
ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
                           (ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ του Αισχύλου) 
Παλιοί και νέοι θεσμοί- λέει ο Αισχύλος 
Παλιοί και νέοι νόμοι 
Το δίκαιο όπως κληροδοτήθηκε εθιμικά(μητριαρχία-πατριαρχία) και ο νέος θεσμός του 
δικαστηρίου όπως ιδρύεται από εδώ και πέρα να λειτουργεί ως θεσμός του κράτους. 
Η Κλυταιμνήστρα σκοτώνει τον Αγαμέμνονα  
Στη συνέχεια ο Ορέστης δολοφονεί αυτήν (τη μάνα του) γιατί σκότωσε τον πατέρα του, 
υπακούοντας στην αυτοδικία, αλλά τον κυνηγούν οι Ερινύες. Βρίσκεται ακόμα στην εποχή που 
το έγκλημά του λογιάζεται μεγαλύτερο απ αυτό που έκανε η μητέρα του. 
Η εποχή αλλάζει και ο Ορέστης σύρεται, ψυχικά, προς δύο διαφορετικές –αντίθετες μεταξύ 
τους κατευθύνσεις 
Και έτσι γίνεται «δικηφόρος», καθώς επισείει την ανάγκη του δικαστηρίου που θα ιδρύσει η 
θεά Αθηνά για να τον αθωώσει 
Ο Ορέστης προσπέφτει στο ναό του Απόλλωνα στο Μαντείο των Δελφών γιατί τον κυνηγούν 
οι Ερινύες 
Ο Απόλλων ,που ξέρει τις βουλήσεις των θεών τον οδηγεί στην Αθήνα για να πάει ικέτης 
στην θεά Αθηνά και να κριθεί 
Η Αθηνά –ως γεννηθείσα από την κεφαλή του Διός- υπερασπίζεται το δίκαιο του πατέρα  και 
μόνο 
Θα ορίσει νέο δικαστήριο των ανθρώπων-τον Αρειο Πάγο-με κριτές πολίτες-ενόρκους αλλά 
και ψήφο των θεών 
Οι Ερινύες αντιδικούν, κατηγορώντας τον Ορέστη, αλλά η Αθηνά ψηφίζει υπέρ του και έτσι 
αυτός αθωώνεται 
Επειτα αποφασίζει να προσφέρει ανταλλάγματα στις Ερινύες για να σταματήσουν να ρίχνουν 
τη χολή και τις κατάρες τους πάνω στους ανθρώπους, και να οδηγούν τους νέους σε πόλεμο. 
Καταφέρνει πολύ εύκολα να τις πείσει και έτσι τις μετασχηματίζει από Ερινύες σε Ευμενίδες-
προστάτιδες του γάμου και των τέκνων και τους δίνει μια θεσούλα πλάι στο θρόνο των θεών 
 
( ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
……..Ερινύες: Ανασσα Αθηνά Τι βωμό θάχω; 
Αθηνά: Αδάκρυτο δέξου 
Ερινύες: Το δέχομαι Πές ποιες τιμές θάναι δικές μου; 
Αθηνά: Στέριωμα του σπιτιού μόνο με σένα 
Ερινύες: Τόσο θα μπορώ; Θα το κάνεις; 
Αθηνά: Οποιος σε σέβεται θα γλυτώνει τις συμφορές 
Ερινύες: Εγγυάσαι πως θα ισχύει αυτό για πάντα; 
Αθηνά : Αν δεν το μπορούσα δεν θα το έταζα 
Ερινύες: Ξεθυμώνω. Με μάγεψες!................................................) 
 
 



 
Υπέροχα λόγια 
Διαπραγμάτευση κανονική 
Προτάσεις, επιθυμίες, ανταλλάγματα, επιχειρήματα 
Δράση όμως μηδέν. 
Οι Ευμενίδες είναι θεατρικά ένα πολύ δύσκολο έργο Κάποιοι λένε ότι είναι περισσότερο ένα 
φιλοσοφικό κείμενο 
Σε όλες τις παραστάσεις της Ορέστειας των μεγαλύτερων σκηνοθετών (προσωπικά έχω δει 
δύο: δηλ του Πήτερ Χώλ και του Πέτερ Στάιν και έχω η ίδια συμμετάσχει στου Καρόλου 
Κουν), οι Ευμενίδες είναι το πιο αδύναμο θεατρικά έργο της τριλογίας. Το πιο βαρετό 
Ενώ όταν το διαβάζεις ενθουσιάζεσαι από τα νοήματα που βλέπεις κρυμμένα πίσω από τις 
φράσεις, από τον έξυπνο διάλογο των θεών, από τον τρόπο που καταφέρνει η Αθηνά να 
παγιδεύσει τις Ερινύες και να τις εντάξει στο νέο θεσμό μαλακωμένες 
 
