα Φαληροί κ’ 

ακείθεν πάλιν συνεισήγαγον µετά φωτός µετά πάσης ευκοσµίας»72. 

 

γ)_ Η εορτή των Σεµνών θεών. 

Η εορτή αυτή περιείχε και µια ποµπή, η οποία τερµάτιζε στο ιερό τους, που ήταν στο λόφο 

του Αρείου Πάγου. Ο Φίλων αναφέρει, ότι οι έφηβοι προετοίµαζαν τα γλυκίσµατα της εορτής73. ∆ύο 

επιγραφές πληροφορούν ότι οι έφηβοι συµµετείχαν και στα έξοδα της εορτής74. 

 

δ) Τα Ηφαίστεια. 

Η συµµετοχή των εφήβων πιστοποιείται, µόνον κατά την αυτοκρατορική εποχή75. Τον 1° 

αιώνα µ.Χ. συµµετείχαν οι έφηβοι σε µια λαµπαδηδροµία. 

 

ε) Τα ∆ιογένεια. 

Ήταν µια εορτή προς τιµήν του ∆ιογένους, διοικητού της µακεδόνικης φρουράς, που το 299 

π.Χ. βοήθησε τους Αθηναίους να ανακτήσουν την ελευθερία τους. Το όνοµά του δόθηκε και σε ένα 

καινούριο γυµνάσιο της Αθήνας. Στην εορτή αυτή οι έφηβοι προσέφεραν έναν ταύρο76. 

 

7) Εορτές που αναφέρονται µια µόνον φορά. 

 

α) Προσκύνηµα στον Μαραθώνα. 

Το 123/2 π.Χ. ο κοσµητής οδήγησε τους εφήβους σε ένα πολυάνδρειον στο Μαραθώνα, όπου 

                                            
69 IG II 2 2245 / P. Graindor, Ephébie Attique, 212. 
70 C. Pélékidis, Ephébie, 251. 
71 Deubner, Feste, 18-22. 
72 IG II 2 1006, 11-12. 
73 Φίλων 6, 39, 21 ed cohn. 
74 B. D Meritt G. I, Hesp. 15 (1946) no4, 199, 11,16-17. 
75 IG II 2 3006 / P. Graindor, Ephébie Attique, 215-216. 
76 IG II 2 1011, 14 / 1028, 23 κ.ε. / 1029, 14 / 1039, 55/ 1043, 48. 
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οι έφηβοι προσέφεραν θυσία και στεφάνι σε εκείνους, που σκοτώθηκαν για την πατρίδα77. 

 

β) Προσκύνηµα στον Ωρωπό. 

Το ίδιο έτος οι έφηβοι επισκέφτηκαν το ιερό του Αµφιαράου στον Ωρωπό, θυσίασαν και 

επέστρεψαν την ίδια ηµέρα78. Ήδη από τον 4° αιώνα π.Χ. οι έφηβοι κατά τη διάρκεια της παραµονής 

τους στο φρούριο του Ωρωπού πιθανώς συµµετείχαν στη λατρεία του Αµφιαράου. Πάντως το 322 π. 

Χ., οι Αθηναίοι έχασαν τον Ωρωπό. 

 

γ) Εορτή της Αθηνάς Νίκης. 

Από επιγραφική µαρτυρία προκύπτει η πληροφορία, ότι οι έφηβοι συµµετείχαν στην ποµπή 

και στη θυσία µιας αγελάδας στην Ακρόπολη79. 

 

δ) Τα Παναθήναια. 

Η συµµετοχή των εφήβων στα Παναθήναια δεν µπορεί να αµφισβητηθεί. Εντούτοις 

επιγραφικά αναφέρεται µία µόνο φορά µε σαφήνεια80. Το 117/6 π.Χ. πήραν µέρος σε µια 

λαµπαδηδροµία και οι νικητές αφιέρωσαν το έπαθλο στην Αθηνά. 

Ο Ηλιόδωρος επίσης πιστοποιεί την παρουσία των εφήβων στην εορτή81. Σύµφωνα λοιπόν µε 

αυτόν, οι έφηβοι τραγουδούσαν έναν παιάνα στη θεά και συµµετείχαν στην ποµπή µε χλαµύδα και 

όντες στεφανωµένοι. Ο Παυσανίας πληροφορεί, ότι ο µακρύς δρόµος των Παναθηναίων είχε ως 

αφετηρία στον Κεραµεικό το βωµό του Έρωτος, όπου οι έφηβοι άναβαν τις λαµπάδες τους82. Πάντως 

είναι δύσκολο να εξηγηθεί η απουσία επιγραφικού υλικού για τη συµµετοχή των εφήβων στην εορτή. 

