
	

	

	

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	ΚΑΙ	ΘΕΑΤΡΟ	
 
      ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΟΡΕΣΤΕΙΑ 
 
(«Αγαμέμνων» - «Χοηφόροι» - «Ευμενίδες») 
 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Η τέχνη είναι απάτη. Είναι όμως «δικαία απάτη» γιατί σκοπός της είναι η «ηδονή», η 
αισθητική απόλαυση.  
Αυτή είναι η θέση του Γοργία για την τέχνη και είναι – νομίζω – αξεπέραστη.  
Αργότερα ο Αριστοτέλης όρισε την τραγωδία ως μίμηση πράξεως (άρα ως απάτη αφού 
δεν λογίζεται ως πράξη καθαυτή) που μας ανακουφίζει με την κάθαρση των παθημάτων.  
Μετά τα μέσα του 19ου μ. Χ. αι. ο Fr. Nietzsche  αντελήφθη την τραγωδία ως 
εξισορρόπηση του διονυσιακού και του απολλώνιου τρόπου ψυχικής ευχαρίστησης, που 
εκδηλώνονται ο μεν πρώτος με τη μέθη και την όρχηση ο δε δεύτερος με τη δημιουργία 
καλλιτεχνικών ψευδαισθήσεων [“Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik”]. 
Σήμερα εξετάζουμε την τραγωδία σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Το θέμα μας είναι 
κεφαλαιώδες, γιατί είναι αδιανόητη η κάθαρση των παθημάτων χωρίς συσχετισμό με 
αντιλήψεις περί δικαιοσύνης. Ο τραγικός ποιητής παρουσιάζει μια πράξη – ή γενικότερα 
μια στάση ζωής – ως δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη και περιμένει την αντίδραση του 
κοινού. Αυτός είναι ο περί δικαιοσύνης τραγικός διάλογος. Και η ανταπόδοση της 
ανθρωποκτονίας με νέα ανθρωποκτονία είναι το πιο ενδιαφέρον θέμα του. 
 
                     ………………………………………. 
 
Στο μύθο των Ατρειδών η Κλυταιμνήστρα, εκδικούμενη για τη θυσία της Ιφιγένειας, 
σκοτώνει τον Αγαμέμνονα. Ύστερα ο Ορέστης σκοτώνει την Κλυταιμνήστρα. Εδώ 
κλονίζεται το έθος της αυτοδικίας και θεσμοθετείται η δίκη. Έτσι ιδρύθηκε κατά τον 
Αισχύλο το δικαστήριο, ως νέος αττικός θεσμός.  Από την πρώτη δίκη που έγινε για 
χυμένο αίμα : 
                       
                      κλύοιτ᾽ ἂν ἤδη θεσμόν, Ἀττικὸς λεώς, 
                      πρώτας δίκας κρίνοντες αἵματος χυτοῦ. 
                                                                                             
                                                                                                   [Ευμενίδες, στιχ. 681 - 682] 



 
Στον Αισχύλο, που πέθανε το 456 π.Χ. σε ηλικία 69 ετών, συνυπάρχουν το αρχαϊκό και 
το κλασικό πνεύμα, όπως συνυπάρχουν στη γλυπτική του αυστηρού ρυθμού. Δύο έτη 
πριν από το θάνατό του παρουσίασε το πληρέστερο από τα σωζόμενα έργα του, την 
τριλογία Ορέστεια, με την οποία διαγωνίσθηκε και έλαβε «τα πρωτεία». Στην Ορέστεια η 
δίκη για τη μητροκτονία γίνεται στον Άρειο Πάγο, το αριστοκρατικό σώμα που είχε 
παλαιότερα πολιτική ισχύ στην Αθήνα αλλά στην εποχή του Αισχύλου, ύστερα από 
μεταρρύθμιση του Εφιάλτη, είχε περιορισθεί σε δικαστικά καθήκοντα. Η δικανική κρίση 
εκφέρεται σύμφωνα με αντιλήψεις, τις οποίες ο ποιητής δεν θεωρεί  συνδεδεμένες με τη 
μυκηναϊκή ή την ομηρική εποχή. Είναι αντιλήψεις της εποχής του και, οπωσδήποτε, η 
βιοσοφία του. Αυτό είναι εύλογο, γιατί κάθε ιστορικά δεδομένη διανόηση αναζητεί στο 
έργο του παρελθόντος ένα νόημα αντίστοιχο με τα δικά της πολιτικά, ηθικά, 
θρησκευτικά και πάσης άλλης φύσεως πνευματικά αιτήματα αφήνοντας κατά μέρος ό, τι 
θεωρεί αναντίστοιχο με το παρόν. 
Τι καθόρισε, λοιπόν, κατά τον Αισχύλο τη μετάβαση από την αυτοδικία στη δίκη και την 
έκβαση της πρώτης δίκης που έγινε για χυμένο αίμα ; 
 
