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kendte, græske skuespil, Aischylos’ "Orestien" og Euripides’ "Elektra", i sin fortælling om kongebørnene

Elektra og Orestes. Elektras elskede far, Kong Agamemnon, bliver forrådt af sin kone, dronningen
Klyteimenestra og hendes elsker, Aigisthos, da han vender sejrrig hjem fra krigen i Troja. Elektra kalder sin
bror Orestes, der har været i landflygtighed, til sig, og på Agamemnons grav sværger de at hævne ham. Det
lykkes Orestes at snige sig ind på slottet og dræbe både sin mor og hendes elsker, men Klyteimenstras

genfærd vækker de sovende hævngudinder Erinyerne til live, og Orestes og Elektra må søge tilflugt i guden
Apollos tempel i Delfi.
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