 

ε) Τα Αντωνίεια. 

Ανάµεσα στο 39 π.Χ. και στο 31 π.Χ. οι Αθηναίοι εόρταζαν µια εορτή προς τιµήν του 

Μάρκου Αντωνίου, ο οποίος είχε αποκληθεί νέος ∆ιόνυσος και η γυναίκα του Οκταβία, κόρη του 

Αυγούστου, είχε εξοµοιωθεί µε την Αθηνά Πολιάδα83. Πιθανώς επρόκειτο για τα Παναθήναια του 

έτους, που ονοµάζονταν ειδικά Αντωνίεια84. 

 

                                            
77 IG II 2 1006, 26-27, 69-70. 
78 IG II 2 1006, ΙΙ, 27-28. 
79 IG II 1006,14-15. 
80 B. D Meritt, G. I,Hesp 16 (1947) no 67, 171, 1, 27. 
81 Ηλιοδώρου Αιθιοπικά II, 10. 
82 Παυσανίας Ι. 30, 1. 
83 IG II 2 1043, 22. 
84 C. Pélékicidis,  Ephébie, 254-255. 
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στ) Η συνοδεία της Πυθαΐδος. 

Οι έφηβοι, αποδεικνύεται επιγραφικά, ότι συνόδευαν την Πυθαΐδα στους ∆ελφούς85. 

 

ζ) Τα Χάλκεια. 

Η συµµετοχή των εφήβων στην εορτή αυτή δεν είναι σίγουρη. Κάποια αναφορά γίνεται στην 

επιγραφή IG II 2  930. 

 

8) Η τελετή της εξόδου από την εφηβεία. 

Τα εξιτητήρια ή εξιτήρια ήταν µια αντίστοιχη προς την τελετή εισόδου, τα εισιτητήρια, 

τελετή που συνέβαινε στο τέλος του Μεταγειτνιώνος ή στις αρχές του Βοηδροµιώνος. Αφού η βουλή 

εξέταζε µε µια στρατιωτική επιθεώρηση τους εφήβους, οι έφηβοι ανέβαιναν στην Ακρόπολη και 

θυσίαζαν στην Αθηνά Πολιάδα, στην Κουροτρόφο και στην Πάνδροσο86. 

 

Η εκπαίδευση των εφήβων. 

Το Γυµνάσιον και η εφηβεία. 

Το Γυµνάσιον ήταν το κέντρο της εφηβικής ζωής, το πιο συχνό µέρος, όπου βρίσκονταν oι 

έφηβοι, καθώς η φυσική εκπαίδευση, η στρατιωτική εκπαίδευση και οι φιλοσοφικές και οι 

λογοτεχνικές σπουδές διεξάγονταν εκεί, όπως και η λατρεία των θεών του γυµνασίου. Τα γυµνάσια 

δεν προορίζονταν µόνο για τους εφήβους, αν και πολλές πόλεις είχαν γυµνάσια ειδικά για εφήβους, 

ενώ στα γυµνάσια στη βόρεια στοά η κεντρική εξέδρα εκαλείτο εφηβείον και ήταν προορισµένη για 

τους εφήβους. Το γυµνάσιον απετελείτο από την παλαίστρα, όπου πάλευαν οι έφηβοι και το καθαυτό 

γυµνάσιον, που απετελείτο από τρεις στοές. Στις δύο στοές (ξυστοί), οι αθλητές αθλούνταν, όταν ο 

καιρός ήταν άσχηµος. Κατά µήκος κάθε στοάς υπήρχε ένας δρόµος, η παραδροµίς, όπου εξασκούνταν 

οι έφηβοι, όταν ο καιρός ήταν καλός. Προστάτες θεοί του γυµνασίου ήταν ο Ερµής, ο Ηρακλής, ο 

Απόλλων και οι Μούσες, ενώ συχνά σε αυτά λατρεύονταν οι ηγεµόνες της Ελληνιστικής περιόδου και 

οι αυτοκράτορες της Ρωµαϊκής περιόδου. Εκεί συχνά αναγείρονταν επίσης αγάλµατα ευεργετών, 

αξιωµατούχων και κοσµητών. 

