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1. Πρόλογος 

Ό ερευνητικός προβληματισμός μας επάνω στο θέμα της παρου
σίασης αυτής* ξεκίνησε πρωτίστως από τον έξης διπλό σκεπτικισμό: 
πόσην εν τέλει δωρικότητα αφήνει να φανή μέσα σε ενα έργο του, όπως 
είναι οι Βάκχες, ένας "ποιητής σοφός" και καινοτόμος όπως ô Ευριπί
δης, επηρεασμένος αναμφισβητήτως από την Μεγάλη Σοφιστική με τήν 
ίωνίζουσα καταγωγή· και αν μέ το έργο του αυτό ο ποιητής -έχοντας 
βιώσει έναν εμφύλιο πόλεμο, όπως ήταν ó Πελοποννησιακός- απευθύ
νεται κυρίως σέ μιαν "κλειστή" ομάδα "σοφών δημιουργών" και όχι 
τόσο προς το ανοικτό θέατρο του αθηναϊκού Δήμου. Ή άμαθία της 
εποχής μετά τήν Σικελική καταστροφή χρειαζόταν θεραπεία μέ ένα νέο 
Διαφωτισμό -πέραν εκείνου τον όποιο είχαν εκπροσωπήσει ήδη οι 
Μεγάλοι Σοφιστές- και τήν αντίστοιχη εξειδικευμένη σοφίαν μπο
ρούσαν να προσφέρουν μόνον λίγοι τεχνίτες, έμπειροι και τού λόγου 
και της φιλοσοφίας και της πολιτικής· ο Ευριπίδης διέθετε καί τα τρία 
αυτά προσόντα καί προς τό τέλος της σταδιοδρομίας του -μετά από 
μια σειρά απορρίψεων προς όφελος άλλων πολιτικώτερων από τον 
ϊδιον ομοτέχνων του- θα ήθελε ασφαλώς να βραβευθή από "σοφούς" 
τού κύκλου του γι' αυτήν τήν ιδιάζουσα "σοφία" του1. 

* Τμήμα του παρόντος πονήματος ανακοινώθηκε στό "Πρώτο Διεθνές Συνέδριο 
του Δήμου Φιλίππων, Συνεδριακό Κέντρο Άμυγδαλεώνος, 20-22 Σεπτεμβρίου 
2002: "Ή λατρεία τον Διονύσου καί το 'Αρχαίο Δράμα στη Βόρεια Ελλάδα ". 

1. Ή "σοφία" καί ή πρωτοτυπία τοϋ ποιητή Ευριπίδη αναλύεται από τον R. Ρ. 
Winnington-Ingram ("Eurípides: Poietes Sophos", Arethusa 2, 2 (1969) 127-42, καί σημμ. 4, 
5, 8, 38, 52) ώς αίτημα τών καιρών: το αθηναϊκό κοινό θέλει "to hear some new thing". 
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Έπειτα, κατά τρόπο συνειρμικό από τήν σύνδεση "Βάκχες-άρχαία 

αττική τραγωδία-Διόνυσος" προστίθεται και το έξης διπλό ερώτημα: πώς 
7 e e- 3 

και κατά πόσον ó Διόνυσος , οι θεόληπτες Μαινάδες και ή "ομάδα" 

τοϋ διονυσιακού θιάσου, με τα νυκτερινά ορειβατικά και "θειάζοντα" 

2. Στις Βάκχες -εν προκείμενα)- ο Διόνυσος λειτουργεί ώς ο θεός της μουσικής, 
τοϋ χοροϋ και της ποίησης, ώς ó θεός της τραγωδίας- βλ., σχετικά, R. Cantarella, 
"Il Dioniso delle Baccanti e la teoria aristotelica sulle origini del drama", στο Studi 
filologici e storici in onore di V. de Falco, Napoli 1971, σσ. 121-32. 

3. Ό τ ι οι διονυσιαζόμενοι υφίστανται ώς ορθόδοξοι λάτρεις τοϋ θεοϋ μόνον υπό τήν 
προϋπόθεσιν αυτοί να συνιστοϋν ομάδα και όχι ώς μεμονωμένα άτομα -διαφορε
τικά άποτελοΰν ανωμαλία και καταστρέφονται όπως ó Πενθεύς- τονίζεται μέ τήν 
προφητεία στο κατακλειδικό δίστιχο της πρώτης ρήσεως τοϋ Τειρεσία στις Βάκχες 
(208-09): άλλ' εξ απάντων βονλεται ημάς εχειν / κοινάς, διαριθμών δ' ουδέν' 
αϋξεσθαι θέλει- βλ. και Η. Oranje, Euripides' Bacchae. The Play and Its Audience, E. J. 
Brill, Leiden 1984, σσ. 11 και 97 (στο έξης ώς Orange, 1984)· μέ αυτήν τήν άποψη 
συμφωνοϋν οι Dodds και Winnington-Ingram (βλ. παρακάτω)· για τις διάφορες 
ερμηνείες τοϋ συμβολισμοϋ αύτοϋ τοϋ ευριπίδειου δράματος, βλ., αυτόθι, σσ. 7-19-

βλ. και το εμπεριστατωμένο άρθρο τοϋ Β. Seidensticker, "Pentheus", Poetica 5, 3-4 
(1972) 35-63, μέ πλούσια βιβλιογραφία, ίδιαίτ., βλ. σημ. 3· τό άρθρο δίδει απαντή
σεις στό "αίνιγμα" των Βακχών ("Raetsel der Bakchen", G. Norwood) μέ έμφαση στον 
κεντρικό γιά τό δράμα αυτό χαρακτήρα τοϋ Πενθέως ("Einheit seiner Charaktere", 
"Psychologie bei Euripides"). 

4. Βλ. Ήσύχ.: θειαζόντων μαινόμενων τό τραγικό παράδοξο τοϋ μαιναδισμοϋ 
των Βακχών και τοϋ ίστορικοΰ υπόβαθρου τοϋ δράματος πραγματεύεται ô Η. 
S. Versnel, "ΕΙΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ. The Tragic Paradox of the Bacchae", Ter Unus: Isis, 
Dionysos, Hermes. Three Studies in Henotheism (Inconsistencies in Greek and Roman 
Religion I.), E. J. Brill, Leiden 1990, ή στό Lampas 9, 1 (1976) 8-41, ενώ στό ερώτη
μα: πώς οι Βάκχες εκλαμβάνονται ώς πηγή γιά τον μαιναδισμό, επεξεργάζεται 
τήν απάντηση εκτενώς ή Synn0ve des Bouvrie, "Euripides' Bakkhai and Maenadism", 
Cl. et Med. 48 (1997) 75-114· βλ., αυτόθι, ίδιαίτ., Introduction, σσ. 75-83, γιά τό θεω
ρητικό πλαίσιο της εργασίας· τό αθηναϊκό θέατρο εκλαμβάνεται άπό τους θεατές 
ώς τόπος λατρείας και ο "μϋθος" ώς "μΰθος" μακριά άπό τις αισθητικές και 
άλλες προσεγγίσεις τοϋ θεάτρου άπό τον σημερινό θεατή, δηλαδή ώς "ritual versus 
aesthetic theatre"· βλ., αυτόθι, Conclusions, σο. 110-14, και τό κατακλειδικό συμπέ
ρασμα της ερευνήτριας, ότι έάν είναι σωστές οί υποθέσεις της τότε "may confirm 
the existence of maenadism as a central polis institution of Athens"· γιά τίς "θαυμάσιες" 
πράξεις και τις εκτελέσεις τοϋ σπαραγμοϋ και τοϋ θειασμοΰ, ώς λατρευτικής 
εκδήλωσης γυναικών στην 'Αθήνα και ώς ενός "rite of rebellion", βλ., αυτόθι, σσ. 
87-94, και γιά τήν ιδιοτυπία της "επιφανειακής συμμετοχής" τών γερόντων 
ανδρών στά διονυσιακά δρώμενα -τοϋ μάντη Τειρεσία και τοϋ Κάδμου-, μέ τήν 
οποία, παραβιάζοντας τό τυπικό, εγείρουν δυνατώτερα διονυσιακά πάθη, βλ., 
αυτόθι, σσ. 94-100. 
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δρώμενα των οπαδών τους τα όποια περιλάμβαναν -πλην του σπα
ραγμού και της ώμοφαγίας5- ακόμη και ανθρωποθυσίες6, πώς και 

5. Πρόκειται για ενα αρχέγονο έθος μετάληψης και εμβολιασμού άπό τα ζωτικά 
στοιχεία της φύσης και ανάλογα θα το άνελίξη σε ηθικό επίπεδο ó 
Χριστιανισμός μέ το μυστήριο της θείας κοινωνίας "αίματος και σώματος 
Χρίστου"· βλ., π.χ., τίς σχετικές αναφορές στα δύο αυτά στοιχεία, σπαραγμού 
καί ώμοφαγίας, στο R. P. Winnington-Ingram, Euripides and Dionysus: An 
Interpretation of the Bacchae, Cambridge University Press, London 1948, ανατ. έκδ. Α. 
M. Hakkert, Amsterdam 1969 (στο έξης ώς Winnington-Ingram, 1948), Select Index: 
omophagy, sparagmos- ό ίδιος ó Διόνυσος, ό όποιος μπορεί καί είναι βουκέρως, 
ταυροκέρως, χρυσοκέρως, αλλά καί ταυροφάγος όπως αποδίδεται στην Τυρώ 
τού Σοφοκλέους (απ. 668 Radt), συνδέεται μέ την γενετική ορμή τοΰ ταύρου 
όπως καί ό Ποσειδών καί οι δύο θεοί, Διόνυσος καί Ποσειδών, συνεργάζονται 
-μέσψ της Αριάδνης ό πρώτος καί μέσω τού γιου του Θησέα ό δεύτερος- στην 
ανέλιξη τών ηθών μέ τήν εκκαθάριση τών κοινωνιών από τήν ανομία καί τήν 
τυραννία τίς όποιες αντιπροσωπεύει ό Μινώταυρος· αυτή ή πολιτιστική μετα
βολή συντελείται στο έδαφος της Κρήτης ή οποία γίνεται θέατρο συνεργασιών, 
θεοκρασιών καί συγκρητισμού πολιτιστικών στοιχείων ή σαρκοβόρα δύναμη 
τοΰ Διονύσου-ταύρου, ενισχυμένη άπό τήν θαλάσσια αυτοκρατορία τού μινωι
κού Ποσειδώνος, ώς Μινώταυρος ό όποιος τρέφεται μέ τήν τρυφερή νεότητα, 
δαμάζεται άπό τήν συζυγική δύναμη άνδρα καί γυναίκας -ιωνικής Αθήνας καί 
κρητικής, δωρικής φυσιολατρείας- προς τον τόκο μιας υγιούς αίγαιϊκής, άποθη-
ριωμένης άπό βαρβαρότητες νομιμότητας· στην απόδοση τού φυσιοκρατικού 
στοιχείου μέσα στις Βάκχες μέ τήν τεχνική τής εικόνας καί λιγώτερο τής μετα
φοράς αναφέρεται ή λεπτομερής πραγμάτευση τού Sh. Α. Barlow, The Imagery of 
Euripides: A Study in the Dramatic Use of Pictorial Language, Methuen and Co Ltd, 
London 1971, στην όποια θά αναφερθούμε λεπτομερέστερα παρακάτω (στο έξης 
ώς Barlow, 1971). 

6. Ανθρωποθυσίες δέν ήταν άγνωστες -κατά μιαν άποψιν- στην αίγαιϊκή λατρεία, 
όπως επιδεικνύεται καί άπό τίς ανασκαφές στην "Ανεμοσπηλιά" τού Γιούχτα 
στις Αρχάνες άπό τον 'Ιωάννη Σακελλαράκη· οί διαλέξεις καί οι δημοσιεύσεις 
τού γνωστού αρχαιολόγου κράτησαν τον οικείο επιστημονικό κόσμο γιά αρκετό 
καιρό μεταξύ σκεπτικισμού καί θυμηδίας καί μάγεψαν καί τάραξαν τον εντόπιο 
-οχι καί τόσο απλό- πληθυσμό τών Αρχανών, ό όποιος εν τούτοις δικαίως καί 
σκοπίμως τίμησε τον ερευνητή ώς πολίτη του καί τοΰ αναγνώρισε τήν θεία 
συγκυρία ευτυχία νά άναδείξη τα προϊστορικά θεμέλια όλου τοΰ οικισμού καί 
νά προσδιορίση προς το καλύτερο τήν φυσιογνωμία καί το χρώμα τοΰ τόπου· 
πέραν άπό τον κρητικό χώρο πάντως, παλαιό έθος ανθρωποθυσιών απηχούν οί 
μαστιγώσεις μέχρι θανάτου τών "Αίολειών" γυναικών κατά τά βοιωτικά 
Άγριάνια ή Άγριώνια-με τά όποια μάλιστα συνδέονταν καί μουσικοί άγώνες-
άλλά καί τό έθος τών μαστιγώσεων γυναικών κατά τά αρκαδικά Σκιέρεια-καί 
μάλιστα κατά ενα μάντευμα έκ Δελφών καθά καί οί Σπαρτιατών έφηβοι παρά 
τ fi Όρθια, όπως μαρτυρεί ό Παυσανίας (8, 23, 1)· πρόκειται γιά μιά φάση τής 
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κατά πόσον -εν συνόψει- ο διονυσιασμός και οι λατρευτικές 
τεχνικές του έφθασαν να σχετίζωνται μέ τόν "κόσμον" της 
δωρικής φυλής και μέ τον μινωικό κύκλιο χορό* πολύ δέ μάλλον, 
όταν αυτά τα τελευταία στοιχεία εκτιμήθηκαν μέ τόσο θετικό τρόπο 
από τό πνεύμα της Ίάδος γης ώστε να εισαχθούν και να εξελι
χθούν στο αττικό δράμα ως χορός παίδων ή ανδρών. Οι αρχές 
της σύνδεσης της λατρείας τού Διονύσου μέ την εκτέλεση κύκλι
ου χορού δημιουργούνται μέσα άπό την σχέση του μέ την μινω
ική Αριάδνη και ανάγονται στην ομηρική παράδοση : ο Δαίδαλος 
δίδαξε στην 'Αριάδνη ενα χορό ο όποιος έτελείτο προς τιμήν της 
'Αφροδίτης ως σχηματισμός ήιθέων και παρθένων -ώς χορός 
"νέων" ατόμων της κοινότητας, άγαμων ή άτεκνων- οι οποίοι 
ώρχενντ', αλλήλων επί καρπω χείρας έχοντες στα παλάτια της 
Κνωσσού. "Ενας τέτοιος όμως κύκλιος χορός 8 μέ τόν κλειστό 
σχηματισμό του αναπαριστούσε τήν αλάνθαστη τελειότητα της 
διαδοχής των εποχών τού έτους, τήν ανακύκλωση της ζωής καί 
τήν τάξη τού φυσικού κόσμου, συστατικά δηλαδή τά όποια έδεναν 
κατ' εξοχήν μέ τήν προσωπικότητα τού Διονύσου. Αυτό τό 

διονυσιακής λατρείας, όταν αύτη εισάγεται καί προσαρμόζεται στα αρχέγονα 
έθη της δωρικής Πελοποννήσου κάτω άπό τον καθαγιασμο του μαντείου των 
Δελφών καί μέ τήν συνοδεία αγώνων, όπως ήταν εκείνοι οι αγώνες δρόμου 
προς τιμήν του Διονύσου Κολωνάτα στην Σπάρτη, στους οποίους αναφέρεται 
ο Παυσανίας (3, 13, 7)· αγώνες δρόμου καί μαστιγώσεις μέχρι θανάτου φαίνε
ται να βρίσκουν έδαφος στο διαμέρισμα αυτό της Πελοποννήσου, εφόσον υπάρ
χει τό σχετικό υπόβαθρο- σέ αυτό τό λατρευτικό έθιμο υπόκειται ή αρχαία 
λυκούργεια εκπαίδευση καί σέ αυτήν ανάγονται καί οι αγώνες εφήβων της 
Σπάρτης, όπως τους περιγράφει ó Ξενοφών στο έργο του Λακεδαιμονίων 
Πολιτεία (2, 9) μέ τήν κλοπή κομματιών τυριού προς τιμήν της Όρθίας-
Άρτέμιδος καί μέ ποινή βαριάς μαστιγώσεως τών Σπαρτιατών νέων. 

7. Σ" 592: Δαίδαλος ήσκησεν καλλιπλοκάμω 'Αριάδνη- για τήν περιγραφή της τεχνικής, 
τού εξοπλισμού τών χορευτών, τού σχηματισμού, καί γιά τόν συντονιστικό ρόλο τών 
δύο μολπης έξαρχόντων, βλ. καί όλο τό χωρίο, στίχχ. 590-606· γιά τήν "Άμαθουσία 
Αριάδνη" έχω πραγματευθή ήδη έν συνδυασμώ μέ τό έθιμο της "άρρενολοχείας" σέ 
κάποιο άλλο μου πόνημα (ύπό δημοσίευσιν: περιοδ. Στασίνος, τόμ. 11ος). 

8. Οί μελετητές τού είδους βλέπουν στην τεχνική της περιδίνησης τών χορευτών 
-στον επαναλαμβανόμενο λατρευτικό ρυθμό σέ σχηματισμό κύκλου- ομοιότητες 
οί όποιες φαίνεται να υπάρχουν ανάμεσα στην βακχική κατάληψη τών θειαζο-
μένων άπό τις δυνάμεις τού θεού καί στον ιερό χορό τών δερβίσηδων ή τών 
chamans· βλ. καί Ε. R. Dodds, Euripides'Bacchae, Oxford I9602, σσ. xiv-xv. 
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λατρευτικό στοιχείο της μινωικής Κρήτης θα περάση στην 'Αττική 
ώς χορός ήιθέων μέσω του μύθου του αθηναίου Θησέως και της 
σχέσης του με τήν 'Αριάδνη -μιας άλλοτε δαίμονος της βλάστη
σης γι' αυτό και επιδεκτικής να συνδεθή με τον Διόνυσο- και θα 
εξελίχθη σε προπομπό του διθυραμβικού χοροΰ παίδων ή ανδρών 
κατά τά "Μεγάλα" ή "εν άστει Διονύσια": μιαν εορτή τήν οποία 
ó τύραννος Πεισίστρατος έθεσε με σημαίνουσα επισημότητα υπό 
τήν εποπτεία τοϋ "επωνύμου άρχοντος". 

Οι λογοτεχνικοί, μουσικοί καί χορευτικοί αγώνες των Διονυσίων9 

έμελλε νά χαρίσουν στον κόσμο ο,τι -με τήν τεκμηρίωση των κανό
νων τοϋ κλασικού και με νωχελική αυτάρκεια γιά τό οτι άποδίδο-
με αναμφισβητήτως τό ορθό- ταξινομούμε δικαιολογημένα με τήν 
επιγραφή "τό θαύμα τοΰ αρχαίου αττικού δράματος". Τό θρησκευ-
τικό-πολιτικό είδος της αττικής τραγωδίας και της κωμωδίας έτυχε 
νά έχη ώς χώρο τέλεσης καί εκτέλεσης τό "θέατρο" -τό "ιερόν" 
τέμενος τού Διονύσου- καί ώς "αττικό θέατρο" -τού οποίου τις 
σταθερές συνιστώσες εκτέλεσης καί σκηνογραφίας διδάσκει ο ϊδιος 
ο θεός μέσα στις Βάκχες- μαζί με τον Παρθενώνα συνέστησαν τήν 
περίοπτη πολιτιστική σφραγίδα της Ελλάδας ανά τους αιώνες. Καί 
στις δύο αυτές καλλιτεχνικές εκφράσεις υπόκεινται ή προδιατίθενται 
δωρικά στοιχεία. 

2α. Διονυσιακή θεότητα καί λατρεία" βασικά "μοτίβα" των 
Βακχών' δωρικοί "τόποι" 

Στην κατ' εξοχήν πόλη-κράτος της Ελλάδας, λοιπόν, οι μινω
ικής καταγωγής χορευτικές εκτελέσεις από εκπροσώπους τού 
ενεργού ανδρικού πληθυσμού συνέστησαν τό πρώτο μέρος στον 
κορμό της μεγάλης εορτής της Ίάδος γης -τους κυκλικούς χορούς 

9. Μνημόνευση en passant των Διονυσιακών αγώνων γίνεται στην Ποιηηκή τοϋ 
'Αριστοτέλους (βλ. σχετικά Μ. Massenzio, "La poesia come time: La desacralizzazione 
della tragedia. Considerazioni della Poetica di Aristotele", R & C 41, 1 (1970-72) 285-
318)· όσον άφορα στα στάδια εξέλιξης της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας καί 
στα ίχνη αυτής της εξέλιξης στις Βάκχες, βλ. Q. Catandella, "Σατυρικόν", Dioniso 
39 (1965) 158-81, οπού επισημαίνεται ότι στα τροχαϊκά τετράμετρα τών στίχχ. 
604-41 της συγκεκριμένης τραγωδίας έχομε ίχνη του "σατυρικού" ώς ενός από 
τα στάδια εξέλιξης της τραγωδίας. 
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και την ψαλμωδία διθυράμβου -, σέ ανάμνηση των διονυσιακών 
περιπετειών της ιωνικής φυλής. Ή μυθολογική τεκμηρίωση, εν τού
τοις, για την λατρευτική σχέση τοϋ Διονύσου με τον δωρικό κόσμο 
δεν ξεκινάει τόσον από τήν δωρική Κρήτη όσον από τήν δυτική Στερεά 
Ελλάδα, με τους μύθους της Αιτωλίας, τοϋ βασιλιά της Καλυδώνος 
Οίνέως και της συζύγου του Άλθαίας· ή ηρωίδα σμίγει καί αυτή 
-όπως θά κάνη και ή 'Αριάδνη- σέ "ιερόν γάμον" με τον Διόνυσο • 
από τήν ενωσή τους γεννιέται ή Δηιάνειρα καί από αυτής τήν 
σύζευξη με τον δωρικό Ηρακλή γεννιέται ο Ύλλος. Στην συνέχεια, 
οι Ηρακλείδες καί οι απόγονοι τους οι οποίοι θά χρωματίσουν με 
δωρικά χαρακτηριστικά διάφορα διαμερίσματα τοϋ ελληνικού 
έθνους, φέρνουν μαζί -κατά τήν ηρωική καί τήν ιστορική τους δια
δρομή- καί τήν διονυσιακή τους καταγωγή. 'Έτσι, τό ζεύγος 
Δηιάνειρας καί Ηρακλέους συνιστά έναν εξ αγχιστείας τρόπο συζυ
γίας διονυσιασμού καί δωρικότητας, δύο πολιτιστικών χώρων τού 
Ελληνισμού οι οποίοι άλλοτε δένουν αλυσιδωτά γιά τις ανάγκες 
τού συγκρητισμού -καί έτσι φαίνεται νά τήν αξιοποιούν οι 
Μακεδόνες βασιλείς- καί άλλοτε αναμειγνύονται αφομοιωμένοι σέ 
ενα σύνολο με αδιόριστα τά οικεία τους περιγράμματα· τον τελευ
ταίο αυτό συνδυασμό θά δοκιμάσουν νά εκμεταλλευθούν ώς σωτή
ριο οι Διάδοχοι κατά τους χρόνους της πολιτικής αποσύνθεσης της 
αυτοκρατορίας τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

"Επειτα, άπό γεωγραφική καί πολιτική άποψη, οι σχέσεις τών 
δύο αυτών τόπων -ίωνισμού καί δωρισμού- πλέκονται επανει
λημμένως στον ελλαδικό χώρο με ενδιαφέρουσα πολιτιστική 
πολυσημαντικότητα έτσι ώστε νά αγκαλιάζουν μεγάλο μέρος τού 
ηπειρωτικού καί νησιωτικού ελληνισμού καί με τον τρόπο τών 
μεταλλάξεων στους ρόλους διονυσογενών καί δωρικών ηρώων. 
"Ετσι, γιά παράδειγμα, ή κατάληξη της συζυγικής σχέσεως της διο
νυσιακής Δηιάνειρας καί τού δωρικού Ηρακλέους, στην οποία ή 
κόρη τού Διονύσου γίνεται ακούσιος ερωτικός φονέας τού ήρωα 

10. Βλ. Πίνδ. απ. 75 (εκδ. O. Schroeder) καί Δημ. Κατά Μειδίον (XXI, 518) 10, 
Butcher, OCT: Νόμος, [καί τοΐς εν άστει Διονυσίοις ή πομπή καί οι παίδες καί 
ό κώμος καί οι κωμωδοί καί οί τραγωδοί]. 

11. Βλ. Ύγ. fab. 129, έκδοση Η. J. Rose, Hygini Fabulae, Α. W. Sijthoff, Lugdunum 
Batavorum 1967· βλ. καί Rose ad loc. 
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μέσω του δόλιου μανδύα του Νέσσου (βλ. Σοφ. Τραχίνιες), δέν 
μπορεί παρά να ξυπνάη το ενδιαφέρον για τον έξης λόγο: για την 
αντιστοιχία μεταξύ της ακούσιας θανατικής συμπεριφοράς της 
αίτωλικης έκγόνου του Διονύσου προς τον σύζυγο της και της 
θανατηφόρας προσωπικότητας του διεκδικητικού εραστή, την 
οποία διαμορφώνει ο ίδιος ο θεός Διόνυσος η ώς ηθικός αυτουρ
γός στην κυκλαδική του σχέση με την Αριάδνη ή ώς υστερόβου
λος δωρητής μνηστήρας στην αντίστοιχη κρητική. Τό θέμα 
"Διόνυσος-Άριάδνη" έχει περίοπτη θέση μέσα στο πολύ ευρύ 
πλαίσιο της λατρείας αύτοϋ τού πολύμορφου και του πιο τρα
γουδημένου από τους θεούς και τό απέδωσαν μέ μυθιστορηματική 
ποικιλότητα -άπό τον "Ομηρο εως τους λατίνους ποιητές και 
τους μυθογράφους- τόσον ή λογοτεχνία όσον και ή τέχνη και οί 
καταγραφές μυθολογικών "αρχαιολογιών". Μέσω τών παραπάνω 
-και άλλων- πηγών, ή συνοπτική εντύπωση για τό πρόσωπο καί 
τήν προσωπικότητα του Διονύσου μπορεί να συσταθή κατά τρόπο 
συγκρητικό περίπου ώς έξης: είναι ένας "μειδιάζων" γενειοφόρος 
θεός μέ τήν αυτοπεποίθηση ενός σοφιστή -ο οποίος ούτως ή 
άλλως κερδίζει εν τέλει τό επιχείρημα-, μέ ιωνική ένδυση καί 
φρυγο-θρακική καταγωγή, άλλα μέ ελλαδικό -καί μάλιστα-
αίολικό γενέθλιο χώρο καί μέ εκκίνηση της συζυγικής του μνη-
στείας σέ νήσο δωρική 1 2. 

Στην άντίπεραν ακτή τώρα, ή σχέση τού Διονύσου μέ τήν 'Ασία 
είναι πολύ παλαιά· τήν ξέρει ήδη ή λογοτεχνία του 5ου π. Χ. 
αιώνα, όπως μαρτυρεί καί ο "Πρόλογος" στις Βάκχες (13-22) 
οπού ο θεός συστήνει στο ακροατήριο του -κατά τήν ευριπίδεια 
τακτική- τον χορό γυναικών άπό τήν Λυδία, οί όποιες τον συνο
δεύουν στην πόλη τών Θηβών ο θεός εκθειάζει εκεί τήν νικηφό
ρα διαδρομή του άπό διαμερίσματα της εγγύς καί μακρινής ασια
τικής ηπείρου έως τήν άφιξη του στην γενέθλια πόλη στην οποία 
είναι αποφασισμένος -ώριμος πια σέ θεϊκότητα- νά έπιβάλη τήν 
λατρεία του. Δέν θά περιορισθή όμως μόνον εκεί, άλλα θά διεκ
δίκηση θέση καί στο πρώτο μαντείο της Ελλάδος· τό μαντείο τού 

12. Για τήν παράσταση των δύο μορφών στην τέχνη, βλ. Lexicon Iconographicum 
Mythologiae Classicae (LIMC), Artemis Verlag, Zuerich 1986: για τήν 'Αριάδνη, τόμ. 
III, 1 (addenda), σσ. 1050-77, καί III, 2, σσ. 727-38, ενώ για τον Διόνυσο, τόμ. 
III, 1, σσ. 414-23, καί III, 2, σσ. 296-456, 540-66, καί IV, 1 (addenda), σσ. 908-23. 
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ηλιακού 'Απόλλωνος στους Δελφούς αναγκάζεται να συμβιβασθή με 
την διονυσιακή θρησκεία -στην φάση της ανταγωνιστικής της 
ηλικίας-, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε το δελφικό έτος να χωρί
ζεται μεταξύ του Απόλλωνος και του Διονύσου. Ή ρύθμιση αυτή 
είναι μια έξυπνη πολιτική συμβιβασμού από μέρους του δελφικού 
μαντείου, για να μή δημιουργηθή ενα αντίπαλο διονυσιακό - τήν 
εποχή μάλιστα τού Ευριπίδη, ή λατρεία τού Διονύσου 
αξιολογείται ήδη ως άνταγωνιστικώς επικίνδυνη -εξ αιτίας 
ακριβώς της μαντικής προσωπικότητας αυτού τού νέου θεού- έτσι, 
βρίσκομε στίς Βάκχες13 να διατυπώνεται ώς διαπίστωση ή ανάγκη 
να άμυνθή κανείς εναντίον της με σοφιστική τακτική. Αυτή ή 
στρατηγική της συναδέλφωσης τού μαντείου των Δελφών προς τήν 
διονυσιακή λατρεία φαίνεται οτι υπήρξε πολύ αποτελεσματική, 
εφόσον τό μόνο άλλο γνωστό κέντρο της διονυσιακής μαντείας, 
τό όποιο εδραιώθηκε ώς αυτόνομο, ήταν εκείνο στην 'Αμφίκλεια 
της Φωκίδος -κατά τήν μαρτυρία και τού Παυσανία (10, 33, 11). 