( Αθηνά: Δεν σε συνερίζομαι. Πρεσβύτερη είσαι και στη γνώση της πείρας ανώτερη. 
Όμως τώρα κρίνω Εγώ. Με προίκησε ο Δίας) 
 
Όμως η θεατρική δράση απουσιάζει παντελώς. 
Εκείνη τη στιγμή ,οι γυναίκες αυτές περνούν τρομακτική κρίση. Εχουν μάθει να λειτουργούν 
μ έναν τρόπο και –επειδή κάτι άλλαξε στο επίπεδο των θεών-πρέπει να το ξεμάθουν. 
Πρέπει να μάθουν να σωπαίνουν εκεί που ούρλιαζαν και καταριόνταν και να στέκονται 
ατάραχες να επιχειρηματολογούν εκεί που κυνηγούσαν και θρηνολογούσαν. 
Είναι σαν να πάρεις  μια κατηγορία ανθρώπων, παραδείγματος χάριν  τις μοιρολογίστρες απ 
τη Μάνη  που έχουν μάθει μια τελετουργία  και την εκτελούν  θρηνώντας  αιώνες τώρα στις 
κηδείες με τον μοναδικό και απαράμμιλο τρόπο τους που σου ραγίζει την καρδιά ,και να τους 
πείς: « Από αύριο δεν θα επιτρέπεται να το κάνεις αυτό Γιατί; Μα γιατί φεριπείν δεν 
θέλουμε να ενισχύουμε άλλο το συναίσθημα του πένθους στον άνθρωπο και πρέπει να βρείς 
έναν τρόπο να μετασχηματίσεις  τις κραυγές  και τους ολολυγμούς σου σε μαθηματικές 
εξισώσεις και κάθε φορά που κάποιος πεθαίνει, εσύ αντί να θρηνείς, να φτιάχνεις ένα 
καινούριο πρόγραμμα στον υπολογιστή» 
Πώς θα το άκουγαν άραγε αυτό οι μεσήλικες κυρίως μοιρολογίστρες; 
Κάπως έτσι συμβαίνει και στην καρδιά των Ερινύων εκείνη τη στιγμή, όταν βρίσκονται στο 
Δικαστήριο μπροστά στην Αθηνά 
 
Λέει ο Ορέστης: Η στη ζωή ή στην κρεμάλα βαδίζω 
Και λένε οι Ερινύες: Η θα γκρεμιστεί ή θα σωθεί ο κόσμος! 
 
Γιατί πραγματικά εκείνη την ώρα αυτές αγωνίζονται γι αυτό που είναι ολόκληρος ο κόσμος 
τους 
Συγκλονιστική ψυχική κατάσταση.Όμως για το θέατρο απολύτως βαρετή; 
Γιατί; 



Μα γιατί δεν έχει δράση Ανατροπή 
 
Όλα κυλούν όπως εχουν ορίσει εξαρχής οι θεοί 
Σαν μια παρτίδα σκάκι που από την αρχή ξέρουμε το τέλος 
 
Αν παραδείγματος χάριν  μια δεν δεχόταν να συνεργαστεί  και αυτοπυρπολείτο ή επιχειρούσε 
να επιτεθεί στον Ορέστη ή να εξοντώσει τους  θεούς, θα γινόταν κάτι 
Η κανονικότητα όμως που βαδίζουν τα πράγματα(μόνο με λόγια και διόλου με πράξεις) κάνει 
το γαλήνιο αυτό έργο να τελειώνει το ενδιαφέρον του για τον θεατή πριν τελειώσουν οι 
λέξεις 
  
Μπορούμε ισως να πούμε ότι η δικαιοσύνη στο θέατρο είναι βαρετή; 
 