Την Κλασσική εποχή υπήρχαν τρία µεγάλα γυµνάσια στην Αθήνα: το Λύκειον, η Ακαδηµία 

και το Κυνόσαργες, όπως και άλλα µικρότερα. Γυµνάσιο για τους εφήβους υπήρχε και στον 

Πειραιά87, ενώ ένα γυµνάσιο, που ονοµαζόταν γυµνάσιο του Ερµού, υπήρχε στον Κεραµεικό88. Τα 

τρία µεγάλα γυµνάσια καταστράφηκαν από τον Φίλιππον τον Ε', το 200 π.Χ. ∆ηµιουργήθηκαν 

αργότερα ξανά, αλλά δεν είχαν την ίδια αίγλη. Την Ελληνιστική εποχή δηµιουργήθηκαν δύο νέα 

γυµνάσια: το Πτολεµαίον, πιθανώς προς τιµήν του Πτολεµαίου του Γ' του Ευεργέτου και το 

                                            
85 F.D. III, 2, no 23 και no 24. 
86 IG II 1039, 5-6, 57 / 2.221, 1.21. 
87 IG ΙΙ 2 478,1,20 / IG lΙ 2 2981-2985.  
88 Παυσανίας 1,2,5. 
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∆ιογένειον προς τιµήν του ∆ιογένους. Την εποχή του Αδριανού δηµιουργήθηκε το Αδριάνειον. Στο 

Πτολεµαίον βρισκόταν η βιβλιοθήκη των εφήβων, ενώ εκεί δίδαξαν τους εφήβους ο Ζηνόδοτος, ο 

Μητρόδωρος, ο Αντίοχος από την Ασκαλώνα, καθώς και άλλοι σπουδαίοι φιλόσοφοι89. 

 

Οι λογοτεχνικές και φιλοσοφικές σπουδές. 

Για τις σπουδές αυτές υπάρχουν λίγες πληροφορίες και αυτές προέρχονται από τις αρχές 

του 2ου αιώνος π.Χ. Στην Αθήνα οι νόµοι όριζαν στους εφήβους να παρακολουθούν τους φιλοσόφους 

και τους ρήτορες, στους οποίους τους οδηγούσαν οι κοσµητές90. Το 123/2 π.Χ. οι έφηβοι 

παρακολούθησαν τα µαθήµατα του Ζηνοδότου στο Πτολεµαίο και στο Λύκειο, καθώς και άλλων 

φιλοσόφων στο Λύκειο και στην Ακαδηµία91. Η ανέγερση του αγάλµατος του Χρυσίππου στο 

Πτολεµαίο, του τρίτου στη σειρά διευθυντού της Στοάς, αποδεικνύει, ότι δίδαξε σε αυτό. Σύµφωνα µε 

τον Dittenberger, οι έφηβοι παρακολουθούσαν τους Στωικούς, τους Ακαδηµαϊκούς, τους 

Περιπατητικούς, όχι όµως τους Επικουρίους, οι οποίοι δεν ήταν κατάλληλοι για την ηθική 

διαπαιδαγώγηση της νεολαίας92.  Οι επιγραφές αναφέρουν γραµµατικούς, φιλοσόφους και ρήτορες93. 

 

Στρατιωτική εκπαίδευση - στρατιωτικές ασκήσεις. 

Η διατήρηση φρουράς στον Πειραιά και οι περιπολίες στα µεθοριακά φρούρια αποτελούσαν 

µέρος της στρατιωτικής εκπαιδεύσεως. Επίσης, χαρακτηριστική του στρατιωτικού χαρακτήρα είναι η 

ένοπλη παρουσία σε ποµπές θρησκευτικού χαρακτήρα καθώς και οι στρατιωτικές επιθεωρήσεις 

ενώπιον της βουλής κλπ. Πιο σηµαντική είναι η αναφορά διδασκάλων στρατιωτικής φύσεως καθώς 

και η πληροφορία για ασκήσεις στρατιωτικού τύπου, π.χ. εικονικές ναυµαχίες, στις οποίες 

συµµετείχαν οι έφηβοι.  

Τον 1ο αιώνα π.Χ. ο κατάλογος των διδασκάλων των εφήβων, που τιµώνται στα ψηφίσµατα 

παρουσιάζει αλλαγές. Προφανώς αυτό σηµαίνει µια νέα εξέλιξη στο θεσµό. Εξαφανίζεται ο ένας από 

τους δύο παιδοτρίβες και εµφανίζονται ο γραµµατεύς94 (για πρώτη φορά παρουσιάζεται το 269/8 π.Χ.) 