'Αντιθέτως προς τήν κυριαρχική θέση τού Διονύσου στον ελλα
δικό χώρο, ο θεός σε τόπους οργιαστικών καί χθόνιων λατρειών 
της 'Ανατολής φέρεται να υποτάσσεται -κατά τον τύπο τού θερά
ποντος θηλυκών δυνάμεων- στην λατρεία της Μεγάλης Μητέρας 
θεάς της 'Ασίας -τήν οποία συνοδεύουν τά ζωικά σύμβολα τού 
πάνθηρα καί τού λιονταριού-, μιας θεότητας αντίστοιχης προς τήν 
Κυβέλη καί τήν Δήμητρα άλλα καί προς τήν θεομήτορα Ρέα1 4. Στην 
προσπάθεια ωστόσο τών εισοδίων τού Διονύσου στο όλυμπικό 
πάνθεο -καί αυτό ισα-ϊσα γιά νά γευθή θεϊκότητα ó γήινος ρόλος 
του-, ó θεός γεννιέται -φυσικά- σε ελλαδικό χώμα, στην θηβαϊκή 
Αίολίδα, από τό σώμα μιας θνητής, τής Σεμέλης, πρόωρος μέσα 
στίς φλόγες τής αμφισβήτησης τής θεϊκότητάς του από τις δυνά
μεις τής "Ηρας καί μέσω τού ακούσιου κεραυνοβόλου εγκλήματος 
τού πατέρα του Δία* ο μικρός θεός εξασφαλίζεται, εν τούτοις, νά 

13. Βάκχες298-99: μάντις δ' ό δαίμων οδε- το γαρβακχεύσιμον /καί το μανιώδες 
μαντικήν πολλήν έχει- έτσι προφητεύει μέ ορθολογική ανάλυση ο Θηβαίος 
μάντης Τειρεσίας· πρβλ., π.χ., τήν απόδοση του χωρίου από τον Παναγή 
Λεκατσά, Ευριπίδης (Άλκηστη, Ανδρομάχη, Βάκχες), εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 
1977· βλ. καί σχόλια στους στίχους 298-300, π.χ., στο Maurice Lacroix, Les 
Bacchantes a" Euripide, Les Belles Lettres, 1976, o. 165. 

14. Βλ., π.χ., RE, V, 1, στην λ. Διόνυσος, στήλ. 1026. 
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γεννηθή στην ώρα του πλήρως ανεπτυγμένος μέσα στην μηρορραφή 
θερμοκοιτίδα του επιφανούς τοκέα του και έτσι γίνεται "δισσότο-
κος" γιος του1 5. "Οταν λοιπόν ο θεός Διόνυσος θα έπιστρέψη από 
την Ασία με άνδρωμένη θρησκεία στην γη των Θηβαίων και στον 
τάφο της μητέρας του, θα διεκδίκηση τις ρίζες του καί την δικαι
ωματική εγκατάσταση της λατρείας του εκεί- επάνω σε αυτόν 
ακριβώς τον μυθολογικό άξονα αναπτύσσει ο Ευριπίδης τήν πλοκή 
τών Βακχών. 

2β. Διονυσιακή θεότητα και λατρεία* βασικά "μοτίβα" τών 
Βακχών' δωρικοί "τόποι" 

Το νήμα του δράματος στις Βάκχες ξεκινάει από τήν αδυνα
μία τοϋ τραγικο-κωμικοϋ Πενθέως να έννοήση τήν περίπλοκη διο-
γενή καταγωγή τοϋ Διονύσου- ο Πενθεύς σε θέση τυράννου -καί 
οχι βασιλέως- τών Θηβαίων είναι δυνητικά επιφορτισμένος με 
πολιτιστικό έργο υπέρ τοϋ λαοϋ του ο όποιος τον έχει αναδείξει 
σε θέση οχι κληρονομικής βασιλείας· άρα ó τύραννος είναι 
υποχείριος της υποχρέωσης του νά αισθάνεται τήν φωνή τοϋ 
λαοϋ καί νά έννοή τις απαιτούμενες προσαρμογές προς τήν 
αλλαγή, πριν ή φωνή τοϋ πλήθους -κινημένη άπό τον ασιάτη θεό 
Διόνυσο- γίνη οργή θεοϋ. Ό Πενθεύς δεν φαίνεται νά έχη τά 
προσόντα τοϋ τυράννου ώς πολιτιστικού άναμορφωτή καί πέφτει 
θϋμα της ανεπάρκειας του σε συνδέσεις βάθους. Αυτό το οποίο 
διαφεύγει από τον ορθολογισμό του καί τον κάνει άπιστο προς 
τήν θεότητα τοϋ Διονύσου είναι εκείνη ακριβώς ή συζυγική συνερ
γασία Σεμέλης καί Δία στην διάσωση τοϋ τόκου Διονύσου· μάταια 
ο πάππος Κάδμος θέτει τό κρίσιμο ζήτημα στον τύραννο εγγονό 
του, όταν επεμβαίνη με τρόπο διασαφητικό στην φράση κλειδί τών 
Βακχών (333), "to be or not to be", ή οποία εκπροσωπεί καί τό 

15. Βλ. Βάκχες, στίχχ. 96-99, 243, 286-87, 295-97· ó Δίας ώς "τοκεύς" καί ó συμ
βολισμός της πράξεως της υιοθεσίας και της θεοποιήσεως μιας λατρευτικής 
μορφής ώς κηδεμονευομένης στενότερα από τον πατέρα τών πάντων αναλύε
ται με κάθε λεπτομέρεια στην "Διατριβήν επί Διδακτορία" τοϋ Β. Κ. Λαμπρι-
νουδάκη, Μηροτραφής: Μελέτη περί της γονιμοποιού τρώσεως η δεσμεύσεως 
τοϋ ποδός εν τ fi αρχαίο. Ελληνική μυθολογία, Αθήναι 1971 (στο εξής ώς 
Λαμπρινουδάκης, 1971). 
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θέμα του δράματος: την παραδοχή της θεϊκότητας τοϋ Διονύσου 
στην πόλη των Θηβών1 . 

'Έτσι, ο Ευριπίδης κατασκευάζει την περιπέτεια των συντε
λεστών στις Βάκχες μέσω τοϋ "μοτίβου" της μανίας τών 
Θηβαίων γυναικών και τοϋ Πενθέως, γνωστού τροπικού φορέα 
από την τεχνική της ειρωνείας -με τήν αντίφαση ήρωικοϋ και 
μανιακού στοιχείου- στην ιστορία μεγάλων ηρώων, όπως ο τρα
γικός τήν χρησιμοποίησε και στην περιπέτεια τών έργων του Η
ρακλής και Ηλέκτρα· έπειτα, με τήν τεχνική της θυσίας στην τρα
γική πτώση τοϋ Πενθέως από το ϋψος στην γη και με τήν φρα
σεολογία τών τελετουργικών είσοδίων -πομπή, άγων, κώμος-, ο 
ποιητής βάζει τον ϊδιον τον θεό νά γίνεται εισηγητής στην πόλη 
τών Θηβών ενός "proto-festival" προς τιμήν του και οι Βάκχες 
μποροϋν και συνιστοϋν ένα "proto-drama", μέ ανάμικτα τά στοι
χεία της τραγωδίας και της κωμωδίας. Τόν "χαρακτήρα" τοϋ 
Πενθέως ντύνει και χειρίζεται προσωπικώς ό "ποιητής 
Διόνυσος" μέ τήν δικαιοδοσία ενός διευθυντή σκηνής1 7, ενώ ò 
Εύριπίδης-σκηνογράφος αποθέτει τον Πενθέα μέσα στο φυσιο
κρατικό περιβάλλον τοϋ θεοϋ Διονύσου -στα όρη, στις πηγές, 
στά δάση και στον χώρο τοϋ θηράματος-, στο τοπίο τό όποιο ó 
Διόνυσος κερδίζει μέ τρόπο κυριαρχικό στην πορεία της θεο
ποίησης του εως τήν ταύτιση του μέ τόν πατέρα του Δία. 

16. Για τον ρόλο τοϋ Πενθέως και τον χειρισμό του από τόν "ποιητή Διόνυσο", 

δηλαδή για τήν θεατρική σχέση actor-director, ή οποία παίζεται ώς θέατρο εγγε

γραμμένο μέσα σε θέατρο στις Βάκχες, βλ. J. Barrett, "Pentheus and the spectator 

in Euripides' Bacchae", AJPh 119, 3 (1998) 337-60, ίδιαίτ., σσ. 338-41, 349, 353-58 

(στο έξης ώς Barrett, 1998)· ó Πενθεύς αμφισβητεί τήν θεϊκή οντότητα τοϋ 

Διονύσου, γι' αυτό ακριβώς είναι κομβικής σπουδαιότητας ή σημασιολογική 

διαφορά ανάλογα μέ τήν μορφή τοϋ είναι ώς συνδετικοΰ εστί ή ώς ύπαρκτι-

κοϋ εστί στους στίχους 333-34: κει μη γαρ εστίν ό θεός ούτος, ώς συ φής, / 

παρά σοι λεγέσθω, βλ. και Α. Maria van Erp Taalman Kip, "To be or not to be: The 

Meaning of Bacchae 333", Mnemosyne 50, 5 (1997) 596-97. 

17. Βλ. στο C. Η. Whitman, Euripides and the Full Circle of Myth, Harvard University 

Press, Cambridge, Massachusetts, 1974, σσ. 133-35· βλ. και Helen P. Foley, Ritual 

Irony: Poetry and Sacrifice in Euripides, Cornell University Press, Ithaca and London, 

1985, κεφ. 5: The Bacchae, σσ. 205-58, ίδιαίτ., σσ. 208-18, 254-58· πρβλ. και Fr. 

Jouan, "Une introduction au mythe des 'Bacchantes'", Kentron 14 (1998) 7-28. 
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"Οταν δηλαδή ο διογενής θεός εξελίσσεται και γιγαντώνεται 
στην λατρευτική αποδοχή των πιστών του, επιβάλλεται και ως 
Διόνυσος Ζαγρενς και έτσι παίρνει τήν σημαντικώτερη "έπίκλη-
σιν" από τις περί τις 140 ταξινομημένες για τήν λατρευτική του 
προσωπικότητα18. Γίνεται δαίμων της βλάστησης και του άγριου 
θηράματος, της οικολογικής ισορροπίας, της τροφής του ενός 
οντος ή οποία μεταποιείται σε ανακύκλωση μέσα στό "είναι" 
ενός άλλου ζώντος οργανισμού έτσι ώστε ή ζωή νά συνεχίζεται 
αενάως και νά ύπάρχη μιά ορφική αθανασία της ψυχής1 . Ή 
λατρεία του Διονύσου κινείται επάνω σε ένα αιώνιο νήμα το 
όποιο υφαίνεται και ξεπαραλύεται γιά νά ύφανθή σε ενα άλλο 
σχέδιο ξανά και νά ύπάρχη σέ συνέχεια γέννηση και θάνατος και 
αναγέννηση στην φύση και στον ηθικό και πολιτικό κόσμο του 
άνθρωπου. Με αυτήν τήν προεργασία, ó θεός Διόνυσος φθάνει 
στην ανώτατη βαθμίδα των λατρευτικών του τίτλων, όταν πιά 
ταυτίζεται με τον Ιδιον του τον τοκέα Δία, τον αφέντη του 
κύκλου τής ζωής, και στέκεται δίπλα του με τήν φρυγο-λυδική 
του επωνυμία Βάκχος0. Ή θεοκρασία τήν οποία δηλώνει ή 
επίκληση Ζευς Βάκχος δεν είναι άπό αυτές οι όποιες παραξε
νεύουν γιά τήν άνορθοδοξία τους· αντιθέτως είναι κάτι τό όποιο 
μπορεί νά καταρτίζεται ορθώς βάσει τών μυθολογικών κανόνων 
και τών χαρακτηριστικών στην λατρευτική επιβίωση τών δύο θεο
τήτων: και οι δύο θεοί έχουν ως κοινά στοιχεία τις διωκτικές 
διαθέσεις άλλων θεών και τήν περιπετειώδη γέννηση· και οι δύο 
έχουν ώς τροφό τους τήν Αμάλθεια 2 1 · τό τελευταίο μάλιστα στοι
χείο προδίδει τήν συνέχιση του τρόπου μιας τρυφερής εισδοχής 
του ανήλικου θεού Διονύσου στό περιβάλλον τής λατρευτικής ένη-

18. Βλ. γενικώτερα το άρθρο του Kern στο RE V, 1, οπ. π., στήλλ. 1010 κ.έ., και 
είδικώτερα, στήλλ. 1026-33· ó πιο τραγουδημένος από όλους τους θεούς 
Διόνυσος πιστοποιείται ώς τέτοιος με τήν χαρακτηριστική προσφώνηση του 
Σοφοκλέους, 'Αντιγόνη 1115-17: Χο. πολυώνυμε, Καδμείας άγαλμα νύμφας / 
και Διός βαρυβρεμέτα / γένος. 

19. Υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα και άπό τις δύο πλευρές ώς προς το έάν ή οχι 
και ó Ευριπίδης αναφέρεται σέ ορισμένα έργα του, όπως Ιππόλυτος, Ελένη 
και Βάκχες, σέ ιδέες του 'Ορφισμού, βλ. Oranje, 1984, σ. 28 και σημ. 70. 

20. G. Kaibel, Epigrammata Graeca ex lapidibus conlecta, Berlin 1878, ανατ. Georg Olms 
Verlagsbuchhandlung, Hildesheim 1965, 1035, 22. 

21. Βλ., π.χ., Διόδ. 5, 70, και Λαμπρινουδάκης, 1971, σσ. 96-100. 
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λικίωσης ή οποία τίθεται υπό τήν κηδεμονία του ίδιου τοϋ πατέ
ρα θεών και ανθρώπων Δία. 

Το στάδιο εκείνο της θεότητας τοϋ Διονύσου, όπως αυτό δίδε
ται στις Βάκχες, προϋποθέτει τουλάχιστον τήν επεξεργασία τοϋ 
ρόλου τοϋ θεοϋ τόσον από τον κρητικό όσον και από τον κυκλα
δικό κύκλο- για να περάση στην φάση ο Διόνυσος να διευθύνη τήν 
υπνωτισμένη ωμότητα της διονυσιαζόμενης μητέρας 'Αγαύης, έχουν 
προηγηθή τά στάδια τών ορφικών στοιχείων της διονυσιακής λατρεί
ας και τό "μοτίβο" τοϋ φόνου οικείων στην διονυσιακή οικογένεια· 
ο Διόνυσος στίς Βάκχες επιφέρει τρώση και σκοτώνει τό "οικείο" 
μέλος -τον Πενθέα- μέσω ενός ανώριμου θιασώτη του: μέσω της 
'Αγαύης μητέρας. 

Στο στάδιο λοιπόν της συζυγικής ωριμότητας τοϋ Διονύσου, τοϋ 
επιβάλλεται μια άλλη ένδυση, ή ορφική, με τήν οποία ή διονυσιακή 
θεότητα αποκτά τον διπλό ρόλο ώς σύζευξη καί ύστερα βίαιη διά
ζευξη· σε αυτήν τήν μυστηριακή διαδικασία τρώσεως τό πληγωμένο 
μέλος της συζυγίας αποζημιώνεται με τήν θεοποίηση του* έτσι, σε 
μιαν πρωτογενή φάση, στο ζεϋγος διονυσογενοϋς Δηιάνειρας και 
Ηρακλέους έχομε τήν ανάληψη τοϋ βασανιζόμενου ήρωα από τά 
θανατηφόρα φίλτρα της συζύγου του στην αθανασία. 'Αργότερα, τον 
διπλό αυτό ρόλο -ώς οικογενειάρχη ή θιασάρχη- τον απαντάμε νά 
έκτελήται οχι πιά από κάποιον εκγονο τοϋ θεοϋ αλλά από τον ίδιον 
τον άρχηγέτη Διόνυσο στην σχέση του με τήν 'Αριάδνη, όπως αυτή 
διαδραματίζεται μεταξύ Κρήτης και Νάξου. Και εδώ, από τήν μιαν 
πλευρά ο Διόνυσος φθάνει νά συνδέεται ή νά ενώνεται σέ "ιερόν 
γάμον" με τήν μινωική 'Αριάδνη -όπως άλλοτε καί με τήν Άλθαία, 
τήν σύζυγο τοϋ Οίνέως-, μέ ενα μέλος μιας οικογενειακής γυναι
κείας ομάδας φωτός, όπως δηλώνουν και τά ονόματα τους, 

22. Ώ ς προς τον τόπο της τέλεσης αύτοΰ τοϋ ίεροϋ γάμου, ή λατρευτική πίστη ή 
ή λογοτεχνική φαντασία στους ύστερώτερους χρόνους ξεφεύγει άπό τό σίγου
ρα προσδιορίσιμο νησί της Κρήτης καί αναζητά έναν άλλο χώρο είτε γνωστό 
γεωγραφικά, όπως ή Νάξος, είτε ασαφή, όπως ó τόπος τών μακάρων αυτός 
ó μακάριος τόπος μπορεί νά είναι τό νησί Δία, κάτι ανάλογο μέ τήν φαντα
στική γη της Νύσ(σ)ας -όπου μιά άλλη εκδοχή τοϋ μύθου θέλει νά γεννιέται ο 
θεός-, σέ ενα μέρος δηλαδή έξω άπό τις χαρτογραφήσεις της γεωγραφίας, όπως 
ήταν ή 'Ατλαντίς ή ή γη της Ώγυγίας· καί ενώ πρώτος ó Καλλίμαχος (απ. 163, 
Ο. Schneider) ταύτισε τήν Δία μέ τήν Νάξο καί έδωσε ένα στίγμα σταθεροποίη
σης της διονυσιακής λατρείας μέ τά δωρικά της στοιχεία στο γνωστό νησί, 
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"Αριάδνη ή Αριδήλα, Πασιφάη καί Φαίδρα· άπό τήν άλλην πλευρά 
γίνεται -μέ τον ρόλο τοΰ απατημένου εραστή- εντολέας και ηθικός 
αυτουργός τοΰ φόνου της 'Αριάδνης άπό τήν "Αρτεμιν -από τήν 
αδελφή τοΰ ηλιακού θεοϋ τοΰ Όλύμπου-, όπως μας παραδίδει πολύ 
πρώιμα ή ομηρική εκδοχή τοΰ σχετικού μύθου: πάρος δέ μιν "Αρτεμις 
έκτα / Αίγ] εν άμφιρύττι Αιοννσου μαρτυρίησι (Α 324-25). Άλλα 
και εδώ ή διονυσιακή λατρεία θέλει έτσι ώστε ή θανατηφόρα τρώση 
τοΰ οικείου προσώπου να αποζημιώνεται και ή 'Αριάδνη νά απαθα
νατίζεται ώς τιμώμενη μέ νεκρικές τελετουργίες ή ως αστέρι στο 
στερέωμα. Το μίασμα, εν τούτοις, από τον φόνο της λαμβάνει 
χώραν στην Δία ή στην Νάξο -άδιαφόρως-, και πάντως σέ έδαφος 
μή κρητικό- φαίνεται δηλαδή ότι ή δωρική πολιτική "τάξις" τών 
κρητικών "κόσμων" δέν ενθάρρυνε τήν φαντασία τών λογοτεχνών 
σέ μυθιστορηματικές κατασκευές οι οποίες θα έπιδέχονταν επάνω 
σέ αυτήν τήν γη, ή οποία εξέθρεψε και γαλούχησε τον Δία, νά σκο-
τώνη ó γιος του Διόνυσος τό φως. Και το δεύτερο όνομα της 
Αριάδνης ώς Αριάγνης μηνύει αυτήν ακριβώς τήν καθαρτήρια 
αγνότητα τοΰ φωτός και τήν έννομη τάξη της δωρικής κοινωνίας: 
τά καθαρά καί σαφή κοινωνικά περιγράμματα και τήν ομοιομορφία 
στην συμπεριφορά δικαίου μεταξύ τών μελών της, ύποτασσομένων 
στίς αρχές ενός κλειστού θύλακα ομοίων ή κόσμων . Ό δωρικός 

οί λατΐνοι ποιητές, Κάτουλλος, Προπέρτιος, Όβίδιος -οντάς σέ μεγάλη 
απόσταση από το λατρευτικό διαμέρισμα της ανατολικής Μεσογείου- άλλοτε 
μιλούν γιά το νησί Δία καί άλλοτε γιά τήν Νάξο- ανάμνηση πάντως τοΰ ίεροϋ 
γάμου τοϋ θεοϋ Διονύσου μέ μιαν ήρωοποιημένη σέ πριγκίπισσα παλαιά θεό
τητα της βλάστησης απηχεί καί ή ένωση τοϋ θεοϋ -καί μέ τήν ορθολογική 
εξήγηση τοΰ λατρευτικού τυπικοϋ-, ή ένωση τοϋ βασιλιά τών 'Αθηνών μέ τό 
προσωπείο τοϋ θεοϋ Διονύσου καί της "βασίλιννάς" του στο Βουκολεΐον, κατά 
τήν μαρτυρία τοΰ 'Αριστοτέλους ('Αθηναίων πολιτεία 3, 5, G. Kenyon, OCT, 
1920: (σημεΐον δέ· ετι καί νϋν γαρ της τοϋ βασιλέως γυναικός ή σύμμειξις 
ενταύθα γίγνεται τω Λιονύσφ καί ό γάμος) ). 

23. Ή εγκατάσταση της έννομης πολιτείας μέ τήν συνεργασία φωτισμένων δια
νοιών, απαραίτητη στον αγώνα κατά της βαρβαρότητας, εκτελείται μέ τήν δολο
φονία τοϋ Μινώταυρου καί τήν εξάλειψη ενός άλλου ανθρωποειδούς άπό τήν 
εποχή της κοινωνίας τών θεσμών καί της βασιλευόμενης δημοκρατίας -όπως 
εκείνης κατά τήν θησεϊκή εποχή στην πόλη τών 'Αθηνών- μέ τήν σύμπραξη 
'Αριάδνης καί Θησέως· μέ ρητορικό τρόπο εκμεταλλεύεται πολιτικά τον σχε-

- τικό μϋθο ó 'Ισοκράτης στον επιδεικτικό του λόγο Ελένη (ίδιαίτ., 21-28, 29-
30, 31-37), γιά νά πλέξη τό εγκώμιο της ηρωίδας μέ βάση τον έξης ρητορικό 
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χώρος της κρητικής γης, εν συνόψει, δεν επιτρέπει στον γιο του Δία 
Διόνυσο, ώς κοινωνό τοϋ μινωικοί) διαφωτισμού, να σκοτώνη τις 
έννοιες αγνότητα, θεσμούς, νομιμότητα, σαφήνεια, τις οποίες πάντα 
το φως και ol θεότητες του συμβόλιζαν όλως αντιθέτως, ή μινω
ική κοινότητα γιόρταζε και αυτή όπως και άλλοι τόποι κυρίως της 
δωρικής άλλα και τής αιολικής Ελλάδος -Ρόδος (SIG 1035c) και 
Λέσβος- τα Θεοδαίσια, δηλαδή τά Διονυσία με τήν κρητική τους 
ονομασία24, ϊσα-ΐσα για να τιμήση τήν ένωση τοϋ Διονύσου με τήν 
κόρη τοϋ Μίνωος και το άπολλώνειο φως τής θάλλουσας άνοιξης. 

2γ. Διονυσιακή θεότητα και λατρεία' βασικά "μοτίβα" των 
Βακχών ' δωρικοί "τόποι" 

Αυτό το δωρικό στοιχείο τοϋ Διονύσου το όποιο ό θεός οφεί
λει στην σχέση του με τήν Αριάδνη φαίνεται να μεταναστεύη υπερ
πόντια -μαζί με τον μϋθο τής ηρωίδας- εως τις ακτές τοϋ 
"Αργούς, οπού ο Διόνυσος φθάνει με τήν επωνυμία Κρήσιος. Ή 
Αριάδνη παίζει και εδώ τον βοηθητικό της ρόλο όπως και στην 
αποστολή τοϋ αθηναίου Θησέως στον Λαβύρινθο τής Κνωσσοϋ και 
βρίσκει τον θάνατο, βοηθώντας τον θεό στον αγώνα του με τον 
Περσέα· έδειχναν μάλιστα καί τον τάφο της στον ναό τοϋ 
Διονυσίου Κρησίου στο "Αργός, κατά τήν μαρτυρία τοϋ Παυσανία 
(2, 23, 7. 8). Στο "Αργός ο θεός Διόνυσος φαίνεται να μοιράζεται 
τά δωρικά του στοιχεία με τον όμοπάτριο αδελφό του, τον ήρωα 
Ηρακλή -γιο καί εκείνο μιας θνητής, διογενή καί θΰμα τής οργής 

τόπο: καταξίωση ενός προσώπου -της τρωικής Ελένης- μέσω της ανάδειξης 
της προσωπικότητας αυτών οι όποιοι τό προτίμησαν -ήρωες, ημίθεοι καί θεοί-
καί στο προκείμενο ο Θησεύς, σταθερός στους άθλους του ώς προς τήν σχέση 
του με ταυρόμορφα όντα καί με τον πατέρα του Ποσειδώνα· πρβλ. καί τήν 
ανάγκη γιά "τήν καθαρότητα" τοϋ συγκινησιακού μας κόσμου, τήν οποία βλέ
πει κανείς ώς μήνυμα τών Βακχών, όπως ó Γ. Χειμώνας, Ευριπίδη Βάκχες, 
εκδ. Καστανιώ-της, Αθήνα 1985, στην "Εισαγωγή" τής μετάφρασης του. 

24. Καλλιμ. Αίτια, POxyr. 2080, 88· Η. Collitz-F. Bechtel, Sammlung der griechischen 
Dialekt-Inschriften (GDI), Verlag von Vandenhoeck und Ruprecht, Goettingen 1905, 
τόμ. 3. 2, 5075, 43· βλ. LSJ, στην λέξη Θεοδαίσια, τά, καί πρβλ. αυτόθι, στην 
λέξη Θεοδαίσιος, ο- βλ. καί RE, V, 1, οπ. π., στήλλ. 1025-26, άλλα καί RE, V, 
2, στο αντίστοιχο λήμμα Θεοδαίσια, στήλ. 1711. 
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της θεάς "Ηρας· και εδώ ô ρόλος της διονυσιακής οίκογένειας 
αποβιβάζεται διπλός όπως στον καλυδώνειο και στον κρητικό 
κύκλο: συζυγικώς ενωτικός, αλλά και -εδώ, ακουσίως- θανατηφό
ρος προς το ερωτικό ή συζυγικό ταίρι. Και ενώ στον κρητικό και 
στον κυκλαδικό μυθολογικό κύκλο ή λογοτεχνία και ή τέχνη δεν 
αποτύπωσαν την αγριότητα του φόνου οικείων εξ αίματος άπό 
διονυσιακό ήρωα, άλλου τό τυπικό -εν πολλοίς- αυτό στοιχείο της 
διονυσιακής οίκογένειας αναπτύσσεται διττώς: είτε ως φόνος του 
ιδίου τόκου, όπως στις Βάκχες και κατά πανομοιότυπο τρόπο 
στον μύθο των Μινυάδων άλλα και στο επεισόδιο του Θράκα 
βασιλιά τών Ήδωνών Λυκούργου- είτε ως φόνος του γονιού όπως 
στην περιπέτεια τών Προιτίδων του "Αργούς. 

Έν τέλει, εκείνος ο κύκλος του Διονύσου ó όποιος φέρεται να 
εμπλουτίζεται άγρίως άπό τό αίμα του τόκου είναι ó θηβαϊκός, 
όπως αυτό φαίνεται και άπό τις Βάκχες. Ό Ευριπίδης δεν αποκλεί
εται νά είχε και προσωπική γνώση τών τοπικών θηβαϊκών εκδοχών 
λατρείας και μύθου, ιδιαιτέρως ως προς τον ασυνείδητο ρόλο της 
μαινόμενης 'Αγαύης παιδοκτόνου25. Πιο τεκμηριωμένη, εξ άλλου, 
μελέτη αποδεικνύει οτι τό τελευταίο αυτό στοιχείο τό είχε επεξερ-
γασθή ήδη ô Αισχύλος στά σχετικά δράματα του 2 6 και πρώτος 
εκείνος θά πρέπει νά απέδωσε εξελιγμένη την παράδοση της δολο-

25. Το οτι ή 'Αγαύη γίνεται ακούσιος φονέας του γιου της Πενθέως φαίνεται να 
είναι μια προσθήκη βοιωτική στον ρόλο τών Μαινάδων αδελφών της, θυγατέ
ρων του Κάδμου, μια παραλλαγή τήν οποία ó Ευριπίδης θά γνώριζε άπό τις 
διηγήσεις της οικογένειας του ή οποία -κατά τις βιογραφικές πληροφορίες για 
τήν ζωή του τραγικού- είχε μετοικήσει στην Βοιωτία καί πιθανόν στην Θήβα-

ίσως μάλιστα ó Ευριπίδης νά είχε πρόγονο μή 'Αθηναίο πολίτη, πράγμα τό 
όποιο εκμεταλλεύθηκε ή κωμωδία στις υπαινικτικές επιθέσεις της εναντίον της 
ταπεινής καταγωγής τοΰ ποιητή, βλ. Fr. Schachermeyr, "Zur Familie des 
Euripides", oxò Antidosis Festschrift fuer Walter Kraus zum 70. Geburtstag, Wien-Koeln-
Graz 1972, 306-26, ίδιαίτ. σσ. 306-08, 310-17, 319-25· γιά τήν ανάλυση τού 
"ψυχοπαθολογικού χαρακτήρα" τοΰ Πενθέως, βλ. τό εκκεντρικό άπό άποψη 
αισθητικής άρθρο: W. Sale, "The psychoanalysis of Pentheus in the Bacchae of 
Euripides, YCS 22 (1972) 63-82. 

