
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι Βάκχες χαρακτηρίζονται ως το 
μοναδικό έργο της αρχαίας δραματουργίας, όπου ο Διόνυσος πρω-
ταγωνιστεί ως ανθρωποποιημένος θεός, με πάθη ευάλωτα, αντί-
στοιχα και παρόμοια με τα πάθη των ανθρώπων. Με το μοναδικό 
τρόπο γραφής που γνωρίζει ο μεγάλος τραγωδός Ευριπίδης, εναν-
θρωπίζεται το θείο και γίνεται αντικείμενο ορθολογικού στοχασμού. 
Με τη νέα λατρεία του Διονύσου, που συνοδεύεται με την ποιητική 
δημιουργία, την ελευθερία της σκέψης, και το σεβασμό προς το 
θείο, οι Βάκχες σηματοδοτούν την τραγωδία  ως την εναλλακτική 
μορφή καθιέρωσης της Διονυσιακής λατρείας. Σε αυτήν η ανθρώ-
πινη ψυχή εμφανίζεται ως αδηφάγος με τις ίδιες της τις σάρκες, 
σε ένα ταξίδι όπου η διονυσιακή ορμή και η πανουργία παλεύουν 
με το έλλογο, ενώ η σωτηρία δεν επιτυγχάνεται και η κάθαρση 
πραγματοποιείται καθώς η ανθρώπινη ψυχή έρχεται να προσφερθεί 
στον θεατή έτοιμη ν’ αποσυντεθεί  και να αποκτήσει και πάλι την 
ακεραιότητά της, μέσα από την βίωση και εξύμνηση του Διονυσια-
κού θείου.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ένωση Θεα-
τρικών - Πολιτιστικών Σωματείων Λέσβου «ΘΕΣΙΣ» για την εξαιρετι-
κή συνεργασία, αλλά κυρίως τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Ανδρέα 
Σεφτελή, καθώς και τους συνεργάτες του ερασιτέχνες ηθοποιούς 
για τη χαρά και  το πάθος της δημιουργίας που τους διέκρινε από 
την πρώτη στιγμή της προετοιμασίας μέχρι και το σημερινό, άψογο 
θεατρικά και σκηνοθετικά, αποτέλεσμα, το οποίο και θα απολαύ-
σουμε.

Δρ Παύλος Τριανταφυλλίδης
Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου
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«Ένας ανεπαίσθητος, διάχυτος έρως του πένθους περι-
βάλλει ολόκληρη την τραγωδία - όλα τα πρόσωπά της 
(δράστες, χορός και εξάγγελοι) που  αποδέχονται υπο-
φέροντας - αλλά προπαντός ησυχάζοντας το τετελε-
σµένο της πτώσης»

Γιώργος Χειμωνάς,
Βάκχες Ευριπίδη, Αθήνα 2010, σ.97

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές 
της εκδηλώσεις για το 2017 «Θεατρικές πράξεις σε αρχαιολογικούς 
χώρους και μνημεία της πόλης της Μυτιλήνης», παρουσιάζει σε συ-
νεργασία με την ένωση Θεατρικών Πολιτιστικών Σωματείων Λέσβου 
«ΘΕΣΙΣ» την τραγωδία Βάκχες του Ευριπίδη στο αρχαίο θέατρο, Μυ-
τιλήνης, έναν εξαιρετικά ευαίσθητο, αρχαιολογικό χώρο που σε 
αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
αλλά και με τους τοπικούς φορείς σταδιακά εξερευνά, έχοντας ως 
στόχο να διαμορφώσει και να αποκαταστήσει.

Οι Βάκχες του Ευριπίδη, γραμμένες το 407 π.Χ., στην Πέλλα της 
Μακεδονίας, λίγο πριν τον θάνατο του μεγάλου τραγικού ποιητή, 
αποτελούν ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και μοναδικά έργα στην 
παγκόσμια δραματουργία. Στην εν λόγω τραγωδία συνυπάρχουν 
αρμονικά και ως αδιάλλακτα στοιχεία δεμένα μεταξύ τους, η τραγι-
κότητα, η δραματουργία και η θεατρικότητα, ενώ εδώ συναντώνται 
ο μύθος με την ιστορία, έχοντας ως υπόβαθρο την ποιητική ανα-
γωγή στις απαρχές της Διονυσιακής ποιητικής, του διθυράμβου και 
των δρώμενων που συντελούνταν στα λατρευτικά πανηγύρια του 
Διονυσιακού θιάσου.
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Ευχαριστούμε θερμά τη Μαρία Γερούλια και την Άννα Τσίκνα
για την πολύτιμη βοήθειά τους.