                      ………………………………………… 
 
Στις «Ευμενίδες» η Κλυταιμνήστρα, ως είδωλο μετά το θάνατό της, απαιτεί να είναι 
αμείλικτη και χωρίς τέλος η καταδίωξη του Ορέστη από τις Ερινύες, τις χθόνιες θεότητες 
– φρουρούς της παλαιάς τάξης πραγμάτων. Από τις Ερινύες περιμένει δικαίωση, γιατί ο 
Δίας και οι άλλοι νέοι θεοί δεν οργίσθηκαν για τη μητροκτονία :  
 
                       οὐδεὶς ὑπέρ μου δαιμόνων μηνίεται, 
                       κατασφαγείσης πρὸς χερῶν μητροκτόνων. 
                       
                                                                                                   [Ευμενίδες στιχ. 101 – 102] 
 
Οι Ερινύες καταδιώκουν τον Ορέστη μέχρι την Αθήνα, όπου φθάνει κατά την υπόδειξη 
του Απόλλωνα. Εκεί, αφού δέχονται να κριθεί η υπόθεση της μητροκτονίας από 
δικαστήριο που συγκροτεί η Αθηνά από τους καλύτερους πολίτες, γίνονται κατήγοροι 
του μητροκτόνου με λόγο πυκνό και διαυγή :       
 
                       οὐκ ἦν ὅμαιμος φωτὸς ὃν κατέκτανεν.         
                   (δεν είχε το ίδιο αίμα με τον άντρα που σκότωσε).                                                            
                                                                                                      
                                                                                                             [Ευμενίδες στιχ. 605]  
 
Με τούτο το επιχείρημα αρνούνται να δεχθούν οι Ερινύες το θάνατο που βρήκε από τον 
Ορέστη η Κλυταιμνήστρα ως δικαιολογημένη ανταπόδοση. Το επιχείρημά τους 
στηρίζεται σ’ ένα θεμελιώδη ψυχολογικό νόμο, που αρνείται να ανεχθεί την ανταπόδοση 
ενός κακού με κάτι χειρότερο. Οι Ερινύες αποκρούουν την απολογία του Ορέστη που 
προβάλλει ότι η πράξη της Κλυταιμνήστρας ήταν χειρότερη από τη δική του γιατί εκείνη 
κατέστρεψε δύο σχέσεις (τη σχέση των συζύγων και τη σχέση του ίδιου με τον πατέρα 
του) παρατηρώντας ότι η Κλυταιμνήστρα δεν είχε το ίδιο αίμα με τον άντρα της. Ενώ ο 



Ορέστης, αν και κατέστρεψε μόνο τη σχέση του ίδιου με τη μητέρα του, πάντως αυτό το 
έκανε χύνοντας συγγενικό αίμα.  
Ποια ήταν, λοιπόν, η χειρότερη ανθρωποκτονία σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής ; 
Οι δικαστές διχάσθηκαν σε απόλυτη ισοψηφία : 
 
                      ἴσον γάρ ἐστι τἀρίθμημα τῶν πάλων. 
 