και ο υπηρέτης95 (γι.α πρώτη φορά παρουσιάζεται το 128/7 π.Χ. επιγραφικά, αλλά υπήρχε και πιο 

πριν). Το 123/2 π.Χ. οι έφηβοι παρουσιάζονται να επισκευάζουν έναν παλαιό καταπέλτη96. Έως το 

98/7 π.Χ. αναφέρονται οι επτά εφηβικοί λειτουργοί όµως από τότε και έπειτα δεν φτάνουν αυτό τον 

αριθµό. Το 39/8 π.Χ. αναφέρονται µόνον ο γραµµατεύς, ο παιδοτρίβης και ο οπλοµάχος, ενώ δεν 

αναφέρονται ο ακοντιστής, ο τοξότης, ο αφέτης και ο υπηρέτης97. Ο καταπελταφέτης δεν αναφέρεται 

από την αρχή ήδη του 1ου αιώνος π.Χ., αυξάνει ωστόσο η σηµασία του παιδοτρίβου, αφού ανάµεσα 

                                            
89 IG ΙΙ 2 1006, 19-20. 
90 IG ΙΙ 2 1011, 22 / 1028, 32-33 / 1029, 19-21 / 1030, 29-31 κλπ. 
91 IG ΙΙ 2 1006, 19-20. 
92 Dittenberger, De Ephébis, 54. 
93 IG II 2 1043, 20 / 1042, 19 / 1041, 27. 
94 IG II 2 665. 
95 O.W. Reinmuth, Inscription, 228 κ.ε. 
96 IG II 2 1006, 34-81. 
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στο 60 π.Χ. και στο 54 π.Χ. βοηθείται από έναν υποπαιδοτρίβη98 και γύρω στο 38/7 π.Χ. από δύο 

υποπαιδοτρίβες99. Ο οπλοµάχος χάνει τη σηµασία του, αν κρίνει κανείς από τη θέση, στην οποία 

βρίσκεται µέσα στις επιγραφές100. Συχνή είναι στις επιγραφές η έκφραση «εποιήσαντο δε και την 

µελέτην εν τοις όπλοις», «ποιησάµενοι δε και την µελέτην εν τοις όπλοις, απεδείξαντο τοις Θησείοις 

και τοις Επιταφίοις»101, «επειδή... ο δήµος... προσέταξε δια νόµων... εν τοις όπλοις την εις πόλεµον 

ανήκουσαν άσκησην ποιείσθαι»102. Είναι σαφές, ότι δεν πρόκειται για κάποιο είδος παρέλασης αλλά 

για πραγµατικές ασκήσεις για την προετοιµασία στον πόλεµο. 

Ίσως ασκήσεις ιππικού εντάχθηκαν στο πρόγραµµα εκπαιδεύσεως των εφήβων κατά τα µέσα 

του 1ου αιώνος π.Χ. Οι περίπολοι και οι φρουρές στην ύπαιθρο συνεχίστηκαν και στην Ελληνιστική 

περίοδο. Αυτήν την εποχή οι έφηβοι συµµετέχουν σε ναυτικές εορτές, όπως τα ∆ιισωτήρεια, τα 

Μουνύχεια και τα Αιάντεια. Αυτοί οι διαγωνισµοί ονοµάζονταν χαρακτηριστικά άµιλλαι των πλοίων. 

Πιθανώς οι έφηβοι µάθαιναν να κυβερνούν το πλοίο, να κωπηλατούν, να υψώνουν τα πανιά και να 

κάνουν ελιγµούς µε τα πλοία σε ώρα πολέµου. Έπειτα επιδείκνυαν τις γνώσεις τους: «εποιήσαντο δε 

και τας καθολκάς και τας νεωλκίας πειθαρχούντες τοις υπό των στρατηγών παραγγελοµένοις»103. Το 

2° αιώνα π.Χ. και τον 1° αιώνα π.Χ. είναι γνωστές τρεις επιθεωρήσεις µε την αφορµή των Θησείων, 

των Επιταφείων και της εξόδου από την εφηβεία, ενώ τον 4° αιώνα π.Χ. οι έφηβοι, όπως είναι 

γνωστό, επιθεωρούνταν από τη βουλή. Οι επιθεωρήσεις αυτές ονοµάζονταν αποδείξεις. Οι επιγραφές 

ανέφεραν «εποιήσαντο την απόδειξην» ή «απεδείξαντο» και συχνά προσδιόριζαν «εν όπλοις»104. 

