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Η γέννηση της Δικαιοσύνης μέσα από το χρονικό της Ορέστειας 

 
 

  
 
Ο πετρόλοφος του Αρείου Πάγου δυτικά κάτω από την Ακρόπολη αντικρύ στο λόφο της Πνύκας. 
δεσπόζει πάνω από την αρχαία αθηναϊκή αγορά. 
Πάγος στ' αρχαία σημαίνει ακριβώς βράχος, η καταγωγή όμως της ονομασίας Άρειος είναι 
σκοτεινή. Κατά τον Αισχύλο εδώ είχαν οχυρωθεί οι κόρες του Άρη, οι Αμαζόνες, στην επιδρομή 
τους εναντίον του Θησέα και των Αθηναίων, κι έκαναν θυσίες στο θεό πάνω στο βράχο. Ήταν η 
πρώτη λατρεία του Άρη στην Αττική, ενός θεού που είχε ελάχιστους τόπους λατρείας στην Ελλάδα.  
"Κι από τότε, το σέβας που θε να 'χουν οι πολίτες για το μέρος, κι ο φόβος, που συγγενεύει με το 
σέβας, μέρα νύχτα θα τους συγκρατούν να μην κάνουν αδικίες..." Ο δαίμων Φόβος άλλωστε ήταν 
γυιός και ακόλουθος του Αρη, και βλέπουμε να συνδέεται με την αποφυγή της αδικίας. 
 Σύμφωνα πάλι με τον Παυσανία εδώ έγινε η πρώτη δίκη ανθρωποκτονίας με κατηγορούμενο τον 
Άρη: ο θεός είχε σκοτώσει τον Αλιρρόθιο που του ντρόπιασε την κόρη. Κατήγορος ο πατέρας του 
νεκρού Ποσειδών και δικαστές οι ολύμπιοι θεοί, που αθώωσαν τον Άρη. 
Η πιθανότερη όμως εξήγηση της ονομασίας συνδέει το βράχο με το παλαιότερο ιερό των Αρών, 
στη βορειοανατολική πλευρά του. Αραί ήσαν οι πανάρχαιες χθόνιες θεότητες, γνωστές και σαν 
Εριννύες, Ευμενίδες  ή Σεμνές, που ανήκαν στην παλιά τάξη του κόσμου, πριν από τους 
«ολύμπιους» θεούς. Η λέξη αρά δηλώνει το δέος του ανθρώπου μπρος στις διαθέσεις των 
υπερφυσικών δυνάμεων και σημαίνει δέηση ή κατάρα. Αυτές οι "Κόρες της Νύχτας" έβγαιναν 
μέσα από την κοιλότητα της γης στη ρίζα του βράχου για να εκδικηθούν τους μεγάλους 
εγκληματίες: τους αφιλόξενους, τους ασεβείς, τους επίορκους, τους φονιάδες των συγγενών τους. 
Στις "Ευμενίδες" του Αισχύλου, μέσα από αυτή το χάσμα της γης, κατεβαίνουν στον κάτω κόσμο 
στο τέλος της τραγωδίας. Αλλού αναφέρεται πως στο ιερό τους εκεί στον Άρειο Πάγο υπήρχαν τ' 
αγάλματά τους καθώς και των άλλων χθονίων θεοτήτων: της Γης, του Πλούτωνα, του Ερμή καθώς 
και το μνήμα του Οιδίποδα δίπλα στο χάσμα. 
 

     
 

«Εμείς της Νύχτας είμαστε οι φρικτές κόρες, στα σπίτια μας κάτω απ τη γής μας λέν κατάρες» 
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Κάτω απ τον Άρειο Λόφο όπου βρισκόταν το προϊστορικό ιερό των Αρών, ιδρύθηκε χριστιανικός ναός του 
αρεοπαγίτου Διονυσίου, μαθητή του Παύλου. Κάπου κει γύρω στο πλάτωμα γίνονταν οι συνεδριάσεις της βουλής του 
Αρείου πάγου. Λέγεται πως ο αλάξευτος -«αργός»- λίπος που υπάρχει ψηλότερα είναι ίσως ένα απ τους δύο  λίθους  
-της «ύβρεως» ή της «αναιδείας»- όπου στέκονταν οι διάδικοι ή ο βωμός της Αρείας Αθηνάς που λεγόταν πως ίδρυσε ο 
Ορέστης μετά την αθώωσή του. 
 