                                                                                                             [Ευμενίδες στιχ. 753] 
    
Αλλά την καθοριστική, απαλλακτική για τον Ορέστη, ψήφο είχε εξαγγείλει η Αθηνά για 
την περίπτωση της ισοψηφίας :  
 
                      ψῆφον δ᾽ Ὀρέστῃ τήνδ᾽ ἐγὼ προσθήσομαι.   
 
                                                                                                             [Ευμενίδες στιχ. 735]  
 
Απαλλάσσει  τον Ορέστη η Αθηνά. Η θεά που δεν είχε γεννηθεί από μητέρα, που επαινεί 
τον άντρα σε όλα (εκτός από τα του γάμου) και είναι ολόψυχα με το μέρος του πατέρα :      
 
                      μήτηρ γὰρ οὔτις ἐστὶν ἥ μ᾽ ἐγείνατο, 
                      τὸ δ᾽ ἄρσεν αἰνῶ πάντα, πλὴν γάμου τυχεῖν, 
                      ἅπαντι θυμῷ, κάρτα δ᾽ εἰμὶ τοῦ πατρός. 
 
                                                                                                   [Ευμενίδες στιχ. 736 – 738] 
 
Το δικαστήριο επηρεάσθηκε από τον Απόλλωνα, συνήγορο του Ορέστη, που αποκάλυψε 
ότι η Κλυταιμνήστρα σκότωσε τον Αγαμέμνονα με τρόπο δολοφονικό κι όχι σε μάχη σαν 
Αμαζόνα : 
 
                                                     … οὔ τι θουρίοις 
                      τόξοις ἑκηβόλοισιν, ὥστ᾽ Ἀμαζόνος, 
 
                                                                                                   [Ευμενίδες στιχ. 627 – 628]   
 
                       …………………………………………… 
 

Ο Αισχύλος διασκεύασε τολμηρά το μύθο των Ατρειδών για να καταλήξει σε μια 
ικανοποιητική κατά την κρίση του κάθαρση παθημάτων. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή του 
μύθου, οι Ερινύες καταδιώκουν τον Ορέστη μέχρι την ελευθέρωση της Ιφιγένειας, την 
οποία η Άρτεμις είχε σώσει από το θάνατο στην Αυλίδα. Αλλά στις «Ευμενίδες» μετά τη 
δίκη ο Ορέστης αναχωρεί για το Άργος :  

                                         … νῦν ἄπειμι πρὸς δόμους,                                    

                                                                                                            [Ευμενίδες στιχ. 764] 



Οι Ερινύες, αν και στην αρχή αντιδρούν με οργή για την αθώωση του μητροκτόνου και 
απειλούν την Αθήνα με μεγάλα δεινά, τελικά πείθονται από την Αθηνά να μείνουν στην 
πόλη, ως προστάτιδες Ευμενίδες, δεχόμενες την υπεροχή του δικαίου της πατρικής 
γραμμής που επεβλήθη από τους νέους θεούς και περιοριζόμενες σ’ αυτό που η νέα τάξη 
πραγμάτων όρισε για τις ίδιες. Να μην ευημερεί κανένα σπίτι χωρίς τη δική τους 
προστασία : 

                              ὡς μή τιν᾽ οἶκον εὐθενεῖν ἄνευ σέθεν. 