Αυτή της εξόδου από την εφηβείαν γινόταν µπροστά στη βουλή και κάποιες φορές στο Παναθηναϊκό 

στάδιο105 και συνέβαινε στα τέλη του Μεταγειτνιώνος ή στις αρχές του Βοηδροµιώνος. Υπήρχε και 

επιθεώρηση περί τα ναυτικά106. 

 

Η πολιτική εκπαίδευση. 

Ήταν σηµαντικό στοιχείο της εκπαιδεύσεως των εφήβων. Στην αυτοκρατορική περίοδο ο 

θεσµός είχε µετατραπεί σε µια µικρή πόλη ως προς τη διοίκησή του, καθώς είχε τους άρχοντές του και 

τις αρχές του. Έτσι οι έφηβοι έφεραν τους τίτλους του άρχοντος, του βασιλέως, του πολεµάρχου και 

του θεσµοθέτου107.  

 

 

                                                                                                                                        
97 IG II 2 1043, 55-57. 
98 IG II 2 2992 / 2993.  
99 IG II 2 2995. 
100 IG II 2 1973. 
101 IG II 2 1008, 16 / 1028, 19-20 / 1030, 18-19. 
102 IG II 2 1006, 54-55. 
103 IG II 2 1033, 33-34. 
104 IG II 2 1006, 21-23, 77 / 1008, 16-17 / 1028, 19-20 / 1030, 19-20. 
105 IG II 2 1011, 21-22. 
106 IG II 2 1008, 59-60 / 1011, 40. 
107 A. Dumont, Essai, 306-307. 
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Στην Ελληνιστική εποχή βοηθούσαν στις συνελεύσεις της εκκλησίας του δήµου. Φρόντιζαν 

για την τάξη καθώς, παρευρίσκονταν «εν όπλοις»108. Αργότερα υποδέχονταν τους Ρωµαίους, που 

έφταναν στην πόλη109. 

 

Οικονοµική διαχείριση της εφηβείας. 

Ενώ κατά τον 4° αιώνα π.Χ. η πόλη αναλάµβανε το µεγαλύτερο µέρος των εξόδων 

λειτουργίας του θεσµού, µε την αλλαγή του θεσµού τον 3° αιώνα π.Χ., αυτό άλλαξε επίσης. Τον 4° 

αιώνα π.Χ. η πόλη κατέβαλλε για κάθε σωφρονιστή µία δραχµή για κάθε ηµέρα και 4 οβολούς για 

κάθε έφηβο110. Τον 3° αιώνα π.Χ. οι έφηβοι έπαψαν να παίρνουν αυτό το ποσό και αυτό εξηγεί τη 

µείωση του αριθµού των εφήβων. Πάντως η πόλη πλήρωνε ακόµα τους διδασκάλους. Η αρχή του 

κοσµητού έγινε λειτουργία, που αναλάµβαναν οι πιο πλούσιοι από τους πολίτες111. Σταδιακά αύξανε 

και η συµµετοχή των εφήβων στα έξοδα, π.χ. έξοδα θυσιών, διαγωνισµών κλπ. Κατά την Ελληνιστική 

εποχή σηµαντικά συνεισέφεραν οι γυµνασίαρχοι και οι αγωνοθέτες, που συχνά ως όροι 

ταυτίζονταν112. Πλούσιοι έφηβοι αναλάµβαναν πολλές φορές τα έξοδα, απαλλάσσοντας τους 

συναδέλφους τους, οι οποίοι µε τη σειρά τους τούς τιµούσαν113. Οι έφηβοι επέλεγαν κάποιον από 

αυτούς ως ταµία114. 

