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ΟΙ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Η Κλυταιμνήστρα συνομιλεί με πολλούς χαρακτήρες και αναφέρεται σε πολλούς 
άλλους. Πρόκειται για τους ακόλουθους (με αλφαβητική σειρά):
Αίγισθος:	Γιος του Θυέστη, βασικός αντίπαλος του Αγαμέμνονα, έγινε εραστής 
της Κλυταιμνήστρας όταν ο Αγαμέμνων έφυγε για την Τροία.
Αγαμέμνων: Βασιλιάς του Άργους, διοικητής των Ελλήνων στην Τροία.
Κασσάνδρα:	Κόρη του βασιλιά της Τροίας Πριάμου, μάντισσα, δόθηκε στον 
Αγαμέμνονα ως λάφυρο μετά την άλωση της Τροίας.
Γέροντες	του	Άργους:	ο Χορός του Αγαμέμνονα.
Ερινύες:	οι αθάνατες κόρες της Νύχτας, που εκδικούνται όσους έχουν διαπράξει 
εγκλήματα κατά της φυσικής και ηθικής τάξης των πραγμάτων. 
Ελένη:	Αδερφή της Κλυταιμνήστρας, γυναίκα του αδερφού του Αγαμέμνονα, 
Μενέλαου. Η αρπαγή της από τον Πάρη οδήγησε στον Τρωικό Πόλεμο. 
Ιφιγένεια:	κόρη του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας. Θυσιάστηκε στην 
Αυλίδα ώστε ο Ελληνικός στόλος να πλεύσει στην Τροία.
Μενέλαος: Αδερφός τους Αγαμέμνονα, σύζυγος της Ελένης, βασιλιάς της 
Σπάρτης.
Ορέστης:	Γιος του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας, τον εξόρισε ο Αίγισθος 
από το Άργος μετά τη δολοφονία του Αγαμέμνονα.
Πρίαμος:	Βασιλιάς της Τροίας.
Πυλάδης:	Γιος του Στροφίου, φίλος τους Ορέστη και σύντροφός του στην 
εξορία. 
Θυέστης:	αδερφός του πατέρα του Αγαμέμνονα, Ατρέα, ο οποίος έγινε βασιλιάς 
του Άργους δολοφονώντας τα παιδιά του Θυέστη και προσφέροντάς τα για δείπνο 
στον πατέρα τους. Το μόνο παιδί του Θυέστη που επιβίωσε ήταν ο Αίγισθος. 

Η	διάρκεια	της	παράστασης	είναι	40’	και	θα	ακολουθήσει	συζήτηση	με	
την	Courtney	Walsh	και	τον	Rush	Rehm.

Χαιρετισμός: Άλκηστις Κοντογιάννη
Διοργάνωση:	Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών | 
Stanford University, Stanford Repertory Theatre | ARCH-Archival Research & 
Cultural Heritage
Υπό την αιγίδα του Δήμου Ναυπλιέων και του ΔΟΠΠΑΤ

Επιστημονική	επιμέλεια:	Έλενα Παπαλεξίου
Διερμηνεία: Εύη Φίλη
Μετάφραση,	υπέρτιτλοι:	Αύρα Ξεπαπαδάκου
Οργανωτική	υποστήριξη:	Ελπίδα Κομιανού, Βούλα Δαμάλα, Ασημίνα Ξυλά, 
Χριστίνα Θεμελή
Επικοινωνία	και	προβολή:	Ναταλία Κατηφόρη | OPUS Integrated 
Communication
Τεχνική	υποστήριξη:	Μάνος Σταθόπουλος



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

COURTNEY WALSH (courtneywalsh.net.) Βασικό μέλος του 
Stanford Repertory Theater (SRT), η Courtney έχει υποδυθεί τη 
Judith Bliss στο Hay Fever του Ν. Coward in 2015 και το 2014 
ερμήνευσε κεντρικούς ρόλους στα An Inspector Calls, War of the 
Worlds, Moby Dick–Rehearsed, το οποίο συνσκηνοθέτησε 
κερδίζοντας το Bay Area Theatre Awards for Outstanding 
Production, Directing, and Acting Ensemble. Οι πιο πρόσφατες 
ερμηνείες της στο San Francisco Bay Area, περιλαμβάνουν τα:
Νόρα στo Κουκλόσπιτο, Mrs. Robinson στο Ο Πρωτάρης. Το 2017 

θα ερμηνεύσει τη Φαίδρα του Ρακίνα στο Cutting Ball. Η Courtney σπούδασε υποκριτική στο 
Yale University και εργάστηκε πολλά χρόνια ως ηθοποιός στο Los Angeles. Έκανε μία παύση 
για να πάρει πτυχίο δικηγόρου, με το οποίο εκπροσώπησε παιδιά σε περιπτώσεις κακοποίησής 
τους. Επέστρεψε στο σανίδι το 2006, ως μέλος του Stanford Repertory Theater, ανεβάζοντας 
παραστάσεις στην Αμερική και αλλού. Η πιο πρόσφατη ταινία στην οποία συμμετέχει, The 
Track, προβλήθηκε στα φεστιβάλ της Βοστώνης, του Μαϊάμι, του Σαν Βάλεϋ, της Σονόμα 
και του Λας Βέγκας. Η Courtney διδάσκευ Υποκριτική στο Stanford, ιππεύει και έχει 4 παιδιά. 