26. Τό θέμα τών επιδράσεων καί διαφοροποιήσεων βάσει τών αίσχύλειων αποσπα
σμάτων καί τών Βακχών τοΰ Ευριπίδη εξαντλείται στο σχετικό άρθρο τών 
συγγραφέων Γεωργίας Ξανθάκη-Καραμάνου καί 'Ιωάννη Εύθυμιάδη, "Αίσχύ-
λεια αποσπάσματα καί Εύριπίδου Βάκχαι: επιδράσεις καί διαφοροποιήσεις", 
Πλάτων 49(1997)42-67. 
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φονίας του Πενθέως από τις Μαινάδες και να εισήγαγε και την 
μητέρα 'Αγαύη να μετέχη στον σπαραγμό τοΰ γιου της. Τοϋτο στοι
χειοθετείται και από αρχαιολογικά ευρήματα: από μιαν έρυθρόμορ-
φη υδρία τοΰ 500 π. Χ., με τήν παράσταση τοΰ θανάτου τοΰ Πενθέως 
από τρεις γυναίκες, και από τον τεμαχισμένο ψυκτήρα (Boston-
Freiburg) τοΰ "Ευφρονίου" της δεκαετίας 520-10 π. Χ.· στο τελευ
ταίο μάλιστα εύρημα έχομε τήν παράσταση μιας γυναικείας μορφής 
να φονεύη τον Πενθέα και τήν χαρακτηριστική αποτύπωση τοΰ 
ονόματος της, ΓΑΛΗΝΗ27· ή ονομασία αυτή ως εκφραστική της 
έννοιας της γαλήνης μπορεί νά σχετίζεται με τήν φιλοσοφία της 
διονυσιακής ψυχολογίας -όπως αυτή μπορεί νά ερμηνεύεται πολ
λαπλώς μέσα στις Βάκχες-, στην οποία ή εκδηλωτική και άκρα 
ικανοποίηση στην έκφραση τοΰ θυμικού εΐναι απαραίτητο στάδιο 
γιά νά όδηγηθή ή "ομάδα" σε κατάσταση ησυχίας : στην νομιμότη
τα της διαλεκτικής πειθούς, στην παραγωγή ειρηνικών έργων, 
δηλαδή στην τάξη της ενκοσμίας. 

3α. cO ευριπίδειος Διόνυσος των Βακχών καί ή διαλεκτική 
του με τήν πόλη των 'Αθηνών κατά τα τέλη τοΰ 5ου 
αιώνα π. Χ. 

"Ενα τέτοιο οδοιπορικό, όπως το περιγράφει ο τίτλος αυτής της 
ενότητας, δεν θά μπορούσε παρά νά περάση μέσα από επανειλημμέ
νες προκείμενες και συναγόμενα και έτσι άναγκαστικώς θά το δια-
τρέξωμε και εμείς- στόχος μας είναι μέσα από ένα πολυκλαδικό σκε
πτικό νά άναδείξωμε τις έξης διαπιστώσεις: α) τον πολιτικό χαρα
κτήρα τών Βακχών ως ιστορική απόδοση της κατάστασης τού 
αθηναϊκού "πλήθους" κατά τήν κρίσιμη εποχή προς τό τέλος τού 
Πελοποννησιακού πολέμου· και β) τήν προτεινόμενη άπό τό δράμα 
-ως σωτήρια- ορθολογική πολιτειακή μετάσταση· αυτήν τήν δίδει ή 
επιφαινόμενη από μηχανής θεότητα τού Διονύσου ως εντολή μαθη
τείας καί καθαρισμού της πόλεως άπό κάθε τι τό πολιτειακά αναχρο
νιστικό ή τό τυραννικό* ή πόλη αδειάζει γιά νά δεχθή κάτι τό και
νούριο καί αυτό όδοποιειται με τον πολιτικό ρόλο μιας θεότητας. 

27. Βλ. στο Theod. Κ. Stephanopoulos, Umgestaltung des Mythos durch Euripides, Athen 

1980, σσ. 29-31. 
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• Α) αν τώρα ή λατρεία μιας θεότητας ώς ομαδική αναπαράστα
ση των χαρακτηριστικών της θεϊκής προσωπικότητας άποδίδη 
μιαν από τις κύριες μορφές τής πολιτικής ζωής -τής ζωής του 
ατόμου μέσα στην έννομη και συνταγματική οργάνωση μιας 
πόλεως-κράτους · 

• αν ó θεατής ώς "communitas" (Turner) -ώς εκπρόσωπος όλου τοϋ 
Δήμου μέ βάση τήν ισονομία, τον όποιο ενσωματώνει στις Βάκχες 
ο θεός Διόνυσος ώς μια ομονοούσα φωνή (389-90, 429)- έπικοι-
νωνή μέ τό εκτελούμενο έργο στο θέατρο σέ μιαν κατάσταση και 
σχέση μέ τό δραματιζόμενο, οπού πρόκειται για τήν "nature in 
dialogue with structure" (Turner) και γιά τον εκπολιτισμό τοϋ φυσι
κού: για τήν υπαγωγή δηλαδή τής "antistructure" στους τελετουρ
γικούς κανόνες όπου ή παράσταση τοϋ θεάτρου μέ μιαν "αυστηρά 
τελετουργική λογική" (Foley) -όπως δρουν και οι Μαινάδες κατά 
τήν εμφατική παρατήρηση τοϋ 'Αγγέλου (693)- αναπαριστάνει 
άναπλαστικές ("reconstructive") φάσεις τής κοινωνίας· 

• και αν έτσι σύμφωνα και μέ τήν θεωρία τοϋ "μεταθεάτρου" ο 
θεατής μεταφέρη ώς παρατηρητής τήν δραματική βίωση τής 
αταξίας στην πορεία της προς τήν τάξη και τήν έννοή ώς ζητού
μενο τό όποιο πρέπει νά έφαρμόση -ώς μέλος ενός συνόλου-
στήν καθημερινή του πολιτική ζωή28· 

• και αν αυτήν τήν πολιτική ζωή εμείς εδώ -κατά ιστορική σύμ
βαση- τήν οριοθετούμε στο δεύτερο μισό τοϋ 5ου π. Χ. αιώνα, 
μένοντας έτσι στην Ελλάδα τών 'Αθηνών τής οποίας ή κλασική 
παραγωγή έκπορεύθηκε επάνω στο όχημα τής λατρείας τών 
πανελλήνιων ολύμπιων θεών και τών τοπικών της ηρώων 

• Β) αν ή λατρεία τοϋ θεοϋ Διονύσου κατά τήν σταδιοδρομία της 
στον ελληνικό χώρο φθάνη και καλύπτη τις τρεις ηλικίες τοϋ 
πολυώνυμου και πολύμορφου αύτοϋ θεοϋ -παιδικότητα, νεανι-
κότητα καί "γεροντική" ώριμότητα-

• και αν αυτές τυχαίνη νά συμπίπτουν μέ τήν αριστοτελική τρι
μερή διαίρεση τής πολιτικής ζωής τοϋ "Έλληνος ανθρώπου" -σέ 
νεαρή ηλικία, ακμάζουσα και γεροντική-, 

• τότε ο θεός Διόνυσος μπορεί καί συμβολίζει όλα τά στάδια τής 
ψυχολογίας κατά τήν πολιτική ένταξη τοϋ "Ελληνα στην πόλη 

28. Βλ. Foley, 1985: Festival and Theater, σσ. 234-46. 
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του, δηλαδή τις τρεις σχηματοποιημένες πολιτικές στάσεις τις 
οποίες τηρεί στην πορεία της ζωής του: πρώτα είναι ή περίοδος της 
πειθαρχίας σε μιαν κυβερνώσα αρχή, ή οποία ισορροπεί τίς ανησυ
χίες και τίς δυνάμεις τοϋ νεαροϋ της ηλικίας· υστέρα είναι ή συμ
μετοχή στις δοκιμές για τον προσδιορισμό τοϋ χαρακτήρα αυτής 
της οποίας αρχής καί ή στρατιωτική και πολιτική υπεράσπιση για 
τήν επιβίωση της: τρόποι δηλαδή πολιτικής ζωής οι όποιοι γεμίζουν 
τήν περίοδο για δράση της ώριμης ή ακμάζουσας ηλικίας τών 
ανδρών τέλος είναι ή φάση της ζωής στην οποία ó πολίτης κατά 
τήν γεροντική του ηλικία περιορίζεται στην ώριμη-γνωστική παρα
τήρηση και στην αποτίμηση τών δραστηριοτήτων τής περιόδου της 
ακμής- τότε πια μπορεί απλώς να διαιτητεύη και να έλπίζη σέ θεω
ρητικό επίπεδο και αυτό φαίνεται νά τό πραγματώνη ο Ευριπίδης 
και μέ τήν πιθανή "αναγνωστική παράσταση" τών Βακχών· και αν 
θυμηθούμε ότι ο λαός μας μέ τό επίθετο "γέρος" αποδίδει τήν γνω
στική ωριμότητα σέ ενα πεδίο -λέμε ότι κάποιος είναι "γέρος" στά 
μαθηματικά και έννοοΰμε οτι είναι άπιαστος στον τομέα αυτόν-, 
• τότε ó Διόνυσος ως λατρεία έχει ηλικία καί ή τέχνη πολύ πρώ

ιμα τον απέδωσε καί μέ αύτοϋ τοϋ είδους τήν "γεροντική" γνω
στική ωριμότητα μέ τήν οποία κατ' εξοχήν τόσο οι αρχαίοι 
"Ελληνες φαντάσθηκαν -"γενειοφόρο" απαραιτήτως2 9- τον Δία 
τους όσο καί οι Χριστιανοί τον Πατέρα τους Θεό. 

29. Ό θεός Διόνυσος παριστάνεται κατ' εξοχήν ως γενειοφόρος· ώς αγένειος νέος 
εμφανίζεται από τον 5ο αιώνα- οί μεταμορφώσεις καί οί μάσκες-προσωπεια 
παίζουν ενα σημαντικό ρόλο στην διονυσιακή λατρεία καί γίνονται ή αφετη
ρία για τήν επίσημη χρήση προσωπείων άπό τους ηθοποιούς στις θεατρικές 
παραστάσεις τής αρχαιότητας, οπού μόνον άνδρες υποδύονταν ανδρικές καί 
γυναικείες μορφές· για τό προσωπείο καί τα άλλα θεατρικά μέσα τά όποια ó 
ίδιος ο θεός Διόνυσος ώς παραγωγός, χοροδιδάσκαλος καί διευθυντής σκηνής 
καθιερώνει στις Βάκχες, βλ. τήν ανάλυση στο ειδικό άρθρο τής Helene P. Foley, 
"The Masque of Dionysus", TAPhA 110 (1980) 107-33 (a kind of "play within a play", a 
proto-dramatic festival, σσ. 109, 110· πομπή, άγων, κώμος, σσ. 116-20· ώς προς 
τήν χρήση τοϋ όρου σοφία διαφορετικά άπό τον Πενθέα, τον Τειρεσία καί τον 
χορό, βλ. σ. 124· ήπιώτατος, άπό τό πολιτικό λεξιλόγιο, βλ. σ. 125)· ίδιαίτ., 
βλ. σσ. 126-33: Dionysus' Mask, καί τον ρόλο τοΰ γελαστού προσωπείου τού 
Διονύσου στην "πράξη" τοΰ δράματος· βλ. καί Foley, 1985, σσ. 246-54· γενι-
κώτερα για τό θέμα, βλ. Τ. Rosenmeyer, The Masks of Tragedy, New York 1971, 
στο W. Sale, Existentialism and Euripides: Sickness, Tragedy and Divinity in the 
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3β. Ό ευριπίδειος Διόνυσος των Βακχών και ή διαλεκτική 
του με την πόλη των 'Αθηνών κατά τα τέλη του 5ου 
αιώνα π. Χ. 

Ύστερα, 
• Α) άν "λατρεύω ενα θεό, λατρεύω τον Διόνυσο," σημαίνη εκτελώ 

εκείνους τους συμβολισμούς οι όποιοι μου καθρεπτίζουν την 
πραγματικότητα της τρέχουσας πολιτικής ζωής και της κοινω
νικής ψυχολογίας του στενότερου και ευρύτερου ιστορικού 
χώρου μέσα στον όποιο υπάρχω -στην πόλη των 'Αθηνών, στην 
Σπάρτη, στην Ελλάδα του δεύτερου μισού του 5ου αιώνα-

• Β) αν ένας δραματικός ποιητής -στο προκείμενο, Αισχύλος, 
Σοφοκλής, και κυρίως ó Ευριπίδης και ο 'Αριστοφάνης- γράφη 
ενα δράμα με σκοπό την παράσταση και την διδασκαλία του 
έργου του* 

• και άν στόχος του είναι να χειραγώγηση την πορεία προς την 
αυτογνωσία τών ακροατών του, να υπόδειξη και να συμβουλεύ-
ση, να κατευθύνη, εν ολίγοις, την πολιτική ωριμότητα τού λαού 
του με βάση τήν δική του θεωρία για τά πράγματα , 

• και αν αυτήν τήν σκοπιμότητα κατά τήν περίοδο της πτώσης της 
αθηναϊκής δημοκρατίας -από το πρώτο μισό τού 4ου αίώνα-
καί μετά από τήν σιώπηση τών μεγάλων παραγωγών τού δρά
ματος θα άναλάβη καθαρώτερα ή πολιτική ή συμβουλευτική 
αττική ρητορεία-

• Γ) άν ó Διόνυσος και ο διονυσιακός θίασος -στο δοκιμαζόμενο 
κακέκτυπο τών Θηβαίων βακχίδων- δεν άποδίδη παρά τήν ενορ
χηστρωμένη αγωγή της "ομάδας" από ενα μειδιάζοντα γνώστη 
σοφιστή ο οποίος μπορεί και τήν άγει μέσω βίαιης μάθησης 

Medea, the Hippolytus and the Bacchae, Aureal Publications: Ramus monographs, 
Melbourne 1977, σ. 142, σημ. 33 (μέ τον σχολιασμό της εντολής του Πενθέως 
να καταστρέψουν το εργαστήριο τοϋ μάντη Τειρεσία ώς άσεβους προς τον θεό 
Απόλλωνα). 

30. Πρβλ. πώς εκμεταλλεύεται ó Oranje, 1984, σσ. 23-26, στο θέμα της πραγματεί
ας του -για τήν θέση τοϋ ακροατηρίου απέναντι στην παράσταση τών Βακχών-
τήν διαίρεση τοϋ Bernard Beckerman -ώς προς τήν ανταπόκριση τοϋ ακροατή 
στην εκτέλεση ενός δράματος- σε descriptive, participational, referential και 
conceptual aspects. 
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—εφόσον ή "ομάδα" δεν πείθεται με τον αποδεικτικό λόγο 
πειθούς— ώς της μόνης όδοΰ εως την "λύση", επιβάλλοντας εν 
τέλει την "σωφροσύνη" ώς διαβατήριο προς την ήσνχίαν 

• όταν μάλιστα αύτη ή "ομάδα" εΐναι σέ τέτοιαν κατάσταση ώστε νά 
γίνεται εύχείρωτη, νά θειάζεται και νά ενθουσιάζεται επειδή είναι 
κουρασμένη από τήν διαδικασία νά αντιστέκεται μέχρις εξαντλή
σεως με τήν πολεμική της λογικής -και επομένως για τήν θεραπεία 
της νά βολεύεται και νά άρκήται στην τροφοδοσία του θυμικού της-, 

• τότε στις Βάκχες τού Ευριπίδη έχομε τά έξης: α) τήν πληρέστε
ρη σωζόμενη πηγή της ιστορικής διαδρομής τού διονυσιακού 
πνεύματος μέσα στον ελληνικό χώρο τού δεύτερου μισού τού 5ου 
αιώνα και τήν γνωστική προφητεία γιά τήν κυοφορούμενη παρα
κμή τού ελληνικού προτύπου της πόλεως-κράτους· β) αλλά και 
τήν υπόδειξη μέσω της διονυσιακής φιλοσοφίας τρόπων 
αποδοχής ώς αναγκαίας μιας δραστικής ενοποιητικής λύσεως 
άπό έναν πανελλαδικό θιασώτη. 
Ό συναγόμενος άπό τά παραπάνω συμβολισμός είναι ένας ανάμε

σα σέ πολλούς άλλους οι όποιοι μπορούν νά διαβάζωνται αναλό
γως προς τήν άναφορικότητα τής χρονικής ή οπτικής γωνίας άπό 
τήν οποία τό έργο διατίθεται ανοικτό στον ερμηνευτή κάθε εποχής. 

3γ. Ό ευριπίδειος Διόνυσος των Βακχών και ή διαλεκτική 
του με τήν πόλη των 'Αθηνών κατά τα τέλη τού 5ου 
αιώνα π. Χ. 

Είναι λοιπόν τά τεκμήρια εποχής καί ο συνδυασμός τους με τίς 
ποικίλες ερμηνευτικές αφέσεις τού έργου τά δεδομένα τά όποια μας 
διδάσκουν πώς νά σφραγίσωμε με κάποιαν εγκυρότητα και έναν 
άλλον πολιτικό συμβολισμό τού δράματος των Βακχών προωρι-
σμένου -πιθανόν- γιά μιαν ομάδα απαιτητικών ομοϊδεατών 
"σοφών"· προς τούτο στηριζόμαστε στις εξής διαπιστώσεις: 
• Α) μας σώζονται, πρώτα άπό ολα, εξωγενή στοιχεία ώς ιστορικές 

πληροφορίες· τό δράμα υποτίθεται ότι σκηνοθετείται καί παί
ζεται τό 405 π. Χ. μετά τον θάνατο τού δημιουργού του, ο 
όποιος πρέπει νά συμβαίνη τό 407-06 π. Χ.· άρα τό έργο 
στερείται τό τελείωμα γιά τήν διδασκαλία άπό τον ίδιον του 
τον συνθέτη, πράγμα τό οποίο δέν θεραπεύεται ικανοποιη
τικώς ακόμη καί μέ τήν προσπάθεια τής παράδοσης νά υίοθε-
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τήση τον ομώνυμο γιο τοϋ Ευριπίδη ώς διδάξαντα στην θέση 
τοϋ πατέρα του όπως δίδαξε την 'Ιφιγένεια èv Ανλίδι έτσι καΐ 
τις Βάκχες?1 ' αυτή όμως ακριβώς ή έλλειψη της τελευταίας 
λέξεως τοϋ δημιουργού στην τελείωση τοϋ έργου του μπορεί 
άπο μόνη της να φέρνη σέ δύσκολη θέση και την άμεση χει
ρόγραφη παράδοση τοϋ κειμένου ή οποία σκοπίμως ή άδια-
φόρως ή αλλιώς μας έχει στερήσει εκτεταμένα χωρία τοϋ δρά-
ματος -δπως φαίνεται και από τις έμμεσες πηγές ' καΐ τοΰτο 
προφανώς επειδή αυτά δεν κρίθηκαν από τους μετα-ευριπίδει-
ους διδασκάλους ώς παραστάσιμα σέ θεατρικό κοινό. "Τα 
παραλειπόμενα" ήταν πιθανόν περισσότερο κατάλληλα μόνο 
γιά "αναγνωστική παράσταση" μπροστά σέ ανεπίσημο κύκλο 
συγκεκριμένων ακροατών παρά γιά επίσημη σκηνική απόδοση 
σέ θεατές ποικίλης δεκτικότητας* είναι γνωστό οτι σέ ένα 
τέτοιο μικτό κοινό, όπως τό τελευταίο, δέν θα έπρεπε να συμ
βαίνουν τά έξης: α) να φθάνουν σέ αυτό "αηδείς" λεπτομέρειες" 
έτσι, "αηδέστερες" θα γίνονταν ϊσως οι λεπτομέρειες, εάν φόρ
τιζαν τό κείμενο —γιά παράδειγμα— μέ έναν εκτενή κομμό της 
'Αγαύης, όπως μετά τον στίχο 1300 ή μετά τον 1329' β) να 
εξαντλούνται "βι-αστικά" τά περιθώρια αναλύσεων οι όποιες 
έτσι θα καθυστερούσαν τήν πορεία προς τήν "λύση", ή αλλιώς, 
θα αφαιρούσαν τήν ικανοποίηση άπό τον θεατή νά συμπλή
ρωση μέ τήν ελευθερία τών προσωπικών του αναλογιών αυτό 
τό όποιο εν τέλει ó δημιουργός θέλει νά επιτυχή ώς συμμετοχή 
τοϋ θεατή στο έκτελούμενο μήνυμα τοϋ δράματος του. 

31. Ή φιλολογία τών "Βιογραφιών" δίδει στον Ευριπίδη τρεις γιους και έναν 
τουλάχιστον ανεψιό· ó πρώτος γιος φαίνεται να παίρνη το όνομα και τό επάγ
γελμα τοϋ εμπόρου άπό τον πάππο του Μνησαρχίδη, ó δεύτερος γίνεται 
ηθοποιός και ο τρίτος, ώς Ευριπίδης ο νεώτερος, ανέλαβε νά παραστήση τά 
ατελείωτα έργα τοϋ πατέρα του* άπό τήν Σούδα μαθαίνομε οτι υπήρχε και ένας 
άδελφιδοϋς τοϋ Ευριπίδη, ο όποιος είχε άσχοληθή μέ τήν δραματουργία, βλ. 
Vita 2 S. 2,13f. Sew., στο Schachermeyr, 1972, σ. 320· πρβλ. τήν κρίση τοϋ 'Αριστο
τέλους γιά τό έργο 'Ιφιγένεια ή εν Ανλίδι: τοϋ δέ ανωμάλου (ήθους) ή εν Αύλίδι 
Ιφιγένεια- ουδέν γαρ εοικεν ή ίκετεύουσα τη υστέρα (Ποιητ. 1454a31-33). 

32. Δείγματα άπό τά απολεσθέντα τμήματα τοϋ δράματος -άπό τους λόγους της 
'Αγαύης κυρίως- δίδονται στην έκδοση τοϋ G. Murray, Euripidis Fabulae, torn. Ill: 
Bacchae, OCT, 2η έκδ. 1913 (ανατ. 1975)· πρβλ. J. Diggle, Euripidis Fabulae, torn. 
Ill, Oxford University Press, 1994, σσ. 354-55. 
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• Β) έπειτα, είναι και τα σωζόμενα εσωτερικά "ενόντα" του 
δράματος· ή κυρίαρχη αντιπαράθεση θεοϋ και τυράννου 
στις Βάκχες-i) οποία έχει ώς θέμα της έπιφανίας τοϋ θεοϋ 
την θρησκευτική πολιτική- "αναφαίνει", δηλαδή αναδεικνύ
ει, τήν διονυσιακή λατρεία να διαδραματίζεται προς τήν 
κατεύθυνση ενός "κόσμου" με τον τρόπο, τήν τεχνική και 
τα μέσα, όπως αυτά εκτίθενται στην συνέχεια: α) με τον εν 
τέλει συμβουλευτικό ρόλο τοϋ Διονύσου Λυσίου -όταν, για 
παράδειγμα, ο θεός έπισπεύδη λύσεις ανάγκης και μετά
στασης προς ενα συμβιβασμό στην θέση των κλαυθμών για 
κάτι τό τελειωμένο και νεκρό3 3 , β) με τά διαπλεκόμενα 
επίπεδα της εκτέλεσης σύνθετων εννοιολογικών κατασκευών 
(βλ. παρακάτω)· γ) με τήν διπολικότητα τών κεντρικών 
ηρώων, όχι μόνον τοϋ Πενθέως3 4 αλλά και τών Βοιωτών 
γυναικών και αυτές λειτουργούν με αστάθεια εσωτερική 
καί κοινωνική, διστακτικές και ανεξέλεγκτες, και εν τέλει 
φυγοκεντρίζονται- όλοι κινούνται επάνω στον άξονα τοϋ 

33. Οι απαντήσεις τοϋ Διονύσου προς τον Κάδμο στα ζεύγη τών γρήγορων δίστι
χων, στίχχ. 1345, 1347, 1349, κλιμακώνονται, για να κλείσουν με τήν στροφή 
προς τήν 'Αγαύη στον στίχ. 1351: τί δητα μέλλεθ' άπερ άναγκαίως έχει;, όταν 
δίδεται ή οριστική ώθηση από τον θεό να βιασθή ή θρηνωδοϋσα ομάδα τών 
θηλυκών δυνάμεων και να φύγη εξω από τήν πόλη καί ο Κάδμος με τήν γυναί
κα του 'Αρμονία να εκτελέσουν τήν πορεία τήν οποία διατάχθηκαν να ακολου
θήσουν προς τήν χώρα τών μακάρων πρβλ. καί τους στίχους 1390-92, οπού 
αναγνωρίζεται με τήν γνωμική κατακλείδα τοϋ χορού τών πιστών στον θεό 
βακχίδων ότι ή εύρεση πόρου τών αδόκητων εΐναι απόφαση θεϊκής έμπνευσης, 
είναι τό "δίκαιον" καί πρέπει οι άνθρωποι νά τήν δέχωνται ώς αναγκαία 
"αποβίβαση" άπό "τά πράγματα": άπό τήν τυραννικότητα τοϋ "πολυπράγμονος 
Πενθέως", τήν φονικότητα τών Θηβαίων γυναικών, τήν παλαιοπολιτική σοφι
στεία τοϋ Τειρεσία καί τήν ανήμπορη συμβατικότητα τοϋ Κάδμου, στην "ήσυ-
χίαν"· έτσι, προβάλλεται ώς αμετάκλητη δίκαιη ετυμηγορία ή αποπομπή τών 
υπευθύνων της ταραχής καί ασθένειας τοϋ πολιτεύματος εκτός τών ορίων της 
πόλεως· στο πρώτο στάσιμο μετά τήν "Πάροδο" τοϋ χοροΰ ó θεός Διόνυσος 
υμνείται ώς ó δαίμων παρά καλλιστεφάνοις ενφροσύναις (375-78) ή ώς ó Διός 
παις ο όποιος χαίρει μεν θαλίαισιν (417-18), άλλα καί ώς φίλος της ειρήνης: 
φιλεϊ δ' όλβοδότειραν Ei- /ρήναν, κουροτρόφον θεάν (419-20). 

34. Βλ. Oranje, 1984, σ. 96 καί σημ. 157· πρβλ. καί τήν θέση της Jeanne Roux 
(Euripide: Ees Bacchantes, Les Belles Lettres, Paris 1970 καί 1972): "Pentheus' real 
fault is that he is a sophist", αυτόθι, σσ. 14-15. 
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δράματος τον όποιο κρατάει σέ περιστροφή ή διαρκής 
παρέμβαση του χοροΰ των Λυδίων γυναικών καΐ ή έκτέλε-
ση άπό τον ίδιον τον θεό των δύο ρόλων: καΐ της λατρεί
ας τοϋ θεοΰ, ως άνθρωπόμορφου ή ώς ζωόμορφου στις 
οπτασίες των μαινόμενων, και της θρησκείας, ώς αυτοπρό
σωπης έπιφανίας και deus ex machina' με τήν τελευταία του 
υποκρισία ó θεός επιβάλλει δογματικώς νόμους, δίκη, 
αμετάκλητη ποινή και εκτελεστική εξουσία για τήν εξορία 
εξω από τήν πόλη των απροσάρμοστων παραγόντων* αυτοί 
εμποδίζουν τήν μετάσταση σέ μια μορφή "κόσμου", στην 
ήσυχίαν και στην "άπραγμοσύνη"* παρακωλύουν τήν 
επικοινωνία — μέσω του νόμου, του δικαίου καΐ του αποδει
κτικού λόγου της πειθούς— καί τήν λύση των διαφορών 
χωρίς τήν χρήση φυσικής βιαιότητας. 