 

                                            
108 IG II 2 1006, 20 / 1008, 20 / 1011, 22 / 1028, 35/ 1.029, 21 / 1.030, 31. 
109 IG II 2 1006, 21 / 1.008, 13 / 1.011, 18 / 1.028, 14-15 / 1.029, 10 / 1.030, 22. 
110 Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία 42, 3. 
111 IG II 2 1011, 41 / IG II 2 1006, 82. 
112 IG II 2 1009 + Hesp 16, 1947 nο 67. II, 29-30. 
113 IG II 2 1043, IV, 1, 60 κ.ε. 
114 IG II 2 3.016 / IG II 2 1965, 10-14. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Επιλέξαµε την Αθήνα για την επικέντρωση και ως εκ τούτου την αναλυτικότερη παρουσίαση 

του θέµατος των διαβατηρίων τελετών από την εφηβική στην ανδρική ηλικία, γιατί πέρα από τις 

αναµφισβήτητα περισσότερες πηγές (µυθολογικό, εορτολογικό και επιγραφικό υλικό) που αφορούν 

στην περιοχή, στην Αθήνα κατά την κλασσική εποχή µορφοποιείται σε στρατιωτικό και εκπαιδευτικό 

θεσµό, την εφηβεία, αυτό, που γνωρίζουµε, ότι ίσχυε και σε άλλες αρχαϊκές κοινωνίες (π.χ. στην 

Κρήτη, στη Σπάρτη κτλ.), καθώς και ότι ισχύει σε «πρωτόγονες» κοινωνίες της εποχής µας. 

Μορφοποιήθηκε δηλαδή σε θεσµό αυτή η περίοδος δοκιµασιών και µυητικών διαδικασιών, που 

παρεµβάλλεται µεταξύ της παιδικής ηλικίας και της ωριµότητας, της ηλικίας του πολέµου και της 

πολιτικής ζωής. 

Σηµαίνουσες επιβιώσεις των µυητικών αυτών πρακτικών παλαιότατων εποχών σε σηµαντικές 

εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης (Πυανέψεια, Οσχοφόρεια κτλ.) πληροφορούν για το γεγονός, ότι 

και οι προϊστορικές κοινωνίες ένοιωθαν την ανάγκη να υποβάλλουν σε µυητικές δοκιµασίες τους 

νέους, πριν αυτοί καταστούν πολεµιστές και κατ' επέκταση πολίτες. Ο έφηβος, πριν γίνει άνδρας και 

ενσωµατωθεί στο χώρο του πολιτισµού και του λόγου, που είναι η πόλις, πρέπει να µυηθεί στη 

σκοτεινή πλευρά των πραγµάτων και στην αγριότητα της υπαίθρου, ώστε να σκληραγωγηθεί και να 

µάθει τους τρόπους, για να επιβιώσει, να αντιµετωπίσει και να ξεπεράσει το θάνατο ή αλλιώς να χαθεί 

ολοκληρωτικά.  

Χαρακτηριστικές αυτής της περιόδου αποµονώσεως και µυητικού αποκλεισµού είναι οι 

µυθολογικές παραδόσεις για τον Ιάσονα και για τη σύγκρουση του Μελάνθου µε τον Ξάνθο στα 

Αττικά σύνορα: ο Πελίας, ο γέρος βασιλιάς της Ιωλκού είχε ήδη ειδοποιηθεί «να φυλάγεται πρώτα απ' 

όλα από το µονοσάνδαλο άνδρα, που θα έφτανε περνώντας από µια απάτητη ερηµιά σε µια περίοπτη 

γη». Ο Ιάσων έρχεται πράγµατι από µακριά, όπου ανατράφηκε, µέσα στην άγρια φύση, από τον 

Κένταυρο Χείρωνα και τις κόρες του, ολοκληρωµένος έφηβος 20 ετών, ο οποίος κουβαλάει 2 ακόντια 

και φοράει συγχρόνως τα ρούχα, που αρµόζουν στους Μάγνητες και το τοµάρι του πάνθηρος, που 

φορούν οι άγριοι (Πινδάρου ∆ Πυθιόνικος). 

 Ακόµη πιο χαρακτηριστικός είναι ο αιτιολογικός µύθος των Απατουρίων, ο µύθος της 

συγκρούσεως του Μελάνθου µε τον Ξάνθο, στον οποίο επιµένει και µε τον οποίο ασχολείται 

λεπτοµερώς ο Pierre Vidal Naquet (Ο µαύρος κυνηγός σελ. 166-170). Πρόκειται για µια συνοριακή 

µονοµαχία στην περιοχή των Μελαίνων, ανάµεσα στον Μέλανθο, υπερασπιστή των Αθηναϊκών 

δικαίων και το Βοιωτό Βασιλέα Ξάνθο ή Ξάνθιο. Η σύγκρουση του «Μαύρου» µε τον «Ξανθό» θα 

τελειώσει µε νικητή τον Μέλανθο ύστερα από την παρουσία του ∆ιονύσου του Μελαναιγίδος (µε την 

µαύρη αιγοπροβιά), που οδηγεί στην εξαπάτηση και στην τελική ήττα του Ξάνθου.  