Όταν η Κλυταιμνήστρα ετοιμάζεται να σκοτώσει τον Αγαμέμνονα και την Κασσάνδρα, και τον 
παραπλανώ για να τον βάλει στο λουτρό- κάτι που είναι εμφανώς άδικο και τελείται μπροστά 
στα μάτια μας- ενώ η Κασσάνδρα προμαντεύει ολόκληρο το τέλος και κανείς δεν την πιστεύει. 
Εμείς-ως θεατές- δεν μπορούμε να πάρουμε τα μάτια μας από τη σκηνή 
Η έννοια του δικαίου μοιάζει να μην είναι καθόλου αυτό που απασχολεί την συνείδηση του 
θεατή, αλλά ακριβώς το αντίθετο αναζητά να βλέπει 
Αναζητά, διαμέσου της θεατρικής δράσης που θα δεί, να ελαφρώσει την ψυχή του για το 
άδικο που του έχουν κάνει ή που ο ίδιος έχει σκεφτεί πως θάθελε να κάνει και δεν τολμώ 
Μοιάζει σαν το θέατρο να απευθύνεται σ εκείνη την πλευρά της ανθρώπινης διάνοιας που 
είναι άλογη, πυρακτωμένη και διαρκώς αναζητά διέξοδο για τα ένστικτα και την βάσανό της. 
Όταν ο άνθρωπος αφήσει όμως αυτά τα ένστικτα ελεύθερα, ενδεχομένως να περάσει στην 
«άλλη όχθη» της ζωής. Δηλ να συναντηθεί με το δικαστήριο, την φυλακή ή το ψυχιατρείο 
Το θέατρο είναι προσομοίωση αυτής της διαδικασίας 
Είναι ο χώρος, όπου ο θεατής μπορεί, με ασφάλεια, να ταξιδέψει την συνείδησή του στο 
«άλλο», που τον περιμένει αν παρεκτραπεί. Και να το τολμήσει νοητά για να καθαρθεί 
Αυτή η διαδικασία έχει σαν δίχτυ ασφαλείας την επαφή με το κοινό και όχι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ή την έννοια του δικαίου. 
Το κοινό έχει αίσθημα δικαίου, αλλά δεν μπορεί να το ορίσει. Το διαισθάνεται, σύμφωνα με το 
πώς έχει μεγαλώσει, τι αδικίες έχει υποστεί στη ζωή του και τι το ίδιο έχει κάνει. Ετσι το τι 
επιλέγει να επιβραβεύσει και τι να καταδικάσει  είναι διαφορετικό από άνθρωπο σε άνθρωπο 
και διαφορετικό σε κάθε συγκεκριμένη  ιστορική στιγμή 
Γι αυτό και το έργο του θεατρικού συγγραφέα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί πρέπει να 
ενσωματώσει στην γραφή του το ενδεχόμενο συλλογικό υποσυνείδητο και να το εντάξει στο 
παιχνίδι 
Ισως οι Ευμενίδες-τότε που γράφτηκαν-να είχαν άλλου είδους ενδιαφέρον θεατρικά Επειδή 
μιλούσαν συμβολικά για ζητήματα που αφορούσαν τους τότε πολίτες με οικεία γι αυτούς 
σύμβολα. 
 



 
Αναρωτιέμαι, αν για παράδειγμα , δείξουμε μετά από 2500 χρόνια στους θεατές του 
μέλλοντος μια συζήτηση του Ευρωπαικού κοινοβουλίου για το προσφυγικό ή του Ελληνικού 
για το μνημόνιο, με όλο το πάθος που σήμερα μας διακατέχει για όλα αυτά, τί ενδιαφέρον 
άραγε θα δείξουν; 
Ακόμα και για τα διεθνή θέματα των πολεμικών συρράξεων, όταν ο κύκλος του αίματος 
κλείνει και ο νικητής επιβάλει το δίκαιό του πάνω στον ηττημένο και οι θρήνοι βουβαίνονται, 
κλείνονται μέσα στα σπίτια των θυμάτων και η ζωή συνεχίζει να κυλά μέσα από τους 
καινούριους συμβιβασμούς των υπολοίπων ,η ιστορική αλήθεια αλλάζει σιγά σιγά και η αδικία 
100 μόλις χρόνια μετά μοιάζει ξεθωριασμένη 
Ο Ορέστης λέει: Γερνούν τα πάντα με το χρόνο, ξεπερνιούνται. 
                         Ξέβαψε το αίμα στα χέρια μου 
                         Τώρα αγνός και ευλαβής, ικετεύω την Αθηνά  
 