Οι εννοιολογικές κατασκευές της ταξινόμησης Ββ δοκιμάζονται 
σέ αυτήν τήν θέση μέ τήν ακόλουθη ανάλυση σέ συνεχή αρίθμηση: 
1. ή αινιγματική επίθεση τού νέου* 2. ή λοιδορική άμυνα της κατε
στημένης αρχής* 3. ή συνωμοσία τών θηλυκών δυνάμεων της μαγε
μένης γνώμης· 4. ή σταδιακή επιφάνεια της θεϊκής δυνάμεως καί 
της θεϊκής επιβολής προς τήν επίγνωση καί γνώση —τήν οποία ó 
θεός επαγγέλλεται άγρίως άπό τήν αρχή ώς ρητό λόγο της παρου
σίας του στον κόσμο τών ανθρώπων (39: δει γαρ πόλιν τήνδ' 
εκμαθεΐν, κει μη θέλει, και 53-54: ών οϋνεκ' είδος θνητον άλλά-
ξας εχω / μορφήν τ' εμην μετέβαλον εις ανδρός φνσιν)' 5. ή 
αυτοδίκαιη τιμωρία για τήν άμαθίαν για έκείνην τήν κατάσταση, 
όταν τό άτομο δέν αντιλαμβάνεται ότι είναι ή στιγμή να λειτουρ-
γήση αναντιρρήτως μέ τον ρόλο του ώς "υπηκόου ομάδος" καί 
κωφεύη στην αποδεικτική πειθώ τού νόμιμου λαοστήρικτου ήγέτη-
θεού* αυτός είναι ó μόνος επιφορτισμένος μέ τήν επαγγελία να 

35. Οι Βάκχες διαφέρουν άπό τήν πλοκή όλων τών άλλων τραγωδιών: καί επειδή 
ό θεός παραμένει δραστήριος σέ μεγάλο μέρος τοϋ έργου, καί σέ σύγκριση μέ 
τήν τεχνική τών άλλων ευριπίδειων έργων, οπού ó ρόλος ενός θεοϋ περιορί
ζεται στον πρόλογο ή / καί στην Θεοφάνια του στην έξοδο* βλ. Ch. Segal, Dionysiac 
Poetics and Euripides' Bacchae, Princeton University Press, Princeton 1982 (στο εξής 
ώς Segal, 1982)· J. Diggle, «Euripides, Bacchae 1063-69», Eikasmos 9 (1998) 41-52· 
πρβλ. καί Lena Hatzichronoglou, The Role of Dionysus in Euripides' "Bacchae". The 
Many Forms of Drama. 
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διδάξη τήν απαιτούμενη για την συγκεκριμένη ιστορική εποχή 
"σωφροσύνη" και έτσι να οδήγηση τήν πόλη στην ήσυχίανκαί στην 
είρήνην είναι σημαντικό οτι ή υμνολογία της ησυχίας εντάσσεται 
μέσα στο έργο πολύ ενωρίς, από το πρώτο στάσιμο (390-401), 
κατά τρόπο καθοδηγητικό γιά τήν δραματική εξέλιξη, και στελε
χώνεται με τις φράσεις δίκαια φρονεΐν και ησυχίας βίοτος ή 
"ησυχία" ως τόπος τον οποίο έχει εκμεταλλευθή ήδη ή γνωμική 
και λυρική ποίηση -όπως ο Πίνδαρος στον όγδοο Πυθιόνικο 
(στίχχ. 1-12), με τήν θαυμάσια αποστροφή του προς τήν Ησυχία, 
τήν θυγατέρα της Δικαιοσύνης- προσδιορίζει τήν στόχευση στην 
οποία θά κατευθύνη ο Ευριπίδης τα βοηθητικά επί μέρους "μοτί
βα" του δράματος του· μιά από τις σκηνές προς αυτήν τήν κατεύ
θυνση είναι εκείνη στην οποία ο Πενθεύς ματαιώνει μέ τις παλιν
δρομήσεις του τήν αποτελεσματικότητα της ικεσίας του προς τήν 
'Αγαύη νά τον αναγνώριση ως τό παιδί της τό όποιο ή ϊδια μέ 
μανία κατασπαράζει· τό πραγματικό σφάλμα του Πενθέως είναι 
οτι προσπαθεί χωρίς λογιστικά εφόδια νά συμπεριφερθή ως σοφι
στής (1124: εκ Βακχίου κατείχετ', ούδ' επειθέ νιν) και έτσι προ
ξενεί στον εαυτόν του εσωτερική και στους άλλους κοινωνική 
διπολικότητα- γι ' αυτό και πρέπει νά πλήρωση ένσυνειδήτως· 
τιμωρούμενος ως παράδειγμα προς αποφυγήν άπό τον θεό, βιώνει 
εν πλήρει συνειδήσει τό τέλος του -όπως και ή 'Αγαύη τήν 
μητρική όρφάνεια και ύστερα τήν εξορία μετά τήν ανάνηψη της 
άπό τον διονυσιασμό-, σύμφωνα μέ τήν αρχαία αντίληψη γιά τήν 
ιδέα της εκδίκησης (βλ. Άριστ. 'Ρητορ. 1380b20-30, Ross)· 6. ή 
οπτική πορεία μέσω ενδείξεων και σημείων του θεού προς τήν 
αυτογνωσία των πράξεων άπό τους δράστες, ή εκμάθηση άπό τις 
απτές συνέπειες των ασυνείδητων έργων, ή κατανόηση του ανεπα
νόρθωτου και ή αναγκαστική υπακοή στους νόμους γιά νά 
έξασφαλισθή έτσι κάποια μορφή δυνατής επιδιόρθωσης. 

3δ. Ό ευριπίδειος Διόνυσος των Βακχών καί ή διαλεκτική 
του μέ τήν πόλη των Αθηνών κατά τα τέλη του 5ου 
αιώνα π. Χ. 

Μέ τά δεδομένα της ανάλυσης Β ή διονυσιακή λατρεία φαίνεται 
νά έχη ένα θεό περισσότερο γήινο παρά ολύμπιο, της ζώσας άλλα 
καί της νεκρής φύσης, της σπαρακτικής κοινωνικής διερεύνησης καί 
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της κατά "συμπολιτείαν" ησυχίας · μέσα από την πλοκή των Βακχών 
ή διονυσιακή λατρεία θα μπορούσε να άποτελέση τον αφαιρετικό 
συμβολισμό της πειραματικής διαδικασίας από τήν οποία διέρχεται 
το μαινόμενο "πλήθος" τοϋ "Έλληνος Δήμου", πάντα χωρισμένου 
κατά παραγωγικό καί εν τέλει σωτήριο τρόπο σε δύο παρατάξεις· 
και εδώ ή παράταξη είναι γένους θηλυκοϋ, ενώ ο δυϊκός αριθμός 
είναι ή άποχρώσα αιτία για να ξεκινήση μια διαδικασία θορυβώ
δους βουλεύσεως σε μια συνεδρία της Εκκλησίας τοϋ Δήμου. Οί 
αρχηγοί είναι ανδρικές μορφές: ο τύπος τοϋ Πενθέως γιά τήν ανί
σχυρη και ο τύπος τοϋ Διονύσου γιά τήν κυριαρχική παράταξη· ή 
διπολικότητα είναι εκείνη ή φυσική ή οποία κινεί τα πράγματα, 
δημιουργεί προϋποθέσεις ανακατάταξης, οδηγεί τον Δήμο στην 
ησυχία και αυτός τήν εκμεταλλεύεται με τις υπόλοιπες δυνάμεις 
του, γιά νά ξαναρχίση και πάλι νά κινή τα πράγματα από τήν αρχή 
καί ή κοινωνία τών ανθρώπων νά μιμήται τον κύκλο της φύσης. 
Προηγείται ο σπαραγμός και ή αποσύνθεση στά μέλη καί αυτή ή 
φάση φαίνεται ώς αναγκαστική στην πορεία γιά μιά νέα σύνθεση· 
ο Δήμος διασπάται στά διπολικά του άκρα, μαγεύεται καί άγεται 
άπό ιδεοληψία ή οποία υπαγορεύεται από τον πολιτικό "τόπο" τοϋ 
κάθε όδηγοϋ μιας "ομάδας". Καί ύστερα, ο ϊδιος αυτός Δήμος τήν 
διπολικότητα τών ηγετών τήν κάνει λειτουργική πράξη καί τήν 
εκτελεί, καταξεσχίζοντας τις ομαιμες καί ομόφυλες εθνικές του 
σάρκες· μέσα στο θέατρο τών πολιτικών του αναζητήσεων παίζει 
ενα φανατικά ενθουσιώδη εμφύλιο αγώνα στον όποιο καθεμιά 
πλευρά κατεβαίνει με τήν πίστη ότι μάχεται "επί ΐσοις οροις καί 
δικαίοις"· ο διπολικός αυτός σχετικισμός μετά άπό τήν φάση της 
ανάνηψης δεν μπορεί παρά νά όδηγή "τό διπλό πλήθος" καί στον 
αναγκαίο συμβιβασμό καί στην αποδοχή τών κυρώσεων καί στην 
ελπίδα τήν οποία τοϋ εμπνέει ο Λύσιος Διόνυσος, ó Ποριστής 
λύσεων "θεός τής Ελλάδος". 

"Ένας τέτοιος Ελληνικός πολιτικός αγώνας διαδραματίζεται 
μέσα άπό τήν υπαινικτική ατμόσφαιρα τών Βακχών με τριπλό 

36. Βλ. Sale, 1977, σσ. 82, 83-87, 88, 92 κ.έ., ιδιαίτερα, βλ. τήν αξιολόγηση τοϋ 
μηνύματος τών Βακχών μέσω τοϋ Heidegger, σσ. 100-08: Dionysus and Heidegger' 
s Earth, καί τήν "αξιωματική" διαπίστωση τοϋ αναλυτή στην σ. 103: "the 
Heideggerian earth is Dionysus' kingdom". 
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τρόπο: α) στο θέατρο του ελλαδικού χώρου κατά το δεύτερο μισό 
τοϋ 5ου αιώνα μέ τον Πελοποννησιακό πόλεμο μεταξύ 'Αθηναίων 
και Σπαρτιατών β) στο θέατρο της πόλεως των 'Αθηνών την εποχή 
της σύνθεσης τών Βακχών μέ την εμφύλια ταραχή μεταξύ δημο
κρατικών και ολιγαρχικών και τήν εσωτερική σύγχυση μεταξύ δημο
κρατικών γ) και βέβαια ανέκαθεν και κάθε φορά οσάκις προσφέ
ρεται ή ιστορική συγκυρία για μεταβολή, στο θέατρο τοϋ Ελληνισμού 
οπού γης μέ τήν πνευματική και πολιτική διαφορά μεταξύ ιωνικής 
διονυσίζουσας και δωρικής μέ διονυσιακά γονίδια πολιτιστικής 
πράξεως· γιά νά ελθη ή κοσμική ισορροπία στην γη τών "Ελλήνων 
ανθρώπων", φαίνεται ότι κατά νομοτελειακό τρόπο προηγείται μάχη-
θεομαχία καί υπάρχουν θύματα στον βωμό τής μάθησης και της 
αναπαραγωγής τοϋ προοδευτικού γιά κάθε εποχή ζητουμένου. 

4α. Ό "κόσμος" και ή άμαθία τών Βακχών' τα στάδια τής 
"τλημοσύνης", τής "άμαθους μονότητος" και τής ϋβρεως 
τών ηρώων 

Μέ δεδομένο τώρα οτι γιά τήν πολιτική άντιλογική επικοινωνία 
είναι αναγκαίο στοιχείο ή χρήση προσδιωρισμένου αντιπροσωπευ
τικού λεξιλογίου τής καθεμιάς άπό τις διπολικές συνιστώσες, τίθε
ται μέ φυσικό τρόπο τό ερώτημα πώς εκφράζεται μιά τέτοια διπο-
λικότητα μέ αντίστοιχους παραταξιακούς όρους μέχρις ότου αυτή 
πραγματώσει τό τέλος τής λειτουργικής της ύπαρξης, δηλαδή τήν 
σύνθεση ενός υγιούς καινούριου τό οποίο θά πρέπει πιά νά εκφρά
ζεται μέ κοινό σημασιολογικό λεξιλόγιο· σέ μιαν τέτοιαν εξελικτική 
πορεία προς τό τέλος τής ομοιογενούς "συμπολιτείας" θά έλθωμε 
αντιμέτωποι άναγκαστικώς και μέ τήν προκλητική δισημία λέξεων-
κλειδιών μέσα άπό τον έτεροπροσδιορισμό τους σέ εννοιολογικό 
περιεχόμενο ως όρων τής μιας ή τής άλλης διπολικής άκρας. "Ετσι 
και στις Βάκχες, ή λέξη "κόσμος" μπορεί νά γίνεται καθοριστικός 
όρος τής ατμόσφαιρας τής τυραννίας, άλλα συγχέεται και μέ τήν 
παραπλανητική έκείνην "εύκοσμίαν" τοϋ πλήθους τών Θηβαίων 
στο πρωινό τους ξύπνημα (693-94: άντιξαν ορθαί, θαϋμ' ΙδεΙν 
εύκοσμίας, / νέαι παλαιαί παρθένοι τ' ετ' αζνγες)· καθαρές φαί
νονται νά είναι μόνον οι συγκεκριμένες -αποδίδουν κατάσταση ή 
προτρέπουν σέ δράση- εκφράσεις τής ησυχίας τών οποίων ή χρήση 
περιορίζεται στο λεξιλόγιο τοϋ θεού- αυτές είναι εκείνες ol όποιες 
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όδοποιοϋν την ατμόσφαιρα του επιδιωκόμενου τέλους -τήν ομόνοια 
και τήν "συμπολιτεία"- και τήν σταθεροποίηση ώς μονοσήμαντης 
της αποδεδειγμένης πια ώς κοινώς αποδεκτής μιας και μόνης σημα
σίας της λέξεως "κόσμος". 

Στην συνέχεια τής πραγμάτευσής μας τίθεται στην διαδικασία 
"των προκειμένων και του συναγομένου" ενα δοκιμαστικό παρά
δειγμα τής ιδιοποίησης τοϋ ορού "κόσμος" στο λεξιλόγιο τής 
παλαιάς πολιτείας από τους ολιγαρχικούς· έτσι: 
• Α) αν ή έννοια "κόσμος" τών Ιώνων φυσιοκρατών φιλοσόφων 

μετά τήν παρέμβαση τών Μεγάλων Σοφιστών από τον μακρό
κοσμο τής πυθαγόρειας αντίληψης για τήν εύκοσμία (πρβλ. Βάκ
χες 693) και τήν τάξη τοϋ σύμπαντος κατέβηκε στην καθημε
ρινότητα τής πόλης για να σημάνη τί είναι καλό και αρετή, 
τί είναι πληρότητα και τέλος και σκοπός στην διδακτή πολι
τική ζωή τών ανθρώπων τής πόλεως-κράτους και τών ηθών της-

• Β) αν μόνον ο δωρικός κόσμος τής Σπάρτης και τής Κρήτης 
-χώρων για τους οποίους έχομε σίγουρες μαρτυρίες- διέσωσε 
τήν πολιτική σημασία τής λέξης "κόσμος" μέσα στο κυβερνητι
κό του λεξιλόγιο, όπως στους εντόπιους τίτλους τών αρχόντων 
τής δωρικής πολιτείας: κόσμος πρωτόκοσμος -και κοσμόπο-
λις στην Λύττο τής Κρήτης, ίσως όμως και άλλου-, γιά να 
δηλώση τήν κατά αριστοκρατικό τρόπο αξιοκρατική ιεραρχία 
ώς τήν πολιτιστική κατ' εξοχήν σωτήρια τάξη τών κοινωνιών 
του, τήν βασιζόμενη στα έτεοκρητικά γένη με τήν παλαιότερη 
ιστορία-

• Γ) αν ο Θουκυδίδης, και αυτός όπως και ο Ευριπίδης παιδί τής 
Μεγάλης Σοφιστικής αλλά περισσότερο άπό τον δραματουργό 
ακουστής τοϋ απόηχου τών 'Ιώνων φιλοσόφων στην ελληνική 
περιφέρεια τοϋ βορρά -όπου συνθέτει τον κύριο όγκο τοϋ 
έργου του- , θα χρησιμοποίηση τον ορο "κόσμος", γιά νά 
έκφραση τήν ασφάλεια και τήν προφύλαξη -'φυλακή και 
κόσμος", "σιγή και κόσμος είναι χαρακτηριστικοί θουκυδίδει-
οι συνδυασμοί-, άλλα και γιά νά προσδιορίση πιο περιοριστικά 
τήν ολιγαρχική διακυβέρνηση σε φράσεις με περικείμενα χωρία 
όπως τά έξης: μεταστήσαι τον κόσμον και ες δημοκρατίαν 
ώσπερ οι "Αθηναίοι τρέψαι (4, 76, 2)· {δείσαντες μή) οντ' αυτός 
μένειν εν τω ολιγαρχικό) κόσμω εθέλΐβ (8, 72, 2)-, 
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• τότε φαίνεται ώς αναγκαίο συμπέρασμα οτι οι φραστικοί μηχα
νισμοί των ολιγαρχικών και αριστοκρατικών ιδεολογιών και 
τών δωρικών τους πρακτικών πρόλαβαν πριν από τους δημο
κρατικούς να ιδιοποιηθούν την έννοια "κόσμος" για να προπα
γανδίσουν τό πολιτειακό τους σύστημα ώς το έγγυώμενο κατ' 
εξοχήν την κοινωνική ευταξία, τήν σταθερότητα και τήν ασφά
λεια άπό ενδογενείς σπαραγμούς· χρησιμοποιώντας δηλαδή "τον 
κόσμον" ή "τους κόσμους", διακήρυτταν οτι εφάρμοζαν εν τέλει 
στην λειτουργία της πόλης -κατά άπομίμησιν- έκείνην τήν 
ασφαλή τάξη του σύμπαντος. 

4β. Ό "κόσμος" και ή άμαθία τών Βακχών' τα στάδια της 
"τλημοσύνης", της "άμαθους μονότητος" και της ύβρεως 
τών ηρώων 

Ό Ευριπίδης παίρνει -αναμφιβόλως- βιωματικά ερεθίσματα έτσι 
όπως ζή μετά τό 408 τήν ηλικία τών εβδομήντα του χρόνων στην 
Μακεδονία του φιλόμουσου και φιλέλληνα προς τον νότο βασιλιά 
'Αρχελάου, σε έναν τόπο μέ δωρικές επιδόσεις και διονυσιακές 
καταβολές· βρίσκεται μέσα και κοντά σέ χώρους και λαούς, οί 
όποιοι θεραπεύουν οργιαστικές, θρακικές, ορφικές ή φρυγολυδικές 
λατρείες, και φαίνεται νά γράφη τότε τις Βάκχες, ένα δράμα τό 
όποιο δέν απασχόλησε τήν Ποιητική τού 'Αριστοτέλους- αυτό τό 
τελευταίο οφείλεται στά τραγικο-σατυρικά στοιχεία του έργου και 
στην έξαιρετικότητά του σέ σχέση μέ άλλες τραγωδίες του ίδιου του 
Ευριπίδη και άλλων τραγικών, και επομένως στην ακαταλληλότητα 
του -ώς προς τους στόχους της Ποιητικής- νά εκπροσώπηση ένα 
συγκεκριμένο "είδος" της αττικής δραματουργίας. Ό ποιητής εκμε
ταλλεύεται τήν διονυσιακή θρησκεία ή οποία στον βίο και στην πο
λιτεία του θεού της αποτυπώνει τήν ελληνική ξηρά και θάλασσα 
από τον βορρά έως τον νότο, όπως ακριβώς ή ελληνική ζωή 
κινείται, πολιτεύεται και ζή στά βουνά, στην βλάστηση, μέσα άπό 
τήν καλλιέργεια της οινοπαραγωγού γης και τους κινδύνους τών 
θαλάσσιων διαδρομών τού εμπορίου της. Ό Ευριπίδης μπορεί και 
ξεκινάει άπό ένα σταθερό βάθος: άπό τήν απόδοση της πολυμορ
φίας της ελληνικής φύσης και ζωής, εφόσον αυτό είναι καί τό δημο
φιλέστερο εκείνο χαρακτηριστικό τό οποίο συνέτεινε έτσι ώστε ή 
διονυσιακή λατρεία νά κυριάρχηση σέ κάθε πόλη τού ελλαδικού 
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χώρου- δανείζεται υστέρα τα διονυσιακά προσωπεία και παίζει στο 
δράμα του τόσα πολλά οσα ή έρευνα είδε από διάφορα σημεία προσ
έγγισης τοϋ συμβολισμού τοΰ δράματος αύτοΰ37: την σύγκρουση 
θυμικοΰ καί λογικού* τις ώδΐνες για να γεννηθη με την αφομοίωση 
του καινούριου από το παλαιό ενα άλλο εξελιγμένο είδος· αλλά καί 
το προχώρημα της ιστορίας τοϋ ελληνικού έθνους μέσα από τις 
έπίμοχθες διαδικασίες της διαφορετικής πολιτικής εκτίμησης ενός 
νέου-ξενικοϋ στοιχείου άπο τά κυρίαρχα ελληνικά φύλα: κάθε τι το 
νέο ο ένας, ó "Ιωνας, το εκτιμά ώς εμπλουτισμό της πείρας του* ο 
άλλος, ο Δωριέας, ώς φόβο γιά το άδοκίμαστο. Έ ν τέλει, μέσα στις 
Βάκχες μπορεί νά δη κανείς νά συμβολίζεται ή εμφύλια διαμάχη 
δημοκρατικών νεωτεριστών καί ολιγαρχικών συντηρητικών της 
πόλεως τών 'Αθηνών -καί σε σμίκρυση ο εμφύλιος πόλεμος 
'Αθηναίων καί Σπαρτιατών, 'Ιώνων καί Δωριέων άπο αυτήν την 
"κινητική μεταβολή" θά έπρεπε νά πρόκυψη ενα επεξεργασμένο 
είδος συμβίωσης ή οποία θά στηριζόταν στην αξιοποιημένη πρα
κτικώς "μάθηση" τών καιρών ή αλλιώς στην "σωφροσύνη". 

Επάνω σε χειροπιαστή γιά τις αισθήσεις -όρασης, ακοής καί 
αφής- άλλα περισσότερο σε ακουστική καί άγγελτική -καί είναι 
εξαιρετικές προς τούτο οι μακρές διηγήσεις, κυρίως τού πρώτου 
'Αγγέλου- γιά τά κρίσιμα σημεία της δράσης ανάγλυφη λεπτογρα-
φία, ó Ευριπίδης βάζει τις διαδικασίες τής νοημοσύνης μας -μάθη
ση, εκμάθηση, "το εννους γίγνεσθαι ", μετανοητική υπακοή- νά ψαύ
σουν ολην τήν διονυσιακή πορεία τής πολιτικής ψυχής στην περι
πέτεια της νά βγή άπό τήν άμαθίαν καί νά φθάση στην ελπίδα τής 
επιδιόρθωσης μέσω τού δίκαιου νόμου· νά δή κανείς δηλαδή καί νά 
"ε ίσίδη" (είσοραν) πώς αύτοδιαμελίζεται με αποτελεσματικότητα ή 
πολιτική οντότητα τού άτομου άπό τήν διελκυνστίδα τού έτερο-
προσανατολισμού: α) όταν άπό τήν μιαν πλευρά ή δημοκρατία -ώς 
"ή γεννήτωρ καί ή τοκεύς" τής αναλογικής ισονομίας προς τά τέκνα 
της- στην προσπάθεια της νά πλήξη καί νά γύμνωση τον δωρικό 

37. Ό ένας ερμηνευτής μάχεται να άνατρέψη τήν προσέγγιση τοϋ άλλου· οι θέσεις 
κυρίως τών Α. W. Verall (The Bacchants of Euripides and other Essays, Cambridge 
University Press, Cambridge 1910) καί G. Norwood (The Riddle of the "Bacchae", 
Manchester 1908) δημιούργησαν μιαν «ανορθόδοξη» στην έρευνα τών Βακχών 
ομάδα σέ αντιπαράθεση μέ μιαν άλλην ή οποία αντιπροσωπεύεται άπό τα 
ονόματα τών Dodds καί Winnington-Ingram (βλ., π.χ., Winnington-Ingram, 1948: 
Appendix, σσ. 180-85). 
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ολιγαρχικό "κόσμον" από τό "άλουργές" ένδυμα της τυραννευτικής 
του πειθαρχίας· και β) όταν από την άλλην ή άκρα ολιγαρχία στον 
αγώνα της να κράτηση τειχήρη την περιφρούρηση της από τους 
"πολλούς", καταντούν και οι δύο αυτές πολιτείες να μεταλλάσ
σονται σε ένα τυφλωμένο από συριστικούς αυλούς και μανιακό 
από βαθυλαρυγγισμούς τύμπανων τυραννικό "διπολικό πλήθος". 

4γ. Ό "κόσμος" και ή άμαθία των Βακχών' τα στάδια της 
"τλημοσύνης", της "άμαθους μονότητος" και της ύβρεως 
των ηρώων 

Ό Ευριπίδης μέσα από τις Βάκχες δίδει ενα διονυσιασμό του 
οποίου ή τεχνική φιλοσοφία είναι να λειτουργήση συγχρόνως ως 
"μηχάνημα" εκκαθάρισης τού πεδίου από άνομους πολεμικούς 
ήχους και συγκεχυμένες εκτελέσεις άλλα καί ως όχημα αποβίβα
σης σέ τόπο με νόμιμες, ήσυχες, διαλογικές καί σωτήριες κινή
σεις. Ή έννοια τού "κόσμου", της φυλακής καί της προφύλαξης, 
τής νηφαλιότητας καί της σωφροσύνης ή οποία απαιτείται ώστε 
ένα έργο -τό κάθε έργο- νά μήν αύτοκαταστραφή έκ τών ένδον 
δέν συμβιβάζεται μέ έκείνην τήν δημαγωγούμενη κοινωνική ψυχο
λογία τού Δήμου, έξ αιτίας τής οποίας τού προσάπτεται καί ο 
χαρακτηρισμός τού "πλήθους"· τού "πλήθους" όπως τουλάχιστον 
αυτό ώς αθηναϊκό "πλήθος" αντιδρά καί διαμορφώνει τις εξελί
ξεις στην τελευταία δεκαετία τού 5ου αιώνα π. Χ.: στερημένο από 
τό γόητρο τού πρωτοστάτη τον όποιο είχε κερδίσει στά Περσικά, 
μέ αμφισβητούμενη τήν άλλοτε πανελλήνια αυτοκρατορική του 
ισχύ, αλλοιωμένο καί σχεδόν χωρίς φυλετική ταυτότητα -άπό τις 
συνέπειες τού Πελοποννησιακού πολέμου καί τήν αναγκαστική 
εισροή ξένων στην πόλη- καί αγόμενο άπό τήν δημαγωγία τής 
ήττας. Μέσα άπό τις Βάκχες, ο Ευριπίδης (ή κατά άλλους ό 
νηφάλιος, άλλα φοβισμένος, ακόμη άδιονυσίαστος τύπος τού 
Πενθέως) κρατάει απόσταση "οράσεως" προς τά σύγχρονα του 
γεγονότα* δέν παίζει τον αποτυχημένο ρόλο τού θεατή -τού 
Πενθέως- άλλα τού επιτυχημένου θεωρού -τής αληθινής μαρτυ
ρίας-, τού παρατηρητή καί τού υπεύθυνου εκπροσώπου τής 
πόλης· παίζει τον ρόλο τού δεύτερου 'Αγγέλου, τού θεράποντος, 
καί αυτό θέλει νά δώση καί στους θεατές-άναγνώστες του ó 
Ευριπίδης' τους βάζει νά ζήσουν τήν προσγείωση τού ψευδούς 
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και αμέτοχου θεατή Πενθέως από το δένδρο και να οριζοντιω
θούν στην πραγματικότητα της πολιτικής σκηνής και έτσι να 
γίνουν καθένας τους dramatis persona politica . 

Ό Ευριπίδης βλέπει λύση από έξω και δια μέσου τής θολερής 
"άκοσμίας" την οποία αποδίδουν μέ χαρακτηριστικό τρόπο οι 
διάφορες εκφράσεις τής έννοιας του άποπειρατικοϋ μόχθου· ó 
τελευταίος εξαντλεί την διονυσιακή ύγρότητα, οδηγεί σε στειρό
τητα και άγει σε πολιτικό αδιέξοδο: ή ενέργεια τοϋ μόχθου 
πλήττει εν τέλει τα δρώντα πρόσωπα ως παθήματα των ίδιων. 
Οι καταστροφικές αυτές διεργασίες δίδονται επανειλημμένως μέ 
παράγωγα από τήν ρίζα τοϋ *τλάω {ταλάσσομαι, τολμάω), τα 
οποία παρακολουθούν τήν εξέλιξη τής τραγικότητας, περνώντας 
από τήν ενεργητική διάθεση και τήν κατάργηση της στην παθη
τική* έτσι, ο διονυσιαζόμενος τύραννος Πενθεύς είναι τολμών 
(962) και θα γίνη στον επιτάφιο τον όποιο τοϋ απευθύνει ó πάπ
πος του Κάδμος 3 9 τλήμων (1323), όπως πιο πριν και ή μητέρα 
του στις προσφωνήσεις τοϋ χοροϋ (1184: τί μετέχω, τλαμον;, καί 
1200: ώ τάλαινα, εκδ. Diggle)· τα έργα των θυγατέρων τοϋ 
Κάδμου, τοϋ διονυσιαζόμενου πλήθους, είναι τολμήματα (1222) 
καί στον οίκτιρμό τοϋ πατέρα για τήν κακή τύχη τής οικογένει
ας του οι Θηβαίες θα γίνουν τλήμονες σύγγονοι (1324· βλ. καί 
1245: Κα. [.../ φόνον ταλαίναις χερσίν εξειργασμένων], έκδ. 
Diggle)· καί μετά ώς τλήμονες προσδιορίζονται όλοι μαζί οι 
ζώντες συγγενείς δράστες: συ θ' ή τάλαινα σύγγονοί τε σαί, / 
εγώ θ' ο τλήμων (1353-54)· αλλά καί ή "τλημοσύνη" ή οποία 
μοιραίως δέν οδηγεί ούτε σέ αυτήν τήν φυσική τάξη τοϋ "Αδη 
(1360-62) είναι μιά διαρκής φυγή από τον τόπο τής ησυχίας, 
όπως τήν δίδει χαρακτηριστικά ή φράση τλήμονες φυγαί (1350). 

Ό "ποιητής Διόνυσος" αναζητάει τον διαφανή μέ σταθερά περι-

38. Βλ. Barrett, 1998, σ. 342· βλ. καί Anton F. Η. Bierì, Dionysos und die griechische 
Tragoedie: Politische und "metatheatralische" Aspekte im Text, Gunter Narr, Tuebingen 
1991, όπως στο Barrett, 1998, σσ. 345-46, 358. 

39. Ό επιτάφιος τοϋ Κάδμου (πρβλ. στίχχ. 962-64) καί ό «Επιτάφιος» τοϋ 
Περικλέους είναι οι μόνοι οι όποιοι μας σώζονται ώς δείγματα αύτοΰ τοϋ 
έπιδεικτικοϋ είδους ρητορικοϋ λόγου από τον 5ο π. Χ. αιώνα· στις Βάκχες 
έχομε θουκυδίδειο λεξιλόγιο, βλ. Oranje, 1984, σ. 92. Για τήν νοηματική σχέση 
τών παραγώγων τόλμα καί τάλας, βλ. στο John R. Wilson, "Τόλμα and the 
Meaning of τάλας", AJPh 92 (1971) 292-300. 