                                                                                                            [Ευμενίδες στιχ. 895] 

Και εύχονται στους Αθηναίους αφήνοντας κατά μέρος την οργή τους :  

                               ἀνδροκμῆτας δ᾽ ἀώρ- 
                               ους ἀπεννέπω τύχας, 
                               νεανίδων τ᾽ ἐπηράτων 
                               ἀνδροτυχεῖς βιότους 
                               δότε, κύρι᾽ ἔχοντες,  
                               θεαί τ᾽ ὦ Μοῖραι 
                               ματροκασιγνῆται, 
                               δαίμονες ὀρθονόμοι, … 
                               (Ξορκίζω το κακό που αφανίζει πρόωρα τους άντρες.  
                               Στις χαριτωμένες νιες δώστε ταίρι στη ζωή.  
                               Εσείς, του γάμου προστάτιδες θεές και μοίρες,  
                               που όλα σωστά τα μοιράζετε …)           
                                                                                 

                                                                                                   [Ευμενίδες στιχ. 956 – 963] 

                                ………………………………. 
 
Αυτή, λοιπόν, είναι η κάθαρση των παθημάτων στις «Ευμενίδες» : Θεσμική μετάβαση 
από την αυτοδικία στη δίκη και αθώωση του μητροκτόνου. Αλλά το έδαφος για τη 
μετάβαση στη δίκη έχουν προλειάνει οι «Χοηφόροι». Εκεί κλονίσθηκε ο «δικηφόρος», ο 
χαρακτήρας – εκδικητής της Ορέστειας, που φαινόταν ακλόνητος στον «Αγαμέμνονα».         
 
                               ……………………………… 
 
Στον «Αγαμέμνονα» η Κλυταιμνήστρα θεωρεί αυτονόητη την εκδίκησή της για τη θυσία 
της Ιφιγένειας :   
 
                               ἐμοὶ δ' ἀγὼν ὅδ' οὐκ ἀφρόντιστος πάλαι 
                               νείκης παλαιᾶς ἦλθε, σὺν χρόνῳ γε μην. 
                               (Αυτό, που από καιρό είχα ετοιμάσει  
                               για μια παλιά μας διαφορά, το έκανα, αν και πέρασαν χρόνια).   
                                                                                           
                                                                                            [Αγαμέμνων στιχ. 1377 – 1378] 



Με ήσυχη συνείδηση, αδιάφορη για τις αντιδράσεις, απευθύνεται στο χορό μιλώντας 
ακόμη και για τη χαρά που έφερε η εκδικητική πράξη στις αισθήσεις της : 
                                
                                οὕτω τὸν αὑτοῦ θυμὸν ὁρμαίνει πεσών, 
                                κἀκφυσιῶν ὀξεῖαν αἵματος σφαγὴν 
                                βάλλει μ' ἐρεμνῇ ψακάδι φοινίας δρόσου,         
                                χαίρουσαν οὐδὲν ἧσσον ἢ διοσδότῳ 
                                γάνει σπορητὸς κάλυκος ἐν λοχεύμασιν. 
                                (Έτσι πεσμένος ξεψυχάει 
                                και ξεφυσώντας τινάζει αίμα απ’ την πληγή. 
                                Με μαύρες στάλες δροσιάς με ραντίζει το αίμα 
                                κι η χαρά μου δεν είναι πιο μικρή  
                                απ’ τη χαρά του σπαρμένου σταριού στη θεόσταλτη βροχή). 
                                                                                            
                                                                                            [Αγαμέμνων στιχ. 1388 – 1392] 
                                             
 Ύστερα ο Αίγισθος κραυγάζει : 
 
                                 ὦ φέγγος εὖφρον ἡμέρας δικηφόρου. 
                            (ώ χαρμόσυνο φως της μέρας της εκδίκησης).  
 
                                                                                                        [Αγαμέμνων στιχ. 1577]                               

Γιατί κι αυτός, ο «ραφεύς», ο υποκινητής της πράξης της Κλυταιμνήστρας, εκδικείται για 
τον πατέρα του, τον Θυέστη, στον οποίο ο πατέρας του Αγαμέμνονα, ο Ατρέας :   

                                 … παρέσχε δαῖτα παιδείων κρεῶν. 
                           (… παρέθεσε γεύμα από τις σάρκες των παιδιών του). 
                                                                                             
                                                                                                        [Αγαμέμνων στιχ. 1593] 
 