Τρία στοιχεία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στο συγκεκριµένο µύθο: α) Η συνοριακή 

τοποθέτηση της συγκρούσεως, που αντιστοιχεί µε την αποµόνωση και τη διαπαιδαγώγηση των νέων 

στην «άγρια» ύπαιθρο αλλά και την παραµεθόρια δραστηριότητα των αθηναίων εφήβων στα φρούρια 
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της Αττικής, οι οποίοι εξάλλου στον όρκο τους επικαλούνται τα σύνορα της πατρίδος τους. β) Η 

κυρίαρχη θέση και ο ξεχωριστός ρόλος της απάτης µέσα στην αφήγηση. Παρατηρούµε λοιπόν, ότι 

στους εφήβους επιβάλλεται µια συµπεριφορά εκ διαµέτρου αντίθετη από αυτή του άνδρα οπλίτη, στον 

οποίο πρόκειται να εξελιχθούν. Από τη µία υπάρχει η µονοµαχία και η χρήση απάτης και από την 

άλλη ο οπλιτικός και νόµιµος αγώνας, που γίνεται µε θεµιτά και έντιµα µέσα. γ) Εντυπωσιακή είναι 

ακόµα και η κυριαρχία του µαύρου χρώµατος στην αφήγηση: το όνοµα του Μελάνθου, ο τόπος του 

αγώνα (αι Μέλαιναι), το επίθετο του ∆ιονύσου Μελαναιγίδος. Στις αρχαϊκές κοινωνίες η µυητική 

αυτή διαδικασία βρίσκει τις απηχήσεις της στις κρητικές πόλεις και στη Σπάρτη, ενώ ακόµη και ως 

εκφάνσεις παλαιών δωρικών παραδόσεων στις περιοχές αυτές ανάλογοι θεσµοί έχουν διατηρηθεί 

µέχρι προχωρηµένης ελληνιστικής περιόδου. Έτσι οι Σπαρτιάτες «κρύπται», οι επίλεκτοι δηλαδή νέοι, 

τρέχουν στα βουνά το χειµώνα, υποµένουν σκληρές δοκιµασίες, διαπράττουν κλοπές, τεχνάσµατα, 

φόνους ειλώτων, πριν γίνουν µε µια βίαιη ανατροπή των αξιών οπλίτες. Στην Κρήτη οι αγέλες των 

νέων αντιπαρατίθενται στις εταιρείες των ολοκληρωµένων πολιτών. Υποβάλλονται και αυτοί σε 

στερήσεις και δοκιµασίες. Χώρος δράσης τόσο των σπαρτιατών όσο και των κρητών εφήβων δεν 

είναι η πόλις ούτε η εξοχή της, αλλά η παραµεθόριος ζώνη. Επίσης, ενώ για τον ολοκληρωµένο 

οπλίτη και άνδρα επικρατεί η τάξις, για τον σπαρτιάτη και τον κρήτα έφηβο όλα είναι αταξία, απάτη, 

παράλογο. Ο Henri Jeanmaire έδειξε µε τη βοήθεια συγκρίσεων µε τις αφρικανικές κοινωνίες, ότι τα 

βασικά χαρακτηριστικά της Κρυπτείας (π.χ. η αποµόνωση, η ζωή στην άγρια φύση κτλ.) 

ξαναβρίσκονταν στις µυήσεις και τις µυστικές κοινωνίες των µαύρων της Αφρικής.  

Και άλλες πρακτικές ακόµη δραµατοποιούν την είσοδο του νέου άνδρα στην ωριµότητα και 

την ηλικία του γάµου. Έτσι π.χ., σηµαντική θέση κατέχει ο αγώνας δρόµου των εφήβων και είναι 

χαρακτηριστικό, ότι ο φτασµένος άνδρας στη Κρήτη αποκαλείται δροµεύς, ενώ το να βγεις από την 

αγέλα των παίδων και να γίνεις άνδρας ονοµάζεται στη Λατώ εγδραµείν (Inscriptiones Creticae I, 

XVI, 521). Γυναικεία µεταµφίεση και τραβεστισµός είναι επίσης πρακτικές, που ανιχνεύονται σε 