Η ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΉ ΛΑΤΡΕΊΑ ΣΤΟΝ ΔΩΡΙΚΌ «ΚΌΣΜΟ» 231 

γράμματα "κόσμον", άφοϋ πρώτα παίξει μέ ένα κακέκτυπο του και 
με την βάσανο της μοναξιάς την οποία προξενεί ή αμάθεια και ή μονό-
τητα των ηρώων τον έτσι, στους στίχους 965-66 επιδεικνύει μιαν εικόνα 
παραπλανητικής καθοδήγησης, της αγωγής του θύματος Πενθέα σε 
μια δήθεν ^ευφρόσυνη σωτηρία" -εφόσον αυτή θα είναι ó σπαραγμός 
του- στην οποία οι δημαγωγικές μορφές διαδέχονται ή μια τήν 
άλλην αυτές είναι περισσότερες από μιαν τό θύμα όμως είναι κατά 
τραγικό τρόπο μόνο του: πρώτος πηγαίνει ο θεός και θα τον διαδε-
χθή στην συνέχεια άλλος: έπου δέ· πομπός [δ'] εΐμ' εγώ σωτήριος, 
/κεΐθεν ο ' απάξει σ' άλλος' έχει προηγηθή ήδη ή υπαινικτική στι-
χομυθία Πενθέως καί Διονύσου όπως απαιτεί ή σκηνική τάξη· ó 
πρώτος άγεται μεταμφιεσμένος μέ γυναικεία ένδυση και προφέρει 
φράσεις οι όποιες όδοποιοϋν τήν μοναχική αυτοκαταστροφή του: 
"μόνος άνήρ τολμών" (962)· καί αυτή αμέσως επιβεβαιώνεται μέ 
σαρκαστικό τρόπο από τον οδηγητή θεό ο όποιος επαναλαμβάνει σέ 
σχήμα κύκλου τό κρίσιμο εκείνο κατηγόρημα: "μόνος συ ϋπερκά-
μνεις, μόνος" (963). Ή αμάθεια φέρνει μοναξιά καί είναι τραγικά 
μόνη ή εισέτι "αμαθής" μητέρα 'Αγαύη, όταν εκτιμά ως καταστρο
φική τήν τυραννική απομόνωση του γιου της καί τήν άμαθίαν του: 
άλλα θεομαχεΐν μόνον / οίος τ ' εκείνος, νουθετητέος, πάτερ, / 
σοϋστίν (1255-57)· ή 'Αγαύη πέφτει θύμα τραγικής ειρωνείας 
γιατί, όταν άνανήψη, είναι μόνη της καί ή ϊδια -άπορφανισμένη 
άπό τό παιδί καί τους γονείς της- σέ εκείνην τήν πορεία 
"παθοϋσα-μαθούσα", ή οποία θά τήν καταδικάση σέ εξορία. Ά π ό 
τήν άλλην πλευρά, ή μοναξιά του Πενθέως είναι πολυσήμαντα 
εκμεταλλεύσιμη σέ ερμηνείες· είναι Ισως μιά σατιριστική επισή
μανση άπό τον Ευριπίδη -μοναχικό ολιγαρχικό άπό μόνον τ ο ύ 
της εικόνας των ολιγαρχικών ανάμεσα στό "δίμορφο πλήθος", 
άκρων καί μέτριων δημοκρατικών, όπως τό ενσωματώνουν οι 
δύο τύποι βακχίδων: άπό τήν μιαν πλευρά εΐναι οι Άσιάτισσες καί 
ó αρχηγός τους θεός, μιά σίγουρη παράταξη ορθόδοξων πιστών 
χωρίς τήν δοκιμασία «του παθεΐν»· άπό τήν άλλην πλευρά είναι 
οι άσιατίζουσες σέ μιά διπολικότητα προσανατολισμού αμφιτα
λαντευόμενες Θηβαίες· μιά κατάσταση στην οποία, όταν δέν 
μπορή νά παίξη ó ρόλος της αποδεικτικής πειθούς καί της γνω
στικής ενημέρωσης, ασκείται ή μαγεία του έξημμένου συναισθή
ματος, ή οποία εξορίζει τό άτομο εκτός τής πολιτικής σκηνής· 
αυτό ακριβώς θά έκμεταλλευθή στό έργο καί θά καλλιεργήση ο 
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σοφιστής θεός μέ τις θελκτικές τεχνικές ενός δημαγωγοϋ-ρήτορα. 

46. Ό "κόσμος" και ή άμαθία των Βακχών' τα στάδια της 
"τλημοσύνης", της "άμαθους μονότητος" και της ύβρεως 
των ηρώων 

Ό Ευριπίδης σατιρίζει, μειδιάζοντας μέ τρόπο σοφιστικό καί 
αινιγματικό -όπως ο δέσμιος θεός-ξένος του Πενθέως-, την παρα
παίουσα, φοβισμένη συμπεριφορά τοϋ άνομου τυράννου ó όποιος 
εκπροσωπεί τους Θηβαίους άνδρες -μετά την απόσχιση καί την 
διπολικότητα τοϋ θηβαϊκού πληθυσμού σέ άνδρες καί γυναίκες- καί 
την κυριαρχική θρασύτητα τοϋ "όχλοκρατικοϋ πλήθους" (1130-31: 
Αύτονόη τ' όχλος τε πας / επείχε βακχών)· αυτό τό πλήθος δέν 
διστάζει νά φέρεται άπό οποίον πόλο καί άν φυσάη ο άνεμος: τοϋ 
Πενθέως, όταν αυτό διστάζη νά άκολουθήση τον θεό· τοϋ Διονύσου, 
όταν τό ίδιο πλήθος άποφασίζη νά "όμαδοποιηθή"· έτσι, τά μέλη τής 
"ομάδας" είτε μέ τήν διπολικότητα τοϋ ψυχισμού τοϋ τυράννου είτε 
μέ τήν διπολικότητα τοϋ ψυχισμού τοϋ "πλήθους" παραπέμπονται σέ 
φυγοκέντριση έξω άπό τήν πόλη -τήν προορισμένη νά άποικισθή-
κατοικηθή άπό σώφρονες: στον "Αδη (Πενθεύς) ή στην εξορία 
('Αγαύη, Θηβαίες) ή στην χώρα των μακάρων (Κάδμος, 'Αρμονία)· 
πριν όμως άπό αυτήν τήν τελική εξώθηση τους, τά μέλη προλαβαί
νουν νά εκτιμήσουν μέ υγιείς φρένες τήν ύπνωση καί τό έγκλημα των 
πράξεων τους καί τήν τιμωρία τους γιά όλα αυτά ως δίκαιη. Καί άν 
ή ατη δέν είναι παρούσα ως έκφραση αύτοτύφλωσης τοϋ άτομου στο 
ευριπίδειο έργο, είναι πάντως εν δράσει ως τεχνική των θεϊκών 
δυνάμεων -ώς νέμεσις στην ϋβρίν 4 0-, όταν αυτές θέλουν νά μηχα-
νευθοϋν τήν όδοποίηση προς τήν κατάσταση τής ησυχίας- καί αυτόν 
τον ρόλο φαίνεται νά έκτελή ο θεός Διόνυσος σέ αυτό τό δράμα* ó 
θεός επιβλέπει καί ελέγχει τό έξης μάθημα: ύπαρκτική προϋπόθεση 

40. Ή Anne Pippin Burnett επισημαίνει οτι οι Βάκχες είναι ή μόνη τραγωδία ή 
οποία παρουσιάζει στον ακροατή ένα έργο ύβρεως καί τήν επακόλουθη πράξη 
τής νεμέσεως, βλ. Oranje, 1984, σσ. 15, 19- πρβλ. επίσης J. Bremer, Hamartia. 
Tragic Error in the Poetics of Aristotle and in Greek Tragedy, Amsterdam 1969, οπού 
διευκρινίζεται οτι τά δράματα, 'Ιππόλυτος, 'Ηρακλής καί Βάκχαι, illustrate "the 
moral absurdity of the ατη and αμαρτία pattern", ενώ στον Αισχύλο αντιστρόφως 
"the important idea is ατη, not αμαρτία". 
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για την πολιτική "ευνομία" και την ατομική "εύκοσμία" είναι ή 
ανυπαρξία ύβρεως, δηλαδή αφροσύνης, από το άτομο και τους πολίτες. 

"Ετσι, ο Ευριπίδης φαίνεται να προχωρή στις Βάκχες τήν θερα
πεία της σολώνειας ύβρεως -ή ύβρις οδηγεί στην ατην για το 
άτομο και στην δυσνομίαν^ια τήν πόλη-, εφόσον τήν ταξινομεί ως 
τό αντίθετο της "σωφροσύνης"41, του δικαίου και του νόμου- και 
εφόσον τήν προσγειώνει μέσα στο πλαίσιο των ανθρώπινων δυνά
μεων και προσπαθειών, τήν καθιστά καί θεραπεύσιμη και επιδε
κτική νά οδήγηση στην ήσυχίαν. Ή διορατικότητα του πολιτικού 
Ευριπίδη μπορεί καί εκτιμά τις προϋποθέσεις και ó ποιητής προ
φητεύει -με τις πιθανότητες Ιστορικού αναλυτή- τήν ατμόσφαιρα 
μετά τό 404 π. Χ.: τήν φωτιά, τον σεισμό, τήν κρήμνιση των τειχών, 
καί προβάλλει αυτές τις καταστροφικές φάσεις της πόλης του μέσα 
από τις οπτασίες τού Πενθέως· τήν πρόβλεψη του αυτή δεν θέλει 
ακόμη νά τήν παρουσίαση στο αττικό κοινό καί προτιμάει, αφού 
δώσει τήν παράσταση τού "Ορέστη -τό 408 π. Χ.-, νά άποσυρθή 
προς τό παρόν στην μακεδόνικη αυλή: νά αναμένη έκεΐ τήν ακίν
δυνη γιά τό ηθικό τών 'Αθηναίων στιγμή -κυρίως γιά τό ηθικό τού 
ϊδιου τού αθηναίου Ευριπίδη- νά παίξη τον ρόλο του ως καθοδη
γητή τών πολιτικών συμπεριφορών. "Ισως πάλιν ο γιος τού ποιητή, 
Ευριπίδης ο νεώτερος, νά επεξεργάσθηκε τά υπαινικτικά σημεία τού 
τέλους της πόλεως τών Θηβαίων, δηλαδή τών Αθηνών, μέσα στο 
δράμα, οντάς εγγύτερα άπό άποψη τόπου καί χρόνου προς τήν δια
μορφούμενη αυτήν κατάσταση μιας επίσημης λήξης τού Πελοπον
νησιακού πολέμου. 

5α. Ή έκδοση τών Βακχών 

Ώ ς προς τον γραμματολογικό επομένως χαρακτήρα καί τον 
στόχο τών Βακχών θά συνεχίσουν νά υπάρχουν τά ερωτήματα: γιατί 
δεν διδάσκεται ή δέν προλαβαίνει νά διδαχθή άπό τον ίδιον τον 

41. Ή έννοια της "σωφροσύνης" καί οι συναφείς με αυτήν δηλώσεις διατρέχουν 
το κείμενο τών Βακχών (στίχχ. 314-18, 504, 641, 686, 1002) μέ τις σημασίες 
τοϋ "είμαι ενημερωμένος, εκτιμώ τήν τρέχουσα κατάσταση", βλ. καί στο Sale, 
1977, σσ. 139-40, σημμ. 18, 20, 21 (όπου καί Helen North, Sophrosyne, Ithaca 
1966), 22· πρβλ. καί D. F. W. van Lennep, Euripides ποιητής σοφός, Ν. V. Swets 
& Zeitlinger, Boekhandel & Vitgerersmij, Amsterdam 1935 (στα δανέζικα). 



234 ΕΥ. ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ-ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

δημιουργό του αυτό το όραμα μέ το όποιο ó Ευριπίδης θα διακή
ρυττε την ελπίδα στο πολιτικό αδιέξοδο, στην ήσυχίαν και στην 
εύκοσμίαν μιαν πολιτική εικόνα τέτοιου τύπου διαβλέπει ó 
αναγνώστης στην προσωρινή κοσμιότητα εκείνης της γαλήνιας και 
φυσικής τάξεως μέ τήν οποία βάζει ο τραγικός τις Θηβαίες βακχί-
δες -πριν από τον σπαρακτικό διονυσιασμό τους- να ξυπνούν και 
νά κινούνται μέ ελεγχόμενες και ζωοδότειρες πράξεις (693-94: 
άνηξαν ορθαί, θαϋμ' ίδείν ενκοσμίας, / νέαι παλαιαί παρθένοι τ' 
ετ' αζυγες). Θα μπορούσαμε να κάνωμε κάποιες συμπληρωματικές 
προς τις παραπάνω σκέψεις. "Ας θεωρήσωμε ως βεβαιωμένο άπό 
ιστορική άποψη οτι ο ποιητής μας είναι σέ ένα στάδιο της ζωής 
του κατά τό όποιο βρίσκεται μακριά άπό τήν ηλικία της πολιτικής 
δράσης, άπό τήν δυνατότητα διδασκαλίας και τήν παράσταση του 
μηνύματος του στο αττικό θέατρο* άπό τήν άλλην πλευρά δέν πρέ
πει νά αποκλείεται ή εσκεμμένη πρόθεση του δημιουργού νά πράξη 
έτσι ή αλλιώς, εφόσον υπάρχει τήν εποχή του μια αναμφισβήτητη 
βεβαιότητα και μια τεχνική άνεση ώς προς τήν αναγνωστική δια
κίνηση ιδεών: τό "βιβλίο" και ή δυνατότητα της αναπαραγωγής 
του κειμένου επάνω σέ γραφική ύλη και σέ σχήμα τό οποίο θά 
επέτρεπε τήν μετάδοση του μηνύματος του συγγραφέα και εκτός 
του θεάτρου. Ό πολιτιστικός ρόλος του "βιβλίου" έχει ήδη διανύ
σει αρκετό βίο προς τά τέλη του 5ου αιώνα π. Χ., ώστε αυτό νά 
συνιστά πιά μιαν εναλλακτική λύση επικοινωνίας και μάλιστα 
χωρίς τον κίνδυνο του ανοικτού διαγωνισμού και τήν κρατική 
επισημότητα της ήττας στους δραματικούς αγώνες· άλλωστε άπό 
αυτές είχε γευθή -δικαίως γιά τήν πολιτική ατμόσφαιρα της 
εποχής, αν και αδίκως κατά τήν σημερινή θεατρική κριτική-
άρκετές ô συγκεκριμένος τραγικός. 

Μέ τις παραπάνω απλές δεδομένες άπό τήν ιστορία και τήν 
απλή σκέψη προτάσεις θά διακινδυνεύαμε τήν πιθανότητα ο 
Ευριπίδης στις Βάκχες νά γίνεται άναγκαστικικώς ή σκοπίμως καί 
"αναγνωστικός" τραγωδός (γιά τον ορο, πρβλ. Άριστ. Τητορ. 
1413bl2): είτε δηλαδή αυτό οφείλεται στο αδόκητο τέλος τής ζωής 
του ποιητή εϊτε στην σκόπιμη θυσία τής προτεραιότητας αύτοϋ του 
έργου του έναντι τής παραστάσεως άλλων όπως ήταν ο Όρέστης. 
Έάν ο Ευριπίδης έκρινε ότι δέν ήταν ώριμη ή πολιτική στιγμή γιά 
νά άκουσθή τό έργο τών Βακχών ανοικτά σέ κάποιο θέατρο τής 
'Αττικής, μπορούσε μέσω τής "αναγνώσεως", δηλαδή τής "άναγνω-
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στικής παραστάσεως" του έργου του και της δημοσιοποίησης του 
σε "βιβλίο", να υπαινίχθη σε περιορισμένης ευρύτητας πολίτες -σέ 
πρόσωπα μιας "εταιρίας" ή σέ άτομα τα οποία έχθρεύονταν όπως 
και ο ίδιος την δημαγωγία της εποχής του- αυτό το όποιο διέβλε-
πε ως νέα κατεύθυνση πραγμάτων στον ελλαδικό χώρο του νότου 
-και κυρίως στην πόλη του4 2. Σέ μιαν τέτοιαν περίπτωση, ó τρα
γικός δικαιολογημένα δέν κωλύεται να έκθεση μέ κυνικότητα μιαν 
κατάσταση της πολιτικής ζωής της 'Αθήνας σέ δραματικό αλλά οχι 
απαραιτήτως τραγικό συμβολισμό43· αυτήν τήν εκτιμά μέ τήν συνή
θη του νεανίζουσα έπαναστατικότητα ως μεταβατικό αναγκαίο 
κακό, εφόσον βάζει τον Διόνυσο νά έπιφαίνεται και να δίδη εντολές 
βιώσιμης πολιτείας· φαίνεται να μήν κοστίζη στον Ευριπίδη ότι τό 
μήνυμα του δέν είναι μέ καθαρώς τραγικό τρόπο διδακτικό και 
απολύτως ή αμέσως πραγματιστικό* ϊσα-ΐσα μάλιστα, τό βασιλικό 
περιβάλλον της Μακεδονίας τό όποιο τον φιλοξενεί, ή γεροντική 
του ηλικία και ή απόσταση από τήν πόλη του τον εμβολιάζουν για 
τήν θεωρητική αντιμετώπιση τών πραγμάτων και για τήν θεωρία 
μιας ελπίδας· διαβλέπει προοπτικές για τήν νέα ήσυχίανενος κάποι
ου "κόσμου" στην μακρινή του πατρίδα, έστω και μέ τήν επέμβαση 
ex machina (βλ. Βάκχες, "ύπόθεσις") μιας διονυσιακής θεότητας: 
ενός στρατηγικού γήινου Διονύσου, μιας δύναμης από τον βορρά, 
σωτήριας και απαραίτητης στον νότο όπου οι δύο κόσμοι, ιωνικός 
καί δωρικός, σκοπεύουν νά συνεχίσουν νά άλληλοεξοντώνωνται. 
Πέραν αυτού, αναμφιβόλως ό Ευριπίδης εκμεταλλεύεται τήν ευκαι
ρία μέσω της μικτής "διανοίας" τών Βακχών νά διδάξη συγχρόνως 
-σέ θεωρητικό καί σέ έφηρμοσμένο επίπεδο- τις τεχνικές σκηνής 

42. Για τον προφητικό τόνο τον όποϊο περνάει ó Ευριπίδης στις Βάκχες έχουν 
έκφρασθή ήδη καί άλλοι, βλ., π.χ., τήν θέση του Rivier, στο Oranje, 1984, σσ. 9-10. 

43. Ή σχετική τραγικότητα του δράματος αύτοϋ καί ο έντονώτερος σατιριστικός 
του χαρακτήρας εμπνέει επιβιώσεις και επεξεργασίες τοϋ θέματος στην δια
δρομή των εποχών καί τών ιδεολογιών μέχρι και τους αιώνες μας, όπως είναι 
οί παρακάτω: Θεόκριτου Λήναν Πλουτάρχου Κράσσος 33· Goethe, Die 
Bacchantinnen des Euripides, 1826 (βλ. καί στο Bern. Kock, Euripides, Die Bakchen, 
Text, Verlag F. Schoeningh, Paderborn 1956, σσ. 60-66)· Pier Paolo Pasolini, 
Teorema, 1968 (βλ. Oranje, 1984, σσ. 1-6)· πρβλ. καί Theater der Jahrhunderte. 
"Orest" (Aischylos, Euripides, Voltaire, Krehek, Sartre, Annouilh), Albert Langen-Georg 
Mueller, Muenchen-Wien 1963· αλλά βλ. καί L. van der Stockt, "Le temps et le 
tragique dans les "Bacchantes" d' Euripide", LEC 67, 2-3 (1999) 157-79. 
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και διεύθυνσης σέ μια θεατρική παράσταση μέσψ υποδείξεων τοϋ 
ίδιου τοϋ διακονοϋντος τό "οίκείον" τέμενος θεού Διονύσου. 

5β. Ή έκδοση των Βακχών 

Τί θα μπορούσε να είχε ωθήσει -με άλλα λόγια- τον γέροντα πια 
Ευριπίδη να μή δώση προτεραιότητα στην διδασκαλία των Βακχών 
και να διακινδύνευση να τον προλάβη ο θάνατος, όταν μάλιστα τό 
θέμα φαίνεται να τό επεξεργάζεται ήδη εν οσω γράφει τις Φοίνισσες 
και τον Όρέστη; Κάποια απάντηση ίσως μπορεί να δοθή και με τήν 
βοήθεια άλλων ιστορικών συνδέσεων: λαμβάνομε υπ' όψιν ενα 
απόσπασμα των Βακχών τό όποιο τυχαίνει να διασώζεται άπό τήν 
έμμεση παράδοση ως ρήση τοϋ Διονύσου για τους Θηβαίους: α δ' 
αϋ παθεΐν δεΐ λαον ου κρύψω κακά. / λίπη πόλιομα, βαρβάροις 
εϊκων, (άκων) / πόλεις δε πολλάς εισαφίκωνται, ζυγον δούλειον 
(ανέλκοντες) οί δυσδαίμονες: / αίχμαΐς αλωτούς, πόλλ ' άνατλάντας 
κακά (G. Murray, Eurìpidis Fabulae, OCT, 1913, 2η εκδ., torn. Ill: 
Βάκχαι, Christus Patiens, στίχχ. 1668, 1669, 1678, 1672)· παράλληλο 
μέ αυτό είναι και τό σχετικό χωρίο από τό πέμπτο βιβλίο τοϋ 
Ηροδότου: επί τούτου δή τοϋ Ααοδάμαντος τοϋ Έτεοκλέους μου-
ναρχέοντος εξανιστέαται Καδμείοι υπ' Αργείων και τρέπονται ες 
τους Έγχελέας, οί δέ Γεφυραίοι ύπολειφθέντες ύστερον υπό 
Βοιωτών άναχωρέουσι ες "Αθήνας (5, 61, 2, C. Hude, Herodoti 
Historiae, OCT, 1927, 3η εκδ., torn. II)· στο ευριπίδειο χωρίο ó θεός 
προφητεύει τήν καταστροφή τών Θηβών από τους Άργείους και στο 
ήροδότειο κείμενο δίδεται ή πραγμάτωση της προφητικής ρήσεως. Τό 
ερώτημα έρχεται επακόλουθο μέσα και από τον πολιτικό προβλημα
τισμό τής εποχής τών Βακχών: μήπως, όταν ο θεός Διόνυσος προ-
φητεύη τήν κυριαρχία τοϋ "Αργούς στην Θήβα, τον έξοικισμό και 
τήν δουλεία τών Καδμείων, μήπως στην Μακεδονία τρέφεται ήδη 
σοβαρά ή προοπτική ενός υποταγμένου λαοϋ τών Θηβαίων ως καλοϋ 
εφαλτηρίου και σταθμού ανεφοδιασμού σέ περίπτωση πραγμάτωσης 
τών βλέψεων τοϋ μακεδόνικου βασιλείου ακόμη νοτιώτερα; Οί 
Μακεδόνες βέβαια έχουν ως σοβαρά εχέγγυα γιά τήν υπαγωγή τών 
Θηβαίων μέσα στο σχέδιο τών κατακτητικών τους βλέψεων καί τήν 
παροιμιώδη έκείνην ανθελληνική φυλετική τους στάση κατά τά 
Περσικά, αλλά καί οχι μόνον (βλ., π.χ., Θουκ. δημηγορία Πλαταιέων, 
Ίσοκρ. Πλαταϊκός, Δημ. Κατά Φιλίππου, Β). Αυτές τις προοπτικές 
ο νεωτεριστής τραγικός έχει τήν ευκαιρία νά τίς διαβλέπη εν όψει 
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της κατάστασης ή οποία οδηγεί προς την παρακμή της πόλεως-κρά-
τους των Αθηνών, όπως την προξενούν ο Πελοποννησιακός πόλε
μος και ol δημαγωγοί. Φαίνεται τότε ότι οι ΆργεΙτες είναι μια καλή 
κάλυψη της δωρικής καταγωγής των Μακεδόνων βασιλέων τους 
οποίους μπορούν οι πρώτοι να αντιπροσωπεύουν κάλλιστα στις 
Βάκχες "φυλετικφ δικαίω" και νά συνιστούν έναν καλό υπαινιγμό 
για τό τί περιμένει μιαν Αθήνα, ανέτοιμη νά αφομοίωση διαλεκτικά 
μιά νέα πολιτειακή δομή: έτσι όπως είναι ή ίδια καταπονημένη από 
τον πόλεμο, φυματική από τήν αφαίμαξη τών δυνάμεων της άπό τους 
δημαγωγούς και παρηλλαγμένη σε θέση αμέτοχου θεατή στην διαδικα
σία τής νέας κατάστασης, όπως ή τελευταία επίκειται νά εισαχθή από 
ενα δωρικό-διονυσιακό "κόσμον". 

6α. Βάκχες καί "Παλαιός 'Ολιγαρχικός" 

"Αν πρέπει έτσι νά δούμε τον διελλαδικό χαρακτήρα τής διο
νυσιακής λατρείας ως συνδετικό -ή μάλλον έξομαλυντικό- μεταξύ 
'Ιώνων και Δωριέων και εφόσον μιά διονυσιακή κατάσταση 
μπορεί έν τέλει και οδηγεί σε μιαν ήσνχίαν αντιφρονούντων και 
παραφρονούντων, τότε δεν μπορούμε παρά νά διερωτηθούμε ως 
εξής: "ποια νά ήταν άραγε ή πνευματική πορεία τήν οποία 
ακολούθησε ή τεχνική τής διονυσιακής εκτόνωσης τών αρνητικών 
ή άμφίθυμων συναισθημάτων γιά νά πάρη -έν τέλει- εισιτήριο 
στην φιλοσοφία τής δωρικής αγωγής ή οποία πρέσβευε τόν 
"λυκούργειο τρόπο ζωής"; 'Όταν μάλιστα μιλάμε γιά έναν τρόπο 
ο όποιος απέβλεπε στην καταστολή τών παθών και στον έλεγχο 
τής κοινωνικής συμπεριφοράς μέσα από τήν τεταγμένη σωματική 
άσκηση καί τήν ομαδική παιδεία 4 5 ! Σέ τόπους δωρικής "κοσμιό
τητας" -στην Σπάρτη όπου αργότερα ή πυρρίχη 6ρχκ]θΐς διαμορ
φώνεται σέ διονυσιακή ('Αθηναίος 14, 631b), καί βέβαια στην 
Κρήτη, άλλα καί στην Ρόδο ή στην Θήρα- πώς άραγε νά φαντα-

44. Στην περίπτωση της παράστασης των Βακχών στο ανοικτό θέατρο, το αθη
ναϊκό κοινό είναι εξοικειωμένο με τους πανελλήνιους μύθους -πολύ περισσό
τερο αυτό ισχύει για μιαν κλειστή κοινότητα "σοφών"- ώστε να μπορή να 
αναγνώριση τήν σχέση "Αργούς καί Μακεδόνων, να έννοήση τις συνδέσεις καί 
νά "διάβαση" τήν προειδοποίηση τήν οποία τού απευθύνει ó τραγικός. 

45. Βλ. E. C. Marchant, Xenophontis Opera Omnia, torn. V: Opuscula: Λακεδαιμονίων 
Πολιτεία, OCT, 1920, passim. 
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σθούμε οτι γινόταν κατ' αρχάς δεκτή ή διονυσιακή λατρεία; 
Μήπως μέ το σατιριστικο και αινιγματικό μάτι τοϋ Ευριπίδη και 
τήν θεωρητική ελπίδα για αλλαγή του διονυσιακού φαινομένου 
προς τήν ήσυχίαν, αλλά σε κάποιον άλλον από τον δικό μας χώρο 
μακρινό; Μήπως ως απλώς απτή αναπαράσταση μιας κατάστασης 
προς αποφυγήν, και επομένως, μήπως κατά τρόπο διδακτικό καί 
αποτρεπτικό; "Η -γιά να το ποϋμε αλλιώς- ως καθρέπτισμα μιας 
συμπεριφοράς τήν οποία δεχόμαστε μέ τήν ανεκτική "στωικότητα" 
τοϋ μετέχοντος απλώς κατ' εθος σε λατρευτικά δρώμενα κάποιου 
πράγματος Ιστορικώς αναπότρεπτου; "Η -καλύτερα- μέ τό σκε
πτικό οτι κάτι τέτοιο θά μπορούσε κάλλιστα να συνεχίζη νά συμ-
βαίνη στον ιωνικό κόσμο, αλλά ασφαλέστατα θά έπρεπε νά μένη 
μακριά άπό εμάς τους Δωριείς οι όποιοι έχομε ήδη δοκιμάσει τον 
ολιγαρχικό "κόσμον" ως τον σωτήριο γιά τήν πόλη; 

Αυτόν, πάντως, τον ολιγαρχικό "κόσμον" φαίνεται νά τον 
αναζητούν διανοητές πολιτειολόγοι ή άλλοι ή πολιτειολογοϋντες 
πολύ πριν από τήν εποχή τοϋ Πλάτωνος4 6. "Ετσι, και κάποιος 
άλλος δημιουργός κειμένου, πεζού αυτήν τήν φορά, μέ παρόμοια 
προς τον Ευριπίδη πιθανή "αναγνωστική" πρόθεση τοΰ κειμέ
νου του 4 7 -αμφισβητούμενης άπό τους μελετητές καί αυτής έδώ 

46. Βλ. στο Στυλ. Γ. Κορρές, " Ή επί τον Πλάτωνα έπίδρασις τοϋ Εύριπίδου. 
Φοίνισσαι-Κρίτων", άνάτ. εκ τοϋ: Έλληνομουσεΐον 1 (1947) 3-9· βλ., ίδιαίτ., 
στις σελίδες 4-5, 6-9 τήν αναλυτική τεκμηρίωση των επιδράσεων τοϋ Ευριπί
δη (Ιππόλυτος, "Αντιόπη, Κρεσφόντης, Οίνεύς, Μελανίππη, Ιφιγένεια εν 
Ταύροις, αλλά κυρίως Φοίνισσαι) στον φιλόσοφο (Γοργίας, Συμπόσιον, "Αλκι
βιάδης Β', Αξίοχος, Ίων, Κρίτων, Μενέξενος)· πρβλ. καί Α. Παναγόπουλος, 
Πλάτων καί Κρήτη, έκδ. Αίολος, 'Αθήνα 1995. 