Στους επόμενους στίχους ο «δικηφόρος», ο χαρακτήρας – εκδικητής, φαίνεται 
ακλόνητος. Η ήσυχη συνείδηση της Κλυταιμνήστρας σβήνει γρήγορα ένα βρασμό ψυχής 
που εκδηλώθηκε με  παραπανίσια λόγια. Ψύχραιμη, τώρα, αποτρέπει τον Αίγισθο από 
μια επαπειλούμενη σύγκρουση με το χορό. Είναι έτοιμη να διευθετήσει την επόμενη 
μέρα : 
 
                                μηδαμῶς, ὦ φίλτατ' ἀνδρῶν, ἄλλα δράσωμεν κακά. 
                                ἀλλὰ καὶ τάδ' ἐξαμῆσαι πολλὰ δύστηνον θέρος·         
                                πημονῆς δ' ἅλις γ' ὑπάρχει· μηδὲν αἱματώμεθα. 
                                στείχετ' αἰδοῖοι γέροντες πρὸς δόμους, πεπρωμένοις 
                                πρὶν παθεῖν εἴξαντες· . 
                                (Ας μη προσθέσουμε κι άλλα κακά, καλέ μου. 
                                Και μ’ αυτά που κάναμε θλιβερή είναι η συγκομιδή μας. 



                                Φτάνει τόση συμφορά. Ας μη χύσουμε άλλο αίμα. 
                                Και σεις, σεβάσμιοι γέροντες, πηγαίνετε στα σπίτια σας 
                                και στο ζυγό του πεπρωμένου, πριν πάθετε κακό).    
                                   
                                                                                            [Αγαμέμνων στιχ. 1654 – 1658] 
 
Λέγονται τα τελευταία προσβλητικά λόγια του χορού για τον Αίγισθο :  
                                  
                                 κόμπασον θαρσῶν, ἀλέκτωρ ὥστε θηλείας πέλας. 
                                 (Κόμπαζε με θάρρος, σαν τον κόκορα δίπλα στην κότα). 
                                                                                           
                                                                                                        [Αγαμέμνων στιχ. 1671] 
 
Αλλά η Κλυταιμνήστρα αντιπαρέρχεται κι αυτά τα λόγια με το τελευταίο δίστιχο : 
 
                                  μὴ προτιμήσῃς ματαίων τῶνδ' ὑλαγμάτων· <ἐγὼ> 
                                  καὶ σὺ θήσομεν κρατοῦντε τῶνδε δωμάτων <καλῶς>. 
                                  (Μη δίνεις σημασία σε τούτα τ’ ανώφελα γαυγίσματα. 
                                  Κύριοι του σπιτιού, εγώ και συ, θα βάλουμε τάξη σε όλα).  
                                                                                        
                                                                                             [Αγαμέμνων στιχ. 1672 - 1673] 
 
                                  …………………………………………… 
 
Στις «Χοηφόρους» η Ηλέκτρα δοκιμάζει τη λαϊκή εμμονή στο έθος της αυτοδικίας με το 
ερώτημα ποιος πρέπει να τιμωρήσει τους δολοφόνους του πατέρα της : 
 
                                   πότερα δικαστὴν ἢ δικηφόρον λέγεις ; 
                                   (τι λες να είναι, κριτής ή εκδικητής ;) 
                
                                                                                                            [Χοηφόροι  στιχ. 120] 
                                
Ο χορός αποκρίνεται κατηγορηματικά :  
 
                                   ἅπλῶς τι φράζουσ᾽, ὅστις ἀνταποκτενεῖ. 
              (με απλά λόγια, αυτός που θα τους σκοτώσει για το φονικό που έκαναν). 
 