Η μυθική καταγωγή του τόπου με όλες αυτές τις λεπτομέρειες εγγίζει την πολιτική και ιστορική 
σημασία του. Στο πλάτωμα κάτω από τη ρίζα του βράχου συνεδρίαζε η "βουλή του Αρείου Πάγου" 
που ήταν η εξέλιξη ενός παλαιού συμβουλίου ευγενών γύρω από το βασιλιά της μυκηναϊκής 
εποχής. Στην αρχή είχε τον έλεγχο της πολιτικής ζωής επεμβαίνοντας στο έργο των αρχόντων, οι 
οποίοι εκλέγονταν από τους ευγενείς και που στη συνέχεια γίνονταν κι αυτοί ισόβια μέλη του 
σώματος. 
Στη συνέχεια έχασε σιγά σιγά τον έλεγχο των αρχόντων και όποια άλλη αποφασιστική εξουσία, 
κρατώντας μόνο δικαστικές και θρησκευτικής φύσης αρμοδιότητες. Πρόεδρός της όμως παρέμενε 
ο λεγόμενος άρχων-βασιλεύς, τελευταία τυπική επιβίωση της παλιότερης βασιλικής εποχής, που 
επόπτευε την λατρεία κι ήταν επικεφαλής του αθηναϊκού ιερατείου. Το συμβούλιο δίκαζε μόνο τις 
φονικές δίκες και κατά παλαιά συνήθεια υπαιθρίως, για να μη βρίσκονται οι δικαστές κάτω από την 
ίδια στέγη με το φονιά κινδυνεύοντας να μιανθούν, μιας και αυτός θεωρείτο μολυσμένος από το 
χυμένο αίμα. 
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ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑ ή ΕΓΚΛΗΜΑ-ΠΟΙΝΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

   
 
 

Σύμφωνα με την πανάρχαια τάξη, το αίμα του νεκρού έπρεπε να ξεπλυθή με το αίμα του φονιά. Ο 
γυιός, ο πατέρας, ο αδελφός, ο συγγενής του σκοτωμένου έχουν απαράβατη υποχρέωση και 
δικαίωμα να εκδικηθούν αυτοδικώντας. Αλλιώς είναι οι ίδιοι ένοχοι, εκτεθειμένοι όπως κι ο φονιάς 
στην οργή και την εκδίκηση του νεκρού και των πνευμάτων του κάτω κόσμου. 
Η λατρεία των νεκρών και των ηρώων είναι κυρίως αποτροπαϊκή, έχει σαν σκοπό να εξευμενίζει 
και να κατευνάζει τα παντοδύναμα αυτά πνεύματα. Οι Ερινύες που ενεργούν για λογαριασμό τους, 
ή ο φοβερός δαίμων αλάστωρ που καταδιώκει τους Ατρείδες, δεν ησυχάζουν αν δεν πληρώσει ο 
φταίχτης, αν δεν χορτάσουν από το αίμα του. Στην ιδιαίτερη περίπτωση της μητροκτονίας και της 
πατροκτονίας όπου εκείνος που θα έπρεπε κανονικά να εκδικηθεί το φόνο είναι ο ίδιος ο δράστης, 
το έργο της εκδίκησης για λογαριασμό του νεκρού αναλαμβάνουν κατ εξοχήν οι Εριννύες. 
Ο παλιός άγραφος νόμος εξασφαλίζει την ενότητα, την αλληλεγγύη, και την επιβίωση του γένους 
και είναι σφραγισμένος με το φόβο των νεκρών και των δαιμόνων τιμωρών.  
 