47. Βλ. τήν διανοητική επεξεργασία η οποία ακολουθεί μετά τήν πρόσληψη παρον-
τικών ήχων καί οπτικών δεδομενιον μέ τήν διαδικασία της ανάμνησης των ήδη 
γνωστών στοιχείων καί τον αναλογικό συνδυασμό τους όπως τον αποδίδει τό 
ουσιαστικό άνάγνωσις στην Ιωνική, ήροδότεια χρήση του (Ήρόδ. 1, 116, 1): 
τον Αστνάγεα εσήιε ανάγνωσις αύτοϋ- στην άνά/νωσίντοΰ δεδομένου χωρί
ου συντελοϋνται οι εξής ρηματικές ενέργειες: λέγοντος τοϋ παιδός, οι ο τε 
χαρακτήρ τον προσώπου προσφέρεσθαι εδόκεε ες έωυτόν, ή νπόκρισις έλευθε-
ριωτέρη είναι (εδόκεε οι), ό χρόνος εδόκεε συμβαίνειν • αξίζει ιδιαίτερης παρα
τήρησης ή δυναμική τοϋ συνθέτου καί τής σύνταξης του μέ άπρόθετη αιτιατική 
προσώπου: είσιέναι τινά, μέ τήν οποία αυτό γίνεται συνώνυμο των είσοράν 
καί έννοείν. 
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της γραμματειακής ένταξης τον συγκεκριμένου έργου- παιδεύε
ται μεταξύ αναπόλησης και προσγειωμένης αναζήτησης της 
κοσμιότητας δωρικού τύπου: εΐναι ó "Παλαιός 'Ολιγαρχικός" 4 8, 
ο συγγραφέας τού φερόμενου άλλοτε ώς ξενοφώντειου λόγου 
περί της 'Αθηναίων πολιτείας. Ό συγγραφέας, έμφορούμενος 
από την νοσταλγία τού σπαρτιατικού "κόσμου", φαίνεται να 
βλέπη τα πράγματα να λειτουργούν στην 'Αθήνα, από μακριά 
και αυτός όπως ó Ευριπίδης, άλλα σε διαφορετική εποχή· πρέ-

, , » , , 4 9 » 

πει να γραφή πριν απο την Σικελική καταστροφή , σε μιαν 
κατάσταση της δημοκρατίας οπού οι μηχανισμοί κινούνται άπό 
τον Δήμο γιά τήν συντήρηση τού καθεστώτος τού Δήμου και με 
υβριστική αδιαφορία των πολλών της 'Αθήνας προς τήν εκτί
μηση των άλλων Ελλήνων γιά αυτήν τήν συμπεριφορά τους . 
Και οι δύο, ο "Παλαιός 'Ολιγαρχικός" καί ο Ευριπίδης στις 
Βάκχες, παρατηρούν με γεροντικό μάτι καί σε απόσταση από 
τήν ηλικία τού " δ ρ α ν " ενα κατεστημένο μόρφημα της δημοκρα
τίας των 'Αθηνών καί τό απογυμνώνουν με τήν σατιρίζουσα 
άνημποριά αυτού τού πολίτη γιά τον όποιον "ουκ οΐόν έστι 
δραν". Ό "Παλαιός 'Ολιγαρχικός" μεταχειρίζεται σαρκαστική 
ειρωνεία με τήν οποία τού επιτρέπει ένας λόγος ¿σχηματισμέ
νος να άμυνθή και νά κάλυψη τον πολιτικό χαρακτήρα τών 
θέσεων του· αυτή εΐναι μιά -ανάμεσα σε αρκετές άλλες- εκτί-

48. Πρόκειται για ενα γραμματειακό χαρακτηρισμό τον όποιο άπό πολύ ενωρίς ô 
'Αγγλόφωνος Κόσμος έδωσε στο πνεύμα με τό όποιο γράφεται τό είδος εκείνο 
της συγγραφής μέ τήν θεωρητική άκαμπτη σταθερότητα τών διαπιστώσεων καί 
πεποιθήσεων και μέ τό φλύαρο ύφος τών επαναλήψεων, βλ. και G. W. Bowersock, 
Pseuäo-Xenophon, Constitution of the Athenians, The Loeb Classical Library, London 
1968, ανατ. 1993, σ. 463 καί σημ. 1* για τό πρόσωπο τού συγγραφέα καί τήν 
σύνθεση τού έργου, βλ. Ernst Kaiinka, Die Pseudo-xenophontische 'Αθηναίων 
Πολιτεία, Einleitung, Uebersetzung, Erklaerung, Teubner, Leipzig-Berlin 1913: IL Person 
des Verfassers, σο. 17-21 · III. Komposition, σσ. 22-39 (στο εξής ως Kaiinka, 1913). 

49. Βλ. τήν θεώρηση τών απόψεων για τήν χρονολόγηση τού λόγου αυτού, στο 
Kaiinka, 1913: /. Entstehungszeit, σο. 5-17, αλλά καί στα εξής: G.W. Bowersock, 
"Pseudo-Xenophon: I. Date", HSCPh 71 (1967) 33-38 καί σημμ. 1-28· Harold Β. 
Mattingly, "The Date and Purpose of the Pseudo-Xenophon Constitution of Athens", 
CQ 47 (ii), 1997, 352-57. 

50. Ψενδο-Ξενοφώντος Αθηναίων Πολιτεία I, 18, Kalinka (Teubner, editio maior 1914, 
Neudr. 1961): οί σύμμαχοι δοϋλοι τον δήμου τών Αθηναίων καθεστασι μάλλον. 
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μηση για το γραμματειακό είδος στο όποιο ανήκει το κείμενο 
περί της Αθηναίων πολιτείας?1. 

Σε έναν τύπο "αύτο-λιβέλλου" για την αναγκαστική ανοχή των 
ολιγαρχικών, ο συντάκτης απαριθμεί τις τεχνικές οι οποίες κάνουν 
τον Δήμο να κυρίαρχη, να άπολαμβάνη μέσα σέ μια διονυσιακή 
αυτάρκεια και αποκοπή από τον αμέτοχο στην δική του δημοκρα
τία ελληνικό περίγυρο καί να πραγματώνη στον πολιτικό του βίο 
τήν παροιμία "Γιάννης κερνά καί Γιάννης πίνει"5 2 , ο "Παλαιός 
'Ολιγαρχικός" ώς άναγνώστης-έκφωνητής ενός ανεπιθύμητου καί 
ασύμφορου για τον Ιδιον έγγραφου παραδέχεται τήν κυριότητα του 
αυτοκρατορικού "πλήθους" ώς αναγκαίου καί αποτελεσματικού 
καθεαυτό κακού: όταν ó Δήμος δίδη τους δικαστές καί οι δικαστές 
είναι ο Δήμος, πώς νά δικάση ο Δήμος τον ίδιον του τον εαυτό, 
να παραδεχθή ότι κάνει λάθος καί νά αύτο-ανατραπή; Είναι μάλι
στα εκφραστικός τής ανησυχίας τού συγγραφέα ο τόπος τής 
"ατιμίας" ώς προς τήν ελαστική εφαρμογή -κατά τήν σύγχρονη του 
εποχή- των σκληρών άλλοτε θεσμών -όπως τής "εισαγγελίας" ή τού 
"όστρακισμού"- οί όποιοι έσωσαν τήν αθηναϊκή Δημοκρατία· μέ 
αυτόν τον ρητορικό τόπο τεκμηριώνει ο ομιλητής τήν απουσία προ
ϋποθέσεων για νά άνατραπή συντόμως τό μεροληπτικό πνεύμα τής 
ισχύουσας πολιτείας "υπέρ τών ημετέρων" καί αυτό τό εκφράζει ώς 
έξης: νπολάβοι δέ τις αν ώς ουδείς άρα αδίκως ήτίμωται Άθήνησιν 
(III, 12), πώς αν οΰν αδίκως οϊοιτό τις αν τους πολλούς ήτιμώσθαι 
Άθήνησιν, οπού ο δήμος εστίν ο άρχων τάς αρχάς; ... ταντα χρή 

51. Βλ. τήν θεώρηση του θέματος στο Kaiinka, 1913: IV. Literarische Stellung der 
Schrift, σο. 39-61, ιδιαίτερα για το προκείμενο, σ. 45" βλ. επίσης, αυτόθι, σσ. 
53-58, για τήν εκτίμηση του λόγου άπό τον Kaiinka ώς σοφιστικής επιδείξεως 
-χωρίς πρακτική πολιτική σκοπιμότητα και κατά τον τύπο τής πρωταγόρειας 
disputano in utramquepartem- τό κείμενο θα εκφωνήθηκε ώς "λόγος επιδεικτικός 
προς τους εταίρους", σέ μια συμποτική συνεστίαση τής εταιρίας στην οποία 
θα άνηκε ó συγγραφέας του, μέ παρόντες παρεπιδημοϋντες ομοϊδεάτες του 
από τήν Λακεδαίμονα- ô συντάκτης τής επιδείξεως απευθύνεται, εν τούτοις, 
για λόγους προφορικής αμεσότητας σέ ένα άπό τά παριστάμενα πρόσωπα, γι' 
αυτό καί ή αρχαϊκού τύπου χρήση τού δεύτερου ενικού προσώπου. 

52. Βλ. τό χαρακτηριστικό χωρίο, 'ΑθηναίωνΠολιτεία Π, 18, Kaiinka (Teubner, 1961): 
κωμωδείν δ ' αϋ καί κακώς λέγειν τον μεν δήμον ουκ εώσιν, ίνα μη αυτοί άκού-
ωσι κακώς-πρβλ., σχετικά μέ τίς θέσεις τού συγγραφέα τού λόγου, τήν απάντη
ση τού Walter Lapini (Klio 80, 1998, 325-35) στον Υ. Nakategawa (Hermes 123, 1995, 
28-46). 
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λογιζόμενον μή νομίζειν εΐναί τι δεινον άπο των άτιμων Άθήνησιν 
(III, 13): κίνδυνος για την ανατροπή της τωρινής Δημοκρατίας 
μπορεί να προέλθη μόνον από τους άτιμους, οχι όμως από όλους 
γενικώς τους άτιμους αλλά μόνον από αυτούς οι οποίοι έχουν 
τυχόν κριθή και καταδικασθή αδίκως σέ "άτιμίαν", σε στέρηση των 
πολιτικών τους δικαιωμάτων αυτοί, εν τούτοις, δεν είναι και τόσο 
πολλοί και άρα δεν επαρκούν γιά μιαν τέτοια μετάσταση τού πολι
τεύματος τήν οποία θά ήθελε ο "Παλαιός 'Ολιγαρχικός" και οί 
ομοϊδεάτες του* κατά τρόπο νομοτελειακό επομένως μόνον από 
εξωτερική δύναμη -από κάποιον έξω-ιωνικό, δωρικό και ολιγαρ
χικό βίαιο μηχανισμό- μπορεί νά έπέλθη μετάσταση της άμαθίας 
του Δήμου και αφού άνατραπή ή όχλοκρατική κυριαρχία τού "πλή
θους" νά έπιβληθή ή ολιγαρχική εύκοσμία κατά τον τύπο τής σπαρ
τιατικής "ευνομίας"53· άλλα κάτι τέτοιο φαίνεται νά είναι αδύνατο 
τον καιρό κατά τον όποιο συντίθεται τό σατιρικό αυτό "καταστα
τικό τής κρατούσας ισχύος τού Δήμου" και ή άμαθία τού αθηναϊ
κού "πλήθους" απλώς διαπιστώνεται ως εδραιωμένη και επαρκώς 
αύτο-συντηρούμενη μέσα στην "άκοσμία-κακονομία" της. 

6β. Βάκχες καί "Παλαιός 'Ολιγαρχικός" 

Ό συγγραφέας μοιάζει νά εκφωνή τον λόγο του μέ "αναγνω
στικό" τρόπο, απευθυνόμενος σέ μιαν κλειστή ομάδα ομοϊδεατών 
συμποτών του οί οποίοι μπορούν νά ανταποκριθούν μέ διπλό 
τρόπο: α) καί νά καταλάβουν οτι τά πράγματα λέγονται μέ τό 
όνομα τους προκειμένου νά κινηθούν ή αυτογνωσία τού πολιτι
κού τους χώρου καί ó πραγματισμός "τού δυνατόν γενέσθαι"· β) 
άλλα καί νά αισθανθούν οτι ο εκφωνητής τον όποιο παρακολου
θούν ειρωνεύεται τήν έκφραση τού αμαθούς καί απαίδευτου Δήμου 
καί χρησιμοποιεί τον δομικό τρόπο μιας αρχαϊκής καί άνεξέλικτης 

53. Βλ., π.χ., 'Αθηναίων Πολιτεία Ι, 5, Kaiinka (Teubner, 1961): εν δέ τφ δήμω 
άμαθία τε πλείστη καί αταξία καί πονηρία· η τε γαρ πενία αυτούς μάλλον άγει 
επί τα αισχρά καί η άπαιδευσία καί [ή] άμαθία- βλ., αυτόθι, καί Π, 10: καί 
πλείω τούτων απολαύει ό όχλος ή οί ολίγοι καί οί εύδαίμονες, οπού ο συγ
γραφέας δεν αναγνωρίζει στον δχλο οτι δικαιούται τις πλουσιοπάροχες 
απολαύσεις δημόσιων χώρων όπως είναι οί παλαίστρας τα αποδυτήρια, οί 
λουτρώνες- βλ., αυτόθι, καί Ι, 8. 9. 
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υφολογικής έπαναληπτικότητας στην έκφραση των ίδιων και 
των ίδιων πραγμάτων. Αυτό το εκφραστικό τέχνασμα -στο 
ΰφος μιας διασκεδαστικής φάρσας η δημάδειας δηκτικότητας 
η, ακόμη, μιας σατιριστικής έκδοσης του "προβάλλειν ζητή
ματα"- ϊσως να είναι μιά από τις αιτίες για την δυσκολία τοϋ 
γραμματειακού και χρονικού προσδιορισμού τοϋ έργου. Ή 
μια άποψη είναι εκείνη ή οποία εκτιμά τον λόγο ως σχολική 
άσκηση επάνω στον τύπο σύνταξης κειμένων "περί πολι
τειών", περί πολιτικών συστημάτων σε μιαν τέτοιαν περί
πτωση είναι δύσκολος ο ακριβής χρονολογικός προσδιορισμός 
τοϋ εν λόγω κειμένου μέσα από τά παραδεδομένα της έκφρα
σης και της δομής του* από τήν άλλην είναι ή άποψη προς 
μιά σοβαρώτερη εκτίμηση τοϋ λόγου ως πολιτικής διακήρυξης· 
σε αυτήν τήν περίπτωση τό μειονέκτημα τής ανωνυμίας τοϋ 
συνθέτη τοϋ λόγου δικαιολογείται ως σκόπιμη προφύλαξη γιά 
νά μήν κινήση τό πραγματικό του όνομα τις υποψίες γιά 
κάποιο κίνημα τών ολιγαρχικών. Προς τήν τελευταία άποψη 
συνηγορεί τό παρακάτω στοιχείο και ή αποτρεπτική χρήση 
τοϋ "καιροϋ": αν ληφθή υ π ' όψιν οτι ó χρόνος σύνθεσης τοϋ 
λόγου άπό εσωτερικά ιστορικά στοιχεία εκτιμάται σε διάστη
μα πριν άπό τήν Σικελική εκστρατεία -σε περίοδο γοήτρου 
ακόμη γιά τήν θαλασσοκράτειρα αθηναϊκή Δημοκρατία-, τότε 
τό περιεχόμενο και ó τόνος τοϋ συγγράμματος ακούγεται ως 
εάν ο συγγραφέας νά συνιστά στους εταίρους του αναμονή 
τοϋ "καιροϋ" και επιφυλακή τών ολιγαρχικών γιά δράση 
μόλις δοθή ή ευκαιρία -ή οποία όμως άπό τά πράγματα δέν 
είναι αμέσως ορατή. Ώ ς "συνήγορος τοϋ διαβόλου" ô ομιλητής 
κάνει μιαν "άκαδημαϊκή-συμποτική ανάγνωση" τών αντικειμε
νικών και αναπότρεπτων δεδομένων μιας διονυσιακού τύπου 
πολιτικής κατάστασης τών δημοκρατικών και σταματάει έκεΓ 
αφήνει τήν μιαν παράταξη στην αύτοϊκανοποίηση άπό τήν 
άμαθίαν της και απλώς προτρέπει τήν άλλην, τους χρηστούς, 
νά απολαμβάνουν προσωρινώς καί οι δυό τους μιά συνωμοτική 
αυτάρκεια -χωρίς νά εισηγήται συγκεκριμένες ενέργειες στους 
πολιτικώς οικείους του - έτσι στην ουσία αφήνει καί τήν δική 
του παράταξη νά μετέχη με τρόπο παθητικό -αυτήν τήν χρο
νική στιγμή- στην εκτέλεση τοϋ πολιτικού διονυσιασμού τοϋ 
Δήμου καί νά ζή ένσυνειδήτως σε μιαν κίβδηλη, παθητική 
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ησυχία μέ την ελπίδα και την αναπόληση τοϋ εϋνομεΐσθαι των 
Λακεδαιμονίων. 

Ά π ό την άλλην πλευρά, ο Ευριπίδης ο οποίος έχει ζήσει την 
'Αθήνα μετά τήν Σικελική καταστροφή καί τήν καταστολή τοϋ 
θαλασσοκρατορικοΰ και αυτοκρατορικού της ΰφους νιώθει 
υποχρεωμένος μέ τήν μοναξιά τοϋ ολιγαρχικού να έκθεση και 
μέ τήν ελπίδα τοϋ ανήμπορου να έπισημάνη -έστω και έκτος 
θεάτρου- μιαν κατάσταση διονυσιακή μέσα στον Δήμο των 
'Αθηναίων ως αναγκαία φάση προς τήν μετάστασιν των φρενών, 
αλλά καί νά επινόηση λύσεις ανάνηψης μέ τήν σκληρή τιμωρία 
καί αποπομπή άπο τήν πόλη ως μιασμάτων των "άμαθων": των 
άμετάληπτων στην λογική της αποδεικτικής πειθοϋς, των θεια-
ζομένων άπό τους ρυθμούς της μαγείας καί τους ήχους της γοη
τείας των δημαγωγών, τών εκφυλισμένων αμέτοχων θεατών στά 
πολιτικά δρώμενα. Ό ποιητής-Διόνυσος νεκρώνει τον Πενθέα, 
βγάζει γρήγορα άπό τήν σκηνή τον πολιτικάντη Τειρεσία, μετα
μορφώνει καί αποδιώχνει στην σφαίρα τών ακίνδυνων μακάρων 
τον ανήμπορο καί χωρίς πυγμή -τον ασιάτη Κάδμο-, διατάζει 
τις Θηβαίες γυναίκες, επικίνδυνες γιά τις παλινδρομήσεις τους 
-διστάζουν, σφάλλουν, μετανοούν- νά εγκαταλείψουν τήν πόλη· 
έν τέλει, ο Διόνυσος καθαρίζει τήν πόλη τών Θηβαίων -καί ο 
Ευριπίδης τήν πόλη τών 'Αθηναίων- άπό τήν ασάφεια τού 
παλαιού καί έτσι κατασκευάζονται ol προϋποθέσεις γιά κάτι 
καινούριο, γιά μιά νέα τάξη καί ενα νέο "κόσμον". Ό Ευριπί
δης, μιλώντας μέ τρόπο προφητικό πριν άπό τήν νίκη τών 
Σπαρτιατών καί τήν ταπεινωτική θέση τών 'Αθηνών τό 404, 
υποθέτει μιά διανοητική καί πολιτική κατάσταση συμβιβασμού 
τών αντιθέτων έν όψει τοϋ αναγκαίου χειρότερου: της καθόδου 
της δωρικής τάξεως τών Μακεδόνων. ΟΙ Βάκχες -ώς έργο 
αινιγματικό- συνοψίζουν και πραγματώνουν ώς κοινό τέλος 
τραγωδίας καί κωμωδίας -σε ενα νέο είδος δράματος το όποιο 
εμπνέεται ό τραγικός άπο τήν βίωση της προοπτικής τής 
Realpolitik τών "καιρών" οι οποίοι τρέχουν καί τών Μακεδόνων 
οι όποιοι καραδοκούν- τήν μετα-αριστοτελική και μετα-θεα-
τρική ανέλιξη τής τραγικής καθάρσεως άπο τον παθητικό "κλι
νικό" χώρο τοϋ θεάτρου στην αξιοποίηση του ώς ενεργού 
"υγιούς" πράξεως στον τόπο τής καθημερινής πολιτικής ζωής. 
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7α. "Υβρις, τάρβος, γέλως καί "κόσμος" στην πολιτεία των 
Βακχών 

Μέσα από τις Βάκχες έν τω μεταξύ ó ποιητής παρακολουθεί 
πώς εξελίσσεται ή άμαθία των δικών του ηρώων, εμφανώς χωρι
σμένων από την τύφλωση της άγνοιας σε αντίθετες παρατάξεις, 
οπού ή ϋβρις παίζει κατά κανόνα σε επίπεδο όντων της ίδιας 
συνομοταξίας, πραγματικής ή έπενδεδυμένης: εϊτε πρόκειται γιά 
την ύβρη του τυράννου -ο οποίος προσωποποιεί την ιδέα της 
εξουσίας καί του ανδρικού φύλου μαζί με την σκιώδη ομάδα τών 
ανενεργών του στρατιωτών- εναντίον τού άνθρωπόμορφου θεού' 
εϊτε πρόκειται γιά την ύβρη μεταξύ θεϊκών μορφών είτε ακόμη 
πρόκειται γιά την ύβρη τών Θηβαίων γυναικών προς τον θεό -καί 
πριν αυτές περάσουν σε διονυσιακή κατάσταση. Έξ αρχής στον 
"Πρόλογο" ή ϋβρις ασκείται μεταξύ αθάνατων όντων, σε αυτήν 
τήν πρώτη εμφάνιση της έννοιας μέσα στο δράμα (9: Δι. άθάνα-
τον 'Ήρας μητέρ' εις εμήν ϋβριν). Ό χώρος άσκησης της ύβρεως 
θά φθάση σέ διαφορετικά επίπεδα, θεού-άνθρώπων, όταν ο 
Κάδμος -οχι πολύ μακριά άπό τό παραδιδόμενο τέλος τού κειμέ
νου- εκτιμά τήν στάση αμφισβήτησης τών Θηβαίων προς τον θεό 
ως προσβολή καί πάθημα τού Διονύσου: ϋβριν <γ'> υβρισθείς 
(1297). Στην πορεία τού δράματος ο Πενθεύς με τήν ασέβεια τήν 
οποία εκφωνεί προς τον άνθρωπόμορφο θεό φέρνει τους χώρους 
θεών-άνθρώπων σέ επίπεδο επίγειου ποινικού δικαστηρίου: ταϋτ' 
ουχί δεινής αγχόνης εστ' άξια, / ύβρεις ύβρίζειν, όστις εστίν ο 
ξένος; (246-47· βλ. καί 356-57), ενώ τήν εξανθρώπιση της λει
τουργίας της ύβρεως τήν συναντάμε καί στην διερεύνηση τού 
χορού (374-75), όπως καί στην εκφώνηση τών ποινικών μέτρων 
άπό τον Πενθέα κατά τού ξένου-θεού καί στην εντολή γιά τήν 
εφαρμογή τους (489-518). Τά επίπεδα διαφοροποιούνται εντελώς, 
όταν μετά τήν ιδιαίτερη έμφαση στην επανάληψη της ετυμολογικής 
σημασίας τού ονόματος Πενθεύς (508) έρχεται ó χαρακτηρισμός 
τών ποινικών μέτρων ως ύβρισμάτων, τά οποία θά άνταποδώση ò 
θεός Διόνυσος στον "άμαθη" καί "άσεβη" βασιλικό κριτή (516-17* 
βλ. καί 779: ϋβρισμα βακχών, ψόγος ες 'Έλληνας μέγας)· έτσι 
ακριβώς τονίζει -κατά τρόπο προτρεπτικό- καί ο χορός τών 
Λυδίων γυναικών στον θεό να πράξη: φονίου δ' ανδρός ϋβριν 
κάτασχες (555* πρβλ. καί 616: Δι. ταϋτα καί καθύβρισ' αυτόν). 
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Σέ μιαν τελευταία στάση της ή ϋβρις εκτελείται σε πνεΰμα υποθε
τικό μεταξύ των Θηβαίων υπηκόων και τοϋ γέροντα Κάδμου 
μέσα από το μοιρολόι τοϋ τελευταίου και μπροστά στο συνα
θροισμένο πτώμα τοϋ έγγονοΰ του: τον γέροντα δε /ουδείς νβρί-
ζειν ήθελ' είσορών το σον / κάρα- δίκην γαρ άξίαν ελάμβανες 
(1310-12). 

Ή ϋβρις, εν συνόψει, ώς άσεβης συμπεριφορά κατά τοϋ 
Διονύσου και των γνήσιων οπαδών του χαρακτηρίζει αδιακρίτως 
τύραννο και δυνάμεις τοϋ Θηβαϊκού πλήθους πριν άπό τήν διονυ
σιακή τους κατάσταση· μέσω ακριβώς της τελευταίας ή ϋβρις θά 
θεραπευθή, θά καθαρθή βιαίως και θά μεταλλαγή σέ "σωφροσύνη". 
Το εργαλείο της ύβρεως από τον ολιγαρχικό Ευριπίδη ακούγεται ώς 
σαρκασμός γιά αυτόν ο όποιος πραγματικώς "υβρίζει εαυτόν": τον 
δημαγωγούμενο και διασπαζόμενο στά διπολικά του μέλη Δήμο. Ό 
τύραννος Πενθεύς μπορεί νά γίνεται υβριστικός με βάση τά χαρα
κτηριστικά με τά όποια τον αποτυπώνουν άπό διαφορετικές 
οπτικές γωνίες τρεις ομάδες: ô "Αγγελος (670-71) τοϋ αποδίδει τον 
ασκούμενο φόβο προς τους υπηκόους του τον όποιο προκαλεί μιά 
δέσμη φοβερών, όπως το τάχος των φρενών, τοϋξύθνμον, το βασι-
λικόν επανειλημμένως χαρακτηρίζει τον τύραννο ó χορός, όταν 
κλείνη τήν στροφή και τήν αντιστροφή μέ τήν ϊδια φράση (995 και 
1015): τον άθεον άνομον άδικον, ή άλλου όταν θανατώνεται ο 
τύραννος και ο χορός διερευνά τον τρόπο μέ τον όποιο αυτός βρί
σκει τον θάνατο (1042): άδικος άδικα τ ' εκπορίζων άνήρ;. Στην 
τρίτη όμως κατηγορία ó Πενθεύς, φοβερός, άνομος, άδικος και 
υβριστικός προς τά νόμιμα, τά οποία είναι έτοιμη ή "ομάδα τοϋ 
πλήθους" νά υιοθέτηση ώς δίκαιους νόμους, ντύνεται άπό τον 
Κάδμο μέ "κοσμιότητα δωρικού τύπου": μέ τον έπαινο τον όποιο 
τοϋ απευθύνει ο πάππος του μεταθανάτια καί μέ γεροντικό υστε
ρόβουλο ωφελιμισμό -μέ νοσταλγία γιά τήν άλλοτε δική του προσω
πική ασφάλεια· τον μοιρολογεί καί σέ αναπάντητο "κωφό διάλογο" 
τοϋ αναγνωρίζει καί τοϋ υπενθυμίζει πώς, οσο ζοϋσε αυτός, ήταν 
εκείνη ή τυραννική πυγμή του ο φόβος ο οποίος πλάκωνε καί 
έσβηνε κάθε ύβρη τοϋ πολίτη καί κρατούσε τήν τάξη καί τόν 
"κόσμον" μέσα στην πόλη. Σέ τέτοια βαριά ατμόσφαιρα τυραννίας, 
οι φθόγγοι ol οποίοι τήν αποδίδουν είναι σέ εναλλαγή χειλικών καί 
οδοντικών αποχρώσεων: πόλει τε τάρβος ήσθα (1310), καί όχι 
μόνον ó Πενθεύς ήταν τάρβος γιά τους πολίτες υπηκόους του, 
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άλλα πόσο λίγο αυτός ο κατηγορηματικός χαρακτηρισμός: τάρβος, 
απέχει από το άκουσμα "ταϋρος" και πόσο κοντά βρίσκεται στην 
ορμή γιά εξουσιαστική δύναμη· "τάρβος-ταύρος" ήταν ο Πενθεύς 
για τους υπηκόους του, "ταϋρος-τάρβος" γίνεται ο Διόνυσος γιά 
όλους: Πενθέα, Τειρεσία, Κάδμο, Βοιωτούς· ή εξουσία αλλάζει 
απλώς φραστικό, παραπλήσιο ένδυμα, υποκριτικό άπό φόβο ή 
υποκριτικό άπό θράσος και υπεροχή, και γιά νά κυριάρχηση έτσι ή 
αλλιώς της χρειάζεται πρώτα και σε κάθε περίπτωση "κίνησις" καί 
"μεταβολή". 