                                                                                                             [Χοηφόροι στιχ. 121] 
 



Ύστερα εμφανίζεται ο Ορέστης, αποφασισμένος εκδικητής για πολλούς λόγους : Θεία 
εντολή, βαρύ πένθος για τον πατέρα του, φτώχεια στην εξορία και υποχρέωση να 
ελευθερώσει τους ένδοξους πολίτες, που εκπόρθησαν την Τροία, από την εξουσία δύο 
γυναικών. (Γιατί, κατά τον Ορέστη, γυναίκα είναι κι ο Αίγισθος που έδειξε γυναικείο 
φρόνημα). Ο χορός ενισχύει το εκδικητικό μένος θυμίζοντας ζοφερούς μύθους για 
παράφορους έρωτες και δολερές πράξεις γυναικών, με χειρότερη εκείνη της Λήμνου : 
 
                                    κακῶν δὲ πρεσβεύεται τὸ Λήμνιον  
                                    λόγῳ· … 
 
                                                                                                   [Χοηφόροι στιχ. 631 – 632] 
   
Έχει λησμονηθεί το ερώτημα που είχε τεθεί στους πρώτους στίχους των «Χοηφόρων» : 
πότερα δικαστὴν ἢ δικηφόρον λέγεις ; 
Φθάνει η στιγμή της μητροκτονίας. Γίνεται κι αυτή με δολοφονικό τρόπο γιατί η 
Κλυταιμνήστρα σκοτώνεται άοπλη, αν και ζητεί όπλο για να πολεμήσει :   
 

                                           δόλοις ὀλούμεθ᾽, ὥσπερ οὖν ἐκτείναμεν. 
                                    δοίη τις ἀνδροκμῆτα πέλεκυν ὡς τάχος· 
                                    εἰδῶμεν εἰ νικῶμεν, ἢ νικώμεθα· 
                                    (Με δόλο μας σκοτώνουν, όπως κι εμείς σκοτώσαμε.  
                                    Γρήγορα, ένα πελέκι αντροφόνο ας μου δώσει κάποιος, 
                                    να μάθουμε αν θα βγούμε νικητές ή νικημένοι).           
 
                                                                                                 [Χοηφόροι, στιχ. 888 – 890]  
 
Διστάζει για μια στιγμή ο Ορέστης, που αισθάνεται ντροπή. Ζητεί ηθική στήριξη :         
 
                                    Πυλάδη τί δράσω ; μητέρ᾽ αἰδεσθῶ κτανεῖν ; 
                           (Πυλάδη, τι να κάνω ; Να ντραπώ να σκοτώσω τη μάνα ;) 
 
                                                                                                           [Χοηφόροι, στιχ. 899]  
 
Ο Πυλάδης θυμίζει ότι τη μητροκτονία απαιτούν οι θεοί, που θα γίνουν εχθροί του 
Ορέστη, εάν καμφθεί :     
  
                                    ἅπαντας ἐχθροὺς τῶν θεῶν ἡγοῦ πλέον. 
                             
                                                                                                           [Χοηφόροι, στιχ. 902] 
 



Ο Ορέστης ενισχύει το μένος του οδηγώντας την Κλυταιμνήστρα δίπλα στο πτώμα του 
Αίγισθου και τη σκοτώνει, απαντώντας στα παρακάλια της : 
 
                                  ἔκανες ὃν οὐ χρῆν, καὶ τὸ μὴ χρεὼν πάθε. 
                       (Σκότωσες αυτόν που δεν έπρεπε, πάθε αυτό που δεν πρέπει). 
 
                                                                                                           [Χοηφόροι στιχ. 930] 
 
