Ο ρόλος των εφήβων στα Μεγάλα Διονφσια
και στο θέατρο του Διονφσου Ελευθερέως

Από τον 8ο αι. π.Χ , που θ λατρεία του Διονφςου ιταν ιδιαιτζρωσ
διαδεδομζνθ, οι ζφθβοι είχαν ςθμαντικι κζςθ ςτισ παραδόςεισ τθσ
ακθναϊκισ κοινωνίασ.
Ζφθβοι ιταν οι νζοι αρςενικοφ γζνουσ θλικίασ δεκαοχτώ ζωσ
είκοςι ετών, οι οποίοι διζνυαν μια “κολι” θλικιακι ηώνθ. Ομοίωσ με
τουσ ςθμερινοφσ εφιβουσ βρίςκονταν ςε ζνα μεταβατικό ςτάδιο ωσ
προσ τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ τουσ. Δεν αντιμετωπίηονταν
πλζον ωσ παιδιά. Ωςτόςο, δεν αναγνωρίηονταν ακόμθ ωσ ενιλικεσ,
εφόςον δεν ιταν πολίτεσ που να φζρουν όπλα για τθν υπεράςπιςθ τθσ
πόλθσ. Κακικον τουσ ιταν θ κθτεία ςτα ςφνορα τθσ Αττικισ,
οργανωμζνθ ςε περιπολίεσ και με ελαφρφ οπλιςμό, ςυνικωσ ζνα
ακόντιο, το οποίο χρθςιμοποιοφςαν και για να κυνθγοφν ώςτε να
ςυντθροφνται από τα κθράματά τουσ.
Αν και κεωρθτικά οι ζφθβοι ιταν ανεπαρκώσ εφοδιαςμζνοι, θ
φρεςκάδα τθσ θλικίασ τουσ τοφσ επζτρεπε να αντιμετωπίηουν τισ
εχκρικζσ εφόδουσ με επινοθτικότθτα και τεχνικζσ εξαπάτθςθσ όπου
κρινόταν αναγκαίο. Μάλιςτα, λζγεται πωσ ζφθβοι, που επζςτρεφαν
από περιπολία, ιταν αυτοί που για πρώτθ φορά μετζφεραν το ξόανο
και τθν λατρεία του Ελευκερζωσ Διονφςου από τα ςφνορα τθσ Αττικισ
με τθν Βοιωτία, και ςυγκεκριμζνα από τθν κώμθ των Ελευκερών, ςτο
ακθναϊκό άςτυ, ςτον ιερό χώρο γφρω από τον οποίο επρόκειτο να
αναπτυχκεί το κζατρο του Διονφςου Ελευκερζωσ, ςτα τζλθ του 6ου αι.
π.Χ.

Αυτζσ οι παραδόςεισ μνθμονεφονταν ςτθν γιορτι των Μεγάλων
Διονυςίων που ςυνζβαινε ςτο κζατρο του Διονφςου Ελευκερζωσ, κάτω
από τθν Ακρόπολθ τθσ Ακινασ, κατά τθν διάρκεια του μθνόσ
Ελαφθβολιώνοσ, δθλαδι περίπου μετά τα μζςα του Μαρτίου όταν
πραγματοποιείτο και το κυνιγι των ελαφιών. Η τελετι των Μεγάλων
Διονυςίων κρατοφςε ζξι θμζρεσ. Τθν πρώτθ μζρα, ομάδα εφιβων
ζπαιρνε το ξόανο του κεοφ και το πιγαινε ςε ιερό ςτθν περιοχι τθσ
Ακαδθμίασ, ςτον δρόμο δθλαδι προσ τισ Ελευκερζσ. Τθν δεφτερθ
θμζρα, το επζςτρεφαν ςτθν πόλθ με πομπι τραγουδώντασ το
λατρευτικό άςμα του Διονφςου, τον δικφραμβο. Στθν ορχιςτρα του
κεάτρου, θ πόλθ παρζδιδε ςτουσ εφιβουσ, των οποίων οι πατζρεσ
είχαν ςκοτωκεί ςτον πόλεμο, τα ιερά οικογενειακά όπλα. Τθν τρίτθ
μζρα, άρχιηαν οι παραςτάςεισ ςτο κζατρο και ίςωσ οι ζφθβοι να είχαν
τιμθτικζσ κζςεισ ςτο κοίλον, κοντά ςτισ κζςεισ τθσ Βουλισ των
Πεντακοςίων.
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