7β. 'Ύβρις, τάρβος, γέλως καί "κόσμος" στην πολιτεία των 
Βακχών 

Και ενώ ο Κάδμος μιλάει γιά πολιτειακό "κόσμον" καί ασφά
λεια της τυραννίας στον επιτάφιο γιά τον εγγονό του τύραννο, τό 
πλήθος τών Θηβαίων γυναικών κινείται -πριν άπό τον διονυσια
σμό του- καί εκτελεί σέ ρυθμούς ύποπτης εύκοσμίας: θανμ' ίδεΐν 
ενκοσμίας ó πρώτος "Αγγελος περιγράφει τις Θηβαΐδες: νέαι 
παλαιού παρθένοι τ' ετ' αζυγες -κάτι τό οποίο θυμίζει τήν σύστα
ση του χορού ήιθέων στά ανάκτορα της Κνωσσού άπό νέους καί 
παρθένες-, όταν αυτές πετούν τον ύπνο άπό επάνω τους: αϊ δ' 
άποβαλοϋσαι θαλερον ομμάτων ϋπνον / άνηξαν ορθαί (692-94)· 
οι πρώτες κινήσεις τους στάζουν μέλι καί γάλα έτσι όπως 
εκτελούν τό ημικύκλιο τό όποιο τρέφει τήν ζωή καί τήν ωριμάζει. 
Στην συνέχεια γιά νά κλείση ô κύκλος της μιας ζωής καί νά πέρα
ση ώς κοινωνία δυνάμεων σέ μιαν άλλη μορφή ζωής καί νά γίνη 
ένας ξαναφτιαγμένος κύκλος, μιά ανακύκλωση ζωτικών δυνάμεων, 
χρειάζεται μιά φάση "άκοσμίας" καί ακαταστασίας καί επανα
προσδιορισμού· τό σκεπτικό της "θεωρίας τού Χάους" καί τής 
εξέλιξης μέσα άπό τήν διαδικασία μιας αναγκαστικής άκοσμίας 
-εκλαϊκευμένο συνήθως με τό παράδειγμα τής υποκίνησης βίαιων 
φυσικών μεταβολών σέ ένα διαμετρικά αντίθετο τόπο άπό τό απλό 
κούνημα τών φτερών καί μόνο μιας πεταλούδας στην άλλη άκρη 
του πλανήτη- εκλαϊκεύεται ώς αναγκαιότητα πολιτικής ανέλιξης 
μέ τό δραματικό παράδειγμα τών Βακχών στην σκηνοθετημένη 
εποχή. Οι Θηβαίες κοινωνούν στά εκκωφαντικά νυκτερινά διονυ
σιακά όργια, μετέχοντας στην κινητικότητα μιας δραστικής μετα
βολής τού σύμπαντος (725-26: παν δέ συνεβάκχευ' ορός / καί 
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θήρες, ουδέν δ' fjv ακίνητον δρόμφ). Καί εΐναι επόμενο μια τέτοια 
φυσική νομοτέλεια και ενα τόσο ζωτικό φαινόμενο να εκτελήται 
με τρόπο ηχηρό και σπαρακτικό και ή ανάδειξη του να είναι 
εκκωφαντική, όταν τόσες δυνάμεις τίθενται σε αντιπαράθεση για 
τήν δημιουργική μεταβολή: οι δυνάμεις της άμορφης ΰλης οι 
όποιες αντιστέκονται στην κίνηση της μορφοποίησης· οι κινητικές 
δυνάμεις προς τήν μεταποίηση της ακίνητης ΰλης σε είδος, οι οποίες 
πρέπει νά κερδίσουν τήν διελκυστίνδα προς τό μέρος τους. Ό 
'Αριστοτέλης φαίνεται απλώς νά κωδικοποιή σε τύπους, όπως 
"άκίνητο-ΰλη-κίνηση-μεταβολή-είδος", ο,τι είχε ήδη διαμορφωθή 
στην αντίληψη τοϋ 5ου αιώνα π. Χ. και εκφράσθηκε -μεταξύ 
άλλων- καί με τά έργα τών δραματικών ποιητών. Κάπως έτσι 
εκτελείται ή νομοτελειακή αλυσίδα της πολιτικής ζωής και στίς 
Βάκχες του Ευριπίδη: οι ακίνητοι καί αμετάβλητοι αντίπαλοι, 
τύραννος καί Βοιωτές, οδηγούνται σε αύτο-καταστροφική μάθηση, 
εφόσον αρνούνται νά εξελίξουν -πριν πάθουν- τήν γνώμη σε 
γνώση, τήν ύλη σε είδος, τό άμορφο καί άχρηστο σε εξειδικευμέ
νη "κόσμια", χρήσιμη πράξη. Ό ποιητής-Διόνυσος διδάσκει -καί 
επομένως ελπίζει- τήν εκμάθηση, κατανόηση, γνωστική μετάνοια 
καί υπακοή στους νόμους όσων θά επιζήσουν. 

7γ. "Υβρις, τάρβος, γέλως καί "κόσμος" στην πολιτεία τών 
Βακχών 

Ή πορεία προς τό "έργον" ενός "κόσμου" δεν μπορεί παρά νά 
είναι δραματική, άλλα όχι απαραιτήτως καί τραγική, καί τό σωζό
μενο τέλος τών Βακχών δίδει τον εξοστρακισμό τών κακών 
μαθητών ως επιδιόρθωση καί λύση. Τό δράμα βέβαια ξεκινάει με 
ενα σοφιστικό μειδίαμα54 τού αινιγματικού δέσμιου θεού- ο θεός 
φοράει τό ανθρώπινο προσωπείο τό οποίο θά κράτηση τήν τρα
γική ειρωνεία τού δράματος καί σε οπτικό επίπεδο* κάτω άπό τήν 
άνθρώπιμη μάσκα του, εν τούτοις, ó θεός διαβλέπει τήν διεργα-

54. Για τα διάφορα προσωπεία με τα οποία ντύνεται ο θεός στίς Βάκχες, όπως 
είναι ή ασυνήθιστη για τον 5ο αιώνα χαμογελαστή "μάσκα" στην ανθρώπινη 
του μεταμφίεση με τήν οποία εμφανίζεται σε ολην τήν "πράξη" τοϋ έργου 
-επίσης ασυνήθιστα προς τήν παρουσία τοϋ θεοϋ μόνο στον πρόλογο καί στην 
επιφάνια σε άλλες τραγωδίες-, βλ., π.χ., Foley, 1985, σσ. 246-54. 
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σία ή όποια θα άκολουθηθή έως το τέλος της διαδρομής- αυτό 
ακριβώς το γελαστικο μειδίαμα της υποκριτικής αρχικής παρου
σίας του θεοΰ (439-40) διαμορφώνεται με την θεϊκή του επιφάνια 
και δικαιώνεται ώς "γέλως" αύτοϋ ο όποιος φθάνει να γελάση 
τελευταίος. Μετά από πρόσκληση του χοροϋ των Άσιατισσών 
βακχίδων: ΐθ', ώ Βάκχε ... γελώντι προσώπφ (1020, 1021), ο θεός 
έρχεται να έπιβάλη την μάθηση στον τύραννο· τον βοηθούν σε 
αυτό τό έργο οι νεοφώτιστες Βοιωτές* τιμωρεί την ϋβριν τοϋ 
τυράννου, την οποία συγκεκριμενοποιεί και την σχηματοποιεί 
στην ανθρώπινη έκφραση τοϋ γέλωτα, όπως την έχουν εισπράξει 
οι θνητές Λύδιες ακόλουθοι του: τον υμάς κάμε τάμα τ ' οργιά / 
γέλων τιθέμενον (1080-81). 

Τό γελαστικό μειδίαμα τοϋ θεοΰ δεν είναι άλλο από τό σοφι
στικό ύφος γνωστικισμοϋ τό όποιο έχει μάθει καλά από τους 
Μεγάλους Σοφιστές ο δραματουργός Ευριπίδης· ό τραγικός τό 
συντηρεί στην φυσιογνωμία τοϋ ξένου-θεοϋ όσο εκείνος κατεβάζει 
βιαίως τον κοροϊδευτικό προς την νέα θεότητα τύραννο από την 
κορυφή στην οποία ο Ιδιος ζήτησε νά άναρριχηθή για καλύτερη 
οπτική γνώση (1061-62 και 1293). Τήν περιέργεια παραλλαγής τοϋ 
Πενθέως ó θεός τήν έχει μεταφράσει ώς αμφισβήτηση και άρνηση 
στην ουσία της θρησκείας του και σέ θεομαχία εκ τοϋ ασφαλούς 
από τήν πλευρά τοϋ απίστου* τον πετάει λοιπόν στην γήινη πρα
γματικότητα -καί από ατελή θεατή τον αποδεικνύει και κακό 
ηθοποιό-, όπου τον βρίσκει ενα πλήθος μανίας ή οποία δέν μπορεί 
παρά νά είναι γένους θηλυκού- είναι γεννητική και παραγωγική, 
αμαθής και ασύδοτη ύστερα άπό τον εμβολιασμό της με μαγευτικές 
προτροπές ενός γνώστη δημαγωγού. Μαζί μέ τον χορό των πιστών 
Άσιατισσών οπαδών του ο θεός θά παραμείνη παρών στο μεγα
λύτερο μέρος τής εξέλιξης τοϋ έργου μέ τήν ανθρώπινη φυσιο
γνωμία τοϋ ξένου* όταν έπιφαίνεται, δηλώνεται πρώτα ώς βοή ή 
οποία διασχίζει τον αιθέρα: εκ δ' αιθέρος φωνή τις ... άνεβόησε 
(1078-79)· ύστερα μέ σημεία: εστήριξε φως σεμνού πυρός (1083), 
σίγησε δ' αίθήρ (1084)· και τέλος μέ αναγνωρίσιμη πιά ώς θεϊκή 
εντολή φωνή εκτελεί τήν επιφανή τιμωρία: ο δ' αύθις επεκέλευσεν 
ώς δ' εγνώρισαν / σαφή κελευσμόν (1088-89)· αυτή μέ τήν σειρά 
της κινητοποιεί τά δρώμενα μιας δραστικής-πολιτικής παράστασης 
μέ τον θεό νά τήν θεαται πίσω άπό τό προσωπείο τοϋ Διονύσου. 
Οι κινήσεις τών Βοιωτών γυναικών είναι τώρα κινήσεις ενός 
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εφιαλτικού ξυπνήματος· τώρα είναι τρέξιμο, πέταγμα τρομαγμένων 
πουλιών: fi^av πελείας ώκύτητ' ούχ ήσσονες /ποδών τρέχουσαι 
σνντόνοις δραμήμασι (1090-91), σε τραγική αντίθεση μέ εκείνην τήν 
άλλην εικόνα τους, οπού ξυπνούν και απολαμβάνουν τήν χαρά 
ενός ήσυχου πρωινού: αϊ δ' άποβαλοϋσαί θαλερον ομμάτων ϋπνον 
/ άνηξαν ορθαί, θαϋμ ' ιδεί ν ενκοσμίας, / νέαι παλαιαί παρθένοι 
τ' ετ' αζυγες (692-94). 

8α. "'Έρευνα, ζήτησις", "εΰρεσις, μάθησις"' ή διαδικασία 
μιας πνευματικής κοσμιότητας προς τήν πολιτειακή 
"μετάστασιν" 

Ό Διόνυσος σε αυτήν τήν βαθμίδα της έπιφανίας του δεν γελά
ει πιά, δεν φοράει προσωπίδα κάποιου άλλου και ώς ταυτότητα 
θεοϋ από εδώ και υστέρα γίνεται βαθμολογητής δάσκαλος περισ
σότερο παρά τιμωρός δικαστής. Ή άποπειρατική μάθηση του 
τυράννου θα κατάληξη βέβαια στον θάνατο του: κακόν εγγύς ών 
εμάνθανεν (1113)· αντίθετα ή γυναικεία ομάδα τών μαινόμενων 
Θηβαΐδων, όταν "έκμανθάνη" και κατανοή, δέν μπορεί μέν να 
ανασύνθεση τό νεκρό παιδί της και τις πεποιθήσεις τις όποιες αυτό 
ενσωμάτωνε μέχρι τήν προδιαγεγραμμένη πτώση του, αλλά αυτή 
έχει ήδη βιώσει γνωστική μάθηση, έχει ζήσει μέ τους νόμους του 
θεοϋ και γι ' αυτό έχει τις προϋποθέσεις να επιβίωση· μέ τήν δια
τακτική υπόδειξη του θεοϋ και μέ τήν υπακοή της στους θεϊκούς 
νόμους ή ομάδα τών Θηβαίων γυναικών θα σωθή γιά να βοηθήση 
μέ τήν αποχώρηση της προς τήν πράξη μιας μετάστασης και μιας 
πολιτικής αλλαγής. Αυτό γίνεται βέβαια μέ θρήνο, μεταμέλεια, 
νοσταλγία, αποχαιρετισμό τοϋ παλαιοΰ και εκκένωση τοϋ χώρου 
για κάτι καινούριο και νόμιμο, αλλά οπωσδήποτε όχι μέ βίαιη 
απείθεια άπό τό μέρος τους. "Εχει άλλωστε προηγηθή μια άλλη 
επίπονη καί εκπαιδευτική πνευματική διεργασία: ή συνολική θεώ
ρηση καί κεφαλαιοποίηση τοϋ μαθήματος, τοϋ τετελεσμένου κακοϋ 
γιά τό οποίο "αποζημιώθηκαν" αναλόγως οι ζώντες δράστες του: 
Κάδμος καί Θηβαίες Μαινάδες· και γιά τήν συνολική του παρου
σίαση βοηθούν όλοι οι συγγενείς: Κάδμος καί Θηβαίες. 

Ή σύνταξη τών σπαραγμάτων τοϋ Πενθέως σέ ενα ολο σώμα 
είναι πράξη πνευματικής κοσμιότητας καί τάξης καί στοχεύει στην 
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μαθητική γνώση· ή διαδικασία αύτη επιβάλλεται από την αναγκαι
ότητα για την εποπτεία των γνωστικών μου στοιχείων και τον 
εντοπισμό τών ελλείψεων -και το δραματικώτερο από όλα- από την 
επιταγή για τήν αναγνώριση «τοϋ ποϋ» καί «του πώς» έφταιξε ή 
συνειδητή ή ασυνείδητη αδυναμία μου. Είναι μια πορεία οδυνηρή ή 
οποία δέν εγγυάται στην εξέλιξη της το αναμφισβήτητο γνωστικό 
αποτέλεσμα και μπορεί να παραμένη ζητητική ακόμη και μετά τήν 
εξερεύνηση τών διαθέσιμων μερών. Στο σημείο αυτό μας είναι 
σημαντικοί οι χαρακτηριστικοί οροί ρψδιον-χαλεπόν. ορατό άποτέ-
λεσμα-άσαφές αποτέλεσμα -όταν αφορά στην διαδικασία μιας προσπά
θειας- σε συνδυασμό με τήν φράση ού ρψδιον ζήτημα (1139), εκεί 
όπου ο δεύτερος "Αγγελος περιγράφει τήν αναζήτηση τών στοιχεί
ων τοϋ διαμελισμένου Πενθέως. Μετά έρχεται καί ή επιβεβαίωση 
της όλης δυσκολίας από τήν γεροντική ωριμότητα τοϋ Κάδμου, 
όταν αυτός χαρακτηρίζη ως δνσεύρετον το αποτέλεσμα της "ζητή
σεως" τών μερών (μνρίοις ζητήμασιν, εύρων διασπαρτόν, εν ϋλϊ] 
δνσενρέτω, 1218-21) τα όποια πρέπει να συνθέσουν τα δεδομένα για 
τήν γενική τους θεώρηση ώς γνωστικού συνόλου- χωρίς τήν σύντα
ξη τών μελών σε σύνολο, καμιά δημιουργική μάθηση δέν είναι 
δυνατή· ακολουθεί ή αναγνώριση της ταυτότητας τών μελών καί στο 
στάδιο της ταυτοποίησης τών στοιχείων τό πρόσωπο, τό κεφάλι 
-καί σε κάθε γνωστική περίπτωση τό κεφάλαιο τοϋ όλου θέματος-
παίζει τον συγκλονιστικώτερο ρόλο στην γνώση. Μετά τήν ταυτο
ποίηση τοϋ βαθμοϋ της γνώσης έρχεται ή συνειδητοποίηση της 
ένοχης συμμετοχής στην όλη δυσκολία, ή οποία αφυδάτωσε τόσο 
πολύ τήν δύναμη από τήν γνώση ώστε αυτή νά μήν προλάβη να 
φθάση έγκαιρα πριν από τό πάθημα- αυτό τό όποιο απομένει είναι 
ή μεταμέλεια καί ή επιδιόρθωση τοϋ "κακώς τελεσθέντος ήδη γεγο
νότος". Τό αποτέλεσμα τό όποιο ο Κάδμος συνοψίζει από τήν 
έρευνα: εγώ μόλις τόδ' εξερευνήσας φέρω (1299), καί τό προσφέρει 
στην θεώρηση της 'Αγαύης ώς υποψήφιο σύνολο προς έποπτείαν 
παραμένει ακόμη αμφισβητούμενο ώς προς τήν ολότητα του από 
τον μαθητικό νοϋ της "Αγαύης: Άγ. fi παν εν άρθροις σνγκεκλη-
μένονκαλώς; (1300). Ή 'Αγαύη μάλιστα διερευνά άπό μόνη της τον 
βαθμό της μαθησιακής της ανεπάρκειας καί της ασθένειας εκείνης 
τών φρενών για τήν οποία ζητάει πάντα συνένοχο ó μαθητής, όταν 
αυτή ή δυσκολία τον έχη οδηγήσει στον αδιέξοδο διαμελισμό τών 
δεδομένων: Άγ. Πενθεί δέ τί μέρος αφροσύνης προσηκ ' εμής; (1301). 
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8β. "'Έρευνα, ξήτησις", "εΰρεσις, μάθησις"" ή διαδικασία μιας 
πνευματικής κοσμιότητας προς την πολιτειακή "μετάστασιν" 

Μέσα από τον πατρικό ρόλο τοϋ Κάδμου έρχεται ο Ευριπίδης 
να αποτύπωση γραμμικά το διάστημα χρόνου, το απαραίτητο γιά 
την επεξεργασία των συνεπειών και την εκτίμηση ενός έργου, μιας 
τελειωμένης πράξης· στον μαθητή χρειάζεται μιά αναγνωριστική 
παρατήρηση, "το άθρήσαι", υστέρα μιά καθ' εαυτόν μαθήτευσή 
του, "τό άθροίζεσθαι εις εαυτόν", οπού ο μαθητής είναι μόνος του* 
έτσι ακριβώς ó Κάδμος προτρέπει τήν θυγατέρα του νά κάμη: 
αθρησον αυτό καί σαφέστερον μάθε (1281· βλ. και 1326: ες τονδ' 
άθρήσας θάνατον ήγείσθω θεούς). Ή πραγματιστική αποτίμηση 
τοϋ συνόλου τών υπαρκτών δυνάμεων -έδώ τών απονεκρωμένων 
δεσμών μητέρας-τόκου, μαθητή-γνώσης- χρειάζεται "συγκονική και 
συγγενική" συμπαράσταση εμπειρότερων δασκάλων οι τελευταίοι 
πρέπει νά βρίσκωνται σε μακρύτερη απόσταση προς τήν οδύνη της 
τυχόν μαθησιακής απογοήτευσης γιά νά μπορέσουν νά βοηθήσουν 
ή τουλάχιστον έχουν χρέος νά φροντίζουν ώστε νά μήν είναι 
εμπόδιο στον μαθητή, αν οι ίδιοι αναγνωρίσουν στο τέλος τήν 
αδυναμία της γνώσης τους: ουκ οϊδα, τέκνον μικρός επίκουρος 
πατήρ (1367)· έδώ ή παραίτηση τοϋ Κάδμου ακούγεται σπαρακτική 
μέσα στην άνημποριά του νά προσφέρη γνωστική λύση στο ϊδιό 
του τό παιδί. 

Έξ ίσου όμως σπαρακτικά ήχοϋν και τά λόγια στην έκκληση γιά 
βοήθεια άπό τήν Αγαύη: φέρ', ώ γεραιέ, κράτα τοϋ (τρυσολβίου) 
/ορθώς προσαρμόσωμεν, εϋτονον δέ παν/σώμ' έξακριβώσωμεν εις 
όσον πάρα -από απόσπασμα τό όποιο μας διασώζει ή έμμεση παρά
δοση · ή 'Αγαύη -σε κατάσταση πανικού- εκφράζει δυνατά τήν 
πνευματική της αδυναμία γιά τίς διαδικασίες εκείνες οι όποιες προ
κύπτουν καί άπό μιαν άλλη μεταφορική διαδρομή γιά τήν έξοδο 
από τον κίνδυνο τοϋ πανικού: όταν τό άτομο, άφοϋ αναδειχθούν 
μπροστά του οι πρακτικές και καταστατικές προϋποθέσεις τών 
δεδομένων δυνάμεων, αυτό θά πρέπει άπό τά πράγματα, άπό τήν 
αβεβαιότητα τοϋ θαλάσσιου κλύδωνα, νά άποβιβασθή στην ήσυχίαν 
της σταθερής ξηράς, στην εσωτερική ηρεμία καί στην εξεύρεση πόρων 

55. Murray, OCT, 1913, torn. Ill: Bacchae, Christus Patiens 1315, στίχχ. 1466-68. 
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στα αδόκητα. Οι σχετικές ναυτικές εικόνες επανέρχονται εδώ και 
εκεί στις Βάκχες προς το τέλος: είναι ή εικόνα στην κατακλείδα 
τοϋ δράματος από το στόμα τοϋ χοροϋ: τοιόνδ' απέβη τόδε πράγμα 
(1392), και τό προηγούμενο μεταφορικό λεξιλόγιο από τους κινδύ
νους της θάλασσας: αέλπτως{\?>%9), τών αδόκητων πόρον (1391)56. 
Ή τραγικότητα την στιγμή τοϋ πανικού της 'Αγαύης έγκειται στην 
αδυναμία τοϋ άνθρωπου σέ αυτήν τήν φάση της πολιτικής του 
ψυχολογίας να πάρη βοήθεια από τους συνανθρώπους του- εδώ ο 
Ευριπίδης γίνεται άκρως αντικοινωνικός και πολύ θεοσεβής και 
διδάσκει μέ τήν επιφάνια τοϋ θεού τα έξης: ó άνθρωπος σέ αυτό 
τό σημείο σύμπλεξης, της ατομικής του σωτηρίας και προσαρμογής, 
χρειάζεται νά ανακάλυψη τον δικό του "από μηχανής θεό", τον 
όποιο στην οικογένεια τοϋ Θηβαίου Κάδμου εκπροσωπεί ό θεός 
Διόνυσος. 

9. 'Ησυχία, ήσυχος, ήσυχάζειν 

Τά αγαθά τής πολιτικής κατάστασης τής ησυχίας έχουν περι
γραφή ήδη στο πρώτο στάσιμο τοϋ χοροϋ μέ αφαιρετικό τρόπο και 
γνωμικό ύφος άπό τό στόμα τών Λυδίων βακχίδων: ό δέ τάς 
ησυχίας / βίοτος και το φρονεΐν / ασάλευτόν τε μένει και / συνέ
χει δώματα (389-92)· ή ίδια αυτή έννοια θά διευκρινισθή μέ πρα
κτικά παραδείγματα ως επίθετο, προσδιοριστικό τοϋ θεοΰ 
Διονύσου, όταν ό θεός τήν χρησιμοποιή γιά νά περιγράψη τήν 
αφοβία και τήν νηφαλιότητα μέ τήν οποία πέτυχε τήν φυγή του 
από τήν φυλακή τοϋ τυράννου: ήσυχος θάσσων (622) και ήσυχος 
δ' εκβάς (636)· άλλα λίγο πιο κάτω ή έννοια ενεργοποιείται, 
εφόσον εντάσσεται σέ ρηματική φράση και μεταβατική διάθεση, 
όταν ό θεός συνιστά στον Πενθέα νά περιορίση τήν οργή του, στην 
σκηνή κατά τήν οποία ό βασιλιάς έρχεται αντιμέτωπος μέ τον 
αποφυλακισμένο θεό: στήσον πόδ', οργή ό ' ύπόθες ήσυχον πόδα 
(647)· ξανά ο θεός, άλλα τώρα μέ -συνηρτημένη σέ μια λέξη- ρημα
τική πληρότητα και μέ άμνησίκακη διάθεση συνιστά στον Πενθέα 
-μέ διδασκαλικό τρόπο- νά άποφεύγη τήν βίαιη αντιδραστική 

56. Για τήν χρήση τών εικόνων και των μεταφορών στον Ευριπίδη, βλ. τήν αναλυ

τική πραγμάτευση τοϋ Barlow, 1971, ίδιαίτ., σσ. 6, 8-9, 11-17, 32-35, 40-41, 61-

62, 65-67, 70, 75-77, 87-92, 94-95, 109-14, 120. 
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συμπεριφορά κατά των νόμων τους οποίους είναι ήδη έτοιμοι "οι 
πολλοί" να τους δεχθούν: ου φημι χρηναί σ' οπλ' έπαίρεσθαι θεώ, 
/αλλ' ήσυχάζειν (789-90). "Ετσι τα μορφήματα ησυχία, ήσυχος, 
ήσυχάζειν στο λεξιλόγιο του θεοϋ παραπέμπουν κατά στάδια στην 
πραγμάτωση μιας μεταδιονυσιακής ανάνηψης, στό "σαφές", σε έναν 
εν τέλει μεταστατικό πολιτικό συμβιβασμό καί "κόσμον" ενός 
χώρου στον όποιο δεν θα έχη θέση ή παλαιά πολιτική των αόρι
στων νομίμων και ol τυφλές, αδιόριστες "πολιτικάντικες" υποδεί
ξεις, όπως εκείνες οι παρεμβάσεις τοϋ Τειρεσία. 

10. Τειρεσίας-"παραίνεσις", Κάδμος-"φρόνησις" 

Ό Τειρεσίας αντιπροσωπεύει μιαν υπαρκτή κοινωνική δύναμη 
καί εμφανίζεται για νά εκτέλεση τόν "τυφλό" και ατελέσφορο ρόλο 
τοϋ παλαιού πολιτικού- αποχωρεί από τήν σκηνή τοΰ δράματος 
πολύ ενωρίς και έτσι καθαρίζεται τό νέο πολιτικό θέατρο χωρίς 
αυτόν. Τά μηνύματα τού γέροντα μάντη, τα όποια προτρέπουν τόν 
άλλο γέροντα -τόν βασιλικό πάππο Κάδμο- σε συνεργασία, ακού
γονται φαινομενικώς ώς ώριμοι, ανδρικοί, φρόνιμοι καί συμβιβα
στικοί λόγοι, αλλά είναι στην ουσία ανήμποροι σοφισμοί καί πολι
τικά απολιθώματα- δεν εκφράζουν τήν πρακτική πολιτική της 
"σωφροσύνης", εφόσον δεν μπορούν νά ψαύσουν καί νά γευθούν 
στερούνται εκείνα τά υγιή αισθητήρια τά όποια είναι ικανά νά 
αναλύουν τήν τρέχουσα πραγματικότητα· έτσι ή σοφία τού Τειρεσία 
ακυρώνεται ώς "σωφροσύνη", εφόσον δεν οδηγεί σε αποφάσεις οι 
όποιες μπορούν νά έχουν προοπτική (196: μόνοι γαρ εϋ 
φρονοϋμεν, οί ό ' άλλοι κακώς, καί 253-55: ουκ ελευθέραν / θύρ-
σου μεθήσεις χειρ', εμής μητρός πάτερ; / συ ταϋτ' επεισας, 
Τειρεσία)· τά λόγια τού μάντη απλώς αύτο-σατιρίζουν έναν 
"κόσμον" άδοκίμαστου συμβιβασμού ο όποιος ακούγεται ώς κενό 
ιδεολόγημα. "Υστερα προειδοποιούν άλλα με τήν κενή λογοπαι-
κτική φράση συνωνύμων καί χωρίς νά κάνουν ουσιαστικές υποδεί
ξεις, εφόσον ó όμιλητής-Τειρεσίας δέν χρησιμοποιεί εκείνες τις 
ρηματικές έννοιες οί οποίες θά πρότειναν βιώσιμη εφαρμογή 
μέτρων ο Τειρεσίας προκαταλαμβάνει τόν τύραννο γιά τήν επικιν
δυνότητα της "γνώμης" ώς πνευματικής νόσου, αλλά δέν είναι σέ 
θέση οί λέξεις του νά δώσουν ϊαση της αφροσύνης καί νά έξασφα-
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λύσουν τον Πενθέα από την καταστροφή (311-12: μηδ', ην δοκτ\ς 
en 

μεν, η δέ δόξα σον νοση, / φρονεΐν δόκει τι , και 326-27: μαίντ] 
γαρ ώς αλγιστα, κοντέ φαρμάκοις / ακη λάβοις αν οϋτ' ανεν τού
των νοσείς' βλ. και την σοφιστική εκλογίκευση της σημειολογίας 
του ονόματος Πενθενς, 367-69). 

'Αντιθέτως προς τον Τειρεσία, ο Κάδμος και οι επιφυλάξεις του 
για τήν άμαθη αντίδραση της νεότητας, όταν ένημερώνη τον τυφλό 
συνεργάτη του για τον εγγονό του (214: ώς επτόηται· τί ποτ' ερεί 
νεώτερον;), δείχνουν οτι μόνον από αδυναμία συμπλέει συνωμοτικά 
μέ τον Τειρεσία- έτσι στην προσπάθεια της διαφωτιστικής διδασκα
λίας του εγγονού του γίνεται πιο απτός και πραγματιστής και τοΰ 
αναφέρει μάλιστα κάτι πρακτικό: ενα οικογενειακό παράδειγμα 
προς αποφυγήν (330: ώ παι, καλώς σοι Τειρεσίας παρήνεσεν, και 
337-42). Ή χρήση τοΰ παραδείγματος -όπως και των "αρχαιολο
γικών" διαδρομών- είναι κοινό στοιχείο στον ποιητικό και στον 
πεζό συμβουλευτικό λόγο και σαφώς είναι από τα στοιχεία τά 
οποία προσδιορίζουν τήν "μεταθεατρική" δυναμική τοΰ τραγικο-
σατυρικοΰ αύτοΰ δράματος. 

Είναι ο χορός, εν τούτοις, τών Λυδίων γυναικών και οι επισημάν
σεις του -σε ενα ρόλο ó όποιος κατ' έξαίρεσιν προς άλλα δράματα 
εδώ παρεμβαίνει μέ τρόπο δραστικό στην δραματική εξέλιξη τοΰ 

58 e e - ! / 2 

έργου - οι οποίες αποκρυπτογραφούνται σε προτάσεις ανοχής προς 
μιαν αλληλοκατανόηση και συνειδητή αμνησία τών πεπραγμένων άπό 
τις αντίπαλες μερίδες και όδοποιοϋν τήν διάθεση προς τήν "σωφροσύ
νη". Τά μέλη τοΰ χοροΰ εκπροσωπούν τους δασκάλους τών νέων ηθών, 
μακριά άπό τό "μνησικακεϊν" και εγγύτερα προς τό "όμονοείν"59. Σε 
57 Βλ. και Const. S. Yialoucas, The conflict of Δόξα and 'Αλήθεια in Euripides and his 

Predecessors, The Cyprus Association of Greek Philologists "Stasinos": Dissertation 

num. 4, Nicosia-Cyprus 1990· πρβλ. Ν. De Grandi, «Riferimenti Empedoclei nelle 

Baccanti di Euripide», Dioniso 65, 1 (1995) 55-59. 