Από τούτο τον αιφνιδιαστικό στίχο των «Χοηφόρων» (πάθε αυτό που δεν πρέπει – όχι 
αυτό που πρέπει) αρχίζει να κλονίζεται ο «δικηφόρος» της Ορέστειας, ο χαρακτήρας –  
εκδικητής. Λέγοντας «πάθε αυτό που δεν πρέπει» ο Ορέστης γίνεται κι αυτός εκδικητής, 
αλλά αμέσως γίνεται και κριτής του εαυτού του, γιατί δέχεται ότι η εκδικητική πράξη 
του, μολονότι υπαγορευμένη από τους θεούς, είναι πράξη απρεπής για άνθρωπο. Πράξη 
απάνθρωπη.  
Ο κλονισμός του «δικηφόρου», του χαρακτήρα – εκδικητή, γινόμενος στο πρόσωπο του 
Ορέστη, είναι κατά τον Αισχύλο ικανός να συμβολίσει τον κλονισμό του έθους της 
αυτοδικίας, γιατί ο Ορέστης είναι ο κληρονόμος του ισχυρότερου βασιλικού οίκου της 
ελληνικής μυθολογίας, του οίκου των Ατρειδών. Παράλληλα είναι ικανός να συμβολίσει 
γενικότερα την κάθαρση του οίκου των Ατρειδών και, μέσω αυτού, της πρώτης μορφής 
κρατικής εξουσίας, της βασιλείας. 
Στη δραματική τέχνη του Αισχύλου ο Ορέστης κλονίζεται ταχύτατα. Με τα πρώτα λόγια 
του μετά τη μητροκτονία υποστηρίζει τον εκδικητή εαυτό του, αλλά αυτή είναι η 
αυτονόητη προσπάθεια αποτροπής μιας ολικής ψυχικής κατάρρευσης. Αρχίζει να 
ταλαντεύεται μεταξύ έπαινου και θρήνου :  
 
                                   νῦν αὐτὸν αἰνῶ, νῦν ἀποιμώζω παρών, 
                              (επαινώ τον εαυτό μου κι αμέσως τον θρηνώ …) 
                                                                                                           
                                                                                                           [Χοηφόροι στιχ. 1014] 
 
Χαρακτηρίζει την εκδίκησή του νίκη, αλλά νίκη μιαρή :     
 
                                    ἄζηλα νίκης τῆσδ᾽ ἔχων μιάσματα. 
                    (γιατί έχω το μίασμα αυτής της νίκης, που δε θα ζηλέψει κανείς). 
                                                                                                            
                                                                                                           [Χοηφόροι στιχ. 1017] 
 
Ύστερα νιώθει σαν αρματηλάτης που έστρεψε τ’ άλογα εκτός δρόμου. Χωρίς έλεγχο του 
μυαλού και με φόβο στην καρδιά :         
 
                                      



                                     ὥσπερ ξὺν ἵπποις ἡνιοστροφῶ δρόμου 
                                     ἐξωτέρω· φέρουσι γὰρ νικώμενον 
                                     φρένες δύσαρκτοι· πρὸς δὲ καρδίᾳ φόβος 
                                     ᾄδειν ἕτοιμος ἠδ᾽ ὑπορχεῖσθαι κότῳ. 
                          (Σα να είμαι πάνω σ’ άρμα και τ’ άλογα να στρέφω                            
                          έξω απ’ το δρόμο. Νικημένο με πάει εδώ κι εκεί  
                          ένα μυαλό που δεν μπορώ καλά να ορίσω. Και στην καρδιά μου ο φόβος, 
                          έτοιμος για το τραγούδι που θα την κάνει να χορέψει στο ρυθμό του).    
                                                                                                            
                                                                                               [Χοηφόροι στιχ. 1022 - 1025] 
 
Η στήριξη του χορού στον Ορέστη παραμένει σταθερή :  
 
                                      ἀλλ᾽ εὖ γ᾽ ἔπραξας, μηδ᾽ ἐπιζευχθῇς στόμα 
                                      φήμῃ πονηρᾷ μηδ᾽ ἐπιγλωσσῶ κακά, 
                                      ἐλευθερώσας πᾶσαν Ἀργείων πόλιν, 
                                      δυοῖν δρακόντοιν εὐπετῶς τεμὼν κάρα. 
                                      (Καλά έκανες. Μη λες  
                                      λόγια θλιβερά κι εγώ δε σε κακολογώ.  
                                      Λύτρωσες την πόλη των Αργείων  
                                      από δυο φίδια που ξεκεφάλιασες μ’ ένα χτύπημα).  
                       