 
RUSH	REHM	Ιδρυτής	και	Καλλιτεχνικός	Διευθυντής	του Stanford 
Repertory Theater, ο Rush έχει σκηνοθετήσει πολλές παραγωγές του 
θιάσου, μεταξύ των οποίων Λυσιστράτη του Αριστοφάνη (διασκευή Amy 
Freed), Δηιάνειρα (διασκευή από τις Τραχίνιες του Σοφοκλή), Ηλέκτρα του 
Σοφοκλή, Χοηφόροι του Αισχύλου, Ηλέκτρα του Ευριπίδη, Οι Περιπλανήσεις 
του Οδυσσέα (μετάφραση Oliver Taplin), η οποία παρουσιάστηκε στο 
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Καθηγητής των Τμημάτων Classics και 
Theater and Performance Studies του Πανεπιστημίου Stanford, ο Rush 
έχει γράψει πολλά άρθρα για την αρχαία ελληνική τραγωδία, καθώς και το 
Oresteia: A Theatre Version (Hawthorn Press, που έχει αποτελέσει τη βάση 
για το Κλυταιμνήστρα: Αντίνομο Δίκαιο), Marriage to Death: The Conflation 

of Marriage and Funeral Rituals in Greek Tragedy (Princeton), The Play of Space: Spatial 
Transformation in Greek Tragedy (Princeton), Greek Tragedy and the Modern World (Duckworth), 
και την καινούργια έκδοση του Greek Tragic Theatre με τίτλο Understanding Greek Tragic 
Theatre (Routledge), η οποία θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2016.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ	ΤΟΥ	ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
Σας καλούμε να παρακολουθήσετε την Ορέστεια του Αισχύλου από την πλευρά της 
Κλυταιμνήστρας, του μόνου χαρακτήρα που εμφανίζεται και στα 3 έργα της τριλογίας. Της 
ηρωίδας την οποία, στην πρώτη πράξη του Αγαμέμνονα, ο Φύλακας περιγράφει ως «Μία γυναίκα 
που σκέφτεται σαν άντρας». Σύζυγος του Αγαμέμνονα, βασίλισσα του Άργους, μητέρα της 
Ιφιγένειας, ερωμένη του Αιγίσθου, η Κλυταιμνήστρα πράττει ως λειτουργός της δικαιοσύνης, 
δίνοντας και τον τίτλο στην παράστασή μας. 
Η Κλυταιμνήστρα γίνεται η ιδανική ηρωίδα, καθώς μας αναγκάζει να αντιμετωπίσουμε την ηθική 
πολυπλοκότητα της τριλογίας του Αισχύλου, θέτοντας ζητήματα πολιτικής κυριαρχίας, ισότητας 
των φύλων, σαρκικής επιθυμίας, πίστης στο αίμα, μιλά για τους καταναγκασμούς του πολέμου. 
Ποιήτρια και δολοφόνος ταυτόχρονα, η Κλυταιμνήστρα μας θαμπώνει με τη λεκτική και θεατρική 
της τόλμη και εκφράζει μια συγκινητική έκκληση να εκδικηθούμε για όλα όσα έχει χάσει. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ,	ΑΙΣΧΥΛΟΥ

Η Κλυταιμνήστρα ανακοινώνει τη νίκη των Ελλήνων στην Τροία, 
φαντάζεται την πτώση της πόλης και την επιστροφή του στόλου. 

Ο Αγαμέμνων φτάνει στο Άργος με την Κασσάνδρα. 
Η Κλυταιμνήστρα τον καλωσορίζει στο παλάτι.

Η Κλυταιμνήστρα καλεί ην Κασσάνδρα στο παλάτι, η οποία αρνείται να την υπακούσει. 

Η Κλυταιμνήστρα δολοφονεί την Κασσάνδρα και τον Αγαμέμνονα 
και πανηγυρίζει πάνω από τα πτώματά τους. 

ΧΟΗΦΟΡΟΙ,	ΑΙΣΧΥΛΟΥ

Η Κλυταιμνήστρα και ο Αίγισθος κυβερνούν το Άργος. Ο εξόριστος Ορέστης 
έρχεται στο παλάτι μεταμφιεσμένος, φέρνοντας τα ψεύτικα νέα του θανάτου του Ορέστη. 

Μέσα στο παλάτι, ο Ορέστης δολοφονεί τον Αίγισθο 
και κυνηγά την Κλυταιμνήστρα την οποία σκοτώνει.

ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ,	ΑΙΣΧΥΛΟΥ

Καταδιωκόμενος από τις Ερινύες, ο Ορέστης πηγαίνει στους Δελφούς και στη συνέχεια, 
στην Αθήνα. Το φάντασμα της Κλυταιμνήστρας εμφανίζεται στον ύπνο των Ερινυών, 

τις οποίες προτρέπει να τιμωρήσουν τον γιο της για τη μητροκτονία. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ	ΕΝ	ΑΥΛΙΔΙ,	ΕΥΡΙΠΙΔΗ	

18 χρόνια νωρίτερα, ο Αγαμέμνων λαμβάνει προφητεία σύμφωνα με την οποία αν ποτέ 
οι Έλληνες εκστρατεύσουν εναντίον της Τροίας, θα πρέπει να θυσιάσει την κόρη του. 

Η Κλυταιμνήστρα τον ικετεύει να μην το κάνει.

Η	ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ:	ΑΝΤΙΝΟΜΟ	ΔΙΚΑΙΟ

Παραγωγή του Stanford Repertory Theater 
επιχορηγείται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Stanford University. 

Η παράσταση σηματοδοτεί το πρώτο βήμα προς την καθιέρωση ενός διεθνούς κέντρου 
για την έρευνα των σύγχρονων προσεγγίσεων της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας.   