     
 
Όμως ο κόσμος αλλάζει κι η Ορέστεια είναι η αποτύπωση μιας μεγάλης αλλαγής, θρησκευτικής, 
κοινωνικής και πολιτικής. Ο Απόλλων, ο κατ' εξοχήν θεός των εξαγνισμών και των καθάρσεων, 
επιφορτίζεται με το έργο της αναμόρφωσης των θεσμών. Την "εκδίκηση" για λογαριασμό του 
σκοτωμένου αναλαμβάνει πιά η κοινότητα των πολιτών, καταργώντας σχεδόν εντελώς το 
αντίστοιχο δικαίωμα και καθήκον του συγγενούς. Σεβόμενη φαινομενικά τον άγραφο νόμο της 
εκδίκησης, την αποκόβει από τη συγγένεια του αίματος κι έτσι αυτόματα την μεταμορφώνει σε 
ποινή, μέτρο δημοσίου συμφέροντος. Η τιμωρία του ενόχου κανονίζεται στο εξής ανάλογα με τις 
προθέσεις, τα κίνητρα, το βαθμό συνείδησης. Εφευρίσκεται ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής, σαν 
νόμιμου αγαθού απόλυτης αξίας, που προστατεύει ο θεός και αναλαμβάνει να συνεγγυηθή η 
κοινότητα των πολιτών μέσα από το Δικαστήριο. 
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Η νέα αντίληψη φέρνει ένα γερό χτύπημα στην παλιά τάξη του γένους και συνάμα είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος για τη συγκρότηση "πολιτείας", δηλαδή της ένωσης ατόμων που εγγυώνται 
συλλογικά την ασφάλεια και τη ζωή του καθενός. 
Όμως κι αν ακόμα άθελά του, ή και δικαιολογημένα, προξένησε κανείς το θάνατο ανθρώπου, δεν 
παύει να θεωρείται μιαρός, κι συνεπακόλουθα απαγορευμένος από κάθε σχέση με τους θεούς και 
τους συνανθρώπους του. Η παλιά πίστη που υποβόσκει είναι ο φόβος της φυσικής επαφής με τον 
μολυσμένο δράστη του φονικού, που 'χει ήδη κινήσει εναντίον του την εκδίκηση των νεκρών και 
που περιστοιχίζεται ίσως από τις αόρατες στους άλλους Ερινύες και τα επίφοβα πνεύματα του κάτω 
κόσμου. 
Η δικαιοδοσία του Αρείου Πάγου στην κλασσική εποχή περιορίζεται στα εγκλήματα 
προμελετημένου φόνου, τραυματισμού με σκοπό την πρόκληση θανάτου, πυρπόλησης 
κατοικημένου σπιτιού και δηλητηριασμού. Οι ποινές που μπορούσε να επιβάλλει ήταν θάνατος για 
το φόνο, εξορία και δήμευση για τον τραυματισμό. Η φυλάκιση ως ποινή δεν υπήρχε στην αρχαία 
Αθήνα. Η διαδικασία αρχίζει με μια δραματική τελετή: οι συγγενείς πηγαίνουν κοντά στο νεκρό και 
μπήγουν στο χώμα μια λόγχη. Είναι η πανάρχαια τελετουργία κήρυξης πολέμου. Τότε, για ν' 
αποτραπή ο πόλεμος μεταξύ των γενών, επεμβαίνει ο άρχων-βασιλεύς και με μια διακήρυξή του 
αποκλείεται στο εξής ο κατηγορούμενος από τους ιερούς χώρους και από την αγορά 
(«αφορισμός»). Η ανάκριση διαρκεί περίπου3 μήνες και μετά αρχίζει η δίκη, με μια θυσία. Ο 