                                                                                                [Χοηφόροι στιχ. 1044 - 1047] 
 
Αλλά εκείνος είναι κλονισμένος εκδικητής ύστερα από τον κλονισμό της πεποίθησής του 
στον ανθρωπισμό του. Βλέπει τις Ερινύες :   
 
                                      φαιοχίτωνες καὶ πεπλεκτανημέναι 
                                      πυκνοῖς δράκουσιν·   
                                      (Ντυμένες με φαιούς χιτώνες και ζωσμένες  
                                      πλήθος φίδια). 
                                                                                                       
                                                                                                [Χοηφόροι στιχ. 1049 - 1050] 

Στον εσωτερικό κόσμο του βλέπει αυτό που οι άλλοι δεν βλέπουν : 

                                      ὑμεῖς μὲν οὐχ ὁρᾶτε τάσδ᾽, ἐγὼ δ᾽ ὁρῶ· 
                                      ἐλαύνομαι δὲ κοὐκέτ᾽ ἂν μείναιμ᾽ ἐγὼ. 
                                      (Δεν τις βλέπετε σεις, αλλά εγώ τις βλέπω. 
                                      Με κυνηγούν. Δε μπορώ να μείνω).  
                                                                                                 
                                                                                                [Χοηφόροι στιχ. 1061 - 1062] 
 
Κατά την έξοδο ο χορός παρουσιάζεται βαθύτατα επηρεασμένος. Την αρχική βεβαιότητά 
του για την ταύτιση της δικαιοσύνης με την εκδίκηση διαδέχεται τώρα – μετά τη δράση –  
η αμφιβολία, την οποία εκφράζει με το ερώτημα αν πρέπει να ονομάσει τον Ορέστη 



σωτήρα ή συμφορά θανάτου : 
 
                                                            … ἦλθέ ποθεν σωτήρ, 
                                        ἢ μόρον εἴπω; 
 

                                                                                                [Χοηφόροι στιχ. 1073 - 1074] 

Ο Ορέστης φεύγει από το Άργος. Πηγαίνει στο μαντείο των Δελφών. Από εκεί στον 
Άρειο Πάγο για να δικασθεί – με πολυσήμαντο συμβολισμό – ως ο πρώτος κλονισμένος 
εκδικητής της Αρχαιότητας.                      
 
                             …………………………………………………. 
 
Ποιοι, λοιπόν, είναι οι θεοί της Ορέστειας, που επιβάλλουν σ’ ένα κληρονόμο βασιλικού 
οίκου τη μητροκτονία – με συνέπεια τον κλονισμό της πεποίθησης του ίδιου στον 
ανθρωπισμό του – κι ύστερα τον αθωώνουν στο δικαστήριο, το οποίο ιδρύουν για να 
δικασθεί για πρώτη φορά μια υπόθεση  εκδικητικής ανθρωποκτονίας σε δίκη πρότυπο 
για τη μετέπειτα Ιστορία της Ανθρωπότητας ; 
Είναι ο αιώνιος σαρκασμός της ανθρώπινης ατέλειας. 
Είναι η προσωκρατική βιοσοφία, που δέχεται ότι πρέπει πρώτα να γίνει μια πράξη 
απάνθρωπη, για να ελέγξει ύστερα ο άνθρωπος – κατά ατελή, πάντως, τρόπο – τη ροπή 
του προς την αυτοδικία. 
Είναι δυνάμεις, που με την έντεχνη μυθοπλασία – και πολλά άλλα υλικά και εργαλεία –  
έστησαν το γεφύρι για το πέρασμά μας από την πατριαρχική στην κρατικά δομημένη 
κοινωνία. 
Προφανώς, είναι και πολλά άλλα, που μας διαφεύγουν.   
 
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.                                                                                                          
 
 
                                                                                                                   Κ. Πισπιρίγκος 