Η Ένωση  Θεατρικών Πολιτιστικών Σωματείων Λέσβου «ΘΕΣΙΣ», 
μετά την επιτυχημένη διοργάνωση το 2016 και το 2017 του 

κοινού εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου από τις ομά-
δες- μέλη της στη Μυτιλήνη και στη Λεσβιακή ύπαιθρο, είναι στην 
ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την πρώτη κοινή παράσταση των 
ομάδων μελών της το φετινό καλοκαίρι με τις «ΒΑΚΧΕΣ» σε σκηνο-
θεσία του Αντρέα Σεφτελή.

 Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την πρωτοβουλία αυτή της «ΘΕΣΙΣ» 
για τους παρακάτω λόγους:

Η συγκεκριμένη παράσταση είναι η πρώτη κοινή μας παραγωγή 
ως «ΘΕΣΙΣ» με ολοκληρωμένο έργο. Ευελπιστούμε ότι θα έχει συ-
νέχεια και το επόμενο χρονικό διάστημα προβάλλοντας τη συλλο-
γικότητα του ερασιτεχνικού θεάτρου και τη δυνατότητα να πετυχαί-
νουμε αξιόλογες θεατρικές δουλειές όταν λειτουργούμε ομαδικά 
και υπεύθυνα.

Η παράσταση αυτή μας δίνει την ευκαιρία να συνεργαστούμε με 
την Εφορία Αρχαιοτήτων Λέσβου και ειδικότερα με τον Προϊστάμε-
νό της κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη, δραστήριο καθοδηγητή του έρ-
γου της, εξαίρετο άνθρωπο των τεχνών και εραστή του ερασιτεχνι-
κού θεάτρου. Ελπίζουμε επίσης και αυτή η συνεργασία μας να έχει 
συνέχεια και να αποδώσει καρπούς στην πορεία.

Η πραγματοποίηση της παράστασης με τις «ΒΑΚΧΕΣ» στο αρχαίο 
θέατρο της Μυτιλήνης μας δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε ένα 
εξαιρετικό, πολιτιστικό μνημείο του νησιού μας προβάλλοντας πα-
ράλληλα την αναγκαιότητά του να αξιοποιηθεί το συντομότερο 
δυνατόν, δίνοντας μια ουσιαστική διάσταση στην προβολή του πο-
λιτισμού για τη Λέσβο.

 Αφού ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όσους μόχθησαν και όσους συ-
νέβαλαν οικονομικά, ηθικά και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην 
πραγματοποίηση της παράστασης, ευχόμαστε καλή συνέχεια σε 
όλους.

Στρατής Βλαστάρης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της

Ένωσης Θεατρικών Πολιτιστικών Σωματείων Λέσβου «ΘΕΣΙΣ»

Είναι μεγάλη χαρά και καλή τύχη για μένα η πραγματοποίηση της 
παράστασης των Βακχών.
Πρώτα από όλα γιατί γίνεται στο αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης, τον 

χώρο για τον οποίο ελπίζουμε αυτή η παράσταση να αποτελέσει 
την έναρξη για την πραγματοποίηση κι άλλων θεατρικών και πολιτι-
στικών συμβάντων, θα ευχόμουν σε μια θεσμική βάση.

Κατόπιν γιατί υλοποιήθηκε με τη συνεργασία μελών από θεα-
τρικές ομάδες της Ένωσης Θεατρικών Πολιτιστικών Σωματείων Λέ-
σβου, της «ΘΕΣΙΣ». Η διαδικασία είχε δυσκολίες, αλλά ευχόμαστε και 
ελπίζουμε να επαναληφθεί στο άμεσο μέλλον.

Τέλος γιατί η όλη συνεργασία απετέλεσε μια πολύ καλή ευκαιρία 
για μας, που συμμετείχαμε και που προερχόμαστε από διαφορετικούς 
πολιτιστικούς χώρους, να συναντηθούμε ουσιαστικά μεταξύ μας.

Το θέατρο παραμένει τόπος πραγματικής συνάντησης με τον 
«άλλον» στην εποχή της «εικονικής» επικοινωνίας που ζούμε, γεγο-
νός που το θεωρώ από τους πλέον σημαντικούς λόγους που ασχο-
λούμαστε με αυτό.

Το όλο εγχείρημα βέβαια υλοποιήθηκε με την καθοριστική συμ-
βολή και συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και ειδι-
κά με τον ρέκτη Προϊστάμενό της Δρ Παύλο Τριανταφυλλίδη, χωρίς 
την οποία θα παρέμενε στο επίπεδο των αγαθών προθέσεων. Οι 
ευχαριστίες μας είναι θερμές.

Αντρέας Σεφτελής
Ιούλιος 2017