κατηγορούμενος στέκεται πάνω σ' ένα βήμα ή βωμό από αλάξευτη πέτρα που λεγόταν ο λίθος της 
ύβρεως (της παράβασης) κι ο κατήγορος πιο κει πάνω στον επίσης αργό λίθο της αναιδείας (της 
ασπλαχνιάς, του ανελέητου). Μετά την πρώτη απολογία ο κατηγορούμενος μπορούσε ακόμα να 
προλάβει την καταδίκη με την εκούσια εξορία του (ισοβίως) και την εγκατάλειψη της περιουσίας 
του. Αν οι ψήφοι των δικαστών μοιράζονταν εξ ίσου, ο κατηγορούμενος απαλλασσόταν χάρη στην 
ψήφο της Αθηνάς όπως λεγόταν, σε ανάμνηση της ψήφου που έδωσε υπέρ του Ορέστη. Αν 
αθωωνόταν πήγαινε στη σπηλιά των Ευμενίδων για να κατευνάσει και να εξευμενίσει τις θεές με 
μια θυσία. Όμως για να απαλλαγή από το "άγος", τη μόλυνση και την απομόνωση που επέσυρε η 
κατηγορία του φόνου, έπρεπε να υποβληθή σε εξαγνισμούς και καθαρμούς. 
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Ας δούμε πως περιγράφεται στην τραγωδία η εγκαθίδρυση της δημόσιας δικαιοσύνης στη θέση της 
ιδιωτικής διαφοράς και της χιονοστιβάδας των αντεκδικήσεων που η τελευταία  μπορούσε να βάλει 
σε κίνηση. Το αδιέξοδο του Ορέστη εκφράζει  τη θεσμική αντίφαση που έπρεπε να λυθεί. Ο ήρωας 
είναι σχισμένος κυριολεκτικά στα δύο, ανάμεσα σε δυο νόμους, σε δυο κόσμους: την υποχρέωσή 
του να εκδικηθή τη δολοφονία του πατέρα, την τιμωρία του για το φόνο της μάνας, την εκδίκηση 
της οποίας ενσαρκώνουν οι Εριννύες. Η νεκρή Κλυταιμνήστρα εκεί στον κάτω κόσμο, τις ξυπνάει 
και τις σπρώχνει στην καταδίωξη του Ορέστη. Όμως στις "Ευμενίδες" παύουν πια να κυβερνούν τα 
πνεύματα των νεκρών με τους αρχαίους άγραφους νόμους. Τώρα κυριαρχεί η τάξη των ολυμπίων 
δυνάμεων, του Δία, του Απόλλωνα, της Αθηνάς. 
Απογυμνωμένες από τον κανονιστικό τους ρόλο στη διακυβέρνηση του κόσμου, οι Εριννύες, από 
ενσάρκωση της δικαιοσύνης γίνονται υπηρέτριες του νέου νόμου και θα επιβιώσουν πια σαν ηθικά 
ή μαγικά φόβητρα αποτρεπτικά του εγκλήματος. Στα τελευταία λόγια της τραγωδίας εξαγγέλλεται 
πανηγυρικά ο μεγάλος ιστορικός συμβιβασμός μεταξύ πολιτών και χθονίων πνευμάτων, 
-"Πηγαίνετε στα σπίτια σας τρανές και σεβαστές, 
άκληρες κόρες της Νυκτός, με πάνδημη συνοδεία, 
μες στα παμπάλαια σπήλαια της γης, όπου τιμές και προσφορές 
θυσίες αγνές σας καρτερούν 
και μ' άγια συνοχή ας ψάλλει η πόλις όλη.... 
Δεν θα χαλάσουν οι σπονδές με τους οίκους σας ποτές 
απ' της Παλλάδας το λαό, 
Ο παντογνώστης Ζευς κι η Μοίρα 1 τα 'χουν έτσι συμφωνήσει." 
 