Το Θέατρο όταν συναντιέται με την επιβολή του Δικαίου παράγει πλήξη! 
Φαίνεται σαν οι λειτουργίες των δύο  αυτών πλευρών της κοινωνίας να είναι ανάποδες.  
Αφού το ένα ζητά να ανάβουν στην ψυχή των χαρακτήρων οι φωτιές και το άλλο να τις 
σβήνει. 
Ετσι όταν συναντιούνται αυτές οι δύο δυνάμεις πάνω στη σκηνή, οι θεατές κοιμούνται. 
Και όμως  σ αυτό το έργο-η φιλοσοφικό δοκίμιο, κρύβεται η πιο σημαντική μαρτυρία του 
αρχαικού κόσμου για τον κόσμο που γεννιέται. Αυτόν της κλασσικής εποχής. 
Έναν κόσμο όπου ο φόνος ατόμου προς άτομο θα απαγορεύεται (εκτός αν είναι νόμιμη άμυνα) 
γιατί ανοίγει κύκλους αίματος που δεν σταματούν ποτέ. Είναι το Δικαστήριο που θα ιδρυθεί 
που θα αποφασίζει έκτοτε τι επιτρέπεται και τι όχι 
2500 χιλιάδων χρόνων ιστορία στηριγμένο πάνω στο θεσμό αυτής της ανεξάρτητης αρχής 
που θα αποφαίνεται για το δίκαιο 
Η δημοκρατία θεσμοθετεί μια ανεξάρτητη αρχή για να την κρίνει. 
Όμως είναι ποτέ δυνατόν να υπάρξει τέτοιο πράγμα; 
Και πώς ελέγχεται η ανεξαρτησία εκείνων που ελέγχουν; 
Ποιος ελέγχει τους ελεγκτές; 
Το Θέατρο και η Δικαιοσύνη είναι σχετικά μεταξύ τους γιατί έχουν και τα δυό ακροαματική 
διαδικασία 
Μόνο που στο θέατρο-όταν τελειώνει η παράσταση- δεν χρειάζεται να βγεί καμιά απόφαση. 
Καθένας παίρνει στο σπίτι του την ιστορία, να την επεξεργαστεί και να βγάλει τα 
συμπεράσματά του. 
Στο δικαστήριο πρέπει να αποφασίσεις Κι αυτό που θα αποφασιστεί-αν είναι λάθος- θα 
βαρύνει τη ζωή των ανθρώπων ίσως για πάντα 
Γι αυτό διαλέγω το θέατρο 
Γιατί όπως έλεγε και η μεγάλη αγωνίστρια και ηθοποιός  Αλέκα Παίζη (που ήξερε κι από 
θέατρα κι από φυλακές) « Κι αν κάνεις κανένα λάθος στη σκηνή δεν θα σε πάνε και στο 
τμήμα!!!» 



 
 
 
 
Το Θέατρο είναι ο χώρος που επιβάλλεται το λάθος, η παρεκτροπή. Είναι ο χώρος της 
ελευθερίας του νού και των ακραίων δράσεων Δίχως αυτά μοιάζει άνευ ουσίας. 
Οι καλλιτέχνες του θεάτρου( ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, μουσικοί) τιμούν την 
τέχνη της ζωής και των παθών Γι αυτό και θα τους δείς συχνά να τσακώνονται να 
μαλλιοτραβιούνται για ένα ρόλο για κάποιες ατάκες, για το νόημα η το στυλ και μετά το τέλος 
της παράστασης να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται μες στα δάκρυα γιατί συγκίνησε ο ένας 
τον άλλον 
Αλλα και ο σοφός δικαστής πρέπει να ξέρει αυτήν την τέχνη της ζωής και των παθών και να 
την έχει κατά νού όταν δικάζει, ώστε να μην συνθλίβονται οι πολίτες μέσα στο σκληρό και 
άκαμπτο κέλυφος των άρθρων και των νόμων 
Γι αυτό οι δικαστές πρέπει να βλέπουν θέατρο Κι οι καλλιτέχνες να παρακολουθούν τις 
δίκες. Για να μαθαίνουν αμφότεροι προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα όρια της ψυχής των 
ανθρώπων όταν συγκρούονται με το δίκαιο δηλ με τους θεούς 
Οι υποθέσεις των δικαστηρίων έχουν ζουμί για τη σκηνή του θεάτρου. Μα οι πιο μεγάλες 
αποφάσεις παίρνονται, και οι πιο βαριές ψηφοφορίες γίνονται, μπροστά σ ένα ακροατήριο που 
νυστάζει! 
Και όπως είπε ο Γ Σεφέρης στο ποίημά του Ορέστης 
«…….. Τα γόνατα λυγίζουν εύκολα σαν το θέλουν οι θεοί 
          Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει, 
          Τι να την κάνει τη δύναμη, δεν μπορείς να ξεφύγεις τη θάλασσα  
             που σε λίκνισε και που γυρεύης, τούτη την ώρα της αμάχης 
             μέσα στην αλογίσια ανάσα, 
             με τα καλάμια που τραγουδούσαν το φθινόπωρο σε τρόπο λυδικό 
             τη θάλασσα που δεν μπορείς να βρείς όσο κι αν τρέχεις 
              οσο κι αν γυρίζεις μπροστά στις μαύρες Ευμενίδες  
               που βαριούνται χωρίς συγχώρεση.» 
           
 