παλαιότατους µύθους και απηχούν διαβατήριες τελετές (π.χ. στην ποµπή των Οσχοφορείων). Πρέπει 

πάντως να επισηµανθεί η αντίθεση ανάµεσα στην άγρια ύπαιθρο και γενικότερα τη φύση, που 

αντιπροσωπεύει τη ζωή του µύθου, και τον πολιτισµό της πόλεως, που εκφράζει τη ζωή του 

ολοκληρωµένου άνδρα, πολεµιστή, πολίτη. Αυτή η αντίθεση αντανακλά και στην αντίθεση φωτεινό-

σκούρο, που εκφράζει από τη µία τον άνδρα και από την άλλη τον έφηβο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 

νέοι, που δεν είναι ακόµη ενήλικες αποκαλούνται κάποτε σκότιοι (σκοτεινοί), ενώ οι νεανίες των 

Οσχοφορείων είναι εσκιατραφόµενοι (Πλουτάρχου Βίος Θησέως 23,3). 

Όλες αυτές οι µυητικές πρακτικές βρίσκουν τη θεσµοθετηµένη έκφρασή τους στην εφηβεία 

της κλασσικής Αθήνας, έναν στρατιωτικό και εκπαιδευτικό θεσµό, που αποτέλεσε και το κυρίως θέµα 

αυτής της εργασίας. Πρόκειται για µία διετή στρατιωτική θητεία, που εκπληρωνόταν κυρίως στα 

φρούρια των συνόρων και η οποία µπορεί να συγκριθεί µε την κρυπτεία των Λακεδαιµονίων. Έτσι 

χαρακτηριστική είναι η συνοριακή δράση των αθηναίων εφήβων, η εκπαίδευση και οι δοκιµασίες, 

που υφίσταντο, η µαύρη χλαµύδα, που φορούσαν κτλ. Συνεπώς οι ρίζες της εφηβείας µπορούν να 
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βρεθούν στις αρχαίες πρακτικές της εκµαθήσεως από τους νέους άνδρες του µελλοντικού τους ρόλου 

ως πολιτών και πολεµιστών, δηλ. ως µελών της κοινότητος. Ουσιαστικά πρόκειται για την περίοδο 

της µεταβάσεως από την παιδική ηλικία στην απόλυτη συµµετοχή στην κοινωνική ζωή, που 

εκδηλώνεται µε το γάµο και τη συµµετοχή στην οπλιτική φάλαγγα. Η εφηβεία ως θεσµός προϋπήρχε 

των καινοτόµων προσπαθειών του Λυκούργου, απλά µετά την ήττα στην Χαιρώνεια (το 338 π.Χ.) 

καταβάλλεται από αυτόν µια προσπάθεια ανασύνταξης του κράτους, µέσα στα πλαίσια της οποίας 

ανασυγκροτείται το αγωνιστικό ιδεώδες και η αγάπη για την πατρίδα των νέων, που απαρτίζουν το 

εφηβικό σώµα. Είναι η περίοδος ακριβώς που έχουµε τα περισσότερα στοιχεία, φιλολογικές 

µαρτυρίες και εφηβικές επιγραφές, που αφορούν στην οργάνωση και στη λειτουργία του θεσµού. 

Μέσα από το επιγραφικό υλικό παρατηρείται η εξέλιξη του θεσµού στην ελληνιστική και στην 

ρωµαϊκή περίοδο. Οι εφηβικές επιγραφές παρουσιάζουν τις τιµές, που αποδίδονται στους εφήβους, τις 

τιµές, που αποδίδουν οι έφηβοι στους αξιωµατούχους και στους δασκάλους του θεσµού καθώς και τη 

συµµετοχή του εφηβικού σώµατος στις εορταστικές εκδηλώσεις της πόλεως.  

Παρατηρείται πάντως, ότι σταδιακά ως θεσµός η εφηβεία παρήκµασε και µετατράπηκε σε ένα 

εκπαιδευτικό οργανισµό ή έναν αθλητικό σύλλογο για τις πιο πλούσιες και αριστοκρατικές 

οικογένειες. Έτσι λοιπόν, η εφηβεία έχασε την αρχική και ουσιώδη σηµασία της και αποκόπηκε από 

τις ρίζες της, που ήταν οι διαβατήριες τελετές και οι µυητικές πρακτικές για τη µετάβαση από την 

εφηβική στην ανδρική ηλικία. 
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