 

ΟΜΩΣ, 
 

παρά την ευφορία που συνοδεύει την επικύρωση των νέων θεσμών, κάτι δεν πάει καλά ή μάλλον 
κάτι περισσεύει. Οι νικημένες Εριννύες, παραιτημένες από τη φοβερή τους δύναμη αποτραβιούνται 
καλόβολα από τη σκηνή του κόσμου αφού δείξουν όλη τους την ευμένεια προς τους Αθηναίους 
υποσχόμενες ζωή χαρισάμενη έναντι πινακίου φακής: κάποιες δοξολογίες, θυσίες και βωμούς. 
Ο ποιητής μοιάζει να βαυκαλίζεται με τη συμβατικότητα της κατεστημένης πίστης.  
Η μεταστροφή των Εριννύων φαίνεται επιφανειακή, εύκολη, ελάχιστα πειστική.  
Σαν κάποια κινηματογραφικά χάπυ εντ κολλημένα λίγο βιαστικά για να καθησυχάσουν την κοινή 
γνώμη απέναντι στην εκρηκτικότητα της δυναμικής του αρχικού σεναρίου. Αυτά τα φοβερά 
τέρατα, τα αιμοδιψή, τόσο εύκολα έβαλαν τα καλά τους και ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις 
εγκαταλείποντας τις εξουσίες τους; Μήπως εδώ κρύβεται κάποιο αίσθημα που μπορεί ακόμη να 
φέρει ταραχή, κάποιος φόβος που πάει να ξορκιστεί; Πίσω από τον πανηγυρισμό της επίσημης 
κατάργησής της, μήπως υποβόσκει μιά πισινή; Η τραγωδία δεν επιτρέπει την σίγουρη ανάγνωση: 
νέα τάξη = εξαφάνιση της παλιάς. 
Τα βρήκανε λοιπόν οι οι μεγάλες δυνάμεις, οι Ολύμπιοι με τη Μοίρα, "Ζευς πανόπτας Μοίρα τε 
συγκατέβα". 
Μήπως όμως τα λογαριάσαν χωρίς τον ξενοδόχο; Οι Εριννύες που γίναν Ευμενίδες, κατεβαίνοντας 
στα βασίλειά τους του κάτω κόσμου δεν μοιάζουν να έχασαν την υπεροψία και τη σκληράδα τους. 
Κι ούτε φαίνεται να μειώθηκε η κυριαρχία τους πάνω στις υπόγειες δεξαμενές της ψυχής που 
τροφοδοτούν τα ένστικτα της επιβίωσης και τα αρχέτυπα. 
Μέχρι και την τελευταία φράση, παρ' όλες τις κολακείες και τις διαβεβαιώσεις, οι Εριννύες δεν 
παύουν να 'ναι επίφοβες. Μένεις μ ένα δέος κι ένα ερωτηματικό.. Μήπως μας δουλεύουν αυτά τα 

                                                 
1 Η Μοίρα κι ο Μόρος, παιδιά κι αυτά της Νύχτας εκφράζουν τις πρωταρχικές δυνάμεις του κόσμου που ορίζουν το 
μερίδιο του καθενός στη ζωή και στο θάνατο - ακόμα και στην αθανασία μιας και για τους αρχαίους η αθανασία των 
θεών δεν είναι απόλυτη και αιώνια αλλά υπόκειται κι αυτή στο πεπρωμένο -βλέπε πχ στον Προμηθέα Δεσμώτη την 
υπόμνηση της πτώσης των θεών. Η Μοίρα ανήκει στη σφαίρα της Παληάς τάξης του κόσμου κι εκφράζει τους 
αρχαιότερους νόμους της επιβίωσης όπως διαμορφώθηκαν μέσα στο προ-«ολύμπιο» υπόστρωμα 
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τέρατα; Μήπως μας αποκοιμίζουν με τη φιλία, την ευλογία, τον "μη πόλεμο"; Μήπως πρόκειται για 
μακάβρια φάρσα; 
Το παγωμένο χάπυ εντ αφήνει ένα κόμπο στο λαιμό, ένα σφίξιμο στην καρδιά. 
Η αμφιβολία αιωρείται σιωπηλά κι αριστοτεχνικά καθώς η σκηνή μπρος στον Άρειο βράχο 
αδειάζει... 
 
Γιάννης Τριτσιμπίδας , «φωτογραφικοί περίπατοι 1986-88» 

 
 

  
 

Το ψηφιδωτό φωτογραφημένο το 1988 στη θέση αυτή (δεξιά) δεν υπάρχει πιά, διαλύθηκε κάτω απ την κρατική 
αδιαφορία και τα βήματα των περαστικών. Ο χώρος ολόγυρα κατάντησε σκουπιδότοπος, όλα τα αρχαία απομεινάρια 

είναι σήμερα μουτζουρωμένα. 
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Από το ιερό της θρησκευτικής κοινότητας των Ιοβάκχων της ρωμαϊκής εποχής, στη νότια κλιτύ του λόφου του Αρείου 

Πάγου, πιθανώς στη θέση του παλαιότερου ναού του Διονύσου. 
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