58. Για τον παρεμβατικό ρόλο τοΰ χοροϋ κ α θ ' ολην τήν ανάπτυξη τοΰ δράματος 

προς τήν διαμόρφωση των αρχών της νέας πολιτείας, βλ. τό ειδικό άρθρο: Μ. 

Arthur, "The choral odes of the Bacchae of Euripides", YCS 22 (1972) 145-79· βλ. και 

Ch. Segal, Chorus and community in Euripides' Bacchae, 1997, σο. 68-86. 

59. Βλ., ενδεικτικά, και τήν χρήση τοΰ πολιτικού λεξιλογίου τών δημοκρατικών, όπως 

αυτό ενσωματώνεται μέσα στά κείμενα τών παλαιότερων αττικών ρητόρων, στην 

διδακτορική διατριβή τοΰ Alex. Raubold, Untersuchungen zur politischen Sprache der 

Demokraten bei den aelteren attischen Rednern, Muenchen 1971, passim (στο έξης ώς 

Raubold, 1971) - μέ προηγούμενη τήν σχετική προς τό θέμα διατριβή τοΰ G. 

Grossmann, Politische Schlagwoerter aus der Zeit des Peloponnesischen Krieges, Basel 1950. 
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αυτό βοηθάει και το λεξιλόγιο του θεοϋ, όπως ο έπαινος του προς 
τον τύραννο Πενθέα, όταν ο τελευταίος δέχεται να πλησίαση την 
νοοτροπία τοϋ θεϊκοϋ νόμου, να ύποδυθή την εμφάνιση των βακ-
χίδων και να συμβιβασθή προς το αναγκαίο (944: αινώ δ ' οτι μεθέ-
στηκας φρενών, και 947-48: τάς δε πριν φρένας /ουκ είχες υγιείς, 
νϋν δ' έχεις οίας σε δει). Άλλα ή μετάνοια σε προέκταση της 
αναγνώρισης τοϋ ατελέσφορου ήδη γεγονότος ώς αδιεξόδου διδά
σκεται και από το σωφρονιστικό ένστικτο τοϋ οικογενειάρχη και 
τους τρυφερούς λόγους τοϋ Κάδμου (1344, 1346, 1348), μέ τους 
οποίους ο πατέρας εξασφαλίζει έναν καθαρτήριο ισολογισμό για 
τήν οικογένεια του: νά δοϋμε αυτό τό οποίο πάθαμε και αυτό τό 
όποιο μάθαμε. 

11. Θηβαίες-"μετάστασις φρενών"' μετάνοια και σωφροσύνη 
και αμνηστία τοϋ 403. 

Μέ αυτήν τήν έννοια τό κλείσιμο της πλοκής τοϋ δράματος 
στις Βάκχες θα μπορούσε ίσως νά είναι -μεταξύ άλλων- και τά 
εξής δύο πράγματα: α) μέ τρόπο κατασταλτικό θριαμβευτικό- ή 
αμετάκλητη φυγή των μωρών γυναικών δραστών -έμαθαν, άφοϋ 
έπαθαν- από τήν πόλη εξασφαλίζει τήν απομάκρυνση τών στοι
χείων εκείνων τά όποια, εάν παρέμεναν στην πολιτεία, θα αναμό
χλευαν στην φαντασία τών επιζώντων τό "άφρόνως και κακώς 
δεδρακέναι"· μέ τήν εντεταλμένη από τον θεό εκδίωξη τους οι 
Θηβαίες εφαρμόζουν τό περιεχόμενο τοϋ μαθήματος "σωφροσύ
νης" -μέ τό όποιο αρχίζουν τήν παρέμβαση τους οι Λύδιες τοϋ 
χοροϋ αμέσως μετά τήν πάροδο τους· ουσιαστικά πραγματώνουν 
τήν έξης αλήθεια: το σωφρονεΐν δέν είναι μόνον κάλλιστον, 
ήθικώτατο, αλλά και σοφώτατον, επικερδέστατο, εφόσον εξασφα
λίζει τό στοιχείο της ησυχίας, τό χρηστικό και βιώσιμο γιά τήν 
σωτηρία και τήν ασφάλεια τοϋ πολιτεύματος μιας πόλης 6 0 · και β) 
προφητικό, ώς εάν νά προ-εκτελή μέ κάποιους τρόπους τήν 
πορεία τών διαδικασιών προς τό καταστατικό κείμενο της 
"γενικής" αμνηστίας τοϋ 403 π. Χ.: 1. είτε μέ τήν βίαιη σιώπηση 
τών τυραννικών ολιγαρχικών -όταν ο Πενθεύς δολοφονήται μέ 

60. Βλ. τους λόγους τοϋ δεύτερου 'Αγγέλου, τοϋ θεράποντος, στίχχ. 1150-52. 
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τέχνασμα· 2. είτε με την μεσολάβηση των μετριοπαθών παικτών 
της πολιτικής, προφασιζομένων όπως ó Τειρεσίας, συμβιβαζομέ
νων προς χάριν της γενιάς τους όπως ο Κάδμος· 3. αλλά περισ
σότερο μέσα από την συμμόρφωση του "πλήθους": με την 
αποδοχή της εντολής γιά τήν εκδίωξη και τήν φυγή ώς δίκαιης 
ποινής -τήν οποία τους επιβάλλει "ο από μηχανής επιφαινόμενος 
θεός" 6 1- από μέρους των υβριστικών προς τον θεό και τό ελλη
νικό γένος Θηβαίων. 

Ή "Αγαύη και τό αναποφάσιστο και ταραχοποιό "πλήθος" 
υποχρεώνονται από τον θεό να υπακούσουν στην πρακτικότητα 
τής "σωφροσύνης" και νά αποχωρήσουν έξω από τα όρια τής 
πόλης· ή υποτακτική, θρηνητική αναχώρηση τής Αγαύης εκφράζει 
βεβιασμένη αυτοσυνειδησία τής "ομάδας" οτι ή παρουσία τους 
στην πολιτεία θά ανακύκλωνε μέ τρόπο επικίνδυνο γιά τήν σωτη
ρία τής πόλης τήν ανάμνηση τών ακροτητών τής παράταξης τους. 
Κάπως έτσι θά συμβή και κατά τήν διαιτητική έκείνην παύση τής 
"γενικής" αμνηστίας του 403 γιά τα αμαρτήματα τών ίωνικών-διο-
νυσιακών και τών δωρικών-όλιγαρχικών πράξεων αλληλοσπαρα
γμού6 2. Ό πολιτικός κόσμος τών 'Αθηνών αναγκάζεται νά σωφρο-
νήση τότε και νά στάθμιση "τό δυνατόν γενέσθαι" και τόσον οι 
δημοκρατικοί όσον και οι ολιγαρχικοί αναγκάζονται νά προσαρ
μόσουν τό προπαγανδιστικό τους λεξιλόγιο στους τόνους τής 
μεσότητας καί τής χρηστότητας, τής "σωφροσύνης" καί τής 
"συμπολιτείας". Είναι προφητικός ο τρόπος μέ τον όποιο κλείνει 
ή διήγηση του δεύτερου 'Αγγέλου, του θεράποντος, στις Βάκχες 
(1150-52), όπου οι άλλοτε διαστελλόμενες ηθικές έννοιες κάλλι-
στον - σοφώτατον συνεργάζονται καί προσδιορίζουν άπό κοινού 
τήν πολιτική έννοια τής σωφροσύνης, τήν πρακτική τής πολιτικής 
συμβίωσης: πώς ώς ευσυνείδητος πολίτης παραιτούμαι συνειδητά 

61. Α. Spira, Untersuchungen zum deus "ex machina" bei Sophokles und Euripides, Verlag 

Michael Lassleben, Kallmuenz 1960. 

62. Βλ., Raubold, 1971, passinr βλ. καί Ν. Walter, "Zur politischen Tendez der 

Euripidischen Bakchen", A & A 43 (1997) 109-23· F. Giannaris, "A God versus a 

King: Power Politics in Euripides' Bacchae", Thetis 4 (1994) 113-16· Éd. Delebecque, 

Euripide et la Guerre du Péloponnèse, Librairie C. Klincksieck, Paris 1951- πρβλ. R. 

Seaford, Euripides' Bacchae, With an Introduction, Translation and Commentary, Aris 

and Phillips, Warminster 1996, passim. 



Η ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΉ ΛΑΤΡΕΊΑ ΣΤΟΝ ΔΩΡΙΚΌ «ΚΌΣΜΟ» 257 

από "το κτασθαι" και προσαρμόζομαι για να απολαύσω "το 
χρήσθαι", ή αλλιώς, πώς εφαρμόζω αυτό τό όποιο αποδεικνύεται 
εκ τών πραγμάτων χρηστικό στην καθημερινότητα και αξιοποιώ 
αποτελεσματικά τις πρακτικές του συμβιβασμού μεταξύ "τού εθέλω" 
και "τού οΐόν μοί έστι". 

Είναι ή ϊδια εκείνη φάση της διονυσιακής άποκάρωσης και τού 
κορεσμού τού θυμικού· μιαν τέτοιαν κατάσταση προς την ανάνηψη 
περιγράφει ή αύτο-εκτίμηση της 'Αγαύης, όταν τό θυμικό της είναι 
έτοιμο να περάση από τους διαδρόμους τού νού με την καθοδήγη
ση τού πατέρα της Κάδμου ο οποίος επιδίδεται σε μιαν οικογενει
ακή "άρχαιολογίαν" γιά να την οδήγηση μέ τρυφερότητα και μέ 
τους λιγώτερο δυνατόν εσωτερικούς κραδασμούς στην αποτίμηση 
τού σκληρού παρόντος: Άγ. γίγνομαί δε πως / εννους, μεταστα-
θεΐσα τών πάρος φρενών (1269-70· βλ. και 1273 κ.ε.). Και στην 
πολιτική κατάσταση ή οποία εκκολάπτεται στην 'Αθήνα τήν ϊδια 
πάνω-κάτω εποχή της σύνθεσης τών Βακχών , βρίσκομε τον κορε
σμό από τήν ικανοποίηση ιδίων παραταξιακών επιθυμιών μετά από 
τήν άλληλο-σπαρακτική σύγκρουση τών δυο πολιτιστικών χώρων, 
ιωνικής ισονομίας και δωρικής ολιγαρχίας. Αυτοί ανέκαθεν βρέθη
καν σε παραγωγική αντίθεση και δημιούργησαν μέ τις τάσεις τους 
τήν φιλοσοφία τών "δισσών λόγων" καί τού λόγου-άντιλόγου: α) 
της ιωνικής φαντασίας από τήν μιαν πλευρά, ή οποία διαθέτει 
τέτοιες ορμές ώστε νά δοκιμάζη και να άφομοιώνη τό καινούριο: 
τό νέο πάντοτε καί κατά κανόνα διαποντίζεται στο θέατρο τού 
ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου μέσω τών στενών τού Ελλησπόντου 
καί της αιγαιϊκής νησιωτικής γέφυρας από τήν ασιατική ανατολή 
τού οργιαστικού μυστικισμού· β) τού δωρικού ταξικού "κόσμου" 
από τήν άλλην, ο οποίος βολεύεται μέ τήν ασφάλεια τών παραδε-
δομένων, όπως αυτά διαφυλαγμένα μέσα σε κλειστούς πολιτιστι
κούς θύλακες τυχαίνει νά τα έξασφαλίζη ή φυσική ανθρωπογεω
γραφία τής Ελλάδος: τόσον τής ηπειρωτικής όσον καί τών 
δωρικών νησιών τού Αιγαίου -Κρήτης, Ρόδου, Θήρας- τά οποία 
μπορούσαν νά έχουν επάρκεια αυτοσυντήρησης φυσικής καί πολι
τιστικής· αυτοί οι θύλακες, δοσμένοι από τους αέρηδες καί τους 
τόπους, τό κλίμα καί τους φυσικούς πόρους, καί επομένως από τήν 
στρατηγική γεωγραφική τους θέση μέσα στην ανατολική λεκάνη τής 
Μεσογείου, έπαιξαν τον συντηρητικό τους ρόλο στην διαφύλαξη 
τών αρχών τής ελληνικής γλώσσας καί τού αίγαιϊκού πολιτισμού. 
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12α. Τα προφητικά μηνύματα των Βακχών για την κάθοδο 
των Μακεδόνων Ηρακλείδων' εκμετάλλευση της διονυ-
σογένειας τοϋ Μακεδόνικου οίκου από τους Διαδόχους 

Έάν επομένως ο Ευριπίδης εχη την ευκαιρία να βιώνη στην 
μακεδόνικη αυλή τοϋ 'Αρχελάου τον συμβολισμό της πολιτιστικής 
σημασίας των θαλασσών τοϋ βορρά μέσα άπο τον μΰθο της 
σύγκρουσης τοϋ Λυκούργου της Θράκης και τοϋ Διονύσου καί της 
σωτηρίας τελικώς του θεού στην αγκαλιά της Θέτιδος στά βάθη τοϋ 
Αιγαίου πελάγους, τότε ο δραματουργός μπορεί νά διαβλέπη -με 
την εμπειρία τών συνεπειών τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου τις 
οποίες έχει ήδη προλάβει νά ζήση σε ολην τήν δραματική τους 
εξέλιξη- τις προοπτικές τις όποιες ó μακεδόνικος οίκος μπορεί νά 
εχη γιά νά επικράτηση στον ελληνικό νότο. Αυτός ο οίκος φαίνε
ται νά διαθέτη πολύ επίκαιρα τις δυναμικές συνιστώσες τις όποιες 
διέπουν οι απλοί κανόνες της εκτόνωσης και διάχυσης ενός ώριμου 
πυρήνα* έχει επί πλέον καί γνώση- έτσι γιά νά κυριάρχηση πανελ
ληνίως ή μακεδόνικη βασιλεία, της αρκεί νά έκμεταλλευθή τήν 
στιγμή έκείνην καί τόν "καιρό" καί νά θέση σέ λειτουργία τήν διο
νυσιακή μανία καί στις δύο χωριστά άπό τις αντιμαχόμενες πολι
τιστικές ενότητες της νότιας Ελλάδος: της δωρικής ολιγαρχίας μέ 
τά τυραννικά καί μοναρχικά χαρακτηριστικά της σιδηράς τάξεως 
καί πειθαρχίας καί της ιωνικής περιπέτειας μέ τά στοιχεία της 
πολυώνυμης ισονομίας. 

Αυτήν ακριβώς τήν "μεταθεατρική" απήχηση φαίνεται νά διδά-
σκη ó Ευριπίδης στις Βάκχες: νά κινήση στον θεατή-άναγνώστη του 
τό αίσθημα της ευθύνης καί τήν πεποίθηση οτι μπορεί νά παίξη 
στην ζωή τής πόλεως καί τόν πολιτικό του ρόλο πέραν από τόν 
ατομικό ψυχολογικό καί συναισθηματικό -τόν οποίο βιώνει κυρίως 
καθισμένος στο θέατρο άλλα λιγώτερο σέ μιά στενότερη σύναξη γιά 
"αναγνωστική παράσταση τοϋ θέματος"- καί άφοϋ γίνει θεατής νά 
λειτουργήση καί ώς παρατηρητής63. Ό Ευριπίδης διαβλέπει τόν 
ερχομό μιας νέας τάξης πραγμάτων καί προειδοποιεί. 

Τόν αμέσως επόμενο αιώνα ó Δημοσθένης -εξ ίσου μέ τόν 
Ευριπίδη ανεπιτυχής στην αποδοχή τοϋ διδακτικού του ρόλου 

63. Βλ. Segal, 1982, σσ. 27-54 και 232-40· βλ. καί Barrett, 1998, σσ. 356-58. 
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από τον Δήμο των 'Αθηναίων- ζή την φάση της πτώσεως της 
αθηναϊκής δημοκρατίας και την πραγμάτωση της καθόδου της 
μακεδόνικης τάξεως. Ό ρήτορας μέσα από την πολεμική του κατά 
τοϋ Φιλίππου -γνώστη των πολιτικών σχέσεων των ελληνικών 
πόλεων και πιθανόν αναγνώστη των αριστοτελικών Δικαιωμά
των- θά "έκθειάση" άλλα και θά εξανθρωπίση στους 'Αθηναίους 
και στους "Ελληνες εκείνο τό οποίο ακριβώς φοβάται: τήν ελλα
δική φυλή τών Μακεδόνων, έτσι όπως ή λογοτεχνία έχει βοηθή
σει άπό παλαιότερα νά τήν έφοδιάση μέ τήν κληρονομιά τών 
δωρικών γονιδίων μέσα άπό τήν καταγωγή τών γεναρχών της από 
τον Ηρακλή του "Αργούς. Ό Δημοσθένης έχει εθνική συνείδηση 
της εκτελούμενης άπό τον μακεδόνικο βορρά διονυσιακής ψυχο
λογίας στο μαινόμενο στίς διπολικές του άκρες πλήθος τών 
'Αθηναίων μαίνεται και ο ίδιος μέ διονυσιακό τρόπο μέσα στην 
Εκκλησία τοϋ Δήμου γιά νά δράση μέσα άπό τις φλόγες τοϋ προ
βλήματος και εκτελεί, μετέχοντας ώς δραματικό πρόσωπο έξάρ-
χοντος, τήν πορεία προς τήν αυτογνωσία τών συμπολιτών του 
και τήν προετοιμασία τους νά δεχθοϋν μέ εθνική αξιοπρέπεια ενα 
συμβιβασμό: τήν κοσμοϊστορική νέα μορφή τοϋ δωρικοϋ "κόσμου" 
όπως τήν ενσαρκώνει ó στρατηγικός νους τοϋ βασιλιά οραματι
στή και διπλωμάτη Φιλίππου τοϋ Β'. 

12β. Τα προφητικά μηνύματα τών Βακχών για τήν κάθοδο 
τών Μακεδόνων Ηρακλείδων' εκμετάλλευση της διονυ-
σογένειας τοϋ Μακεδόνικου οϊκου άπό τους Διαδόχους 

Ό δωρικός "κόσμος" της μακεδόνικης στρατηγικής θά δεχθή μέ 
ίωνίζουσα προσαρμοστικότητα πολιτιστικές ζυμώσεις κατά τό κτί
σιμο τής προς ανατολάς κοσμοκρατορίας του καί θά ύποστή βίαιη 
μετάλλαξη σέ αναρχία κατά τήν εποχή τών Διαδόχων τοϋ Μεγάλου 
'Αλεξάνδρου. Πτολεμαίοι, εν τούτοις, καί Σελευκίδες θά πραγμα
τώσουν -όπως έδωσε τήν κατευθυντήρια γραμμή ήδη ο άρχηγέτης 
τους Μέγας 'Αλέξανδρος- τήν πολιτική τής αναγωγής τοϋ οίκου 
τους στον δωρικό Διόνυσο64· αυτήν τήν διασώζει ή αίτωλική σχέση 

64. Βλ. τήν περίφημη διονυσιακή πομπή τοϋ Πτολεμαίου τοϋ Φιλαδέλφου στην 

'Αλεξάνδρεια κατά τήν διήγηση τοϋ Καλλιξένου καί τήν μαρτυρία τοϋ Αθηναίου 

(V 196a - 202a). 
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τοϋ θεού με την δωρικότητα της 'Αργολίδος, όταν ô Διόνυσος γεν-
νάη την Δηιάνειρα, την γυναίκα τοϋ δωρικοϋ γενάρχη τοϋ μακεδό
νικου οϊκου, τοϋ άργείτη Ηρακλέους. "Ετσι, ή σχέση τοϋ Διονύσου 
με τον δωρικό κόσμο φαίνεται να άγκαλιάζη τον ελληνικό χώρο 
πρώτα από την δυτική Στερεά Ελλάδα με τους μύθους της 
Αιτωλίας, τοϋ βασιλιά της Καλυδώνος Οινέως και της συζύγου του 
Άλθαίας, νά προχωράη στον νησιωτικό νότο της Κρήτης και στον 
ανατολικό της Ρόδου (βλ. παρακάτω), γιά νά γυρίση στον 'Αργολικό 
κάμπο και τέλος νά έδραιωθή στις πεδιάδες της Μακεδόνικης γης. 

Ή μορφή και τό όνομα της Άλθαίας παίζουν ενα συνδετικό 
ρόλο μεταξύ τοϋ κύκλου της δυτικής Ελλάδος, τοϋ δωρικοϋ 
Κρητικού κόσμου και τοϋ Ροδιακού- ή Άλθαία άλλοτε ως 
κοσμική σύζυγος γεννάει τήν Δηιάνειρα, τον Μελέαγρο καί τον 
Διόνυσο, καί άλλοτε ως "βασίλιννα" σμίγει με τον Διόνυσο καί 
γεννάει τήν Δηιάνειρα65· άπό τήν σύζευξη της τελευταίας με τον 
δωρικό Ηρακλή αρχίζει ή παραγωγή τοϋ κύκλου τών Ηρακλείδων. 
Ύστερα πάλιν ή Άλθαία μέσω της σημειολογίας τοϋ ονόματος της 
καί της σχέσης του με τήν ρίζα τοϋ άλθαίνω -"κάνω κάτι νά γίνη 
υγιές, θεραπεύω"- καί μέ τό θεραπευτικό αποτέλεσμα από τήν 
πόση τοϋ οίνου σε μικρή ποσότητα, άπό τό οποίο δικαιολογείται 
ή συζυγία της ηρωίδας μέ τον φερώνυμο τοϋ κρασιού κοσμικό 
ΟΙνέα, ή θεραπευτική τροφοδότρια βρίσκεται κοντά στον ρόλο της 
'Αμάλθειας : της θηριόμορφης θεότητας, της "τραγόμορφης μυθο
λογικής προσωπικότητας", τήν οποία φιλοξενεί ή Κρήτη γιά τήν 
γαλούχηση τοϋ Δία. Καί οί δυό τους, Άλθαία καί Αμάλθεια, ως 
οντά τροφοδοσίας, συντελούν έργο ζωτικής θεοποίησης: τήν διατή
ρηση ενός οργανισμού ζωντανοΰ. Πέραν άπό αυτήν τήν σχέση, ή 
Καλυδών μέσω της επίθεσης τών Κουρητών καί τοϋ επικού αγώνα 
τοϋ Μελεάγρου εναντίον τους6 σχετίζεται μέ τήν ήμιθεϊκή φύση 
τών Κρητών Κουρητών67 οί όποιοι αναλαμβάνουν τήν θορυβώδη 
προστασία τοϋ νήπιου Δία στο νησί68 καί εμπλέκονται σε λατρευ-

65. Βλ. Ύγ. fab. 129 καί Rose ad loe. 
66. Βλ. στον "Ομηρο, Ι 529-99, καί για τα δύο επικά γεγονότα: τον αγώνα τοϋ 

Μελεάγρου εναντίον τών Κουρητών καί εναντίον τοϋ Καλυδώνιου κάπρου τον 
όποιο στέλνει ή Άρτεμις για να τιμωρήση τον επιλήσμονα Οίνέα. 

67. Πρβλ. Ήσιόδ. άπ. 198, Rzach, οπού οί Κουρήτες άποκαλοϋνται θεοί. 
68. Βλ. Καλλιμ. Εις Δία 52 κ.έ. 
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τικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Κούρου Δία - οχι κατ' ανάγκην 
χορευτικές. 

"Αν θέλωμε τώρα να επεκτείνωμε την σειρά των στοιχείων τα 
οποία απεικονίζουν την πορεία στην σχέση της διονυσιακής Καλυ
δώνιας με τήν Κρητική και τήν Ροδιακή δωρικότητα -μέ ενα βαθύ 
άγγιγμα από το αιολικό μυθολογικό υπόβαθρο του Θηβαϊκού 
κύκλου-, μπορούμε να προσθέσωμε τήν ονοματολογική σχέση 
Άλθαίας και Κρήτης -μέσω της σημασίας της ρίζας άλθος, -εος, τό : 
"θεραπεία, φάρμακο"6 9-, όπως αυτή φαίνεται από το μυθολογικό 
όνομα τού Κρήτα βασιλιά "Αλθαιμένονς, στην μορφή τού οποίου 
αναπαράγεται ή θηβαϊκή ιστορία τού Οιδίποδος και τού Λαΐου. 
Έδώ έχομε ενα νέο μυθολογικό άξονα ο οποίος έρχεται να δέση 
τον αιτωλικο καί θηβαϊκό κύκλο σε ενα πολιτικό κρητικό δακτυλί
δι τό όποϊο φοριέται στον δωρικό νησιωτικό χώρο τού νοτιοανα
τολικού Αιγαίου: ό βασιλιάς-ήρωας της Κρήτης καταφεύγει στην 
Ρόδο γιά νά προλάβη τήν πραγμάτωση των ρηθέντων τού φοβερού 
χρησμού, αλλά άθελα του γίνεται πατροκτόνος καί επαληθεύεται 
έτσι τό προδεδικασμένο70. Καί στην περιπέτεια τού κρητικού 
Άλθαιμένους επιβιώνει εκείνος ό απόηχος της κακοδαιμονίας μέ 
τήν οποία στιγματίζεται ή διονυσιακή οικογένεια: ό φόνος οικείων 
εξ αίματος από έναν ακούσιο ή έναν ηθικό αυτουργό. 

13. Σε θέση συμπεράσματος 

Συνοψίζοντας τήν ανάλυση μας γιά τήν διαδρομή μέ τήν οποία 
ό μύθος ώς λατρευτικός φορέας ενσωματώνεται στην δραματική 
παράσταση -ή οποία παίζεται στο θέατρο ή απλώς διαβάζεται σέ 
μιαν ομάδα ομοϊδεατών μέ τήν φράση της ποίησης καί τήν διαλε
κτική διάνοια της καθημερινότητας-, γιά νά εκμεταλλευθή και νά 
άποδώση τήν απτή πραγματικότητα μιας τρέχουσας πολιτικής κατά
στασης, διαπιστώνομε τις έξης ενδιαφέρουσες προεκτάσεις καί τις 
ανάδρομες αφετηρίες στις όποϊες στηρίχθηκε ή ελληνική πολιτική 
ιστορία στο πέρασμα της προς τον 3ο αιώνα π. Χ.: τό ζεύγος 
Δηιάνειρας καί Ηρακλέους δεν μπορεί παρά νά προδίδη έκείνην 

69. Βλ. LSJ, στην λέξη, μέσψ του λήμματος άλθαίνω. 

70. Βλ. Διόδ. 5, 59, 1-4, καί Ά π ο λ λ ό δ . 3, 12-16. 
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τήν ανάγκη βιωσιμότητας των δύο κόσμων, διονυσιακού και δωρι
κού, σέ ένα συζευκτικό συνδυασμό τον όποιο θα αξιοποίηση ή προ
παγάνδα κυρίως των Πτολεμαίων οι Διάδοχοι του Μεγάλου 
'Αλεξάνδρου θά προβάλλωνται ώς απόγονοι των δωρικών 
Ηρακλείδων άπό διονυσογενη μητέρα για να εξασφαλίσουν πολιτι
στική σχέση με τα ιερά τεμένη-θέατρα του Διονύσου και τον εξου
σιαστικό ρόλο τον οποίο μπορούσε να άσκηση ή λατρεία του 
Διονύσου με τήν ιστορική της απήχηση στά πλήθη. Μέ αντίστροφη 
αξιοποίηση και προτεραιότητα υπέρ των δωρικών καταβολών ξεκί
νησε, εν τούτοις, ή ιστορικότητα της πολιτικής αυτής στο επίπεδο 
τής μακεδόνικης άρχηγεσίας· ο πέμπτος πρόγονος του φιλέλληνα 
Μακεδόνα 'Αλεξάνδρου -τής εποχής τών Πλαταιών και τών 
Περσικών- είναι ένας απόγονος τού Τημενίδη Περδίκκα μέ τήν 
άργείτικη καταγωγή, ενός γόνου του κατ' εξοχήν ήρωα τής ελλη
νικής θρησκείας, του διογενούς και δωρικού Ηρακλέους. Ό Περδίκκας 
θά έπικαλεσθή τον ήλιο και τό φώς τού δικαίου για νά βάλη σέ 
τάξη τήν τυραννική αυθαιρεσία τού κοιράνου και νά ένταξη τήν 
περιρρέουσα διονυσιακή κατάσταση τών τυχαίων νομίμων σέ μιαν 
άρχηγετική τών Μακεδόνων βασιλέων δωρική εύκοσμία. Κάπως 

71 

έτσι ο Ηρόδοτος οσιοποιει τό δίκαιο και τον νόμο τού δωρικού 
"κόσμου" στο ηλιακό φώς τής δικαιοσύνης, τό όποιο ó Περδίκκας 
άρύεται μέ δεόμενα χέρια και τό κατεβάζει στην γή τήν οποία διεκ
δικεί- ύστερα χαράσσει επάνω σέ στέρεο έδαφος, στην καρδιά τής 
ηπειρωτικής Μακεδονίας, τήν διακτίνωσή του στις κατευθύνσεις οι 
όποιες προδιαγράφουν τις διαδρομές τής δίκαιης επέκτασης τού 
βασιλείου του. Αυτόν ακριβώς τον ήλιο τής δωρικής δικαιοσύνης 
και νομιμότητας -κατά μιαν απομίμηση τής κοσμικής τάξεως τού 
ηλιακού μας συστήματος- φρόντισαν νά καταστήσουν έμβλημα τους 
οι Μακεδόνες βασιλείς μέ τον χρυσό ήλιο τής Βεργίνας· έδεσαν μέ 
χρυσάφι επάνω σέ έναν κυριαρχικό θυρεό τής ελληνικής καταγωγής 
τους τό άπολλώνειο φώς τού 'Ολύμπου, τήν διονυσιακή ύγρότητα 
τών τόπων τους και τις στρατηγικές τεχνικές εκείνου τού "κόσμου" 
τών δωρικών τους καταβολών. 

71. Ήρόδ. 8, 137, 5· και για το σύνολο της διήγησης και της πολιτικής αξιολό

γησης της, βλ. αύτ., βιβλία 8, 137-39· 5, 22. 


