
Ο Ανδρέας Στάικος έγραψε την Κλυταιµνήστρα; στο Παρίσι κατά τη διάρκεια των 
µαθηµάτων του Αντουάν Βιτέζ στο Κονσερβατουάρ, την περίοδο 1974-1975. Ένας 
αυτοσχεδιασµός πάνω στη θρυλική σκηνή της αντιπαράθεσης ανάµεσα στην Ηλέκτρα 
και την Κλυταιµνήστρα, µια θεατρική άσκηση εµπνευσµένη από δυο ηθοποιούς και 
αφιερωµένη σε αυτές, ένα µεταµοντέρνο έργο που συνδιαλέγεται όχι µόνο µε την 
τραγωδία και την ελληνική θεατρική παράδοση, αλλά και µε έργα του παγκόσµιου 
ρεπερτορίου, µε τρόπο υπονοµευτικό. 
 
Κάθε βράδυ, όταν πέσει η νύχτα η Ηλέκτρα και η Κλυταιµνήστρα επιστρέφουν στη 
σκηνή… και παίζουν. Κάνουν τις ίδιες κινήσεις, κρεµούν το ίδιο φεγγάρι και 
ξαναπιάνουν το νήµα από την αρχή. Το θέµα τους πάντα ίδιο, µεγαλειώδες και 
τετριµµένο : ο έρωτας και ο θάνατος.  
 
Οι άντρες άφαντοι : νεκροί ή απόντες. Αγαµέµνων και Αίγισθος. 
 
Κάθε βράδυ η Ηλέκτρα προσπαθεί να σκοτώσει την Κλυταιµνήστρα για να εκδικηθεί 
το θάνατο του πατέρα. Και κάθε βράδυ η Κλυταιµνήστρα ξεγλιστράει χάρη στη 
ρητορική της πανουργία και το ατελείωτο ρεπερτόριο από ερωτικές ιστορίες τις 
οποίες διηγείται ακόρεστα για να εξηµερώσει την Ηλέκτρα… γιατί, κατά κάποιον 
τρόπο, έρωτας και θάνατος είναι το ίδιο πράγµα ! Κάθε βράδυ η Κλυταιµνήστρα 
προδίδει την Ηλέκτρα και εκείνη βλέπει το πρόσωπό της µεσ΄ τον καθρέφτη της 
αξιοµίσητης και αξιοζήλευτης µητέρας. 
 
Παίζουν λοιπόν : τη φόνισσα και την τιµωρό, τη βασίλισσα και την άτεγκτη κόρη, 
την κυρία και την υπηρέτρια, την πόρνη και την παρθένα. Αλληλοσπαράσσονται, 
συµφιλιώνονται, επαναλαµβάνουν τα ίδια λάθη, ξανά και ξανά. Και µιλούν 
«παράξενα» όπως οι Δούλες του Ζενέ – ποτέ ρεαλιστικά – µε φωνές που πάντα µας 
ταξιδεύουν. Η Ελλάδα παρελαύνει µέσα από τον απόηχο και τη µνήµη των λέξεων. 
Τα µπουλούκια, οι λαϊκές γειτονιές που δόξασε το ηθογραφικό θέατρο, οι 
µαυρόασπρες µελό ταινίες, τα φωτοροµάντζα, τα στιχάκια των τραγουδιών, η 
γλώσσα του Ευαγγελίου, ο Γρυπάρης, ο Σοφοκλής… η αναπάντεχη γειτνίαση του 
«κλισέ» και της ποίησης, µε τον απαράµιλλο τρόπο του Στάικου… 
 
Η Ηλέκτρα και η Κλυταιµνήστρα είναι πάντα εδώ. Τίποτα δεν υπάρχει έξω από τη 
σκηνή. Ο κόσµος απέραντος σαν τον Μύθο και ανύπαρκτος σαν µετά από µια 
καταστροφή, όπως το σύµπαν του Σάµουελ Μπέκετ : εκεί, στο «παλκοσένικο» 
επιστρέφουν για να ξαναπροσπαθήσουν, να αποτύχουν – «να αποτύχουν καλύτερα» 
έλεγε ο Ιρλανδός – να χαθούν και να χάσουν. Φυλακισµένες µέσα «στου θεάτρου το 
σπιρτόκουτο» όπως λέει κάποια άλλη ηρωίδα του Στάικου και αιώνια αιχµάλωτες της 
τραγικής τους καταγωγής, η Ηλέκτρα και η Κλυταιµνήστρα δεν µπορούν να 
πεθάνουν αλλά ούτε και να σωθούν.    
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